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مناسب  نه ويه خدمات بهي تداوم ارايبرق در راستا يهام شبکهيحفاظت ازحر يقانون يهان دستورالعمل بنا به الزامات وضرورتيا

 يهاشبکه يم قانونير و حريتجاوز به مس از يمال و يازخطرات جان يريشگيز پين برق و يرويمصرف کنندگان ن ن ويبه مشترک

 د.ين گرديل تدويبرق به شرح ذ يرويع نيتوز

 هدف.  1

 برق. يرويع نيتوز يهام شبکهيم آن و رفع تجاوز از حرياز تجاوز به حر يريشگيپ برق و يهام شبکهيحر ينگهدار حفظ و

 

   دامنه عملکرد .2

 يبرق در سطح استان مرکز يرويع نيشبکه توز

 

  فيتعار . 3

 م:ي. حر3.1   

برق برابر مقررات  يهامستحدثات از شبکه ران، عبارت است از فاصله مجاز ويت وزياه 3131م يحرنامه بيبا استناد به تصو

 مربوطه.

 :يم بانيته حري.کم1.3   

معاون  / يمهندس و يزيرمعاون برنامه نگ،يسپاچيد و يبردارمعاون بهره ته(،يس کمير عامل )رييمد است مرکب از ياتهيکم

ته( که يرکمي)دب يمنيس گروه اير دفتر رييمد ر دفتر حراست ويمد ،ير دفتر حقوقيمد ن،يمشترک خدمات معاون فروش و ،يمهندس

 شود.يل ميع تشکيهر شرکت توز برق در يهام شبکهيحر ينگهدار حفظ و و يريشگيمنظور پبه
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 بان:مي.حر1.1   

ر مربوطه يت مديولوع بامسياز طرف شرکت توزحسب مورد  ...و ه /يناح امور / است که در هر منطقه / يا حقوقي يقيحق يشخص

 عهده دارد.ن دستورالعمل بهيبرق را مطابق مفاد ا يهام شبکهيکنترل حر و يفه بازرسيوظ

 م:ي.متجاوز حر1.3   

 د.ينمايبرق م يهام شبکهيکه به طرق مختلف مبادرت به تجاوز به حر يا حقوقي يقياست حق يشخص

 برق: يها.شبکه 1.3   

 مختلف. يزات موجود در سطوح ولتاژيتجه سات ويه تاسياست از کل عبارت

 برق: يرويع نيتوز يها.شبکه1.3   

ت يا مالکي ار ويف که تحت اختيزات موجود در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيسات و تجهيه تاسيعبارت است از کل

 باشد.يبرق م يرويع نيتوز يهاشرکت

 برق: يهاشبکهم ي. تجاوز به حر1.1   

 رد:يل صورت پذيبرق ممکن است به طرق ذ يهام شبکهيتجاوز به حر

ر يسا ل ويبا جرثق کار ها،نصب داربست ساختمان غرس اشجار، م،يساز درحر ل ساخت وير مجاز از قبيمداخله غ هرگونه اقدام و

انجام  برق و... يهاهيول از پاور مسيصعود افراد غ ،يغاتيزات تبليتجه نصب تراکت و ها،م شبکهيحر نقل در حمل و آالت ونيماش

 گردد.ينم يم تلقيق تجاوز به حريمصاد رد ازيپذيربط صورت ميع ذيم که با اجازه شرکت توزيموقت در حر يات ساختمانيعمل

 

  : مراجع .4
   ISO 1003 : 3002, OHSAS 32003 : 3001 , ISO 33003 : 3003استانداردهاي .3.3

 يبرق استان مرکز يرويع نيت شرکت توزيپروانه فعال .3.3
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ع يتوز يهام شبکهيحر ير با موضوع ابالغ دستورالعمل حفظ و نگهداريشرکت توان 1/1/13خ يبه تار 1133/33نامه شماره  .1.3

 برق  يروين

 ران. يت وزايه 3/3/13ه مورخ  30113/ت33131برق به شماره  يرويع نيانتقال و توز ييم خطوط هواينامه حربيتصو .3.3

خطوط  ييو هوا ينيزم يهاميزان حريرو در خصوص حداقل ميوزارت ن 3/33/13مورخ  13/31311/10/300ه شماره يابالغ .3.3

 فيع فشار ضعيتوز

 

 ت:يمسوول .5

 :يبانميته حريف کميوظا .33.

ق ارجاع به يبرق و عنداللزوم از طر يهام شبکهيامور مربوط به رفع تجاوز از حر يريگيم و پياز تجاوز به حر يري. جلوگ3.3.3

 (3،1،3شماره يهاومتعاقب آن، فرم 3)فرم شماره  .ييمقامات قضا

 ربط.يذ يابرق منطقه يهاانتقال به شرکت ع ويفوق توز يهام شبکهيموارد مشاهده شده از تجاوز به حر ياعالم کتب .3.3.3

ن ير خدمات به متجاوزيسا انشعاب و يمنظور عدم اعطاهربط بيذ يم به واحدهايه گزارش تجاوز به حرينظارت بر روند ارا .3.3.1

 برق. يهام شبکهيبه حر

 ربط.يذ يع به واحدهايتوز يهام شبکهيموارد مشاهده شده از تجاوز به حر ي.اعالم کتب3.3.3

م يت حريد بر اخذ استعالم وضعيکابر ت يها مبنر ارگانيا ساي ها وياريها،دهيبخشدار اد مسکن،يبن ها،ي. مکاتبه با شهردار3.3.3

هنگام  انقالب، يشورا 3131برق کشور مصوب  سات آب ويرفع تجاوز از تاس يحه قانونيمنظور تحقق مفاد البرق به يهاشبکه

-هپروانه اشتغال ب ين دارايناظر م توسط طراحان ويت حرين کنترل رعايهمچن و يعمران يهاشروع طرح صدور پروانه ساختمان و

 .يکار مهندس

ر يوز يه اماکن ابالغيکل يسات برقياستاندارد تاس ياجرا و يطراح نظارت بر يينامه اجراوهيوفق ش يشهرساز وزارت راه و .3.3.3

 د.يعمل نما يشهرساز وزارت راه و رو وين
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 يهام شبکهين به حريبه متجاوز يابالغ يمتمرکز اخطارها يگانيبا برق و يهاشبکهم يه موارد تجاوز به حريکل ي. مستندساز3.3.1

 ع برق.يتوز

تصرف  هرگونه دخل و از يريشگيمتضمن پ مناسب، يه راهکارهامنظور ارايربط بهيذ يا واحدهاي ها وتهيدرخواست از کم .3.3.2

 .يم مقتضيشرکت جهت اتخاذ تصم يعالت يريانعکاس مراتب به مد و يبررس ع برق ويتوز يهاشبکه در

 آموزش. و يق روابط عموميطر صنوف مختلف جهت اجرا از و يمردم يسازفرهنگ و يرساناطالع يهام رئوس برنامهيتنظ .3.3.1

 :بانميف حريوظا. 33.

