
 کتاب قوانین برق:  پیش گفتار

کند، علمِ نافع است. یعنی با مسائل گوناگونی که در کشور وجود علمی که مسائل کشور را حل می»

 1398 خرداد 8 –مقام معظم رهبری  «ی علمی بشوددارد، مواجهه

 

 های کشور است. قوانین گاهی اجمال، گاهی ابهام و گاهی تعارضتنقیح قوانین یکی از ضرورت

 1398خرداد  9 –رئیس قوه قضاییه  .دارند و باید این مسائل حل شود

تواند متن قانونی تنقیح قوانین می؛ است بینیپیشکارکرد نظام حقوقی، قابلیت  ترینمهم

حاکم بر اعمال و کردار افراد را مشخص کند، این کارکرد با تنقیح صحیح قوانین و مقررات انجام 

شود و هنگام اجرا بدانیم در کدام موقعیت قرار داریم و  بینیپیشز قبل ها اپذیر است تا موقعیت

 1398تیر  11 –معاون حقوقی رئیس جمهور   م.مشمول کدام قاعده و حکم هستی

 

خاص پژوهشگاه نیرو در صنعت برق و نظر به شناسایی این پژوهشگاه  با توجه به مأموریت 

محترم وزیران و نظر به وظیفه جدید پژوهشگاه در  توسط هیأت« ایسازمان توسعه»عنوان یک به

در صنعت برق  1ای برای حل مشکل پراکندگی قوانینی مدیریت تحقیقات صنعت برق، پروژهزمینه

رو دربردارنده قوانین موجود کند. کتاب پیش 2جوییبه تصویب رسید تا در این زمینه، چاره کشور،

در ذیل هر موضوع،  است.« عنوان نگاری اختصاصیبندی و موضوع»در صنعت برق کشور با یک 

است که  الزم به ذکر درج شده اند. ،کلیه قوانین مرتبط با آن موضوع، به ترتیب تاریخ تصویب قانون

 ی صنعت برق،مطابق آنچه باید باشد و ضرورت دارد که در مسیر آینده« تدوین قانون جامع برق»

 در حال« شرکت مادر تخصصی توانیر»وه ساختارمند در گذاری شود در یک کارگروارد چرخه قانون

 باشد.انجام می

                                                                 

 ، دشتتتوار شتتتده استتت .االجراالزمهای حقوقی ، دستتتیرستتتی ده قا ده  ها آنمهدی: در میان حجم زیاد قوانین و مقررات و پراکندگی     ، زاده. مهدی 1
ان  تنقیح قوانین و مقررات ده دنبال آن اس  که از می . دنایی و راهبردی کشور اس   تنقیح قوانین و مقررات یکی از مسائل اساسی، زیر   . 1397دهمن  11 

شود، مردم و مجریان قوانین را از سردرگمی خارج  افزوده می هاآندر حجم  هرروزگذشیه تصویب شده و  سال 113انبوه قوانین و مقرراتی که در طول 
امضتتای  . www.dotic.ir ؛ ده نقل از ستای  1398تیر  12 .ق و تکالیفی وجود داردکند و مشتص،، شتفاو و روشتن کند که در هر حوزه حه حقو   

 داشد.اهمی  و ضرورت تنقیح قوانین می دیمؤ، گانهسهتوسط معاونان حقوقی قوای  1398تیر  11پاالیش قوانین در تاریخ  نامهتفاهم
مرجع وضع مقررات اصلی   10مرجع وضع قانون،  10هزار قانون موجود در کشور مواجه هسیند، اکنون    11دم ایران دا ، الهام: امروز مرزادهنیام. 2

 94072215013 خبر، ده نقل از ایسنا، کد 1394مهر  22شود. و صدها مرجع وضع مقررات فر ی داریم که هر روز ده این مجمو ه اضافه می

http://www.dotic.ir/


 

شده است. در این کتاب از طریق تنقیح غیر اصالحی فصل، تنظیم 18بخش و  6کتاب قوانین برق در 

ر االجرا دشهروندان و مجریان قانون به قوانین و مقررات الزم« دسترسی آسان»قوانین، سعی شده است تا 

ور، میسور گردد. به امید آنکه گامی کاربردی و هرچند کوچک، در مسیر قانونمندی و صنعت برق کش

مداری برداشته باشیم، چرا که بدون شک، شرط اول اجرای قانون، دسترسی آسان همه ذینفعان و قانون

 کینرو، مردم عزیز )مشتری مخاطبان کتاب پیشاست. عمده« متن قانون و مقررات»مراجعان و مجریان، به 

اندرکاران گذاران در صنعت( و مجریان قانون )کارگران، کارشناسان، مدیران، مهندسان، دستبرق و سرمایه

 .باشندهای تخصصی فعال در امور تولید، انتقال و توزیع برق( میامور فنی، شرکت

رات اقدامات دفتر حقوقی وزارت نیرو )که موفق به چاپ جلد پنجم مجموعه قوانین و مقرپاس به

وخم اند(، دسترسی به قوانین مرتبط با صنعت برق، سرعت گرفت، هرچند عبور از پیچوزارتخانه شده

مستلزم صرف وقت بسیار شد که این مهم با « هابندی موضوعی آندسته»عناوین متعدد قانونی برای 

سرانجام رسید که زمین، به همکاری آقای بهزاد بقایی و کارشناسی و ممارست سرکار خانم سمانه جانِ

بزرگواران، بسیار سپاسگزارم. همچنین از همکاران افتخاری این پروژه، آقای مهدی فرهاد خانی و  از این

 نمایم.آقای دکتر علی نظری منتظر که آخرین اصالحات را اعالم نمودند، صمیمانه تشکر می

هشگاه نیرو و جناب آقای زاده ریاست محترم پژودانم از جناب آقای دکتر قاضیخود الزم میبر 

کدگذاری قوانین موجود در صنعت  یار ارشدی، مدیر محترم گروه پژوهشی حقوق که ایدهدکتر علی

 ریزی و نظارت نمودند، کمال تشکر و قدردانی را به عمل آورم.برق را تدوین، طراحی، برنامه

امی، خواهشمند است که از آنان که دل در گرو صنعت برق دارند و از مردم عزیز و مخاطبان گر

 ارسال فرمایند. 1انتقادات و پیشنهادات خود را به گروه پژوهشی حقوق پژوهشگاه نیرو

 زاده کسرینهدکتر حسین مهدی -احترام با  

 مدیر پروژه 
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