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سخن ناشر

رشته ی حقوق با تمام شاخه ها و گرایش هایش، به منزله ی یکی 
از  فراوانی  تعداد  کشور،  دانشگاهی  رشته های  پرطرف دارترین  از 
دانشجویان علوم انسانی را به خود جلب کرده است؛ دانشجویانی که 
پس از تحصیل، وارد عرصه ی خدمت شده و در مناصب و جایگاه های 

گوناگون به ایفای وظیفه مشغول می شوند. 
و  گرفته  قرار  کار  مبنای  حقوق،  دانشکده های  در  منابعی که 
مجموعه ی  واقع،  در  دارد،  قرار  آن ها  مدار  بر  دانشجویان  تحصیل 
کتب و جزواتی هستند که طی سالیان متمادی چنان که باید تغییر 

نیافته و خود را با تحوالت و نیازهای زمانه هماهنگ نکرده اند. 
مجموعه های  به  دانش پژوهان  مبرم  نیاز  که  است  درحالی  این، 
پربار و سودمند، امری انکارناپذیر است. به این ترتیب، ضرورت تدوین 
کتب غنی و ارزشمند برای رفع نیازهای علمی دانشجویان رشته ی 
حقوق و نیز رشته های متأثر از آن، باید بیش از گذشته مورد توجه 
قرار گیرد؛ کتاب هایی که روزآمدی محتوای آنها از یک سو و تناسب 
آنها با نیاز دانش پژوهان از سوی دیگر، مورد توجه و لحاظ ناشر و 

نویسنده، قرار گرفته باشد. 
مؤسسه ای  مقام  در  چتردانش،  آزاد  عالی  آموزش  مؤسسه ی 
پیشگام در امر نشر کتب آموزشی روزآمد و غنی، توانسته است گام های 
مؤثری در همراهی با دانشجویان رشته ی حقوق بردارد. این مؤسسه افتخار 
دارد که با بهره مندی از تجربیات فراوان خود و با رصد دقیق نیازهای 
علمی دانشجویان، به تولید آثاری همت گمارد که مهم ترین دستاورد 
آن ها، تسهیل آموزش و تسریع یادگیری پژوهندگان باشد. انتشارات چتر 
دانش امیدوار است با ارائه ی خدمات درخشان، شایستگی های خود را در 

این حوزه ی علمی بیش از پیش به منّصه ی ظهور برساند.

فرزاد دانشور
مدیر مسئول انتشارات چتر دانش
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قانون مجازات استفاده کنندگان 
غیرمجاز از آب، برق، تلفن، 

فاضالب و گاز
مصوب 1396/3/10

شماره 73/26727 - 1396/4/12
حجت االسالم والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسالمی ایران
عطف به نامه شماره 45468/251862 مورخ 1391/12/19 
اساسی  قانون   )123( سوم  و  بیست  و  یکصد  اصل  اجرای  در 
جمهوری  اسالمی  ایران قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز 
از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز که با عنوان الیحه نحوه برخورد 
با استفاده  کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضالب و گاز به 
مجلس شورای اسالمی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه 
علنی روز چهارشنبه مورخ 1396/3/10 و تأیید شورای محترم 

نگهبان، به پیوست ابالغ می گردد.
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الریجانی
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شماره43559 مورخ 1396/4/17 
وزارت دادگستری

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری 
استفاده کنندگان  مجازات  قانون  پیوست»  به  ایران  اسالمی 
و گاز«که در جلسه علنی  تلفن، فاضالب  برق،  از آب،  غیرمجاز 
و  نود  و  سیصد  و  یکهزار  خردادماه  دهم  مورخ  چهارشنبه  روز 
شش مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ 1396/3/31 به 
تأیید شورای  نگهبان رسیده و طی نامه شماره 26727/73 مورخ 
1396/4/12 مجلس شورای اسالمی واصل گردیده، جهت اجرا 

ابالغ می گردد.
رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، 
تلفن، فاضالب و گاز مصوب 1396/3/10

ماده 1- هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق، 
گاز و شبکه فاضالب واشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطالعات 
مبادرت به استفاده از خدمات مزبورنماید و یا با داشتن انشعاب 
مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، عالوه برالزام به پرداخت بهای 
خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح 

زیر جریمه می شود:
الف- درخصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه شش 
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قانون مجازات اسالمی مصوب 1392/2/1 و  موضوع ماده )19( 
در مصارف غیرخانگی به یک تا دوبرابر بهای خدمات مصرفی.

