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 قَاًیي. 5

 هقررات عوَهی تأهیي ثرق

 رایط درخَاست ثرقراری ٍ ّرگًَِ تغییرات در هشخصبت اًشعبة ثرقش

ٌؼتی، ًطبٍضظی ٍ ــــَهی، غــًٌَی، تجبضی، ػوــّط هتوبؾی ٍ یب ّط هطتطى هی تَاًس ثطای ّط ٍاحس هس•

ت ثطهطاضی ) یب ــؼبة ثطم ضا ثٌوبیس. هجَل زضذَاســـؿیطُ زضذَاست ثطهطاضی یب ّطگًَِ تـییط زض هطرػبت اًط

 ت : یط زض هطرػبت ( اًطؼبة ثطم هٌَـ ثِ حػَل ضطایف ظیط استـی

 الق( ضطًت اهٌبًبت الظم جْت ثطهطاضی ٍ یب تـییط اًطؼبة ثطم هَضز ًیبظ هتوبؾی ضا زاضتِ ثبضس.

ي ثطم زض هحل هَضز ًظط یب ّط هحل ــوبؾی ّیچگًَِ ثسّی ثبثت ثْبی ثطم ٍ یب ّعیٌِ ّبی تبهیــــة( هت

ٍسبیط ضطًتْبی تبثؼِ ٍظاضت ًیط، ضطًتْبی ثطم هٌكوِ ای، ضطًتْبی تَظیغ ًیطٍی ثطم زیگطی ثِ ضطًت تَا

 ًساضتِ ثبضس. ًیطٍ

 د( هَاًؼی ًِ ضكغ آى ػولی ًجبضس، ثطای اًجبم ًبض ضطًت زض هحل هَضز ًظط ٍجَز ًساضتِ ثبضس.

 تطاًی ( ٍجَز ًساضتِ ثبضس.ز( زض هحل، اًطؼبة زیگطی ثب ّوبى ًبضثطی ) ثب ضػبیت استخٌبء زض هَضز اًطؼبة اض

یبضات ضطًت است، ــــًیلٍَات اظ اذت 30طؼبثبت ًوتط اظ ــتؼییي هیعاى جطیبى ثطم هَضز ًیبظ هتوبؾی ثطای اً•

جط ثْطُ ثطزاضی غبزضُ ـــــبٍضظی ًِ زض ّط حبل هسضت آى ثط اسبس پطٍاًِ هؼتـثِ استخٌبی اًطؼبة ثطم تَلیس ًط

 تؼییي ذَاّس ضس .تَسف سبظهبًْبی آة هٌكوِ ای 

ّعیٌِ ّبی ػوَهی ثطهطاضی اًطؼبة اظ هـبلي ٍ یب هتوبؾی زضیــبكت هی ضَز، ٍلی اًطؼبة هٌحػطاً هطثَـ ثِ •

هلي هَضز توبؾب ذَاّس ثَز ٍ زض ّط حبل زضیبكت ّعیٌِ ّبی ػوَهی ثطهطاضی اًطؼبة اظ هتوبؾی ٍ غسٍض 

یي ثطهطاضی اًطؼبة هتوبؾی زلیل ثط هبلٌیت یب هجؽ زضیبكت ٍجِ ثٌبم پطزاذت ًٌٌسُ یب هتوبؾی ٍ ّوچٌ

 ضٌبسبیی حوی ثطای اكطاز هصًَض ًسجت ثِ هلي ًرَاّس ثَز.

 ضَاثط ثرخَرداری از ًرخ ثرق هصبرف تَلیذ ) صٌعت ٍ هعذى (

ثطذَضزاضی اظ ًطخ ثطم هػبضف تَلیس ) غٌؼت ٍ هؼسى ( هٌَـ ثِ اضائِ یٌی اظ هساضى ظیط اظ ٍظاضتربًِ ّبی •

 هؼبزى، جْبز ًطبٍضظی، یب ٍاحسّبی تبثؼِ آًْب هی ثبضس : غٌبیغ ٍ

 هَاكوت اغَلی -

 پطٍاًِ یب جَاظ تبسیس -

 پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی -

 ًبضت ضٌبسبیی -

 گَاّی كؼبلیت غٌؼتی-
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سُ اظ ظهبى اضائِ ثِ ضطًت تب تبضید اًوؿبء آى هؼتجط است ٍ چٌبًچِ پس اظ اًوؿبء ــّط یي اظ هساضى یبز ض

وَل تؼطكِ ــى، هطتطى ًسجت ثِ توسیس اػتجبض یب اضائِ یٌی اظ هجَظّبی هؼتجط زیگط اهسام ًٌوبیس، هطجبض آــاػت

 تجبضی ٍ سبیط هػبضف ذَاّس ضس.

تبسیسبت غٌؼتی ٍاثستِ ثِ ٍظاضتربًِ ّبی ًیطٍ، غٌبیغ ٍ هؼبزى، زكبع ٍ پطتیجبًی ًیطٍ ّبی هسلح، جْبز •

 ل تؼطكِ تَلیس ) غٌؼت ٍ هؼسى ( هی گطزًس. ًطبٍضظی ٍ ًلت ثب تبییس ٍظاضت ًیطٍ هطوَ

ّوچٌیي تبسیسبت ایطاًگطزی ٍ جْبًگطزی، زكبتط ذسهبت هسبكطتی ٍ سبیط تبسیسبت هطبثِ زض غَضت اضائِ 

 هجَظ ٍظاضت كطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی اظ تؼطكِ تَلیس ) غٌؼت ٍ هؼسى ( ثطذَضزاض ذَاٌّس ثَز.

ؼتی ٍ ضٍضٌبیی هحَقِ ٍ ًیع هػبضف سبذتوبًْبی ازاضی ٍاهغ هػبضف ضٍضٌبیی زاذلی تبسیسبت هطتطًیي غٌ•

زضغس هسضت هطاضزازی هجبظ است ٍ چٌبًچِ ثِ تطریع ضطًت اظ ایي هوساض تجبٍظ ًوبیس  5زض ًبضذبًِ تب 

 هحبسجِ ٍ زضیبكت هی گطزز. 20/1بی ثطم هػطكی ایي زستِ اظ هطتطًیي ثب ؾطیت ـــثْ

ف اًطغی الٌتطیٌی آًْب زض كطایٌس تَلیس غٌؼتی است ٍ ػطكبً جعء تَلیسی ًِ ٍجِ ؿبلت هػط كؼبلیت ّبی•

غٌَف تَلیسی هحسَة هی گطزًس، هكبثن كْطست ٍ ؾَاثف اثالؿی اظ قطف ٍظیط ًیطٍ هطوَل تؼطكِ تَلیس ) 

غٌؼت ٍ هؼسى ( ذَاٌّس ضس. ایي گًَِ ًبضگبّْب زض غَضت زاضا ثَزى پطٍاًِ ًست هؼتجط ٍ هٌكجن ثب ًَع 

سی ٍ یب گَاّی كؼبلیت غٌؼتی اظ اتحبزیِ غٌق هطثَقِ ٍ اًكجبم كؼبلیت جبضی ثب پطٍاًِ ًست هی كؼبلیت تَلی

 تَاًٌس هطوَل تؼطكِ تَلیس ) غٌؼت ٍ هؼسى ( ضًَس.

