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اين دستورالعمل بنا به الزامات و ضرورتهاي قانوني حفاظت ازحريم شبکههاي برق در راستتاي تتداو ارايته ختدمات
بهينه و مناسب به مشتركين و مصرف كنندگان نيروي برق و نيز پيشگيري ازخطرات جاني و مالي از تجاوز به مسير و
حريم قانوني شبکههاي توزيع نيروي برق بهشرح ذيل تدوين گرديد.

 .1هدف
حفظ و نگهداري حريم شبکههاي برق و پيشگيري از تجاوز به حريم آن و رفع تجاوز از حريم شبکههاي توزيع نيتروي
برق.

 .2دامنه عملکرد
شبکه توزيع نيروي برق در سطح استان مركزي

 .3تعاريف
 .2.1حريم زميني :دو نوار در طرفين مسير خط و متصل به آن از سطح زمين كه عرض هريک از اين دو نتوار در ايتن
تصويبنامه تعيين شده است.
 .1.1حريم هوايي :نقاطي در هوا درامتداد هادي و به شکل مستطيل ،ناشي از اعمال حريمهاي افقي و عمودي بهشرح
زير كه هادي جريان برق در مركز آن قرار ميگيرد:
 .2.1حريم عمودي :فاصله عمودي در هوا ازطرفين هادي جريان برق در راستاي قايم كه در اين تصتويبنامته تعيتين
شده است.
 .2.1حريم افقي :فاصله افقي در هوا از طرفين هادي جريان برق در راستاي افق كه در اين تصتويبنامته تعيتين شتده
است.

 .4مراجع:
 .2.2رعايت استانداردهايISO 1002 : 1022, OHSAS 20002 : 1002, ISO 22002 : 1022
 .1.2پروانه فعاليت شركت توزيع نيروي برق استان مركزي.
 .2.2نامه شماره  22/2123به تاريخ  11/1/1شركت توانير با موضوع ابالغ دستورالعمل حفظ و نگهداري حريم شتبکه-
هاي توزيع نيروي برق .
 .2.2ابالغيه شماره  200/20/21212/12مورخ  12/21/2وزارت نيرو در خصوص حداقل ميتزان حتريمهتاي زمينتي و
هوايي خطوط توزيع فشار ضعيف.
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 .2،2تصويبنامه حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق به شتماره /21212ت 20221ه متورخ  13/1/3هيتات
وزيران.
 .3,2نامه شماره  12/21222/20/200به تاريخ  12/21/21و زير محتر نيرو در خصوص اعال حرائم قانوني محدوده-
هاي تحت مسووليت وزارت نيرو در اجراي تبصره (( ))2ماده (( ))12اصالحي قانون معادن.

 .5مسووليت:
كميته حريم باني ستاد شركت و كميته هاي حريم باني شهرستانها

 .6روش انجام کار
 حريم خطوط هوايي برق با توجه به رديف ولتاژهاي مختلف بهشرح زير تعيين ميشود: .2.3حريم خطوط هوايي فشارضعيف:
الف  -حريم خطوط نيروي برق كمتر از يک هزار ولت ،بهصورت زميني بوده كه حداكثر آن ( 220سانتي متر) ميباشد.
تبصره :مطابق ابالغيه شماره  200/20/21212/12مورخ  12/21/2وزارت نيرو و نظتر بته اختيتارات حاصتل از تبصتره
بندهاي  2و  1ماده  1تصويب نامه خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق شماره /21212ت20221ه متورخ 12/1/3
هيات محتر وزيران ،مديريت توزيع برق شهرستانها بعنوان نماينده تام االختيار مدير عامل متيتواننتد بتر
اساس توجيهات فني و شرايط مقرر در اين بخشنامه با حفظ حق دسترسي به خط و كمتال انتفتاع از آن و بتا رعايتت
استانداردها و ضوابط فني ابالغ شده ،حسب مورد حريمهاي به شرح زير را جايگزين نمايند:
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 -2ميزان حريم زميني خطوط برق با سيم لخت در مجاورت اعيان و مستحدثات بدون قابليت دسترسي عرفي مالک به
شبکه  0/2 ،متر ( 20سانتي متر) مي باشد( .منظور از دسترسي عرفي مستحدثات داراي پنجره يا درب بازشو به سمت
خطوط برق ،بالکن يا پيش آمدگي ،و يا دسترسي از طريق پشت با  ،ديتوار و نردبتان ثابتت استت كته فاصتله افقتي و
عمودي لبه انتهايي آنها از خطوط برق به ترتيب كمتر از  2/12و  1/2متر باشد).