ماه  هر ک بار دريرها حداقل يمس هيم شده )کليتنظ يطور مستمر مطابق برنامه زمانبندع برق بهيتوز يهام شبکهيد از حري. بازد3.3.3

 رد.(يکنترل قرار گ د ويمورد بازد

 دياز زمان بازد ع به واحد مربوطه حداکثر پس از سه روزيتوز يهام شبکهيمصور تجاوز به حر مکتوب و يهاه گزارش. اراي3.3.3

است  ين حکم مستثنير آن از اينظا و يات ساختمانياز جمله نصب بدون مجوز داربست جهت انجام عمل يضرور و ي)موارد فور

-فرم متعاقب آن، و 3)فرم شماره  گردد(. يريگيپ مراتب به واحد مربوطه گزارش و د بالفاصله به متجاوز اخطار الزم ابالغ ويبا و

 (3،1،3شماره  يها

 م ويو تنظ )درصورت مشاهده(انتقال به واحد مربوطه  ع ويفوق توز يهام شبکهيمکتوب تجاوز به حر يهاه گزارشي. ارا3.3.1

 ع.يتوسط شرکت توز  ياانتقال جهت ارسال به شرکت برق منطقه ع ويفوق توز يهام شبکهيارسال گزارش تجاوز به حر

 مربوطه. يع در بانک اطالعاتيم شبکه توزيدرج موارد تجاوز به حر ل پرونده وي. تشک3.3.3

)با ارسال رونوشت حسب مورد به  دين واخذ رسيمجاز واحد مربوطه به متجاوز يالزم با امضا يابالغ اخطارها م وي. تنظ3.3.3

 يهافرم و متعاقب آن (30FM13) )فرم شماره شرکت(. يز دفتر حقوقين روستا و ياسالم يشورا / ياريده / يبخشدار / يشهردار

 . ((30FM13)و (30FM13)و (30FM11)و (30FM13) شماره

 اقدام الزم. و يريگيپ ،يبررس و يمردم يهاا گزارشيع يشرکت توز ير واحدهايم ازسايحرافت گزارشات نقض ي. در3.3.3
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مکلفند  د،ين بازديمامور و ن قرائت کنتوريمامور و ينظارت و....(، معابر ييروشنا ها،پست )خطوط، ياتيعمل يهاپيه اکي. کل3.3.1

ن يمامور ها وپياک ياست برا يهيبد ند.ياعالم نما اربط کتبيواحد ذول ومراتب را به مسم، يصورت مشاهده موارد تجاوز به حر در

 ن منظور گردد.يما بيف يد موارد در قراردادهايبايم يمانکاريپ

 

 روش انجام كار. 6

 ر مربوطه.ينامه به مددييتا اخذ بان وميد ماهانه توسط حريبازد يبندم برنامه زمانيتنظ ه وي. ته3.3

 ر موارد گزارش شده.يا ساي يبندبان مطابق برنامه زمانميتوسط حر هادي. انجام بازد3.3

 بان.ميم توسط حريذکر مشخصات محل واقع در حر و يم کروکيق با ترسيدق ه گزارش مصور وي. ته3.1 

 ر مربوطه.يم به مدي. ارسال گزارش تجاوز به حر3.3 

 .ياطالعاتبانک  م دريثبت موارد تجاوز به حر ل پرونده وي. تشک3.3 

 .يبانميته حرير مربوطه به کميانتقال توسط مد ع ويفوق توز يهام شبکهيموارد مشاهده شده از تجاوز به حر ياعالم کتب .3.3 

رخدمات برق به يسا انشعاب و يمنظور عدم اعطاربط بهيذ ير مربوطه به واحدهايم توسط مديارجاع گزارش تجاوز به حر .3.1 

 برق. يهاشبکهم ين به حريمتجاوز

 ر مربوطه.يتوسط مد يطراح / يم به واحد مهندسي. ارجاع گزارشات موارد تجاوز به حر3.2 

 آن از ياجرا دستور رفع تجاوز و ه طرحيته م ويزان تجاوز به حريم ن نحوه وييبه محل جهت تع يمراجعه کارشناس طراح .3.1 

 مقام مجاز. يسو

درموارد  و ربطير ذي)توسط مد يالغ اخطار کتبم با ابيمتجاوز به حر يا حقوقي يقيحقاشخاص  از ادامه کار يريجلوگ .3.30 

 و متعاقب آن (30FM13) )فرم شمارهربط يذ يق مجاريطر متعاقبا اقدام جهت رفع تجاوز از و بان(ميتوسط حر راسا ياضطرار

 . ((30FM13)و (30FM13)و (30FM11)و (30FM13) شماره يهافرم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 77 

05WI71-57 
 

   71/50/7931 

     

      

حفظ و نگهداري حريم شبکه هاي توزيع نيروي 

 برق

 

IMS 

 

مراتب  محل الصاق و ه درياخطار رنده،يدر صورت استنکاف گ است و يها الزامهيموارد ابالغ اخطار يتمام د دري. اخذ رس3.33 

 شود.يدرج م يل نسخه ثانيذ

ربط يذ يواحدها ريا ساي دفتر حراست و ،يم بانيه حرتيحسب مورد به کم و يه مکاتبات به دفتر حقوقي. ارسال رونوشت کل3.33 

 مربوطه.ر يتوسط مد

توسط  يبانميته حريکمبه ياصالح يشنهادهايپ مشکالت مشاهده شده و يبندجمع دها وي. ارسال گزارش عملکرد ماهانه بازد3.31

 .ياتير واحد عمليمد

 طور ماهانه.به يبانميته حريل منظم جلسات کميتشک و يزير. برنامه3.33 

 ع.يتوسط شرکت توز ياانتقال به شرکت برق منطقه ع ويفوق توز يهام شبکهي. انعکاس موارد مشاهده شده از تجاوز به حر3.33 

 ربط.يذ يع به  واحدهايتوز يهام شبکهيتجاوز به حر موارد مشاهده شده از ي. اعالم کتب3.33 

 مربوطه.ر يتوسط مد ياتيعمل يگزارش عملکرد ماهانه واحدها دها ويبازد ينظارت برروند اجرا ،کنترل وي. بررس3.31 

اخذ  د بريکات بر يها مبنر ارگانيا ساي ها وياريده ها،يبخشدار اد مسکن،يبن ها،يم مکاتبات الزم با شهرداريتنظ ه وي. ته3.32  

 3131برق کشور مصوب  سات آب ويتاس رفع تجاوز از يحه قانونيمفاد ال منظور تحققبرق به يهام شبکهيت حرياستعالم وضع

ن يناظر م توسط طراحان ويت حرين کنترل رعايهمچن و يعمران يها شروع طرح صدور پروانه ساختمان و هنگام انقالب، يشورا

سات ياستاندارد تاس ياجرا و ينظارت بر طراح يينامه اجراوهيوفق ش يوزارت راه وشهرساز يکار مهندسهپروانه اشتغال ب يدارا

 مربوطه. يهايريگيپ و يشهر ساز رو و وزارت راه وير نيوز يه اماکن ابالغيکل يبرق

م ين به حريوزبه متجا يابالغ يمتمرکز اخطارها يگانيبا برق و يهام شبکهيه موارد تجاوز به حريکل يمستندساز . نظارت بر3.31 

 .ع برقيتوز يهاشبکه

ابالغ  و يگذاراستيس ع برق ويتوز يهاتصرف در شبکه هرگونه دخل و از يريشگيمناسب متضمن پ يراهکارها ي. بررس3.30 

  آن.