ًلیِ هجَظّبی هَضز هجَل ضطًت هی ثبیس اظ ًظط هست اػتجبض هَضز ثطضسی هطاض گیطًس ٍ هَؾَع زض ضٍی •

اظ پبیبى هست اػتجبض ثِ ػٌَاى اذكبض ثطای توسیس هجَظّب ثِ اقالع  غَضتحسبثْبی اضسبلی یي زٍضُ هجل

 هطتطًیي ثطسس.

 

 ضَاثط ثرخَرداری از ًرخ ثرق هصبرف تَلیذ کشبٍرزی

ثطذَضزاضی اظ ًطخ ثطم هػبضف تَلیس ًطبٍضظی هٌَـ ثِ اضائِ پطٍاًِ هؼتجط ثْطُ ثطزاضی اظ سبظهبًْبی آة ٍ •

ُ زض پطٍاًِ هصًَض هی ثبضس. پطٍاًِ ثْطُ ثطزاضی اظ ظهبى اضائِ ثِ ضطًت ضػبیت هسضت هجبظ الٌتطٍپوپ هیس ضس

 تب تبضید اًوؿبء آى هؼتجط هی ثبضس.
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هػبضف ضٍضٌبیی ٍ هػبضف جٌجی هتؼبضف اًطؼبة ثطم ًطبٍضظی تب یي زضغس هسضت هطاضزازی هجبظ است •

هػبضف هعثَض ذَاّس ثَز ٍ  ٍ چٌبًچِ ثِ تطریع ضطًت اظ ایي هوساض تجبٍظ گطزز هطتطى هلعم ثِ تلٌیي

 ضطًت ثب ثطهطاضی اًطؼبة هجعا، ثْبی ثطم هػطكی ضا ثط قجن تؼطكِ هطثَقِ هحبسجِ ٍ زضیبكت هی ًوبیس

زض غَضتی ًِ حساًخط هسضت ٍ یب اًطغی هػطكی هطتطى اظ هیعاى هٌسضد زض پطٍاًِ هؼتجط ثْطُ ثطزاضی غبزض •

 طكِ آظاز تَلیس ًطبٍضظی هی گطزز.ضسُ اظ سَی سبظهبًْبی آة تجبٍظ ًٌس، هطوَل تؼ

 

هتوبؾی ثبیس ثی آًٌِ ّعیٌِ ای هتَجِ ضطًت ضَز هحل هٌبسجی ضا ثب ًظط ضطًت  ًصت ٍسبیل اًذازُ گیری:•

تجْیعاتی است ًِ ٍ  ثطای ًػت ٍسبیل اًساظُ گیطی آهبزُ سبظز. هطتطى هسئَل سبلن ًگبُ زاضتي ًلیِ ٍسبیل

 پثطم ًػت هی گطزز ٍ تحت ّیچ ػٌَاى حن زستٌبضی آًْب یب پلو اظ قطف ضطًت زض هحل ثطهطاضی اًطؼبة

ّبیی ضا ًِ ثط ضٍی ٍسبیل اًساظُ گیطی ٍ سبیط تجْیعات ًػت هی ثبضس ًساضز ٍ تٌْب ًوبیٌسگبى هجبظ ضطًت 

 ّب اهسام ًٌٌس. پهی تَاًٌس ًسجت ثِ ثبظ ًطزى پلو ًِ َّیت آًْب هطرع ثبضس زض غَضت ؾطٍضت

 

 سبیل اًذازُ گیریتغییر هکبى داخلی ٍ

هطتطى ؾوي ایٌٌِ هسئَل هطئی ًگْساضتي ٍ هبثل زستطس ثَزى هحل ٍسبیل اًساظُ گیطی ثطم هی ثبضس، ثِ •

آى ضا ًساضز ٍ چٌبًچِ پس اظ ًػت ٍسبیل اًساظُ گیطی، هطتطى  ّیچ ػٌَاى حن جبثجبیی اًطؼبة ٍ ٍسبیل

ب ًبهٌبست گطزز یب هبًؼی زض هوبثل آًْب ایجبز تـییطی زض ٍؾؼیت هلي یب سبذتوبى ذَز ثسّس ًِ هحل زستگبّْ

ضَز ضطًت هی تَاًس ؾوي ضػبیت هلبز ایي آییي ًبهِ، زستگبّْبی هعثَض ضا ثب ّعیٌِ هطتطى ثِ هحل هٌبسجی 

 هٌتول ) تـییط هٌبى زاذلی ( ًوبیس.

س زض حٌن تـییط ّط گبُ زض اجطای هوطضات هبًَى تَظیغ ػبزالًِ آة، چبّْبی زاضای اًطؼبة ثطم جبثجب ضًَ •

 هٌبى زاذلی ثَزُ ٍ ثب زضیبكت ّعیٌِ ّبی جبثجبیی اظ هطتطى، تـییط هٌبى زازُ هی ضَز.

 جبثجبیی لَازم ٍ ٍسبیل عوَهی شرکت : 

زض هَضز آى هسوت اظ ٍسبیل ٍ لَاظم ضطًت ) هبًٌس جؼجِ اًطؼبة، زستي ًبثل ٍ ؿیطُ ( ًِ زض هؼبثط ػوَهی •

ُ است چٌبًچِ هبلي سبذتوبى ثرَاّس تـییطاتی زض ٍؾغ زیَاضهعثَض زازُ یب ٍ ضٍی زیَاض سبذتوبًْب ًػت ضس

آى ضا تجسیس ثٌب ًوبیس، ضطًت هی ثبیس آى ٍسبیل ٍ لَاظم ضا ثب ّعیٌِ ذَز جبثجب ًٌس ٍلی اگط ٍسبیل ٍ لَاظم 

طاثط ّعیٌِ هعثَض غطكبً جْت تبهیي ثطم ّوبى سبذتوبى زایطضسُ ثبضس هطتطى هی ثبیس ّعیٌِ ّبی هطثَقِ ضا ث

