
ت ياّ 6/2/96ُ هَضخ  50732/ت12727تطق تِ شواضُ  يطٍيغ ًياًتمال ٍ تَظ يين ذـَؽ َّايًاهِ حطةيتظَ

     :طاىيٍظ

 :ضًٍسيواض ههشطٍح تِ يهؼاً ط زضيًاهِ اطـالحات ظةيي تظَيا زض -1هازُ

تطق هَضز  يطٍيغ ًيتَظ هٌظَض اًتمال ٍتِهمطُ ٍواتل وِ  ،يّاز زول، ِ،يط پايهتؼلمات ًظ عات ٍياظ تدْ ياهدوَػِ الف( ذؾ تطق:

 طز.يگياستفازُ لطاض ه

 ؿَل ذؾ. ط سـح آب زضيظ ٍ يٌيظه يّازض واتل ٍ ييّا زضؿَل ذـَؽ َّاِيي هطوع پايضاتؾ ت يب(هحَضذؾ: ذؾ فطػ

 يّاواتل زض ٍ ييظه يضٍ ذؾ تط يخاًث يّايط ّازيحاطل اظ تظَ ييذـَؽ َّا وِ زض ؿَل ذـَؽ تطق، زض يًَاض ط ذؾ:يج(هس

 ط سـح آب هٌـثك تا ػطع هستحسثِ هطتَؿِ است.يظ ٍ يٌيظه

 شَز:ين هيتمس ييَّا ٍ يٌيًَع ظه تطق تِ زٍ يطٍين ذـَؽ ًيحط ن:يز(حط

ي ييًاهِ تؼةيي تظَيا ًَاض زض ي زٍيا ه اظيي وِ ػطع ّطيسـح ظه هتظل تِ آى اظ ذؾ ٍ طيي هسيؿطف ًَاض زض : زٍيٌين ظهيحط -1

 است.شسُ 

 يط وِ ّازيشطح ظتِ يػوَز ٍ يافم يّانياظ اػوال حط يًاش ل،يتِ شىل هستـ ٍ يَّا زضاهتساز ّاز زض يًماؿ :يين َّاي.حط2

 طز:يگيهطوع آى لطاض ه اى تطق زضيخط

 است. ي شسُييًاهِ تؼةيي تظَين وِ زض ايي لاضاستا اى تطق زضيخط يي ّازيَّا اظؿطف زض ي: فاطلِ ػوَزين ػوَزيحط 1-2

 ي شسُ است.ييًاهِ تؼةيي تظَيا افك وِ زض يضاستا اى تطق زضيخط يي ّازيؿطف َّا اظ زض ي: فاطلِ افمين افميحط -2-2

 تطق يطٍيذـَؽ ً ياسو ٍلتاغ ف ٍلتاغ:يضز -ّـ

 ٍلت است. ه ّعاضيٍلتاغ ووتط اظ  يوِ زاضا يذـ ف:يذؾ فشاض ػؼ -ٍ

 سِ ّعاض ٍلت است. شظت ٍ ٍلت تا ّعاضه يٍلتاغ  يوِ زاضا يذـ ذؾ فشاضهتَسؾ: -ظ

 تاالتط است. ٍلتاغ شظت ٍسِ ّعاض ٍلت ٍ يوِ زاض ي: ذـيفشاضلَ ذؾ –ح 

 

 :شَزيي هييط تؼيشطح ظهرتلف تِ يف ٍلتاغّايتطق تا تَخِ تِ ضز يين ذـَؽ َّايحط -2هازُ 

هتط  (3/1تَزُ وِ حساوثط آى ) يٌيطَضت ظهتِ ،يه ّعاض ٍلتتطق ووتط اظ  يطٍين ذـَؽ ًيحط ف:يفشاضػؼ يين ذـَؽ َّايحط -1

 تاشس.يه



 2هازُ  2ٍ  1 ياضات حاطل اظ تثظطُ تٌسّايًظط تِ اذتٍ طٍ يٍظاضت ً 1/12/95هَضخ  95/49493/30/100ِ شواضُ ياتالغ : هـاتكتثظطُ

