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 بھ منظور توسعھ تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف - ۱ماده 
 طرحھای الزم و قطعی را تھیھ و بھھای اقتصادی و عمرانی کشوراست با توجھ بھ برنامھ

 .موقع اجرا بگذارد
 ب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تأمینوزارت آ - ۲ماده 

 نماید و برای تأمین برق آن مناطقبرق بدون توجھ بھ تقسیمات کشوری بھ مناطقی تقسیم
 .ای بنمایدبھ تدریج اقدام بھ تأسیس شرکتھای برق منطقھ

 ت فنی حدود مناطق وتواند بر حسب توسعھ فعالیت و مقتضیاوزارت آب و برق می -تبصره 
 .ای را تغییر دھدحوزه خدمات شرکتھای برق منطقھ

 ای را بھ صورت شرکتھای مختلطتواند شرکتھای برق منطقھوزارت آب و برق می - ۳ماده 
 سرمایھ دولت یا مشارکت شھرداریھا وسھامی نیز تشکیل دھد، اساسنامھ شرکتھایی کھ با

 گردد با پیشنھاد وزارت آب و برق بھ تصویبمی ھای خصوصی تشکیلیا مشارکت سرمایھ
 .برق و امور استخدام و سازمانھای اداری مجلسین خواھد رسیدکمیسیونھای آب و

 تواند ھر قسمت از اختیارات خود راوزارت آب و برق در اجرای وظائف خود می - ٤ماده 
 ای یا مؤسساتقھشرکتھای برق منطدر حدود این قانون و با رعایت مقررات مربوط بھ

 .دولتی و یا شھرداریھا و یا شرکتھای تعاونی روستایی تفویض نماید
 نماید ھیچ شخصی اعماز تاریخی کھ وزارت آب و برق برای ھر منطقھ اعالم می - ٥ماده 

 پروانھ از وزارت آب و برق در توسعھتواند بدون موافقت و کسباز حقوقی یا حقیقی نمی
 برداری تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق بھبھره یا ایجاد و احداث و

 صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت تخلف وزارت آب ومنظور مصارف در امور کشاورزی و
 تواند از شروع یا ادامھ کار آنھا جلوگیری نماید مقامات انتظامی موظف ھستندبرق می

 برداری این قبیل تأسیساتز ایجاد و بھرهدرخواست مأمورین مجاز وزارت آب و برق ابا
 .جلوگیری نمایند

 کلیھ مؤسسات برق موجود موظفند کھ پس از آگھی وزارت آب و برق ظرف سھ ماه - ٦ماده 
 درخواستھای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواھددرخواست پروانھ نمایند وزارت آب و برق

 ھد نمود در صورتی کھ این مؤسساتداد و برای مؤسسات ذیصالحیت پروانھ صادر خوا
 صالحیت فنی نباشند یا پس از آگھی در ظرف مدت مقرر درخواست پروانھ ننمایند وواجد

 عمل ننمایند وزارتھا و مقررات وزارت آب و برق متعھد نشوند و بدانیا اجرای برنامھ
 یا نماینده تواند کلیھ تأسیسات و ابنیھ مربوط را با حضور دادستان محلآب و برق می

 بھ صورت امانی اداره و پس از پایاناو تحت اختیار گرفتھ و آنھا را تا مدت دو سال
 .این قانون عمل کند ۱٦مدت مقرر طبق ماده 

 مؤسسھ برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است کھ بھ کار تولید یا - ۱تبصره 
 جزئی اشتغال داشتھ باشدمده یاانتقال یا توزیع و خرید و فروش نیروی برق بھ طور ع

 اعم از این کھ دولتی یا متعلق بھ شھرداری یا وابستھ بھ آن و یا خصوصی و مختلط



 قانون بھ نحوی از انحاء بھ امر تولید یاباشد. مؤسساتی کھ در تاریخ تصویب این
 قانتقال و یا توزیع و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمانی کھ وزارت آب و بر

 .باشندمشمول مفاد این قانون میادامھ کار آنھا را مجاز بداند
 ای است کھ از طرف وزارت آب ونامھمنظور از پروانھ در این قانون اجازه - ۲تبصره 

