
 

    طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخيريه خيريه خيريه خيريه بنياد بنياد بنياد بنياد 

        آهنآهنآهنآهن    راهراهراهراه    وووو    راههاراههاراههاراهها    ييييمنمنمنمنيييياااا    قانونقانونقانونقانون    اصالحاصالحاصالحاصالح    قانونقانونقانونقانون

 79 سال هياصالح و 49 رماهيت مصوب

 : شود يم افزوده 7/4/1349 مصوب  آهن  راه و راهها يمنيا قانون) 6( ماده به) 5( و ،)4( ،) 3( يها تبصره عنوان به ريز متون ـ 1 ماده

 و يدگيرس موضوع به نوبت از خارج ها، نهيهز و خسارت زانيم خصوص در يترابر و  راه وزارت درخواست با دادگاه ـ 3 تبصره

 . نمود خواهد صادر يمقتض يرا

 مشاهده محض به مراقبت ضمن موظفند يانتظام يروين مأموران و آهن  راه و يترابر و  راه وزارت در مربوط مأموران ـ 4 تبصره

 در شده ادي مسئول اي مأمور. دهند اطالع الزم اقدام جهت صالح  مراجع به را مراتب آنها ميحر و آهن راه و راهها به تجاوز وقوع

 . شد خواهد محكوم  مربوط مجازات به تسامح صورت

 پل دست نييپا از لومتريك كي و  دست باال از) متر 500( متر پانصد شعاع تا حداقل رودخانه بستر از ماسه و شن برداشت ـ 5 تبصره

 . شد خواهند محكوم مربوط مجازات به متخلفان و است ممنوع ها

 . گردد يم اصالح) 16(تا) 8( به بيترت به يبعد مواد شماره و اضافه شده ادي قانون به) 7( ماده عنوان به ريز متن ـ 2 ماده

  راه و راهها در گريد  ييش هر اي تابلو استقرار و نصب اي و آن رينظا و موتور روغن ، يساختمان مصالح ، نخاله ، زباله ختنير ـ 7 ماده

 تردد امر در اخالل موجب كه اتيعمل هرگونه نيهمچن و شهرها يقانون محدوده از خارج اي داخل در آنها يقانون ميحر و آهن

 .  است ممنوع  يدسترس راه جاديا زين و شود يم هينقل ليوسا

 صورت يبيتخر چنانچه و  محكوم سال دو تا ماه سه از حبس به وارده خسارت جبران بر عالوه باال ميجرا مرتكبان ـ 1 تبصره

 و حبس ماه شش تا ماه كي به وارده خسارت جبران و تجاوز  رفع و موانع رفع ضمن مورد حسب ، نيمرتكب اي مرتكب باشد نگرفته

 جبران با رياخ مورد در. شد خواهند محكوم الير) 000/000/5( ونيليم پنج تا) 000/500(پانصدهزار از ينقد يجزا پرداخت اي

 . شد خواهد موقوف بيتعق خسارت 

 تابلو نصب و آهن  راه و راه عرض از ساتيتاس دادن عبور و يدرختكار ، مناسب گذرگاه و ميحر به يدسترس راه جاديا ـ 2 تبصره

 عبور راه عرض از كه يعموم ساتيتاس ميترم منظور به ياضطرار موارد در.  است مجاز يترابر و راه وزارت اجازه با آنها ميحر در

 . نمود خواهد اقدام يمنيا نكات هيكل تيرعا ضمن و يترابر و  راه وزارت موافقت باكسب مربوط دستگاه است نموده



 و ميعال و يفن هيابن و آنها ميحر و راهها به وارده خسارت و نهيهز برآورد به نسبت است مكلف يوترابر راه وزارت ـ 3 تبصره

 و برق كابل و فاضالب گاز، ، آب يها  لوله و يكيتراف يبارها عبور اي و هينقل طيوسا برخورد اثر در كه يمنيا زاتيتجه و ساتيتاس

 و زيوار خزانه حساب به را يافتيدر مبالغ و اقدام گردد، خسارت و نهيهز بروز به منجر كه ياتيعمل  هرگونه و رهيغ و مخابرات

 . برساند مصرف به راهها يساز منيا منظور به را آن%) 100( صددرصد

 : ابدي يم رييتغ) 1( تبصره به آن ليذ تبصره و شود يم افزوده شده ادي قانون) 12( ماده به) 2( تبصره عنوان به ريز متن ـ 3 ماده

 و يهمكار بر يمبن را دستورالزم صالح ييقضا مرجع ، رانيا ياسالم يجمهور آهن  راه شركت درخواست حسب ـ 2 تبصره

 . كند يم صادر مجاز ريغ تردد يمحلها انسداد منظور به نظم جاديا جهت شركت آن با يانتظام يروين مأموران نظارت

 : شود يم اصالح ريز صورت به شده ادي قانون) 14( ماده ـ 4 ماده

 نظر در را الزم يمجار و  يضرور يها گذرگاه ، آهن  راه و ديجد يراهها جاديا هنگام است مكلف يترابر و  راه وزارت ـ 14 ماده

 نمودن فراهم مورد در تلفن و تلگراف و پست وزارت.كند فراهم يمقتض نحو به را ياحداث راه طرف دو ارتباط موجبات و گرفته

 مقررات چهارچوب در و يترابر و  راه وزارت اعالم حسب مكلفند راهها ييروشنا  نيتام مورد در روين وزارت و يارتباط امكانات

