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 دارد

 ندارد

 4از  1صفحه                                                                                                                                                                              

 شماره:                                                                                                                                                                          

 تاريخ:                                                                                                                                                                         

 شهرستان....................  مدیر محترم توزیع برق

بته  ..... .....................................بنامخواهشمند است دستور فرماييد انشعاب/انشعابات برق مورد استتفاده بتا نتوص م.تر..................    

به قدرت..............كيلو وات/آمپتر رابته.................كيلو وات/آمپتر    .............................. تركرمز مشو .....شماره اشتراك.................

 نماييد. ٱجمع آوري ٱتفكيك ٱادغام   ٱكاهش  ٱافزايش .......................... نشاني..........................................به 

 

كيلو وات/آمپتر كته   بته قتدرت...........  ...............................رمتز مشتترك  و ..به شماره اشتتراك................ ............مشترك...............

 .            ريال.................مبلغ ....ه ب.تسويه حساب نموده و در حال حاضر بدهي .مي باشد تا سيكل........مورد استفاده............

 بتته بتتر استتاي آنتتي  نامتته تكميلتتي تعرفتته هتتاي بتترق رستتيد ي و در صتتورت امكتتات برونتتده را ج تتت اقتتدامات بعتتدي        لطفتتا  

 واحد طرح ونظارت /واحد ب ره برداري تحويل نماييد.

 و صدور هزينه كارشناسي ج تت مشتترك و دتودت برونتده بته اين انت        لطفا  نسبت به تشكيل برونده و ثبت در دفتر ردرخواست 

 اقدام فرماييد.
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 4از  2صفحه  

 من.وبه اقدام فرماييد. كاهش قدرتخواهشمند است نسبت به ت يه طرح بنا به درخواست مشترك مبني بر افزايش قدرت

شبكه موجود تاسيسات و قدرت انشعاب مشترك از طريق  تغييراتازديد بعمل آمده و كروكي مقدماتي بيوست مبني بر با توجه به ب

 ادالم نظر فرماييد.

 ظرفيت شبكه موجود:به طي بررسي بعمل آمده}و  زارش بيوست{و با توجه 

  ميسر مي باشد.و طرح بيوست  موجود و تاسيساتالف(امكات تأمي  نيروي مورد درخواست مشترك از طريق شبكه       

                 بيشن ادات بر اساي                موجود ميسر نمي باشد. و تاسيسات  ب( امكات تأمي  نيروي مورد درخواست مشترك از طريق شبكه        

   طرح بيوست ارسال مي  ردد. 

 . سنگي  ارسال مي  ردد.پيوست طرح نحوه تأمي  نيروي مورد نياز مشترك ج ت مطرح نمودت در كميسيوت م.ارباحتراما  
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 4از 3صفحه 

  ..................برق شهرستانتوزیع محترم مدیر 

از  ……………انشتعاب شتتماره   ٱجمتتع آوري ٱتفكيتك  ٱادغتتام   ٱ قتدرت كتتاهش ٱقتدرت  افتتزايشاحترامتا  محاستتبات ج تت   

 آمپر بشرح ذيل است . كيلو وات /  ………كيلو وات/ آمپر به ………

 كيلو وات                                         

 .  ………………………هزينه انشعاب موجود به قدرت  -1

 آمپر سه فاز             آمپر تكفاز                                 
 كيلو وات                            

 ..ريال . …………………ريال جمعا   …………………… بازاي هر                             

 آمپر سه فاز       آمپر تكفاز         

 كيلو وات                                                                                                                     

   ……………………هزينه انشعاب درخواستي به قدرت  -2

  آمپر سه فاز            آمپر تكفاز                                      
 كيلو وات                            

 ..ريال . …………………ريال جمعا           ……………………بازاي هر                              

 آمپر سه فاز       آمپر تكفاز           

 
  ........................................................................................ساير هزينه ها : -3

 .ريال …………………استرداد به مشترك                                       

      بلمابه التفاوت قا -4

 ريال ……………………دريافت از مشترك                                   

 

موافقت انشعاب  ٱجمع آوري ٱ تفكيكٱادغامٱكاهش ٱافزايشبا 
نميشود

ميشود
 طبق ضوابط اقدام فرمانيد .  
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 4از 4صفحه  

ريتال برداختت و بتدهي نتدارد و در حتال حاضتر بابتت         ……………………احتراما  مشتترك متورد نظتر هزينته هتاي مربوطته را بته مبلتغ         

 ريال بستانكار است خواهشمند است با توجه به موافقت مدير برق اقدامات مناس  صورت  يرد.  ……………………………………

 

 احتراما  در رابطه با درخواست مشترك اقداماتي بشرح ذيل صورت  رفته است. 

1- 

2- 

3- 

4- 

 

 

 لطفا  اقدامات بعدي صورت  يرد. 

 

اقدامات ان ام شده با مفاد آني  نامه تكميلي تعرفه هاي برق مطابقت دارد . لذا فرم آ  ي تغييرات ان ام شتده تكميتل و در سيستت     

درخواست استرداد وجته بته   فرم ، ي سوابق اصالح  ردد. و چنانچه در اثر تغييرات مبالغي به مشترك قابل برداخت مي باشد رايانه ا

بته حتوزه ستتادي     و به همراه مدارك به شرح ذيل ج ت استرداد وجته فتوق بته مشتترك    نموده تكميل را (  F-CS-103مشترك )

 برونده بايگاني شود. سپس شركت بعد از ان ام اصالحات در سيست  ارسال و 

  F-CS-103فرم درخواست استرداد وجه به مشترك  -1

 ت.وير رسيد كاال به انبار در خ.وص  اجناسي كه در نتي ه تغييرات ان ام شده ، جمع آوري  رديده اند.  -2

 دستوركار اجناي قيد شده در فرم رسيد كاال به انبار -3

 د خريداري شده انشعاب موجود مطابقت داشته باشد. ت.وير برگ خدمات هزينه هاي انشعاب كه با ديمان -4

 تغييرات مورد درخواست ادمال شده باشد.  رايانه اي ليست مشخ.ات كامل انشعاب كه در سيست   نسخه چاپ شدهت يه  -5

 