 توزیع و فروش نیرویبرداری از تأسیسات تولید و انتقال وبرق بھ منظور ایجاد و بھره
 .شودبرق طبق شرایط معین صادر می

 وزارت آب و برق مقررات الزم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بھبود وضع - ۷ده ما
 نمود. کلیھ مؤسسات برق باید ازتولید و انتقال و توزیع و فروش نیروی برق وضع خواھد

 .مقررات مزبور تبعیت نمایند
 ا ازتواند احتیاجات مؤسسات و یا شرکتھای تابعھ برق روزارت آب و برق می - ۸ماده 

 تأمین نماید و جھت آموزش فنیلحاظ خدمات فنی و اداری با رعایت قانون استخدام کشوری
 .ھای مورد نیاز ترتیبات الزم را معمول داردو اداری کارکنان مؤسسات مزبور در رشتھ

 توانند در قبال خدماتی کھوزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکتھای تابعھ می -تبصره 
 خدمات انجام شده تعیین و ازدھند کار مزدی معادل ھزینھق انجام میبرای مؤسسات بر

 ھای مربوط بھ انجام مقاصدمؤسسات مذکور دریافت دارند وجوه حاصلھ بھ مصرف ھزینھ
 .مقرر در این ماده خواھد رسید

 کنندگان برق از قبیلاز تاریخ تصویب این قانون اخذ ھر نوع وجھی از مصرف - ۹ماده 
 از طرف وزارت آب و برقھایی خواھد بود کھنامھاشتراک طبق تعرفھ و آیین وام و حق

 .شودتعیین و اعالم می
 مقررات و شرایط -ھای مذکور مشتمل بر جدول نرخھا نامھتعرفھ و آیین - ۱تبصره 

 کھ در انجام معامالت بافروش برق و طرز احتساب بھای انواع مصارف و اصولی است
 .ورد عمل قرار خواھد گرفتکنندگان ممصرف
 .ھای مصوب را برای اطالع عموم آگھی خواھند کردمؤسسات برق تعرفھ - ۲تبصره 

 .کلیھ مؤسسات برق مکلف بھ رعایت تعرفھ مصوبھ وزارت آب و برق خواھند بود - ۱۰ماده 
 مال یا وجھ مأخوذه بھ ذینفع بھمسئوالن مؤسسات برق در صورت تخلف عالوه بر رد

 خت دو برابر آن بھ عنوان جریمھ محکوم خواھند شد. در مورد تخلف از شرایط مقررپردا
 ھزار لایر تا پنجاه ھزار لایر و در دفعات بعد بھ پرداختدر دفعھ اول بھ پرداخت پنج

 .ده ھزار لایر تا یکصد ھزار لایر جریمھ نقدی محکوم خواھند شد
 وذه بھ پیشنھاد وزارت آب و برق بھنامھ مصرف جرائم اختصاصی مأخآیین - ۱تبصره 

 .تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید
 گزارش کارکنان وزارت آب و برق کھ بھ موجب ابالغ مخصوص وزیر آب و برق - ۲تبصره 

 مختلفین و در حکم گزارش ضابطینشوند مالک تعقیبانتخاب و بھ دادسراھا معرفی می
 قانون آیین دادرسی ٥۹بق بند ب از ماده دادگستری خواھد بود و تعقیب این متخلفین ط

 .کیفری بھ عمل خواھد آمد
 عوارض شھرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک لایر برای ھر کیلووات ساعت - ۱۱ماده 

 مصرفی شھرھا بنا بھ پیشنھاد وزارت آبخواھد بود کھ با توجھ بھ مقتضیات و نیروی برق
 .تعیین خواھد شد و برق و وزارت کشور و تصویب ھیأت وزیران



 از تاریخ تصویب عوارض شھرداری بر مصرف نیروی برق بھ وسیلھ ھیأت وزیران - ۱تبصره 
 مغایر با این قانون و مقررات مربوطو کلیھ مقررات ۱۳٤٤قانون بودجھ سال  ٥۱تبصره 

 بھ اخذ ھر گونھ عوارض از مصرف نیروی برق و یا از لوازم و وسائل تولید و انتقال و
 .ع نیروی برق لغو خواھد شدتوزی

