
 

 
 

 

 

 ردخواست خاموشی ربقراهنمای  خدمت 
 :.خدمت شرح (1

در این خدمت پیمانکاران یا سازمان های دیگر به جهت فعالیت های مختلف از قبیل تعمیرات شبکه و سایر خدمات می 

 درخواست خاموشی شبکه را ارایه نمایند.توانند به شرکت توزیع نیروی برق 

 

  .کار انجام (مراحل2

 مکاتبه با مدیریت برق شهرستان و تکمیل فرم مجوز اخذ خاموشی با تایید ناظر  (1

ارائه فرم مجوز اخذ خاموشی به واحد اتفاقات جهت بررسی امکان انجام کار براساس شرایط شبکه و توان  (2

 اولیه شرکت پیمانکار

 مسئول بهره برداری جهت نحوه مانور شبکه و زمان انجام کاراخذ تاییدیه  (3

 و ارسال به دیسپاچینگ و اخذ مجوز الزم 121تنظیم پیش درخواست خاموشی در نرم افزار ثبت حوادث  (4

 تصویب مدیر برق شهرستان و ارجاع به مسئول ایمنی (5

 بررسی مسئول ایمنی از حیث صالحی انجام کار (6

 برآورد هزینه انجام کار (7

 داخت هزینه برآوردیپر (8

 ارجاع کار توسط مسئل اتفاقات به گروه شیفت اتفاقات  (9

تحویل محل کار و شبکه بی برق به گروه اجرایی یا شرکت پیمانکار توسط گروه شیفت اتفاقات با رعایت  (11

 مسائل ایمنی

 اعالم اتمام کار توسط مجری به واحد اتفاقات و عملیات (11

 ایمنی توسط گروه شیفت اتفاقاتبرقدار کردن شبکه بار عایت مسائل  (12

واریز مابه التفاوت هزینه خاموشی پس از انجام )در صورت افزایش مدت زمان خاموشی یا افزایش بار از میزان  (13

 پیش بینی شده(
 

  .نیاز مورد مدارک (3

 نامه درخواست خاموشی (1

 تایید ناظر پروژه (2

 با آخرین ویرایش اعالم شدهارائه مدارک ایمنی و گواهی نامه های صالحیت ایمنی مطابق  (3

  ارائه فیش واریز وجه (4



 

 
 

 

 

 

  .خدمت هر انجام زمان مدت (4

با توجه به شرایط وضعیت آب و هوایی و عدم قرارگیری در زمان ممنوعیت های کار با شبکه )این ممنوعیت در ایام 

هفته تا ده روز زمان خاموشی تعطیل یا روزهای حساس می باشد( و پس از تایید مسئول ایمنی در بازه زمانی  یک 

 مشخص می گردد.

 

  .خدمت هر انجام یها ینه(هز5

 متناسب با انرژی توزیع نشده و تعداد کلید زنی طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

ریال + هزینه عملیات اجرای خاموشی + هزینه مانور  9651میزان انرژی توزیع نشده برحسب کیلووات ساعت * 

 هزینه ارائه خدمت درخواست خاموشیبرابراست با 

هزینه عملیات اجرای خاموشی در شبکه فشار متوسط جهت اعزام گروه ، اجرای اتصال زمین و تحویل کار به مجری 

 ریال 507110111برابر است با 

 هزینه عملیات اجرای خاموشی در شبکه فشار ضعیف جهت اعزام گروه ، اجرای اتصال زمین و تحویل کار به مجری

 ریال 406710111برابر است با 

 ریال  90651هزینه هر کیلوات ساعت انرژی توزیع نشده برابر است با 

 کلیه ارقام بر حسب ریال و براساس آخرین فهرست بهاء شرکت می باشد.

 رد.درصد مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گی 9الزم به ذکر است به کل مبلغ برآورد شده جهت ارائه خدمت به میزان 

 

  .صادره مجوز اعتبار زمان مدت (6

ساعت خواهد بود. در  2زمان مجوز ارائه شده برای همان روز و براساس میزان ساعت درخواستی و حداکثر به میزان 

صورت نیاز به تمدید این میزان در زمان اجرای کار این زمان متناسب با نوع کار براساس نظر مدیریت برق شهرستان 

 گردید.تمدید خواهد 

 

  .خدمت هر به مربوط مقررات و قوانین (7

این خدمت براساس قوانین و دستورالعمل های شرکت توانیر ارائه می گردد و مجریان می بایست مدارک مرتبط با این 

 حوزه را دارا باشند. 

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

 اداری می باشد.ارائه این خدمت صرفا در ساعات 

 



 

 
 

 

 

 

  .الکترونیکی یکیفیز یمحلها آدرس و خدمت هر ارائه (نحوه9

 اداره بهره برداری ارائه می گردد. –این خدمت در محل مدیریت برق شهرستان 

 

  .آنها پاسخ زمان و خدمت هر یبرا ها دستگاه یرسا از نیاز مورد یها استعالم (10

 نیاز به استعالم نمی باشد

 

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

 سوال: آیا درخواست خاموشی را می توانم امروز ثبت و فردا اجرا کنم؟ -1

ساعت قبل از زمان اجرا مجوز از امور دیسپاچینگ و  84جواب: خیر، با توجه به دستورالعمل ابالغی می بایست حداقل 

 گردد.فوریت های برق اخذ 

 سوال: آیا امکان تغییر ساعات این خاموشی ها وجود دارد؟ -2

جواب: بله ، تا قبل از اخذ مجوز دیسپاچینگ امکان تغییر می باشد به شرطی که زمان جدید اعالم شده با زمان 

 ساعت فاصله داشته باشد. 84درخواست حداقل 

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

در ساعات اداری امکان پاسخگویی به  15138189175آقای مهندس رجایی و آقای مهندس شکاری  به شماره تماس 

 سواالت را دارند.

 

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

 (راهنمای خدمت ثبت شکایت مردمی)  روز 11دفتر رسیدگی به شکایات ظرف مدت 

 

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

 این خدمت مشمول پرداخت خسارت نمی باشد.

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

 خسارت

 (راهنمای خدمت ثبت شکایت مردمی) 
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