ب- در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در 
بند )الف( و قطع انشعاب به مدت سه ماه تا شش ماه.

ماده ۲- هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع تصرف یا 
تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن 
و یا شبکه فاضالب نماید به نحوی که منجر به اخالل در کارکرد 
صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، عالوه بر الزام به اعاده وضع به 
حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت 
مجازات  قانون   )19( ماده  موضوع  شش  درجه  نقدی  وجزای 

اسالمی مصوب 1392/2/1 محکوم می گردد.
دستگاههای  مأموران  از  مرتکب  که  مواردی  در   -1 تبصره 
ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان  
یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر 

محکوم می شوند.
 )2( و   )1( مواد  در  جریمه ها  محاسبه  مبنای   -۲ تبصره 

باالترین نرخ تعرفه می باشد.
ماده 3- با رعایت ماده )9( قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر 
مصرف کنندگان   1394/2/1 مصوب  کشور  مالی  نظام  ارتقای  و 
مصرفی  بهای خدمات  مکلفند  عمومی  غیردولتی خدمات  مجاز 
خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و درغیراین  صورت پس از 
از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود  اتمام مهلت مناسبی که 
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توسط  پرداخت  زمان  تا  آنان  فاضالب  و  آب  گاز،  برق،  خدمات 
دستگاه ذی ربط قطع می شود. در صورت استنکاف مصرف کننده 
از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به 
بود.  خواهد  وصول  قابل  الزم االجراء،  رسمی  اسناد  مفاد  اجرای 
مراجع  طریق  از  می توانند  اعتراض  درصورت  کنندگان  مصرف  
کنندگان  مصرف   درمورد  دهند.  انجام  را  الزم  پیگیری  قضائی 
اجرائی  وآیین نامه  مربوط  قوانین  دولتی خدمات عمومی مطابق 

این قانون عمل می شود.
می توانند،  قانون  این  موضوع  مسؤول  دستگاههای  ماده ۴- 
نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع 
این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی 

مراجع ذی صالح، اقدام نمایند.
ساخت  وسازهای  از  جلوگیری  عدم  صورت  در   -1 تبصره 
غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی 
سه سال از تاریخ ابالغ این قانون، حسب مورد با دستگاه مسؤول 
در امر ساخت  وسازهای غیرمجاز مطابق با ماده )3( قانون حفظ 
اصالحات  و   1374/3/31 مصوب  باغها  و  زراعی  اراضی  کاربری 

بعدی آن رفتارمی شود.
تبصره ۲- تأمین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای 
حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین 
قمع  و  قلع  پذیرفت، در صورت  نمی کند، صورت خواهد  ایجاب 

مستحدثات، مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.
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ماده 5- رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صالحیت 
محاکم عمومی دادگستری است.

ماده 6- از تاریخ تصویب این قانون ماده )660( قانون مجازات 
بازدارنده( مصوب  تعزیرات و مجازات های  اسالمی)کتاب پنجم- 

1375/3/2 و اصالحات بعدی آن نسخ می گردد.
وزارتخانه های  توسط  قانون  این  اجرائی  آیین نامه   -7 ماده 
نیرو، نفت وارتباطات و فناوری اطالعات و سازمان برنامه و بودجه 
کشور و با همکاری وزارت کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت 

وزیران می رسد.
تبصره  در جلسه  و چهار  ماده  بر هفت  فوق مشتمل  قانون 
علنی روز چهارشنبه مورخ دهم خردادماه یکهزار و سیصد و نود و 
شش مجلس شورای اسالمی تصویب شد و درتاریخ 1396/3/31 

به تأیید شورای نگهبان رسید.
رئیس مجلس شورای اسالمی- علی الریجانی
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آیین نامه اجرایی قانون مجازات 
استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، 

برق ، تلفن، فاضالب و گاز  
مصوب 1397/5/28

شماره71770/ت54630ه 1397/6/3
وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات

وزارت کشور- وزارت جهادکشاورزی- وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح

کشور-  بودجه  و  برنامه  سازمان  شهرسازی-  و  راه  وزارت 
سازمان حفاظت محیط زیست

مشترک  پیشنهاد  به   1397/5/28 جلسه  در  وزیران  هیأت 
وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور 
قانون   )7( ماده  استناد  به  و  کشور  بودجه  و  برنامه  سازمان  و 
مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضالب و 
گاز- مصوب 1396- آیین نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح 

زیرتصویب کرد:
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آیین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان 
غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضالب و گاز مصوب 

1397/5/28
ماده 1- در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشروح 

مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، 

برق، تلفن، فاضالب و گاز- مصوب 1396- .
ب- انشعاب یا اشتراک قانونی:انشعاب یا اشتراک های موضوع 

قانون که براساس مقررات مربوط برقرار می شود.
پ- استفاده کنندگان غیرمجاز: شخص یا اشخاصی که بدون 
موضوع  عمومی  خدمات  از  قانونی  اشتراک  یا  انشعاب  دریافت 
قانون بهره برداری یا با وجود داشتن انشعاب یا اشتراک، بر خالف 

مقررات مربوط از خدمات مذکور استفاده کنند.
در  غیرمجاز  تصرف  و  دخالت  از  ناشی  زیان  خسارت:  ت- 
تأسیسات موضوع قانون که به دستگاههای مربوط وارد می شود و 
میزان آن به تناسب آسیب واردشده بنا به اعالم دستگاه ذی ربط 

طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می شود.
ث- مهلت مناسب: مهلتی که پس از انقضای مدت تعیین شده 
ربط،  ذی  دستگاه  توسط  مصرفی  خدمات  بهای  پرداخت  برای 
تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف کننده اعالم می شود.

ماده  موضوع  اجرایی  دستگاههای  دولتی:  کننده  مصرف  ج- 
)5( قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- .
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خدمات  کلیه  اطالعات:  فناوری  و  ارتباطی  خدمات  چ- 
مخابراتی، پستی و فناوری اطالعات بر بستر سامانه های ارتباطی 
فناوری  و  ارتباطات  کاربردهای  و  زیرساختی  خدمات  قبیل  از 

اطالعات.
ماده ۲- استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضالب 
یا  انشعاب  دریافت  بدون  اطالعات  وفناوری  ارتباطی  خدمات  و 
اشتراک یا استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است 

و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می شود.
تبصره - در مواردی که تخلفات موضوع قانون با مباشرت یا 
مشارکت یا معاونت مأموران یا پیم-انکاران دستگاههای اجرایی 
موضوع ماده )5( قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- 
آالت دستگاههای  ماشین  و  تجهیزات  امکانات،  از  استفاده  با  یا 
مذکور یا پیمانکاران آنها انجام شده باشد، دستگاه اجرایی مربوط 
مراجع  در  آن  پیگیری  و  موضوع  طرح  به  نسبت  است  مکلف 
مرتکب  حقوقی  و  کیفری  پیگرد  حیث  از  مورد  حسب  قضایی 
)به ویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا 
بخشی از هزینه های خدمات مصرفی غیرمجاز و سایر خسارات و 
هزینه های مربوط( و نیز هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری 
در مورد مأموران متخلف ذی ربط اقدام کند. مفاد این حکم رافع 
مسئولیت دستگاههای اجرایی در تعقیب کیفری و حقوقی سایر 

مرتکبین و انجام اقدامات قانونی مربوط نیست.
ماده 3- دستگاههای ارایه کننده خدمات مکلفند در صورت 
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مجاز  مصرف کنندگان  سوی  از  خدمات  بهای  پرداخت  عدم 
 )3( ماده  موضوع  فاضالب  و  آب  گاز،  برق،  خدمات  غیردولتی 
ابالغ مهلت مناسبی که  از  تعیین شده، پس  قانون ظرف مدت 
کمتراز یک هفته نخواهد بود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط 
تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا 
اشتراک مربوط اقدام کنند. در صورت استنکاف مصرف  کنندگان 
از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به 

اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا قابل وصول خواهد بود.
تبصره - در مورد مصرف کنندگان مشمول ماده )9( قانون 
رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 
1394- بر اساس مقررات ماده مذکور و آیین نامه اجرایی مربوط 

