
 

 
 

 

 

 ردخواست رفع خطر از اتسيسات مخاطره آميزراهنمای  خدمت 
 .خدمت شرح (1

 پیگیری رفع خطر از تاسیسات مخاطره آمیز برق که توسط مردم مشاهده شده و گزارش میگردد.
 

  .کار انجام مراحل (2

 سامانه خدمات الکترونیکالف( ثبت درخواست در 

 ب( ارجاع کار توسط مسئول استقرار سامانه خدمات الکترونیک به دفتر ایمنی حوزه ستادی

 ج( بررسی اولیه و ارجاع به مدیریت برق شهرستان جهت پیگیری و رفع خطر 

 د( ارجاع از مدیریت برق شهرستان به دفتر  ایمنی ستاد و ثبت اقدامات انجام شده

 نهایی در سامانه و دریافت پاسخ توسط متقاضی ه( ثبت پاسخ

 

  .نیاز مورد مدارک (3

 ندارد
 

  .خدمت هر انجام زمان مدت (4

 روز کاری تعریف میشود. 3بسته به نوع گزارش ارسالی توسط درخواست دهنده،  زمان انجام از حداقل 
 

  .خدمت هر انجام های هزینه (5

 انجام میگردد.بدون هزینه از درخواست دهنده و به صورت رایگان 
 

  .صادره مجوز اعتبار زمان مدت (6

 روز کاری تعریف میشود. 3بسته به نوع گزارش ارسالی توسط درخواست دهنده،  زمان انجام از حداقل 
 

  .خدمت هر به مربوط مقررات و قوانین (7
 

 دقیق.  صورت به خدمت هر ارائه ساعتی و روزانه برنامه (8

 عصر قابل ارائه میباشد. 14الی صبح  7این خدمت در ایام کاری ساعت 

 

 



 

 
 

 

 
 

  .الکترونیکی یکیفیز یمحلها آدرس و خدمت هر ارائه نحوه (9

اینترنتی شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به آدرس به صورت اینترنتی از طریق پایگاه 

www.kedc.ir .یا اپلیکیشن برق من قابل ارائه میباشد 

  .آنها پاسخ زمان و خدمت هر یبرا ها دستگاه یرسا از نیاز مورد یها استعالم (11

 ندارد.

  .جامع صورت به آنها یهایندفرآ و خدمات خصوص در متداول سواالت به پاسخ (11

 ( این خدمت شامل چه تاسیساتی میباشد؟1پرسش 

 رسانی شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف( کلیه تاسیسات برق 1پاسخ 

 ( چه اطالعاتی بایستی در ثبت درخواست درج گردد؟2پرسش 

تصاویر محل   -( آدرس دقیق محل گزارش از قبیل نام شهرستان، شهر، روستا و کوچه یا خیابان 2پاسخ

 گزارش
 

  .یو با تماس نحوه و آن یهایندفرآ و خدمت هر به مشرف و مطلع نفر یکمعرفی  (12

 کارشناس مسئول تجزیه و تحلیل حوادث و اقدامات پیشگیرانه -مهندس جواد کافی

151-38189179 

  .رجوع ارباب به یتشکا پاسخ ارائه زمان مدت تعیین و آن پیگیری هیرو ،یتشکا اعالم نحوه (13

راهنمای خدمت ثبت شکایت ) یک هفته در مدت  38189179-151شماره  -تماس تلفنی با مهندس جواد کافی

 (مردمی

 

  .رجوع ارباب به خسارت پرداخت زمان مدت تعیین و آن پیگیری هیرو خسارت، جبران نحوه ( 14

 خسارتی از بابت این خدمت به افراد وارد نمیشود.

 جبران و یتشکا یستهشا و مناسب پاسخ ارائه عدم صورت در حق احقاق یبرا نظارتی مراجع یرسا (معرفی15

 (راهنمای خدمت ثبت شکایت مردمی)    خسارت
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