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اين دستورالعمل بنا به الزامات وضرورتهاي قانوني حفاظت ازحريم شبکههاي برق در راستاي تداوم ارايه خدمات بهينه و مناسب
به مشترکين و مصرف کنندگان نيروي برق و نيز پيشگيري ازخطرات جاني و مالي از تجاوز به مسير و حريم قانوني شبکههاي
توزيع نيروي برق به شرح ذيل تدوين گرديد.

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

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

 .3تعاريف
 .3.1حريم:
با استناد به تصويبنامه حريم  3131هيات وزيران ،عبارت است از فاصله مجاز و مستحدثات از شبکههاي برق برابر مقررات
مربوطه.
.1.3کميته حريم باني:
کميتهاي است مرکب از مدير عامل (رييس کميته) ،معاون بهرهبرداري و ديسپاچينگ ،معاون برنامهريزي و مهندسي  /معاون
مهندسي ،معاون فروش و خدمات مشترکين ،مدير دفتر حقوقي ،مدير دفتر حراست و مدير دفتر رييس گروه ايمني (دبيرکميته) که
بهمنظور پيشگيري و حفظ و نگهداري حريم شبکههاي برق در هر شرکت توزيع تشکيل ميشود.
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.1.1حريمبان:
شخصي حقيقي يا حقوقي است که در هر منطقه  /امور  /ناحيه  /و ...حسب مورد از طرف شرکت توزيع بامسووليت مدير مربوطه
وظيفه بازرسي و کنترل حريم شبکههاي برق را مطابق مفاد اين دستورالعمل بهعهده دارد.
.1.3متجاوز حريم:
شخصي است حقيقي يا حقوقي که به طرق مختلف مبادرت به تجاوز به حريم شبکههاي برق مينمايد.
. 1.3شبکههاي برق:
عبارت است از کليه تاسيسات و تجهيزات موجود در سطوح ولتاژي مختلف.
.1.3شبکههاي توزيع نيروي برق:
عبارت است از کليه تاسيسات و تجهيزات موجود در سطوح ولتاژ فشار متوسط و فشار ضعيف که تحت اختيار و يا مالکيت
شرکتهاي توزيع نيروي برق ميباشد.
 .1.1تجاوز به حريم شبکههاي برق:
تجاوز به حريم شبکههاي برق ممکن است به طرق ذيل صورت پذيرد:
هرگونه اقدام و مداخله غير مجاز از قبيل ساخت و ساز درحريم ،غرس اشجار ،نصب داربست ساختمانها ،کار با جرثقيل و ساير
ماشينآالت و حمل و نقل در حريم شبکهها ،نصب تراکت و تجهيزات تبليغاتي ،صعود افراد غير مسوول از پايههاي برق و ...انجام
عمليات ساختماني موقت در حريم که با اجازه شرکت توزيع ذيربط صورت ميپذيرد از مصاديق تجاوز به حريم تلقي نميگردد.

 .4مراجع :
 .3.3استانداردهاي ISO 1003 : 3002, OHSAS 32003 : 3001 , ISO 33003 : 3003
 .3.3پروانه فعاليت شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي

1

77

IMS
حفظ و نگهداري حريم شبکه هاي توزيع نيروي

05WI71-57
7931/50/71

برق
 .1.3نامه شماره  33/1133به تاريخ  13/1/1شرکت توانير با موضوع ابالغ دستورالعمل حفظ و نگهداري حريم شبکههاي توزيع
نيروي برق
 .3.3تصويبنامه حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق به شماره /33131ت 30113ه مورخ  13/3/3هيات وزيران.
 .3.3ابالغيه شماره  300/10/31311/13مورخ  13/33/3وزارت نيرو در خصوص حداقل ميزان حريمهاي زميني و هوايي خطوط
توزيع فشار ضعيف

 .5مسووليت:
 .3.3وظايف کميته حريمباني:
 .3.3.3جلوگيري از تجاوز به حريم و پيگيري امور مربوط به رفع تجاوز از حريم شبکههاي برق و عنداللزوم از طريق ارجاع به
مقامات قضايي( .فرم شماره  3ومتعاقب آن ،فرمهاي شماره)3،1،3
 .3.3.3اعالم کتبي موارد مشاهده شده از تجاوز به حريم شبکههاي فوق توزيع و انتقال به شرکتهاي برق منطقهاي ذيربط.
 .3.3.1نظارت بر روند ارايه گزارش تجاوز به حريم به واحدهاي ذيربط بهمنظور عدم اعطاي انشعاب و ساير خدمات به متجاوزين
به حريم شبکههاي برق.
.3.3.3اعالم کتبي موارد مشاهده شده از تجاوز به حريم شبکههاي توزيع به واحدهاي ذيربط.
 .3.3.3مکاتبه با شهرداريها ،بنياد مسکن ،بخشداريها،دهياريها و يا ساير ارگانها مبني بر تاکيد بر اخذ استعالم وضعيت حريم
شبکههاي برق بهمنظور تحقق مفاد اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور مصوب  3131شوراي انقالب ،هنگام
صدور پروانه ساختمان و شروع طرحهاي عمراني و همچنين کنترل رعايت حريم توسط طراحان و ناظرين داراي پروانه اشتغال به-
کار مهندسي.
 .3.3.3وزارت راه و شهرسازي وفق شيوهنامه اجرايي نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات برقي کليه اماکن ابالغي وزير
نيرو و وزارت راه و شهرسازي عمل نمايد.
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 .3.3.1مستندسازي کليه موارد تجاوز به حريم شبکههاي برق و بايگاني متمرکز اخطارهاي ابالغي به متجاوزين به حريم شبکههاي
توزيع برق.
 .3.3.2درخواست از کميتهها و يا واحدهاي ذيربط بهمنظور ارايه راهکارهاي مناسب ،متضمن پيشگيري از هرگونه دخل و تصرف
در شبکههاي توزيع برق و بررسي و انعکاس مراتب به مديريت عالي شرکت جهت اتخاذ تصميم مقتضي.
 .3.3.1تنظيم رئوس برنامههاي اطالعرساني و فرهنگسازي مردمي و صنوف مختلف جهت اجرا از طريق روابط عمومي و آموزش.
 .3.3وظايف حريمبان:
 .3.3.3بازديد از حريم شبکههاي توزيع برق بهطور مستمر مطابق برنامه زمانبندي تنظيم شده (کليه مسيرها حداقل يک بار در هر ماه
مورد بازديد و کنترل قرار گيرد).
 .3.3.3ارايه گزارشهاي مکتوب و مصور تجاوز به حريم شبکههاي توزيع به واحد مربوطه حداکثر پس از سه روز از زمان بازديد
(موارد فوري و ضروري از جمله نصب بدون مجوز داربست جهت انجام عمليات ساختماني و نظاير آن از اين حکم مستثني است
و بايد بالفاصله به متجاوز اخطار الزم ابالغ و مراتب به واحد مربوطه گزارش و پيگيري گردد)( .فرم شماره  3و متعاقب آن ،فرم-
هاي شماره )3،1،3
 .3.3.1ارايه گزارشهاي مکتوب تجاوز به حريم شبکههاي فوق توزيع و انتقال به واحد مربوطه (درصورت مشاهده) و تنظيم و
ارسال گزارش تجاوز به حريم شبکههاي فوق توزيع و انتقال جهت ارسال به شرکت برق منطقهاي توسط شرکت توزيع.
 .3.3.3تشکيل پرونده و درج موارد تجاوز به حريم شبکه توزيع در بانک اطالعاتي مربوطه.
 .3.3.3تنظيم و ابالغ اخطارهاي الزم با امضاي مجاز واحد مربوطه به متجاوزين واخذ رسيد (با ارسال رونوشت حسب مورد به
شهرداري  /بخشداري  /دهياري  /شوراي اسالمي روستا و نيز دفتر حقوقي شرکت)( .فرم شماره ( )30FM13و متعاقب آن فرمهاي
شماره ( )30FM13و( )30FM11و( )30FM13و(. ))30FM13
 .3.3.3دريافت گزارشات نقض حريم ازساير واحدهاي شرکت توزيع يا گزارشهاي مردمي و بررسي ،پيگيري و اقدام الزم.
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 .3.3.1کليه اکيپهاي عملياتي (خطوط ،پستها ،روشنايي معابر و ،)....نظارتي و مامورين قرائت کنتور و مامورين بازديد ،مکلفند
در صورت مشاهده موارد تجاوز به حريم ،مراتب را به مسوول واحد ذيربط کتبا اعالم نمايند .بديهي است براي اکيپها و مامورين
پيمانکاري ميبايد موارد در قراردادهاي فيما بين منظور گردد.