عمل خواهد شد.
قانون  موضوع  خدمات  دولتی  کنندگان  مصرف   -۴ ماده 
های  هزینه  عنوان  به  را  خود  مصرفی  خدمات  بهای  مکلفند 
کنند.  پرداخت  مقرر  سررسید  در  و  بینی  پیش  ناپذیر  اجتناب 
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است ضمن لحاظ موضوع در 
موافقت نامه های ذیربط، تأمین و تخصیص اعتبارات موضوع این 

بند را در اولویت قرار دهد.
انشعابات  برقراری  متقاضیان  مستحدثات  چنانچه   -5 ماده 
عدم  گواهی  یا  احداث  پروانه  یا  مجوز  فاقد  قانون،  این  موضوع 
خدمات  ارایه  مسئول  دستگاههای  باشد،  کار  پایان  یا  خالف 
پرداخت  درخصوص  قانون   )4( و   )1( مواد  رعایت  با  می توانند 
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بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز 
درصورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه 
با دریافت  نمی کند،  ایجاد  برای مشترک  انشعاب حقی  برقراری 
برقراری  به  نسبت  قانونی،  های  تعرفه  مربوط طبق  های  هزینه 
غیردایم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یکبار، 
موارد را به مراجع صدورمجوزهای یاد شده از جمله شهرداری ها، 
ادارات  اسالمی،  انقالب  بنیاد مسکن  ها،  بخشداری  ها،  دهیاری 
کل جهاد کشاورزی وراه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی 
ربط اعالم کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده )4( 
قانون، مورد پیگیری قرار گیرد. در صورت تعیین تکلیف از سوی 
مکلفند  خدمات  ارایه  مسئول  های  دستگاه  صالح،  ذی  مراجع 
یا جمع  دایم  به  غیردایم  انشعاب  تبدیل  به  نسبت  مورد  حسب 

آوری بالفاصله انشعاب غیردایم اقدام کنند.
مستحدثات  به  قانون  موضوع  خدمات  واگذاری   -1 تبصره 
غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق 
چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و 
بنادر،  آهن،  راه  و  راهها  حریم  آبی،  منابع  و  ها  رودخانه  بستر 
فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضالب 
است. دستگاههای مسئول  ممنوع  نظامی  قانونی صنایع  وحریم 
در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلفند طی سه سال از تاریخ 
ابالغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز 
آنها مطابق  با  اینصورت  اقدام کنند، درغیر  تبصره   این  موضوع 
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با ماده )3( قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 
1374- واصالحات بعدی آن رفتار می شود.

تبصره ۲- در مواردی که رأی قطعی کمیسیون های موضوع 
مواد )99( و )100( اصالحی قانون شهرداری- مصوب 1334- یا 
بنای  و قمع  قلع  بر  یا دستور قضایی مبنی  حکم قطعی دادگاه 
غیردایم  انشعاب  واگذاری  باشد،  شده  صادر  ماده  این  موضوع 
مذکور  بناهای  برای  خدمات  ارایه  مسئول  دستگاههای  توسط 

ممنوع است.
تبصره 3- در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون حفظ 
کاربری اراضی زراعی و باغ ها- مصوب 1374- و اصالحات بعدی 
یا  بربرائت، منع تعقیب  آن، در صورت صدور رأی قطعی مبنی 
پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردایم به انشعاب دایم منوط 
به موافقت کمیسیون موضوع تبصره  )1( ماده )1( قانون یادشده 

خواهد بود.
و  به ساخت  صرفاً  نامه  آیین  این  موضوع  ماده 6- خدمات 
قانون صورت گرفته است  االجرا شدن  ازالزم  سازهایی که قبل 
در  غیرمجاز  مستحدثات  احداث  زمان  تشخیص  می شود.  ارایه 
خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه های اجرایی 
عهده  به  شهرها  محدوده  و  روستاها  داخل  در  و  اراضی  متولی 

مرجع صدورپروانه است.
معاون اول رئیس  جمهور- اسحاق جهانگیری
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الیحه قانونی رفع تجاوز از 
تأسیسات آب و برق کشور

