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به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به  - ۱ماده 

 .طرحهای الزم و قطعی را تهیه و به موقع اجرا بگذاردهای اقتصادی و عمرانی کشوربرنامه

وزارت آب و برق مکلف است پس از انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تأمین برق بدون توجه به  - ۲ماده 

نماید و برای تأمین برق آن مناطق به تدریج اقدام به تأسیس شرکتهای برق تقسیمات کشوری به مناطقی تقسیم

 .ای بنمایدمنطقه

عه فعالیت و مقتضیات فنی حدود مناطق و حوزه خدمات توس حسب بر تواندمی برق و  وزارت آب -تبصره 

 .ای را تغییر دهدشرکتهای برق منطقه

ای را به صورت شرکتهای مختلط سهامی نیز تشکیل تواند شرکتهای برق منطقهوزارت آب و برق می - ۳ماده 

های خصوصی تشکیل یهسرمایه دولت یا مشارکت شهرداریها و یا مشارکت سرمادهد، اساسنامه شرکتهایی که با

برق و امور استخدام و سازمانهای اداری گردد با پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب کمیسیونهای آب ومی

 .مجلسین خواهد رسید

تواند هر قسمت از اختیارات خود را در حدود این وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود می - ۴ماده 

ای یا مؤسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای شرکتهای برق منطقهبهقانون و با رعایت مقررات مربوط 

 .تعاونی روستایی تفویض نماید

نماید هیچ شخصی اعم از حقوقی یا حقیقی از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعالم می - ۵ماده 

برداری یا ایجاد و احداث و بهرهپروانه از وزارت آب و برق در توسعه تواند بدون موافقت و کسبنمی

صنعتی و تجاری اقدام تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و

تواند از شروع یا ادامه کار آنها جلوگیری نماید مقامات انتظامی نماید در صورت تخلف وزارت آب و برق می

برداری این قبیل تأسیسات ز وزارت آب و برق از ایجاد و بهرهدرخواست مأمورین مجاموظف هستند با

 .جلوگیری نمایند

کلیه مؤسسات برق موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه  - ۶ماده 

یت درخواستهای مزبور را مورد رسیدگی قرار خواهد داد و برای مؤسسات ذیصالحنمایند وزارت آب و برق



صالحیت فنی نباشند یا پس از آگهی در ظرف پروانه صادر خواهد نمود در صورتی که این مؤسسات واجد

عمل ها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و بدانمدت مقرر درخواست پروانه ننمایند و یا اجرای برنامه

ا حضور دادستان محل یا نماینده او تحت تواند کلیه تأسیسات و ابنیه مربوط را بننمایند وزارت آب و برق می

این قانون  ۱۶به صورت امانی اداره و پس از پایان مدت مقرر طبق ماده اختیار گرفته و آنها را تا مدت دو سال

 .عمل کند

مؤسسه برق عبارت از شرکت یا بنگاه یا سازمانی است که به کار تولید یا انتقال یا توزیع و خرید و  - ۱تبصره 

جزئی اشتغال داشته باشد اعم از این که دولتی یا متعلق به شهرداری یا وابسته نیروی برق به طور عمده یافروش 

قانون به نحوی از انحاء به امر تولید یا به آن و یا خصوصی و مختلط باشد. مؤسساتی که در تاریخ تصویب این

ی که وزارت آب و برق ادامه کار آنها را مجاز انتقال و یا توزیع و یا فروش نیروی برق اشتغال دارند تا زمان

 .باشندمشمول مفاد این قانون میبداند

ای است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد و نامهمنظور از پروانه در این قانون اجازه - ۲تبصره 

 .شودن صادر میتوزیع و فروش نیروی برق طبق شرایط معیبرداری از تأسیسات تولید و انتقال وبهره

وزارت آب و برق مقررات الزم را برای طرز اداره مؤسسات برق و بهبود وضع تولید و انتقال و توزیع  - ۷ماده 

 .نمود. کلیه مؤسسات برق باید از مقررات مزبور تبعیت نمایندو فروش نیروی برق وضع خواهد

رکتهای تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی و تواند احتیاجات مؤسسات و یا شوزارت آب و برق می - ۸ماده 

تأمین نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان مؤسسات مزبور در اداری با رعایت قانون استخدام کشوری

 .های مورد نیاز ترتیبات الزم را معمول داردرشته

که برای مؤسسات برق  توانند در قبال خدماتیوزارت آب و برق یا مؤسسات و شرکتهای تابعه می -تبصره 