 اًجبم ضسُ ثِ ضطًت پطزاذت ًوبیس.
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 تغییر هکبى خبرجی اًشعبة ثرق 

 اًطؼبة ثطم هرػَظ هحلی است ًِ زض آى ًػت ٍ زایط ضسُ است ٍ جبثجبیی آى هوٌَع است.•

اًطؼبة هٌػَثِ ؿیط هبثل اًتوبل است ٍ جسا اظ اغل هلي، هبثل كطٍش، هؼبهلِ ٍ یب ٍاگصاضی ثِ زیگطی ًوی  •

چٌبًچِ هطتطًی ججطاً یب ثِ اذتیبض ذَز زضذَاست جبثجبیی هحل هػطف ثطم ضا زاضتِ ثبضس هی ثبیس  ثبضس ٍ

توبؾبی ثطچیسى اًطؼبة هَجَز ذَز ضا ثِ ػول آٍضزُ ثطای تبهیي ثطم هَضز ًیبظ ذَز زض هحل جسیس هطبثِ 

 سبیط هتوبؾیبى اهسام ًوبیس.

 تغییر ًبم هشترک ) پرًٍذُ (

ثب اضائِ اسٌبز ضسوی ٍ احٌبم هبًًَی ٍ یب اسٌبز هخجتِ ای ) هَلٌبهِ ضسوی، تؼْس هحؿطی، هبلٌیي هی تَاًٌس  •

توبؾبی هبلي اًطؼبة ( ًِ هَضز تبییس ضطًت ثبضس، پس اظ احطاظ َّیت، توبؾبی تـییط ًبم هطتطى ضا ثٌوبیس. 

 ًوبیس.زض ٌّگبم تـییط ًبم، ضطًت ًسجت ثِ آظهبیص ٍ ًٌتطل ٍسبیل اًساظُ گیطی اهسام هی 

َیِ حسبة ـؿطی زكبتط اسٌبز ضسوی هٌَـ ثِ تســتؼالم ّبی هحــتـییط ًبم هطتطى ٍ ّوچٌیي پبسد ثِ اس •

 ًبهل هی ثبضس.

 تعییي هقذار قذرت ٍ اًرشی تحَیلی ثِ هشترک ٍ ثْبی ثرق هصرفی

طف هسضت ٍ اًطغی بیٌس زلیل ًبكی ثطای هػــٌس ٍ یب حجت هی ًوــاضهبهی ًِ ٍسبیل اًساظُ گیطی ًطبى هی زّ •

تَسف هطتطى ثَزُ هطتطى هلعم ثِ هجَل آى هی ثبضس هگط آًٌِ ثِ تطریع ضطًت اضٌبلی زض ًبض ٍسبیل 

یي زض غَضت اضتجبُ زض ـــاًساظُ گیطی ٍ یب اضتجبُ زض هطائت آى ٍجَز زاضتِ ثبضس، زض ایي غَضت ٍ ّوچٌ

 هحبسجبت ثْبی ثطم هػطكی، ثط اسبس ثٌسّبی ظیط ػول هی گطزز :

ت ًبض آًْب ضا اظ حیج حجت ٍ ـطكی ضا آظهبیص ًطزُ ٍ غحــضطًت ثط قجن ثطًبهِ ٍسبیل اًساظُ گیطی ثطم هػ•

ت توبؾبی ــــتبًساضزّبی پصیطكتِ ضسُ ًٌتطل ذَاّس ًطز ٍ یب ثط حســـیب ًطبى زازى اضهبم هػطف ثط اسبس اس

یل اًساظُ گیطی سبلن تطریع زازُ ضَز هطتطى آظهبیص الظم ضا ثِ ػول هی آٍضز زض غَضت اذیط چٌبًچِ ٍسب

 هطتطى ثبیس ّعیٌِ آظهبیص ضا پطزاذت ًوبیس.

ت ًبض ًطزى آًْب زذبلت ـزض توبم هَاضزی ًِ زض زستگبّْبی اًساظُ گیطی ًػت ضسُ زستٌبضی ٍ یب زض زضس •

ًطبى ًسّس، ضَز ٍ یب ثِ ّط ًحَی ػولی اًجبم ضَز ًِ زستگبّْبی اًساظُ گیطی هیعاى ٍاهؼی ثطم هػطكی ضا 

سُ است ) هوساض آى ثط اسبس ــــــضطًت ثبیس ثْبی هوساض ثطم هػطكی ضا ًِ زض احط ایي گًَِ اهساهبت حجت ًط
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آهبض ٍ ؾَاثف هَجَزتؼییي ذَاّس ضس ( ثب ثبالتطیي ًطخ تؼطكِ آظاز هطثَـ ثِ ّوبى ًَع هػطف هحبسجِ ٍ ثِ 

َجِ ضطًت گطزیسُ است، اظ هطتطى ـــاهساهبت ؿیط هجبظ هتًَِ اهسام یب ـــاؾبكِ سبیط ّعیٌِ ّبیی ًِ اظ ایي گ

 ساللعٍم هطتطى ضا تحت پیگطز هبًًَی ًیع هطاض زّس.ـــٍغَل ًوبیس ٍ ػٌ

 تعْذات ًبشی از صذٍر صَرتحسبة 

ّبی احتوبلی هؼَهِ ثْبی ثطم هػطكی هی ثبضس اػن اظ  هطتطى هٌلق ثِ پطزاذت هجلؾ غَضتحسبة ٍ ثسّی•

لت ـــطف ًٌٌسُ كؼلی یب هجلی ثبضس. ًطخ ثطم هطتطًیٌی ًِ ثؼس اظ هْـــی هصًَض هطثَـ ثِ هػّب یــــایٌٌِ ثسّ

هوطض زض غَضتحسبة ًسجت ثِ پطزاذت آى اهسام ًوبیٌس ٍ یب هطتطًیٌی ًِ ذَاّبى پطزاذت ثْبی ثطم هجل اظ 

 ْبی زٍضُ هػطف ثبضٌس زض ؾطایت هٌسضد زض تؼطكِ ّبی ثطم ؾطة ذَاّس ضس.ــــاًت

ػالم ػسم زضیبكت غَضتحسبة تَسف هطتطى اظ تؼْس پطزاذت غَضتحسبة ًوی ًبّس ٍلی ّطگبُ هطتطى ا •

 ثب هطاجؼِ ثِ ضطًت زضذَاست غسٍض الوخٌی ًوبیس ضطًت هَظق است ًسجت ثِ غسٍض الوخٌی اهسام ًوبیس.