عاى يطاى، حسالل هيهحتطم ٍظت ياّ 6/2/94هَضخ  ّ 50732/ت12727  تطق شواضُ يطٍيغ ًياًتمال ٍ تَظ ييًاهِ ذـَؽ َّا ةيتظَ

 :تاشسهيط يف تِ شطح ظيغ فشاض ػؼيذـَؽ تَظ ييٍ َّا يٌيظه يّا نيحط

ٍ  يفٌ ْاتيتط اساس تَخ تَاًٌس يه ّاهسيطيت تَظيغ تطق شْطستاى تاشس لىي يهتط ه 3/1 فيذـَؽ فشاض ػؼ يٌيظه نيحط -الف 

تا  ،اتالؽ شسُ ياستاًساضزّا ٍ ػَاتؾ فٌ تيتا ضػاٍ تِ ذؾ ٍ ووال اًتفاع اظ آى  يحك زستطس حفظ ترشٌاهِ تا ييهمطض زض ا ؾيشطا

 :ٌسيًوا ييگعيضا خا ليشخسٍل  يّا نيهَضز حط ةحس، تطزاضي ٍ زيسپاچيٌگ(ي )هؼاًٍت تْطٍُ ٌسُيًواا يل ػاه طيهس سييتا

 هَقعيت هحلي ٍ ًَع ّادي رديف
هيساى حرين 

 زهيٌي)هتر(

هيساى حرين 

 َّايي)هتر(

 عوَدي افقي

1 
اعياى ٍ هستحذثات بذٍى قابليت لخت در هجاٍرت  نيبرق با س خطَط

  دسترسي عرفي بِ خط
7/0   

2 
چراغ  ،تلفي کيَسک ،آًتي ،ن راٌّوايلخت در هجاٍرت عال نيبرق با س خطَط

 ي غيرهَقتژگيآًْا با ٍ ريپرچن ٍ ًظا ِيپا ي ٍغاتيتبل يتابلَ ،اباىيخ ييرٍشٌا
 9/0 3/1 

3 
 تيٍ هستحذثات با قابل اىيهجاٍرت اعر برق با کابل خَدًگْذار د خطَط

 بِ خط يعرف يدسترس
 9/0 3/1 

4 
 تيٍ هستحذثات بذٍى قابل اىيبرق با کابل خَدًگْذار در هجاٍرت اع خطَط

 بِ خطعرفي  يدسترس
 5/0 9/0 

5 

 ،تلفي َسکيک آًتي،، ن راٌّوايبا کابل خَدًگْذار در هجاٍرت عالبرق  خطَط

 يژگيآًْا با ٍ ريپرچن ٍ ًظا ِيپا ي،غاتيتبل يتابلَ ،اباىيخ ييچراغ رٍشٌا

 هَقتريغ

 5/0 5/0 

 05/0 05/0  ٍ هستحذثات اىياع برهٌصَب  ي،َاريبرق با کابل خَدًگْذار د خطَط 6

 

 تِ ذؾ تطق يتِ شطؽ حفظ حك زستطس (ييَّا سيواتل سطٍ) ييهشتطو يطيگ هحل لَاظم اًساظُتِ تطق  يياتل اتظال ذـَؽ َّاو -ب

  .ًساضز نيحط ،شسُ تالؽا يفٌاستاًساضزّا ٍ ػَاتؾ  تياػضٍ 

زض  ايّا ِ يپا يوِ ضٍ يعاتيٍ تدْ تاسيتاس عيٍ ً سيًوا يذـَؽ تطق احساث ه طيوِ زض هداٍضت سا يزض هَضز ذـَؿ ،شطوت تطق -ج

 نيحط) هتماتل نيحطت يهلعم تِ ضػا ،اتالؽ شسُ ياستاًساضزّا ٍ ػَاتؾ فٌ تيتِ شطؽ ضػا ،سيًوا يهداٍضت ذـَؽ تطق ذَز ًظة ه

 .تاشس يًو (اٍضدذـَؽ تطق ه عاتيٍ تدْسات يتاس اي ذـَؽذؾ تطق ًسثت تِ 

، تطق ـَؽزضب تاظشَ تِ سوت ذ ايپٌدطُ  يهستحسثات زاضا طيًظ يهَاضز ،ترشٌاهِ ييتِ ذؾ تطق زض ا يطفػ يزستطس هٌظَض اظ -ز

