
 

 
 

 

 

 ثبت خسارت وارده هب شبکه ربقراهنمای  خدمت 
 شرح خدمت -1

 ثبت خسارات وارده به شبکه توزیع برق

 مراحل انجام کار -2

 مراجعه به اپلیکیشن برق من یا سایت شرکت توزیع و ثبت درخواست -2-1

 مستنداتبارگذاری  -2-2

 انتظار برای دریافت پیامک -2-3

 پرداخت هزینه -2-4

 مدارک مورد نیاز -3

 بیمه –مدارک خودرو )چنانچه خسارت توسط خودرو ایجاد شده باشد(  –صورتجلسه نیروی انتظامی 

 مدت زمان انجام هر خدمت -4

 یک هفته کاری

 هزینه های انجام هر خدمت -5

 فهرست بهای مصوب شرکتبرابر 

 مدت زمان اعتبار مجوز صادره -6

 یک ماه

 قوانین و مقررات مربوط -7

 دستورالعمل ثبت خسارات به شبکه و تاسیسات
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 ساعتی ارائه خدمت برنامه روزانه و -8

 کلیه ساعات اداری 

 نحوه ارائه خدمت و آدرس محلهای فیزیکی الکترونیکی -9

 توزیع برق خراسان رضوی شرکتاز طریق اپ برق من و یا سایت 

 استعالم های مورد نیاز از سایر دستگاه ها و زمان پاسخ -11

 ات و شهرداری در برخی موارد که نیاز به جابجایی شبکه داشته باشد.دستگاه های خدماتی آب، گاز، مخابر

 مدت زمان پاسخگویی ادارات ذیربط: سه روز کاری 

 سواالت متداول -11

اپلیکیشن برق من را از کجا دانلود کنم؟ سایت تو.انیر ، اپلیکیشن های پلی استور، بازار و دیگر سایتهای  -1

 معتبر

 www.kedc.irآدرس ثبت درخواست در سایت شرکت چیست؟  -2

خسارات وارده به شبکه را از چه روش هایی اطالع رسانی کنم؟ از طریق اپلیکیشن برق من، وب سایت  -3

 121شرکت یا تماس با 

ه فرآیند مربوطه به صورت آیا ثبت خسارات وارده به شبکه نیاز به مراجعه حضوری دارد؟ خیر، کلی -4

 غیرحضوری و الکترونیکی قابل پیگیری است.

نحوه پیگیری درخواست ثبت شده به چه صورت است؟ مشاهده پیگیری از طریق کد رهگیری در اپ برق  -5

 من و یا سایت شرکت.

 معرفی یک نفر مطلع و مشرف -12

 15138189163 –دفتر نظارت بر بهره برداری 
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 یه پیگیری و تعیین مدت زمان ارایه پاسخ شکایات به ارباب رجوعنحوه اعالم شکایت، رو -13

 (راهنمای خدمت ثبت شکایت مردمییک هفته )  اپلیکیشن برق من، مکاتبه با مدیریت برق شهرستان. 

 

  .رجوع ارباب به خسارت پرداخت زمان مدت تعیین و آن پیگیری هیرو خسارت، جبران نحوه -41

 این خدمت مشمول خسارت نمی باشد.

 معرفی سایر مراجع نظارتی برای احقاق حق در صورت عدم ارایه پاسخ مناسب -15

 سایت وزارت نیرو، سایت استانداری
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