ًیي ثب هست زٍضُ غسٍض غَضتحسبة ثب ًظط ضطًت تؼییي هی گطزز. زض ّط غَضت ایي زٍضُ ثطای هطتط•

ًیلٍَات ٍ ثبالتط  30تطًیي ثب هسضت ــزض هَضز هط  ضٍظ ثیطتط ٍ 60ًیلٍَات ًجبیستی اظ  30هسضت ًوتط اظ 

 ضٍظ ثیطتط ثبضس. زض هَضز ضٍستبّب هست هعثَض ثب ًظط ّیئت هسیطُ ضطًت تؼییي ذَّس ضس. 30ًجبیستی اظ 

سبة هؼتطؼ ثبضس هی تَاًس ثِ ضطًت چٌبًچِ هطتطى زض قی هْلت هبًًَی پطزاذت، ًسجت ثِ هلبز غَضتح•

 هطاجؼِ ًٌس ٍ ضطًت هَظق است ًسجت ثِ تػحیح یب تبییس غَضتحسبة اهسام ًوبیس.

 

 تغییر در ًَع هصرف

هتوبؾی تـییط زض هػطف، هجل اظ تـییط زض ًبضثطی اًطؼبة ثطم هی ثبیس توبؾبی تـییط ًبضثطی اًطؼبة ضا ثِ •

ًوبیٌس ٍ زض غَضت ٍجَز اهٌبًبت كٌی ثط اسبس زضذَاست هتوبؾی ّوطاُ هجَظّبی هطثَقِ ثِ ضطًت اضائِ 

هطاضزاز ثطهطاضی اًطؼبة جسیس ثب تَجِ ثِ ًَع ًبضثطی هٌؼوس هی گطزز. زض غَضتی ًِ ثط اسبس تؼطكِ ّبی ضٍظ، 

س ّعیٌِ ّبی ػوَهی ثطهطاضی اًطؼبة جسیس ثیص اظ هجلی ثبضس هتوبؾی هی ثبیس هب ثِ التلبٍت آى ضا پطزاذت ًوبی

ٍ اگط ّعیٌِ ػوَهی ثطهطاضی اًطؼبة جسیس ًوتط اظ هجلی ثبضس ّیچگًَِ ٍجْی ثِ هطتطى پطزاذت ًرَاّس 

 ضس.

ِ ًِ زض ـبضكی ثِ ؿیط اظ آًچـــــریع ضطًت ّط یي اظ هطتطًیي، اظ ًیطٍی ثطم ثطای هػــچٌبًچِ ثِ تط•

طف ــكِ هػطف جسیس آًْب ثیص اظ تؼطكِ هػؼطـــــهطاضزاز ثطهطاضی اًطؼبة ثطم هیس گطزیسُ، استلبزُ ًوبیٌس ٍ ت
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ی ًسجت ثِ تـییط تؼطكِ اظ تبضید هػطف ؿیط هجبظ ثِ ـــــهجلی ثبضس، ضطًت هَظق است ًِ ثب اذكبض ًتج

ػبضف ٍ زض هَضز هطتطى ـــتطریع ذَز اهسام ٍ ثْبی ثطم هػطكی ضا ثِ غَضت ظیط ثب تؼطكِ تجبضی ٍ سبیط ه

 ی ٍ سبیط هػبضف هحبسجِ ٍ زضیبكت ًوبیس :اًطؼبة آظاز ثب تؼطكِ آظاز تجبض

طٍاًِ ثب ًطخ تجبضی ٍ ـــطف جسیس ًیبظ ثِ اضائِ پطٍاًِ هجبظ زاضتِ ثبضس تب ظهبى اضائِ پــالق( زض غَضتی ًِ هػ

 ط هػبضف هحبسجِ گطزز.سبی

ب ًطخ ة( زض غَضتی ًِ هػطف جسیس ًیبظ ثِ اضائِ پطٍاًِ هجبظ ًساضتِ ثبضس تب ظهبى تطریع تَسف ضطًت ث

ع ثب تؼطكِ هٌكجن ثط ـــــتجبضی ٍ سبیط هػبضف )حست هَضز آظاز تجبضی ٍ سبیط هػبضف ( ٍ اظ ظهبى تطری

 هػطف جسیس هحبسجِ گطزز.

 

هطتطى حن زستطسی ثِ اهبًي ذَز ثِ هٌظَض ثطهطاضی اًطؼبة ثطم، هطائت ٍسبیل اًساظُ : دسترسی ثِ اهبکي•

طی ٍ سبیط ٍسبیل ٍ تبسیسبت هطثَقِ ٍ ّوچٌیي تؼویط ًطزى ٍ هكغ گیطی، ثبظضسی ٍسبیل اًساظُ گیطی، سین ً

ضبى هطرع ثبضس  تي اهَال هتؼلن ثِ ضطًت ضا ثِ ًوبیٌسگبى ضطًت ًِ َّیتــًوَزى اًطؼبة ثطم ٍ ثطزاض

اػكب هی ًوبیس. ثٌبثطایي ثطای هَاضز كَم قطح ضٌبیبت ٍ ازػبّبیی اظ هجیل ٍضٍز ثِ ػٌق یب ؿیط هبًًَی ثِ هلي 

 ، ػلیِ ضطًت ٍ ًبضًٌبى آى ٍاضز ًرَاّس ثَز.ؿیط

 

 ًحَُ، شرایط ٍ هسئَلیت استفبدُ هشترک از اًشعبة ثرق

زض هَاضزی ًِ زستگبّْبی هَضز استلبزُ هطتطى ثِ گًَِ ای ثبضس ًِ ایجبز ًَسبًبت ظیبز ثٌوبیس، هبًٌس ًبض •

سبًسَض یب سبیط تجْیعاتی ًِ زاضای ًطزى ثب زستگبُ جَضٌبضی، زستگبُ اضؼِ ایٌس، ًَضُ ّبی ثطهی، اًَاع آ

هػبضف ظیبز لحظِ ای ثَزُ ٍ هَجت هی ضَز ًِ زض ٍلتبغ ثطم سبیط هطتطًیي ٍ ضجٌِ كطبض هَی ٍ كطبض ؾؼیق 

ػوَهی اذتالل پسیس آیس هطتطى هسئَل ٍ هَظق است تجْیعات اغالحی ضا ًِ ضطًت ثطای ضكغ ایي ًویػِ 

 گْساضی ًٌس.الظم ثساًس ثِ ّعیٌِ ذَز تْیِ ٍ ًػت ٍ ً

زض هَاضزی ًِ هطتطى، ثط قجن ؾَاثف یب ثب اجبظُ ٍظاضت ًیطٍ اظ غًطاتَض اذتػبغی استلبزُ هی ًوبیس ًلیِ •