مصوب1359/4/3

 ماده 1- هر کس از آب لوله  کشی و انهار آبیاری و شبکه های 
توزیع و خطوط انتقال نیروی برق استفاده غیر مجاز نماید یا در 
مبلغ  پرداخت  به  کند  قانونی  غیر  برق  دخالت  و  آب  مؤسسات 
بیست تا پنجاه هزار ریال جزای نقدی و رفع تجاوز و اعاده وضع 
سابق محکوم می شود و در صورت تکرار یا  ادامه عمل عالوه بر 
تا  از 61 روز  اعاده وضع سابق به حبس جنحه ای  رفع تجاوز و 
شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارات وارده محکوم خواهد 
 شد چنانچه عمل مرتکب بر طبق قوانین دیگر مشمول مجازات 

بیشتری باشد به مجازات اشد محکوم می شود.
 ماده ۲- هر گاه استفاده یا دخالت به نفع اشخاص حقوقی 
شخص  مسئول  مدیر  1درباره  ماده  در  مقرر  مجازات  باشد 
که  نماید  اثبات  مشارالیه  که  مگر آن  خواهد شد  اعمال  حقوقی 
دستوردهنده شخص دیگری بوده که در این صورت مجازات مقرر 

درباره دستوردهنده اجرا خواهد شد.
 ماده 3- مجازات پیش بینی شده در ماده 1 برای کارگران و 
افرادی نیز که به دستوردیگری در تأسیسات آب و برق دخالت 
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غیر قانونی می کنند مقرر است.
از  مذکور  افراد  و  کارگران  یا  مرتکب  گاه  هر   -۴  ماده 
به  باشند  ذیربط  سازمانهای  بازنشسته  یا  شاغل  مستخدمین 
ماه  شش  از  موقت  و انفصال   1 ماده  در  مقرر  مجازات  حداکثر 
تا سه سال و یا انفصال دائم و قطع حقوق بازنشستگی در مورد 

بازنشستگان محکوم می شوند.
مرتکب  قانون  این  تصویب  از  قبل  که  افرادی   -5  ماده 
اعمال مذکور در ماده 1 شده اند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ 
اعالم سازمانهای ذینفع هزینه  خرابیهای حاصله را به تشخیص 
سازمانهای مذکور بپردازند در غیر این صورت به مجازات مقرر 
در همان ماده ورفع تجاوز و ترمیم و اعاده وضع سابق و جبران 

خسارات وارده محکوم خواهند شد.
 ماده 6- تعقیب کیفری و اجرای احکام صادره در هر مرحله 
که باشد در صورت ترمیم خرابیها و رفع تجاوز و اعاده وضع سابق 

با گذشت سازمانهای  ذینفع موقوف خواهد شد.
خواست  در  به  و  پرونده  وصول  از  پس  دادسراها   -7  ماده 
ترمیم  و  تجاوز  رفع  دستور  ازنوبت  خارج  و  فوراً  ذینفع  سازمان 
خرابیهای حاصله و اعاده وضع سابق را به هزینه مرتکب خواهند 
داد. هر گاه مرتکب از تأدیه هزینه خودداری نماید سازمان ذینفع 
به اجازه دادسراها برای ترمیم خرابیها و اعاده  وضع سابق اقدام 
خواهد نمود و سپس هزینه های انجام شده را با اضافه 10% از 

مرتکب وصول خواهد کرد.
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منظور  به  که  اجرایی  عملیات  به  نسبت  کس  هر   ماده 8- 
یا ممانعت  انجام می شود مزاحمت  احداث تأسیسات آب و برق 
به عمل آورد به حبس  جنحه ای از 61 روز تا شش ماه و جبران 
خسارات وارده محکوم خواهد شد به عالوه دادسراها مکلفند که 
به در خواست سازمانهای ذینفع فوراً و خارج  از نوبت دستور رفع 

مزاحمت یا ممانعت صادر نمایند.
توزیع  و  انتقال  و حریم خطوط  مسیر  در  چنانچه   ماده 9- 
یا  ساختمان  احداث  آبیاری  وانهار  کانالها  حریم  و  برق  نیروی 
درختکاری و هر تصرف  خالف مقررات شده یا بشود سازمانها آب 
و برق بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده 
دادستان مستحدثات غیر مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند 
سازمانهای  تقاضای  به  که  مکلفند  ژاندارمری  و  شهربانی  نمود. 
ذیربط برای اعزام مأموران کافی و انجام وظائف مزبوراقدام نمایند.

 ماده 10- اعطای پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز 
و سایر خدمات شهری درمسیر و حریم موضوع ماده 9 ممنوع 

است.
شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران
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