بدون پنجره  /درب بازشو
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 -1ميزان حريم هوايي خطوط برق با سيم لخت در مجاورت عاليم راهنما ،آنتن ،كيوسک تلفن ،چراغ روشنايي خيابان،
تابلوي تبليغاتي و پايه پرچم و نظاير آنها با ويژگي غيرموقت  ،بصورت افقي 0/1 ،متر (10سانتي متر) و بصورت عمودي
 2/2متر ( 220سانتي متر) مي باشد.
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 -2ميزان حريم هوايي خطوط برق با كابل خودنگهدار در مجاورت اعيان و مستحدثات با قابليت دسترسي عرفي مالک
به شبکه ،بصورت افقي  0/1متر (10سانتي متر) و بصورت عمودي  2/2متر ( 220سانتي متر) مي باشد.
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 -2ميزان حريم هوايي خطوط برق با کاب خودنگهدار در مجلاور اعيلان و مسلتدداا بلدون بابليلت
دسترسي عرفي مالک به شبکه ،بصورت افقي  0/2متر ( 20سانتي متر) و بصورت عمودي  0/1متر ( 10سانتي متر)
مي باشد( .منظور از دسترستي عرفتي مستتحدثات داراي پنجتره يتا درب بازشتو بته ستمت خطتوط بترق ،بتالکن يتا
پيش آمدگي ،و يا دسترسي از طريق پشت با  ،ديوار و نردبان ثابت است كه فاصله افقي و عمودي لبه انتهايي آنهتا از
خطوط برق به ترتيب كمتر از  2/12و  1/2متر باشد).
بدون پنجره  /درب بازشو
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 -2ميزان حريم هوايي خطوط برق با كابل خودنگهدار در مجاورت عاليم راهنما ،آنتن ،كيوسک تلفن ،چتراغ روشتنايي
خيابان ،تابلوي تبليغاتي ،پايه پرچم و نظاير آنها با ويژگي غيرموقت ،بصورت افقي  0/2متر ( 20سانتي متر) و بصتورت
عمودي  0/2متر ( 20سانتي متر) مي باشد.

 -3ميزان حريم هوايي خطوط برق با كابل خودنگهدار ديواري(همان كابل خود نگهدار است كته بتر روي ديتوار نصتب
ميشود) ،بدون دسترسي عرفي منصوب بر اعيان و مستحدثات ،بصتورت افقتي  0/02متتر ( 2ستانتي متتر) و بصتورت
عمودي  0/02متر ( 2سانتي متر) مي باشد.
ب -كابل اتصال خطوط هوايي برق به محل لواز اندازهگيري مشتركين (كابل سرويس هتوايي) بتهشترط حفتظ حتق
دسترسي به شبکه برق و رعايت استانداردها و ضوابط فني ابالغ شده ،حريم ندارد.
ج -شركت برق ،در مورد خطوطي كه در مجاورت ساير خطوط برق احداث مينمايد و نيز تاسيستات و تجهيزاتتي كته
روي پايهها يا در مجاورت خطوط برق خود نصب مينمايد ،به شرط رعايت استانداردها و ضوابط فني ابالغ شده ،ملتز
به رعايت حريم متقابل (حريم خط برق نسبت به خطوط يا تاسيسات و تجهيزات خطوط برق مجاور) نميباشد.
د -تاسيسات و تجهيزات موقت براي كار در مجاورت حريم خطوط برق شامل داربست و باالبر و نظاير آن مشمول ايتن
بخشنامه نبوده و در اين خصوص ،كسب مجوز قبلي از شركت برق ضروري است.
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((جدول حريم خطوط فشار ضعيف))
رديف

موقعيت محلي و نوع هادي

ميزان حريم
زميني(متر)

2

خطوط برق با سيم لخت در مجاورت اعيان و مستحدثات
بدون قابليت دسترسي عرفي به خط

0/2

1

ميزان حريم هوايي(متر)
افقي

عمودي

شکل مربوط
شکل شماره 2

خطوط برق با سيم لخت در مجاورت عاليم راهنما ،آنتن،
كيوسک تلفن ،چراغ روشنايي خيابان ،تابلوي تبليغاتي و پايه
پرچم و نظاير آنها با ويژگي غيرموقت

0/1

2/2

شکل شماره 1

2

خطوط برق با كابل خودنگهدار در مجاورت اعيان و
مستحدثات با قابليت دسترسي عرفي به خط

0/1

2/2

شکل شماره 2

2

خطوط برق با كابل خودنگهدار در مجاورت اعيان و
مستحدثات بدون قابليت دسترسي عرفي به خط

0/2

0/1

شکل شماره 2

2

خطوط برق با كابل خودنگهدار در مجاورت عاليم راهنما،
آنتن ،كيوسک تلفن ،چراغ روشنايي خيابان ،تابلوي
تبليغاتي ،پايه پرچم و نظاير آنها با ويژگي غيرموقت