تجْیعات ٍ لَاظهی ضا ًِ ثِ هٌظَض حلبظت ٍ جلَگیطی اظ ثطگطت جطیبى ثطم ثِ ضجٌِ ضطًت الظم ثبضس ثِ 

غَضت ضطًت ثالكبغلِ ًسجت ثِ هكغ اًطؼبة ّعیٌِ ذَز ٍ ثب ًظط ضطًت تْیِ ٍ ًػت ًوبیس، زض ؿیط ایي 

هجبزضت ذَاّس ًوَز ٍ هطتطى ثب زضیبكت اٍلیي اذكبض ثبیس ًسجت ثِ ًػت لَاظم حلبظتی ثط قجن ًظط ضطًت 
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اهسام ًوبیس. ّط گًَِ ؾطض ٍ ظیبًی اظ ایي ثبثت ثِ ضطًت ٍاضز ضَز، هطتطى هسئَل ججطاى آى ٍ پطزاذت ّعیٌِ 

 ت هی ثبضس.ّبی هتؼلوِ ثط قجن ًظط ضطً

هطتطى هسئَل ٍ پبسرگَی ًلیِ ذسبضات ضطًت زض ثطاثط ًلیِ زػبٍی ٍ هكبلجبتی ًِ زض ًتیجِ هػَض ٍی  •

 زض اًجبم تؼْسات ذَز  اظ قطف ّط ًس ػلیِ ضطًت ثطَز ذَاّس ثَز

ضطًت هسئَل تساٍم تبهیي ثطم هطتطى است ٍلی ایي تؼْس ضبهل حَازث ًبضی اظ  هذاٍهت جریبى ثرق :•

تطى ٍ ًیع اجطای هلبز ــٌیي هكغ ثطم ثط اسبس هَاكوت ثب هطـــذبضد اظ ًٌتطل ٍ حَازث هْطی ٍ ّوچ ػَاهل

 ثب ٍظاضت ًیطٍ است. "ػَاهل ذبضد اظ ًٌتطل ٍ حَازث هْطی"ًوی ثبضس. تطریع  4-50ثٌس 

سَزُ ضسى یب هسوت اظ ٍسبیل ٍ لَاظم اًطؼبة ثطم ًِ ثِ ػلت كط آى اصالح ٍ تعَیض ٍسبیل ٍ لَازم اًشعبة :•

حَازث هْطی ًیبظ ثِ تؼَیؽ یب اغالح زاضتِ ثبضس، ثسٍى ًیبظ ثِ زضذَاست هطتطى ٍ ثسٍى زضیبكت ّعیٌِ 

ضطًت، هطتطى زض ایجبز هَاضز هصًَض زذبلت  تَسف ضطًت اًجبم ذَاّس گطزیس، هگط آًٌِ ثِ تطریع

 توبم ضسُ ( پطزاذت ًوبیس. زاضتِ ثبضس، ًِ زض ایي غَضت هی ثبیس ّعیٌِ هطثَقِ ضا ) ثط اسبس هیوت

 

 قطع هَقت اًشعبة ثرق 

 شرکت در هَارد هشرٍحِ زیر اًشعبة ثرق هشترک را هَقتبً قطع خَاّذ کرد : 
بة ثطم ضا ثٌوبیس. زض حبلتی ًِ ـــــَیِ حسبة، توبؾبی هكغ هَهت اًطؼــزض غَضتی ًِ هطتطى پس اظ تس•

ؼبة ـــغ هَهت اًطـــلیِ استلبزُ ًٌٌسگبى توبؾبی هكـــثبیس ً تِ ثبضس،ـــتلبزُ ًٌٌسُ زاضـــیي اًطؼبة چٌس اس

 ضا ثٌوبیس

اگط هطتطى، زض اجطای هلبز هوطضات هٌسضد زض ایي آییي ًبهِ ٍ یب زض اًجبم تؼْسات ذَز زض هَضز اًطؼبة •

 ثطم ثِ تطریع ضطًت هػَض ًٌس.

 طزاذت ًطَز.ّب زض سط ضسیس هوطض پ ّبی ثطم هػطكی ٍ یب سبیط ثسّی اگط غَضتحسبة•

زض غَضتی ًِ ًیطٍی ثطم ثِ هػطف ؿیط هجبظ ثطسس ٍ یب زض تبسیسبت هتؼلن ثِ ضطًت زستٌبضی ضَز یب •

 هوطضات كٌی ٍ استبًساضز ٍ ّوچٌیي حطین تبسیسبت ثطم ضػبیت ًطَز.

 ز.زلیل ثستِ ثَزى هحل كطاّن ًگطززض غَضتی ًِ اهٌبى هطائت ٍسبیل اًساظُ گیطی زض سِ زٍضُ هتَالی ثِ •

 ّط گبُ حٌن یب هطاضی اظ سَی هوبهبت هؿبیی زض ظهیٌِ هكغ ثطم غبزض گطزز.•
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ّبی آة ًطبٍضظی، زض غَضتی ًِ سبظهبى آة هٌكوِ ای زضذَاست هكغ  وپلزض هَضز ًلیِ هطتطًیي پ•

 .ًوبیس

زض ٌّگبم هكغ ثطم ًوبًبى غَضتحسبة ثط حست هَضز ثط هجٌبی حساهل ثْبی ثطم هبّبًِ یب ضهن حبثت ) •

 آثًَوبى ( غبزض ذَاّس ضس.

چٌبًچِ هطتطًی ثبثت ثْبی ثطم هػطكی ٍ سبیط ّعیٌِ ّبی هطثَقِ ثِ ضطًت ثسّی زاضتِ ثبضس، ضطًت هی •

تَاًس اًطؼبة ثطم هَضز استلبزُ هطتطى هصًَض ضا زض هحل زیگط ًیع ثب اذكبض هجلی هكغ ًوَزُ ٍ تب ٍغَل 

ٌبًچِ هحل هعثَض زض حَظُ كؼبلیت ضطًت زیگط هكبلجبت ذَز اظ ٍغل آى ذَززاضی ًوبیس. ؾوٌبً چ

ثبضسضطًت هَضز ثحج هی ثبیس ثب زضذَاست ضطًت شیٌلغ ًسجت ثِ هكغ ثطم ایٌگًَِ هطتطًیي زض هَضز ٍغَل 

هكبلجبت ضطًت هعثَض ّوٌبضی الظم ضا ثِ ػول آٍضز. ّوچٌیي ثطهطاضی اًطؼبة جسیس ثِ ًبم هطتطى هعثَض ًیع 

 ت ثب ضطًت اهٌبى پصیط ًرَاّس ثَزتب تسَیِ حسبة ًلیِ هكبلجب

 

 ثرقراری هجذد اًشعبة ثرق

 4-50ثطای ثطهطاضی هجسز اًطؼبة ثطم زض هحلی ًِ سبثوبً اًطؼبة ثطم ٍجَز زاضتِ ٍ ثِ ػلل هٌسضد زض ثٌس •

ّبی هؼَهِ ٍ  هَهتبً جطیبى ثطم هكغ گطزیسُ است، هطتطى هی ثبیس ثط اسبس تؼطكِ ّبی هػَة ًلیِ ثسّی

یب ًػت هجسز ٍ ذسبضات ٍاضزُ ٍ حساهل ثْبی ثطم ٍ یب ضهن حبثت ) آثًَوبى ( هبّبًِ ) ثط حست ّعیٌِ ٍغل 

 هَضز ( زض قَل زٍضاى هكغ ثطم ضا ثِ ضطًت پطزاذت ًوبیس.