 طرز اجرای این ماده و نحوه تأمین و تعیین ھزینھ روشنایی معابر بھ موجب - ۲تبصره 
 و برق و وزارت کشور تھیھماه از طرف وزارت آب ٦ای خواھد بود کھ در مدت نامھآیین

 ی معابرو بھ تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید. بھ ھر حال شھرداریھا برای ھزینھ روشنای
 .وجوه دیگری پرداخت نخواھند کردغیر از عوارض مذکور در این ماده

 دریافت گردیده ۱۳٤٤قانون بودجھ سال  ٥۱کلیھ عوارضی کھ بھ موجب تبصره  - ۳تبصره 
 احتساب و بدھی شھرداریھا و شرکتھایبابت بھای برق مصرفی معابر و مؤسسات شھرداری

 .ھ یکدیگر تصفیھ شده تلقی خواھد شدای از این بابت نسبت ببرق منطقھ
 باشددر نقاطی کھ خارج از محدوده شھرھا قرار دارد و فاقد شھرداری می - ٤تبصره 

 مؤسساتی کھ برق آن محلاین قانون بھ وسیلھ ۱۱مبلغی بھ میزان عوارض مقرر در ماده 
 خشدار محل بھکنندگان دریافت و طبق نظر انجمن ده و تأیید بکند از مصرفرا تأمین می

 .رسیدمصرف روشنایی معابر خواھد
 کلیھ مؤسسات و سازمانھا اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابستھ بھ - ۱۲ماده 

 یا انتقال یا فروششھرداری و یا مختلط کھ بھ نحوی از انحاء بھ تولید یا توزیع
 رق بھ نحوی از انحاءنیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداث و توسعھ تأسیسات ب

 تصمیمات متخذه و مقررات وزارت آب و برقاقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و
 پیروی نموده آنھا را بھ موقع اجرا بگذارند و آمار و اطالعاتی را کھ از طرف وزارت

 .شود در اختیار آن وزارتخانھ قرار دھندمیآب و برق خواستھ
 اسنادی یا ترخیص کاالھای مربوط بھ تولید یا انتقال و یاافتتاح اعتبار  - ۱۳ماده 

 صورت بگیرد باید باتوزیع نیروی برق از گمرکات کھ از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی
 .موافقت قبلی وزارت آب و برق باشد

 مجازاتھای مربوط بھ تخلفات و جرمھا و بھ طور کلی ضمانتھای اجرایی این - ۱٤ماده 
 بینی نشده بنا بھپیشقانون کھ زاید بر مجازاتھای جنحھ بزرگ نباشد و در این قانون

 پیشنھاد وزارتین آب و برق دادگستری و تصویب کمیسیونھای دادگستری مجلسین تعیین
 .خواھد گردید

 وزارت آب و برق مجاز است ھر موقع کھ الزم بداند تمام یا قسمتی از - ۱٥ماده 
 مؤسسات برق را موردتوزیع و انتقال نیروی برق متعلق بھ ھر یک از تأسیسات تولید و

 بازرسی قرار دھد مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی را کھ وزارت آب و برق از لحاظ بھبود
 .اجرا نمایندکندوضع فنی و مالی و اداری اعالم می

 ورتی کھ احتیاجتوانند در صوزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتھای تابعھ می - ۱٦ماده 
 انتقال و توزیع نیروی برقبھ خرید اراضی و ابنیھ و مستحدثات و تأسیسات تولید و

 متعلق بھ اشخاص حقیقی یا حقوقی داشتھ باشند بھ شرح زیر خریداری و تصرف نمایند در
 و برق انجام تشریفات ارزیابی و پرداخت بھای خریدموارد ضروری با تصویب وزیر آب

 .انجام کار نیست مانع تصرف و



 تعیین بھای اراضی و ابنیھ و مستحدثات و تأسیسات و تولید و انتقال و توزیع -الف 
 آید و در صورتبھ عمل مینیروی برق از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالکین آنھا

 عدم توافق ھیأتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان
 اموال مورد بحث را تعیین خواھند کرد و رأین با توجھ بھ نظر کارشناسان بھایآنا

 .ھیأت قطعی است
 مالک تعیین قیمت اراضی و ابنیھ و مستحدثات عبارت از بھای عادلھ مشابھ آنھا -ب 