0/2

0/2

3

خطوط برق با كابل خودنگهدار ديواري ،منصوب بر اعيان و
مستحدثات

0/02

0/02

شکل شماره 2
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 .1.3حريم خطوط هوايي فشارمتوسط:
الف -حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يک هزار تا بيست هزار ولت بهصورت زميني بوده كه حداكثر ( 120ستانتي
متر) ميباشد

ب -حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ سي و سه هزار ولت بهصورت زميني بوده كه حداكثر آن سه و نيم متتر متي
باشد.
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 .2.3حريم خطوط هوايي فشارقوي:

الف -حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزارولت بهصورت زميني و برابر ( )0متر ميباشد.
ب  -حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يکصد و سي هزارولت به صورت زميني و برابر ( )1متر ميباشد.
ج -حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ دويست و سي هزار ولت به صورت زميني و برابر ( )22/1متر ميباشد.
د -حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزارولت بهصورت زميني و برابر ( )22متر ميباشد.
هت  -حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت بهصورت زميني و برابر ( )12متر ميباشد.
تبصره -وزارت نيرو ميتواند در داخل و خارج از محدوده شهرها بهصورت كلي يا موردي بر اساس ضوابط فنتي ابالغتي
آن وزارت موقعيت محلي و ساير شرايط و به شرط اطمينان از استقامت خط حريم هوايي را بهشرح زير اعمتال نمايتد
در اينصورت حداكثر تا سي درصد ( )%20از حريمهاي زميني بند ( )2الز االجرا ميباشد:
 -2درخطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حريم افقي ( )2متر و حريم عمودي ( )3متر ميباشد.
 -1در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يکصد و سي هزار ولت حريم افقي ( )2/2متر و حريم عمودي ( )2متر ميباشد.
 -2درخطوط نيروي برق رديف ولتاژ دويست و سي هزار ولت حريم افقي ( )3/2متر و حريم عمودي ( )0متر ميباشد.
 -2در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزار ولت حريم افقي ( )1متر و حريم عمودي ( )20متر ميباشد.
 -2در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حريم افقي ( )10متر و حريم عمودي ( )22متر
ميباشد.

 -7فرمها و سوابق:
نام مدرك

مدت

كد مدرك

محل نگهداري

8

فرم ترسيم کروکي

80FM98

ايمني

يك سال

0

فرم مجوز حريم شبکه هاي فشار ضعيف

80FM890

(اتوماسيوني)

يك سال

9

اعالم نظر در مورد حريم

80FM889

ايمني

يك سال

1

گزارش حريم بان

09FM70

ايمني

يك سال

5

فرم اخطاريه حريم

09FM79

ايمني

يك سال

09FM71

ايمني

يك سال

7

فرم صورتجلسه رفع تجاوز ازحريم شبکه برق

09FM75

ايمني

يك سال

1

فرم ثبت اطالعات شناسايي رفع حريم

09FM71

ايمني

يك سال

رديف

6

فرم تقاضاي معرفي نماينده از دادگستري جهت رفع تجاوز از
حريم

نگهداري
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 .12ضمايم
 حرائم قانوني محدوده هاي تحت مسووليت وزارت نيرو در اجراي تبصره(( ))2ماده (( ))12اصالحي قانون معادن قانون سازمان برق ايران  -مصوب 21تير .2232 اليحه قانوني راجع به اشخاصي كه بدون مجوز قانوني به منظتور بهترهگيتري از آب و بترق تاسيستات وزارت نيترو وشركتها و سازمانهاي تابعه اقدا مينمايند .مصوب  12اسفند  2220شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران.
 -اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور -مصوب  2تير  2221شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران

 .2.21حرائم قانوني محدوده هاي تحت مسووليت وزارت نيترو در اجتراي تبصتره (( ))2متاده (( ))12اصتالحي قتانون
معادن:
بهاستناد نامه شماره  12/21222/20/200به تاريخ  12/21/21وزير محتتر نيترو در خصتوص اعتال حترائم قتانوني
محدوده هاي تحت مسووليت وزارت نيرو در اجراي تبصره(( ))2ماده (( ))12اصالحي قانون معادن ،موارد بهشرح زير را
اعال ميدارد:
 -2تبصره  1ماده  3تصويب نامه حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق موضتوع مصتوبه شتماره /21212ت20221ه
مورخ  12/1/3هيات وزيران بيان ميدارد (( :ايجاد شبکه آبياري ،حفر چتاه و قنتوات و راهستازي در اطتراف پايتههتاي
خطوط نبايد در فاصلهاي كمتر از  2متر از پي پايههاي انجا گيرد .بهرهبرداري از معادن بايد با رعايت ضتوابط فنتي از
جمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصلهاي بيشتر از حريم زميني مربوط به آن ختط از اطتراف پايتههتاي آن انجتا
پذيرد)) و بهموجب تبصره  2همين ماده(( ،استفاده از مواد منفجره در مسير و حريم خطوط برق ممنوع است)).
 -1در خصوص آن دسته از اراضي واقع در مسير و حريم خطوط برق كه توسط شركت برق تملک شتده استت ،ستاير
اشخاص اعم از بهرهبرداران معدن و غيره نميتوانند بدون اجازه شركت برق هرگونه تصرف يا انتفاعي داشته باشند.
 -2درخصوص آن دسته از اراضي واقع در مسير و حريم خطوط انتقال برق كته بته دليتل برختورداري از حتق ارتقتاق
قانوني ،توسط شركتهاي برق مورد تملک قرار نگرفته است ،با توجه به اينكه خطوط برق نيتاز مستتمر بته بررستي و
بازبيني و عبور ماشينآالت دارد ،از اين رو اقداماتي همچون بهرهبرداري معدن توسط هر شخص اعم از مالک زمين يتا
بهرهبردار معدن ،عالوه بر رعايت تبصرههاي (( ))1و (( ))2ماده (( ))3تصويبنامه فوقالذكر ،بايد بهنحوي صورت گيترد
كه مانع عبور ماشينآالت نشده و خللي به كمال انتفاع شركت برق از خطوط برق آسيبي به ختط و متعلقتات آن وارد
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نياورد .در غير اينصورت ،مرتکب ،متجاوز به حريم محسوب شده و شركت برق مکلف است مطابق متاده (( ))1اليحته
قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور نسبت به رفع تجاوز اقدا كند.
 -2در هر دو فرض فوق ،تصرف مجاز اشخاص در مسير و حريم خطوط برق مشروط به حفظ ايمني شهروندان و ايمني
خطوط برق و كمال انتفاع از خطوط و عد ورود هر گونه خسارت به خط و متعلقات آن متيباشتد و در صتورت عتد
تحقق اين شرط ،شركت برق موظف است وفق ماده (( ))1اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشتور عمتل
نمايد.
 -2در بهرهبرداري معدن بايد توجه شود كه مطابق تبصره (( ))2ماده (( ))3تصويب نامه مزبور ،استفاده از مواد منفجره
در مسير و حريم خطوط برق ممنوع است.
 -3با توجه به مراتب فوق ضمن تاكيد بر رعايت استانداردها و ضوابط مربوط ،اعال ميدارد پايهها و فوندانسيون خطوط
برق و مساحتي به شعاع برابر حريم زميني آن خط در اطراف پايهها جزو مناطقي است كه امکان بهرهبرداري معدن در
آنها نيست .در ساير مناطق اعم از مسير و حريم خطوط و غير آنها ،عالوه بر رعايت ضوابطي كته بته برختي از آنهتا در
بندهاي فوق اشاره شد مستندا به نص تبصره (( ))1ماده (( ))3تصويبنامه مزبور ،بهرهبرداري از معدن نبايد خللتي بته
استقامت خط وارد نمايد
 .1.21قانون سازمان برق ايران  -مصوب 21تير :2232
ماده -2بهمنظور توسعه توليد  -انتقال و توزيع نيرو ،وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامتههتاي اقتصتادي و
عمراني كشور طرحهاي الز و قطعي را تهيه و بهموقع اجرا بگذارد.
ماده  -1وزارت آب و برق مکلف است ،پس از انجا مطالعات كافي كشور را از نظر تامين برق بدون الزا بته پيتروي از
تقسيمات كشوري به مناطقي تقسيم نمايد و براي تامين برق آن بهتدريج اقدا به تاسيس شركتهاي بترق منطقتهاي
بنمايد.
تبصره -وزارت آب و برق ميتواند برحسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني ،حدود مناطق و حوزه خدمات شتركتهتاي
برق منطقهاي را تغيير دهد.
ماده -2وزارت آب و برق ميتواند شركتهاي برق منطقهاي را بهصورت شركتهاي ستهامي تشتکيل دهتد .اساستنامه
شركتهايي كه با سرمايه دولت يا با مشاركت شهرداريها و يا مشاركت سرمايههاي خصوصتي تشتکيل متيگتردد بتا
پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب كميسيونهاي آب و برق و امور استخدا سازمانهاي اداري مجلس خواهد رسيد.