 

 ثرچیذى دائن اًشعبة ثرق

در ّر یک از چْبر حبلت زیر شرکت اًشعبة ثرق هشترک را ثِ طَر دائن جوع آٍری، اشتراک هرثَطِ را 

 : ل ٍ ثب هشترک تسَیِ حسبة خَاٌّذ ًوَدثبط

 ّطگبُ هطتطًی ًِ تٌْب هػطف ًٌٌسُ ثطم اظ اًطؼبة هی ثبضس زضذَاست ثطچیسى زائن اًطؼبة ضا ثٌوبیس.•

ّعیٌِ ّبی ثطهطاضی "% ّعیٌِ ّبی ػوَهی ثطهطاضی اًطؼبة ثطم هٌسضد زض جسٍل 100ّطگبُ ثسّی هطتطى ثِ •

 ضطًت ثسّی هطثَقِ پطزاذت ًگطزز. غَضتحسبة ٍ اذكبض ثطسس ٍ ػلیطؿن اضسبل "اًطؼبة ثطم

ّطگبُ یي سبل اظ تبضید هكغ ثطم ثگصضز ٍ هطتطى ػلیطؿن اضسبل غَضتحسبة ٍ اذكبض ضطًت ٍؾغ ذَز •

 ضا هطرع ًٌوبیس.
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 هطتطى ثسٍى ًست هجَظ ضطًت حن ثبظكطٍش ًیطٍی ثطم ضا ًساضز.: ثبزفرٍش ثرق•

زض غَضتی ًِ هتوبؾی هجل اظ تبهیي ثطم ثِ ػللی زضذَاست كسد هطاضزاز  اًصراف هتقبضی از اجرای قرارداد :•

تبهیي ثطم ضا ثٌوبیس ضطًت هَظق است پس اظ ًسط ّعیٌِ لَاظم هػطكی ٍ ذسهبت اًجبم ضسُ ثطای هتوبؾی 

هصًَض ) اظهجیل ّعیٌِ ثبظزیس هحل ٍ تْیِ قطح ٍ ًوطِ ّبی ػولیبت اجطایی ٍ ؿیطُ (، هبثوی هجبلؾ پطزاذتی 

 توبؾی ضا هستطز ًوبیس.ه

اگط هطتطًی ثِ تبسیسبت ثطم ذسبضتی ٍاضز ًٌس هی ثبیس ّعیٌِ آى ضا ثط اسبس  خسبرات ٍ سبیر ّسیٌِ ّب :•

 .ثطآٍضز ضطًت پطزاذت ًوبیس

 

 هسئَلیت ٍ ضوبًت ثرای خسبرت ٍ آسیت 

اضی تجْیعات تب هسئَلیت ٍ ؾوبًت ضطًت: ضطًت هسئَلیت قطاحی، ًػت ، ثْطُ ثطزاضی ٍ تؼویط ٍ ًگْس •

ًوكِ تحَیل ًِ ضبهل تجْیعات ًوكِ تحَیل ًیع هی گطزز ضا ػْسُ زاض است. ضطًت هوٌي است زاٍقلجبًِ ٍ یب 

زض غَضت لعٍم اًجبم ػولیبت اؾكطاضی ٍ اهساهبتی ضا ًِ اظ هسئَلیتْبی هطتطى هی ثبضس، اًجبم زّس ٍلی زض 

گط آًٌِ ذسبضت ٍ آسیت ثِ زلیل هستوین ػولٌطز ذسبضت ٍ آسیت ػولیبت شًط ضسُ هسئَلیت ًساضز ه هجبل

 ضطًت ٍ زض احط ػسم ًبضآیی ضطًت ثِ ٍجَز آهسُ ثبضس.

ساضی تجْیعات ثطم ثؼس اظ ًوكِ تحَیل است ــ: هطتطى ثِ قَض ًبهل هسئَل ًگْ هسئَلیت ٍ ؾوبًت هطتطى•

لت استلبزُ ًبزضست ٍ یب ثیص اظ ٍ هی ثبیس زض هوبثل ذسبضت ثِ لَاظم اًساظُ گیطی ٍ تبسیسبت ًوكِ تحَیل ثِ ػ

حس هسضت هطاضزازی ثِ ضطًت، ؿطاهت پطزاذت ًوبیس. هسئَلیت پیبهسّبی هكؼی ثطم ًبضی اظ حسبسیت ؿیط 

 ًوی ثبضس.هتؼبضف تبسیسبت ثؼس اظ ًوكِ تحَیل ثط ػْسُ ضطًت 

 

 تجبٍز از قذرت قراردادی

ظ ( هی ثبضٌس. زض غَضتیٌِ ّط یي اظ هطتطًیي هجب،)ًلیِ هطتطًیي هتؼْس ٍ هلعم ثِ ضػبیت هسضت هطاضزازی •

اظ هیعاى هسضت هطاضزازی ) هجبظ ( ثیطتط استلبزُ ًوبیٌس، تٌْب ثِ هست یي زٍضُ غَضتحسبة ثِ ایطبى كطغت 

ازاهِ یبثس  ضػبیت هسضت هطاضزازی زازُ هی ضَز. چٌبًچِ زض زٍضُ یب زٍضُ ّبی ثؼسی ًیع تجبٍظ اظ هسضت

َاًس ًسجت ثِ هكغ اًطؼبة اهسام ًوبیس ٍ یب غَضتحسبة هطتطى ضا ثب تَجِ ثِ ت ضطًت زض غَضت ؾطٍضت هی

هجبظ ( ٍ هسضت ؿیط هجبظ ثِ تطتیت، ثب تؼطكِ ػبزی ٍ آظاز هطثَقِ هحبسجِ ٍ زضیبكت  هیعاى هسضت هطاضزازی )
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س  پس اظ . ضطًت زض هَضز هكغ ثطم هطتطًیي ًطبٍضظی ًِ ثیص اظ پطٍاًِ غبزضُ، ثْطُ ثطزاضی هی ًوبیٌزاضز