 .6روش انجام كار
 .3.3تهيه و تنظيم برنامه زمانبندي بازديد ماهانه توسط حريمبان و اخذ تاييدنامه به مدير مربوطه.
 .3.3انجام بازديدها توسط حريمبان مطابق برنامه زمانبندي يا ساير موارد گزارش شده.
 .3.1تهيه گزارش مصور و دقيق با ترسيم کروکي و ذکر مشخصات محل واقع در حريم توسط حريمبان.
 .3.3ارسال گزارش تجاوز به حريم به مدير مربوطه.
 .3.3تشکيل پرونده و ثبت موارد تجاوز به حريم در بانک اطالعاتي.
 .3.3اعالم کتبي موارد مشاهده شده از تجاوز به حريم شبکههاي فوق توزيع و انتقال توسط مدير مربوطه به کميته حريمباني.
 .3.1ارجاع گزارش تجاوز به حريم توسط مدير مربوطه به واحدهاي ذيربط بهمنظور عدم اعطاي انشعاب و سايرخدمات برق به
متجاوزين به حريم شبکههاي برق.
 .3.2ارجاع گزارشات موارد تجاوز به حريم به واحد مهندسي  /طراحي توسط مدير مربوطه.
 .3.1مراجعه کارشناس طراحي به محل جهت تعيين نحوه و ميزان تجاوز به حريم و تهيه طرح رفع تجاوز و دستور اجراي آن از
سوي مقام مجاز.
 .3.30جلوگيري از ادامه کار اشخاص حقيقي يا حقوقي متجاوز به حريم با ابالغ اخطار کتبي (توسط مدير ذيربط و درموارد
اضطراري راسا توسط حريمبان) و متعاقبا اقدام جهت رفع تجاوز از طريق مجاري ذيربط (فرم شماره ( )30FM13و متعاقب آن
فرمهاي شماره ( )30FM13و( )30FM11و( )30FM13و(. ))30FM13
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 .3.33اخذ رسيد در تمامي موارد ابالغ اخطاريهها الزامي است و در صورت استنکاف گيرنده ،اخطاريه در محل الصاق و مراتب
ذيل نسخه ثاني درج ميشود.
 .3.33ارسال رونوشت کليه مکاتبات به دفتر حقوقي و حسب مورد به کميته حريم باني ،دفتر حراست و يا ساير واحدهاي ذيربط
توسط مدير مربوطه.
 .3.31ارسال گزارش عملکرد ماهانه بازديدها و جمعبندي مشکالت مشاهده شده و پيشنهادهاي اصالحي بهکميته حريمباني توسط
مدير واحد عملياتي.
 .3.33برنامهريزي و تشکيل منظم جلسات کميته حريمباني بهطور ماهانه.
 .3.33انعکاس موارد مشاهده شده از تجاوز به حريم شبکههاي فوق توزيع و انتقال به شرکت برق منطقهاي توسط شرکت توزيع.
 .3.33اعالم کتبي موارد مشاهده شده از تجاوز به حريم شبکههاي توزيع به واحدهاي ذيربط.
 .3.31بررسي،کنترل و نظارت برروند اجراي بازديدها و گزارش عملکرد ماهانه واحدهاي عملياتي توسط مدير مربوطه.
 .3.32تهيه و تنظيم مکاتبات الزم با شهرداريها ،بنياد مسکن ،بخشداريها ،دهياريها و يا ساير ارگانها مبني بر تاکيد بر اخذ
استعالم وضعيت حريم شبکههاي برق بهمنظور تحقق مفاد اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور مصوب 3131
شوراي انقالب ،هنگام صدور پروانه ساختمان و شروع طرح هاي عمراني و همچنين کنترل رعايت حريم توسط طراحان و ناظرين
داراي پروانه اشتغال بهکار مهندسي وزارت راه وشهرسازي وفق شيوهنامه اجرايي نظارت بر طراحي و اجراي استاندارد تاسيسات
برقي کليه اماکن ابالغي وزير نيرو و وزارت راه و شهر سازي و پيگيريهاي مربوطه.
 .3.31نظارت بر مستندسازي کليه موارد تجاوز به حريم شبکههاي برق و بايگاني متمرکز اخطارهاي ابالغي به متجاوزين به حريم
شبکههاي توزيع برق.
 .3.30بررسي راهکارهاي مناسب متضمن پيشگيري از هرگونه دخل و تصرف در شبکههاي توزيع برق و سياستگذاري و ابالغ
آن.
 .3.33نظارت بر اجراي برنامههاي اطالعرساني و فرهنگسازي مردمي و صنوف مختلف.
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 .3.33نظارت بر برنامهريزي و اجراي مناسب دورههاي آموزشي حريمبانان و ساير کارکنان مرتبط.

