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  گفتارپيش
در رشـد و شـكوفايي و  هاها با توجه به اهميت و نقش كليدي آننگهداري از راهحفظ و 

ضروري و مهم است.  اجتماعي و فرهنگيهاي مختلف اقتصادي، توسعه كشور در زمينه و...، 
از طرفي افزايش روز افزون وســايل نقليه و توســعه مراكز جمعيتي، كشــاورزي، صــنعتي، 

ها و نيز ايجاد تسهيالت و امكانات جديد در راهسازي بهو  توسعهني و مسكوعمراني، رفاهي 
امري اجتناب ناپذير  ،از راکنندگان و ایمنی تردد اســتفاده امین آســایشتها را جهت كنار آن

ــازد. بديهي اســت كه براي مي و حفظ و افزايش ايمني  هاتامين امكان اين گونه بهســازيس
صورت فضايي آزاد و اشغال ، تعيين حريمي عالوه بر جسم و بستر راه در طرفين آن بههاراه

الذكر، امكان افزايش ميدان ديد و ايجاد ناحيه نشــده مورد نياز اســت كه عالوه بر موارد فوق
آرايي و احداث عاري از مانع و فضـاي نصـب عالئم و تجهيزات و تامين فضـاي ســبز و منظر

ترابري و با تصويب و  به پيشنهاد وزارت راهفراهم نمايد به اين منظور ها را كانال در طول راه
شاخص هاي تعريف  هايهيئت وزيران براي راه شور با توجه به  درجه حريم تعيين و شده ك

ـــويب و تا ها و راهقانون ايمني راه ،گيري از تجاوز به آنمنظور حفظ و جلو به آهن نيز تص
ـــتنادگرفتهمل قراركنون مالك ع ـــت. به اس از حريم ، حفظ و نگهداري الذكرفوق قانون اس

ها و وظايف اصـلي وزارت راه و شـهرسـازي(ادارات كل راهداري و هاي كشـور از ماموريتراه
  شود.اي) محسوب ميحمل و نقل جاده

ها تالش، مطالعه، تجربه و اقدامات كارشناسي و حقوقي در زمينه كتاب حاضر حاصل سال
ـــائ هاي ابالغي ها و دســـتورالعملنامهها و همچنين بخشل و مقررات مربوط به حريم راهمس

  است.شده باشد كه براي هماهنگي و انجام بهتر اين رسالت مهم در يك مجموعه گردآوريمي
ـــعه ايمني راه و حريم (آقايان در پايان از تالش ها و زحمات همكاران محترم دفتر توس

ــيداحمهران ق ــا گرباني، س ــميان، عليرض ــا دانياليدومد هاش ــيريپويارزي، رض و  ، مهدي ش
صنيعي) كه در تهيه و تدوي سن  شته نسيدمح قدرداني به  ،انداين مجموعه نقش مؤثري دا

  آيد.عمل مي
  نياعبدالهاشم حسن

  داريمعاون راه



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
  
  هاداري حريم راهضرورت حفظ و نگه
  و

  هانحوه حفظ و حراست از آن
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  باشد:اه به داليل ذيل الزم و ضروري ميداري حريم رحفظ و نگه
  
  ه و تعريض و بهسازي راه در آينده) توسع1

سال سائط نقليه در  صر به روند افزايش و سترش با نگرش مخت ستقرار و گ شته و ا هاي گذ
برداري ها پس از چند سال بهرهگردد كه جادهمراكز كشاورزي و صنعتي و... به وضوح آشكار مي

ــده و جواب ــباع ش ــعهاش ــعه راه و بود، لذا راه يافته نخواهندگوي ترافيك توس حل، تعريض و توس
باشـــد كه اين مي يكديگرهاي رفت و برگشـــت از جدا نمودن باندوط عبور و گاهاً افزايش خط

كه راه داراي حريم مناســب بوده و حريم مورد نظر آزاد و  شــد ضــرورت هنگامي ميســر خواهد
سيس معارض و عاري ازبال شدتأ سنگين ارزيابي و اينصورت به دليل هزينهغيردر .ات و بنا با هاي 

  بود. ممكن خواهدبود امكان عمل غيرسازي خواهدگاهاً بيشتر از راه پرداخت خسارت كه
  
  ايمني عبور و مرور) تامين 2

العمل، نياز به گيري و عكسدليل سرعت زياد و فرصت كم جهت تصميمها بهرانندگي در جاده
سلب و امنيت  كافي اشجار و... امكان ديد تر دارد كه وجود ابنيه،وسيع و ميدان ديد كافي را از راننده 

باشـد كه ها فضـاي بيشـتري جهت فرار از خطر نياز ميضـمناً در جاده .انداخت را به مخاطره خواهد
  مانند ساختمان، تير، درخت و غيره باشد. صلب موانعهرگونه  الزم است اين فضا عاري از 

  
  داري) امكان انجام عمليات راه3

ها و ري راهدانياز مستمر به نگهداري و پاكسازي دارند. نگهد واحد مسكوني ها هماننراه
ريزش برف و يخ ناشي از نزوالت آسماني و برداشت و تخليه خاك  سازيها و پاكتنظيم شانه

... از سطح راه و تخليه آن  شدن سيل وو سنگ و بوته و درخت ناشي از ريزش كوه و جاري
  باشد، دارد. شهرسازيوزارت راه و  اختيار در حاشيه نياز به حريم و فضاي آزاد كه در
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  هازم جهت نصب تجهيزات ايمني راه) وجود فضاي ال4
ضرورت و به جهت تجهيزات ايمني راه ها از قبيل پايه تابلو، پايه چراغ و گاردريل بنا به 

در قبل و بعد از تعريض به اين منظور در  ،ايمني عبور و مرور الزم است در خارج از شانه راه
  شود.نظر گرفته

  
  شي و حفر كانال در طول طرفين راه) زهك5

ها به زير هاي هرز از بســتر و اطراف آن و جلوگيري از نفوذ آبآوري آببه منظور جمع
  باشد.بستر راه و سطح جاده، وجود كانال در طرفين راه و در خارج از بدنه راه نياز مي

  
  هاي دسترسياحداث راه )6

ات تأسيس ترافيك و هدايت آوريمنظور جمعها بههالخصوص، آزاد راها عليدر اغلب راه
شخص و معينها و ورود و خروج آنجانبي در راه سي و احداث راه ،ها در نقاط م ستر هاي د

يابي به آن الزم اســت باشــد كه جهت دســتســرويس در حاشــيه طرفين راه مورد نياز مي
  .سطح)هاي غير همفضايي در خارج از بدنه راه تامين و حفظ گردد(گذرگاه

  
  ) درختكاري و فضاي سبز7

الخصوص ها عليمنظور جلوگيري از خستگي روحي رانندگان و سرنشينان در طول راهبه
كاري نقش و اهميت هاي طوالني و مناطق خشــك ايجاد فضــاي ســبز و درختدر مســافت

صب عالئم و... يناي دارد كه بدويژه ضايي در خارج از بدنه راه و محل حفر كانال و ن منظور ف
  باشد.مورد نياز مي

  
  ي از صدمات وارده به ابنيه اطراف) جلوگير8

ساختمان شور عليبا توجه به كيفيت  شيه جادههاي ك ستاها و حا صوص در رو ها الخ
شي از  شات نا سنگين موجب ورودارتعا سائط نقليه  سارت به آن عبور و شد كه ها خواهدخ

  له مناسب از راه الزم و ضروري است.جهت جلوگيري از آن وجود فاص
باشد كه الزم است پس ها در سطح كشور ميهاي وجودي حريم راهموارد فوق مويد ضرورت

سبت به حفظ و نگهداري صويب آن با كليه امكانات ن سازي و  از تعيين و ت ست و پاك و حرا
  عمل آورد. اقدام دائمي و مستمر بهآن  زيباسازي
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  هانحوه حفاظت و نگهداري از حريم راه
  

  توان عمليات زير را انجام داد:ها ميراه به منظور حراست و نگهداري از حريم
  
  هاـ درختكاري در چند متر منتهي اليه حريم راه1

ستگي و جلوگيري از نفوذ  سب و رفع خ ضمن ايجاد منظر منا برف و كوالك با اين كار 
سطح راه، مانع تجاوز مالكين اطراف راه ستحدثات ها به حريم راهبه  صورت ايجاد م و يا  به 

شادابي درختان،  سبزي و  سر شاورزي خواهد گرديد. عالوه بر آن  صوالت ك شت انواع مح ك
  باعث نشاط روحي و رواني مسافران خواهد شد.

  
  اث كانال در منتهي اليه حريم راهـ احد2

ها ها را از امالك اشــخاص حقيقي و حقوقي در مجاورت راهعمل محدوده حريم راهاين 
سط آنان مي صورت تجاوز به حريم تو شخيص و برابر قوانين تفكيك و در  ضعيت را ت توان و

ها را به سطح راه هاي سطحي را هدايت و جلوي نفوذ آنتوان آباقدام نمود. با اين عمل مي
  زدگي سطح راه و كاهش ايمني عبور و مرور نگردد.ل باعث يخگرفت كه در فصول سرد سا

  
  ـ احداث ديوار و فنس3

تواند در منتهي اليه حريم راه با توجه به ميزان اعتبارات ابالغي و اهميت اين عمل مي
ـــود ها به منظور مثالً در آزادراه .راه از نظر رفت و آمد و ترافيك و نوع و درجه راه انجام ش

اي جز به خطر افتادن ايمني و كه نتيجه(ها از عرض راه ورود عابرين و عبور آنجلوگيري از 
ـــت و نيز عبور حيوانات اهلي و وحشـــي گرديده و همچنين مانع  )عبور و مرور نخواهد داش

  تجاوز به حريم راه خواهد گرديد.
  
  ـ تسطيح و رگالژ حريم4

داشته باشد بايد انجام داد. اين تسطيح و رگالژ حريم راه در مناطقي كه نياز به هزينه ن
شدن وسائط نقليه به آن ها كمك خواهد كرد كه واژگون نشده و تلفات عمل در زمان خارج 

  دهد.نداشته باشند و ضمن آن ميدان ديد را نيز افزايش مي
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  ـ تشكيل كميته پاكسازي حريم5
توان با جهت حفاظت از حريم و ايجاد منظر مناسب و توسعه مبلمان و معماري راه مي

صورت واگذاري اين كار به بخش خصوصي  صورت اماني و يا به  تشكيل كميته پاكسازي به 
ـــكيل كميتهآن را انجام داد. عالوه بر اين عمل مي اي از نمايندگان ادارات كل توان با تش

ــتانداري يا فرمانداري و يا ايادهراهداري و حمل و نقل ج ــائيه، اس ، نيروي انتظامي، قوه قض
، با ســركشــي مســتمر بخصــوص بعد از ســاعات اداري يا در اجراييبخشــداري با اختيارات 

  اي سودجو و متخلف را گرفت.روزهاي تعطيل جلوي عده
  
  ـ تبليغات6

به مســائل حريم و نمودن مردم  مطلعاهميت و جايگاه تبليغات براي اشــاعه و  امروزه
ـــت از آن و عدم  ـــحفظ و حراس غال و غيره، بر كســـي تخريب و ريختن زباله و نخاله و آش

 سازيفرهنگ جهتها را در هاي الزم و اهميت راهپوشيده نيست. ما ابتدا با تبليغات آموزش
ـــافر و ...  كاال و مس تا آنبه كاربران راه حمل  ـــزد كرده  راه ها نيز از تجاوز به حريم گوش

ــادي و  ــائل راه و حريم داراي ابعاد فني، اجتماعي و اقتص خودداري نمايند. از آنجائي كه مس
ستفاده از ابزارهاي تبليغاتي مانند روزنامه ست با ا ست الزم ا ها، ائمه جمعه و فرهنگي و ... ا

ــم جماعات، ــخنرانان در مراس ــيما، با تهيه س ــدا و س ــوص ص هاي اجتماعي مختلف به خص
ــريالكوتاه و پخش آنهاي فيلم ها و ها و دفترچههاي پربيننده و پخش تراكتها در ميان س

سائل و در نتيجه ايجاد تردد  صر مردم را به اين م سترهاي تبليغاتي همراه با جوائزي مخت پو
ــپس اعمال قانون و مقررات كنيم امن در راه ــنا نمائيم و س ــادفات، آش ها و جلوگيري از تص

  كنند مجازات نشوند، اين عمل تسري پيدا خواهد كرد.الف ميچون اگر افرادي كه خ
  
  ـ آموزش پرسنل7

ـــوابطي كه براي حفظ حريم راه عبور و مرور از  ها و تأمين ايمنيقوانين و مقررات و ض
گردند ابتدا بايستي طرف قواي مقننه و مجريه و يا به صورت بخشنامه و ... تدوين و ابالغ مي

ستگا سئولين د سنل و م شنائي پيدا كنند كه در هپر ضوابط و مقررات آ هاي مجري به اين 
مجريان  ،مستمر آموزشي هاياجراء با ابهام و اشكال روبرو نشوند. بنابراين بايد با انجام دوره

را به اجراي اين مقررات آشنا نمود تا با توجه به اينكه مسائل حريم هم فني بوده و هم اثرات 
ــادي و فرهنگي ــود و هم  اجتماعي اقتص دارد به نحوي عمل نماييد كه هم قانون مراعات ش

  ايجاد نارضايتي در بين مردم نگردد.



10 

  هاات جانبي در طرفين راهتأسيس ـ تدوين مقررات و ضوابط براي ايجاد8
ستاني  صورت بخشنامه از طرف وزارت متبوع به ادارات كل ا ضوابط به  در گذشته اين 

شبختانه در چابالغ مي صورت قانون مانند: قانون شد ولي خو سال اخير اين مقررات به  ند 
هاي عمومي بار و مسافر هاي پايانهاجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه

تبصــره يك  اجرايينامه و نيز آئين 1377هاي خدماتي رفاهي بين راهي مصــوب و مجتمع
ـــوب ها و راهقانون ايمني راه 17ذيل ماده  هيات وزيران، محل احداث و نيز  1381آهن مص

ات خدمات رفاهي بايد به تأسيس ات را مشخص كرده است كهتأسيس نحوه احداث اين گونه
هاي ات صنعتي هم در شهركتأسيس هاي تعيين شده احداث شوند وصورت مجتمع در محل
ــنعتي و از احداث آن ــورت منفرد بايد جلوگيري به عمل آيد. وجودص ــ ها به ص ــيس ات تأس
سافران، اهميت خاص و ويژهخدماتي رفاهي در راه اي ها به منظور رفع نيازهاي رانندگان و م

سافران و رانندگان كمك مي سالمت راه و م ستگي به دارد اين نقاط به  ضمن رفع خ كند تا 
  اي براي وسائل نقليه خود فراهم كنند.اندازه كافي توشه

ــب به اي ــي مناس ــترس ــ ن نوعاز موارد مهم ايمني دس ــيس ــت كه بايد اين تأس ات اس
ها با توجه به نوع راه و ميزان ترافيك آن برابر مشخصات هندسي درست و كامل و دسترسي

با مصــالح مرغوب و رعايت تمام اصــول فني و ايمني احداث شــوند و وســائل نقليه بدون به 
  د نمايند.و آمها رفت به اين گونه محل خطر انداختن وسائل نقليه پشت سرخود و يا روبرو

  
  ات زيربنائيتأسيس هايود فضائي براي اجراي پروژهـ وج9

ات ايجاد شود تا تأسيس ها بستر و اراضي الزم براي انجام اين گونهبايد بعد از حريم راه
ــده، جلوگيري ها در حريم راهآناز اجراي  ــد تملك ش ــاره ش ها كه براي اهدافي كه قبالً اش

ـــبختانه در قانون  ـــود. خوش ـــالح ايمني راهش هاي اجرايي نامهآهن و نيز آيينها و راهاص
ـــره ها براي اجراي اين يم راهمتر بعد از حر 30نواري به عرض  17ذيل ماده  3و1هاي تبص

  بيني شده است.ات پيشتأسيس گونه
  
  
  
  
  



  
  
  

  
  فصل اول

  
  قوانين

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اولبخش  -1 فصل
  
  آهنها و راهقانون ايمني راه

  7/4/1349مصوب 
  79و  67،  54، 51 هاياصالحات سال آخرين با
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  7/4/1349آهن مصوب ها و راهقانون ايمني راه«
  »79و  67،  54، 51هاي اصالحات سالآخرين  با

  
  

شــود كه حداقل داراي دو خط اتومبيل رو و يك شـــانه آزادراه به راهي اطالق مي -1ماده 
متر براي هر طرف رفت و برگشــت بوده و دو طرف آن به نحوي  3حداقل به عرض 

ها با هم فقط محصــور و در تمام طول آزادراه از هم كامالً مجزا باشــد و ارتباط آن
ـــيله راه ـــود و هيچ راه هاي بوس فرعي كه از زير يا باالي آزادراه عبور كند تأمين ش

  ديگري آن را قطع نكند.
شود از تاريخي كه وزارت راه و  -2ماده  شده يا ب ساخته  صيات فوق  صو هر آزادراه كه با خ

  ترابري اعالم كند مشمول مقررات اين قانون مي باشد.
ادراه حداقل و حداكثر سـرعت، همچنين وزارت راه و ترابري مكلف اسـت در هر آز -3ماده 

شخص كند و نيز  صب عالئم م ست با ن سائط نقليه اي كه عبور آنها مجاز ني انواع و
هاي توقف مجاز و سـاير عالئم الزم را م مربوط به مقررات رانندگي و محلكليه عالئ

ست در طول راه براي اطالع  صادف الزم ا شگيري از خطرات احتمالي ت كه براي پي
  دگان نصب كند.رانن

جاز و عبور دادن دام در  -4ماده  يه غير م ـــائط نقل ياده و انواع وس عابرين پ ورود و عبور 
  ها و همچنين توقف وسائط نقليه در خطوط عبور ممنوع است.آزادراه

ــرب يا جرح يا قتل يا  ــود كه منجر به ض هر گاه به جهات مذكور حادثه اي واقع ش
ــود رانندگان مجاز  ــيله نقليه او مجاز به حركت در آزاد راه خســارت مالي ش كه وس

باشد نسبت به موارد فوق مسئوليتي نخواهد داشت ولي در هر حال مكلف است در 
صورت بروز حادثه وسيله نقليه را در شانه سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با 

ستان صله به اولين درمانگاه يا بيمار سيله ديگر بالفا سيله نقليه خود يا و ساند و  و بر
  مراتب را به مأمورين انتظامي اطالع دهد.

  عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود. 
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هاي توقف ضــروري مجاز وسـائط وزارت راه و ترابري مكلف اسـت محل -1تبصـره 
  ها را ايجاد كند.آزادراهنقليه در طول 

ـــره  ـــائل نقليه غير مج -2تبص ـــرورت و وس ـــبب ض از كه به طور موقت و به س
ـــروريموريتمأ بايســـت در آزادراه تردد نمايند فقط با اجازه وزير راه و مي هاي ض

هاي وي و يا باالترين اي و پايانهترابري و يا معاونين راهداري و حمل و نقل جاده
نصب تابلو ها در حوزه استحفاظي خود و با اداره كل راه و ترابري استان اجراييمقام 

در پشــت وســيله نقليه كه به وســيله پليس راه به راننده » عبور آزاد از آزادراه« 
ــد مي ــوند، تابلوي فوق الذكر به تعداد تحويل و اخذ خواهد ش توانند وارد آزادراه ش

شد. تعيين حداقل و حداكثر  سط وزارت راه و ترابري تهيه و تحويل خواهد  الزم تو
آئين نامه اي خواهد بود كه به تصــويب وزارت راه و  سـرعت اين گونه وسـائل طبق

  ترابري مي رسد.
صره  سازمانمأ -3تب ضرورت مورين  سبب  هاي دولتي و انتظامي و يا افرادي كه به 

ها بصورت پياده تردد ه خدمات در سطح يا حاشيه آزادراهجهت انجام مأموريت و ارائ
ــوابط ايمني در يا توقف مي ــمول حكم نمايند با رعايت ض ــورت بروز حادثه از ش ص

سيله نقليه مجاز كه منجر 4ماده ( صر و سئوليت راننده مق شند و م ستثني مي با ) م
  به تصادف شده است به قوت خود باقي است.

صره  سائل نق -4تب طبق اين ماده واحده مجوز ها كه ليه غير مجاز به عبور از آزادراهو
  ها عبور و مرور نمايند.ر آزادراهف هستند از خطوط مجاز دگيرند موظعبور مي

دولت مي تواند با تصــويب كميســيون مســكن و شــهرســازي و راه و ترابري و  -5ماده 
صادي و دارائي و تعاون سيون امور اقت سالمي براي آزادراه كمي شوراي ا ها مجلس 

  عوارض مناسبي تعيين و وصول كند.
ده گردد همچنين ايجاد هر گونه اقدام به هر گونه عملياتي كه موجب خرابي جا -6ماده 

ـــتحدثات يا درختكاري يا زراعت يا اقدام به حفاري در  ها و حريم قانوني آزادراهمس
هاي اصــلي و فرعي و راه آهن كه ميزان هر يك به طريق و وســائل متناســب راه

ـــود بدون اجازه وزارت راه و  مشـــخص و از طرف وزارت راه و ترابري آگهي مي ش
  ت.ترابري ممنوع اس

صره  سرا و در نقاطي كه  -1تب ست با حضور نماينده داد وزارت راه و ترابري مكلف ا
ستحدثات يا درختكاري و  شد با حضور نماينده دادگاه بخش اين قبيل م سرا نبا داد
  يا زراعت و حفريات را ضمن تنظيم صورتمجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو كند.
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ــره  ــخاص ذينفع مي توانند ب -2تبص ــتري مراجعه كنند. دادگاه اش ه مراجع دادگس
  ها رسيدگي نموده و حكم الزم را صادر مي كند.اين گونه پرونده خارج از نوبت به

دادگاه با درخواسـت وزارت راه و ترابري در خصــوص ميزان خســارت و  -3تبصــره 
  ها، خارج از نوبت به موضوع رسيدگي و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.هزينه

ـــره  مأموران نيروي  -4تبص مأموران مربوط در وزارت راه و ترابري و راه آهن و 
شاهده وقوع تجاوز به راه ضمن مراقبت به محض م ها و راه آهن و انتظامي موظفند 

صالح جهت اقدام الزم اطالع دهند. مأمور يا مسئول حريم آن ها مراتب را به مراجع 
  خواهد شد.ياد شده در صورت تسامح به مجازات مربوط محكوم 

) متر 500برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه حداقل تا شعاع پانصد ( -5تبصره 
ها ممنوع است و متخلفان به مجازات لومتر از پائين دست پلاز باال دست و يك كي

  مربوط محكوم خواهند شد.
استقرار ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و  -7ماده 

شيئي ها در داخل يا خارج از راه آهن و حريم قانوني آن ها وديگر در راه تابلو يا هر 
ـــهرها و همچنين هر گونه عمليات كه موجب اخالل در امر تردد  محدوده قانوني ش

  وسايل نقليه مي شود و نيز ايجاد راه دسترسي ممنوع است.
صره  سه ماه تا مرتكبان جرائم باال عالوه بر جبران  -1تب سارت وارده به حبس از  خ

شد مرتكب يا مرتكبين، حسب  صورت نگرفته با سال محكوم و چنانچه تخريب  دو 
شش ماه  سارت وارده به يك ماه تا  ضمن رفع موانع و رفع تجاوز و جبران خ مورد 

پانصـــد هزار ( قدي از  خت جزاي ن يا پردا تا پنج ميليون  )000/500حبس و 
ــارت تعقيب  ) ريال محكوم000/000/5( ــد. در مورد اخير با جبران خس خواهند ش

  موقوف خواهد شد.
صره  سب، درختكاري و عبور دادن  -2تب سي به حريم و گذرگاه منا ستر ايجاد راه د

ها با اجازه وزارت راه و تأســيسـات از عرض راه و راه آهن و نصــب تابلو در حريم آن
م تأســيســات عمومي كه از ترابري مجاز اســت. در موارد اضــطراري به منظور ترمي

عرض راه عبور نموده اسـت دسـتگاه مربوط با كسـب موافقت وزارت راه و ترابري و 
  ضمن رعايت كليه نكات ايمني اقدام خواهد نمود.

صره  سبت به بر -3تب ست ن سارت وارده وزارت راه و ترابري مكلف ا آورد هزينه و خ
سات و تجهيزات ايمني كه در اثر ها و حريم آنبه راه سي ها و ابنيه فني و عالئم و تأ

سائط نقليه و يا عبور بارهاي ترافيكي و لوله ضالب و كابل برخورد و هاي آب، گاز، فا
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سارت گردد،  برق و مخابرات و غيره و هر گونه عملياتي كه منجر به بروز هزينه و خ
) آن را به %100و صــد در صــد ( اقدام و مبالغ دريافتي را به حســاب خزانه واريز

  ها به مصرف برساند.سازي راهمنظور ايمن
يه راه آهن بر اثر  -8ماده  ـــائط نقل ندگان وس گاه در طول خطوط راه آهن از طرف ران هر 

شود بايد وسيله نقليه ضرب واقع  سائط مزبور قتل يا جرح يا  متوقف گردد  رانندگي و
رد مجروحين و مصدومين صورتمجلس هاي نخستين در موو ضمن مبادرت به كمك

راه آهن و مأموران مربوط به راه آهن تنظيم  در محل حادثه بوسيله مأمورين انتظامي
و پس از تحقيقات اوليه از راننده و مطلعين در صـورتي كه به سـبب حادثه جسـد يا 

سايل نقليه سام ديگري روي خط راه آهن قرار گرفته ومانع عبور قطار و و راه آهن  اج
باشـــد مأموران پليس انتظامي راه آهن آن را به محازات محل به خارج خط در نقطه 

  مناسبي انتقال داده و بالفاصله قطار و وسيله نقليه را حركت دهند.
مأموران پليس انتظامي راه آهن موظفند آثار و عالئم موجود در محل حادثه حفظ 

قضــائي براي حضــور و انجام  كرده و مراتب را در صــورت وقوع قتل فوراً به مقامات
  تشريفات قانوني گزارش دهند.

هاي مجاز براي ت در طول راه آهن معابر و گذرگاهراه آهن دولتي ايران مكلف اســ -9ماده 
  افراد و وسائل نقليه را با نصب عالمات مشخص كند.

ستگاه عبور از روي خطوط -10ماده  سات سها تأها و كارخانهراه آهن، ورود در محوطه اي ي
ستثنايفني  سافري و امكنه و گذرگاه راه آهن به ا معابر مجاز واقع ها و سكوهاي م

ستگاه ست جز براي آن عده از مأمورين راه آهن در اي ها و در طول خطوط ممنوع ا
كه بر حسب وظيفه مجاز به ورود و عبور مي باشند و در صورت تخلف و بروز حادثه 

  د بود.راه آهن دولتي ايران مسئول نخواه
ــيله نقليه اعم از موتوري و غير موتوري از يك طرف خط آهن و  -11ماده  عبور هر گونه وس

هاي مجاز ممنوع اسـت و متخلف از اين امر مسـئول هر به طرف ديگر در غير محل
  باشد.مي گونه پيش آمد و خسارت وارد

ترتيب ريال جزاي نقدي است.  500تخلف از مقررات اين ماده مستوجب  -1تبصره 
سيدگي به تخلفات و  ست كه در قانون نحوه ر سيدگي به تخلف مزبور به نحوي ا ر

مقرر گرديده و تا تشــكيل كادر ترابري  1350اخذ جرائم رانندگي مصــوب ســال 
قانون تغيير نام وزارت راه به وزارت راه و ترابري افســران يا درجه  16موضــوع ماده 

ر نقاطي كه پليس انتظامي راه آهن نباشد. داران ديپلمه پليس انتظامي راه آهن و د
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ـــور وظايف مذكور در آن  ـــران يا درجه داران ديپلمه پليس راه ژاندارمري كش افس
قانون را انجام خواهند داد و پس از تشكيل كارد ترابري حق رسيدگي به تخلفات و 

  اخذ جرائم با افراد ديپلمه كادر مذكور خواهد بود.
ط نقليه موجب خرابي يا انحراف قســمتي از ريل و هر گاه عبور وســائ -2تبصــره 

سيله نقليه به  سات مربوط به راه آهن گردد. راننده و سي ساير تأ همچنين خاكريز و 
ــارت وارده محكوم  5000ريال تا  1000پرداخت جزاي نقدي از  ريال و جبران خس

  شود. مي
صره  صره  -3تب صل از اجراي تب ساب خزانه داريكل منظ 1وجوه حا ور خواهد به ح
  گرديد.

هاي راه آهن قانون كيفر بزه 13از تاريخ تصــويب اين قانون غرامت موضــوع ماده  -12ماده 
ــد ريال تا پنج هزار ريال خواه 1320مصــوب فروردين ماه  د بود و تجاوز به از پانص

  باشد.ها در حكم تجاوز به حريم خط آهن ميمحدوده ايستگاه
اي كه مورد نياز راه آهن بوده و عبارتست از محوطهحدود ايستگاه راه آهن  -تبصره

هاي مصوب راه آهن قانوناً به تصرف و تملك راه آهن درآمده باشد به بر اساس نقشه
  وسيله عالئم مخصوص از طرف راه آهن مشخص مي شود.

  هاي راه آهن اضافه مي شود.قانون بزه 21تبصره ذيل به ماده  -13ماده 
  در دادگستري موكول به شكايت راه آهن خواهد بود.تعقيب متهم  -1تبصره 
حسب درخواست شركت راه آهن جمهوري اسالمي ايران، مرجع قضائي  -2تبصره 

ـــتور الزم را مبني بر همكاري و نظارت مأموران نيروي انتظامي با آن  ـــالح دس ص
  كند.هاي تردد غير مجاز صادر ميت ايجاد نظم به منظور انسداد محلشركت جه

اي كه حركت آن بستگي به راه آهن گاه بر اثر عبور انسان يا دام يا وسيله نقليههر -14 ماده
اي منجر ندارد و برخورد آن با وســيله نقليه مجاز راه آهن در روي خط آهن حادثه

ــب وظيفه  ــود راننده مجاز كه بر حس ــارت مالي ش ــرب يا خس به قتل يا جرح و ض
به عهده دارد در صورتي كه نظامات  خط آهن رانندگي وسائل نقليه راه آهن را روي

  و مقررات مربوط را رعايت نموده باشد مسئوليتي نخواهد داشت.
  عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات بيمه نخواهد بود. 

هاي گذرگاه هاي جديد و راه آهن،وزارت راه و ترابري مكلف است هنگام ايجاد راه -15ماده 
ضروري و مجاري الزم را در نظر گرفته و موجبات ارتباط دو طرف راه احداثي را به 
ـــت و تلگراف و تلفن در مورد فراهم نمودن  نحو مقتضـــي فراهم كند. وزارت پس



19 

ها مكلفند حســب اعالم مين روشــنائي راهامكانات ارتباطي و وزارت نيرو در مورد تأ
  موجود اقدام كنند.وزارت راه و ترابري و در چهارچوب مقررات 

ـــويب -16ماده  ـــهرها در مناطقي كه هيئت وزيران تص و وزارت راه و  خارج از محدوده ش
متر در اراضي و مستحدثاتي  1نمايد، احداث ديوار به ارتفاع بيش از ترابري اعالم مي

هاي اصـــلي واقع ها و راهز انتهاي حريم راه آهن و آزادراهكه تا فاصـــله هفتاد متر ا
نوع است مگر براي اراضي واقع در مسير طوفان شن كه به منظور جلوگيري شده مم

راه و ترابري يا راه هاي شني مالكين حسب مورد با اخذ پروانه از ادارات از ورود توده
صرهآهن مي سب مقررات تب  1هاي توانند به احداث آن اقدام نمايند. با متخلفين ح

  اين قانون رفتار خواهد شد. 6ماده  2و 
صد ( -17ماده  شعاع  سات به  سي شي و تأ ساختمان و ديوارك از ) متر 100ايجاد هر گونه 

هاي كشــور و در طول كنار گذرهايي كه وزارت ها و حريم راه آهنانتهاي حريم راه
نمايد و يا مســـئوليت نگهداري آن را به عهده دارد راه و ترابري احداث نموده يا مي

باشد. وزارت راه و ترابري موظف است ممنوع مي بدون كسب مجوز از وزارت مذكور
  ها و راه آهن اقدام كند.) قانون ايمني راه6ماده ( )1در مورد متخلفان برابر تبصره (

صره  ست نوع كاربري زمينوزارت راه و  -1تب ها و راه هاي اطراف راهترابري مكلف ا
ـــد (آهن ـــور به عمق ص ها تهيه و به آن) متر را بعد از حريم قانوني 100هاي كش

ضرورت وفق ماده  سب  ضياني كه بر ح ساند و از متقا صويب هيأت وزيران بر  16ت
شند وجوهي  شته با همين قانون نياز به احداث مستحدثاتي در حد فاصل فوق را دا
را بر اساس آئين نامه اي كه به تأييد هيأت وزيران مي رسد اخذ و به حساب خزانه 

  ها به مصرف برساند.سازي راهرا به منظور ايمن ) آن%100واريز و صد در صد (
ها و راه آهن تا شــعاع صـد بر امر سـاخت و ســاز در حاشــيه راه نظارت -2تبصـره 

ها توسط وزارت مذكور اعمال مي شود. به ) متر ازمنتهي اليه حريم قانوني آن100(
ارد موضوع شود به منظور ايجاد هماهنگي بر اساس مووزارت ياد شده اجازه داده مي

ضيان اقدام 1تبصره ( صدور مجوز ايجاد مستحدثات به متقا ) همين ماده نسبت به 
ــاير مجوزهاي الزم را از مراجع مربوط اخذ  ــيان بايد س ــت متقاض نمايد. بديهي اس

  نمايند.
ــيســات عمومي نظير خطوط آب، برق، فاضــالب، نفت ، گاز،  -3تبصــره  ايجاد تأس

ـــائل فني و ايمني مربوط به هر يك، تابع آئين ها با رعايمخابرات و نظاير آن ت مس
نامه اي است كه ظرف سه ماه از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزير راه و ترابري به 

  تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
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ريزي، احداث، وزارت جهاد ســـازندگي همچنان عهده دار وظايف مربوط به برنامه -18ماده 
ــتائيهاي رمرمت راه نگهداري و ــتائي بوده و با متجاوزين به حريم راه وس هاي روس
  هاي ذيل آن اقدام خواهد نمود.همين قانون و تبصره )6برابر ماده (

ـــازندگي مكلفند عالئم افقي و عمودي و وزارتخانه -19ماده  هاي راه و ترابري و جهاد س
هاي محلوط مشــخص و در هاي مربيك از راهتجهيزات ايمني الزم را در طول هر 

  مورد نياز نصب و اجراء نمايند.
ـــره نه -تبص خا ياوزارت جام عمل مذكور مكلفند براي ان يا هاي  ت احداث و مرمت و 

هاي مربوط عالئم ايمني الزم را نصب نمايند. چنانچه بر اثر كوتاهي در نگهداري راه
شود، هر  شخاص (حقيقي يا حقوقي) وارد  سارتي به ا شده خ بكار بردن عالئم ياد 

هاي ياد شــده حســب مورد موظف اســت از مطالبات پيمانكار يا يك از وزارتخانه
مايد. و چنانچه  ـــارت وارده را پرداخت ن جاري و عمراني وزارتخانه خس اعتبارات 
ماموران دولت يا پيمانكاران مرتكب تقصــير شــده باشـند، دولت خسـارت پرداخت 

  ها استيفاء خواهد نمود.شده را از آن
  



 

  
  
  
  
  
  

  بخش دوم -1 فصل
  
   "وزارت راه"قانون تغيير نام 

  "وزارت راه و ترابري"به 
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و تجديد تشكيالت  »وزارت راه و ترابري«به  »وزارت راه«قانون تغيير نام 
  هاي بعدي) با كليه اصالحيه24/4/1353و تعيين وظايف آن (مصوب

  
  

  )1 ماده
منظور اعمال ســـياســـت جامع و هماهنگ براي ترابري كشـــور و توســـعه، تجهيز، به

سترش،  س نگاهداري و ايجادگ سي سعه اجتماعي، تأ ضيات تو ات زيربنايي آن با توجه به مقت
ـــويب اين قانون نام  ـــادي و عمراني و دفاع ملّي و با رعايت قوانين مربوط از تاريخ تص اقتص

يابد از كليه وظايف و اختيارات وزير و وزارت تغيير مي »وزارت راه و ترابري«به  »وزارت راه«
  گردد.ار ميراه به وزير و وزارت راه و ترابري واگذ

صره شور«منظور از عبارت  )1تب مذكور در اين قانون و مقررات آن ترابري زميني  »ترابري ك
  و دريايي است.