 صنوف مختلف. و يمردم يسازفرهنگ و يرساناطالع يهابرنامه ينظارت بر اجرا .3.33
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 ر کارکنان مرتبط.يسا بانان وميحر يآموزش يهامناسب دوره ياجرا و يزير. نظارت بر برنامه3.33 

 

 م بانانيحر يط احراز شغلي.شرا7

 پلم برقيد يليمدرک تحص ا حداقلي و يداشتن تجربه کاف .1.3

 الزم  يفکر و يجسم ييتوانا .1.3

  يفن يد در واحدهايمف ک سال سابقه کاري. حداقل 1.1

 الزم شامل: يها. گذراندن آموزش1.3

  يمنيل ايبرق ومسا يهااستاندارد شبکه .1.3.3

 آن يهام شبکهيحر مربوط به برق و مقررات ن وي. قوان1.3.3

 (يکيالکترون و يکيزي)فيخوان. نقشه1.3.1 

 هاها وگزارشم فرمي. نحوه تنظ1.3.3 

 هاهيابالغ اخطار ي. چگونگ1.3.3 

 ياتيبا محدوده عمل يي. آشنا1.3.3  

 

 م بانانيابزار كارحر و يمنيزات ايتجه مدارک و .8

 يي. کارت شناسا2.3

 ره      يغ ه ويمربوطه اعم از اخطار يها. فرم2.3

 مناسب کفش کار متحدالشکل و. لباس کار 2.1

 يگروه و يفرد يمنيزات اي. تجه2.3

 ين عکاسي. دورب2.3
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 متر( و يسنج امواج صوت)ارتفاع هاميحر فواصل و يريگزات اندازهي. تجه2.3

 ين چشمي. دورب2.1

 ه مناسبيله نقلي. وس2.2

 

 آموزش كاركنان.9

الزم را  ين دستورالعمل دوره آموزشينه شناخت کامل ايمربوطه در زم ست تمام کارکنانيضرور ،ييلزوم آشنا ت ويبا توجه به اهم

 ند.ينما يط

 

 ر دستورالعملي. تفس11

-يم يبا مشارکت دفتر حقوق ر ويع توانيتوز ين دستورالعمل معاونت هماهنگير مفاد ايتفس ف ويمرجع رفع هر گونه ابهام در تعر

 باشد.

  

  ها و سوابق:فرم -11

 

 محل نگهداري مدرک كد نام مدرک رديف
مدت 

 نگهداري

 يك سال ايمني 70FM57 فرم ترسيم کروکي 7

 يك سال (يوني)اتوماس  70FM753 فيفشار ضع يم شبکه هايفرم مجوز حر 0

 يك سال ايمني 70FM775 مياعالم نظر در مورد حر 9

 يك سال ايمني 05FM10 م بانيگزارش حر 1

 ساليك  ايمني 05FM19 ميحر هيفرم اخطار 0

1 
جهت رفع تجاوز از  ينده از دادگسترينما يمعرف يفرم تقاضا

 ميحر
05FM11 يك سال ايمني 

 يك سال ايمني 05FM10 م شبکه برقيفرم صورتجلسه رفع تجاوز ازحر 1

 يك سال ايمني 05FM18 ميرفع حر ييفرم ثبت اطالعات شناسا 8
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حفظ و نگهداري حريم شبکه هاي توزيع نيروي 

 برق

 

IMS 

 

 م    يضما .12

  .ت وزيراناهي 3/3/13ه مورخ  30113/ت33131انتقال و توزيع نيروي برق به شماره نامه حريم خطوط هوايي . تصويب33.3

 .هاي زميني و هوايي خطوط توزيع فشار ضعيفبروشور نحوه تخفيف حداقل ميزان حريم. 33.3

 .3133تير 31مصوب  -. قانون سازمان برق ايران 33.1

 ها وگيري از آب و برق تاسيسات وزارت نيرو وشرکتقانوني به منظور بهره. اليحه قانوني راجع به اشخاصي که بدون مجوز 33.3

 .شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران 3132اسفند  33مصوب  نمايند.هاي تابعه اقدام ميسازمان

 ايرانشوراي انقالب جمهوري اسالمي  3131تير  1مصوب  -برق کشور تاسيسات آب و . اليحه قانوني رفع تجاوز از33.3

 

 

 

 

 

 

 

 



ه  23102/ت72121برق به شماره  يرويع نيانتقال و توز ييم خطوط هواينامه حربيتصو. 3.33

     :رانيت وزايه 6/2/66مورخ 

 :رونديکار ممشروح به يمعان ر درينامه اصطالحات زبين تصويا در -3ماده

برق  يرويع نيتوز منظور انتقال ومقره وکابل که به ،يهاد دکل، ه،ير پايمتعلقات نظ وزات ياز تجه يامجموعه الف( خط برق:

 رد.يگيمورد استفاده قرار م

 طول خط. ر سطح آب دريز و ينيزم يهادر کابل و ييها درطول خطوط هواهين مرکز پايرابط ب يب(محورخط: خط فرض

 در ن ويزم يرو خط بر يجانب يهاير هاديحاصل از تصو ييخطوط هوا که در طول خطوط برق، در ينوار ر خط:يج(مس

 ر سطح آب منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است.يز و ينيزم يهاکابل

 شود:يم ميتقس ييهوا و ينينوع زم برق به دو يرويم خطوط نيحر م:يد(حر

-بين تصويا نوار در ن دويا ازک ين که عرض هريسطح زم متصل به آن از خط و رين مسيطرف نوار در : دوينيم زميحر -3

 ن شده است.يينامه تع

ر که يشرح زبه يعمود و يافق يهامياز اعمال حر يناش ل،يبه شکل مستط و يهوا درامتداد هاد در ينقاط :ييم هواي.حر3

 رد:يگيمرکز آن قرار م ان برق دريجر يهاد

 ن شده است.يينامه تعبين تصويم که در ايقا يراستا ان برق دريجر ين هاديهوا ازطرف در ي: فاصله عموديم عموديحر 3-3

 ن شده است.يينامه تعبين تصويا افق که در يراستا ان برق دريجر ين هاديطرف هوا از در ي: فاصله افقيم افقيحر -3-3

 برق يرويخطوط ن ياسم ولتاژ ف ولتاژ:يرد -هـ

 است.ولت  ک هزاريولتاژ کمتر از  يکه دارا يخط ف:يخط فشار ضع -و

 سه هزار ولت است. شصت و ولت تا ک هزاريولتاژ  يکه دارا يخط خط فشارمتوسط: -ز

 باالتر است. ولتاژ شصت وسه هزار ولت و يکه دار ي: خطيخط فشارقو –ح 



 :شودين ميير تعيشرح زمختلف به يف ولتاژهايبرق با توجه به رد ييم خطوط هوايحر -3ماده 

 (1/3بوده که حداکثر آن ) ينيصورت زمبه ،ک هزار ولتيبرق کمتر از  يرويم خطوط نيحر ف:يفشارضع ييم خطوط هوايحر -3

 باشد.يمتر م

 3و  3 يارات حاصل از تبصره بندهاينظر به اختو رو يوزارت ن 3/33/13مورخ  13/31311/10/300ه شماره يابالغ : مطابقتبصره

ران، حداقل يت محترم وزايه 3/3/13مورخ  ه30113/ت33131 برق شماره يرويع نيانتقال و توز ييهوانامه خطوط بيتصو 3ماده 

 :باشديمر يف به شرح زيع فشار ضعيخطوط توز ييو هوا ينيزم يهاميزان حريم

و  يفن هاتيبر اساس توج تواننديم هاع برق شهرستانيت توزيريمد باشد لکنيمتر م 1/3 فيخطوط فشار ضع ينيزم ميحر -الف 

با  ،ابالغ شده ياستانداردها و ضوابط فن تيبا رعاو به خط و کمال انتفاع از آن  يحق دسترس حفظ بخشنامه با نيمقرر در ا طيشرا

 :ندينما نيگزيرا جا ليذجدول  يهاميمورد حر بحس، نگ(يسپاچيو د يبردار)معاونت بهره يو ندهينماا يل عام ريمد دييتا

 يو نوع هاد يت محليموقع فيرد
م يزان حريم

 )متر(ينيزم

م يزان حريم

 )متر(ييهوا

 يعمود يافق

1 
ت يان و مستحدثات بدون قابلياعلخت در مجاورت  ميبرق با س خطوط

  به خط يعرف يدسترس
7/0   

2 
چراغ  ،تلفن وسکيک ،آنتن ،م راهنمايلخت در مجاورت عال ميبرق با س خطوط

 رموقتيغ يژگيآنها با و ريپرچم و نظا هيپا و يغاتيتبل يتابلو ،ابانيخ ييروشنا
 9/0 3/1 

