
  قانون سازمان برق ایران 
  ١٣٤٦٫٤٫١٩مصوب   
و برق موظف است با توجه به   به منظور توسعه توليد و انتقال و توزیع نيروی برق وزارت آب- ١ماده  

   های اقتصادی و برنامه
  .قطعی را تهيه و به موقع اجرا بگذارد طرحهای الزم و عمرانی کشور

انجام مطالعات کافی کشور را از نظر تأمين برق بدون توجه  وزارت آب و برق مکلف است پس از - ٢ماده  
   به تقسيمات
 قنماید و برای تأمين برق آن مناطق به تدریج اقدام به تأسيس شرکتهای بر مناطقی تقسيم کشوری به

  .ای بنماید منطقه
مقتضيات فنی حدود مناطق و حوزه خدمات  تواند بر حسب توسعه فعاليت و  وزارت آب و برق می-تبصره  

   شرکتهای برق
  . دهدای را تغيير منطقه

شرکتهای مختلط سهامی نيز  ای را به صورت تواند شرکتهای برق منطقه  وزارت آب و برق می- ٣ماده  
   تشکيل دهد،
های خصوصی  مشارکت شهرداریها و یا مشارکت سرمایه سرمایه دولت یا  شرکتهایی که بااساسنامه
   گردد با تشکيل می

برق و امور استخدام و سازمانهای اداری  آب و برق به تصویب کميسيونهای آب و پيشنهاد وزارت
  .خواهد رسيد مجلسين

اختيارات خود را در حدود این  سمت ازتواند هر ق  وزارت آب و برق در اجرای وظائف خود می- ٤ماده  
   قانون و با رعایت مقررات

ای یا مؤسسات دولتی و یا شهرداریها و یا شرکتهای تعاونی روستایی  منطقه شرکتهای برق مربوط به
  .نماید تفویض

شخصی اعم از حقوقی یا  نماید هيچ  از تاریخی که وزارت آب و برق برای هر منطقه اعالم می- ٥ماده  
   تواند يقی نمیحق

برداری تأسيسات توليد  برق در توسعه یا ایجاد و احداث و بهرهپروانه از وزارت آب و  بدون موافقت و کسب
   و انتقال و توزیع

تخلف وزارت آب و  صنعتی و تجاری اقدام نماید در صورت نيروی برق به منظور مصارف در امور کشاورزی و
   تواند از برق می

درخواست مأمورین مجاز وزارت  انتظامی موظف هستند با ر آنها جلوگيری نماید مقاماتشروع یا ادامه کا
   آب و برق از ایجاد و

  .برداری این قبيل تأسيسات جلوگيری نمایند بهره
موجود موظفند که پس از آگهی وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست   کليه مؤسسات برق- ٦ماده  

   پروانه نمایند وزارت
ذیصالحيت پروانه صادر  درخواستهای مزبور را مورد رسيدگی قرار خواهد داد و برای مؤسسات برقآب و 

   خواهد نمود در
نباشند یا پس از آگهی در ظرف مدت مقرر درخواست  صالحيت فنی صورتی که این مؤسسات واجد

   پروانه ننمایند و یا اجرای
تواند کليه  برق می عمل ننمایند وزارت آب و  بدانها و مقررات وزارت آب و برق متعهد نشوند و برنامه

   تأسيسات و ابنيه مربوط
به صورت امانی اداره و  تحت اختيار گرفته و آنها را تا مدت دو سال را با حضور دادستان محل یا نماینده او

   پس از پایان مدت
  . این قانون عمل کند١٦مقرر طبق ماده 

بنگاه یا سازمانی است که به کار توليد یا انتقال یا توزیع و  ت یا مؤسسه برق عبارت از شرک- ١تبصره  
   خرید و فروش نيروی
شهرداری یا وابسته  جزئی اشتغال داشته باشد اعم از این که دولتی یا متعلق به برق به طور عمده یا
   به آن و یا خصوصی و

اء به امر توليد یا انتقال و یا توزیع و قانون به نحوی از انح این مؤسساتی که در تاریخ تصویب. مختلط باشد
   یا فروش نيروی

مشمول مفاد این قانون  بداند برق اشتغال دارند تا زمانی که وزارت آب و برق ادامه کار آنها را مجاز
  .باشند می