خدمات انجام شده تعیین و از مؤسسات مذکور دریافت دارند وجوه دهند کار مزدی معادل هزینهانجام می

 .های مربوط به انجام مقاصد مقرر در این ماده خواهد رسیدحاصله به مصرف هزینه

ق از قبیل وام و حق اشتراک طبق کنندگان براز تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از مصرف - ۹ماده 

 .شوداز طرف وزارت آب و برق تعیین و اعالم میهایی خواهد بود کهنامهتعرفه و آیین

مقررات و شرایط فروش برق و طرز  -های مذکور مشتمل بر جدول نرخها نامهتعرفه و آیین - ۱تبصره 

کنندگان مورد عمل قرار خواهد با مصرف که در انجام معامالتاحتساب بهای انواع مصارف و اصولی است

 .گرفت



 .های مصوب را برای اطالع عموم آگهی خواهند کردمؤسسات برق تعرفه - ۲تبصره 

کلیه مؤسسات برق مکلف به رعایت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود. مسئوالن  - ۱۰ماده 

ه به ذینفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان مال یا وجه مأخوذمؤسسات برق در صورت تخلف عالوه بر رد

هزار ریال تا پنجاه هزار جریمه محکوم خواهند شد. در مورد تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج

 .ریال و در دفعات بعد به پرداخت ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال جریمه نقدی محکوم خواهند شد

جرائم اختصاصی مأخوذه به پیشنهاد وزارت آب و برق به تصویب هیأت وزیران  نامه مصرفآیین - ۱تبصره 

 .خواهد رسید

گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابالغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و به  - ۲تبصره 

عقیب این مختلفین و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تشوند مالک تعقیبدادسراها معرفی می

 .قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد ۵۹متخلفین طبق بند ب از ماده 

عوارض شهرداری مصرف نیروی برق حداکثر یک ریال برای هر کیلووات ساعت خواهد بود که با  - ۱۱ماده 

تصویب  مصرفی شهرها بنا به پیشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور وتوجه به مقتضیات و نیروی برق

 .هیأت وزیران تعیین خواهد شد

قانون  ۵۱از تاریخ تصویب عوارض شهرداری بر مصرف نیروی برق به وسیله هیأت وزیران تبصره  - ۱تبصره 

مغایر با این قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض از مصرف و کلیه مقررات ۱۳۴۴بودجه سال 

 .ید و انتقال و توزیع نیروی برق لغو خواهد شدنیروی برق و یا از لوازم و وسائل تول

ای خواهد بود نامهطرز اجرای این ماده و نحوه تأمین و تعیین هزینه روشنایی معابر به موجب آیین - ۲تبصره 

و برق و وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. به ماه از طرف وزارت آب ۶که در مدت 

وجوه دیگری پرداخت برای هزینه روشنایی معابر غیر از عوارض مذکور در این ماده هر حال شهرداریها

 .نخواهند کرد

دریافت گردیده بابت بهای برق  ۱۳۴۴قانون بودجه سال  ۵۱کلیه عوارضی که به موجب تبصره  - ۳تبصره 

از این بابت نسبت به ای احتساب و بدهی شهرداریها و شرکتهای برق منطقهمصرفی معابر و مؤسسات شهرداری

 .یکدیگر تصفیه شده تلقی خواهد شد

باشد مبلغی به میزان عوارض در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداری می - ۴تبصره 

کنندگان دریافت و کند از مصرفمؤسساتی که برق آن محل را تأمین میاین قانون به وسیله ۱۱مقرر در ماده 



 .رسیدانجمن ده و تأیید بخشدار محل به مصرف روشنایی معابر خواهدطبق نظر 

کلیه مؤسسات و سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به شهرداری و یا مختلط که  - ۱۲ماده 

و توسعه  یا انتقال یا فروش نیروی برق اشتغال دارند و یا در امر احداثبه نحوی از انحاء به تولید یا توزیع

تصمیمات متخذه و مقررات وزارت تأسیسات برق به نحوی از انحاء اقدام و یا شرکت دارند موظفند از روش و

آب و برق پیروی نموده آنها را به موقع اجرا بگذارند و آمار و اطالعاتی را که از طرف وزارت آب و برق 

 .شود در اختیار آن وزارتخانه قرار دهندمیخواسته

افتتاح اعتبار اسنادی یا ترخیص کاالهای مربوط به تولید یا انتقال و یا توزیع نیروی برق از گمرکات  - ۳۱ماده 

 .صورت بگیرد باید با موافقت قبلی وزارت آب و برق باشدکه از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی

ین قانون که زاید بر مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرمها و به طور کلی ضمانتهای اجرایی ا - ۱۴ماده 

بینی نشده بنا به پیشنهاد وزارتین آب و برق دادگستری و پیشمجازاتهای جنحه بزرگ نباشد و در این قانون

 .تصویب کمیسیونهای دادگستری مجلسین تعیین خواهد گردید

د و توزیع و وزارت آب و برق مجاز است هر موقع که الزم بداند تمام یا قسمتی از تأسیسات تولی - ۱۵ماده 

مؤسسات برق را مورد بازرسی قرار دهد مؤسسات مزبور موظفند نظریاتی انتقال نیروی برق متعلق به هر یک از

 .اجرا نمایندکندرا که وزارت آب و برق از لحاظ بهبود وضع فنی و مالی و اداری اعالم می

ر صورتی که احتیاج به خرید اراضی و توانند دوزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه می - ۱۶ماده 

انتقال و توزیع نیروی برق متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی داشته ابنیه و مستحدثات و تأسیسات تولید و

و برق انجام تشریفات باشند به شرح زیر خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب

 .ف و انجام کار نیستارزیابی و پرداخت بهای خرید مانع تصر

تعیین بهای اراضی و ابنیه و مستحدثات و تأسیسات و تولید و انتقال و توزیع نیروی برق از طریق توافق  -الف 

آید و در صورت عدم توافق هیأتی مرکب از دادستان کل و وزیر به عمل میبین دستگاه اجرایی و مالکین آنها

اموال مورد بحث را تعیین خواهند آنان با توجه به نظر کارشناسان بهایآب و برق و مدیر کل ثبت یا نمایندگان 

 .کرد و رأی هیأت قطعی است

مالک تعیین قیمت اراضی و ابنیه و مستحدثات عبارت از بهای عادله مشابه آنها واقع در حوزه عملیات در  -ب 

اجرای عملیات در قیمتها خواهد  بدون در نظر گرفتن منظور از خرید و تأثیرسال قبل از تاریخ تصویب طرح

 .بود



مالک تعیین قیمت تأسیسات تولید و انتقال و توزیع نیروی برق در صورتی که تأسیسات مزبور طبق اصول  -ج 

خریداری تأسیسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ مربوط به استهالک طبق فنی نگاهداری شده باشد بهای

سپری شده باشد ولی تأسیسات مذکور قابل د بود در مواردی که مدت استهالکجدول منضم به این قانون خواه

توانند تأسیسات مزبور را به بهایی که از استفاده باشند وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه می

ر در درصد قیمت خرید اولیه تجاوز نکند طبق نظر کارشناس خریداری نمایند. بهای خریداری تأسیسات مزبوده

در صورت فقد اسناد یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد و

 .اولیه با توجه به مشابه آن در تاریخ خرید تعیین خواهد بود

ارزیابی  الذکردر صورتی که تأسیسات مورد خریداری مطابق اصول فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوق -د 

عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخیص و از بهای شده و کسر قیمت حاصله در نتیجه

 .مقرره کسر خواهد شد

قانون طرز تقویم و تملک  ۵بهای امالک مزروعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعیین و با رعایت ماده  -ه 

 .و کشاورزان پرداخت خواهد شد به مالکاراضی مورد نیاز سد فرحناز پهلوی

نسبت به امالک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و در صورتی که فروش آنها مجاز نباشند به  -و 

 .خواهد شدالمدت استفادهطریق اجاره طویل

محل  در صورتی که مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل آن رضایت ندهد دادستان -ز 

نامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قیمت یا طرف او سند انتقال و یا اجارهبا رعایت مقررات این قانون از

نماید و در تخلیه قطعی ملک اقدام میاالجاره پنج سال در صندوق ثبت اسناد امضاء و در مدت یک ماه بهمال

 .انع عملیات وزارت آب و برق نیستهر حال عدم توافق متولی موقوفه به اجاره و یا مبلغ آن م

بهای تأسیسات متعلق به شهرداریها به شرح فوق ارزیابی خواهد شد ولی به جای پرداخت نقدی  -تبصره 

ای شریک شده و سهام خواهد و یا سهام خود در شرکت برق منطقهشهرداری مربوط معادل ارزش تأسیسات

 .داشت

ای به ها و مؤسسات دولتی و یا شهرداریها امتیاز یا اجازهخانه در مواردی که از طرف وزارت - ۱۷ماده 

توزیع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق از تاریخ اشخاص حقیقی یا حقوقی جهت تولید و