3 
 تيو مستحدثات با قابل انيمجاورت اعر برق با کابل خودنگهدار د خطوط

 به خط يعرف يدسترس
 9/0 3/1 

4 
 تيو مستحدثات بدون قابل انيبرق با کابل خودنگهدار در مجاورت اع خطوط

 به خط يعرف يدسترس
 5/0 9/0 

5 

 ،تلفن وسکيک ، آنتن،م راهنمايبا کابل خودنگهدار در مجاورت عالبرق  خطوط

 يژگيآنها با و ريپرچم و نظا هيپا ،يغاتيتبل يتابلو ،ابانيخ ييچراغ روشنا

 موقتريغ

 5/0 5/0 

 05/0 05/0  و مستحدثات انياع برمنصوب  ،يواريبرق با کابل خودنگهدار د خطوط 6

 

 

به خط  يبه شرط حفظ حق دسترس (ييهوا سيکابل سرو) نيمشترک يريگمحل لوازم اندازهبه برق  ييابل اتصال خطوط هواک -ب

 .ندارد ميحر ،شده بالغا يفناستانداردها و ضوابط  تياعرو  برق



ها هيپا يکه رو يزاتيو تجه تاسيتاس زيو ن دينمايخطوط برق احداث م ريکه در مجاورت سا يدر مورد خطوط ،شرکت برق -ج

 متقابل ميحرت يملزم به رعا ،ابالغ شده ياستانداردها و ضوابط فن تيبه شرط رعا ،دينمايدر مجاورت خطوط برق خود نصب م اي

 .باشدينم (اورجخطوط برق م زاتيو تجهسات يتاس اي خطوطخط برق نسبت به  ميحر)

 طوطدرب بازشو به سمت خ ايپنجره  يمستحدثات دارا رينظ يموارد ،بخشنامه نيبه خط برق در ا يرفع يدسترس منظور از -د

ها آن ييانتها يلبه يو عمود يکه فاصله افق ؛نردبان ثابت استو  واريد ،پشت بام قياز طر يدسترس اي، و يآمدگشيپ اي ، بالکنبرق

 .متر باشد 3/3و  33/3از کمتر  بيبرق به ترتاز خطوط 

بخشنامه  نيول امآن مش ريخطوط برق شامل داربست و باالبر و نظا ميموقت جهت کار در مجاورت حر زاتيو تجه ساتيتاس -ه

 .است ياز شرکت برق ضرور يقبل کسب مجوز ،خصوصن ياو در  هنبود

 :فشارمتوسط ييم خطوط هوايحر -3

 باشد.ي( مترم30/3بوده که حداکثر ) ينيصورت زمست هزار ولت بهيب ک هزار تاي ف ولتاژيبرق رد يرويم خطوط نيحر (الف

 باشد.ي( متر م3/1بوده که حداکثر آن ) ينيصورت زمسه هزار ولت به و يف ولتاژ سيبرق رد يرويم خطوط نيحر (ب

م يحر يجابه ييم هوايحر ينيگزيا جاي ( و3و) (3) يمتوسط موضوع بندها ف ويخطوط فشارضع م دريزان حريحداقل م -تبصره

براساس نوع  کمال انتفاع ازآن، به خطوط برق و يشرط وجود حق دسترس مذکور با يبندها ر مندرج دريحداکثر تامقاد ينيزم

 شود.ين مييرو تعين ريط مطابق نظر وزير شرايسا و يت محلي، موقعيعيعوارض طب رو،يوزارت ن يابالغ يضوابط فن ،يهاد

 :يفشارقو ييم خطوط هوايحر-1

 باشد.ي( متر م2برابر ) و ينيصورت زمهزارولت بهسه  شصت و ف ولتاژيبرق رد يرويم خطوط نيالف(حر

 باشد.يم ( متر1برابر ) و ينيهزارولت به صورت زم يس کصد ويف ولتاژ يبرق رد يرويم خطوط نيب( حر

 باشد.ي( متر م1/33برابر ) و ينيهزار ولت به صورت زم يس ست ويف ولتاژ دويبرق رد يرويم خطوط نيحر (ج

 باشد.يم( متر 33برابر ) و ينيت زمصورف ولتاژ چهارصد هزارولت بهيبرق رد يرويم خطوط نيحر (د

باشي( متر م33برابر ) و ينيصورت زمپنج هزارولت به شصت و و ف ولتاژ هفتصديبرق رد يرويم خطوط نيحر (هـ 



آن  يابالغ ياساس ضوابط فن بر يمورد اي يصورت کلبهمحدوده شهرها  خارج از داخل و تواند دريرو ميوزارت ن -تبصره

صورت نيدرا د؛ير اعمال نمايشرح زبه را ييم هواينان از استقامت خط حريبه شرط اطم ط وير شرايسا و يت محليوزارت موقع

 باشد:يم االجراالزم ( 1بند ) ينيزم يهاميحر از (%10درصد ) يس

 باشد.يمتر م (3) يم عموديحر و متر (1) يم افقيسه هزار ولت حر و شصت ف ولتاژيبرق رد يرويدرخطوط ن -3

 باشد.يمتر م (1) يم عموديحر متر و (3/3) يم افقيهزار ولت حر يس و کصديف ولتاژ يبرق رد يرويخطوط ن در -3

 باشد.ي( متر م2) يم عموديحر متر و (3/3) يم افقيهزار ولت حر يس ست ويف ولتاژ دويبرق رد يرويدرخطوط ن -1

 باشد.يمتر م (30) يم عموديحر متر و (1) يم افقيف ولتاژ چهارصد هزار ولت حريبرق رد يرويخطوط ن در -3

 باشد.يمتر م (33) يم عموديحر متر و (30) يم افقيپنج هزار ولت حر شصت و ف ولتاژ هفتصد ويبرق رد يرويخطوط ن در -3

که  يموارد ن دريهمچن د ويدره عبور نما کوه و ر جنگل،ينظ يعيعوارض طب از يفشارقو ييکه خطوط هوا يدرموارد -1ماده 

-توان بهيم ،يمنيا و يت ضوابط فنيرو با رعاير نيب وزيتصو شنهاد شرکت برق مربوط ويپبه دشوار باشد، ينيم زمياعمال حر

کمال انتفاع  به خطوط برق و يشرط وجود حق دسترس ( را با3( ماده )1مندرج در تبصره بند ) ييهوا يهاميحر يصورت مورد

 نمود. ينيم زمين حريگزيجا ازآن،

م يحق حر برق با استفاده از يرويخطوط ن که قبال ياامالک خارج از محدوده و ياراض درمورد توسعه محدوده شهر در -3ماده 

 ند.ينمايم استفاده ميبرق کماکان ازحق حر يهاشرکت رو ويوزارت ن جاد شده،يدرآن ا

ا ي و ينيم زميحر د،يوجود آنامه بهبين تصويولتاژ مذکور درا يهافين ردينده بيدرآ يولتاژ يهافيکه رد يدرصورت -3ماده 

 ن خواهد شد.ييباالتر آن تع يف ولتاژين رديکتريم نزديآن به تناسب حر ييهوا

 باشد.يمرو يوزارت ن برق با يرويف ولتاژ خطوط نيص ردين وتشخييتع –تبصره 

سات يسات و يمخازن سوخت، انباردار ،يمسکون ،يسات صنعتيساجاد تير اينظ ياقدامات و يات ساختمانيهرگونه عمل -3ماده 

از  يفقط اقدامات برق ممنوع است و يرويع نيتوز خطوط انتقال و ييهوا و ينيم زميحر ر ويمس در يکارا درختيا باغ ي يدامدار