و ای است که از طرف وزارت آب و برق به منظور ایجاد  نامه اجازه  منظور از پروانه در این قانون- ٢تبصره  



   برداری از بهره
  .شود می توزیع و فروش نيروی برق طبق شرایط معين صادر تأسيسات توليد و انتقال و

بهبود وضع توليد و انتقال و   وزارت آب و برق مقررات الزم را برای طرز اداره مؤسسات برق و- ٧ماده  
   توزیع و فروش نيروی

  .رات مزبور تبعيت نمایندمؤسسات برق باید از مقر کليه. نمود برق وضع خواهد
تواند احتياجات مؤسسات و یا شرکتهای تابعه برق را از لحاظ خدمات فنی  می وزارت آب و برق - ٨ماده  

   رعایت و اداری با
های  مزبور در رشته تأمين نماید و جهت آموزش فنی و اداری کارکنان مؤسسات قانون استخدام کشوری
   مورد نياز ترتيبات الزم

  .ل داردرا معمو
توانند در قبال خدماتی که برای مؤسسات  و برق یا مؤسسات و شرکتهای تابعه می وزارت آب -تبصره  

   دهند انجام می برق
دریافت دارند وجوه حاصله به  خدمات انجام شده تعيين و از مؤسسات مذکور کار مزدی معادل هزینه

   های مربوط مصرف هزینه
  .ده خواهد رسيدما به انجام مقاصد مقرر در این

کنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراک  مصرف  از تاریخ تصویب این قانون اخذ هر نوع وجهی از- ٩ماده  
   طبق تعرفه و

  .شود از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعالم می بود که هایی خواهد نامه آیين
مقررات و شرایط فروش برق و طرز  -های مذکور مشتمل بر جدول نرخها  نامه آیين تعرفه و - ١تبصره  

   بهای انواع احتساب
  . قرار خواهد گرفتکنندگان مورد عمل که در انجام معامالت با مصرف مصارف و اصولی است

  . خواهند کردهای مصوب را برای اطالع عموم آگهی  مؤسسات برق تعرفه- ٢تبصره  
مسئوالن .  برق خواهند بودزارت آب و کليه مؤسسات برق مکلف به رعایت تعرفه مصوبه و- ١٠ماده  

  مؤسسات برق در 
مأخوذه به ذینفع به پرداخت دو برابر آن به عنوان جریمه محکوم  مال یا وجه صورت تخلف عالوه بر رد

   در مورد. خواهند شد
اخت در دفعات بعد به پرد هزار ریال تا پنجاه هزار ریال و تخلف از شرایط مقرر در دفعه اول به پرداخت پنج

   ده هزار ریال تا یکصد
  . خواهند شدهزار ریال جریمه نقدی محکوم

و برق به تصویب هيأت وزیران  نامه مصرف جرائم اختصاصی مأخوذه به پيشنهاد وزارت آب  آیين- ١تبصره  
  .خواهد رسيد

به برق که به موجب ابالغ مخصوص وزیر آب و برق انتخاب و  گزارش کارکنان وزارت آب و - ٢تبصره  
   دادسراها معرفی

 مختلفين و در حکم گزارش ضابطين دادگستری خواهد بود و تعقيب این متخلفين مالک تعقيب شوند می
  طبق بند ب از ماده 

  . قانون آیين دادرسی کيفری به عمل خواهد آمد٥٩
 که عوارض شهرداری مصرف نيروی برق حداکثر یک ریال برای هر کيلووات ساعت خواهد بود - ١١ماده  
   توجه به مقتضيات با

وزارت کشور و تصویب هيأت وزیران تعيين  مصرفی شهرها بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و و نيروی برق
  .خواهد شد

 قانون ٥١عوارض شهرداری بر مصرف نيروی برق به وسيله هيأت وزیران تبصره   از تاریخ تصویب- ١تبصره  
   ١٣٤٤ بودجه سال

مصرف نيروی برق و یا از   با این قانون و مقررات مربوط به اخذ هر گونه عوارض ازمغایر و کليه مقررات
   لوازم و وسائل توليد و

