
  
  

الزامات و ضوابط طراحی ، اجرا «  Aاز بخش دوم دستورالعمل  1ـ  6ـ  aیی بند اآیین نامه اجر
  »و بهره برداري در خصوص حریم خطوط انتقال گاز 

  
  ، آیـین نامـه اجرایـی بنـد     Aدستورالعمل » الزامات و ضوابط بهره برداري « بخش دوم  4ـ   6ـ   aدر اجراي بند 

 a   ابنیه جدید در حـریم خطـوط لولـه انتقـال گـاز       زصدور مجوز ساخت و سا ادر ارتباط بمذکور  شبخ 1ـ   6ـ
  :شود ت و اجرا ابالغ مییبه شرح زیر جهت رعا) پاسخگویی به استعالمها(
  

در دبیرخانه منطقـه ثبـت و جهـت صـدور دسـتور اقـدام مقتضـی بـه          بدواًحریم  هايکلیه استعالم : 1ماده 
  . منطقه ارسال شود یتمدیر

دبیرخانه موظف است بررسیها و کنترلهاي الزم را درخصوص سوابق قبلی استعالمها معمـول و   :تبصره یک 
  .در صورت وجود هرگونه سابقه ، آن را در قسمت سوابق نامه درج نماید

را جهـت ثبـت بـه     آنبالفاصـله  ،  اسـتعالم در صـورت دریافـت   ظف انـد  مو واحدهاي منطقهکلیه  : دو تبصره
  .دنمنطقه ارسال نمایدبیرخانه 

  .نمایدعملیات خطوط لوله ارجاع می ته معاونرا جهت بررسی ب هاممدیر منطقه ، استعال : 2ماده 
هت بررسی کارشناسی و ارایه اطالعـات  جرا  هااستعالمحسب مورد ، عملیات خطوط لوله  تمعاون : 3ماده 

  .ارجاع می نماید مرتبطواحدهاي /نیو خدمات ف معاونت مهندسی/ربطالزم به مراکز بهره برداري ذي
ـ  الزم را انجام و اطالعـات  کارشناسی مراکز بهره برداري موظف اند بررسیهاي : 4ماده   مطـابق را  همربوط

  . دننمایتهیه  )ضمیمه( بازدیدفرم 
جهـت بازدیـد و   الزم را همکـاري   حسب مـورد ماموران کنترل حریم مستقر در مراکز بهره برداري  :تبصره یک

  .برداري معمول خواهند کردبا مراکز بهرهه گزارش تهی
مراکـز بهـره   بـه  مـورد نیـاز    كکلیه واحدهاي منطقه موظف به همکاري و ارایـه اطالعـات و مـدار    : دو تبصره

  .باشند برداري می
به تشـخیص معاونـت عملیـات    پاکسازي منطقه در کمیته حریم و  استعالمدر صورت نیاز به طرح  :5ماده 

  .ارجاع و حسب تصمیمات متخذه اقدام خواهد شد دبیر کمیته، موضوع به  خطوط لوله
وفق نمونه هاي موردتایید امور را  هاپیش نویس پاسخ به استعالمموظف اند ، مراکز بهره برداري  : 6ماده 

بـه  تهیه و به انضـمام مـدارك مـورد اشـاره     از تاریخ ارجاع  روز سهحداکثر ظرف مدت حقوقی و قراردادها 
  .نمایندعملیات خطوط لوله ارسال  تمعاون



توسـط معاونـت   ، از تـاریخ ارجـاع    روزسـه  حداکثر ظرف مدت پیش نویس پاسخ استعالمهاي فنی  : تبصره
  به انضمام مدارك مـورد اشـاره بـه معاونـت عملیـات خطـوط لولـه ارسـال         تهیه و و خدمات فنی مهندسی 
  .می شود 

پـیش نـویس   و مدارك روز از تاریخ وصول ،  سهداکثر ظرف مدت حعملیات خطوط لوله  تمعاون : 7ماده 
  .نماید آنها را به امور حقوقی و قراردادها ارجاع می أیید ،پس از تتهیه شده را بررسی و 

واقع در خارج از فاصله چهارصد متري از محـور خطـوط   اراضي مربوط به استعالمهاي  پيش نويس :تبصره
به امـور حقـوقي و قراردادهـا    يلومتري از محور خطوط لوله انتقال گاز ترش لوله انتقال گاز شيرين و يك ك

  .ارسال نخواهد شد
ـ روز از تاریخ وصول ،  سهحداکثر ظرف مدت امور حقوقی و قراردادها :  8ماده  ارسـالی را   هايپیش نویس

را  هـا ، آنزم الو اصـالحات  ل تغییـرات  نیاز ، پس از اعمـا قانونی بررسی و درصورت حقوقی و از نقطه نظر 
  .عودت می نماید معاونت عملیات خطوط لولهنهایی به  تأییدجهت 

   .اقدام خواهد کرد نامه از متقاضی، نسبت به اخذ تعهد ضرورتامور حقوقی و قراردادها در صورت  :تبصره  
یا حسـب تفـویض اختیـار ، توسـط     پاسخ استعالمها توسط مدیریت مناطق ثبت و صدور امضاء و  :9ماده 

  .معاونت عملیات خطوط لوله و روساي مراکز بهره برداري خواهد بود
  .شودربط ارسال میبه واحد ذي GISرونوشتی از پاسخ استعالمها جهت درج در سیستم :تبصره  
براي مدت یک سال اعتبار داشته و بعد از انقضاي مدت مزبور ، استعالم مجـدد از   پاسخ استعالمها :10ماده 

  .استخذ مجوز از منطقه الزم و ضروري سوي اشخاص و ا
جلسـه  هفتـاد و هشـتمین   در.22/10/1397در تـاریخ   تبصره  8و ماده  11این آیین نامه مشتمل بر  :11ماده 

 .گردیدکمیته رسیدگی به مسائل اجرایی حریم تصویب 

  