برداري هوايي تابع قانون و مقررات هواپيمايي امور مربوط به ترابري هوايي و بهره )2تبصـــره
  بود.كشور و ساير مقررات خاص خود خواهد

  
   )2 ماده

راني با كليه كاركنان، تشكيالت، بودجه و اعتبار و دارايي و تعهد و كشتيسازمان بنادر و 
سته به وزارت راه و ترابري منتقل وظايف آن از وزارت دارايي منتزع و به سازمان واب صورت 

  گردد.مي
صره شتي )1تب سازمان بنادر و ك سمت معاونت وزارت راه و ترابري را خواهد مديرعامل  راني 
  داشت.
عالي آن راني و شورايبنادر و كشتي يّه اختيارات و وظايف وزير دارايي در سازمانكل )2تبصره

ــورايگردد.وزير دارايي يا معاون او عضــويت ار ميبه وزير راه و ترابري واگذ ــازمان ش عالي س
  داشت.راني را خواهدبنادر كشتي
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  ) 3 ماده
   )27/02/1358( لغو شده

  
  )4ماده

  )27/02/1358( لغو شده
  

  )5ماده
سطح كشور و امكان رفع نيازهاي هواشناسي به منظور گسترش فعاليت هواشناسي در 

زيســت و آبياري و ارتباطات دريايي و هوايي و تربيت نيروي كشــاورزي و بهســازي محيط
ساني صي در مورد  ان صو سطوح مختلف و همچنين رفع احتياجات بخش خ مورد احتياج در 
كرد. طور مسـتقل عمل خواهدجمهوري اسـالمي ايران كه بهاســتثناي نيروي هوايي  فوق به

صورت سازمان وابسته به وزرات اداره كل هواشناسي به سازمان هواشناسي كشور تبديل و به
سمت معاونت وزارت راه و راه و ترابري اداره خواهد شور  سي ك شنا سازمان هوا شد. رئيس 
  )24/03/1359ترابري را خواهد داشت.(

  
  )6ماده

هاي فني و تخصصي هواشناسي و منظور هماهنگي فعاليتمان هواشناسي كشور بهساز
  هاي مذبور در اين قانون داراي شورايي خواهد بود مركب از:تعيين نياز

  ) وزير راه و ترابري.1
  انتخاب وزير كشاورزي و منابع طبيعي.) معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به 2
  به انتخاب وزير دفاع ملّي. ) معاون وزارت دفاع ملي3
  ) معاون سازمان برنامه و بودجه به انتخاب رئيس سازمان برنامه و بودجه.4
  ) معاون وزارت آب و برق به انتخاب وزير آب و برق.5
  ) معاون وزارت بهداري به انتخاب وزير بهداري.6
  راني.عامل سازمان بنادر و كشتي) مدير7
  ري.) رئيس سازمان هواپيمايي كشو8
  .) رئيس سازمان هواشناسي كشور9

  )24/03/1359) نماينده نيروي هوايي جمهوري اسالمي ايران. (10
*******************************  
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نامه مربوط به وظايف و طرز كار شوراي مذكور ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون آيين
ـــويــب هيئــت وز ــهاز طرف وزارت راه و ترابري تهيــه و پس از تص موقع اجراء يران ب

شورا با وزير راه و ترابري ميخواهدگذارده ست  سي شد. ريا شنا سازمان هوا شد و رئيس  با
  داشت.كشور سمت دبير شورا را خواهد
ضيحات مربوط به ماده  صالحيه 4تذكر: تو اين قانون در بخش زيرنويس  6و  5هاي مواد و ا

  انتهايي اين قانون درج گرديده است.
  

  )7 ماده
  شرح زير است:راه و ترابري بهوظايف وزارت 

ــيمنظور تعيين خطهاي جامع و هماهنگ به) مطالعه و تهيه و تنظيم برنامه1  هاي مش
  ها.اجرايي در زمينه ترابري كشور و اجراي آن

  آهن و بنادر.ها، راهبرداري و نگاهداري راه) احداث، توسعه، بهره2  
ـــي نيازمندي3   ـــور و) بررس ها و تهيه و اجراي هاي اجرايي آنتعيين اولويت هاي كش

ها با توجه منظور رفع اين نيازمنديمدت بهمدت و كوتاهمدت، ميانهاي درازبرنامه
  هاي عمراني كشور.به برنامه

ات زيربنايي تأسيس هاي الزم براي احداث و نگاهداري و) تهيه و تنظيم ضوابط و معيار4  
  ها.و نظارت بر اجراي آن هاي وسايل ترابرييات و پيشرفتترابري با توجه به مقتض

  آهن و بنادر.ها، راهبرداري از راههاي ساختمان و نگاهداري و بهره) بررسي روش5  
 هاات زيربنايي ترابري و تعيين مشخصات فني و هندسي آنتأسيس بندي كلّيه) طبقه6  

ـــتگاه نهمچنين تعيي ـــكيالت و دس ها نگاهداري هر يك از آنهايي كه بايد از تش
  نمايند.

ات زيربنايي ترابري و تأسيس برداري از) تعيين مشخصات مجاز وسايل ترابري در بهره7  
ــتفاده ازممانعت از بهره ــات مذكور در اس ــخص ــايل ترابري خارج از مش  برداري وس

  ات فوق.تأسيس
سي درباره راه8   شنهاد المللي و نحوه ارتباط با آنهاي ترابري بين)برر ها و عنداللزوم پي

ستن به موافقت شنهاد قرارالمللي و منطقههاي بيننامهپيو هاي داداي و تنظيم و پي
  ها و مؤسسات خارجي.دو جانبه و چند جانبه با دولت
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سايي مجموع قدرت و ظرفيت ترابري كشور اعم از راه) بررسي نيازمندي9   شنا ها، ها و 
هاي ها و ارائه توصــيهمنظور تهيه برنامهو خطوط لوله بههاي آبي، بنادر آهن، راهراه

  هاي مربوط.الزم به سازمان
هاي مواصالتي اختصاصي زميني و برداري از خطوط پايگاه) ايجاد، نگاهداري و بهره10  

  هاي ترابري كشور.ها و نيازمنديدريايي با توجه به برنامه
گذاري هاي مربوط در باب سياست نرخزمانهاي الزم به سابررسي و ارائه پيشنهاد )11  

  خدمات ترابري و همچنين خدمات جنبي آن.
ـــابطه) 12   ـــادي و ايمني در راهها و معيارتعيين ض هاي زميني و آبي و هاي فني اقتص

  ها.نظارت بر اجراي آن
ضابطه13   ستگاهها و معيار) تعيين  هاي مربوط براي ايجاد، اداره هاي الزم با همكاري د

المللي فعاليت و توسعه مؤسسات ترابري اعم از آن كه در داخل و يا در خطوط بين
شته شند و نظارت بر فعاليت آندا صدور پروانهبا سيس ها. در مورد  سات  تأ س مؤ

صالحيت سيس دار مكلفند قبالً نظر وزارت راه و ترابري را درترابري، مراجع  اين  تأ
  گونه مؤسسات جلب نمايند.

مؤســســات، دفاتر،  تأســيس نامه مربوط به صــدور اجازهرح مقررات و آئين) تهيه ط14  
ـــعبه ـــور فعاليت كنند و نظارت بر ها و نمايندگيش هاي ترابري خارجي كه در كش

  ها با جلب نظر وزارت كشور.فعاليت آن
طه15   يار) تعيين ضــــاب بهها و مع به ترابري منظوهاي الزم  ر تنظيم امور مربوط 

 -هاي مربوطبا همكاري دســتگاهاســتثناي نيروهاي مســلح... تي بههاي دولمانســاز
  ايجاد هماهنگي و تمركز امور مذكور.

ضابطه) 16   ستها و معيارتعيين  سيا شنهاد اتخاذ  شويق بخش ها و پي هاي الزم براي ت
  گذاري در امور مربوط به ترابري.خصوصي به سرمايه

بنايي ترابري و تهيه و تنظيم مقررات ات زيرتأســيســ هاي) بررســي در زمينه حريم17  
  ها.دار و نظارت بر اجراي آنمورد نياز براي پيشنهاد به مراجع صالحيت

شـناسـي و شـناسـايي مصـالح هاي كشـور از نظر خدمات خاك) بررسـي نيازمندي18  
هاي مربوط و عرضــه و فروش خدمت ســاختماني و تجهيز و توســعه آزمايشــگاه

  كانيك خاك) به بخش عمومي و خصوصي.هاي فني و م(آزمايشگاه
شناسي هاي آبي و دريا و اقيانوسهاي كشور از نظر شناسايي راه) بررسي نيازمندي19  

سازمان شكيالت  هاي الزم و عرضه و فروش خدمات آن و ايجاد و تجهيز و توسعه ت
  به بخش عمومي و خصوصي.
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وزارت دادگســـتري و وزارت كشـــور و هاي مجازات خالفي با موافقت نامه) تهيه آئين20  
  پيشنهاد قوانين و مقررات الزم درباره رسيدگي به موارد تخلف از مقررات ترابري كشور.

  هاي مطالعاتي و تحقيقاتي الزم براي انجام وظايف باال.) تشكيل واحد21  
  

ـــره ـــاير قوانين به وزرات راه محول ) تبص كليه اختيارات و وظايف ديگري كه به موجب س
  بود.است به عهده وزارت راه و ترابري خواهدودهب

  
  )8ماده 

شور به ستخدامي ك سازمان امور اداري و ا ست با نظر  منظور وزارت راه و ترابري مجاز ا
هاي آموزشي الزم را رأساً تربيت و تجهيز نيروي انساني ماهر براي اجراي وظايف خود برنامه

  آورد.اء دريا با همكاري مؤسسات مربوط به مرحله اجر
  

  )9 ماده
ـــازمانبه وزير راه و ترابري اختيارات داده مي ـــكيالت هر يك از س ـــود كه تش ها و ش

هاي تابع يا وابسته به آن وزارت را در صورتي كه الزم تشخيص دهد، ادغام مؤسسات و واحد
ــاير قوانين با تايي ــاس وظايف مذكور در اين قانون و س ــكيالتي بر اس د يا منحل نموده و تش

  سازمان امور اداري و استخدامي كشور تنظيم كرده و به موقع اجرا بگذارد.
  

 )10 ماده
عالي هماهنگي ترابري كشور در وزارت راه و ترابري تشكيل به موجب اين قانون شوراي

صويب اين قانون آئينمي سه ماه از تاريخ ت ست ظرف  نامه گردد وزارت راه و ترابري مكلف ا
شورايمربوط به تركيب و  شور را تهيه و پس از وظايف و اختيارات  عالي هماهنگي ترابري ك
  موقع اجرا بگذارد.هاي مربوط مجلسين بهتصويب كميسيون

  
  )11 ماده

تواند با هاي وابسته ميوزارت راه و ترابري براي اجراي قسمتي از وظايف خود و سازمان
ــوراي ــرايطي كه شــورايعالي هماهنگي ترابري كشــور و با رعايت موافقت ش عالي مذكور ش

كرد شــركت تشــكيل دهد و يا با بخش خصــوصــي اعم از داخلي و خارجي تعيين خواهد
  ها و مؤسسات دولتي ايراني مشاركت نمايد.خانههمچنين وزارت
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شد بر طبق مقررات خواهد تأسيس هاي مزبور كه به موجب اين قانونهاي شركتنامهاساس
شركت شوراي هاي دولتيمربوط به  صويب تهيه و با تاييد  شور و ت عالي هماهنگي ترابري ك

  شود.مي موقع اجرا گذاردههاي راه و دارايي و استخدام مجلسين بهكميسيون
  

  )12 ماده
شهرداريخانهوزارت سات دولتي و  س سته به آنها و مؤ سات واب س ها مكلفند ها و مؤ

ـــهرها و مراكز طرح ـــعه ش ـــنعتي و فعاليتهاي مربوط به ايجاد و توس هاي اجتماعي و ص
  ات ترابري به اطالع وزارت راه و ترابري برسانند.تأسيس كشاورزي را از لحاظ استفاده از

  
  )13 ماده

ــمت از راه ــت آن قس ــتگاهوزارت راه و ترابري مجاز اس هاي آهن محوطههاي راهها، ايس
ست پس بارانداز، بنادر و نظائر آن ستفاده ني شن ها را كه مورد ا ضعيت ثبتي با از رو شدن و

سال به مصرف خريد اراضي حاصل را در عرض يك فروش برساند و وجوه يت مقررات بهرعا
  و مستحدثات مورد نياز برساند.

  
  )14 ماده

خدمات باربري، تخليه و بارگيري (به مي به دولت اجازه داده ـــود به منظور انجام  ش
ر گمركات كشــور رأســاً يا با مشــاركت بخش اســتثناي خدمات فرودگاهي) و انبارداري د

ها به هايي تشـكيل دهد. اين شـركتخصـوصـي اعم از داخلي و خارجي شـركت يا شـركت
ساس شورايي مركب از معاون هماهنگي ترابري وزارت نامهموجب ا هاي خاص خود زير نظر 

ازمان راني، رئيس ســـن، مديرعامل ســازمان بنادر و كشـــتيراه و ترابري، رئيس گمرك ايرا
ساسآهن دولتي ايران، انجام وظيفه خواهندكل راههواپيمايي كشوري، رئيس نامه اين نمود. ا

هاي راه و دارايي و استخدام ها با رعايت مفاد فوق پس از تصويب كميسيونشركت يا شركت
  شد.مجلسين به موقع اجرا گذارده خواهد

  
  )15ماده 

سه و منظور تأمين مواوزارت راه و ترابري به شن، ما سنگ،  ساختماني از قبيل  د اوليه 
ساختمان س نگاهداري خاك كه براي  سي شد تأ شور مورد نياز با ات زيربنايي راه و ترابري ك

ـــازمان مربوط آئينمي قانوني و موافقت س با رعايت مقررات  ند  فاده و توا ـــت نامه نحوه اس
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مذكور تنظيم و پبهره ئت وزيران برداري وزارت راه و ترابري را از مواد  يب هي ـــو س از تص
  موقع اجرا بگذارد.به
  

  )16 ماده
شود گارد منظور نظارت بر اجراي مقررات ترابري به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميبه

اي كه به تصـــويب نامهموجب آئينترابري تشـــكيل دهد. حدود وظايف و تشـــكيالت آن به
  گردد.ميرسيد تعيين هاي مربوط مجلسين خواهدكميسيون

صره  * سازمان  گارد بنادر و گمركات كه به موجب قانون اختيارات مالي )1تب ستخدامي  و ا
است به تشكيل شده 1348راني و تشكيل گارد بنادر و گمركات مصوب تيرماه بنادر و كشتي

هاي راني تقســيم و بر اســاس نيازمنديه گارد گمرك و گارد بنادر و كشــتيدو واحد جداگان
ـــتيمرك ايراگ ـــازمان بنادر و كش هاي دارايي و راه و ترابري خانهراني با توافق وزارتن و س

صالحيت و اختيارات و بودجه كاركنان مربوط از وزارت دارايي منتزع و تقسيم مي گردد و با 
  گردد.راني منتقل ميمرك ايران و سازمان بنادر و كشتيبه گ

صره  شتي )2تب شكيالت گگارد بنادر و ك ف و بود و عالوه بر وظايترابري خواهدارد راني جزء ت
ـــالحيت فعلي وظااختيارات و  ـــتيراني در آبيص هاي ايران را نيز بر عهده ف حفاظت كش