 بدون در نظر گرفتن منظور ازواقع در حوزه عملیات در سال قبل از تاریخ تصویب طرح
 .رای عملیات در قیمتھا خواھد بودخرید و تأثیر اج

 مالک تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی کھ -ج 
 خریداری تأسیسات مزبور در آغازتأسیسات مزبور طبق اصول فنی نگاھداری شده باشد بھای

 ود درکار پس از کسر مبالغ مربوط بھ استھالک طبق جدول منضم بھ این قانون خواھد ب
 سپری شده باشد ولی تأسیسات مذکور قابل استفاده باشند وزارتمواردی کھ مدت استھالک

 توانند تأسیسات مزبور را بھ بھایی کھ ازآب و برق و مؤسسات و شرکتھای تابعھ می
 درصد قیمت خرید اولیھ تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بھای خریداریده

 در صورت فقد اسناد یار آغاز کار باید متکی بھ اسناد مثبتھ باشد وتأسیسات مزبور د
 قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بھای خرید اولیھ با توجھ بھ مشابھ آن در تاریخ

 .خرید تعیین خواھد بود
 در صورتی کھ تأسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاھداری نشده باشد بر -د 

 عدم نگاھداری و طبق اصولزیابی شده و کسر قیمت حاصلھ در نتیجھالذکر ارمبنای فوق
 .فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بھای مقرره کسر خواھد شد

 ٥بھای امالک مزروعی و باغات و قلمستانھا طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده  -ه 
 کشاورزانبھ مالک و قانون طرز تقویم و تملک اراضی مورد نیاز سد فرحناز پھلوی

 .پرداخت خواھد شد
 نسبت بھ امالک موقوفھ طبق مقررات فوق عمل خواھد شد و در صورتی کھ فروش آنھا -و 

 .خواھد شدالمدت استفادهمجاز نباشند بھ طریق اجاره طویل
 در صورتی کھ مالک با انتقال ملک و متولی موقوفھ بھ اجاره دادن و تحویل آن -ز 

 طرف او سند انتقال و یال با رعایت مقررات این قانون ازرضایت ندھد دادستان مح
 االجاره پنج سال در صندوق ثبتنامھ ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا مالاجاره

 نماید و در ھر حال عدمتخلیھ قطعی ملک اقدام میاسناد امضاء و در مدت یک ماه بھ
 .عملیات وزارت آب و برق نیست توافق متولی موقوفھ بھ اجاره و یا مبلغ آن مانع

 بھای تأسیسات متعلق بھ شھرداریھا بھ شرح فوق ارزیابی خواھد شد ولی بھ جای -تبصره 
 ایو یا سھام خود در شرکت برق منطقھپرداخت نقدی شھرداری مربوط معادل ارزش تأسیسات

 .شریک شده و سھام خواھد داشت
 ھا و مؤسسات دولتی و یا شھرداریھانھدر مواردی کھ از طرف وزارت خا - ۱۷ماده 

 توزیع و فروش برق دادهای بھ اشخاص حقیقی یا حقوقی جھت تولید وامتیاز یا اجازه
 شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ تصویب این قانون جانشین امتیاز دھنده و یا اجاره

 .دھنده خواھد بود



 باشند در صورتابعھ آن مجاز میوزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتھای ت - ۱۸ماده 
 امالک بھ نصب تأسیسات انتقاللزوم در معابر عمومی شھرھا و حریم اماکن و مستغالت و

 توانند از دیوارھای مستغالت و اماکنو توزیع نیروی برق اقدام نمایند و ھمچنین می
 فاً موجبباشد و زمینھای زراعتی تا آنجایی کھ عرعمومی میخصوصی کھ مشرف بھ معابر

 خرابی و سلب استفاده متعارف از امالک مردم نشوند بھ منظور نصب وسائل انتقال
 پایھ چراغ و امثالھم) و ھمچنین -جعبھ انشعاب  -مقره  -از قبیل پایھ توزیع (و

 توزیع نیروی برقعبور کانال خطوط برق مجاناً استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و
 می است. در صورتی کھ مالک بخواھد در تغییر یا تعمیر یا تجدیداز طرف مالکین الزا