-بهره اکتشاف و ،يقنوات بدون استفاده از دکل حفار ا کاشت درختان کم ارتفاع، حفرچاه ويحفظ  ،يسطح و يل زراعت فصليقب

-شرکت رو ويوزارت ن يبه خطوط برق برا يدسترس يبرا ينکه مانعيا مشروط بر ياريواحداث شبکه آب يسازراه ازمعادن، يبردار

نامه بالمانع است.بين تصوي( ا2) ت مادهيسات خطوط برق نگردد با رعايسات يجاد خسارت برايسبب ا د ويجاد ننمايبرق ا يها



 رو باکسب اطالع ازيط توسط وزارت نير شرايسا محل و ييايت جغرافينوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضع تراکم و -3تبصره 

 ربط اعالم خواهد شد.يمراجع ذ

 يپ متر از (1) کمتر از يافاصله د دريخطوط نبا يهاهياطراف پا در يسازراه قنوات و چاه و حفر ،ياريجاد شبکه آبيا -3تبصره 

م يحر شتر ازيب يادر فاصله ازجمله ضوابط استقامت خطوط و يت ضوابط فنيد با رعايمعادن با از يبرداربهره رد.يها انجام گهيپا

 رد.يآن انجام پذ يهاهيمربوط به آن خط از اطراف پا ينيزم

 م خطوط برق ممنوع است.يحر ر ويمس منفجره در استفاده ازمواد -1تبصره

قراردارد  ييهوا و ينيزم يهامير حريخارج از مس در ييم هواير حريمحدوده ز که در ييهابام ساختمان آن قسمت از -3تبصره 

م يحر متر از (3ش از )يب ياتبصره فاصلهن يموضوع ا يهاکه سقف ساختمان يدرصورت ( درجه باشد.33ش از )يب بيش د بايبا

 ست.ين ين تبصره الزاميت ايداشته باشد رعا يعمود

ر يز در و ييهوا و ينيزم يهاميحر ر ويمس در يتصرفات ات وينامه اقدام به عملبين تصويکه برخالف مقررات ا ياشخاص -1ماده 

نه يبه هز تصرفات را متوقف و ات ويبرق، عمل يهاا شرکتي رو ويمحض اعالم وزارت نمکلفند به ند،يخطوط برق نما ييم هوايحر

 سات آب ويسات رفع تجاوز از يحه قانونيصورت براساس النير ايدرغ ند.يتصرفات مبادرت نما ات ويخود نسبت به رفع آثار عمل

 شود. يعمل م -3131مصوب  -برق کشور

م يحر ر ويمس مانند آن در آالت ونيماش و عبور وحمل بار قنوات، حفرچاه و ،يکشاورز ،يسازات مربوط به راهيه عمليکل -2ماده 

 از يريمنظور جلوگبه يت اصول حفاظتيد با رعايبا يا حقوقي يقيتوسط اشخاص حق ييم هواير حريز در برق و يرويخطوط ن

 رو،يبرق وزارت ن يهاشرکت از قبال يسازراه قنوات و باشد و درمورد حفر چاه، يو ورود خسارات مال يبروز خطرات جان

 خ وصول درخواست اعالم شود.يتار ک ماه ازيد ظرف يربط بايذ يهاحال نظر شرکت هر در و کسب گردد ياجازه کتب استعالم و

ازمحور کابل مطابق  يصورت عمودمتر به دو تا و يمتر به صورت افقمير سطح آب نيز ن ويرزميز برق در يهام کابليحر -1ماده

آب،  يکشلوله ل تلفن،يازقب يسات شهريسار تيسا که کابل با يموارد در باشد ويم يرو باحق دسترسيوزارت ن يضوابط فن

 ت شود.يد رعايبرق با يرويع نيتوز متداول شبکه انتقال و يد ضوابط فنين تقاطع نماآمانند  و گاز فاضالب،

مورد که  هر در است و يالزام يحقوق و يقيبرق توسط اشخاص حق يرويمصوب خطوط ن يضوابط فن م ويت حريرعا -30 ماده

 ا دريد يبرق تقاطع نما يرويخطوط ن آب و فاضالب با گاز، نفت، آهن،راه راه و ،يد مانند خطوط مخابراتيجد ييربنايسات زيسات

 يرويد نيکه خطوط جد يدرموارد گردد.يربط انجام ميذ يهاا شرکتيرو يوزارت نن عمل با اخذ مجوز از يم آن واقع شود ايحر

.است يربط الزاميذ يهادستگاه يضوابط مربوطه با هماهنگ م ويت حريد رعايموجود عبور نما ييربنايسات زيسات يرو برق از



مفاد قانون  يجلب توجه آنان به اجرا برق و يرويم خطوط نيحر ر ويمس امالک واقع در و يمنظور اطالع صاحبان اراضبه -33ماده 

 يقابل استناد، آغاز اجرا يل مقتضير وسايسا اي د ويجرا در يق نشر آگهيطر برق از يهاا شرکتيرو يوزارت ن ران،يسازمان برق ا

 کند.يمرا اعالم  برق يرويات احداث خط نيعمل

 يهاتيل اعمال محدوديبه دل ييازابهپرداخت ما نامه وبيتصون يا ياجرا خطوط برق در يهاميدرصورت کاهش حر -33ماده 

 گردد.يت مقررات مربوط مرتفع ميرعا روز با يمت کارشناسيه وجه آن به قيديادرخواست مالک وتن بهيشيپ

 ينظام يروهاين اي و يدولت و يعموم يمتعلق به بخش ها يا اراضي و يمعابر عموم خطوط برق واقع در يهاميچنانچه حر -تبصره

 در مربوط واگذار خواهد شد. ييبه دستگاه اجرا يافت هرگونه وجهيآزاد شده بدون در يا اراضيامالک  ابد،يکاهش  يانتظام و

 ربط مصوب اقدام خواهد شد.يذ يعمران کالبد توسعه و يهابرابر با طرح ير اراضيمورد سا

 شود. يم 2/30/3131مورخ 31033نامه شماره بين تصويگزينامه جابين تصويا -31ماده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         ف:يع فشار ضعيخطوط توز ييو هوا ينيزم يهاميزان حريحداقل مف يبروشور نحوه تخف. 3.33

 3ماده  3و  3 يارات حاصل از تبصره بندهاينظر به اختو رو يوزارت ن 3/33/13مورخ  13/31311/10/300ه شماره يابالغ مطابق

 بروشورران، يت محترم وزايه 3/3/13مورخ  ه30113/ت33131 برق شماره يرويع نيانتقال و توز يينامه خطوط هوابيتصو

 :باشديمر يشرح زف بهيع فشار ضعيخطوط توز ييو هوا ينيزم يهاميزان حريحداقل م

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          :7061ر يت76مصوب  -ران يقانون سازمان برق ا. 1.33 

 يعمران و ياقتصاد يهابرق موظف است با توجه به برنامه وزارت آب و رو،يع نيتوز انتقال و - ديمنظور توسعه تولبه -3ماده

 بگذارد.به موقع اجرا  ه ويرا ته يقطع الزم و يهاکشور طرح

مات يتقس از يروين برق بدون الزام به پيکشور را از نظر تام يبرق مکلف است، پس از انجام مطالعات کاف وزارت آب و -3ماده 

 د.يبنما يابرق منطقه يهاس شرکتيج اقدام به تاسيتدرن برق آن بهيتام يبرا د ويم نمايتقس يبه مناطق يکشور

-برق منطقه يهاحوزه خدمات شرکت حدود مناطق و ،يات فنيمقتض ت ويبرحسب توسعه فعالتواند يبرق م وزارت آب و -تبصره

