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 W-ME-4د سند: ک

 0شماره بازنگری:

 هدف:  -1

 وز بهه حهريماين دستورالعمل حفظ و نگهداری حريم قانونی شبکه های برق و پیشگیری از تجاهدف  از تدوين 

شترکین ناسب به ممآن و رفع تجاوز از حريم شبکه های توزيع نیروی برق در راستای تداوم ارائه خدمات بهینه و 

نی حهريم قهانو ويا جانی ناشی از تجاوز به مسهیر و مصرف کنندگان برق و به منظور پیشگیری از خطرات مالی و 

 شبکه های توزيع نیروی برق می باشد. 

 دامنه كاربرد:  -2

 ییههکدستورالعمل در محهدود  ممییهاتی شهرکو توزيهع نیهروی بهرق اسهتان لرسهتان شهامل سهتاد شهرکو و اين 

 مديريو های توزيع برق شهرستانهای تابعه قابل اجرا می باشد.  

 : حاتو اصطال تعاريف -3

ن و مقهررات مبارتسو از فاصیه مجاز امیان و مستحدثات واقع در مسهیر شهبکه ههای بهرق برابهر قهوانی :حريم -

 مربوطه.

که های شخصی اسو حقیقی يا حقوقی که به طرق مختیف مبادرت به تجاوز به حريم شب: متجاوز به حريم -

 برق می نمايد.

ختیهف ه تاسیسات و تجهیزات موجود در سطوح ولتاژی ممبارتسو از کیی :شبکه های توزيع نیروی برق -

 ی باشد.م)فشار متوسط و فشار ضعیف(که تحو اختیار و يا مالکیو شرکو توزيع نیروی برق استان لرستان 

و سهاز  هرگونه اقدام و مداخیه غیرمجاز از قبیل سهاخو تجاوز به حريم شبکه های توزيع نیروی برق: -

 ل در حهريماربسو ساختمان ها،کار با جرثقیل و ساير ماشین آالت و حمل و نقهدر حريم ،غرس اشجار ،نصب د

ريم جهاوز بهه حهشبکه ها، صعود افراد غیر مسئول از پايه های برق ،برقهای غیرمجهاز و نیهز سهرقو تجهیهزات،  ت

 محسوب می شوند. 

 ت ها: یمسئول -4

اشد. ربوطه می بمای تابعه برمهد  مديران در مديريو های توزيع برق شهرستانهمسئولیو اجرای اين دستورالعمل 

توزيهع  شهرکو مدير دفتهر بههر  بهرداریهمچنین مسئولیو نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل حاضر  بر مهد  

 نیروی برق استان لرستان اسو. 
 

 :  دستورالعملشرح  -5

 تههرل حههريم وظیفههه بازديهد و کنبهههر  بههرداری بها مسههئولیو مهدير مربوطههه  از کارشناسهان ادار الزم اسهو يکههی 

  ه شهرح یيهلشبکه های توزيع برق را بطور مستمر و مطهاب  ايهن دسهتورالعمل برمههد  بگیهرد. رونهد اقهدامات به

 می باشد:
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 0شماره بازنگری:

سهو کییهه اانجام بازديد از حريم شبکه های توزيع برق بطور مستمر توسط کارشناس تعیهین شهد )الزم  -

 سیرها حداقل ماهی يکبار مورد بازديد و کنترل قرار بگیرد(م

یکهر  وبطهور دقیه  بها ترسهیم کروکهی )با قید تهاري  در یيهل آنهها (  تصويریتهیه گزارش مکتوب و  -

 دار مشخصات محل واقع در حريم توسط مامور بازديهد از حهريم و ارائهه گهزارش مهبکور بهه رئهی  ا

به  وارد تجاوزم"در پروند  ای با منوان و تصويری به منوان دلیل  )کییه گزارشات مکتوب.بهر  برداری 

   (نگهداری گردد"حريم 

ابالغ  و  F-ME-114فرم اخطاريه شمار  يک رفع تجاوز از حريم تاسیسات برق با کد تکمیل و تنظیم  -

ر دو يا بصورت پسو سفارشهی و اخهب امضها  و اخب رسید کتبیبصورت حضوری اخطار به متجاوزين 

  فتر وصول نامه های ادار  پسو توسط نامه رسان. د

 د  اسو.شارسال رونوشو فرم اخطاريه شمار  يک به کییه واحدهای مربوطه که در فرم اخطاريه درج  -

ای توزيهع ههاشخاص حقیقی يا حقوقی متجاوز به حريم شبکه  (،1چنانچه پ  از ابالغ اخطاريه شمار  ) -

نی میهزان فواحد  و توزيع برق شهرستان مربوطه مراجعه نمودند،ظرف مهیو زمانی تعیین شد  به مديري

ی  )شهامل تجاوز به حريم را بررسی نمود  و در صورت امکان، طرح رفع تجاوز به حريم را بصورت دق

د  و بهه کروکی محل،نحو  ايمنی سازی و حجم ممییات با یکر دقی  ولتاژ و آرايه  شهبکه( تهیهه نمهو

 يد.مشترک امالم هزينه می نما

 ردد،گهدرصورتیکه هزينه ها توسط متقاضی به حساب شرکو توزيع نیروی بهرق اسهتان لرسهتان واريهز  -

  طرح رفع تجهاوز بهه حهريم تاسیسهات بهرق اجهرا مهی گهردد و مراتهب بهه اتفهاق متقاضهی صورتجیسهه

 می شود. 