شت. تاخواهد شده دا سيم ن ست وظايف و زماني كه گارد بنادر و گمركات به ترتيب فوق تق ا
هد كان دارا خوا ما يارات خود را ك ظامي راخت گارد ترابري اهبود و اداره پليس انت آهن در 

  .گرددمتمركز مي
  

  )17ماده 
هاي الزم در اجراي مفاد اين قانون در مورد اجراي امور مربوط به ترابري كشور نامهآئين

وسيله هاست ببيني شده جز در مواردي كه مرجع ديگري براي تصويب آن در اين قانون پيش
به  باره امور مربوط  قل هواوزارت راه و ترابري و در مل و ن ـــوري و ح مائي كش ي و يهواپي

صويب هيئت وزيران يبرداري هوابهره سي از طريق وزارت جنگ تهيه و پس از ت شنا ي و هوا
مذكور در  اجراييهاي نامهها و آئيننامهشد و تا زماني كه اساسبه موقع اجرا گذاشته خواهد

االجرا ي فعلي معتبر و الزمهانامهنامه و آئيناســت اســاساين قانون به تصــويب نرســيده
  .بودخواهد

  :شرح زير استههاي آن بو تبصره 4ماده ـ * 
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   )4 ماده
ـــكيالت، بودجه، اعتبارات، دارا يياداره كل هواپيما ـــوري با كليه كاركنان، تش ي، يكش

ان صورت سازمهي كشوري بينام سازمان هواپيماهتعهدات و وظايف آن از وزارت راه منتزع و ب
  .گرددبه وزارت جنگ منتقل مي وابسته

ـــره  مذكور در قوانين و مقررات  )1تبص به نحو  يارات و وظايف وزير و وزارت راه  يه اخت كل
  .شودي كشوري به وزير و وزارت جنگ واگذار مييمربوط به هواپيما

  .داشترئيس سازمان هواپيمائي كشوري سمت معاونت وزارت جنگ را خواهد )2ه تبصر
ـــره  * ـــويت  يك )3تبص نفر از معاونان وزارت راه و ترابري به انتخاب وزير راه و ترابري عض

  .داشتي كشوري را خواهديعالي هواپيماشوراي
ها (موضوع قانون ضميمه شدن ي كشوري و فرودگاهيواحد پليس مامور در هواپيما )4تبصره 

ـــوري و اداره انتظامي و نگيآهن و هواپيماادارات پليس انتظامي راه باني گمركات به ي كش
از تاريخ تصــويب اين قانون كالً با كليه ) 1346 شــهرباني كشــور مصــوب هشــتم خردادماه

سران و درجه  سلحه و مهمات خود از اداره پليس ان و افراد ابوابداركارمندان و اف جمعي و ا
ي ي كشــورينام اداره پليس انتظامي هواپيماهراه آهن و هواپيمائي كشــور منتزع و مسـتقالً ب

ــازمان هواپيمائي هوظايف محوله را ب ــور در س ــهرباني كش ــورت يكي از واحدهاي تابعه ش ص
ي يف اختصـاصـي پليس مزبور و اختيارات ســازمان هواپيمايكشـوري انجام خواهد داد . وظا

سران و كارمندان پليس هواپيما شور درباره، اف شهرباني ك شوري و  شوري تهيه و به يك ي ك
نامه مورد نظر به تصويب نرسيده واحد مزبور كه آئينسد. تا زمانيرتصويب هيئت وزيران مي

ا كارمندان و افسران و درجه داران ب ديگر داد و قسمتوظايف محول را كماكان انجام خواهد
ـــلحه و مهمات خود به نام اداره پليس انتظامي راه آهن انجام وظيفه  دو افرا ابوابجمعي و اس

صويب هكردكه بخواهد در متن قانون خودداري گرديده  4موارد زير از درج مفاد ماده لحاظ ت
   .است

  
  " ي كشوري از وزارت دفاعيانتزاع سازمان هواپيما "الف: 
   "8/12/57تاريخ  368نامه شماره تصويب"      

ـــه مورخ  ـــالمي در جلس ـــويب نمودند: 6/12/57هيئت وزيران دولت موقت انقالب اس  تص
از وزارت دفاع ملي منتزع و با كليه سازمان، تشكيالت، پرسنل ي كشوري يسازمان هواپيما"

  ".گرددد به وزارت راه و ترابري منضم ميو اعتبارت موجو
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اليحه قانوني انتزاع سـازمان هواشــناسـي از وزارت دفاع ملي و تبديل آن به اداره كل و " ب:
  )27/02/1358( ادغام آن با سازمان هواپيمائي كشوري وابسته به وزارت راه و ترابري

  
  ماده واحده)

قانون ـــويب اين  تاريخ تص ما) 27/02/1358( از  به هواپي ي كشـــوري و يامور مربوط 
سازمان واحد در وزارت راه و ترابري اداره  صورت  سي از وزارت دفاع ملي منتزع و به  شنا هوا

 "راه و ترابري وزارت "از قانون تغيير نام وزارت راه به  3و  4و  5و  6شد. نتيجتاً مواد خواهد
ســازمان  تأســيس در مورد1353 ف آن مصــوب تيرماهيو تجديد تشــكيالت و تعيين وظا

سازمان هواپيما شور و  سي ك شنا شور ملغي مييهوا ضمناً از اين تاريخ نام وزارت ي ك گردد. 
  .يابدجنگ به وزارت دفاع ملي، تغيير مي

  
  )ماده واحده

آهن با كليه دارايي و داره كل ساختمان راها) 20/04/1358( از تاريخ تصويب اين قانون
شركت راه آهن ايران منتزع و به وزارت راه و ترابري بودجه و تعهدات و وظايف و كاركنان از 

  .بودكاركنان منتقله كماكان تابع مقررات قانون استخدام كشوري خواهند .گرددمنتقل مي
صالحي ب ** صالح مواد ها انون تغيير نام وزارت راه و ترابري و ق 6و  5موجب اليحه قانوني ا

شكيالت و تعيين وظا صوب "ف آن يتجديد ت سالمي  59/ 3 /24م شوراي انقالب جمهوري ا
  **"ايران



 

  
  
  
  
  
  

  بخش سوم -1فصل 
  

  نحوه خريد و تملك اراضي و  ياليحه قانون
  هاي عمومي، امالك براي اجراي برنامه

عمراني و نظامي دولت
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هاي نحوه خريد و تملك اراضي و امالك براي اجراي برنامه ياليحه قانون"
 "شوراي انقالب)  17/11/1358(عمومي، عمراني و نظامي دولت   

  )1ماده 
ـــات و ؤا ميها هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانههرگاه براي اجراي برنامه ـــس س

شهرداريشركت سته به دولت، همچنين  شگاهها و بانكهاي دولتي يا واب هاي دولتي ها و دان
دستگاه " ها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پسهايي كه شمول قانون نسبت به آنو سازمان

ضي، ابنيهناميده مي "اجرايي ستحدثات،شوند به ارا س ، م سي سايرتأ وط به بحقوق مر ات و 
 وسيلهبباشند و اعتبار آن قبالً مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشتهاراضي 

ستگاه اجرايي" سازمان برنامه و بودجه ت "د شدهأيا از طرف  شدمين  ستگاه اجرايي" با  "د
ــازمان خاصــي كه مقتضــي بداند برهب ايتواند مورد نياز را مســتقيماً مي ــيله هر س طبق  وس

  تملك نمايد.مقررات مندرج در اين قانون خريداري و 
صره) ستگاه در مواردي تب سناد يا اقدامات د مبني بر مالكيت قانوني (اعم از  اجراييهاي كه ا

شده يا نشده باشد) به موجب احكام الزماين االجراء كه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار 
گردد، دستگاه مربوطه موظف است امالك يادشده را به مالك آن قضائي ابطال گرديده يا مي

هاي مسترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مستحدثات يا قرار گرفتن اراضي مذكور در طرح
 اجراييمصــوب، اسـترداد آن به تشـخيص مرجع صـادر كننده حكم متعذر باشــد دســتگاه 

ـــبت به تملك اين قبيل امالك مطابق اين قانون تواربط ميذي ند با تأمين اعتبار الزم نس
شده باشد دادگاه اقدام نمايد. درصورتي صادر  كه حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع 

 اجراييدستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه  اجراييمزبور با درخواست دستگاه 
ت شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا ربط موظف است ظرف مدذي

  )1( ت روز امالك يادشده اقدام نمايد.توديع قيم
  )2ماده 

شامل برنامهبرنامه ست كه اجراي بههاي مذكور در ماده يك  موقع آن براي امور هايي ا
ييد و أت الزم و ضروري باشد. ضرورت اجراي طرح بايد به "دستگاه اجرايي"عمومي و امنيتي

  برسد. "دستگاه اجرايي" تصويب باالترين مقام اجرايي
المقدور از اراضـي ملي شـده يا دولتي موظف اسـت براي اجراي طرح حتي اجرايي) دسـتگاه 1تبصـره 

استفاده نمايد. عدم وجود اين قبيل اراضي حسب مورد بايد به تأييد وزارت كشاورزي و عمران روستائي 
  ها رسيده باشد.شهري در تهران و ادارات كل و شعب مربوط در استان يا سازمان عمران اراضي

  
 الحاق شده است 1388تبصره در سال  -1
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) اداره ثبت اسـناد و امالك محل مكلف اســت محل وقوع و وضـع ثبتي ملك را با 2تبصــره 
  روز از تاريخ استعالم پاسخ دهد. 15توجه به نقشه ارائه شده حداكثر ظرف 

  )3ماده 
ات و سـاير حقوق و خسـارات وارده از تأسـيسـ بهاي عادله اراضـي، ابنيه، مسـتحدثات،

  گردد.مالكين و صاحبان حقوق تعيين مي و مالك يا" اجراييدستگاه "طريق توافق بين 
) در صــورت توافق در مورد بهاي عادله هرگاه مبلغ مورد معامله يا خســارت هر يك از 1تبصــره 

شد  مالكين بيش از يك ميليون سبت به خريد ملك و مي" اجراييدستگاه "ريال نبا ساً ن تواند رأ
ارت هر يك از مالكين بيش از يك سپرداخت خسارت اقدام نمايد و هرگاه مبلغ مورد معامله يا خ

شد بهاي خريد ملك يا ميزان خسارت و انجام معامله بايد ب صويب هيئت مقرر ه ميليون ريال با ت
  تصويب انجمن شهر برسد.ه ها بعمومي و در مورد شهرداري قانون محاسبات 71در ماده 
صره  صورت حصول توافق 2تب ستگاه ") در  سه  "اجراييد ست حداكثر ظرف مدت  موظف ا

ماه نسبت به خريد ملك و پرداخت حقوق يا خسارات اقدام و يا آنكه انصراف خود را از خريد 
صراف  ره مالك يا مالكين اعالم نمايد. بهه و تملك كتباً ب حال عدم اقدام به خريد يا اعالم ان

  در مدت مذكور به منزله انصراف است.
  ) 4ماده 

سبت به تعيين بهاي  ضي و ابنيه وهرگاه ن س عادله ارا سي سارات وارده بين تأ ات و حقوق و خ
تي مركب از سه نفر كارشناس يئو مالك توافق حاصل نشود بهاي عادله توسط ه "اجراييدستگاه "

يك نفر از طرف  "اجراييدستگاه "گردد. كارشناسان يك نفر از طرف ستري تعيين ميرسمي دادگ
ــتنكاف به معرفي  مالك يا صــاحب حق و نفر ســوم به انتخاب طرفين و در صــورت عدم توافق يا اس

  )1(االجراست.شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و الزمملك انتخاب مي دادگاه صالحه محل وقوع
كه در محل كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد طبق ماده صورتي) در1تبصره 

  شود.عمل مي 1317قانون كارشناسان رسمي مصوب  29
ـــره  ـــناس خود را حداكثر ظرف يكماه از تاريخ اعالم ) هرگاه مالك 2تبص يا مالكين كارش

صور ابالغ كتبي انتشار در يكي از روزنامه "اجراييدستگاه " هاي كثيراالنتشار كه به يكي از 
علت مجهول بودن مالك عدم ه رسد تعيين ننمايد و يا باطالع عموم ميه يا آگهي در محل ب

سند مالكيت فوت مالك و موانعي از قبيل امكان انتخاب  صدور  شريفات ثبتي عدم  تكميل ت
روز از تاريخ مراجعه  15صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف كارشناس ميسر نباشد دادگاه 

  نمايد.به دادگاه نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي "اجراييدستگاه "
  
  

كه مربوط به الزامي بودن تعيين قيمت عادله مي باشد بر اساس اليحه قانون نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضي  5و آن قسمت از ماده  4ماده  -1
هيأت عمومي ديوان عدالت  25/4/1373 -41نسبت به شهرداريها منسوخ شده است به راي شماره  28/8/1370نياز شهرداريها مصوب مورد 

 اداري مراجعه شود.
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  )5ماده 
ات و حقوق تأسيس مالك تعيين قيمت عبارتست از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و

  طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات 
صره شد عالوه بر بهاي عادله در مواردي كه  )1 تب شه مالك با سكونت يا ممراعا ملك محل 

  صدي پانزده به قيمت ملك افزوده خواهدشد.
دســتگاه "باشـد با تشــخيص اينكه مالك در محل ســاكن اســت يا ملك ممراعاشــه وي مي

باشد بروز اختالف تشخيص نهائي با دادگاه صالحه وقوع ملك مياست و در صورت  "اجرايي
  كه به تقاضاي هر يك از طرفين اظهارنظر خواهد كرد.

صره  صورتي )2تب ستايي محل زارعين در ملك در  شاورزي و عمران رو كه طبق نظر اداره ك
ــد حقو ــته باش ــخيص اداره مذمورد بحث داش كور از محل ارزش كل ق زارعين ذينفع به تش

  شد.ملك به آنان پرداخت و بقيه در هنگام انجام معامله به مالك پرداخت خواهد
هاي روستايي فاقد سند مالكيت و نيز هرگونه اعياني و چنانچه در ملك مورد معامله، ساختمان

ــاير زحماتي ــخم، بذر، كود و س ــه، بهاي ش كردن كه زارع براي آمادهيا حقوقي نظير حق ريش
هاي باشد بهاي اعيان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادوجود داشته استزمين متحمل شده

موجود بين زارع و مالك و يا طبق مقررات يا عرف محل از طريق توافق يا از سوي كارشناسان 
  گردد.تعيين و از محل ارزش كل كه به ايشان و بقيه به مالك پرداخت مي

و پيشه اشخاص باشد در صورتي به آن حق چنانچه ملك مورد معامله محل كسب  )3تبصره 
 "دستگاه اجرايي" گرفت كه حداقل يك سال قبل از اعالم تصميمكسب و پيشه تعلق خواهد
  باشد.محل كسب و پيشه بوده

ها اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آننسبت به امالك موقوفه )4تبصره 
شرعاً مجاز نيست به طريق  قانوناً مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام و آنها را كه 

المدت عمل خواهد شــد در مورد امالك اخير در صــورت وجود اعياني متعلق به اجاره طويل
صره شخاص و يا حقوق مندرج در تب سوي هيئت  5ماده  3و2هاي ا اين قانون حقوق فوق از 

االجاره ملك رح پرداخت و مالكارشـــناســـي مندرج در اين قانون تعيين و از محل اعتبار ط
  شد.موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد

در كليه موارد مندرج در اين قانون هيئت كارشناسي مكلف است بر اساس مقررات  )5تبصره 
 رف مدتو ساير مقررات مربوط حداكثر ظ1317و ضوابط مندرج در قانون كارشناسي مصوب 

نامه دســـتمزد دســـتمزد كارشـــناســـان طبق آئين يك ماه نظرات خود را دقيقاً اعالم نمايد.
در صورت اختالف طبق نظر دادگاه محل مشخص  كارشناسان رسمي و اصالحات بعدي آن و
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شد.و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت مي شده  با نصف هزينه كارشناسي پرداخت 
  گردد.هنگام انجام معامله از ارزش ملك كسر مي باشد دربه عهده مالك مي

  )6ماده 
ــتگاه اجرايي"در مواردي كه ــي  "دس ــايت مالك اراض ــورت رض ــي بداند و در ص مقتض

ضوابط مندرج در أشده از اراضي مشابه ملي يا دولتي متعلق به خود تتمليك مين و با حفظ 
صورت نيز بهاي عوض و معوض نمايد. در ايقوانين و مقررات مربوط، به مالكين واگذار مي ن 

  باشد.به عهده هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون مي
  )7ماده 

مجاز است به جاي پرداخت حق كسب و پيشه در صورت رضايت صاحب  "دستگاه اجرايي"
  حق تعهد نمايد كه پس از انجام طرح، محل كسبي در همان حدود به صاحب حق واگذار نمايد.