 دهد.ر ييرا تغ يا

که  ييهال دهد. اساسنامه شرکتيتشک يسهام يهاصورت شرکترا به يابرق منطقه يهاتواند شرکتيبرق م وزارت آب و -1ماده

برق به  شنهاد وزارت آب ويبا پ گردد؛يل ميتشک يخصوص يهاهيمشارکت سرما اي ها ويا با مشارکت شهرداريه دولت يسرما با

 د.يمجلس خواهد رس يادار يهاامور استخدام سازمان برق و آب و يهاونيسيب کميتصو

ت مقررات يبا رعا ن قانون ويارات خود را درحدود ايهر قسمت از اخت توانديف خود ميوظا ياجرا برق در وزارت آب و -3ماده

 د.يض نمايتفو ييروستا يتعاون يهاا شرکتي ها وياشهرداري و يا موسسات دولتي يابرق منطقه يهامربوط به شرکت

تواند بدون ينم يحقوق و يقياعم از حق يچ شخصيه دينمايهر منطقه اعالم م يبرق برا که وزارت آب و يخيتار از -3ماده

-ع برق بهيتوز انتقال و - ديسات توليتاس يبرداربهره احداث و جاد ويا ايبرق درتوسعه  کسب پروانه از وزارت آب و موافقت و

ا ادامه يتواند از شروع يبرق م وزارت آب و درصورت تخلف، د.ياقدام نما يتجارت و يصنعت و يامور کشاورز منظور مصرف در

ل ين قبيا يبرداربهره جاد ويا برق از مجاز آب ون يموظف هستند با درخواست مامور يمقامات انتظام د.ينما يريکار جلوگ

 ند.ينما يريسات جلوگيتاس

وزارت آب  ند.يبرق ظرف سه ماه درخواست پروانه نما وزارت آب و يه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهيکل -3ماده 

 يدرصورت ت پروانه صادر خواهد نمود.يصالحيموسسات ذ يقرار خواهد داد و برا يدگيمزبور را مورد رس يهابرق درخواست و

ها برنامه يا اجراي ند ويدرظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننما يا پس از آگهي نباشند يت فنين موسسات واجد صالحيکه ا

ه مربوط را با يابن سات ويه تاسيتواند کليبرق م ند وزارت آب ويبدان عمل ننما متعهد نشوند و برق را مقررات وزارت آب و

ان مدت مقرر يپس از پا اداره و يصورت امانهمدت دو سال ب آنها را تا ار گرفته وينده او تحت اختيا نمايحضور دادستان محل 

 ن قانون عمل کند.يا 33طبق ماده 



 يرويفروش ن د ويمنظور خرع بهيا توزيا انتقال يد ياست که به کار تول يا سازمانيبنگاه  - موسسه برق عبارت از شرکت -3تبصره 

 مختلط باشد. و يا وابسته به آن خصوصي يمتعلق به شهردار يکه دولتنياشتغال داشته باشند، اعم از ا يا جزئيطور عمده برق به

 برق اشتغال دارند تا يرويفروش نا ي ع ويتوز - انتقال – دياز انحا به امور تول ين قانون به نحويب ايخ تصويتار که در يسساتوم

 باشند.ين قانون ميمشمول مفاد ا برق ادامه کار آنها را مجاز بداند، که وزارت آب و يزمان

سات ياز تاس يبرداربهره اد وجيمنظور ااست که ازطرف وزارت آب و برق به يان قانون اجازه نامهيمنظور از پروانه درا -3تبصره

 شود.ين صادر ميط معيبرق طبق شرا يرويفروش ن و عيتوز - انتقال – ديتول

برق  يرويفروش ن ع ويتوز -انتقال  -د يبهبود وضع تول طرز اداره موسسات برق و يبرق مقررات الزم را برا وزارت آب و -1ماده 

 ند.يت نمايمقررات مزبور تبع د ازيه موسسات برق بايوضع خواهد نمود کل

ت قانون يبا رعا يادار و يتابع برق را از لحاظ خدمات فن يهاا شرکتي سسات وواجات ميتواند، احتيبرق م وزارت آب و -2ماده

معمول  بات الزم راياز ترتيمورد ن يهارشته کارکنان موسسات مزبور در يادار و يجهت آموزش فن د وين نمايمات ياستخدام کشور

 دارد.

دهند يموسسات برق انجام م يکه برا يتوانند در قبال خدماتيتابع م يهاشرکت موسسات و ايبرق  وزارت آب و -تبصره

مربوط به  يهانهيوجوه حاصل به مصرف هز افت دارند،يموسسات مذکور در از ن ويينه خدمات انجام شده تعيمعادل هز يکارمزد

 د.ين ماده خواهد رسيانجام مقاصد مقرر درا

-نامهنيآئ حق اشتراک طبق تعرفه و ل وام ويمصرف کنندگان برق از قب از يهرنوع وجهاخذ  ن قانون،يب ايخ تصويتار از -1ماده 

 شود.ياعالم م ن وييبرق تع خواهد بود که از طرف وزارت آب و ييها

 ياصول انواع مصارف و يطرز احتساب بها ط فروش برق،يشرا مقررات و ها،جدول نرخ مذکور مشتمل بر يهانامهنيآئ -3تبصره

 مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت. انجام معامالت با است که در

 خواهند کرد. يآگه ياطالع عموم يمصوب را برا يهاموسسات برق تعرفه -3تبصره 

والن موسسات برق درصورت ومس برق خواهند بود. ت تعرفه مصوبه وزارت آب ويمکلف به رعا ه موسسات برق،يکل -30ماده 

مورد تخلف از  در مه محکوم خواهند شد.يعنوان جربرابر آن به به پرداخت دو نفع،يخوذه به ذاا وجه ميبر رد  مال عالوه  تخلف،

کصد هزار يال تا يدر دفعات بعد به پرداخت ده هزار ر ال ويال تا پنجاه هزار ريط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج هزار ريشرا

 محکوم خواهند شد. يمه نقديال جرير

تبصره



 د.يران خواهد رسيت وزايب هيبرق به تصو شنهاد وزارت آب ويخوذه به پام يم اختصاصينامه مصرف جرانيآئ -3

شوند يم يبه دادسراها معرف برق انتخاب و ر آب ويبرق که به موجب ابالغ مخصوص وز گزارش کارکنان وزارت آب و -3تبصره 

قانون  31ماده  از )ب( ن طبق بندين متخلفيب ايتعق خواهد بود، و ين دادگسترين و در حکم گزارش ضابطيمتخلفب يمالک تعق

 عمل خواهد آمد.به يفريک ين دادرسيآئ

 ات ويلووات ساعت خواهد بود که با توجه به مقتضيهر ک يال برايک ريبرق حداکثر  يرويمصرف ن يعوارض شهردار -33ماده 

 ن خواهد شد.ييران تعيت وزايب هيتصو برق و وزارت کشور و شنهاد وزارت آب ويبنا به پ يبرق مصرف يروين

ه يو کل 3133قانون بودجه سال  3بصرهران تيت وزايله هيبرق به وس يرويبه مصرف ن يب عوارض شهرداريخ تصويتار از -3تبصره

 انتقال و د،يل توليا لوازم از وساي برق و يرويعوارض از مصرف نمقررات مربوط به اخذ هرگونه  ن قانون وير با ايمقررات مغا

 است. يبرق ملغ يرويع نيتوز

 ماه از 3خواهد بود که در مدت  يانامهنيمعابر به موجب آئ يينه روشناين هزييتع ن ويمانحوه ت ن ماده ويا يطرز اجرا -3تبصره

ر از يمعابر غ يينه روشنايهز يها برايد. شهرداريخواهد رسران يت وزايب هيبه تصو ه ويبرق کشور ته طرف وزارت آب و