  . خواهد شدانتقال و توزیع نيروی برق لغو
ای خواهد  نامه معابر به موجب آیين  طرز اجرای این ماده و نحوه تأمين و تعيين هزینه روشنایی- ٢تبصره  

   ٦بود که در مدت 
به هر حال . وزارت کشور تهيه و به تصویب هيأت وزیران خواهد رسيدو برق و   از طرف وزارت آبماه

   هزینه شهرداریها برای
  . کردوجوه دیگری پرداخت نخواهند روشنایی معابر غير از عوارض مذکور در این ماده

ردیده بابت بهای برق گ  دریافت١٣٤٤ قانون بودجه سال ٥١ کليه عوارضی که به موجب تبصره - ٣تبصره  



   مصرفی معابر و
ای از این بابت نسبت به  شرکتهای برق منطقه احتساب و بدهی شهرداریها و مؤسسات شهرداری
   یکدیگر تصفيه شده

  . شدتلقی خواهد
باشد مبلغی به ميزان  می  در نقاطی که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداری- ٤تبصره  

   مادهعوارض مقرر در 
گان دریافت و طبق کنند کند از مصرف برق آن محل را تأمين می مؤسساتی که  این قانون به وسيله١١

   نظر انجمن ده و تأیيد
  .رسيد بخشدار محل به مصرف روشنایی معابر خواهد

سازمانها اعم از دولتی و خصوصی یا متعلق و یا وابسته به شهرداری و یا   کليه مؤسسات و- ١٢ماده  
   نحوی تلط که بهمخ

یا در امر احداث و توسعه تأسيسات  یا انتقال یا فروش نيروی برق اشتغال دارند و از انحاء به توليد یا توزیع
   برق به نحوی از

تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروی نموده  موظفند از روش و انحاء اقدام و یا شرکت دارند
   موقع اجرا آنها را به
شود در اختيار آن وزارتخانه قرار  می خواسته د و آمار و اطالعاتی را که از طرف وزارت آب و برقبگذارن
  .دهند

اسنادی یا ترخيص کاالهای مربوط به توليد یا انتقال و یا توزیع نيروی برق از  افتتاح اعتبار - ١٣ماده  
   که از طرف گمرکات

  . باشدقت قبلی وزارت آب و برقصورت بگيرد باید با مواف اشخاص حقيقی یا حقوقی
اجرایی این قانون که زاید بر   مجازاتهای مربوط به تخلفات و جرمها و به طور کلی ضمانتهای- ١٤ماده  

   مجازاتهای جنحه بزرگ
بينی نشده بنا به پيشنهاد وزارتين آب و برق دادگستری و تصویب  پيش قانون نباشد و در این
   دادگستری کميسيونهای

  . تعيين خواهد گردیدمجلسين
موقع که الزم بداند تمام یا قسمتی از تأسيسات توليد و توزیع  وزارت آب و برق مجاز است هر - ١٥ماده  

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

   وزارت آب و برق از لحاظ
  .اجرا نمایند کند می  فنی و مالی و اداری اعالمبهبود وضع

توانند در صورتی که احتياج به خرید اراضی  می  وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه- ١٦ماده  
   و ابنيه و

انتقال و توزیع نيروی برق متعلق به اشخاص حقيقی یا حقوقی داشته  توليد و مستحدثات و تأسيسات
   شرح زیر باشند به

تشریفات ارزیابی و پرداخت بهای  و برق انجام خریداری و تصرف نمایند در موارد ضروری با تصویب وزیر آب
   خرید مانع تصرف و
  .انجام کار نيست

از طریق  تعيين بهای اراضی و ابنيه و مستحدثات و تأسيسات و توليد و انتقال و توزیع نيروی برق -الف  
   توافق بين دستگاه

توافق هيأتی مرکب از دادستان کل و وزیر آب و  آید و در صورت عدم به عمل می لکين آنهااجرایی و ما
   برق و مدیر کل ثبت یا

 اموال مورد بحث را تعيين خواهند کرد و رأی هيأت آنان با توجه به نظر کارشناسان بهای نمایندگان
  .قطعی است

مشابه آنها واقع در حوزه  ز بهای عادله مالک تعيين قيمت اراضی و ابنيه و مستحدثات عبارت ا-ب 
   عمليات در سال قبل از