اظ ّا  آى يياًتْا ي لثِ يٍ ػوَز يوِ فاطلِ افم ؛ًطزتاى ثاتت استٍ  َاضيز ،پشت تام كياظ ؿط يزستطس اي، ٍ يآهسگ شيپ اي تالىي

 .هتط تاشس 5/2ٍ  25/1اظ ووتط  ةيتطق تِ تطتذـَؽ 



 ُترشٌاهِ ًثَز ييَل اوآى هش طيذـَؽ تطق شاهل زاضتست ٍ تاالتط ٍ ًظا نيهَلت خْت واض زض هداٍضت حط عاتيٍ تدْ ساتيتاس -ُ

 .است ياظ شطوت تطق ػطٍض يلثل  وسة هدَظ ،ذظَصي ياٍ زض 

 :يي فشاضهتَسؾن ذـَؽ َّايحط -2

 تاشس.ي( هتطه10/2تَزُ وِ حساوثط ) يٌيطَضت ظهست ّعاض ٍلت تِيت ه ّعاض تاي ف ٍلتاغيتطق ضز يطٍين ذـَؽ ًيحط (الف

 تاشس.ي( هتط ه5/3تَزُ وِ حساوثط آى ) يٌيطَضت ظهٍلت تِسِ ّعاض  ٍ يف ٍلتاغ سيتطق ضز يطٍين ذـَؽ ًيحط (ب

ن يحط يخاتِ يين َّايحط يٌيگعيا خاي ( 2ٍٍ) (1) يهتَسؾ هَػَع تٌسّا ف ٍيذـَؽ فشاضػؼ ن زضيعاى حطيحسالل ه -تثظطُ

 ،يتطاساس ًَع ّاز اظآى،ووال اًتفاع  تِ ذـَؽ تطق ٍ يشطؽ ٍخَز حك زستطس هصوَض تا يتٌسّا ط هٌسضج زضيحساوثط تاهماز يٌيظه

 شَز.يي هييطٍ تؼيً طيؾ هـاتك ًظط ٍظيط شطايسا ٍ يت هحلي، هَلؼيؼيػَاضع ؿث طٍ،يٍظاضت ً ياتالغ يػَاتؾ فٌ

جٌا ب آقاي دکتر علي ًظري هٌتظر هذير کل دفتر حقَقي ٍ  30/02/94هَرخِ  247/70101/94براساس ًاهِ شوارُ

 باشذ.َّايي تا پيش از صذٍر بخشٌاهِ ٍزارت هحترم ًيرٍ، هوٌَع هيپاسخگَيي بِ شکايات، اعوال حرين 

 :يفشاضلَ يين ذـَؽ َّايحط-3

 تاشس.ي( هتط ه8تطاتط ) ٍ يٌيطَضت ظهسِ ّعاضٍلت تِ شظت ٍ ف ٍلتاغيتطق ضز يطٍين ذـَؽ ًيالف(حط

 تاشس.يه ( هتط9)تطاتط  ٍ يٌيّعاضٍلت تِ طَضت ظه يس ىظس ٍيف ٍلتاغ يتطق ضز يطٍين ذـَؽ ًيب( حط

 تاشس.ي( هتط ه9/11تطاتط ) ٍ يٌيّعاض ٍلت تِ طَضت ظه يس ست ٍيف ٍلتاغ زٍيتطق ضز يطٍين ذـَؽ ًيحط (ج

 تاشس.يه( هتط 14تطاتط ) ت ظهيٌي ٍطَضف ٍلتاغ چْاضطس ّعاضٍلت تِيتطق ضز يطٍين ذـَؽ ًيحط (ز

 ستاشي( هتط ه25تطاتط ) ٍ يٌيطَضت ظهّعاضٍلت تِپٌح  شظت ٍ ٍ ف ٍلتاغ ّفتظسيتطق ضز يطٍين ذـَؽ ًيحط (ّـ 

