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نکات مهم در هنگام پاسخگویی به استعالمهای افراد حقیقی و حقوقی
در پاسخ به استعالمهای افراد حقیقی و حقوقی رعایت نکات زیر ضروری است :
 -1اشاره به نامه ارسالی از طرف متقاضی
 -2اشاره به حفظ حریم شبکه :به طور مثال جملهای که میتوان در این رابطه استفاده نمود ":رعایت حریم
شبکههای توزیع برق در محدوده طرح شبکه فرعی آبیاری دشتهای مهران و دهلران الزامی می باشد"
 -3بررسی جاده دسترسی مورد نیاز برای احداث  ،تعمیرات و بهره برداری شبکه
 -4ذکر مشخصات  UTMنقاط مهم زمین مورد نظر ( گوشههای زمین )
 -5اشاره به نحوه تامین اعتبار ،اعالم هزینه انشعاب ،نیرورسانی و ...
 -6ذکر پرداخت هزینه های قانونی
 -7اشاره به دیماند درخواستی :حتما در پاسخ به استعالم مقدار دیماند لحاظ شود .به طور مثال اگر دیماند
درخواستی مشخص نباشد جملهای که میتوان در این رابطه استفاده نمود" :با توجه به مشخص نبودن
میزان دیماند انشعاب برق مورد نیاز و نیز به علت محدودیت زیر ساخت در بخشهای توزیع و فوق
توزیع در شهرستان مذکور تمامی هزینههای احداث زیرساخت و تامین برق پروژه فوق منوط به
پرداخت هزینه و تخصیص اعتبار مورد نیاز میباشد".
 -8مشخص نمودن مسئول تعمیر و نگهداری در شبکه های اختصاصی
 -9اشاره به مهلت اعتبار استعالم :پاسخ به استعالم مدت دار بوده و حتما در متن نامه اشاره شود که تا تاریخ
مورد نظر این استعالم اعتبار دارد.
 -11اشاره به موافقت سایر ارگانها در صورت نیاز :مانند فرودگاه ،شهرداری،بنیاد مسکن ،امور اراضی،
منابع طبیعی ،آب منطقهای،اداره راه ،برق منطقهای،فرمانداری ،دهیاری ،استانداری و ...
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 -11به برنامه احداث خطوط فوق توزیع اعالم شده از طرف برق منطقه ای توجه شود .برای نمونه به نامه
تجاوز به حریم شبکه  231کیلوولت توجه شود
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یک نمونه پاسخ به استعالم
نامه درخواستی متقاضی
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کارشناس شرکت توزیع طبق اطالعات گرفته شده از متقاضی فرم شماره  1را پر می کند حتما توجه کنید که قدرت
درخواستی از متقاضی گرفته شود و در صورت عدم ارائه حتما ذکر شود که تامین برق منوط به ارائه قدرت درخواستی هست.
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از متقاضی امضاء گرفته و خود کارشناس آن را امضاء می کند و فرم  1را در دبیرخانه ثبت می کند
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شهرستان محل مورد استعالم را بررسی و بازدید نموده و فرم  2را تکمیل می کند توجه به نکات زیر ضروریست:
 -1سایر تاسیسات را مدنظر قرار دهید به طور مثال:اگر محل مورد استعالم در نزدیک فرودگاه باشد حتما از متقاضی
استعالم از فرودگاه خواسته شود .اگر زمین کشاورزی بود از امور اراضی یا منابع طبیعی استعالم خواسته شود و ...
 -2نزدیکترین فاصله از شبکه موجود را از روی سیستم سما گرفته شود.

شماره دستورالعمل
51

ویرایش
5

تاریخ
5901/10/51

کمیته فنی مهندسی :مهندسین حسن بشیری ،رئوف محمدقاسمی ،علی بهرامی ،مهین تنبا ،مصطفی محمدی ،مصطفی ارمکان ،عیسی رادفر ،مصطفی غدیری
تصویب کننده :معاونت برنامهریزی و مهندسی
تایید کننده :دفتر مهندسی و نظارت
شماره صفحه8 :

شرکت توزیع نیروی برق استان ایالم
معاونت برنامهریزی و مهندسی  -دفتر مهندسی و نظارت

دستورالعمل های مهندسی کاربردی شبکههای توزیع

پاسخ به استعالم
ریاست محترم جمعیت هالل احمر شهرستان ملکشاهی
موضوع  :احداث پایگاه امداد و نجات جادهای
با سالم ،در پاسخ به نامه شماره  49/15/51/54691آن مدیریت محترم به استحضار می-
رساند احداث پایگاه امداد و نجات جادهای در محور ایالم -ملکشاهی (مشخصات UTM
پیوست) تا قدرت  ،51 kwدر صورت رعایت حریم شبکه توزیع و فوق توزیع و پرداخت کلیه
هزینههای قانونی و نیز مشخص بودن معبر و گذربندی مناسب جهت احداث شبکه برق از نظر
این شرکت بالمانع است .مدت اعتبار این استعالم تا تاریخ  49/51/11میباشد.
هادی شیرخانی
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل
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ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﯾﻼم
ﻓﺮم ﺷﻤﺎره )1درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ(