  )8ماده 
صرف  ضي، ابنيه وت س ارا سي ات و خلع يد ملك قبل از انجام معامله و پرداخت قيمت تأ

مالك از كه در اثر موانعي از قبيل اســتنكاف  باشــد مگر آنملك يا حقوق، مالك مجاز نمي
ـــت ملك، فوت مالك و  انجام معامله، اختالفات مالكيت، مجهول بودن مالك، رهن يا بازداش

صورت بهغيره انجام معامله قطعي ممك جلوگيري از وقفه يا تاخير در منظورن نگردد، در اين 
  شود.اجراي طرح به شرح زير اقدام مي

ــتگاه اجرايي" چنانچه مالك ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعالم حاء مقرر در به يكي از ان "دس
صره ستنكاف نم 4ماده  2 تب ايد براي انجام معامله مراجعه نكند يا از انجام معامله به نحوي ا

مراتب براي بار دوم اعالم و پس از انقضـا، در روز مهلت مجدد، ارزش تقويمي ملك كه طبق 
است به ميزان و مساحت آن تعيين شده 2يا تبصره  4 نظر هيئت كارشناسي مندرج در ماده

مورد تملك به صندوق ثبت محل توديع و دادستان محل يا نماينده وي سند انتقال را امضاء 
ك ماه به تخليه و خلع يد اقدام خواهد نمود و بهاي ملك يا حقوق يا خسارات و ظرف مدت ي

كه در مراجع ذي مالكيتي  به ذربط احراز ميبه ميزان  بت  ـــوي اداره ث حق يگردد از س
ب مورد اصالح يا ابطال و مازاد سپرده طبق مقررات مربوط پرداخت و اسناد قبلي مالك حس

سترد مي صندوق دولت م ضاء شود.ادابه  سند انتقال ام ساس  ست بر ا ره ثبت محل موظف ا
به ميزان و مساحت اراضي، ابنيه  وسيله دادستان يا نماينده وي سند مالكيت جديديبشده 

  صادر و تسليم نمايد. "دستگاه اجرايي" ات مورد تملك به نامتأسيس و
  )9ماده 

صورتي ستگاه اجرايي در شخيص وزير د كه فوريت اجراي طرح با ذكر دالئل موجه به ت
ـــته ـــرورت داش ـــد به نحويض ـــرر و زيان  باش ـــريع در انجام طرح موجب ض كه عدم تس
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پذيري گرددجبران ـــتگاه اجرايي" نا با تنظيم مي "دس عامله قطعي و  جام م ند قبل از ان توا
ـــور مال ـــع موجود ملك با حض ـــورت مجلس وض ك يا نماينده وي در غياب او و نماينده ص

دســتگاه " دادســتان و كارشـناس رسـمي نسـبت به تصـرف و اجراي طرح اقدام نمايد لكن
سبت به پرداخت يا توديع قيمت  "اجرايي صرف ن سه ماه از تاريخ ت ست حداكثر تا  ملكف ا

  عادله طبق مقررات اين قانون اقدام نمايد.
صره) صاحب حق مي تب صورت عدم پرداخت بها در مدت مذكور با مراجعه توانمالك يا  د در 

و محاكم به دادگاه صــالحه درخواســت توقيف عمليات اجرايي را تا زمان پرداخت بها بنمايد 
صادر مي صورت پرداخت صالحه به موضوع خارج از نوبت رسيدگي و حكم الزم،  نمايد و در 

  آمد.عمل خواهدهقيمت تعيين شده بالفاصله رفع توقيف عمليات اجرايي ب
  )10ماده 

اتي بر اساس قوانين موضوعه قبلي تأسيس چنانچه قبل از تصويب اين قانون، اراضي، ابنيه يا
هاي دولتي و يا وابســته به دولت و همچنين ات و شــركتمؤســســ ها،خانهوزارت به تصــرف
بت به آنها مستلزم هايي كه شمول قانون نسهاي دولتي يا سازمانها و دانشگاهها، بانكشهرداري

باشد كه بر اساس قوانين مذكور دولت ذكر نام باشد درآمده يا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته
مكلف به پرداخت بهاي عادله و حقوق و خســارات متعلقه بوده ولي تعيين بهاي آن و يا حقوق و 

ا به تصرف مجري باشد و يصالح نشدهخسارات متعلقه منجر به صدور نظر قطعي در مراجع ذي
  شد.باشد بها و حقوق و خسارات مربوط به شرح زير پرداخت خواهدطرح در نيامده

ساختمان، س الف: ارزش كليه اعياني اعم از هرگونه  سي ساير حقوق تأ ستحدثات و  ات، م
  شود.پرداخت مي ق مقررات اين قانون تقويم و نقداًمتعلقه طب
صي به قيمت روز تقويم و پرداخت خواهدب: بهاي زمين صو شد و هاي داير در بخش خ
ــاســي جزء هاي موات، جنگلبابت زمين ها، مراتع و هر قســمتي كه طبق قانون اس

سمت كه شد. زميناموال عمومي درآمده وجه پرداخت نخواهد هاي داير را به آن ق
ضافه بر حداكثر مجاز زمين صوب هاي مذكور در قاا شوراي انقالب كه توسط نون م

  گيرد.گونه وجهي تعلق نميوزارت كشاورزي پيشنهاد شده هيچ
) ارزش تقويم شده زمين در صورت اختالف نظر از طرف هيئت كارشناسان موضوع 1تبصره 

  شد.اين قانون با در نظر گرفتن ميانگين ارزش كل مساحت هر ملك تعيين خواهد 4ماده 
  بود.نتقال قهري و يا ملكيت مشاع به منزله يك واحد مالكيت خواهد) هرگونه ا2تبصره 
اين  10باشند اعتبار مورد نياز جهت اجراي مفاد ماده ملكف مي "دستگاه اجرايي") 3تبصره 

ـــدن مقدمات انجام معامله بيني و پس از تامين اعتبار الزم به ترتيب فراهمقانون را پيش ش
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صرفين را پرداخت و تملك نمايند. ادارات سال بهاي ك 5قطعي حداكثر ظرف  ضي مت ليه ارا
  باشند.ثبت اسناد و امالك ملكف به صدور سند مالكيت مي

ــره  ــروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض طرح )4تبص ــوع اين قانون از تاريخ ش هاي موض
قول و ها مثل انواع عوارض متعلق به زمين و ساختمان و ساير اموال منمستقيم به شهرداري

  غيرمعمول وحق تشرف و حق مرغوبيت به آن معاف هستند.
  )11ماده 

ستگاه اجرايي"گاه براي اجراي طرح هر ضي داير يا باير ابنيه يا "د س احتياج به ارا سي ات تأ
ــاير وزارت ــ ها ياخانهمتعلق به س ــس ــركتمؤس ــته به دولت و همچنين ات و ش هاي دولتي وابس

ها مستلزم هايي كه شمول قانون نسبت به آنهاي دولتي و سازماندانشگاهها و ها، بانكشهرداري
ه يا مؤســسـ باشـد واگذاري حق اســتفاده به موجب موافقت وزير يا رئيسذكر نام اسـت داشــته

باشد و در صورت بالعوض ميبود.اين واگذاري بهشركت كه ملك را در اختيار دارد ممكن خواهد
  شد.توافق نرسند طبق نظر نخست وزير عمل خواهد كه مسئولين مربوط بهصورتي
ه مؤسس ات يا حقوق آن به شركت يا سازمان ياتأسيس كه اراضي و ابنيه ودر صورتي تبصره)

شد  شركت مقدور نبا سنامه  سا سته به دولت بوده و واگذاري بالعوض آن برابر ا دولتي يا واب
  ابل پرداخت است.شده در ترازنامه شركت قبهاي آن بر اساس ارزش تعيين

  شد.منتقل خواهد"دستگاه اجرايي"صورت قطعي بهدر اين صورت ملك به
  )12ماده 

ـــي و كليه قوانين و مقرراتي كه تا اين تاريخ در مورد اليحه نحوه خريد و تملك اراض
هاي عمومي و عمراني و نظامي دولت تصـويب شـده و با اين قانون امالك براي اجراي برنامه

  باشد.االثر مياز تاريخ تصويب اين قانون ملغي مغايرت دارد
ضيح( سمت از ماده  4) ماده تو اليحه قانوني فوق كه مربوط به الزامي بودن تعيين  5و آن ق

باشــد براســاس اليحه قانوني نحوه تقويم ابنيه، امالك و اراضــي مورد نياز قيمت عادله مي
صوب شهرداري شهرداري 28/8/1370ها م سبت به  شماره ها منن ست به رأي  شده ا سوخ 

  هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مراجعه شود. 41-25/5/1373
  

  شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران
  13/12/1358-10204 روزنامه رسمي شماره

  11/27/1358-د2653شماره
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) اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و 1قانون الحاق يك تبصره به ماده ("
  "1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب اجراء برنامهامالك براي 

  نژاددكتر محمود احمديجناب آقاي 
  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران

وســوم در اجراء اصــل يكصــدوبيســت 15/5/1387مورخ  38225/7666عطف به نامه شــماره 
صره به 123( سالمي ايران قانون الحاق يك تب سي جمهوري ا سا ) اليحه قانوني نحوه 1ماده () قانون ا

ضي و امالك براي اجراي برنامه صوب  -هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت خريد و تملك ارا  1358م
كه با عنوان اليحه به مجلس شـــوراي اســـالمي تقديم گرديده بود، با تصــويب در جلســه علني روز 

  گردد.ابالغ ميو تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست  2/2/1388چهارشنبه مورخ 
  علي الريجاني -رئيس مجلس شوراي اسالمي 

5شماره  217    18/3/1388  
  وزارت مسكن و شهرسازي -وزارت دادگستري  -وزارت صنايع و معادن 

قانوني نحوه خريد و تملك اراضـــي و امالك براي ) اليحه 1قانون الحاق يك تبصـــره به ماده (
صوب  هاي عمومي، عمراني و نظامياجراي برنامه شنبه  1358دولت م سه علني روز چهار كه در جل

شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ  مورخ دوم ارديبهشت ماه يكهزاروسيصدو هشتادوهشت مجلس 
 5/3/1388مورخ  181/11466به تأييد شــوراي نگهبان رســيده و طي نامه شــماره  23/2/1388

  گردد.ابالغ مي مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء
  نژادمحمود احمدي -رئيس جمهور 

) اليحه قانوني خريد و تملك اراضــي و امالك براي اجراي 1قانون الحاق يك تبصـــره به ماده (
  1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب برنامه

ــره به ماده (ماده واحده) متن زير به راضــي و )  اليحه قانوني نحوه خريد و تملك ا1عنوان تبص
  گردد:الحاق مي 1358هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب امالك براي اجراي برنامه

ـناد  ــره) در مواردي كه اسـ ـتگاهتبص كه به هاي اجرائي مبني بر مالكيت قانوني (اعم از اينيا اقدامات دسـ
ائي ابطال گرديده يا االجراء قضـاشـخاص حقيقي و حقوقي واگذار شـده يا نشــده باشـد) به موجب احكام الزم

سترد نمايد لكن چنانچه در اثر ايجاد مي شده را به مالك آن م ست امالك ياد ستگاه مربوطه موظف ا گردد، د
هاي مصوب، استرداد آن به تشخيص مرجع صادركننده حكم مستحدثات يا قرارگرفتن اراضي مذكور در طرح

ستگاه اجرائي ذي شد د سبت به تملك اين قبيل امالك مطابق اين تواند با تأمين اربط ميمتعذر با عتبار الزم ن
ــورتي ــد قانون اقدام نمايد. درص ــده باش ـادر ش دادگاه مزبور با كه حكم دادگاه مبني بر خلع يد يا قلع و قمع صـ

ربط موظف است ظرف درخواست دستگاه اجرائي دستور توقف اجراي حكم مزبور را صادر و دستگاه اجرائي ذي
  اريخ صدور دستور موقت نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز امالك ياد شده اقدام نمايد.مدت شش ماه از ت

ـنبه مورخ دوم ارديبهشــت ماه يكهزار و  ــه علني روز چهارشـ قانون فوق مشــتمل بر ماده واحده در جلس
  رسد.به تأييد شوراي نگهبان  1388/2/23سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران
  23/3/1388-721/18روزنامه رسمي شماره 

  5/3/1388-181/11466شماره 



  
  
  
  
  
  

  بخش چهارم -1 فصل
  

  قانون تعيين وضعيت امالك واقع در 
هاهاي دولتي و شهرداريطرح
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  »هاهاي دولتي و شهرداريطرح قانون تعيين وضعيت امالك واقع در«

  
  جناب آقاي نخست وزير

ــعيت امالك واقع در طرح ــهرداريقانون تعيين وض ــوب هاي دولتي و ش  29/8/1367ها مص
  گردد.است. ارسال ميشوراي اسالمي كه كليه مراحل قانوني را طي كردهمجلس 

  

  "بسمه تعالي"
  5/9/1367-ق-294

  مجلس شوراي اسالمي
  هاريهاي دولتي و شهرداقانون تعيين وضعيت امالك در طرح  

  ماده واحده:
سازمانمؤسس ها،خانهكليه وزارت   شركتات،  سته به هاي دولتي يا وها، نهادها،  دولت اب

باشند در ها مستلزم ذكر نام باشد، ملكف ميكه شمول قانون بر آناتيمؤسس ها وو شهرداري
ــرورت طرح ــط وزير يا باالترين  هاجراء آناهاي عمومي يا عمراني كه ض ــتگاه مقام توس دس

صويب  ضوابط مربوطه ت شدهو اجرايي با رعايت  شر اعالن  ضي و امالك  شد و در ارا عي و با
ها هركاص اعم از (حقيقي و حقوقي) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شاشخ يقانون

ستحفاظي آن شد، پس از اعالمو حريم ا سمي وجود طرح ها با جده ، حداكثر ظرف مدت هر
ــمي و پرداخت بها، يا عوض آن ــناد رس ــبت به انجام معامله قطعي و انتقال اس طبق  ماه نس

  قوانين مربوطه اقدام نمايند.
  )1 تبصره
ــورتي   ــوب به موجب زمانامالك واقع در آن بهكه اجراي طرح و تملك در ص بندي مص

ــده 5حداقل  ــال بعد موكول ش ــد. مالكين امالك واقع در طرح از كليه حقوق مالكانه س باش
فزايش بنا و تعمير و فروش و اجاره و رهن و غيره برخوردارند و امانند احداث يا تجديد بنا يا 

نمايد هر گاه زمان ســـال باشـــد مالك هنگام اخذ پروانه تعهد مي 5متر از كه كدر صـــورتي
  .1اجراي طرح قبل از ده سال شروع شود حق مطالبه هزينه احداث و تجديد بنا را ندارند

  )2تبصره 
اند همزمان با صدور پروانه ساختمان مالكان مشمول قسمت اخير تبصره ها موظفشهرداري

صه و اع 1 صات دقيق عر شخ س يان وم سي ضبط تأ ات موجود را معين و در پرونده درج و 
                                                            

  22/1/80) مصوب 1. اصالحي به استناد قانون اصالح تبصره (1
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تامين اعتبار كه به لحاظ  نمايند تا امالك ارزيابي به هنگام اجراي طرح قرار گيرد و در زماني
ح مصـوب مـالك پرداخـت خسـارت     بور باشد. به هنگام اجـراي طـر  آمادگي اجراي طرح مز

  بود. قيمت عرصه و اعيان ملك در زمان اجراي طرح خواهد
  )3تبصره 

هاي آتي كه قبل از تصويب طرح واجد شـرايط جهـت    مالكين امالك و اراضي واقع در طرح
اخذ پروانه ساختمان بوده و قصد احداث يا تجديد يا افزايش بنـا دارنـد، جهـت اخـذ زمـين      

هـا در   كـه ملـك آن    گونه مالكين اشخاصي گرفت و در بين اين خواهندار قرعوض در اولويت 
  مسير احداث يا توسعه معابر و ميادين قرار دارند، نسبت به سايرين حق تقدم دارند.

  ) 4تبصره 
بندي و تفكيك  هاي مجاز براي قطعه در مواردي كه تهيه زمين عوض در داخل محدوده  

هـاي مصـوب    تياج به توسعه محدوده مزبور طبـق طـرح  سازي ميسر نباشد و اح و ساختمان
توانند در مقابل موافقت  بور ميمراجع مزتوسعه شهري مورد تاييد مراجع قانوني قرار بگيرد، 

به محـدوده توسـعه و عمـران شـهر،      ورودبا تقاضاي صاحبان اراضي براي استفاده از مزاياي 
 زي زمـين و واگـذاري سـطوح الزم بـراي    سا به عمران و آمادهعالوه بر انجام تعهدات مربوط 

ها را براي تامين عوض  از اراضي آن %20ات و تجهيزات و خدمات عمومي، حداكثر تا تأسيس
هـاي نوسـازي و    ن اراضي عـوض طـرح  هاي موضوع اين قانون و همچني اراضي واقع در طرح

  طور رايگان دريافت نمايند. سازي شهري، بهبه
ده و چهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيسـت و نهـم   قانون فوق مشتمل بر ماده واح

ماه يك هزار و سيصدو شصت و هفـت مجلـس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ         آبان
  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. 2/9/1367
  

  رئيس جمهور  رئيس مجلس شوراي اسالمي  
   اي علي خامنهسيد  هاشمياكبر   

  



  

  
  
  
  
  
  

  پنجمبخش  - 1فصل
  
  هاي عمراني بخش قانون احداث پروژه

ها و راه و ترابري از طريق مشاركت بانك  
 ساير منابع مالي و پولي كشور

1366مصوب سال 
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  هاي عمراني بخش راه و ترابري قانون احداث پروژه«
  ها و ساير منابع مالي و پولي كشور از طريق مشاركت بانك

  »1366مصوب سال 
  
  

هـا و   شود تأمين منابع مالي و اجرا طرح به وزارت راه و ترابري اجازه داده ميماده واحده ـ  
هايي كـه بـه همـين     هاي عمراني بخش راه و ترابري را به شركت يا شركت پروژه

ات و اشخاص حقيقي كـه  مؤسس ها و شركت هاي كشور و منظور با مشاركت بانك
باشند و ساير  گذاري و مشاركت مي مجاز به سرمايه مزبورطبق اساسنامه و قوانين 
  مايند.نشوند واگذار  مي تأسيس منابع پولي و مالي كشور

هـاي   هـا و طـرح   گـذاري پـروژه   وزارت راه و ترابري مكلف است در قبـال سـرمايه  
هـاي طـرح بـا     ها را تا استهالك هزينـه  برداري از آن موضوع اين قانون منابع بهره

حفظ مالكيت دولت براي مدت معيني كه به تصويت هيأت وزيران خواهد رسـيد  
  به شركت مربوط واگذار نمايد.