 پرداخت نخواهند کرد. يگرين ماده وجوه ديا عوارض مذکود در

موسسات  معابر و يمصرف يده بابت بهايافت گرديدر 3133قانون بودجه سال  33 که به موجب تبصره يه عوارضيکل -1تبصره

 خواهد شد. يه شده تلقيگر تصفيکدين بابت نسبت به ياز ا يابرق منطقه يهاشرکت ها ويشهردار يبده احتساب و يشهردار

ن يا 33 ماده زان عوارض مقرر دريبه م يباشد مبلغيم يفاقد شهردار که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و يدرنقاط -3تبصره

د بخشدار محل ييتا طبق نظر انجمن ده و افت ويمصرف کنندگان در از کنندين ميتام که برق آن محل را يله موسساتيوسهقانون ب

 د.يرس معابر خواهد ييبه مصرف روشنا

ازانحا  يمختلط که به نحو اي ها ويا وابسته به شهرداري ا متعلق وي يا خصوصي يها اعم از دولتسازمان ه موسسات ويکل -33ماده

به موقع اجرا  نموده آنها را يرويبرق پ وزارت آب ومقررات  مات متخذه ويتصم روش و ا شرکت دارند موظفند ازي اقدام و

 ار آن وزارتخانه قرار دهند.يشود در اختيبرق خواسته م را که ازطرف وزارت آب و ياطالعات آمار و بگذارند و

گمرکات که از طرف اشخاص  برق از يروين  عيتوز اي انتقال و - ديمربوط به تول يص کاالهايا ترخي يافتتاح اعتبار اسناد -31ماده

 برق باشد. موافقت وزارت آب و د بايرد بايصورت بگ يحقوق اي يقيحق



جنحه بزرگ  يهاد بر مجازاتين قانون که زايا يياجرا يهاضمانت يطور کلبه ها وجرم مربوط به تخلفات و يهامجازات -33ماده

 يدادگستر يهاونيسيب کميو تصو يدادگستر برق، ن آب ويشنهاد وزارتينشده باشد بنا به پ ينيبشين قانون پيا در نباشد و

 د.ين خواهد گرديين تعيمجلس

برق متعلق به  يرويانتقال ن ع ويتوز - ديسات تولياز تاس يا قسمتيبرق مجاز است هر موقع الزم بداند تمام  وزارت آب و -33ماده 

برق لحاظ بهبود وضع  را که وزارت آب و ياتيموسسات مزبور موظفند نظر قرار دهد. يبازرسمورد  موسسات برق را ک ازيهر

 ند.يکند اجرا نماياعالم م يادار و يمال ،يفن

 ه، مستحدثات ويابن ،يد اراضياج به خريکه احت يتوانند درصورتيتابعه م يهاشرکت موسسات و برق، وزارت آب و -33ماده

تصرف  و يدارير خريشرح زداشته باشند به يا حقوقي يقيبرق متعلق به اشخاص حق يرويع نيتوز و انتقال - ديسات توليتاس

 ند.ينما

 و يين دستگاه اجرايق توافق بيطر برق از يرويع نيتوز انتقال و - ديسات توليتاس مستحدثات و ه،يابن ،ياراض ين بهاييتع الف(

ندگان آنان يا نماير کل ثبت يبرق و مد ر آب ويوز مرکب از دادستان کل، يتايهدرصورت عدم توافق  د ويآيعمل من آنها بهيمالک

 است. يت قطعايه يرا ن خواهند کرد وييتع اموال مورد بحث را يبا توجه به نظر کارشناسان بها

خ يسال قبل از تار ات دريعادله مشابه آنها واقع در حوزه عمل يمستحدثات عبارت از بها ه ويابن ،يمت اراضين قييمالک تع ب(

 ها خواهد بود.متيات در قيعمل ير اجرايتاث د ويبدون در نظر گرفتن منظور از خر ب طرح،يتصو

 شده باشد، ينگهدار يسات مزبور طبق اصول فنيکه تاس يع برق درصورتيتوز انتقال و - ديسات توليمت تاسين قييمالک تع ج(

 ن قانون خواهد بود.يطبق جدول منضم به ا پس از کسر مبالغ مربوط به استهالک، آغاز کار، سا ت مزبور را دريتاس يداريخر يبها

 يهاشرکت برق موسسات و سات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب ويتاس يشده باشد ول يکه مدت استهالک سپريدرموارد

 يبها ند.ينما يداريطبق نظر کارشناس خر ز نکند،ه تجاويد اوليمت خريکه از ده درصد ق ييرا به بها سات مزبوريتوانند تاسيتابع م

ا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس يدر صورت فقد اسناد  به اسناد مثبته باشد و يد متکيآغاز کار با سات مزبور دريتاس يداريخر

 ن خواهد نمود.ييخ تعيه را با توجه به مشابه آن در تاريد اوليخر يبها

مت يشده و کسر ق يابيالذکر ارزفوق ينشده باشد برمبنا ينگهدار يمطابق اصول فن يداريخر سات مورديکه تاسيد( درصورت

 مقرر کسر خواهد شد. يبها از ص ويازطرف کارشناس تشخ يفن طبق اصول يجه عدم نگهداريحاصله درنت



 از سدين مورد يتملک اراض م ويقانون طرز تقو 3ت ماده يبا رعا و نييها طبق بند ب تعباغات و قلمستان و يامالک مزروع يه( بها

 کشاورزان پرداخت خواهد شد. ان به مالک ويلت

المدت ليق اجاره طويکه فروش آنها مجاز نباشد به طريدرصورت نسبت به امالک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و و(

 استفاده خواهد شد.

ت مقررات يت ندهد دادستان محل با رعايل آن رضايتحو موقوفه به اجاره دادن و يمتول که مالک به انتقال ملک و يدرصورت ز(

صندوق ثبت اسناد  االجاره پنج سال درا ماليمت يا اجاره ملک مورد نظر را پس از سپردن قي ن قانون از طرف او سند انتقال ويا

االجاره ا منبع مالي موقوفه به اجاره و يهر حال عدم توافق متول در د وينمايک اقدام ممل يه قطعيک ماه به تخليمدت  در امضا و

 ست.يبرق ن ات وزارت آب ويمانع عمل

 انجام کار د مانع تصرف ويخر يپرداخت بها و يابيفات ارزيبرق انجام تشر ر آب ويب وزيباتصو ،يدرموارد ضرور -3تبصره 

 ست.ين

مربوطه معادل  يشهردار يپرداخت نقد يجابه يول خواهد شد يابيشرح فوق ارزها بهيمتعلق به شهردارسات يتاس يبها -3تبصره

 سهام خواهد داشت. ک شده ويشر ياا سهام خود در شرکت برق منطقهي سات ويارزش تاس

 يا حقوقي و يقيبه اشخاص حق ياا اجازهياز يها امتيا شهرداري و يموسسات دولت که ازطرف وزارتخانه و يدرموارد -31ماده 

ا اجازه ي از دهنده وين امتين قانون جانشيب ايخ تصويبرق ازتار فروش برق داده شده باشد وزارت آب و ع ويتوز - ديجهت تول

 دهنده خواهد بود.