  .گرفتن منظور از خرید و تأثير اجرای عمليات در قيمتها خواهد بود بدون در نظر تاریخ تصویب طرح
قيمت تأسيسات توليد و انتقال و توزیع نيروی برق در صورتی که تأسيسات مزبور طبق   مالک تعيين-ج 

   یفنی نگاهدار اصول
مربوط به استهالک طبق جدول  خریداری تأسيسات مزبور در آغاز کار پس از کسر مبالغ شده باشد بهای

   منضم به این قانون
سپری شده باشد ولی تأسيسات مذکور قابل استفاده باشند  استهالک خواهد بود در مواردی که مدت



   وزارت آب و برق و
قيمت خرید اوليه  درصد  مزبور را به بهایی که از دهتوانند تأسيسات مؤسسات و شرکتهای تابعه می

   تجاوز نکند طبق نظر
تأسيسات مزبور در آغاز کار باید متکی به اسناد مثبته باشد  بهای خریداری. کارشناس خریداری نمایند

   در صورت فقد اسناد و
تاریخ خرید تعيين خواهد  یا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس بهای خرید اوليه با توجه به مشابه آن در

  .بود
الذکر  فنی نگاهداری نشده باشد بر مبنای فوق  در صورتی که تأسيسات مورد خریداری مطابق اصول-د  

   ارزیابی شده و کسر
عدم نگاهداری و طبق اصول فنی از طرف کارشناس تشخيص و از بهای مقرره  نتيجه قيمت حاصله در

  . شدکسر خواهد
 قانون طرز تقویم و ٥ وعی و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعيين و با رعایت ماده بهای امالک مزر-ه 

   تملک اراضی مورد نياز
  . پرداخت خواهد شدبه مالک و کشاورزان سد فرحناز پهلوی

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

  . شدخواهد المدت استفاده ویلط
آن رضایت ندهد دادستان   در صورتی که مالک با انتقال ملک و متولی موقوفه به اجاره دادن و تحویل-ز  

   محل با رعایت
نامه ملک مورد نظر را پس از سپردن قيمت یا  یا اجاره طرف او سند انتقال و مقررات این قانون از

   االجاره پنج سال در مال
هر حال عدم  نماید و در تخليه قطعی ملک اقدام می  ثبت اسناد امضاء و در مدت یک ماه بهصندوق

   توافق متولی موقوفه به
  .برق نيست اجاره و یا مبلغ آن مانع عمليات وزارت آب و

شد ولی به جای پرداخت   بهای تأسيسات متعلق به شهرداریها به شرح فوق ارزیابی خواهد-تبصره  
    مربوطنقدی شهرداری

  .ای شریک شده و سهام خواهد داشت شرکت برق منطقه و یا سهام خود در معادل ارزش تأسيسات
ای به  ها و مؤسسات دولتی و یا شهرداریها امتياز یا اجازه وزارت خانه  در مواردی که از طرف- ١٧ماده  

   اشخاص حقيقی یا
تصویب این قانون  ت آب و برق از تاریختوزیع و فروش برق داده شده باشد وزار حقوقی جهت توليد و

   جانشين امتياز دهنده و یا
  .اجاره دهنده خواهد بود

 باشند در صورت لزوم در معابر  وزارت آب و برق و مؤسسات و شرکتهای تابعه آن مجاز می- ١٨ماده  
   عمومی شهرها و حریم

رق اقدام نمایند و همچنين نيروی ب امالک به نصب تأسيسات انتقال و توزیع اماکن و مستغالت و
   توانند از دیوارهای می

باشد و زمينهای زراعتی تا آنجایی که عرفًا  عمومی می که مشرف به معابر مستغالت و اماکن خصوصی
   موجب خرابی و

 - مقره -از قبيل پایه  ( توزیع سلب استفاده متعارف از امالک مردم نشوند به منظور نصب وسائل انتقال و
    پایه-عاب جعبه انش

توزیع  کانال خطوط برق مجانًا استفاده کند رعایت حریم خطوط انتقال و و همچنين عبور) چراغ و امثالهم
   طرف نيروی برق از

ساختمان اقدامی نماید که  در صورتی که مالک بخواهد در تغيير یا تعمير یا تجدید. مالکين الزامی است
   مستلزم تغيير