هاي موضوع اين قانون منحصـراً   ها و طرح برداري از پروژه ـ احداث، نگهداري و بهره  1تبصره 
بـود كـه توسـط وزارت راه و ترابـري تعيـين      مطابق ضوابط و مشخصاتي خواهـد  

گردد. وزارت مذكور به طور مستمر بر اجراي ضـوابط و مشخصـات يـاد شـده      مي
  نظارت خواهد نمود.

برداري و نرخ اجاره مسـتحدثات   ها از بهره ها و طرح ـ چگونگي نظارت اجراي پروژه  2تبصره 
ل و نظارت بر نحـوه  برداري و نيز ترتيب وصو گذاري خدمات بهره و همچنين نرخ

اه از تـاريخ الزم  مـ د كه ظـرف دو  واي خواهد ب نامه برداري برابر مقررات آئين بهره
هاي راه و ترابـري، برنامـه و بودجـه،     االجرا شدن اين قانون به پيشنهاد وزارتخانه

هيـأت   بامور اقتصادي و داراي و بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به تصـوي 
  وزيران خواهد رسيد.

هاي مسـتقيم و باالسـري) اجـرا و نگهـداري      هاي تمام شده (اعم از هزينه ـ هزينه  3تبصره 
هاي موضوع اين قانون به ميزاني كه مورد تاييد حسابرس منتخب  ها و طرح پروژه
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گيرد حداكثر ظرف مـدت واگـذاري منـافع     وزارت امور اقتصادي و داراي قرار مي
هـاي قابـل قبـول     مربـوط جـزو هزينـه    برداري مستهلك و هزينه اسـتهالك  بهره

مالياتي شركت مربوط از نقطه نظر مالياتي محسوب خواهد شد. چنانچه به داليل 
هاي واگذار شده متوقف گردد، منابع مـالي   ها و طرح قهريه عمليات احداث پروژه

  گردد. هزينه شده توسط دولت جبران مي
هاي  ها و پروژه يف دولت در اجراي طرحهاي فوق نافي وظا ها و پروژه ـ اجراي طرح  4تبصره 

عمراني مورد نياز عامه نبوده و مفاد اين قانون در مـواردي قابـل اجـرا اسـت كـه      
محور ديگري به موازات وجود داشته يا ساخته شود كه استفاده كننـدگان بـراي   

  استفاده و پرداخت عوارض حق انتخاب داشته باشند.
  

چهار تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 
ماه يك هزار و سيصد و شصـت و شـش مجلـس شـوراي اسـالمي تصـويب و در تـاريخ         آبان

  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است. 9/9/1366
  
  

  رييس مجلس شوراي اسالمي
  اكبر هاشمي رفسنجاني



 

  
  
  
  

  ششمبخش  -1 فصل
  

قانون اصالحي بودجه سال  56تبصره 
 50ماده  10و  9كل كشور بندهاي  1343

  قانون برنامه و بودجه كشور 
از ماده  8) بند 1351/ 12/ 10(مصوب 

  قانون برنامه عمراني چهارم كشور 29
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  43قانون بودجه سال  56تبصره 
هاي اصلي يا فرعي و با خطوط  اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه

گيرد با رعايت حريم مورد نياز از طـرف صـاحبان ايـن     مواصالتي و برق مجاري آب قرار مي
كـه در اراضـي مزبـور  اراضـي بـراي ايـن منظـور تخصـيص داده خواهـد شـد و در صـورتي

الذكر از بين برود و يا  ات فوقتأسيس تحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداثمس
ات دولتي مربوطه بايد خسارت مالك اعياني را بـه ترتيـب   مؤسس ها وارد شود خسارتي به ان

نمايند بدون اينكه كارهـاي   نامه برنامه عمراني سوم كشور جبران تصويب 33مذكور در ماده 
الـذكر از   اري آب فـوق ها و خطوط و مجـ  وقف شود. حريم راهجهت خسارت مت اني ازساختم

  طرف هيئت وزيران معين خواهد شد.
  

مجلـس   10/12/51قانون برنامـه و بودجـه كشـور مصـوب      50ماده  10و  9بندهاي 
  شوراي ملي.

عـي و يـا   هاي اصـلي يـا فر   ) اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه9
م يگيرد بـا رعايـت حـر    ت قرار ميهاي گاز و نف واصالتي و برق و مجاري آب و لولهخطوط م

مورد لزوم كه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد از طرف دولـت مـورد اسـتفاده قـرار     
گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد. مالك تشخيص محدوده شهر  مي

خواهد بود كه قبل از شروع مراحل طرح عمراني مورد  هر محلدر نقشه مصوب انجمن شهر 
  ها باشد. عمل شهرداري

ات تأسيسـ  ) در صورتيكه مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه بر اثـر احـداث  10
مربوط بايد قيمت  اجراييهاي  ها وارد شود دستگاه الذكر از بين برود و يا خسارتي به آن فوق

  د.نارده را طبق مقررات اين قانون بپردازاعياني از بين رفته و خسارت و
  

  1346سال  قانون برنامه عمراني چهارم كشور29از ماده  8بند 
هاي اصلي يا فرعي و يا خطوط  اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير راه

 گيرد با رعايت حريم مورد لـزوم  هاي گاز و نفت قرار مي مواصالتي و برق و مجاري آب و لوله
تفاده واقـع  سـ طبق تصويبنامه هيأت وزيران معين خواهـد شـد از طـرف دولـت مـورد ا      هك

كـه مسـتحدثات و    شود و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد در صـورتي  مي
ات بايد قيمت اعياني از بين رفته را طبـق  تأسيس اعياني وجود داشته باشد كه بر اثر احداث

  الحقوق را جبران كنند. ند و يا خسارت وارده به كليه ذويدازمقررات اين قانون بپر



 

  
  
  
  

  هفتمبخش  -1 فصل
  

قانون تنظيم بخشي از  76و  54مواد 
  مقررات مالي دولت 

  ) 1380/ 12/ 8(مصوب 
قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و 

هاي  هاي پايانه و فروشگاه مشاركت غرف
هاي  عمومي بار و مسافر و مجتمع

  خدماتي و رفاهي بين راهي
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  »1380قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مالي دولت مصوب «

  
  

 وزارت راه و ترابري از پرداخت هزينه حق انشعاب برق و بهاي برق مصرفي براي -54ماده 
ر زن د هاي چشـمك  گير، چراغ هاي ويژه نقاط مه ها و چراغ روشنائي و تهويه تونل

  د بين راهي معاف است.هاي كشور و همچنين مساج طول راه
  

 ها ابرات در منتهي اليه حريم راههاي برق، آب و گاز و مخ اجراي خطوط و شبكه -76ماده 
ات راه لطمـه وارد نكنـد   سـ تأسي كه به با هماهنگي وزارت راه و ترابري در صورتي

  باشد. بدون پرداخت هرگونه وجهي مجاز مي
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  77/ 7/ 30مورخ  48145شماره 
هاي عمومي بار و مسافر  هاي پايانه قانون اجازه واگذاري سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه

هاي خدمات رفاهي بين راهي كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهـر مـاه    مجتمع
به  1377/ 7/ 12و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ يكهزار 

واصل گرديـده   1377/ 7/ 21.ق مورخ 2445تاييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 
  گردد. است، به پيوست جهت اجرا ابالغ مي

  
  سيدمحمد خاتمي -رئيس جمهور

  
هـاي   هاي پايانـه  غرف و فروشگاه قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت

  هاي خدمات رفاهي بين راهي عمومي بار و مسافر و مجتمع
شـود امتيـاز سـرقفلي     ازه داده مـي هاي كشور اج ن حمل و نقل و پايانهبه سازما -ماده واحد

ها را قبل از  هاي خدمات رفاهي بين راهي و نيز پارك ها و مجتمع هاي پايانه غرف و فروشگاه
  برداري به احداث واگذار نمايد. متقاضيان بهره ها، به حداث يا تكميل آنشروع به ا

ه، مجمع سازمان در قرارداد منعقد شـد  ذكور پس از ارزيابي كارشناس منتخبمستحدثات م
  شود. ور ميبردار منظ به حساب سرقفلي بهره

  ر نمايد.ها را در قالب قرارداد مشاركت مدني واگذا همچنين سازمان مجاز است احداث آن
ات تأسيس هاي فوق و هرگونه تمعها و مج برداري از پايانه و بهره تأسيس صدور مجوز -تبصره

هـا در نقـاط    رفاهي بين راهي توسط اشخاص حقيقـي و حقـوقي و سـاماندهي و تمركـز آن    
هاي كشور برعهده سازمان مذكور اسـت و درصـورت بـروز تخلـف مراجـع       مناسب شبكه راه

ازمان دستور جلـوگيري و پـس از رسـيدگي حكـم تخريـب هرگونـه       قضايي با درخواست س
  نمايند. ساخت و ساز غيرمجاز را صادر مي

هـاي يادشـده و    هـا و مجتمـع   بـرداري پايانـه   شرايط و ضوابط مربوط به نحوه ساخت و بهره
تعريف صدور مجوزهاي مربوطه و ساير خدمات قابـل ارائـه سـازمان در قالـب طـرح جـامع       

  رسد. راهي خواهد بود كه به تصويب مجمع عمومي سازمان مي بينخدمات رفاهي 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ پنجم مهر 

 12/7/1377ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و هفت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
  به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

علي اكبر ناطق نوري -رئيس مجلس شوراي اسالمي



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  هشتمبخش  -1 فصل
  

  نوري فيبر از صيانت قانون
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  دومفصل 

  
نامه و مصوبات  آئين

  هئيت دولت



 

  
  
  
  
  
  
  
  

  يكبخش  -2 فصل
  

  وزيران هيئت مصوبات
  ها راه حريم ميزان و درجات تعيين براي
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1672- 4/2/1346  
  
  راهوزارت 
  

مـورخ   9673ر 7348بنا به پيشنهاد شـماره   2/2/1346هيئت وزيران در جلسه مورخ 
كل كشور حريم  1343قانون بودجه اصالحي سال  56وزارت راه و باستناد تبصره  4/12/45
  هاي كشور، بشرح زير تصويب نمودند. راه

  شود. هاي كشور بشرح زير تعيين مي راه ) حريم1ماده 

  ها آزادراهالف: حريم 
متر از محور راه  38راه تا فاصله  ارتست از اراضي بين حد نهائي بدنهها عب حريم آزادراه

  متر شود. 76در هر طرف بقسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن 

  ب: حريم درجه يك:
متـر از   5/22درجه يك عبارتست از اراضي واقع بين حد نهائي بدنه راه تا فاصله  حريم

  متر بشود. 45حور راه در هر طرف بقسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين ان م

  ج: حريم درجه دو:
متـر از   5/17حريم درجه دو عبارتست از اراضي واقع بين حد نهائي بدنه راه تا فاصـله  

  متر بشود. 35محور راه در هر طرف بقسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن 

  جه سه:د: حريم در
متـر از   5/12سه عبارتست از اراضي واقع بين حد نهائي بدنه راه تا فاصله  درجهحريم 

  متر بشود. 25محور راه در هر طرف بقسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن 
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  هـ: حريم درجه چهار:
ر از متـ  5/7درجه چهار عبارتست از اراضي واقع بين حد نهائي بدنه راه تا فاصله  حريم

  متر بشود. 15محور راه در هر طرف بقسمي كه مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن 

  )1تبصره 
يبنامه عبارتست از قسمتي كه در آن عمليات بمنظـور ايجـاد راه   بدنه راه مذكور در اين تصو

  گيرد. ) انجام مي1طبق كروكي پيوست (صميمه شماره 
  )2تبصره 

راه از محور راه بيش از مقادير تعيين شـده در ايـن مـاده     دنهبدر موارديكه فاصله حد نهائي 
  باشد حد راه و حريم همان حد نهائي بدنه راه خواهد بود.

  
  )2ماده 

طبق فهرست پيوست (ضميمه شماره  1هاي موجود كشور براساس مفاد ماده  حريم راه
  گردد. ) تعيين مي2
  

  ) 3ماده 
د شـد. قبـل از شـروع سـاختمان     ساخته خواههاي كشور كه در آينده  درجه حريم راه
  نامه با توافق سازمان برنامه وزارت راه تعيين خواهد شد. براساس اين تصويب

  
  )4ماده 

اورت رودخانه قرار گيرد و بـراي تـامين حـريم يـا حفاظـت راه      در موارديكه راه در مج
هـاي   الزم زمـين استفاده از مقداري از بستر رودخانه ضروري تشخيص داده شود بـه انـدازه   

  اطراف رودخانه بجز، حريم محسوب و براي تعريض بستر رودخانه از آن استفاده خواهد شد.
  وزير است. نامه در دفتر نخست اصل تصويب

  
  وزير مشاور
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29072- 9 /10 /1347  
  

  وزارت راه
  

 مورخ 29 -34991ر 3078بنا به پيشنهاد شماره  47/ 10/ 7هيئت وزيران در جلسه مورخ 
ليسـت مربـوط    1343قانون بودجه اصالحي سال  56وزارت راه و باستناد تبصره  47/ 29/8

را بشـرح ليسـت    1396/ 4/2 -1672نامـه شـماره    هاي كشور ضـميمه تصـويب   به حريم راه
  وزير است. نامه در دفتر نخست نامه تكميل و اصالح نمودند. اصل تصويب ضميمه اين تصويب

  وزير مشاور
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  1369/ 3/3 -13172روزنامه رسمي شماره 

  
            / هـ56/ ت 122214شماره 

  21/2/1369  
  وزارت جهاد سازندگي

  
  هاي روستائي نامه راجع به تعيين حريم راه تصويب

بنا به پيشنهاد مشترك وزارتين راه و ترابـري و   1369/ 2/ 19هيأت وزيران در جلسه مورخ 
) قانون برنامه و بودجه 50) ماده (9دجه و باستناد بند (برنامه و بوو سازمان جهاد سازندگي 

  تصويب نمود: 1351مصوب 
  

  گردد: هاي روستائي به شرح زير تعيين مي حريم راه
بارتست از اراضي بين حد نهائي بدنـه راه  ) ع3، 2، 1هاي روستائي (درجه  راهحريم كليه  -1

ه مجموع عرض بدنه راه و حريم در هر طرف، بقسمي ك ر از محور راه) مت5/12تا فاصله (
 ) متر شود.25طرفين آن (

نمايد، حريم آن عبارتست از اراضي  ستائي اجباراً از داخل روستا عبوردر موراديكه راه رو -2
) متر از محور راه در هـر طـرف، بقسـمي كـه     5/7واقع بين حد نهائي بدنه راه تا فاصله (

 متر شود.) 15مجموع عرض بدنه راه و حريم طرفين آن (

شده تقليل يا افزايش يابد بنـا بـه پيشـنهاد     ذكرهاي  در موارديكه الزمست حريم -1تبصره 
راه و ترابـري و سـازمان برنامـه و    جهاد سازندگي و متشكل از نمايندگان وزارتين كمسيوني 

به تصويب وزراء عضو كمسيون زيربنايي و صنعت بودجه به رياست معاون عمراني استانداري 
 . 1خواهد رسيد دولتي

هـاي رويتـائي در صـورتيكه بـه تشـخيص وزارت جهـاد        كشـاورزي در حـريم راه   -2تبصره 
  سازندگي بر جسم راه آسيب نزند مجاز است.

  
  حسن حبيبي -معاون اول رئيس جمهور

                                                            
   هيأت وزيران 11/2/137. اصالحي بموجب مصوبه 1



 

  
  
  
  
  
  
  

  دومبخش  -2 فصل
  

 )17( ماده) 1( تبصره اجرايي نامه آيين
 آهن راه و ا  راه ايمني قانون

 1381 مصوب

  86 و 84 هاي سال اصالحات با
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 و ا  راه قانون ايمني )17) ماده (1تبصره ( اجرايي نامه آيين«

  »86و  84هاي  سال اصالحات با 1381آهن مصوب  راه

  
  روند: ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي در اين آيين نامه، واژه - 1ماده 

آهن است  اي از اراضي بستر و حاشيه راه و راه آهن: محدوده حريم قانوني راه و راه -الف 
) تصويب نامه 3صالح و از جمله كميسيون موضوع ماده ( كه توسط مراجع ذي

ن تعيين يا افزايش آن ها بر اساس هيئت وزيرا 4/2/1346مورخ  1672شماره 
  جدول و كروكي پيوست به تصويب كميسيون مذكور رسيده و يا برسد.