آى ٍظاضت  ياتالغ ياساس ػَاتؾ فٌ تط يهَضز اي يطَضت ولهحسٍزُ شْطّا تِ ذاضج اظ زاذل ٍ تَاًس زضيطٍ هيٍظاضت ً -تثظطُ

زضطس  يطَضت سييزضا س؛يط اػوال ًوايشطح ظتِ ضا يين َّايٌاى اظ استماهت ذؾ حطيتِ شطؽ اؿو ؾ ٍيط شطايسا ٍ يت هحليهَلؼ

 تاشس:يه االخطاالظم ( 3ي ظهيٌي تٌس )ّانيحط اظ %(30)

 تاشس.يهتط ه (6) ين ػوَزيحط ٍ هتط (3) ين افميسِ ّعاض ٍلت حط شظت ٍ ف ٍلتاغيتطق ضز يطٍيزضذـَؽ ً -1

 تاشس.يهتط ه (7) ين ػوَزيحط هتط ٍ (5/4) ين افميّعاض ٍلت حط يس ٍ ىظسيف ٍلتاغ يتطق ضز يطٍيذـَؽ ً زض -2

 تاشس.ي( هتط ه8) ين ػوَزيحط هتط ٍ (5/6) ين افميّعاض ٍلت حط يس ست ٍيف ٍلتاغ زٍيتطق ضز يطٍيزضذـَؽ ً -3

 تاشس.يهتط ه (10) ين ػوَزيحط هتط ٍ (9) ين افميف ٍلتاغ چْاضطس ّعاض ٍلت حطيتطق ضز يطٍيذـَؽ ً زض -4



 تاشس.يهتط ه (15) ين ػوَزيحط هتط ٍ (20) ين افميپٌح ّعاض ٍلت حط شظت ٍ ف ٍلتاغ ّفتظس ٍيتطق ضز يطٍيذـَؽ ً زض -5

وِ اػوال  يهَاضز ي زضيّوچٌ س ٍيزضُ ػثَض ًوا وَُ ٍ ط خٌگل،يًظ يؼيػَاضع ؿث اظ يفشاضلَ ييوِ ذـَؽ َّا يزضهَاضز -3هازُ 

 يطَضت هَضزتَاى تِيه ،يوٌيا ٍ يت ػَاتؾ فٌيطٍ تا ضػايط ًية ٍظيتظَ شٌْاز شطوت تطق هطتَؽ ٍيپتِ زشَاض تاشس، يٌين ظهيحط

ن يي حطيگعيخا ووال اًتفاع اظآى، تِ ذـَؽ تطق ٍ يشطؽ ٍخَز حك زستطس ( ضا تا2( هازُ )3هٌسضج زض تثظطُ تٌس ) ييَّا يّانيحط

 ًوَز. يٌيظه

ن زضآى يحك حط تطق تا استفازُ اظ يٍطيذـَؽ ً ي وِ لثالااهالن ذاضج اظ هحسٍزُ ٍ ياضاػ زضهَضز تَسؼِ هحسٍزُ شْط زض -4هازُ 

 ٌس.يًواين استفازُ هيتطق وواواى اظحك حط يّاشطوت طٍ ٍيٍظاضت ً داز شسُ،يا

 ييا َّاي ٍ يٌين ظهيحط س،يٍخَز آًاهِ تِةيي تظَيٍلتاغ هصوَض زضا يّافيي ضزيٌسُ تيزضآ يٍلتاغ يّافيوِ ضز يزضطَضت -5هازُ 

 ي ذَاّس شس.ييتاالتط آى تؼ يف ٍلتاغيي ضزيىتطين ًعزيآى تِ تٌاسة حط

 تاشس.يطٍ هيٍظاضت ً تطق تا يطٍيف ٍلتاغ ذـَؽ ًيض ضزيي ٍتشرييتؼ –تثظطُ 

سات يسات ٍ يهراظى سَذت، اًثاضزاض ،يهسىًَ ،يسات طٌؼتيساداز تيط ايًظ يالساهات ٍ يات ساذتواًيّطگًَِ ػول -6هازُ 