.7شرايط احراز شغلي حريم بانان
 .1.3داشتن تجربه کافي و يا حداقل مدرک تحصيلي ديپلم برق
 .1.3توانايي جسمي و فکري الزم
 .1.1حداقل يک سال سابقه کار مفيد در واحدهاي فني
 .1.3گذراندن آموزشهاي الزم شامل:
 .1.3.3استاندارد شبکههاي برق ومسايل ايمني
 .1.3.3قوانين و مقررات مربوط به برق و حريم شبکههاي آن
 .1.3.1نقشهخواني(فيزيکي و الکترونيکي)
 .1.3.3نحوه تنظيم فرمها وگزارشها
 .1.3.3چگونگي ابالغ اخطاريهها
 .1.3.3آشنايي با محدوده عملياتي

 .8مدارک و تجهيزات ايمني و ابزار كارحريم بانان
 .2.3کارت شناسايي
 .2.3فرمهاي مربوطه اعم از اخطاريه و غيره
 .2.1لباس کار متحدالشکل و کفش کار مناسب
 .2.3تجهيزات ايمني فردي و گروهي
 .2.3دوربين عکاسي
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 .2.3تجهيزات اندازهگيري فواصل و حريمها (ارتفاعسنج امواج صوتي و متر)
 .2.1دوربين چشمي
 .2.2وسيله نقليه مناسب

.9آموزش كاركنان
با توجه به اهميت و لزوم آشنايي ،ضروريست تمام کارکنان مربوطه در زمينه شناخت کامل اين دستورالعمل دوره آموزشي الزم را
طي نمايند.

 .11تفسير دستورالعمل
مرجع رفع هر گونه ابهام در تعريف و تفسير مفاد اين دستورالعمل معاونت هماهنگي توزيع توانير و با مشارکت دفتر حقوقي مي-
باشد.

 -11فرمها و سوابق:

نام مدرک

مدت

كد مدرک

محل نگهداري

7

فرم ترسيم کروکي

70FM57

ايمني

يك سال

0

فرم مجوز حريم شبکه هاي فشار ضعيف

70FM753

(اتوماسيوني)

يك سال

9

اعالم نظر در مورد حريم

70FM775

ايمني

يك سال

1

گزارش حريم بان

05FM10

ايمني

يك سال

0

فرم اخطاريه حريم

05FM19

ايمني

يك سال

05FM11

ايمني

يك سال

1

فرم صورتجلسه رفع تجاوز ازحريم شبکه برق

05FM10

ايمني

يك سال

8

فرم ثبت اطالعات شناسايي رفع حريم

05FM18

ايمني

يك سال

رديف

1

فرم تقاضاي معرفي نماينده از دادگستري جهت رفع تجاوز از
حريم

نگهداري

75

77

IMS
حفظ و نگهداري حريم شبکه هاي توزيع نيروي

05WI71-57
7931/50/71

برق
 .12ضمايم
 .33.3تصويبنامه حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق به شماره /33131ت 30113ه مورخ  13/3/3هيات وزيران.
 .33.3بروشور نحوه تخفيف حداقل ميزان حريمهاي زميني و هوايي خطوط توزيع فشار ضعيف.
 .33.1قانون سازمان برق ايران  -مصوب 31تير .3133
 .33.3اليحه قانوني راجع به اشخاصي که بدون مجوز قانوني به منظور بهرهگيري از آب و برق تاسيسات وزارت نيرو وشرکتها و
سازمانهاي تابعه اقدام مينمايند .مصوب  33اسفند  3132شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران.
 .33.3اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور -مصوب  1تير  3131شوراي انقالب جمهوري اسالمي ايران

77

77

 .33.3تصويبنامه حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق به شماره /72121ت 23102ه
مورخ  66/2/6هيات وزيران:
ماده -3در اين تصويبنامه اصطالحات زير در معاني مشروح بهکار ميروند:
الف) خط برق :مجموعهاي از تجهيزات و متعلقات نظير پايه ،دکل ،هادي ،مقره وکابل که بهمنظور انتقال و توزيع نيروي برق
مورد استفاده قرار ميگيرد.
ب)محورخط :خط فرضي رابط بين مرکز پايهها درطول خطوط هوايي و در کابلهاي زميني و زير سطح آب در طول خط.
ج)مسير خط :نواري در طول خطوط برق ،که در خطوط هوايي حاصل از تصوير هاديهاي جانبي خط بر روي زمين و در
کابلهاي زميني و زير سطح آب منطبق با عرض مستحدثه مربوطه است.
د)حريم :حريم خطوط نيروي برق به دو نوع زميني و هوايي تقسيم ميشود:
 -3حريم زميني :دو نوار در طرفين مسير خط و متصل به آن از سطح زمين که عرض هريک از اين دو نوار در اين تصويب-
نامه تعيين شده است.
.3حريم هوايي :نقاطي در هوا درامتداد هادي و به شکل مستطيل ،ناشي از اعمال حريمهاي افقي و عمودي بهشرح زير که
هادي جريان برق در مرکز آن قرار ميگيرد:
 3-3حريم عمودي :فاصله عمودي در هوا ازطرفين هادي جريان برق در راستاي قايم که در اين تصويبنامه تعيين شده است.
 -3-3حريم افقي :فاصله افقي در هوا از طرفين هادي جريان برق در راستاي افق که در اين تصويبنامه تعيين شده است.
هـ -رديف ولتاژ :ولتاژ اسمي خطوط نيروي برق
و -خط فشار ضعيف :خطي که داراي ولتاژ کمتر از يک هزار ولت است.
ز -خط فشارمتوسط :خطي که داراي ولتاژ يک هزار ولت تا شصت و سه هزار ولت است.
ح – خط فشارقوي :خطي که داري ولتاژ شصت وسه هزار ولت و باالتر است.