 . كنند اقدام موجود

 : شود يم افزوده شده ادي قانون به) 17( ماده عنوان به آن يها تبصره و ريز متن ـ 5 ماده

 يها  آهن  راه ميحر و راهها و  ميحر يانتها از متر) 100( صد شعاع به ساتيتاس و يواركشيد و ساختمان هرگونه جاديا ـ 17 ماده

 بدون دارد عهده به آنرا ينگهدار تيمسئول اي و دينما يم اي نموده احداث يترابر و  راه وزارت كه ييگذرها كنار طول در و كشور

 . باشد يم  ممنوع مذكور وزارت از مجوز كسب

 . كند اقدام آهن  راه و راهها يمنيا قانون) 6( ماده) 1( تبصره برابر متخلفان مورد در است موظف يترابر و  راه وزارت

 . گردد يم لغو) 15( ماده ليذ تبصره ماده نيا بيتصو با

 بعد را متر) 100( صد عمق كشوربه يها  آهن  راه و راهها اطراف ينهايزم يكاربر نوع است مكلف يترابر و راه وزارت ـ 1 تبصره

 به ازين قانون نيهم) 15( ماده وفق ضرورت برحسب كه يانيمتقاض از و برساند رانيوز اتيه بيتصو به و هيته آنها يقانون ميحر از

 وبه اخذ رسد يم رانيوز اتيه دييتا به كه يا  نامه  نييآ براساس را يوجوه باشند داشته را فوق فاصل حد در يمستحدثات احداث

 . برساند مصرف به راهها يساز  منيا منظور به را آن%) 100( صددرصد و زيوار خزانه حساب

 توسط آنها يقانون ميحر هيال يمنته از متر) 100( صد شعاع تا ها آهن راه و راهها هيحاش در ساز و ساخت امر بر نظارت ـ 2 تبصره

 . شود يم اعمال مذكور وزارت

 مجوز صدور به نسبت ماده نيهم)1( تبصره موضوع موارد براساس يهماهنگ جاديا منظور به شود يم داده اجازه شده ادي وزارت به

 . ندينما اخذ مربوط مراجع از را الزم يمجوزها ريسا ديبا انيمتقاض  است يهيبد. دينما اقدام انيمتقاض به مستحدثات جاديا



 يمنيا و يفن ليمسا تيرعا با آنها رينظا و مخابرات گاز، ، نفت ، فاضالب برق، ، آب خطوط رينظ يعموم ساتيتاس جاديا ـ 3 تبصره

 اتيه بيتصو به يترابر و  راه ريوز شنهاديپ به قانون نيا بيتصو از ماه سه ظرف كه است يا  نامه  نييآ تابع ، كي هر به مربوط

 . ديرس خواهد رانيوز

 : شود يم افزوده آهن  راه و راهها يمنيا قانون به) 18( ماده عنوان به ريز متن ـ 6 ماده

 ييروستا يراهها مرمت و  ينگهدار ، احداث ، يزير برنامه به مربوط فيوظا دار عهده همچنان يجهادسازندگ وزارت ـ 18 ماده

 . نمود خواهد اقدام آن ليذ يها  تبصره و  قانون نيهم) 6( ماده برابر ييروستا يراهها ميحر به نيمتجاوز با و بوده

 : شود يم اضافه شده ادي قانون به) 19( ماده عنوان به ريز متن ـ 7 ماده

 از كي هر طول در را الزم يمنيا زاتيتجه و يعمود و يافق ميعال مكلفند يجهادسازندگ و يترابر و  راه يها وزارتخانه ـ 19 ماده

 . ندينما اجرا و نصب ازين مورد يمحلها در و مشخص مربوط يراهها

 را الزم يمنيا ميعال مربوط  يراهها ينگهدار اي و مرمت و احداث اتيعمل انجام يبرا مكلفند مذكور يها وزارتخانه ـ تبصره

 از كي هر شود وارد)  يحقوق اي يقيحق( اشخاص به يخسارت شده ادي عالئم بردن بكار در يكوتاه اثر بر چنانچه ندينما نصب

 را وارده خسارت ، وزارتخانه يعمران و يجار اعتبارات اي مانكاريپ مطالبات از است  موظف مورد حسب شده ادي يها  وزارتخانه

 فاياست آنها از را شده پرداخت خسارت دولت باشند، شده ريتقص مرتكب مانكارانيپ اي دولت مأموران چنانچه و دينما پرداخت

 . نمود خواهد

 نيگزيجا ليذ عبارت آن يبعد  اصالحات و 7/4/1349 مصوب آهن راه و راهها يمنيا قانون به مربوط مواد هيكل در ضمنا

 : گردد يم

 . شود يم نيگزيجا)   راه آزاد(  عبارت)   شاهراه(  كلمه يجا به ـ

 . گردد يم نيگزيجا)   يترابر و  راه وزارت(  عبارت)   راه وزارت(  عبارت يجا به ـ

 نيگزيجا)  ها  انهيپا و يا جاده  نقل و  حمل و يراهدار نيمعاون(  عبارت)   يا جاده ونقل حمل و يراهدار نيمعاون(  عبارت يجا به ـ

 . شود يم

 امور ونيسيكم و يترابر و  راه و يشهرساز و مسكن ونيسيكم(  عبارت)   نيمجلس ييدارا و راه يونهايسيكم(  عبارت يجا به ـ

 .گردد يم نيگزيجا)   ياسالم يشورا مجلس تعاون و ييدارا و ياقتصاد

   