م يحر شهرها و يمعابر عموم لزوم در درصورتباشند يتابعه آن مجاز م يهاشرکت موسسات و برق و وزارت آب و -32ماده 

 و يموجب خراب که صرفاييتا آنجا يزراعت ينهايزم باشد ويم يکه مشرف به معابر عموم ياماکن خصوص مستغالت و اماکن،

 ه چراغ ويپا -جعبه انشعاب  - مقره – هيل پايع )ازقبيتوز ل انتقال ويمنظور نصب وساسلب استفاده متعارف از امالک مردم نشود به

ن يطرف مالک برق از يرويع نيتوز م خطوط انتقال ويت حرياستفاده کند رعا ن عبور کانال خطوط برق مجانايهمچن امثالهم( و

ع يتوز ل انتقال وير محل وساييد که مستلزم تغيد ساختمان اقدام نمايا تجدير يتعم ر،ييکه مالک بخواهد درتغ ياست درصورت يالزام

د.يبرق اقدام نما يرويع نيتوز ل انتقال وير محل وساييتغبرق مکلف است فورا نسبت به  آب و برق باشد وزارت



 ها ازهينصب پا برق و يرويع نيتوز ر خطوط انتقال ويمس خارج از محدوده شهرها که در واقع در يکه اراض يدرصورت - تبصره

را به  يانيد خسارت مالک اعيتابعه آن با يهاشرکت موسسات و برق و وزارت آب و به آنها وارد شود، يا خسارتي ن برود ويب

 جاد شود.يع برق ايتوز احداث خطوط انتقال و يکارها در ياکه وقفهنيند. بدون اين قانون جبران نمايا 33ب مذکور در ماده يترت

 برق و شنهاد وزارت آب ويبرق با پ با توجه به ولتاژ ينير زميز و ييبرق اعم از هوا يرويع نيتوز م خطوط انتقال ويحر -3تبصره 

 ن خواهد شد.ييران تعيت وزايب هيتصو

 برق و ند وزارت آب وينما يجاد مخاطرات فنيباشد که ا يبرق درختان يروين يير خطوط هوايمس که دريدرصورت -31ماده 

ن قانون يا 33درختان قطع شده طبق ماده  يند بهاينماا قطع درختان يتوانند اقدام به هرس يتابعه آن م يهاشرکت موسسات و

 پرداخت خواهد شد.

 33/03/3113مورخه  301/33شماره  يهيبه ابالغ 03/03/3113ران مورخه يت وزايه ه30113/ت 33131. مصوبه شماره 1.3

 برق يرويع نيتوز انتقال و ييم خطوط هوايحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



از آب و برق  يريگمنظور بهرهبه يکه بدون مجوز قانون يراجع به اشخاص يحه قانونيال. 1.27

 7021اسفند  22مصوب  ند.ينمايتابعه اقدام م يهاسازمان ها وشرکت رو ويسات وزارت نيتاس

 رانيا ياسالم يانقالب جمهور يشورا

 از آب و يريگمنظور بهرهبه يقانون و ين شرعيمواز برخالف و يکه بدون مجوز قانون يحقوق و يقيهرشخص حق -ماده واحده

ب يران قابل تعقيا يکل انقالب اسالم يد در دادستانيخودسرانه اقدام نما تابعه، يهاسازمان و هاشرکت رو،يسات وزارت نيبرق تاس

 خواهد بود.

 يمعرف ل پرونده ويتشک موظفند در يانتظام يقوا يطور کلبه سپاه پاسداران و برق در سراسر کشور و آب و يهاتبصره: سازمان

 ند.يفه نمايدستورات مراجع مزبور انجام وظ تحت نظر و ران اقدام ويا يکل انقالب اسالم يمرتکب به دادستان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



انقالب  يشورا 7026ر يت 0مصوب  - برق کشور سات آب ويتاس رفع تجاوز از يحه قانوني. ال2.27

 رانيا ياسالم يجمهور

ا در يد يرمجاز نمايبرق استفاده غ يرويخطوط انتقال ن ع برق ويتوز يهاشبکه ،ياريانهار آب ،يهرکس از آب لوله کش -3ماده

اعاده وضع  رفع تجاوز و و ينقد يال جزايست تا پنجاه هزار ريکند به پرداخت مبلغ ب ير قانونيبرق دخالت غ سات آب ويتاس

که عمل مرتکب چنان در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد روز تا شش ماه و 33از  ياسابق به حبس جنحه

 شود.يباشد به اشد مجازات محکوم م يشتريگر مشمول مجازات بين ديبرطبق قوان

اعمال  يول شخص حقوقور مسيدرباره مد 3درماده  باشد مجازات مقرر يا دخالت به نفع اشخاص حقوقيهرگاه استفاده  -3ماده

صورت مجازات مقرر درباره دستور نيبوده که درا يگريد که دستوردهنده شخص ديه اثبات نمايکه مشارالمگر آن شد خواهد

 دهنده اجرا خواهد شد.

برق دخالت  سات آب ويدر تاس يگريدستور دز که بهين يافراد کارگران و يبرا 3ماده  شده در ينيبشيمجازات پ -1ماده 

 کنند مقرر است.يم يرقانونيغ

ربط باشند به حداکثر مجازات يذ يهاا بازنشسته سازمانين شاغل يمستخدم افراد مذکور از هرگاه مرتکب با کارگران و -3ماده 

در مورد بازنشستگان محکوم  يقطع حقوق بازنشستگ م وا انفصال دايي انفصال موقت از شش ماه تاسه سال و و 3ماده  مقرر در

 شوند.يم

-خ اعالم سازمانيتار ک ماه ازياند مکلفند ظرف شده 3ماده  ن قانون مرتکب اعمال مذکور دريب ايکه قبل از تصويافراد -3ماده 

همان ماده  صورت به مجازات مقرر درنير ايدرغ مذکور بپردازند، يهاص سازمانيبه تشخ حاصله و يهاينه خرابيهز نفع،يذ يها

 جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد. اعاده وضع سابق و م،يترم رفع تجاوز، و

اعاده وضع سابق  ها دستور رفع تجاوز ويم خرابيهرمرحله که باشد در صورت ترم احکام صادره در ياجرا و يفريب کيتعق -3ماده

 نفع موقوف خواهد شد.يذ يهابا گذشت سازمان

ها يم خرابيترم نوبت دستور رفع تجاوز و خارج از نفع فورا ويبه درخواست سازمان ذ از وصول پرونده ودادسراها پس  -1ماده

نفع با اجازه يد سازمان ذينما ينه خودداريه هزيتاد هرگاه مرتکب از نه مرتکب خواهند داد.ياعاده وضع سابق را به هز حاصله و

مرتکب وصول  %30انجام شده را به اضافه  يهانهيسپس هز اقدام خواهد نمود واعاده وضع سابق  ها ويم خرابيترم يدادسراها برا

 خواهد کرد.

ا ممانعت به عمل يشود مزاحمت يبرق انجام م سات آب ويمنظور احداث تاسکه به ييات اجرايهر کس نسبت به عمل -2ماده 

عالوه دادسراها مکلفند به به خواهد شد.جبران خسارت وارده محکوم  روز تا شش ماه و 33از  يبه حبس جنحه ا آورد،

 ند.يممانعت صادر نما خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت و نفع فورا ويذ يهادرخواست سازمان

 و ياحداث ساختمان و درختکار ياريها و انهار آبم کاناليحر برق، يرويع نيتوز م خطوط انتقال،يحر ر ويمس چه درچنان -1ماده

ندهيمهلت مناسب با حضور نما يبرق برحسب مورد با اعطا آب و يهاسازمان ا بشودينوع تصرف خالف مقررات شده  هر



 يهاسازمان يمکلفند که به تقاضا يژندارمر و يشهربان رفع تجاوز خواهند نمود. قمع و رمجاز را قلع ويدادستان مستحدثات غ 

 ند.يف مزبور اقدام نمايانجام وظا و ياعزام ماموران کاف يربط برايذ

 ممنوع است.  1م موضوع مادهيحر ر ويمس ر خدمات دريسا گاز و برق و انشعاب آب و پروانه ساختمان و ياعطا -30ماده

 رانيا ياسالم يانقالب جمهور يشورا      

 

 