ماده  -3حريم خطوط هوايي برق با توجه به رديف ولتاژهاي مختلف بهشرح زير تعيين ميشود:
 -3حريم خطوط هوايي فشارضعيف :حريم خطوط نيروي برق کمتر از يک هزار ولت ،بهصورت زميني بوده که حداکثر آن ()3/1
متر ميباشد.
تبصره :مطابق ابالغيه شماره  300/10/31311/13مورخ  13/33/3وزارت نيرو و نظر به اختيارات حاصل از تبصره بندهاي  3و 3
ماده  3تصويبنامه خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق شماره /33131ت30113ه مورخ  13/3/3هيات محترم وزيران ،حداقل
ميزان حريمهاي زميني و هوايي خطوط توزيع فشار ضعيف به شرح زير ميباشد:
الف  -حريم زميني خطوط فشار ضعيف  3/1متر ميباشد لکن مديريت توزيع برق شهرستانها ميتوانند بر اساس توجيهات فني و
شرايط مقرر در اين بخشنامه با حفظ حق دسترسي به خط و کمال انتفاع از آن و با رعايت استانداردها و ضوابط فني ابالغ شده ،با
تاييد مدير عامل يا نماينده وي (معاونت بهرهبرداري و ديسپاچينگ) ،حسب مورد حريمهاي جدول ذيل را جايگزين نمايند:
حريم

رديف

موقعيت محلي و نوع هادي

ميزان
ميزان حريم
هوايي(متر)
زميني(متر)
عمودي
افقي

1

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

0/7

2

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

0/9

1/3

3

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

0/9

1/3

4

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

0/5

0/9

5

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

0/5

0/5

6

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

0/05

0/05

ب -کابل اتصال خطوط هوايي برق به محل لوازم اندازهگيري مشترکين (کابل سرويس هوايي) به شرط حفظ حق دسترسي به خط
برق و رعايت استانداردها و ضوابط فني ابالغ شده ،حريم ندارد.

ج -شرکت برق ،در مورد خطوطي که در مجاورت ساير خطوط برق احداث مينمايد و نيز تاسيسات و تجهيزاتي که روي پايهها
يا در مجاورت خطوط برق خود نصب مينمايد ،به شرط رعايت استانداردها و ضوابط فني ابالغ شده ،ملزم به رعايت حريم متقابل
(حريم خط برق نسبت به خطوط يا تاسيسات و تجهيزات خطوط برق مجاور) نميباشد.
د -منظور از دسترسي عرفي به خط برق در اين بخشنامه ،مواردي نظير مستحدثات داراي پنجره يا درب بازشو به سمت خطوط
برق ،بالکن يا پيشآمدگي ،و يا دسترسي از طريق پشت بام ،ديوار و نردبان ثابت است؛ که فاصله افقي و عمودي لبهي انتهايي آنها
از خطوط برق به ترتيب کمتر از  3/33و  3/3متر باشد.
ه -تاسيسات و تجهيزات موقت جهت کار در مجاورت حريم خطوط برق شامل داربست و باالبر و نظاير آن مشمول اين بخشنامه
نبوده و در اين خصوص ،کسب مجوز قبلي از شرکت برق ضروري است.
 -3حريم خطوط هوايي فشارمتوسط:
الف) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يک هزار تا بيست هزار ولت بهصورت زميني بوده که حداکثر ( )3/30مترميباشد.
ب) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ سي و سه هزار ولت بهصورت زميني بوده که حداکثر آن ( )1/3متر ميباشد.
تبصره -حداقل ميزان حريم در خطوط فشارضعيف و متوسط موضوع بندهاي ( )3و( )3و يا جايگزيني حريم هوايي بهجاي حريم
زميني حداکثر تامقادير مندرج در بندهاي مذکور با شرط وجود حق دسترسي به خطوط برق و کمال انتفاع ازآن ،براساس نوع
هادي ،ضوابط فني ابالغي وزارت نيرو ،عوارض طبيعي ،موقعيت محلي و ساير شرايط مطابق نظر وزير نيرو تعيين ميشود.

-1حريم خطوط هوايي فشارقوي:
الف)حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزارولت بهصورت زميني و برابر ( )2متر 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 ( )33/1متر ميباشد.
د) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزارولت بهصورت زميني و برابر ( )33متر ميباشد.
هـ ) حريم خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزارولت بهصورت زميني و برابر ( )33متر ميباش

تبصره -وزارت نيرو ميتواند در داخل و خارج از محدوده شهرها بهصورت کلي يا موردي بر اساس ضوابط فني ابالغي آن
وزارت موقعيت محلي و ساير شرايط و به شرط اطمينان از استقامت خط حريم هوايي را بهشرح زير اعمال نمايد؛ دراينصورت
سي درصد ( )%10از حريمهاي زميني بند ( )1الزماالجرا ميباشد:
 -3درخطوط نيروي برق رديف ولتاژ شصت و سه هزار ولت حريم افقي ( )1متر و حريم عمودي ( )3متر ميباشد.
 -3در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ يکصد و سي هزار ولت حريم افقي ( )3/3متر و حريم عمودي ( )1متر ميباشد.
 -1درخطوط نيروي برق رديف ولتاژ دويست و سي هزار ولت حريم افقي ( )3/3متر و حريم عمودي ( )2متر ميباشد.
 -3در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ چهارصد هزار ولت حريم افقي ( )1متر و حريم عمودي ( )30متر ميباشد.
 -3در خطوط نيروي برق رديف ولتاژ هفتصد و شصت و پنج هزار ولت حريم افقي ( )30متر و حريم عمودي ( )33متر ميباشد.
ماده  -1درمواردي که خطوط هوايي فشارقوي از عوارض طبيعي نظير جنگل ،کوه و دره عبور نمايد و همچنين در مواردي که
اعمال حريم زميني دشوار باشد ،بهپيشنهاد شرکت برق مربوط و تصويب وزير نيرو با رعايت ضوابط فني و ايمني ،ميتوان به-
صورت موردي حريمهاي هوايي مندرج در تبصره بند ( )1ماده ( )3را با شرط وجود حق دسترسي به خطوط برق و کمال انتفاع
ازآن ،جايگزين حريم زميني نمود.
ماده  -3درمورد توسعه محدوده شهر در اراضي و امالک خارج از محدودهاي که قبال خطوط نيروي برق با استفاده از حق حريم
درآن ايجاد شده ،وزارت نيرو و شرکتهاي برق کماکان ازحق حريم استفاده مينمايند.
ماده  -3درصورتي که رديفهاي ولتاژي درآينده بين رديفهاي ولتاژ مذکور دراين تصويبنامه بهوجود آيد ،حريم زميني و يا
هوايي آن به تناسب حريم نزديکترين رديف ولتاژي باالتر آن تعيين خواهد شد.
تبصره – تعيين وتشخيص رديف ولتاژ خطوط نيروي برق با وزارت نيرو ميباشد.
ماده  -3هرگونه عمليات ساختماني و اقداماتي نظير ايجاد تاسيسات صنعتي ،مسکوني ،مخازن سوخت ،انبارداري و تاسيسات
دامداري يا باغ يا درختکاري در مسير و حريم زميني و هوايي خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ممنوع است و فقط اقداماتي از
قبيل زراعت فصلي و سطحي ،حفظ يا کاشت درختان کم ارتفاع ،حفرچاه و قنوات بدون استفاده از دکل حفاري ،اکتشاف و بهره-
برداري ازمعادن ،راهسازي واحداث شبکه آبياري مشروط بر اينکه مانعي براي دسترسي به خطوط برق براي وزارت نيرو و شرکت-
هاي برق ايجاد ننمايد و سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط برق نگردد با رعايت ماده ( )2اين تصويبنامه بالمانع است.