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ماده -2وزارت آب و برق در اجراي وظايف خود ميتواند هر قسمت از اختيارات خود را درحدود اين قانون و بتا رعايتت
مقررات مربوط به شركتهاي برق منطقهاي يا موسسات دولتي و يا شهرداريهتا و يتا شتركتهتاي تعتاوني روستتايي
تفويض نمايد.
ماده -2از تاريخي كه وزارت آب و برق براي هر منطقه اعال مينمايد هيچ شخصي اعم از حقيقي و حقوقي نميتوانتد
بدون موافقت و كسب پروانه از وزارت آب و برق درتوسعه يا ايجاد و احداث و بهرهبرداري تاسيستات توليتد  -انتقتال و
توزيع برق بهمنظور مصرف در امور كشاورزي و صنعتي و تجارتي اقدا نمايد .درصورت تخلف ،وزارت آب و بترق متي-
تواند از شروع يا ادامه كار جلوگيري نمايد .مقامات انتظامي موظف هستند با درخواستت متامورين مجتاز آب و بترق از
ايجاد و بهرهبرداري اين قبيل تاسيسات جلوگيري نمايند.
ماده  -3كليه موسسات برق موجود موظفند كه پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانته نماينتد.
وزارت آب و برق درخواستهاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهتد داد و بتراي موسستات ذيصتالحيت پروانته صتادر
خواهد نمود .درصورتي كه اين موسسات واجد صالحيت فني نباشند يا پس از آگهي درظترف متدت مقترر درخواستت
پروانه ننمايند و يا اجراي برنامهها مقررات وزارت آب و برق را متعهد نشوند و بدان عمل ننمايند وزارت آب و برق مي-
تواند كليه تاسيسات و ابنيه مربوط را با حضور دادستان محل يا نماينده او تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سال
بهصورت اماني اداره و پس از پايان مدت مقرر طبق ماده  23اين قانون عمل كند.
تبصره  -2موسسه برق عبارت از شركت  -بنگاه يا سازماني است كه به كار توليد يا انتقال يا توزيع بتهمنظتور خريتد و
فروش نيروي برق بهطور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشند ،اعم از اينكه دولتي متعلق به شهرداري يا وابسته بته آن
خصوصي و مختلط باشد .موسساتي كه در تاريخ تصويب اين قانون بهنحوي از انحا به امور توليد – انتقال  -توزيع و يتا
فروش نيروي برق اشتغال دارند تا زماني كه وزارت آب و برق ادامه كار آنها را مجاز بداند ،مشمول مفاد اين قانون مي-
باشند.
تبصره -1منظور از پروانه دراين قانون اجازه نامهاي است كه ازطرف وزارت آب و برق بهمنظور ايجاد و بهترهبترداري از
تاسيسات توليد – انتقال  -توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر ميشود.
ماده  -2وزارت آب و برق مقررات الز را براي طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع توليد  -انتقال  -توزيتع و فتروش
نيروي برق وضع خواهد نمود كليه موسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.
ماده -0وزارت آب و برق ميتواند ،احتياجات موسسات و يا شركتهاي تابع برق را از لحتا ختدمات فنتي و اداري بتا
رعايت قانون استخدا كشوري تامين نمايد و جهت آموزش فني و اداري كاركنان موسسات مزبور در رشتههتاي متورد
نياز ترتيبات الز را معمول دارد.
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تبصره -وزارت آب و برق يا موسسات و شركتهاي تابع ميتوانند در قبال خدماتي كه براي موسسات برق انجتا متي-
دهند كارمزدي معادل هزينه خدمات انجا شده تعيين و از موسسات مذكور دريافت دارند ،وجتوه حاصتل بته مصترف
هزينههاي مربوط به انجا مقاصد مقرر دراين ماده خواهد رسيد.
ماده  -1از تاريخ تصويب اين قانون ،اخذ هرنوع وجهي از مصرف كنندگان برق از قبيل وا و حق اشتراک طبق تعرفه و
آييننامههايي خواهد بود كه از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعال ميشود.
تبصره -2آييننامههاي مذكور مشتمل بر جدول نرخها ،مقررات و شرايط فروش برق ،طرز احتساب بهاي انواع مصتارف
و اصولي است كه در انجا معامالت با مصرف كنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره  -1موسسات برق تعرفههاي مصوب را براي اطالع عمومي آگهي خواهند كرد.
ماده  -20كليه موسسات برق ،مکلف به رعايت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بتود .مستووالن موسستات بترق
درصورت تخلف ،عالوه بر رد مال يا وجه ماخوذه به ذينفع ،به پرداخت دو برابر آن بهعنوان جريمه محکو خواهند شد.
در مورد تخلف از شرايط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ريال تا پنجاه هزار ريال و در دفعات بعد به پرداخت ده
هزار ريال تا يکصد هزار ريال جريمه نقدي محکو خواهند شد.
تبصره
 -2آييننامه مصرف جرايم اختصاصي ماخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره  -1گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه به موجب ابالغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفتي
ميشوند مالک تعقيب متخلفين و در حکم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود ،و تعقيب اين متخلفين طبتق بنتد
(ب) از ماده  21قانون آيين دادرسي كيفري بهعمل خواهد آمد.
ماده  -22عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداكثر يک ريال براي هر كيلووات ساعت خواهد بود كته بتا توجته بته
مقتضيات و نيروي برق مصرفي بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت كشور و تصويب هيات وزيران تعيتين خواهتد
شد.
تبصره -2از تاريخ تصويب عوارض شهرداري به مصرف نيروي برق بهوسيله هيات وزيران تبصتره 2قتانون بودجته ستال
 2222و كليه مقررات مغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هرگونه عوارض از مصرف نيتروي بترق و يتا لتواز از
وسايل توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق ملغي است.
تبصره -1طرز اجراي اين ماده و نحوه تامين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آئيننامتهاي خواهتد بتود كته در
مدت  3ماه از طرف وزارت آب و برق كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رستيد .شتهرداريهتا بتراي هزينته
روشنايي معابر غير از عوارض مذكود در اين ماده وجوه ديگري پرداخت نخواهند كرد.
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تبصره -2كليه عوارضي كه به موجب تبصره  22قانون بودجه سال  2222دريافت گرديده بابت بهاي مصترفي معتابر و
موسسات شهرداري احتساب و بدهي شهرداريها و شركتهاي برق منطقهاي از اين بابت نسبت به يکديگر تصفيه شده
تلقي خواهد شد.
تبصره -2درنقاطي كه خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري ميباشد مبلغي بته ميتزان عتوارض مقترر در
ماده  22اين قانون بهوسيله موسساتي كه برق آن محل را تامين ميكننتد از مصترف كننتدگان دريافتت و طبتق نظتر
انجمن ده و تاييد بخشدار محل به مصرف روشنايي معابر خواهد رسيد.
ماده -21كليه موسسات و سازمانها اعم از دولتي يا خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداريها و يا مختلط كته بته
نحوي ازانحا اقدا و يا شركت دارند موظفند از روش و تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنهتا
را بهموقع اجرا بگذارند و آمار و اطالعاتي را كه ازطرف وزارت آب و برق خواسته ميشود در اختيار آن وزارتخانته قترار
دهند.
ماده -22افتتاح اعتبار اسنادي يا ترخيص كاالهاي مربوط به توليد ،انتقال و يا توزيع نيتروي بترق از گمركتات كته از
طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي صورت بگيرد بايد با موافقت وزارت آب و برق باشد.
ماده -22مجازاتهاي مربوط به تخلفات و جر ها و بهطور كلي ضمانتهاي اجرايي اين قانون كه زايد بر مجتازاتهتاي
جنحه بزرگ نباشد و در اين قانون پيشبيني نشده باشتد بنابته پيشتنهاد وزارتتين آب و بترق ،دادگستتري و تصتويب
كميسيونهاي دادگستري مجلسين تعيين خواهد گرديد.
ماده  -22وزارت آب و برق مجاز است هر موقع الز بداند تما يا قسمتي از تاسيسات توليد ،توزيع و انتقال نيروي برق
متعلق به هريک از موسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد .موسسات مزبور موظفند نظريتاتي را كته وزارت آب و بترق
لحا بهبود وضع فني ،مالي و اداري اعال ميكند اجرا نمايند.
ماده -23وزارت آب و برق ،موسسات و شركتهاي تابعه متيتواننتد درصتورتي كته احتيتاج بته خريتد اراضتي ،ابنيته،
مستحدثات و تاسيسات توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي داشته باشند بهشرح زير
خريداري و تصرف نمايند.
الف) تعيين بهاي اراضي ،ابنيه ،مستحدثات و تاسيسات توليد ،انتقال و توزيع نيروي برق از طريق توافتق بتين دستتگاه
اجرايي و مالکين آنها بهعمل ميآيد و درصورت عد توافق هياتي مركب از دادستان كل ،وزير آب و بترق و متدير كتل
ثبت يا نمايندگان آنان با توجه به نظر كارشناسان بهاي اموال مورد بحث را تعيين خواهنتد كترد و راي هيتات قطعتي
است.
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ب) مالک تعيين قيمت اراضي ،ابنيه و مستحدثات عبارت از بهاي عادله مشابه آنها واقع در حوزه عمليات در سال قبل
از تاريخ تصويب طرح ،بدون در نظر گرفتن منظور از خريد و تاثير اجراي عمليات در قيمتها خواهد بود.
ج) مالک تعيين قيمت تاسيسات توليد ،انتقال و توزيع برق درصورتي كه تاسيسات مزبور طبق اصتول فنتي نگهتداري
شده باشد ،بهاي خريداري تاسيسا ت مزبور را در آغاز كار ،پس از كسر مبالغ مربوط به استهالک ،طبق جدول منضم به