ل ياظ لث يفمؾ الساهات تطق هوٌَع است ٍ يطٍيغ ًيتَظ ذـَؽ اًتمال ٍ ييَّا ٍ يٌيظه نيحط ط ٍيهس زض يواضا زضذتيا تاؽ ي يزاهساض

 يتطزاضتْطُ اوتشاف ٍ ،يلٌَات تسٍى استفازُ اظ زول حفاض ا واشت زضذتاى ون اضتفاع، حفطچاُ ٍيحفظ  ،يسـح ٍ يظضاػت فظل

تطق  يّاشطوت طٍ ٍيٍظاضت ً يتِ ذـَؽ تطق تطا يطسزست يتطا يٌىِ هاًؼيا هشطٍؽ تط ياضيٍاحساث شثىِ آت يساظضاُ اظهؼازى،

 ًاهِ تالهاًغ است.ةيي تظَي( ا8) ت هازُيسات ذـَؽ تطق ًگطزز تا ضػايسات يداز ذساضت تطايسثة ا س ٍيداز ًٌوايا

هطاخغ  اؿالع اظطٍ تاوسة يؾ تَسؾ ٍظاضت ًيط شطايسا هحل ٍ ييايت خغطافيًَع زضذتاى ون اضتفاع تا تَخِ تِ ٍػؼ تطاون ٍ -1تثظطُ 

 طتؾ اػالم ذَاّس شس.يش

ّا ِيپا يپ هتط اظ (3) ووتط اظ يافاطلِ س زضيذـَؽ ًثا يّاِياؿطاف پا زض يساظضاُ لٌَات ٍ حفط چاُ ٍ ،ياضيداز شثىِ آتيا -2تثظطُ 

 يٌين ظهيحط شتط اظيت يازض فاطلِ اظخولِ ػَاتؾ استماهت ذـَؽ ٍ يت ػَاتؾ فٌيس تا ضػايهؼازى تا اظ يتطزاضتْطُ طز.ياًدام گ

 طز.يآى اًدام پص يّاِيهطتَؽ تِ آى ذؾ اظ اؿطاف پا

 ن ذـَؽ تطق هوٌَع است.يحط ط ٍيهس هٌفدطُ زض استفازُ اظهَاز -3تثظطُ

س يلطاضزاضز تا ييَّا ٍ يٌيظه يّانيط حطيذاضج اظ هس زض يين َّايط حطيهحسٍزُ ظ وِ زض ييّاتام ساذتواى آى لسوت اظ -4تثظطُ 

 ين ػوَزيحط هتط اظ (4ش اظ )يت ياي تثظطُ فاطلِيهَػَع ا يّاوِ سمف ساذتواى يزضطَضت ( زضخِ تاشس.45ش اظ )ية تيش تا

 ست.يً يي تثظطُ العاهيت ايزاشتِ تاشس ضػا

ط يظ زض ٍ ييَّا ٍ يٌيظه يّانيحط ط ٍيهس زض يتظطفات ات ٍيًاهِ السام تِ ػولةيي تظَيوِ تطذالف همطضات ا ياشراط -7هازُ 

ٌِ ذَز يتِ ّع تظطفات ضا هتَلف ٍ ات ٍيتطق، ػول يّاا شطوتي طٍ ٍيهحغ اػالم ٍظاضت ًهىلفٌس تِ ٌس،يذـَؽ تطق ًوا يين َّايحط



تطق  سات آب ٍيسات ضفغ تداٍظ اظ يحِ لاًًَيطَضت تطاساس الييط ايزضغ ٌس.يتظطفات هثازضت ًوا ات ٍيًسثت تِ ضفغ آثاض ػول

 شَز. يػول ه -1359هظَب  -وشَض

ن يحط ط ٍيهس هاًٌس آى زض آالت ٍييهاش ٍ ػثَض ٍحول تاض لٌَات، حفطچاُ ٍ ،يوشاٍضظ ،يساظات هطتَؽ تِ ضاُيِ ػوليول -8هازُ 

تطٍظ  اظ يطيهٌظَض خلَگتِ يت اطَل حفاظتيس تا ضػايتا يا حمَلي يميتَسؾ اشراص حم يين َّايط حطيظ زض تطق ٍ يطٍيذـَؽ ً