تبصره  -3تراکم و نوع درختان کم ارتفاع با توجه به وضعيت جغرافيايي محل و ساير شرايط توسط وزارت نيرو باکسب اطالع از
مراجع ذيربط اعالم خواهد شد.
تبصره  -3ايجاد شبکه آبياري ،حفر چاه و قنوات و راهسازي در اطراف پايههاي خطوط نبايد در فاصلهاي کمتر از ( )1متر از پي
پايهها انجام گيرد .بهرهبرداري از معادن بايد با رعايت ضوابط فني ازجمله ضوابط استقامت خطوط و در فاصلهاي بيشتر از حريم
زميني مربوط به آن خط از اطراف پايههاي آن انجام پذيرد.
تبصره -1استفاده ازمواد منفجره در مسير و حريم خطوط برق ممنوع است.
تبصره  -3آن قسمت از بام ساختمانهايي که در محدوده زير حريم هوايي در خارج از مسير حريمهاي زميني و هوايي قراردارد
بايد با شيب بيش از ( )33درجه باشد .درصورتي که سقف ساختمانهاي موضوع اين تبصره فاصلهاي بيش از ( )3متر از حريم
عمودي داشته باشد رعايت اين تبصره الزامي نيست.
ماده  -1اشخاصي که برخالف مقررات اين تصويبنامه اقدام به عمليات و تصرفاتي در مسير و حريمهاي زميني و هوايي و در زير
حريم هوايي خطوط برق نمايند ،مکلفند بهمحض اعالم وزارت نيرو و يا شرکتهاي برق ،عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينه
خود نسبت به رفع آثار عمليات و تصرفات مبادرت نمايند .درغير اينصورت براساس اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و
برق کشور -مصوب  -3131عمل مي شود.
ماده  -2کليه عمليات مربوط به راهسازي ،کشاورزي ،حفرچاه و قنوات ،عبور وحمل بار و ماشينآالت و مانند آن در مسير و حريم
خطوط نيروي برق و در زير حريم هوايي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بايد با رعايت اصول حفاظتي بهمنظور جلوگيري از
بروز خطرات جاني و ورود خسارات مالي باشد و درمورد حفر چاه ،قنوات و راهسازي قبال از شرکتهاي برق وزارت نيرو،
استعالم و اجازه کتبي کسب گردد و در هر حال نظر شرکتهاي ذيربط بايد ظرف يک ماه از تاريخ وصول درخواست اعالم شود.
ماده -1حريم کابلهاي برق در زيرزمين و زير سطح آب نيممتر به صورت افقي و تا دو متر بهصورت عمودي ازمحور کابل مطابق
ضوابط فني وزارت نيرو باحق دسترسي ميباشد و در مواردي که کابل با ساير تاسيسات شهري ازقبيل تلفن ،لولهکشي آب،
فاضالب ،گاز و مانند آن تقاطع نمايد ضوابط فني متداول شبکه انتقال و توزيع نيروي برق بايد رعايت شود.
ماده  -30رعايت حريم و ضوابط فني مصوب خطوط نيروي برق توسط اشخاص حقيقي و حقوقي الزامي است و در هر مورد که
تاسيسات زيربنايي جديد مانند خطوط مخابراتي ،راه و راهآهن ،نفت ،گاز ،آب و فاضالب با خطوط نيروي برق تقاطع نمايد يا در
حريم آن واقع شود اين عمل با اخذ مجوز از وزارت نيرو يا شرکتهاي ذيربط انجام ميگردد .درمواردي که خطوط جديد نيروي
برق از روي تاسيسات زيربنايي موجود عبور نمايد رعايت حريم و ضوابط مربوطه با هماهنگي دستگاههاي ذيربط الزامي است.

ماده  -33بهمنظور اطالع صاحبان اراضي و امالک واقع در مسير و حريم خطوط نيروي برق و جلب توجه آنان به اجراي مفاد قانون
سازمان برق ايران ،وزارت نيرو يا شرکتهاي برق از طريق نشر آگهي در جرايد و يا ساير وسايل مقتضي قابل استناد ،آغاز اجراي
عمليات احداث خط نيروي برق را اعالم ميکند.
ماده  -33درصورت کاهش حريمهاي خطوط برق در اجراي اين تصويبنامه و پرداخت مابهازايي به دليل اعمال محدوديتهاي
پيشين بهدرخواست مالک وتايديه وجه آن به قيمت کارشناسي روز با رعايت مقررات مربوط مرتفع ميگردد.
تبصره -چنانچه حريمهاي خطوط برق واقع در معابر عمومي و يا اراضي متعلق به بخش هاي عمومي و دولتي و يا نيروهاي نظامي
و انتظامي کاهش يابد ،امالک يا اراضي آزاد شده بدون دريافت هرگونه وجهي به دستگاه اجرايي مربوط واگذار خواهد شد .در
مورد ساير اراضي برابر با طرحهاي توسعه و عمران کالبدي ذيربط مصوب اقدام خواهد شد.
ماده  -31اين تصويبنامه جايگزين تصويبنامه شماره 31033مورخ  3131/30/2مي شود.