وجوه: هزينه اي است كه وزارت راه و ترابري براي صدور مجوز ايجاد هر گونه  -ب 
ساختمان، ديواركشي و تأسيسات به عمق يكصد متر از منتهي اليه حريم راه و راه 

  دارد. رت يكجا يا به طور اقساط دريافت ميآهن برآورد و به صو
  ترافيك سبك: ترافيك با تردد تا دو هزار وسيله نقليه در روز -ج 
  ترافيك متوسط: ترافيك با تردد از دو هزار تا پنج هزار وسيله نقليه در روز -د 

  ترافيك سنگين: ترافيك با تردد بيش از پنج هزار وسيله نقليه در روز –هـ 
صالح تعيين شده يا  شهر: محدوده قانوني شهرها است كه توسط مراجع ذيمحدوده  -و 

  شود. مي
صدور مجوز براي ايجاد هر گونه ساختمان و ديواركشي و تأسيسات و نظاير آن به  -2ماده 

هاي كشور با رعايت موارد زير مجاز  آهن عمق يكصد متر از انتهاي حريم راه ها و راه
  است:

وز براي ايجاد مستحدثات به هر صورت در مجاورت ابنيه فني صدور هر گونه مج -الف 
تونل، ديوار حائل، ديوار ضامن،  )متر و باالتر  10با دهانه (آهن نظير پل  راه يا راه

هاي همسطح و غير  گير، پاسگاه هاي پليس راه، پاركينگ، تقاطع گالري بهمن
ر راه حسب مورد متر در طول محو 250تا  100همسطح و نظاير آنها در فاصله 

قبل و بعد از آن ها ممنوع است. ايجاد تأسيسات خدمات زيربنايي حسب مورد با 
  باشد. مجوز وزارت راه و ترابري مجاز مي



69 

هايي كه داراي كاربري كشاورزي هستند  صدور مجوز براي ايجاد مستحدثات در زمين - ب 
ورزي يا باغ شناخته (كليه زمين هايي كه به موجب قوانين و ضوابط جاري زمين كشا

شده و تبديل آنها منع قانوني دارد) ممنوع است مگر اينكه مالك اراضي، مجوز الزم 
ربط اخذ و ارايه نمايد.  مبني بر بالمانع بودن تبديل اراضي كشاورزي را از مراجع ذي

ايجاد مستحدثاتي مثل خانه باغي، تلمبه خانه، حفر چاه و نظاير آن فقط در چارچوب و 
  مجاز همان مقررات و با اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري بالمانع است. حدود

محصور كردن اراضي كشاورزي و باغات به ارتفاع حداكثر يك متر با مجوز و  - تبصره 
كند بعد از نوار با كاربري  طبق مشخصاتي كه وزارت راه و ترابري تعيين مي

  تأسيسات زيربنايي بالمانع است.
ت و ساز به استثناي تأسيسات زيربنايي در اراضي واقع در نوار به هر گونه ساخ -ج 

آهن هاي كشور و به عرض پانزده متر براي راه هاي  عرض سي متر براي راه ها و راه
استان هاي گيالن، مازندران و گلستان به استثناي آزادراه ها و محورهاي موجود 

چالوس از ابتداي  –و كرج قائم شهر  -آمل، رودهن -رودهن -قزوين، تهران - رشت
  محدوده يكصد متري ممنوع خواهد بود.

  مستحدثات مجاز در اين محدوده (نوار با كاربري تأسيسات زيربنايي) عبارتند از :
هاي تأسيسات زيربنايي نظير خطوط آب، برق، فاضالب، گاز، نفت،  شبكه -1

  مخابرات و امثال آن.
ه به آن نظير پاركينگ با رعايت ها و ايجاد تأسيسات وابست افزايش حريم راه -2

 حقوق مكتسبه تأسيسات زيربنايي ايجاد شده.

در مواردي كه عرض نوار ياد شده براي تأسيسات زيربنايي بر اساس  -1تبصره 
معيارهاي فني و مهندسي كافي نباشد، با هماهنگي وزارت راه و ترابري استفاده 

  بيش از نوار ياد شده بالمانع است.
ي حفظ حقوق مالكان اراضي واقع در محدوده با كاربري تأسيسات برا -2تبصره 

زيربنايي، هر گونه تصرف و استفاده از اراضي مذكور، براي كليه متقاضيان منوط به 
رعايت قوانين مربوط از جمله اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و امالك 

 -  17/11/1358صوب م -هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت  براي اجراي برنامه
  شوراي انقالب است.

براي ايجاد مستحدثاتي نظير شهرك هاي صنعتي و مسكوني، مجتمع هاي خدماتي  -د 
و رفاهي در خارج از محدوده قانوني شهرها مرجع صدور مجوز با رعايت مفاد اين 

  نمايد.  آيين نامه، مجوز صادر مي
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ه فروش مواد روغني و سوختي، واحدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگا -1تبصره 
تعميرگاه وسايط نقليه، هر گونه فروشگاه، هتل و متل و نظاير آنها در قالب 

هاي خدماتي و رفاهي و در مكان هايي كه وزارت راه و ترابري در چارچوب  مجتمع
هاي  قانون اجازه واگذاري امتياز سرقفلي و مشاركت غرف و فروشگاه هاي پايانه

 - 1377مصوب  -هاي خدمات رفاهي بين راهي  فر و مجتمععمومي بار و مسا
  شوند. نمايد، مستقر و احداث مي تعيين نموده يا مي

ايجاد هر گونه مستحدثات در محدوده يكصدمتري بعد از حريم راه ها در  -2تبصره 
  موارد زير ممنوع است:

 در سمت ديگر راه هايي كه روستاها در يك سمت آنها قرار گرفته اند. -1

 ضلع خارجي كمربندي ها و كنارگذرها. در -2

ديد وجود دارد يا ايجاد مستحدثات جديد باعث   در نقاطي كه محدوديت -3
 كاهش زاويه و محدوده ديد گردد.

 بين دو باند رفت و برگشت جدا از هم. -4

در تهيه طرح جامع، تفصيلي و هادي شهرها يا بازنگري طرح هاي موجود، رعايت  - هـ 
الزامي بوده و هر گونه تغيير در آن تغيير اساسي محسوب  مفاد اين آيين نامه

  شود. مي
نمايد به شرح زير تعيين  حدود محور راه و يا حريم آن كه از داخل روستا عبور مي -و 

  گردد: مي
 حريم قانوني راه بايد كامالً حفظ شود. -1

احداث مستحدثات در محدوده يكصدمتري بعد از حريم راه عيناً مطابق طرح  -2
  شود. روستا با رعايت ضوابط و مقررات مربوط انجام مي هادي

تبصره: در روستاهاي فاقد طرح هادي كه محدوده آنها تعيين نشده است. نظر بنياد 
  باشد. مسكن انقالب اسالمي جهت تعيين محدوده مالك عمل مي

دور هاي كشور الزم است، در ص به منظور تأمين حداكثر ايمني براي راه ها و راه آهن -ز 
مجوز به نحوي عمل شود كه بعد از نوار با كاربري تأسيسات زيربنايي با توجه به 
موقعيت محل و زمين، به ترتيب محوطه يا فضاي سبز، پاركينگ و سپس بنا و 

  اعياني قرار گيرند.
نصب نورافكن يا پروژكتور و هر گونه تابلو اعم از تبليغاتي يا غير آن به هر كيفيت  -ح 

موضوع اين آيين نامه، برابر ضوابطي است كه وزارت راه و ترابري تعيين در محدوده 
  نمايد. و اعالم مي
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 - كليه مستحدثاتي كه قبل از تصويب قانون اصالح قانون ايمني راه ها و راه آهن -3ماده 
در خارج از حريم و در محدوده يكصدمتر بعد از حريم راه ها و راه  -1379مصوب 

باشند در موارد  ربط در حال احداث مي مجوز از مراجع ذي آهن هاي كشور با اخذ
  زير ملزم به تطبيق وضعيت خود هستند:

ممنوعيت ايجاد مستحدثات در نوار با كاربري تأسيسات زيربنايي (در مواردي كه  -الف 
  هنوز كار اجرايي شروع نشده است).

عياني از نوار با كاربري تجديد نظر در جانمايي اعياني براي تأمين بيشترين فاصله ا - ب 
  تأسيسات زيربنايي (در مواردي كه هنوز كار اجرايي شروع نشده است).

  تأمين دسترسي مناسب. -ج 
ربط كه هنوز كار اجرايي آنها شروع نشده  مجوزهاي صادر شده توسط مراجع ذي -تبصره

است حداكثر شش ماه پس از تاريخ ابالغ اين آيين نامه معتبر بوده و پس از 
انقضاي مهلت مذكور، دارندگان مجوز مكلف به اخذ مجوز از وزارت راه و ترابري 
هستند. در غير اين صورت وزارت مذكور موظف است از هر گونه ساخت و ساز فاقد 

  مجوز جلوگيري نمايد.
شود در قبال صدور مجوز طبق مفاد اين آيين  به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي -4ماده 

به وصول وجوهي به شرح زير از كليه متقاضيان ايجاد مستحدثات اقدام  نامه نسبت
سازي  نمايد. وجوه اخذ شده به حساب خزانه واريز و صد در صد آن به منظور ايمن

  رسد. راه ها به مصرف مي
مبلغ پايه به ازاي هر متر طول ديوار حداكثر به ارتفاع يك متر يا حصار يا نظاير  -الف 

  ريال 750آن 
 ريال 1000مبلغ پايه به ازاي هر متر مربع عرصه به استثناي اراضي كشاورزي  -ب 

هاي خدمات رفاهي  مبلغ پايه به ازاي هر مترمربع اعيان به استثناي مجتمع -ج 
راهي، منازل مسكوني روستائيان و تأسيسات كشاورزي نظير خانه باغي و تلمبه  بين

  ريال 3000خانه مبلغ 
ه پس از اعمال ضرايب حسب مورد طبق جدول زير محاسبه و عمل مبالغ پاي -1تبصره 
  شود. مي
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  موقعيت اقتصادي  ترافيك  راه آهن يانوع راه 

فرعي 
و راه 
  آهن

اصلي و 
  بزرگراه

  سنگين  متوسط  سبك  آزادراه
 10به فاصله 

كيلومتري 
  مراكز استانها

 5به فاصله 
كيلومتري 
  ساير شهرها

1  5/1  2  1  5/1  2  2  5/1  
احداث كنندگان ديوار به ارتفاع يك متر يا حصار به وسيله فنس، سيم خاردار  -2 تبصره

ريال 750يا چپر براي محصور كردن اراضي كشاورزي از پرداخت وجه بند (الف) (
  به ازاي هر متر طول) معاف هستند.

مبالغ پايه در فروردين ماه هر سال بر اساس آخرين تغيير شاخص عمومي  - 3تبصره 
شود، تعديل  كه توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران اعالم مي ها قيمت

  گردد. مي
ها، وزارت راه و ترابري  ت تأمين راه دسترسي در ايمني راهنظر به اهمي -4تبصره 
تواند در هنگام صدور مجوز نسبت به اخذ تضمين حسن انجام كار، معادل  مي

از متقاضي اقدام نمايد.  هزينه احداث راه دسترسي به تشخيص وزارت ياد شده
شود.  تضمين مذكور پس از اتمام عمليات اجرايي و تأمين راه دسترسي مسترد مي

تواند چنانچه متقاضي نسبت به انجام تعهد اقدام ننمايد از  وزارت راه و ترابري مي
  محل تضمين مذكور نسبت به رفع نواقص احتمالي اقدام نمايد.

هاي قبلي مبني بر اخذ هر گونه وجه  نامه، دستورالعمل ابالغ اين آيينپس از  -5تبصره 
يكصدمتر از  به ازاي صدور مجوز احداث ساختمان، ديواركشي و تأسيسات در فاصله

هـاي كشـور، توسـط وزارت راه و ترابـري لغـو       هـا و راه آهـن   اليـه حـريم راه   منتهي
  گردد. مي

هـا از   يـت فضـاي اطـراف راه   جهت ارتقاي كيفوزارت راه و ترابري موظف است در  -5ماده 
موجـود   طريق مطالعه، مسايلي نظير مالكيـت اراضـي موجـود در طـرح، وضـعيت     

فرهنگـي، ايجـاد منظـر    ها و مستحدثات، مسايل زيسـت محيطـي، ميـراث     كاربري
هاي هر ناحيه، تعيين  وگرافي، اجتماعي و اقتصادي ظرفيتهاي توپ مناسب، ويژگي

طرح هدايت "ارايه ضوابط الزم نسبت به تهيه  ريزي و كاربري مناسب، ضمن برنامه
  اقدام نمايد. "هاي كشور هر يك از راهو ساماندهي فضايي براي 

  باشند. مي ايي از شمول اين آيين نامه مستثنيراه هاي روست -6ماده 
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  سومبخش  -2 فصل
  

 )17( ماده) 3( تبصره اجرايي نامه آيين
 آهن راه و راه ايمني قانون

 1381 مصوب
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   )17) ماده (3تبصره ( اجرايي نامه آيين«

 »1381مصوب  آهن راه و راه قانون ايمني
  
  

  
  روند: ها و عبارات زير در مفاهيم مربوط به كار مي در اين آيين نامه، واژه - 1ماده 

آهن است  اي از اراضي بستر و حاشيه راه و راه آهن: محدوده حريم قانوني راه و راه -الف 
) تصويب نامه 3صالح و از جمله كميسيون موضوع ماده ( كه توسط مراجع ذي

وزيران تعيين يا افزايش آن ها بر اساس هيئت  4/2/1346مورخ  1672شماره 
  جدول و كروكي پيوست به تصويب كميسيون مذكور رسيده و يا برسد.

صالح تعيين شده  محدوده شهر: محدوده قانوني شهرها است كه توسط مراجع ذي - ب
  شود. يا مي

يا سايل نقليه يا عبور بارهاي ترافيكي وارد آمدن زيان ناشي از برخورد و خسارت: –ج 
ات زيربنايي يا فعل يا ترك فعل اشخاص حقيقي و حقوقي، تأسيس هاي عبور شبكه
ات و تجهيزات و ابنيه مربوط به آن نظير حريم، رويه، تأسيس آهن و به راه و راه

رابري برآورد باشد كه توسط وزارت راه و ت ن ميعالئم و ابنيه فني، ريل و متعلقات آ
  گردد. و اعالم مي

كشي از رو  كشي يا كابل گذاري يا لوله هر گونه عمليات از قبيل حفاري يا پايهانجام  -2ماده 
يا زير زمين و يا نظاير آن منوط به انجام هماهنگي با وزارت راه و ترابري و بـا رعايـت مفـاد    

  باشد. نامه مي اين آيين
ا و هـ  ات زيربنـايي، خـارج از حـريم راه   تأسيسـ  هرگونه عمليات در نـواري كـاربري   -3ماده 
ها و از ابتداي محـدوده يكصـد    هاي كشور، به عرض سي متر بعد از حريم مصوب آن آهن راه

 -آهـن  هـا و راه  ) قـانون ايمنـي راه  17آهن موضـوع مـاده (   متر از منتهي اليه حريم راه يا راه
هاي برق، آب، گاز و مخـابرات در ايـن    پذيرد. اجراي خطوط و شبكه انجام مي 1379مصوب 

ات راه لطمـه وارد نكنـد بـدون پرداخـت هرگونـه      تأسيس ورتي كه به جسم ومحدوده در ص
  باشد. مجاز مي وجهي
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) قانون اصـالح قـانون ايمنـي    6مأمورين وزارت راه و ترابري موظفند براساس ماده ( -4ماده 
هـاي آن از اجـراي عمليـات بـدون همـاهنگي  و تبصـره -1379مصــوب  -آهـن هـا و راه راه

  جلوگيري نمايند.
صـورت تمديـد    شروع عمليات اجرايي بايد در زمان مقرر انجام گيـرد. در غيـر ايـن    -5ه ماد

  مهلت فقط براي يكبار مجاز است.
هاي اجرايي مكلفنـد بـه محـض دريافـت ابـالغ كتبـي وزارت راه و ترابـري         دستگاه -6ماده 

ظـاير  دليل مسايل اضطراري يا مشاهده تخلف از مفاد توافـق و ن  درخصوص توقف عمليات به
) ساعت از تاريخ ابالغ اقدام نمايند. درصـورت  24آن نسبت به توقف عمليات حداكثر ظرف (

) قـانون ايمنـي   6) مـاده ( 1هاي اجرايي، وزارت راه و ترابري طبق تبصره ( استنكاف دستگاه
  اقدام خواهد نمود. -1379مصوب  -آهن از كشور ها و راه راه

هاي احتمالي  ايت دقيق مفاد توافق و جبران خسارتمنظور حصول اطمينان از رع به -7ماده 
هاي اجرايي مكلفنـد پيمانكـاران خـود را موظـف كننـد كـه        ناشي از انجام عمليات، دستگاه

مليـات خـويش را انجـام داده و    شـده بـا وزارت راه و ترابـري ع    هاي انجام براساس هماهنگي
بـر صـحت عمليـات ارايـه دهنـد.      وزارت راه و ترابري (ادارات كـل راه و ترابـري) را    يگواه

هـاي اجرايـي، منـوط بـه ارايـه       استراداد تضمين حسن انجام كار پيمانكاران توسط دسـتگاه 
  گواهي ياد شده است.