اين قانون خواهد بود .درموارديكه مدت استهالک سپري شده باشد ولي تاسيسات مذكور قابل استتفاده باشتند وزارت
آب و برق موسسات و شركتهاي تابع ميتوانند تاسيسات مزبور را به بهايي كه از ده درصد قيمت خريتد اوليته تجتاوز
نکند ،طبق نظر كارشناس خريداري نمايند .بهاي خريداري تاسيسات مزبور در آغاز كار بايد متکي به اسناد مثبته باشد
و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد كارشناس بهاي خريد اوليه را با توجه به مشابه آن در تتاريخ تعيتين
خواهد نمود.
د) درصورتيكه تاسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگهداري نشده باشد برمبناي فوقالذكر ارزيابي شده و كسر
قيمت حاصله درنتيجه عد نگهداري طبق اصول فني ازطرف كارشناس تشخيص و از بهاي مقرر كسر خواهد شد.
ه) بهاي امالک مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده  2قانون طرز تقويم و تملتک اراضتي
مورد نياز سد لتيان به مالک و كشاورزان پرداخت خواهد شد.
و) نسبت به امالک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و درصورتيكه فروش آنها مجاز نباشتد بتهطريتق اجتاره
طويلالمدت استفاده خواهد شد.
ز) درصورتي كه مالک به انتقال ملک و متولي موقوفه به اجاره دادن و تحويل آن رضايت ندهد دادستان محل با رعايت
مقررات اين قانون از طرف او سند انتقال و يا اجاره ملک مورد نظر را پس از سپردن قيمت يا مالاالجاره پتنج ستال در
صندوق ثبت اسناد امضا و در مدت يک ماه به تخليه قطعي ملک اقدا مينمايد و در هر حال عد توافق متولي موقوفه
به اجاره و يا منبع مالاالجاره مانع عمليات وزارت آب و برق نيست.
تبصره  -2درموارد ضروري ،با تصويب وزير آب و برق انجا تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجا
كار نيست.
تبصره -1بهاي تاسيسات متعلق به شهرداريها بهشرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي بهجاي پرداختت نقتدي شتهرداري
مربوطه معادل ارزش تاسيسات و يا سها خود در شركت برق منطقهاي شريک شده و سها خواهد داشت.
ماده  -22درمواردي كه ازطرف وزارتخانه و موسسات دولتي و يا شهرداريها امتياز يا اجازهاي به اشخاص حقيقي و يتا
حقوقي جهت توليد ،توزيع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاريخ تصويب اين قتانون جانشتين امتيتاز
دهنده و يا اجازه دهنده خواهد بود.
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توزيع نيروي برق
ماده  -20وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن مجاز ميباشند درصورت لزو در معابر عمومي شتهرها و
حريم اماكن ،مستغالت و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر عمومي ميباشد و زمينهاي زراعتي تا آنجتاييكته صترفا
موجب خرابي و سلب استفاده متعارف از امالک مرد نشود بهمنظور نصب وسايل انتقال و توزيع (ازقبيتل پايته ،مقتره،
جعبه انشعاب ،پايه چراغ و امثالهم) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجانا استفاده كند رعايت حريم خطوط انتقال و
توزيع نيروي برق از طرف مالکين الزامي است درصورتي كه مالک بخواهد در تغيير ،تعمير يا تجديتد ستاختمان اقتدا
نمايد كه مستلز تغيير محل وسايل انتقال و توزيع برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغييتر محتل
وسايل انتقال و توزيع نيروي برق اقدا نمايد.
تبصره  -درصورتي كه اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي بترق و نصتب
پايهها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود ،وزارت آب و برق و موسسات و شتركتهتاي تابعته آن بايتد خستارت
مالک اعياني را بهترتيب مذكور در ماده  23اين قانون جبران نمايند .بدون اينكه وقفهاي در كارهتاي احتداث خطتوط
انتقال و توزيع برق ايجاد شود.
تبصره  -1حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي و زير زميني با توجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب
و برق و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.
ماده  -21درصورتيكه در مسير خطوط هوايي نيروي برق درختاني باشد كه ايجاد مخاطرات فني نماينتد وزارت آب و
برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن ميتوانند اقدا به هرس يا قطع درختان نمايند بهاي درختان قطع شتده طبتق
ماده  23اين قانون پرداخت خواهد شد.
 .2.21اليحه قانوني راجع به اشخاصي كه بدون مجوز قانوني بهمنظور بهرهگيري از آب و برق تاسيستات وزارت نيترو و
شركتها و سازمانهاي تابعه اقدا مينمايند .مصوب  12اسفند  2220شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران
ماده واحده  -هرشخص حقيقي و حقوقي كه بدون مجوز قانوني و برخالف موازين شرعي و قانوني بهمنظور بهرهگيتري
از آب و برق تاسيسات وزارت نيرو ،شركتها و سازمانهاي تابعته ،خودسترانه اقتدا نمايتد در دادستتاني كتل انقتالب
اسالمي ايران قابل تعقيب خواهد بود.
تبصره :سازمانهاي آب و برق در سراسر كشور و سپاه پاسداران و بهطور كلي قواي انتظامي موظفند در تشکيل پرونده
و معرفي مرتکب به دادستاني كل انقالب اسالمي ايران اقدا و تحت نظر و دستورات مراجع مزبور انجا وظيفه نمايند.
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توزيع نيروي برق
 .2.21اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق كشور  -مصوب  2تير  2221شوراي انقتالب جمهتوري استالمي
ايران
ماده -2هركس از آب لوله كشي ،انهار آبياري ،شبکههاي توزيع برق و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غيرمجاز نمايد
يا در تاسيسات آب و برق دخالت غير قانوني كند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و
اعاده وضع سابق به حبس جنحهاي از  32روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکو خواهد شد
چنانكه عمل مرتکب برطبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به اشد مجازات محکو ميشود.
ماده -1هرگاه استفاده يا دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقترر درمتاده  2دربتاره متدير مستوول شتخص
حقوقي اعمال خواهد شد مگر آنكه مشاراليه اثبات نمايد كه دستتوردهنده شتخص ديگتري بتوده كته درايتنصتورت
مجازات مقرر درباره دستور دهنده اجرا خواهد شد.
ماده  -2مجازات پيشبيني شده در ماده  2براي كارگران و افرادي نيز كه بهدستتور ديگتري در تاسيستات آب و بترق
دخالت غيرقانوني ميكنند مقرر است.
ماده  -2هرگاه مرتکب با كارگران و افراد مذكور از مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمانهاي ذيربط باشند به حداكثر
مجازات مقرر در ماده  2و انفصال موقت از شش ماه تاسه سال و يا انفصال دايم و قطتع حقتوق بازنشستتگي در متورد
بازنشستگان محکو ميشوند.
ماده  -2افراديكه قبل از تصويب اين قانون مرتکب اعمال مذكور در ماده  2شدهاند مکلفند ظترف يتک متاه از تتاريخ
اعال سازمانهاي ذينفع ،هزينه خرابيهاي حاصله و به تشخيص سازمانهاي مذكور بپردازنتد ،درغيتر ايتنصتورت بته
مجازات مقرر در همان ماده و رفع تجاوز ،ترميم ،اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده محکو خواهند شد.
ماده -3تعقيب كيفري و اجراي احکا صادره در هرمرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها دستور رفع تجاوز و اعاده
وضع سابق با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد.
ماده -2دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذينفع فورا و خارج از نوبت دستور رفتع تجتاوز و تترميم
خرابيها حاصله و اعاده وضع سابق را به هزينه مرتکب خواهند داد .هرگتاه مرتکتب از تاديته هزينته ختودداري نمايتد
سازمان ذينفع با اجازه دادسراها براي ترميم خرابيها و اعاده وضع سابق اقدا خواهد نمود و سپس هزينتههتاي انجتا
شده را به اضافه  %20مرتکب وصول خواهد كرد.
ماده  -0هر كس نسبت به عمليات اجرايي كه بهمنظور احداث تاسيسات آب و برق انجا ميشود مزاحمت يا ممانعتت
بهعمل آورد ،به حبس جنحهاي از  32روز تا شش ماه و جبران خسارت وارده محکو خواهد شتد .بتهعتالوه دادستراها
مکلفند به درخواست سازمانهاي ذينفع فورا و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت و ممانعت صادر نمايند.
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توزيع نيروي برق
ماده -1چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال ،توزيع نيروي برق ،حريم كانالها و انهار آبيتاري احتداث ستاختمان و
درختکاري و هر نوع تصرف خالف مقررات شده يا بشود سازمانهاي آب و برق برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با
حضور نماينده دادستان مستحدثات غيرمجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود .شهرباني و ژندارمري مکلفند كته
به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزا ماموران كافي و انجا وظايف مزبور اقدا نمايند.
ماده -20اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مستير و حتريم موضتوع متاده 1ممنتوع
است.
شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران
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