 .33.3بروشور نحوه تخفيف حداقل ميزان حريمهاي زميني و هوايي خطوط توزيع فشار ضعيف:
مطابق ابالغيه شماره  300/10/31311/13مورخ  13/33/3وزارت نيرو و نظر به اختيارات حاصل از تبصره بندهاي  3و  3ماده 3
تصويبنامه خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق شماره /33131ت30113ه مورخ  13/3/3هيات محترم وزيران ،بروشور
حداقل ميزان حريمهاي زميني و هوايي خطوط توزيع فشار ضعيف بهشرح زير ميباشد:

 .33.1قانون سازمان برق ايران  -مصوب 76تير :7061
ماده -3بهمنظور توسعه توليد  -انتقال و توزيع نيرو ،وزارت آب و برق موظف است با توجه به برنامههاي اقتصادي و عمراني
کشور طرحهاي الزم و قطعي را تهيه و به موقع اجرا بگذارد.
ماده  -3وزارت آب و برق مکلف است ،پس از انجام مطالعات کافي کشور را از نظر تامين برق بدون الزام به پيروي از تقسيمات
کشوري به مناطقي تقسيم نمايد و براي تامين برق آن بهتدريج اقدام به تاسيس شرکتهاي برق منطقهاي بنمايد.
تبصره -وزارت آب و برق ميتواند برحسب توسعه فعاليت و مقتضيات فني ،حدود مناطق و حوزه خدمات شرکتهاي برق منطقه-
اي را تغيير دهد.
ماده -1وزارت آب و برق ميتواند شرکتهاي برق منطقهاي را بهصورت شرکتهاي سهامي تشکيل دهد .اساسنامه شرکتهايي که
با سرمايه دولت يا با مشارکت شهرداريها و يا مشارکت سرمايههاي خصوصي تشکيل ميگردد؛ با پيشنهاد وزارت آب و برق به
تصويب کميسيونهاي آب و برق و امور استخدام سازمانهاي اداري مجلس خواهد رسيد.
ماده -3وزارت آب و برق در اجراي وظايف خود ميتواند هر قسمت از اختيارات خود را درحدود اين قانون و با رعايت مقررات
مربوط به شرکتهاي برق منطقهاي يا موسسات دولتي و ياشهرداريها و يا شرکتهاي تعاوني روستايي تفويض نمايد.
ماده -3از تاريخي که وزارت آب و برق براي هر منطقه اعالم مينمايد هيچ شخصي اعم از حقيقي و حقوقي نميتواند بدون
موافقت و کسب پروانه از وزارت آب و برق درتوسعه يا ايجاد و احداث و بهرهبرداري تاسيسات توليد  -انتقال و توزيع برق به-
منظور مصرف در امور کشاورزي و صنعتي و تجارتي اقدام نمايد .درصورت تخلف ،وزارت آب و برق ميتواند از شروع يا ادامه
کار جلوگيري نمايد .مقامات انتظامي موظف هستند با درخواست مامورين مجاز آب و برق از ايجاد و بهرهبرداري اين قبيل
تاسيسات جلوگيري نمايند.
ماده  -3کليه موسسات برق موجود موظفند که پس از آگهي وزارت آب و برق ظرف سه ماه درخواست پروانه نمايند .وزارت آب
و برق درخواستهاي مزبور را مورد رسيدگي قرار خواهد داد و براي موسسات ذيصالحيت پروانه صادر خواهد نمود .درصورتي
که اين موسسات واجد صالحيت فني نباشند يا پس از آگهي درظرف مدت مقرر درخواست پروانه ننمايند و يا اجراي برنامهها
مقررات وزارت آب و برق را متعهد نشوند و بدان عمل ننمايند وزارت آب و برق ميتواند کليه 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  33اين قانون عمل کند.

تبصره  -3موسسه برق عبارت از شرکت  -بنگاه يا سازماني است که به کار توليد يا انتقال يا توزيع بهمنظور خريد و فروش نيروي
برق بهطور عمده يا جزئي اشتغال داشته باشند ،اعم از اينکه دولتي متعلق به شهرداري يا وابسته به آن خصوصي و مختلط باشد.
موسساتي که در تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحا به امور توليد – انتقال  -توزيع و يا فروش نيروي برق اشتغال دارند تا
زماني که وزارت آب و برق ادامه کار آنها را مجاز بداند ،مشمول مفاد اين قانون ميباشند.
تبصره -3منظور از پروانه دراين قانون اجازه نامهاي است که ازطرف وزارت آب و برق بهمنظور ايجاد و بهرهبرداري از تاسيسات
توليد – انتقال  -توزيع و فروش نيروي برق طبق شرايط معين صادر ميشود.
ماده  -1وزارت آب و برق مقررات الزم را براي طرز اداره موسسات برق و بهبود وضع توليد  -انتقال  -توزيع و فروش نيروي برق
وضع خواهد نمود کليه موسسات برق بايد از مقررات مزبور تبعيت نمايند.
ماده -2وزارت آب و برق ميتواند ،احتياجات موسسات و يا شرکتهاي تابع برق را از لحاظ خدمات فني و اداري با رعايت قانون
استخدام کشوري تامين نمايد و جهت آموزش فني و اداري کارکنان موسسات مزبور در رشتههاي مورد نياز ترتيبات الزم را معمول
دارد.
تبصره -وزارت آب و برق يا موسسات و شرکتهاي تابع ميتوانند در قبال خدماتي که براي موسسات برق انجام ميدهند
کارمزدي معادل هزينه خدمات انجام شده تعيين و از موسسات مذکور دريافت دارند ،وجوه حاصل به مصرف هزينههاي مربوط به
انجام مقاصد مقرر دراين ماده خواهد رسيد.
ماده  -1از تاريخ تصويب اين قانون ،اخذ هرنوع وجهي از مصرف کنندگان برق از قبيل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و آئيننامه-
هايي خواهد بود که از طرف وزارت آب و برق تعيين و اعالم ميشود.
تبصره -3آئيننامههاي مذکور مشتمل بر جدول نرخها ،مقررات و شرايط فروش برق ،طرز احتساب بهاي انواع مصارف و اصولي
است که در انجام معامالت با مصرف کنندگان مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره  -3موسسات برق تعرفههاي مصوب را براي اطالع عمومي آگهي خواهند کرد.
ماده  -30کليه موسسات برق ،مکلف به رعايت تعرفه مصوبه وزارت آب و برق خواهند بود .مسووالن موسسات برق درصورت
تخلف ،عالوه بر رد مال يا وجه ماخوذه به ذينفع ،به پرداخت دو برابر آن بهعنوان جريمه محکوم 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 محکوم خواهند شد.
تبصره