هـا و   نامه به ناچار بايد در حـريم راه  در مواردي كه اجراي عمليات موضوع اين آيين -8ماده 
پس از انجـام همـاهنگي بـا وزارت راه و    هاي اجرايي  هاي كشور انجام پذيرد، دستگاه آهن راه

  ترابري اقدام خواهند كرد.
هاي اجرايي مكلـف بـه رفـع خسـارت واردشـده       در صورت بروز خسارت، دستگاه -1تبصره 

هاي اجرايي نسبت به رفع خسارت وارده اقدام ننمايند بايـد   باشند. درصورتي كه دستگاه مي
و ترابـري براسـاس فهرسـت بهـاء مصـوب و       هزينه خسارت وارده را طبق بـرآورد وزارت راه 

  معتبر در زمان ايجاد خسارت به وزارت مذكور پرداخت كنند.
هاي اجرايي و ادارات كل راه و ترابري در خصـوص   در موارد اختالف ميان دستگاه -2تبصره 

  تان مالك عمل خواهد بود.سبرآورد خسارت وارده، نظر سازمان نظام مهندسي ا
هاي مورد نياز را به تعداد كافي و طبـق   ي اجرايي مكلفند مدارك و نقشهها دستگاه -9ماده 

مـراه برگـه درخواسـت تحويـل دهنـد،      هابالغي وزارت راه و ترابري تهيه و بـه    دستورالعمل
راه و ترابري (ادارت كل راه و ترابري) حداكثر به مدت يـك مـاه نسـبت بـه بررسـي       وزارت



78 

نمايد. عدم اعالم نظر وزارت راه و ترابـري   عالم نظر ميهاي دريافت شده، اقدام و ا درخواست
  شود. در مهلت مقرر به منزله موافقت تلقي مي

  
  مدارك مورد نياز عبارتند از:

  برگه تكميل شده اطالعات طرح يا پروژه -الف
  پالن موقعيت در ابعاد مقياس مورد نظر -ب
  جزئيات اجرايي -ج
  حفاظتيمشخصات فني و الزامات ايمني و  -د
  5000/1نقشه موقعيت (مسير لوله يا كابل يا شبكه و نظاير آن) با مقياس  -هـ
  100/1آهن با مقياس  نقشه مقطع (پروفيل طولي) براي قطع عرضي راه يا راه  -و
  20/1نقشه جزييات برحسب تعداد تيپ مقاطع و براي تمامي مقاطع با مقياس  -ز

  
ات تأسيس هاي ز جمله رعايت حريم اختصاصي شبكهمنظور رعايت مسايل فني ا هب -10 ماده

ها و بـا   ها، تداخل حريم شبكه عمومي خدمات زيربنايي، جزئيات اجرايي، حفظ ايمني شبكه
حريم راه و طرح مشكالت و هماهنگي امور و نظاير آن كارگروهي مركب از اعضـاي زيـر بـه    

  گردد: رياست نماينده وزارت راه و ترابري تشكيل مي
  ها) اينده وزارت راه و ترابري (مدير كل اداره ايمني و حريم راهنم -الف
نماينده وزارت نيرو (شركت مهندسي آب و فاضالب كشور و شركت توانير و سازمان  -ب

  مديريت منابع آب ايران حسب مورد)
هاي مخـابراتي   نماينده وزارت پست، تلگراف و تلفن (شركت مخابرات ايران و شركت -ج

  ورد)استاني حسب م
نماينده وزارت نفت (شركت ملي گاز ايران و شركت مديريت خطوط لوله و مخـابرات   -د

  حسب مورد)
نماينده وزارت جهاد كشاورزي (حوزه معاونـت صـنايع و عمـران روسـتايي و حـوزه       -هـ

  معاونت آب و خاك حسب مورد)
  نماينده وزارت كشور (حوزه معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور) -و

شـده تـابع    زمان، نحوه برگزاري و اتخاذ تصميم و ساير مسايل داخلي كارگروه يـاد  -تبصره
نده وزارت راه و ترابري تهيه و در اولين جلسه كارگروه مطـرح و  دستورالعملي است كه نماي
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باشد. هر يك از اعضاي كميته ياد شـده داراي   پس از تصويب اكثريت اعضاء مالك عمل مي
  باشند. يك رأي مي

هارگانه تحت مديريت سازمان حفاظت محيط هاي عبوري از مناظق چ در مورد راه -11ماده 
  نامه، الزامي است. زيست، اخذ موافقت سازمان نيز عالوه بر مفاد اين آيين

  باشد. نامه مستثني مي هاي روستايي از شمول آيين راه -12ماده 
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  چهارمبخش  -2 فصل
  

برداري از  ضوابط نظارت فني بر بهره
معادن شن، ماسه و خاك رس
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  »معادن شن، ماسه و خاك رسبرداري از  ضوابط نظارت فني بر بهره«

  
  
  
  

مـورخ   65798/ 40/ 100بنا به پيشنهاد شـماره   1382/ 8/ 4هيأت وزيران در جلسه مورخ 
مصـوب   -) قانون توزيـع عادالنـه آب  48وزارت نيرو به استناد تبصره ماده ( 1381/ 10/ 28

مصوب  -) قانون معادن4كل كشور و ماده ( 1363) قانون بودجه سال 66و تبصره ( -1361
برداري از معادن شن، ماسه و خاك رس را به شـرح زيـر    ضوابط نظارت فني بر بهره -1377

  تصويب نمود:
  

  برداري از معادن شن، ماسه و خاك رس ضوابط نظارت فني بر بهره
برداري از شن، ماسه و خاك رس معمولي بسـتر   برداري يا واگذاري بهره صدور اجازه بهره -1

كيلـومتر از پـايين دسـت     عد از شعاع پانصدمتر از باالدسـت و يـك  ها ب و حريم رودخانه
ها منوط به كسـب موافقـت    درياچه وها و حريم قانوني سواحل درياها  ها، انهار و سيل پل

  باشد. قبلي وزارت نيرو مي
هـاي مجـاز    وزارت نيرو موظف است هر پنج سال يك بار مطالعـات شناسـايي محـدوده    -2

اي را انجام و با رعايت ضـوابط و محاسـبات فنـي كـه بـا       انهجهت برداشت مصالح رودخ
هماهنگي با سازمان حفاظت محيط زيست تهيه خواهد شد، به تناسـب نيازهـاي شـن،    

ــا درخواســت  هماسـ هــاي اســتانداري و  و خــاك رس هــر اســتان و امكانــات موجـود، ب
  ها موافقت نمايند. فرمانداري

ستان پس از اخذ موافقت وزارت نيرو با رعايت ضوابط ها در هر ا ها و فرمانداري استانداري -3
برداري از شن، ماسه و  برداري يا واگذاري بهره زيست محيطي نسبت به صدور اجازه بهره

) اقدام و يك نسخه از مجوزهاي صادر شده 2هاي مذكور در بند ( خاك رس در محدوده
  ل نمايند.اي يا ادارات كل آب استان ارسا هاي آب منطقه را براي شركت

هاي مـذكور بايـد بـا تاييـد نـاظران       برداشت هرگونه شن، ماسه و خاك رس در محدوده -4
  ها توسط وزارت نيرو تاييد شده باشد، انجام گيرد. واجد صالحيت كه صالحيت آن
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هاي تغييرات ايجاد شده در بسـتر   ناظر مولف است ماهانه گزارش ميزان برداشت و نقشه -5
هـاي وزارت نيـرو، تهيـه و بـراي      مـذكور را براسـاس دسـتورالعمل   هاي  و حريم محدوده

  اي و يا ادارات كل آب استان و استانداري مربوط ارسال نمايد. هاي آب منطقه شركت
هـاي مـذكور    مد ناشي از برداشت شن، ماسه و خاك رس از محدودهحقوق مالكانه و درآ -6

ه حسـاب درآمـد عمـومي كشـور     هاي مربوط وصول و ب ها و فرمانداري توسط استانداري
  گردد. واريز مي

هاي مطالعـات و انجـام وظـايف     ريزي كشور موظف است هزينه سازمان مديريت و برنامه -7
بينـي   هاي تـابع وزارت نيـرو پـيش    هاي سنواتي شركت الذكر را در بودجه حاكميتي فوق

  نمايد.
مان حفاظت محيط زيست كار گروهي متشكل از معاونان وزارت نيرو، وزارت كشور و ساز -8

هاي مذكور و تغييرات  عملكرد ساالنه ميزان برداشت شن، ماسه و خاك رس در محدوده
  نمايد. هاي مذكور را تدوين  منتشر مي حاصل شده در محدوده

بـرداري از شـن، ماسـه و خـاك رس واقـع در بسـتر و حـريم         استمرار مجوزهـاي بهـره   -9
ه حصول اطمينان وزارت نيرو در خصوص امكان عبور ها منوط ب و مسيل رها، انها رودخانه
ها با حـداقل خسـارت قابـل     ها، انهار و مسيل هاي احتمالي از رودخانه ها و سيالب جريان
  باشد. بيني مي پيش

  
  محمدرضا عارف

  معاون اول رئيس جمهور
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  پنجمبخش  -2 فصل
  

هاي شوراي عالي اداري مبني  نامه تصويب
بر انتزاع معاونت راهداري از ستاد 

ات كل راه و شهرسازي و دارا وزارتخانه و
ها  ادغام در سازمان حمل و نقل و پايانه

  ها  در ستاد و استان
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  سومفصل 

  
  ها ها و بخشنامه ابالغيه



 

  
  
  
  

  اولبخش  -3 فصل
  

  ها ابالغيه
  ها برداري از حريم راه ابالغ تشكيل كميته نظارت بر حفظ و بهرهـ 
  مواصالتيممنوعيت صدور هرگونه مجوز تردد از آبروها در محورهاي ـ 
  بيني راه دسترسي ايمن ممنوعيت صدور مجوز ساخت و ساز بدون پيشـ 
) در مكانيابي و 267 -1هاي كشور (نشريه  نامه ايمني راه لزوم رعايت مفاد آئينـ 

  برداري از تابلوهاي تبليغاتي بهره
  ها هاي دسترسي اختصاصي در حريم راه راهنماي كاربري مديريت و كنترل راهـ 
ها و تبعات كيفري و حقوقي تخلفات  رعايت ضوابط و مقررات مرتبط با حريم راهلزوم ـ 

  مربوطه
و  7ماده  3و  2ها  ، تبصره6كارگيري مفاد دستوالعمل اجرايي ماده  تاكيد بر لزوم بهـ 
  آهن ها و راه قانون ايمني راه 17ماده  3و  1هاي  هاي اجرايي تبصره نامه آئينـ 
  بانكي هنگام صدور مجوز احداث راه دسترسي نامه لزوم اخذ ضمانتـ 
  96اعمال شاخص تورم در سال ـ 
  هاي هادي و جامع  ات زيربنايي در تهيه و تصويب طرحتأسيس لزوم رعايت نوارـ 
 اجراييهاي  نامه و آئين 7ماده  3و  2هاي  ، تبصره6ماده  اجراييابالغ دستورالعمل ـ 
  ها ها و راه آن ايمني راهقانون  17هايي يك و سه ماده  تبصرهـ 
هاي كشور نامه فعاليت گشت راهداري در راه ابالغ شيوهـ 
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  دومبخش  -3 فصل
  

  ها گذاري راه نام
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  )5(ضميمه 

  عالئم اطالعاتي باستثناي عالئم پاركينگ
  مراجعه شود. 6توجه: براي عالئم اطالعاتي مربوط به پاركينگ بصميمه شماره 

  مشخصات كلي عالئم و نقوش در قسمت الف تا و:
  قسمت ز با ن قسمت مراجعه شود.)(براي مشخصات عالئم و نقوش در 

شـكل   نما ممكن است بـه  باشند معهذا عالئم جهت عالئم اطالعاتي معموال مربع شكل مي -1
  طور افقي قرار گرفته و يك سر پيكان ختم شود. مستطيل باشد كه طول ان به

يـا  عالئم اطالعاتي بايستي داراي خط و نوشته يا نقوش با رنگ روشن روي زمينه تيره و  -2
  ها و نقوش با رنگ تيره روي زمينه روشن باشند. خط نوشته

  رنگ قرمز فقط ممكن است بطور استثنائي بكار رود و نبايستي زياد استعمال شود.
  عالئم راهنما -قسمت الف

  موارد كلي -1
,cE,l- bEعالئم  l- aE, l باشند. هايي از عالئم راهنما مي نمونه  

  موارد ويژه -2
  

  باشند. بست مي هايي از عالئم راهنما براي نشان دادن بن نمونه bE,2 ،aE,2(الف) عالئم 
اي از عالئم راهنما براي نشان دادن مسير گـردش بچـپ در محلـي     نمونه E,3(ب) عالمت 

  باشد. كه گردش بچپ در تقاطع بعد ممنوع است مي
» يـدك  شـبه «اي از عالئم راهنما جهت انتخـاب مسـير قبـل از (ع)     نمونه E,4(ج) عالمت 

گردد كـه قسـمتي از    متصل مي عبارت از يدكي است كه به يك وسيله نقليه ديگري بطوري
  شود. وزن با ران توسط وسيله نقليه موتوري حمل مي

كسي است كه وسـيله نقليـه موتـوري يـا سـاير وسـائط نقليـه (مشـتمل بـر          » راننده«(ف) 
دوچرخه) را ميراند يا گاو را بصور واحد يا گله يا گله گوسفند يا حيوانـات بـاركش يـا زيـن     

  .كند شده را در جاده هدايت مي
عبارت است از مجموع وطن وسيله نقليه و حداكثر باز مجـاز آن  » حداكثر وزن مجاز«(ض) 

  گذاري اعالم گرديده باشد. دار كشوريكه وسيله نقليه در آن شماره كه از طرف مقام صالحيت
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عبارت از مجموع وزن واقعي وسيله نقليع باضافه وزن مسافرين و » وزن بارگيري شده«(ق) 
  والت آن.كاركنان و محم

عبارت است از سمت دست راست كه طبق قوانين داخلي راننده وسيله » سمت حركت«(ر) 
نقليه بايستي به وسيله مقابل اجازه دهد از سمت چپ او عبور كند. در غيـر اينصـورت ايـن    

  عبارات بمعني حركت از سمت چپ خواهد بود.
ان ضمن هـدايت وسـيله   باين معني است كه رانندگ» ضرورت رعايت حق تقدم عبور«(ش) 

نقليه خود و با شروع به حركت بايستي طوري حركت نمايند كه موجب تغيير ناگهاني جهت 
  يا سرعت ساير واسيط نقليه نگردند.

  2ماده 
  ضمائم كنوانسيون

  ضمائم كنوانسيون عبارتند از:
ده سـطح قـرار دا   عالئم خطر، باستثناء عالئمي كه در محل تقاطع يا تقـاطع هـم   -1ضميمه 

  شود. مي
هـا و عالئـم تقـدم     ها، عالئم خطر در نزديكي تقـاطع  عالئم تقدم عبور در تقاطع -2ضميمه 

  هاي باريك راه عبور در قسمت
  سطح هاي هم عالئم مربوط به تقاطع -3ضميمه 
  عالئم انتظامي باستثناء عالئم تقدم عبور، عالئم توقف و ايستادن -4ضميمه 
  باستثناء عالئم توقفعالئم اطالعاتي  -5ضميمه 
  عالئم توقف و ايستادن -6ضميمه 
  صفحات اضافي -7ضميمه 
  كشي راه خط -8ضميمه 
كـه جـز    7تـا   1تهيه عالئم رنگ و نقوش و صفحات اضافي مـذكور در ضـمائم    -9ضميمه 

  باشند. اليتجزاي اين كنوانسيون مي
  3ماده 

  هاي متعاهد وظائف طرف
هـا را كـه در    كشي راه ها و خط كنوانسيون سيستم عالئم راههاي متعاهد اين  (الف) طرف -1

را در اسـرع وقـت بـا قـوانين داخلـي       اين كنوانسيون بيان شده قبلول نموده و متعهدنـد آن 
  تطبيق نمايند.
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)iايـن   3و  2هاي زماني تعيين شـده در بنـدهاي    هاي متعاهد با توجه به محدوديت ) طرف
ين كنوانسيون بمنظور يك قاعده يا مقررات خاصي بـراي  ماده بايستي بجاي عالئمي كه در ا

ها بيان گرديده عالئم ديگري را براي اعالم قاعده و مقررات مزبور بكار  كنندگان از راه استفاده
  برند.

)iiكه در اين كنوانسيون عالمتي بمنظور اعالم يك قاعـده يـا مقـررات خاصـي      ) در مواردي
باشـند بـراي    هاي متعاهد مجاز مي تعيين نشده باشد طرفهاي  كنندگان از راه براي استفاده

كـه آن عالئـم در    منظورهاي فوق هرگونه عالمتي را كه مايل باشند بكار برند مشروط بـر ان 
اين كنوانسيون داراي معني ديگري نباشد و نيز با سيستمي كه در اين كنوانسـيون تعيـين   

  شده مطابقت داشته باشد.
تواننـد پـس از    هـاي متعاهـد مـي    ه كنتـرل عبـور و مـرور طـرف    (ب) بمنظور بهبود در نحو

هـاي پيشـنهادات خــود را در زمينـه ايـن  هـاي مختلـف در قســمتي از راه آزمايشــات روش
  اصطالحات ارائه نمايند.

باشند از تاريخ اجراي اين كنوانسيون در قلمرو خود حـداكثر   هاي متعاهد ملزم مي طرف -2
  كشي را  ش، نصب و خطظرف چهارسال هرگونه عالمت، نق
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  سومبخش  -3 فصل
  

 ،6 ماده اجرايي دستورالعمل
 هاي نامه آئين و 7 ماده 3 و 2 هاي تبصره

 17 ماده سه و يك هاي تبصره اجرايي
هنآ راه و ها راه ايمني قانون
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  چهارمبخش  -3 فصل
  

  مديريت كاربري راهنماي

  اختصاصي دسترسي هاي راه كنترل و

ها راه حريم در
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  پنجمبخش  -3 فصل
  

 فعاليت نامه شيوه

  كشور هاي راه در راهداري گشت
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