 وسائل انتقال و توزیع نیروی برق باشدساختمان اقدامی نماید کھ مستلزم تغییر محل
 وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت بھ تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق

 .اقدام نماید
 واقع در خارج از محدوده شھرھا کھ در مسیر خطوط در صورتی کھ اراضی - ۱تبصره 

 مستحدثات و اعیانی وجودگیردھا قرار میانتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایھ
 ھا از بینداشتھ باشد کھ بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و نصب پایھ

 و شرکتھای تابعھ آن وزارت آب و برق و مؤسساتبرود و یا خسارتی بھ آنھا وارد شود
 این قانون جبران نمایند بدون ۱٦باید خسارت مالک اعیانی را بھ ترتیب مذکور در ماده 

 .ای در کارھای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شودوقفھاین کھ
 حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از ھوایی و زیرزمینی با توجھ - ۲تبصره 

 .وزیران تعیین خواھد شدبا پیشنھاد وزارت آب و برق و تصویب ھیأت بھ ولتاژ برق
 در صورتی کھ در مسیر خطوط ھوایی نیروی برق درختان باشد کھ ایجاد - ۱۹ماده 

 توانند اقدامتابعھ آن میمخاطرات فنی نمایند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتھای
 این قانون پرداخت ۱٦قطع شده طبق ماده  بھ ھرس یا قطع آن درختان نمایند بھای درختان

 .خواھد شد
 ای و مؤسسات وابستھ بھ وزارت آب و برق کھ تا اینشرکتھای برق منطقھ - ۲۰ماده 

 اجرای این قانون وسال پس از ۱٥اند از تاریخ تشکیل تا مدت تاریخ تشکیل یافتھ
 سال ۱٥تأسیس برای مدت  شوند از تاریخشرکتھا و مؤسسات برق مزبور کھ بعداً تأسیس می

 .از پرداخت مالیات معاف خواھند بود
 ای کھ بھ سرمایھ دولت تشکیل یافتھ و یا وزارت آب وشرکتھای برق منطقھ - ۲۱ماده 

 الثبت شرکتھا معافحقباشد بھ نسبت سرمایھ دولت از پرداختبرق در آنھا سھیم می
 .خواھند بود

 ھا و مقررات کھ با مفاد این قانوننامھینآن قسمت از قوانین و آی - ۲۲ماده 
 .گرددمغایرت دارد ملغی می

 ای کھ برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنھاد وزارت آب ونامھآیین - ۲۳ماده 
 جدول استھالک منضم بھ قانونشود.برق و تصویب ھیأت وزیران بھ موقع اجرا گذاشتھ می

 :برق ایران
 .سال ۲۰قات مربوطھ دیگ بخار و متعل - ۱
 .سال ۲۰توربین ژنراتور و متعلقات  - ۲



 .سال ۲٥ترانسفورماتورھا و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو  - ۳
 .سال ۱٥کابلھای زیرزمینی  - ٤
 .سال ۲٥ھای بتونی و آھنی شبکھ ھوایی با پایھ - ٥
 .سال ۷فقط پایھ و مقره) ھای چوبی (شبکھ ھوایی با پایھ - ٦
 .سال ۲٥ - ٦سیمھای مسی ردیف شماره  - ۷
 .سال ۱۰دور و متعلقات آن  ۳۷٥موتورھای دیزل و ژنراتور تا  - ۸
 .سال ۷دور و متعلقات آن  ۷٥۰دور تا  ۳۷٦موتورھای دیزل و ژنراتور از  - ۹

 .سال ٥دور بھ باال و متعلقات آن  ۷٥۰موتورھای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از  - ۱۰
 آن بھ موجب مادهاال مشتمل بر بیست و سھ ماده و پانزده تبصره کھ الیحھقانون ب

 تقدیم شده بود در جلسھ روز پنجشنبھ اول تیر ماه یک ۱۳٤۲واحده مصوبھ بیستم آذر ماه 
 .تصویب مجلس شورای ملی رسیدھزار و سیصد و چھل و شش شمسی بھ

 دکتر حسین خطیبی -نایب رییس مجلس و شورای ملی 
 بھ تصویب مجلس سنا رسیده است ۱۳٤٦٫٤٫۱۹ون فوق در تاریخ روز دوشنبھ قان
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