 -3آئيننامه مصرف جرايم اختصاصي ماخوذه به پيشنهاد وزارت آب و برق به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره  -3گزارش کارکنان وزارت آب و برق که به موجب ابالغ مخصوص وزير آب و برق انتخاب و به دادسراها معرفي ميشوند
مالک تعقيب متخلفين و در حکم گزارش ضابطين دادگستري خواهد بود ،و تعقيب اين متخلفين طبق بند (ب) از ماده  31قانون
آئين دادرسي کيفري بهعمل خواهد آمد.
ماده  -33عوارض شهرداري مصرف نيروي برق حداکثر يک ريال براي هر کيلووات ساعت خواهد بود که با توجه به مقتضيات و
نيروي برق مصرفي بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و وزارت کشور و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد.
تبصره -3از تاريخ تصويب عوارض شهرداري به مصرف نيروي برق به وسيله هيات وزيران تبصره 3قانون بودجه سال  3133و کليه
مقررات مغاير با اين قانون و مقررات مربوط به اخذ هرگونه عوارض از مصرف نيروي برق و يا لوازم از وسايل توليد ،انتقال و
توزيع نيروي برق ملغي است.
تبصره -3طرز اجراي اين ماده و نحوه تامين و تعيين هزينه روشنايي معابر به موجب آئيننامهاي خواهد بود که در مدت  3ماه از
طرف وزارت آب و برق کشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .شهرداريها براي هزينه روشنايي معابر غير از
عوارض مذکود در اين ماده وجوه ديگري پرداخت نخواهند کرد.
تبصره -1کليه عوارضي که به موجب تبصره  33قانون بودجه سال  3133دريافت گرديده بابت بهاي مصرفي معابر و موسسات
شهرداري احتساب و بدهي شهرداريها و شرکتهاي برق منطقهاي از اين بابت نسبت به يکديگر تصفيه شده تلقي خواهد شد.
تبصره -3درنقاطي که خارج از محدوده شهرها قرار دارد و فاقد شهرداري ميباشد مبلغي به ميزان عوارض مقرر در ماده  33اين
قانون بهوسيله موسساتي که برق آن محل را تامين ميکنند از مصرف کنندگان دريافت و طبق نظر انجمن ده و تاييد بخشدار محل
به مصرف روشنايي معابر خواهد رسيد.
ماده -33کليه موسسات و سازمانها اعم از دولتي يا خصوصي يا متعلق و يا وابسته به شهرداريها و يا مختلط که به نحوي ازانحا
اقدام و يا شرکت دارند موظفند از روش و تصميمات متخذه و مقررات وزارت آب و برق پيروي نموده آنها را به موقع اجرا
بگذارند و آمار و اطالعاتي را که ازطرف وزارت آب و برق خواسته ميشود در اختيار آن وزارتخانه قرار دهند.
ماده -31افتتاح اعتبار اسنادي يا ترخيص کاالهاي مربوط به توليد  -انتقال و يا توزيع نيروي برق از گمرکات که از طرف اشخاص
حقيقي يا حقوقي صورت بگيرد بايد با موافقت وزارت آب و برق باشد.

ماده -33مجازاتهاي مربوط به تخلفات و جرمها و بهطور کلي ضمانتهاي اجرايي اين قانون که زايد بر مجازاتهاي جنحه بزرگ
نباشد و در اين قانون پيشبيني نشده باشد بنا به پيشنهاد وزارتين آب و برق ،دادگستري و تصويب کميسيونهاي دادگستري
مجلسين تعيين خواهد گرديد.
ماده  -33وزارت آب و برق مجاز است هر موقع الزم بداند تمام يا قسمتي از تاسيسات توليد  -توزيع و انتقال نيروي برق متعلق به
هريک از موسسات برق را مورد بازرسي قرار دهد .موسسات مزبور موظفند نظرياتي را که وزارت آب و برق لحاظ بهبود وضع
فني ،مالي و اداري اعالم ميکند اجرا نمايند.
ماده -33وزارت آب و برق ،موسسات و شرکتهاي تابعه ميتوانند درصورتي که احتياج به خريد اراضي ،ابنيه ،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 توافق بين دستگاه اجرايي و
مالکين آنها بهعمل ميآيد و درصورت عدم توافق هياتي مرکب از دادستان کل ،وزير آب و برق و مدير کل ثبت يا نمايندگان آنان
با توجه به نظر کارشناسان بهاي اموال مورد بحث را تعيين خواهند کرد و راي هيات قطعي است.
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 که تاسيسات مزبور طبق اصول فني نگهداري شده باشد،
بهاي خريداري تاسيسا ت مزبور را در آغاز کار ،پس از کسر مبالغ مربوط به استهالک ،طبق جدول منضم به اين قانون خواهد بود.
درموارديکه مدت استهالک سپري شده باشد ولي تاسيسات مذکور قابل استفاده باشند وزارت آب و برق موسسات و شرکتهاي
تابع ميتوانند تاسيسات مزبور را به بهايي که از ده درصد قيمت خريد اوليه تجاوز نکند ،طبق نظر کارشناس خريداري نمايند .بهاي
خريداري تاسيسات مزبور در آغاز کار بايد متکي به اسناد مثبته باشد و در صورت فقد اسناد يا قابل اعتماد نبودن اسناد کارشناس
بهاي خريد اوليه را با توجه به مشابه آن در تاريخ تعيين خواهد نمود.
د) درصورتيکه تاسيسات مورد خريداري مطابق اصول فني نگهداري نشده باشد برمبناي فوقالذکر ارزيابي شده و کسر قيمت
حاصله درنتيجه عدم نگهداري طبق اصول فني ازطرف کارشناس تشخيص و از بهاي مقرر کسر خواهد شد.

ه) بهاي امالک مزروعي و باغات و قلمستانها طبق بند ب تعيين و با رعايت ماده  3قانون طرز تقويم و تملک اراضي مورد نياز سد
لتيان به مالک و کشاورزان پرداخت خواهد شد.
و) نسبت به امالک موقوفه طبق مقررات فوق عمل خواهد شد و درصورتيکه فروش آنها مجاز نباشد به طريق اجاره طويلالمدت
استفاده خواهد شد.
ز) درصورتي که 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 پنج سال در صندوق ثبت اسناد
امضا و در مدت يک ماه به تخليه قطعي ملک اقدام مينمايد و در هر حال عدم توافق متولي موقوفه به اجاره و يا منبع مالاالجاره
مانع عمليات وزارت آب و برق نيست.
تبصره  -3درموارد ضروري ،باتصويب وزير آب و برق انجام تشريفات ارزيابي و پرداخت بهاي خريد مانع تصرف و انجام کار
نيست.
تبصره -3بهاي تاسيسات متعلق به شهرداريها بهشرح فوق ارزيابي خواهد شد ولي بهجاي پرداخت نقدي شهرداري مربوطه معادل
ارزش تاسيسات و يا سهام خود در شرکت برق منطقهاي شريک شده و سهام خواهد داشت.
ماده  -31درمواردي که ازطرف وزارتخانه و موسسات دولتي و يا شهرداريها امتياز يا اجازهاي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي
جهت توليد  -توزيع و فروش برق داده شده باشد وزارت آب و برق ازتاريخ تصويب اين قانون جانشين امتياز دهنده و يا اجازه
دهنده خواهد بود.
ماده  -32وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابعه آن مجاز ميباشند درصورت لزوم در معابر عمومي شهرها و حريم
اماکن ،مستغالت و اماکن خصوصي که مشرف به معابر عمومي ميباشد و زمينهاي زراعتي تا آنجاييکه صرفا موجب خرابي و
سلب استفاده متعارف از امالک مردم نشود بهمنظور نصب وسايل انتقال و توزيع (ازقبيل پايه – مقره  -جعبه انشعاب  -پايه چراغ و
امثالهم) و همچنين عبور کانال خطوط برق مجانا استفاده کند رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از طرف مالکين
الزامي است درصورتي که مالک بخواهد درتغيير ،تعمير يا تجديد ساختمان اقدام نمايد که مستلزم تغيير محل وسايل انتقال و توزيع
برق باشد وزارت آب و برق مکلف است فورا نسبت به تغيير محل وسايل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد.