وزارت آب و برق مکلف است فورًا نسبت به تغيير محل  ع نيروی برق باشدوسائل انتقال و توزی محل
   وسائل انتقال و توزیع

  .برق اقدام نماید نيروی
در مسير خطوط انتقال و توزیع   در صورتی که اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که- ١تبصره  

   ها نيروی برق و نصب پایه
جود داشته باشد که بر اثر احداث خطوط انتقال و توزیع نيروی برق و اعيانی و مستحدثات و گيرد قرار می
   ها از بين پایه نصب



شرکتهای تابعه آن باید خسارت مالک  وزارت آب و برق و مؤسسات و برود و یا خسارتی به آنها وارد شود
   اعيانی را به ترتيب

در کارهای احداث خطوط انتقال و توزیع ای  وقفه قانون جبران نمایند بدون این که  این١٦مذکور در ماده 
  .ایجاد شود برق

زیرزمينی با توجه به ولتاژ برق با   حریم خطوط انتقال و توزیع نيروی برق اعم از هوایی و- ٢تبصره  
   پيشنهاد وزارت آب و برق و

  .تعيين خواهد شد وزیران تصویب هيأت
باشد که ایجاد مخاطرات فنی نمایند   درختان در صورتی که در مسير خطوط هوایی نيروی برق- ١٩ماده  

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

   این ١٦شده طبق ماده 
  .قانون پرداخت خواهد شد

ق که تا این تاریخ تشکيل وابسته به وزارت آب و بر ای و مؤسسات  شرکتهای برق منطقه- ٢٠ماده  
   اند از تاریخ تشکيل یافته

شوند از  می اجرای این قانون و شرکتها و مؤسسات برق مزبور که بعدًا تأسيس  سال پس از١٥مدت تا 
   تاریخ تأسيس برای

  . بود سال از پرداخت ماليات معاف خواهند١٥مدت 
آب و برق در آنها  يل یافته و یا وزارتای که به سرمایه دولت تشک  شرکتهای برق منطقه- ٢١ماده  

   باشد به سهيم می
  . معاف خواهند بودالثبت شرکتها حق نسبت سرمایه دولت از پرداخت

  .گردد مفاد این قانون مغایرت دارد ملغی می ها و مقررات که با نامه  آن قسمت از قوانين و آیين- ٢٢ماده  
قانون ضروری است با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصویب اجرای این  ای که برای نامه  آیين- ٢٣ماده  

   هيأت وزیران به موقع
  :جدول استهالک منضم به قانون برق ایران .شود اجرا گذاشته می

  . سال٢٠ متعلقات مربوطه  دیگ بخار و- ١
  . سال٢٠ توربين ژنراتور و متعلقات - ٢
  . سال٢٥ نيرو ترانسفورماتورها و سایر وسایل ساکن تبدیل و انتقال - ٣
  . سال١٥زیرزمينی   کابلهای- ٤
  . سال٢٥های بتونی و آهنی   شبکه هوایی با پایه- ٥
  . سال٧) فقط پایه و مقره (های چوبی  هوایی با پایه شبکه - ٦
  . سال٢٥ - ٦ سيمهای مسی ردیف شماره - ٧
  . سال١٠ دور و متعلقات آن ٣٧٥ موتورهای دیزل و ژنراتور تا - ٨
  . سال٧ دور و متعلقات آن ٧٥٠ دور تا ٣٧٦های دیزل و ژنراتور از موتور - ٩
باال مشتمل بر  قانون.  سال٥ دور به باال و متعلقات آن ٧٥٠موتورهای دیزل و ژنراتور دور زیاد یا از  - ١٠

   بيست و سه ماده و
ه بود در جلسه  تقدیم شد١٣٤٢مصوبه بيستم آذر ماه  آن به موجب ماده واحده پانزده تبصره که الیحه
   روز پنجشنبه اول تير

  .تصویب مجلس شورای ملی رسيد هزار و سيصد و چهل و شش شمسی به ماه یک
   دکتر حسين خطيبی-شورای ملی  نایب ریيس مجلس و 
 تمجلس سنا رسيده اس  به تصویب١٣٤٦٫٤٫١٩قانون فوق در تاریخ روز دوشنبه  

 