اخاظُ  استؼالم ٍ طٍ،يتطق ٍظاضت ً يّاشطوت اظ ي لثالساظضاُ لٌَات ٍ تاشس ٍ زضهَضز حفط چاُ، يٍ ٍضٍز ذساضات هال يذـطات خاً

 د ٍطَل زضذَاست اػالم شَز.يتاض ه هاُ اظيس ظطف يطتؾ تايش يّاحال ًظط شطوت ّط زض ٍ وسة گطزز يوتث

اظهحَض واتل هـاتك  يطَضت ػوَزهتط تِ زٍ تا ٍ يهتط تِ طَضت افمنيط سـح آب ًيظ ي ٍيطظهيظ تطق زض يّان واتليحط -9هازُ

 آب، فاػالب، يوشلَلِ ل تلفي،ياظلث يسات شْطيسايط تسا وِ واتل تا يهَاضز زض تاشس ٍيه يطٍ تاحك زستطسيٍظاضت ً يػَاتؾ فٌ

 ت شَز.يضػا سيتطق تا يطٍيغ ًيتَظ هتساٍل شثىِ اًتمال ٍ يس ػَاتؾ فٌيى تماؿغ ًواآهاًٌس  ٍ گاظ

هَضز وِ  ّط زض است ٍ يالعاه يحمَل ٍ يميتطق تَسؾ اشراص حم يطٍيهظَب ذـَؽ ً يػَاتؾ فٌ ن ٍيت حطيضػا -10هازُ 

ن يحط ا زضيس يتطق تماؿغ ًوا يطٍيذـَؽ ً آب ٍ فاػالب تا گاظ، ًفت، آّي،ضاُ ضاُ ٍ ،يس هاًٌس ذـَؽ هراتطاتيخس ييطتٌايسات ظيسات

ي ضٍ تطق اظ يطٍيس ًيوِ ذـَؽ خس يزضهَاضز گطزز.يطتؾ اًدام هيش يّاا شطوتيطٍ يتا اذص هدَظ اظ ٍظاضت ً ي ػوليآى ٍالغ شَز ا

 .ي استطتؾ العاهيش يّازستگاُ يػَاتؾ هطتَؿِ تا ّواٌّگ ن ٍيت حطيس ضػايهَخَز ػثَض ًوا ييطتٌايسات ظيسات

هفاز لاًَى  يخلة تَخِ آًاى تِ اخطا تطق ٍ يطٍين ذـَؽ ًيحط ٍ طيهس اهالن ٍالغ زض ٍ يهٌظَض اؿالع طاحثاى اضاػتِ -11هازُ 

 يلاتل استٌاز، آغاظ اخطا يل همتؼيط ٍسايسا اي س ٍيخطا زض يك ًشط آگْيؿط تطق اظ يّاا شطوتيطٍ يٍظاضت ً طاى،يساظهاى تطق ا

 وٌس.يهضا اػالم  تطق يطٍيات احساث ذؾ ًيػول

ي يشيپ يّاتيل اػوال هحسٍزيتِ زل يياظاتِپطزاذت ها ًاهِ ٍةيي تظَيا ياخطا ذـَؽ تطق زض يّانيزضطَضت واّش حط -12هازُ 

 گطزز.يت همطضات هطتَؽ هطتفغ هيضػا ضٍظ تا يوت واضشٌاسيِ ٍخِ آى تِ ليسيازضذَاست هاله ٍتتِ

 ٍ يًظاه يطٍّايً اي ٍ يزٍلت ٍ يػوَه يهتؼلك تِ ترش ّا يا اضاػي ٍ يهؼاتط ػوَه ذـَؽ تطق ٍالغ زض يّانيچٌاًچِ حط -تثظطُ

ط يهَضز سا زض هطتَؽ ٍاگصاض ذَاّس شس. ييتِ زستگاُ اخطا يافت ّطگًَِ ٍخْيآظاز شسُ تسٍى زض يا اضاػياهالن  اتس،يواّش  ياًتظاه

 طتؾ هظَب السام ذَاّس شس.يش يػوطاى والثس تَسؼِ ٍ يّاتطاتط تا ؿطح ياضاػ