تبصره  -درصورتي که اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايهها از
بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود ،وزارت آب و برق و موسسات و شرکتهاي تابعه آن بايد خسارت مالک اعياني را به
ترتيب مذکور در ماده  33اين قانون جبران نمايند .بدون اينکه وقفهاي در کارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود.

تبصره  -3حريم 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  -31درصورتيکه در مسير خطوط هوايي نيروي برق درختاني باشد که ايجاد مخاطرات فني نمايند وزارت آب و برق و
موسسات و شرکتهاي تابعه آن ميتوانند اقدام به هرس يا قطع درختان نمايند بهاي درختان قطع شده طبق ماده  33اين قانون
پرداخت خواهد شد.
 .1.3مصوبه شماره /33131ت 30113ه هيات وزيران مورخه  3113/03/03به ابالغيهي شماره  33/301مورخه 3113/03/33
حريم خطوط هوايي انتقال و توزيع نيروي برق

 .72.1اليحه قانوني راجع به اشخاصي که بدون مجوز قانوني بهمنظور بهرهگيري از آب و برق
تاسيسات وزارت نيرو و شرکتها و سازمانهاي تابعه اقدام مينمايند .مصوب  22اسفند 7021
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ماده واحده -هرشخص حقيقي و حقوقي که بدون مجوز قانوني و برخالف موازين شرعي و قانوني بهمنظور بهرهگيري از آب و
برق تاسيسات وزارت نيرو ،شرکتها و سازمانهاي تابعه ،خودسرانه اقدام نمايد در دادستاني کل انقالب اسالمي ايران قابل تعقيب
خواهد بود.
تبصره :سازمانهاي آب و برق در سراسر کشور و سپاه پاسداران و بهطور کلي قواي انتظامي موظفند در تشکيل پرونده و معرفي
مرتکب به دادستاني کل انقالب اسالمي ايران اقدام و تحت نظر و دستورات مراجع مزبور انجام وظيفه نمايند.

 .72.2اليحه قانوني رفع تجاوز از تاسيسات آب و برق کشور  -مصوب  0تير  7026شوراي انقالب
جمهوري اسالمي ايران
ماده -3هرکس از آب لوله کشي ،انهار آبياري ،شبکههاي توزيع برق و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غيرمجاز نمايد يا در
تاسيسات آب و برق دخالت غير قانوني کند به پرداخت مبلغ بيست تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي و رفع تجاوز و اعاده وضع
سابق به حبس جنحهاي از  33روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد شد چنانکه عمل مرتکب
برطبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به اشد مجازات محکوم ميشود.
ماده -3هرگاه استفاده يا دخالت به نفع اشخاص حقوقي باشد مجازات مقرر درماده  3درباره مدير مسوول شخص حقوقي اعمال
خواهد شد مگر آنکه مشاراليه اثبات نمايد که دستوردهنده شخص ديگري بوده که دراينصورت مجازات مقرر درباره دستور
دهنده اجرا خواهد شد.
ماده  -1مجازات پيشبيني شده در ماده  3براي کارگران و افرادي نيز که بهدستور ديگري در تاسيسات آب و برق دخالت
غيرقانوني ميکنند مقرر است.
ماده  -3هرگاه مرتکب با کارگران و افراد مذکور از مستخدمين شاغل يا بازنشسته سازمانهاي ذيربط باشند به حداکثر مجازات
مقرر در ماده  3و انفصال موقت از شش ماه تاسه سال و يا انفصال دايم و قطع حقوق بازنشستگي در مورد بازنشستگان محکوم
ميشوند.
ماده  -3افراديکه قبل از تصويب اين قانون مرتکب اعمال مذکور در ماده  3شدهاند مکلفند ظرف يک ماه از تاريخ اعالم سازمان-
هاي ذينفع ،هزينه خرابيهاي حاصله و به تشخيص سازمانهاي مذکور بپردازند ،درغير اينصورت به مجازات مقرر در همان ماده
و رفع تجاوز ،ترميم ،اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده محکوم خواهند شد.
ماده -3تعقيب کيفري و اجراي احکام صادره در هرمرحله که باشد در صورت ترميم خرابيها دستور رفع تجاوز و اعاده وضع سابق
با گذشت سازمانهاي ذينفع موقوف خواهد شد.
ماده -1دادسراها پس از وصول پرونده و به درخواست سازمان ذينفع فورا و خارج از نوبت دستور رفع تجاوز و ترميم خرابيها
حاصله و اعاده وضع سابق را به هزينه مرتکب خواهند داد .هرگاه مرتکب از تاديه هزينه خودداري نمايد سازمان ذينفع با اجازه
دادسراها براي ترميم خرابيها و اعاده وضع سابق اقدام خواهد نمود و سپس هزينههاي انجام شده را به اضافه  %30مرتکب وصول
خواهد کرد.
ماده  -2هر کس نسبت به عمليات اجرايي که بهمنظور احداث تاسيسات آب و برق انجام ميشود مزاحمت يا ممانعت به عمل
آورد ،به حبس جنحه اي از  33روز تا شش ماه و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد .بهعالوه دادسراها مکلفند به
درخواست سازمانهاي ذينفع فورا و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت و ممانعت صادر نمايند.
ماده -1چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال ،توزيع نيروي برق ،حريم کانالها و انهار آبياري احداث ساختمان 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 که به تقاضاي سازمانهاي
ذيربط براي اعزام ماموران کافي و انجام وظايف مزبور اقدام نمايند.
ماده -30اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده 1ممنوع است.
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