  .ّبی آة هٌكوِ ای اهسام ذَاّس ًطز ًست ًظط ٍ تبییس ضطًت

زض غَضتی ًِ هیعاى هسضت هطائت ضسُ اظ هسضت هطاضزازی ثیطتط ثبضس، زض ایي غَضت هسضت هبظاز ) هب ثِ •

ٍ  ثط هجٌبی تؼطكِ ػبزی هحبسجِالتلبٍت هسضت هطائت ضسُ ٍ هطاضزازی ( ثط هجٌبی تؼطكِ آظاز ٍ هسضت هطاضزازی 

 یبكت ذَاّس ضس.زض

هیعاى اًطغی اػن اظ اًتیَ ٍ ضاًتیَ ًیع ثط هجٌبی ًسجت هسضت هطاضزازی ٍ هسضت هبظاز ؿیط هجبظ ثِ ًل هسضت •

 تحَیلی ) هطائت ضسُ ( تؼییي ٍ پبیِ هحبسجِ غَضتحسبة هطاض هی گیطز.

ة ذَز ضا ثٌوبیس. ایي رػبت اًطؼبـــتطى هی تَاًس توبؾبی تـییط هطـــّط هط تغییر هشخصبت اًشعبة :•

 تَاًس ضبهل اكعایص ٍ یب ًبّص ٍ تلٌیي ٍ یب ازؿبم اًطؼبة یب اًطؼبثْب ثبضس. تـییطات هی

 

  دستَرالعول حرین

 : هقذهِ •

، گطكتگی ًبضی اظ ثطم جبًی ٍ هبلیّبی  حطین ذكَـ ثطم ثِ هٌظَض پیطگیطی اظ آسیتضػبیت زض غٌؼت ثطم 

ضسبًی  حلظ ٍ ًگْساضی ذكَـ ثِ جْت تساٍم ثطمٍّوچٌیي  طاف ذكَـ ثطمحوَم هبلٌیي اضاؾی اق ضػبیت

است. زض ًطَض هب هیعاى حطین ذكَـ اًتوبل ٍتَظیغ ًیطٍی ثطم ثِ  حوَهی العاهی ٍ حویویثطای ًلیِ اضربظ 

ثطای اجطا ثِ  ٍ تؼییي ّیبت هحتطم ٍظیطاى  6/2/94هَضخ  ِّـ  ث 50532ت  12727ًبهِ ضوبضُ  هَجت تػَیت

اضت ًیطٍ، ٍظاضت ضاُ ٍ ضْطسبظی، ٍظاضت جْبز ًطبٍضظی، ٍظاضت ًطَض، ٍظاضت غٌؼت، هؼسى ٍ تجبضت ٍظ

 29052ضوبضُ ًبهِ  ًبهِ جبیگعیي تػَیت . ایي تػَیتضسُ است ٍ ٍظاضت اضتجبقبت ٍ كٌبٍضی اقالػبت اثالؽ

 گطزیسُ است. 8/10/1347هَضخ 

، 10/12/1395هَضخ  100/30/49493/95ت ًیطٍ قی ًبهِ  هصًَض، ٍظاضتػَیت ًبهِ ًظط ثِ اذتیبضات حبغل اظ 

هػَثِ حساهل هیعاى حطین ّبی َّایی ٍ ظهیٌی ذكَـ تَظیغ كطبض ؾؼیق ضا ثِ ضطًت ّبی ثطم اثالؽ ًوَز ًِ 

 ایي زستَضالؼول ثط هجٌبی هػَثِ ٍظیط تْیِ گطزیسُ است.
 

 

 : ّذف •

 استبًساضز ذكَـ تَظیغ كطبض ؾؼیق حطین ضػبیت 

 کبرثرد : داهٌِ •

 ذكَـ تَظیغ كطبض ؾؼیق زض هحسٍزُ ضطًت تَظیغ ثطم ضْطستبى اغلْبى.
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 :اجرا هسئَلیت  •

 حسي اجطای ایي زستَضالؼول زض ّط اهَض ثطم، ثطػْسُ هسیط اهَض هی ثبضس. هسئَلیت

 تعبریف ٍ ٍاشگبى : •

 :رًٍذ ًبهِ اصطالحبت زیر در هعبًی هشرٍح ثِ کبر هی در ایي تصَیت

 .ؾؼیق: ذكی ًِ زاضای ٍلتبغ ًوتط اظ یي ًیلٍَلت استذف كطبض  •

ّبی ظهیٌی ٍ ظیط سكح آة زض  ّب زض قَل ذكَـ َّایی ٍ زض ًبثل هحَض ذف: ذف كطؾی ضاثف ثیي هطًع پبیِ •

 .قَل ذف

ّبی جبًجی ذف ثط ضٍی  هسیط ذف: ًَاضی زض قَل ذكَـ ثطم، ًِ زض ذكَـ َّایی حبغل اظ تػَیط ّبزی •

 .ّبی ظهیٌی ٍ ظیط سكح آة، هٌكجن ثب ػطؼ هستحسحِ هطثَقِ است ظهیي ٍ زض ًبثل

 ز:ضَ ٍ ًَع ظهیٌی ٍ َّایی توسین هیحطین: حطین ذكَـ ًیطٍی ثطم ثِ ز •

حطین ظهیٌی: زٍ ًَاض زض قطكیي هسیط ذف ٍ هتػل ثِ آى اظ سكح ظهیي ًِ ػطؼ ّطیي اظ ایي زٍ ًَاض زض ایي  •

 .است ًبهِ تؼییي ضسُ تػَیت

ّبی اكوی ٍ ػوَزی ثِ  َایی: ًوبقی زض َّا زض اهتساز ّبزی ٍ ثِ ضٌل هستكیل، ًبضی اظ اػوبل حطینحطین ّ •

 :گیطز ضطح ظیط ًِ ّبزی جطیبى ثطم زض هطًع آى هطاض هی

ًبهِ  حطین ػوَزی: كبغلِ ػوَزی زض َّا اظ قطكیي ّبزی جطیبى ثطم زض ضاستبی هبئن ًِ زض تػَیت •

 .است تؼییي ضسُ

ًبهِ تؼییي ضسُ  : كبغلِ اكوی زض َّا اظ قطكیي ّبزی جطیبى ثطم زض ضاستبی اكن ًِ زض تػَیتحطین اكوی •

 .است
 

زستطسی ػطكی ثِ ذف ثطم: هٌظَض اظ زستطسی ػطكی ثِ ذف هَاضزی ًظیط هستحسحبت زاضای پٌجطُ یب زضة  •