 .تصویب این قانون جانشین امتیاز دهنده و یا اجاره دهنده خواهد بود

باشند در صورت لزوم در معابر عمومی ی تابعه آن مجاز میوزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتها - ۱۸ماده 



امالک به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند و همچنین شهرها و حریم اماکن و مستغالت و

باشد و زمینهای زراعتی تا عمومی میتوانند از دیوارهای مستغالت و اماکن خصوصی که مشرف به معابرمی

عرفاً موجب خرابی و سلب استفاده متعارف از امالک مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال  آنجایی که

پایه چراغ و امثالهم( و همچنین عبور کانال خطوط برق مجاناً  -جعبه انشعاب  -مقره  -از قبیل پایه توزیع )و

لزامی است. در صورتی که مالک توزیع نیروی برق از طرف مالکین ااستفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و

وسائل انتقال و توزیع نیروی بخواهد در تغییر یا تعمیر یا تجدید ساختمان اقدامی نماید که مستلزم تغییر محل

برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فوراً نسبت به تغییر محل وسائل انتقال و توزیع نیروی برق اقدام 

 .نماید

اضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر خطوط انتقال و توزیع نیروی در صورتی که ار - ۱تبصره 

مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع گیردها قرار میبرق و نصب پایه

سات و وزارت آب و برق و مؤسها از بین برود و یا خسارتی به آنها وارد شودنیروی برق و نصب پایه

این قانون جبران نمایند بدون این  ۱۶شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک اعیانی را به ترتیب مذکور در ماده 

 .ای در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع برق ایجاد شودوقفهکه

برق با پیشنهاد حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق اعم از هوایی و زیرزمینی با توجه به ولتاژ  - ۲تبصره 

 .وزیران تعیین خواهد شدوزارت آب و برق و تصویب هیأت

در صورتی که در مسیر خطوط هوایی نیروی برق درختان باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند  - ۱۹ماده 

توانند اقدام به هرس یا قطع آن درختان نمایند بهای تابعه آن میوزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای

 .این قانون پرداخت خواهد شد ۱۶درختان قطع شده طبق ماده 

اند از ای و مؤسسات وابسته به وزارت آب و برق که تا این تاریخ تشکیل یافتههای برق منطقهشرکت - ۲۰ماده 

اجرای این قانون و شرکتها و مؤسسات برق مزبور که بعداً تأسیس سال پس از ۱۵تاریخ تشکیل تا مدت 

 .سال از پرداخت مالیات معاف خواهند بود ۱۵شوند از تاریخ تأسیس برای مدت می

ای که به سرمایه دولت تشکیل یافته و یا وزارت آب و برق در آنها سهیم شرکتهای برق منطقه - ۲۱ماده 

 .الثبت شرکتها معاف خواهند بودحقباشد به نسبت سرمایه دولت از پرداختمی

 .ددگرها و مقررات که با مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی مینامهآن قسمت از قوانین و آیین - ۲۲ماده 

ای که برای اجرای این قانون ضروری است با پیشنهاد وزارت آب و برق و تصویب هیأت نامهآیین - ۲۳ماده 



 .شودوزیران به موقع اجرا گذاشته می

 

 :جدول استهالک منضم به قانون برق ایران

 .سال ۲۰دیگ بخار و متعلقات مربوطه  - ۱

 .سال ۲۰توربین ژنراتور و متعلقات  - ۲

 .سال ۲۵رانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال نیرو ت - ۳

 .سال ۱۵کابلهای زیرزمینی  - ۴

 .سال ۲۵های بتونی و آهنی شبکه هوایی با پایه - ۵

 .سال ۷فقط پایه و مقره( های چوبی )شبکه هوایی با پایه - ۶

 .سال ۲۵ - ۶سیمهای مسی ردیف شماره  - ۷

 .سال ۱۰دور و متعلقات آن  ۳۷۵راتور تا موتورهای دیزل و ژن - ۸

 .سال ۷دور و متعلقات آن  ۷۵۰دور تا  ۳۷۶موتورهای دیزل و ژنراتور از  - ۹

سال. قانون باال مشتمل بر  ۵دور به باال و متعلقات آن  ۷۵۰موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از  - ۱۰

تقدیم شده بود  ۱۳۴۲ب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه آن به موجبیست و سه ماده و پانزده تبصره که الیحه

تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه اول تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به

 .رسید

 یدکتر حسین خطیب -نایب رییس مجلس و شورای ملی 

 تاسبه تصویب مجلس سنا رسیده  ۱۳۴۶.۴.۱۹قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه 