رف به حريم شبکه ههای توزيهع ظهدر صورت مدم مراجعه حضوری اشخاص حقیقی يا حقوقی متجاوز  -

بهه  F-ME-115مهیو زمانی تعیین شد ، فرم اخطاريه نهايی رفع تجاوز از حريم تاسیسات برق با کهد 

 مربوطه دريافو می گردد. کتبی متجاوز ابالغ گرديد  و رسید 

 مدر صورت مدم پاکسازی حريم ظهرف مهیهو مقهرر، اقهدامات قهانونی از طريه  مراجهع قضهايی انجها -

  و بهه تکمیل گرديد F-ME-116می گردد و فرم تقاضای معرفی نمايند  قضايی از دادگستری با کد 

 دادگا  ارسال می گردد. 

خطارههای انمهودن متمرکهز  کییه موارد تجاوز به حريم تاسیسات شبکه های برق و بايگانیمستندسازی  -

    ابالغی و متجاوزين به حريم شبکه های توزيع نیروی برق .

-  
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ز از مهوارد نصب پالکهارد و تراکهو و آیيهن بنهدی و غیهر  نیه تجاوز موردی از قبیل برقهای غیرمجاز، :1تذكر

 تجاوز به حريم تیقی شد  و الزم اسو در اين خصوص نیز اقدامات قانونی انجام پبيرد.

کنتهور و  ا،روشهنايی معهابر و...(، نظهارتی و مهامورين قرائهوکییه اکیپ های ممییاتی )خطوط،پسهو ه:2تذكر

کتبا  احد یيربطومامورين بازديد از محل، مکیفند در صورت مشاهد  موارد تجاوز به حريم، مراتب را به مسئول 

  برای نیروهای پیمانکاری موارد در قراردادهای فی مابین منظور گردد.امالم نمايند.

نها مبنهی ساير ارگا بات الزم با شهرداری ها ،بنیاد مسکن،بخشداری ها،دهیاری ها و ياتهیه و تنظیم مکات :3تذكر

اسیسهات جهاوز از ترفع ت بر تائید بر اخب استعالم وضعیو حريم شبکه های برق به منظور تحق  مفاد اليحه قانونی

و  ای ممرانهیشورای انقالب، هنگام صدور پروانهه سهاختمان و شهرور طهرح هه 1359آب و برق کشور مصوب 

یهه ت برقهی کیهمچنین کنترل اجرای بخ  حريم شیو  نامه اجرايی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسا

 ی مربوطههاماکن ابالغی وزير نیرو و وزارت مسکن و شهرسازی )وزارت را  و شهرسازی جديد( و پیگیهری هها

  توسط مديريو های توزيع برق شهرستانهای تابعه انجام گردد.

 پیوست ها: -6
 كد پیوست نام پیوست رديف

 F-ME-114 ( رفع تجاوز از حريم تاسیسات برق1اخطاريه شمار )فرم  1

 F-ME-115 اخطاريه نهايی رفع تجاوز از حريم تاسیسات برقفرم  2

 F-ME-116 تقاضای معرفی نمايند  قضايی از دادگستریفرم  3

 كنترل سوابق:-7
نحوه  توزيعمحلهای  عنوان سابقه رديف

 نگهداری

محل 

 نگهداری

مسئول 

 نگهداری

مدت 

 نگهداری

( رفع تجاوز از حهريم 1فرم اخطاريه شمار ) 1

 تاسیسات برق

 دفتر بهر  برداری 

 و

 ادارات بهر  برداری 

مديريو های توزيع برق   

 شهرستانهای تابعه

 زونکن 

 و 

 فايل 

 رايانه ای

کییه  

 واحدهای

بهر  برداری  

مديريو های 

وزيع برق ت

شهرستانهای 

 تابعه

 کارشناس 

  بهر  برداری

تا زمانیکه 

رفع تجاوز از 

اخطاريههه نهههايی رفههع تجههاوز از حههريم فههرم  2  حريم گردد.

 تاسیسات برق

فههرم تقاضههای معرفههی نماينههد  قضههايی از  3

 دادگستری

 

 تغییرات: -8
  و تائیههد بهههر  بههرداریدفتههر شههنهاد مههدير هههر گونههه ت ییههر يهها تجديههد نظههر در ايههن روش اجرايههی بهها پی

 نمايند  مديريو و دفتر توسعه مديريو و تحول اداری  وتصويب مدير مامل امکانپبير اسو.
 

 6از     6صفحه    مهر کنترل واحد مديريو کیفیو