یَاض ٍ ًطزثبى حبثت است ًِ ثبظضَ ثِ سوت ذكَـ ثطم، ثبلٌي یب پیص آهسگی ٍ یب زستطسی اظ قطین پطت ثبم ، ز

 هتط ثبضس. 5/2ٍ  25/1كبغلِ اكوی ٍ ػوَزی آى اظ لجِ اًتْبیی آى ّب اظ ذكَـ ثطم ثِ تطتیت ًوتط اظ 
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 :هراحل اجرا  •

هتط هی ثبضس لٌي اهَضّبی ثطم هی تَاًٌس ثطاسبس تَجیْبت كٌی ٍ  3/1ظهیٌی ذكَـ كطبض ؾؼیق حطین 

ثرطٌبهِ ثب حلظ حن زستطسی ثِ ذف ٍ ًوبل اًتلبع اظ آى ٍ ثب ضػبیت استبًساضز ّب ٍ  ضطایف هوطض زض ایي

 .ؾَاثف كٌی اثالؽ ضسُ، حست هَضز حطین ّبی جسٍل شیل ضا جبیگعیي ًوبیٌس

 

 موقعیت محلی و نوع هادی ردیف
میزان حریم 

 زمینی 
 )متر(

میزان حریم هوایی 
 )متر(

 عمودی افقی

1 
خت در مجاورت اعیان و مستحدثات بدون قابلیت خطوط برق با سیم ل
 دسترسی عرفی به خط

7/0   

2 
خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحدثات با قابلیت 

 دسترسی عرفی به خط
 9/0 3/1 

3 
خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت اعیان و مستحدثات بدون قابلیت 

 دسترسی عرفی به خط
 5/0 9/0 

4 
خطوط برق با سیم لخت در مجاورت عالئم راهنما، آنتن، کیوسک تلفن، 
چراغ روشنایی خیابان، تابلوی تبلیغاتی و پایه پرچم و نظایر آنها با ویژگی 

 غیر موقت
 9/0 3/1 

5 
خطوط برق با کابل خودنگهدار در مجاورت عالئم راهنما، آنتن، کیوسک 

یغاتی و پایه پرچم و نظایر آن با ویژگی تلفن، چراغ روشنایی خیابان، تابلو تبل
 غیر موقت

 5/0 5/0 

 05/0 05/0  خطوط برق با کابل خودنگهدار دیواری منصوب بر اعیان و مستحدثات 6

 

تعریف مفهوم دسترسی عرفی به خط برق ( الفشکل )  

عدم دسترسی عرفی به خط با توجه به عدم وجود خطوط 

 برقدار در محدوده مورد نظر

جه به قرار گیری خطوط برقدار دسترسی عرفی به خط با تو

 در محدوده مورد نظر
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ًبثل اتػبل ذكَـ َّایی ثطم ثِ هحل لَاظم اًساظُ گیطی هطتطًیي )ًبثل سطٍیس َّایی( ثِ ضطـ حلظ حن •

 ساضزّب ٍ ؾَاثف كٌی اثالؽ ضسُ حطین ًساضز.زستطسی ثِ ذف ثطم ٍ ضػبیت استبً
 

ضطًت ثطم زض هَضز ذكَقی ًِ زض هجبٍضت سبیط ذكَـ ثطم احساث هی ضَز ٍ ًیع تبسیسبت ٍ تجْیعاتی  •

ًِ ضٍی پبیِ ّب ٍ یب زض هجبٍضت ذكَـ ثطم ذَز ًػت هی ًوبیٌس، ثِ ضطـ ضػبیت استبًساضزّب ٍ ؾَاثف كٌی 

هتوبثل )حطین ذف ثطم ًسجت ثِ ذكَـ ٍ یب تبسیسبت ٍ تجْیعات ذكَـ ثطم اثالؽ ضسُ هلعم ثِ ضػبیت حطین 

 هجبٍض( ًوی ثبضس.
 

تبسیسبت ٍ تجْیعات هَهت جْت ًبض زض هجبٍضت حطین ذكَـ ثطم ضبهل زاضثست ٍ ثبالثط ٍ ًظبیط آى  •

اضز هطوَل ایي ثرطٌبهِ ًجَزُ ٍ زض ایي ذػَظ ًست هجَظ هجلی اظ ضطًت ثطم ؾطٍضی است. لصا زض هَ

 .هَضز ًیبظ ثب ضػبیت استبًساضز ٍ ؾَاثف كٌی زض ًویتِ حطین اهَض تػوین هوتؿی اًجبم گیطز

 

 

جدول( 1ساختمان )مرتبط با ردیف های در مجاورت فشار ضعیف با سیم هوایی ( نمونه رعایت حریم خطوط برق بشکل )  

لیت دسترسی عرفیبا قاب  بدون قابلیت دسترسی عرفی 

 متر 7/0حداقل حریم زمینی مورد نیاز 
 

 متر 3/1حداقل حریم زمینی مورد نیاز 
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جدول( 3و 2ساختمان )مرتبط با ردیف های کابل خودنگهدار در مجاورت ا فشار ضعیف ب( نمونه رعایت حریم خطوط برق جشکل )  

 متر 9/0حداقل حریم عمودی مورد نیاز 

 متر 9/0حداقل حریم افقی مورد نیاز 
 

 بدون قابلیت دسترسی عرفی با قابلیت دسترسی عرفی

 متر 3/1حداقل حریم عمودی مورد نیاز 

 متر 5/0حداقل حریم افقی مورد نیاز 
 

متر 3/1حداقل حریم عمودی مورد نیاز   

جدول( 4ایستگاه اتوبوس)مرتبط با ردیف در مجاورت با سیم هوایی  فشار ضعیف( نمونه رعایت حریم خطوط برق دشکل )  
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  هطاجؼِ ضَز.  www.eepdc.irثطای ًست اقالع ثیطتط اظ زستَضالؼول حطین ثِ سبیت  •

 
 

 :هَارد زیست هحیطی

 ٌالت ظیست هحیكی ًبضی اظ هجبٍضت ضجٌِ ثب زضذتبى زض احط ػسم ضػبیت حطین استبًساضزهط •
 

 :هَارد ایوٌی ٍ ثْذاشت شغلی •

 زض غَضت ػسم ضػبیت حطین استبًساضز احتوبل ثطم گطكتگی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متر 5/0حداقل حریم عمودی مورد نیاز   

جدول( 5)مرتبط با ردیف بل خودنگهدار در مجاورت چراغ راهنمایی و رانندگیکافشار ضعیف با ( نمونه رعایت حریم خطوط برق هشکل )  

http://www.eepdc.ir/