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ درﺧﻮاﺳﺘﯽ:

ﻋﻨﻮان اﺳﺘﻌﻼم :

ﺗﺎرﯾﺦ :

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ /ﻧﺎم ﺷﺮﮐﺖ /ﻧﺎم ﺳﺎزﻣﺎن :
ﮐﺪ ﻣﻠﯽ  /ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ :
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن :

روﺳﺘﺎ :

ﺑﺨﺶ :

آدرس :
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد درﺧﻮاﺳﺖ)(UTM
Y

X

X

ﻧﻘﻄﻪ 1

ﻧﻘﻄﻪ 4

ﻧﻘﻄﻪ 2

ﻧﻘﻄﻪ 5

ﻧﻘﻄﻪ 3

ﻧﻘﻄﻪ 6

ﻗﺪرت درﺧﻮاﺳﺘﯽ) KWﯾﺎ : (A
ﻗﺪرت درﺧﻮاﺳﺘﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه □

ﻃﯽ ﻣﺠﻮز :

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﺗﺎرﯾﺦ :

ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :
ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره  ...........................ﻣﻮرخ ..........................

ﻣﺤﺪوده درﺧﻮاﺳﺖ

Y

ﺷﻬﺮداري ،ﭘﺮوژه در ﺣﻮزه ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي اﺳﺖ □
ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي □

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ /ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺳﺎزﻣﺎن

روﺳﺘﺎﯾﯽ □
ﮐﺪ روﺳﺘﺎﯾﯽ:
ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ
ﺑﺮق )ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮم(1

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت دﻟﯿﻞ رد درﺧﻮاﺳﺖ :
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................
ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﺮق )ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮم (1

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  /ﺑﺨﺶ

ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوي ﺑﺮق اﺳﺘﺎن اﯾﻼم

ﺗﺎرﯾﺦ :

........................

ﻓﺮم ﺷﻤﺎره ) 2ﺑﺎزدﯾﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺤﺪوده ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻼم(

ﺷﻤﺎره :

......................

ﺷﻤﺎره اﺳﮑﻦ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ) ﻓﺮم ﺷﻤﺎره  1درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ( :
 1ﺣﺮﯾﻢ ﺷﺒﮑﻪ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺮق ) ﺗﻮزﯾﻊ و ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ(
2

ﺟﺎده دﺳﺘﺮﺳﯽ
) درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ (

وﺟﻮد دارد □

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :

وﺟﻮد ﻧﺪارد □

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت :

 2ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻮﺟﻮد )ﻣﺘﺮ(:
ﻓﺮودﮔﺎه □
ﺷﻬﺮداري □
ﺑﻨﯿﺎد ﻣﺴﮑﻦ□

ﻣﺠﻮز
4

)ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ(
ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن
ﻫﺎ

اﻣﻮر اراﺿﯽ □
ارﮔﺎﻧﻬﺎي ﻧﻈﺎﻣﯽ□
ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن □
ﻣﺨﺎﺑﺮات و زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ□
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ□
ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن □

ﻧﺎم ﻓﯿﺪر:

ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺮﯾﻢ □

ﺑﺎر ﻓﯿﺪر :

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□
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ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﻋﻠﺖ:

ﺳﻄﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﻓﯿﺪر:
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ□
ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ □
آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي □
ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ اي □
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز□
راه و ﺷﻬﺮﺳﺎزي □
اﺳﺘﺎﻧﺪاري□
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاري□
دﻫﯿﺎري□
ﺳﺎﯾﺮ ارﮔﺎن ﻫﺎ□

ﭘﺴﺖ ﻓﻮق ﺗﻮزﯾﻊ:
ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺷﻤﺎره ﻧﺎﻣﻪ :

ﻣﻮاﻓﻘﺖ□

ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺎﻣﻪ :

ﻋﺪم ﻣﻮاﻓﻘﺖ□
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ﻣﻌﺎرض
ﻧﺤﻮه
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق

ﻣﻌﺎرض دارد□ ﻧﺎم و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﺎرﺿﻪ:
ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت :
ﻣﯿﺎن ﻣﺪت :
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت :

ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼم

8

..................

ﻣﺎه از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ :
.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................

ﻧﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺎزدﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه

ﻧﺎم و اﻣﻀﺎء ﻣﺪﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن  /ﺑﺨﺶ

