
: شماره درخواست : شماره پرونده 
: تاریخ درخواست 

شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربی
زیر مجموعه شرکت توانیر ووابسته به وزارت نیرو

آمپر 3*32تبدیل آمپراژ برق تا / فرم تقاضاي انشعابات 
: صادره از :                                     شماره شناسنامه :                            نام و نام خانوادگی 

:          نوع تقاضا 
: آمپراژ و فاز و نوع مصرف انشعاب مورد تقاضا 

: شماره پرونده و آمپراژ انشعاب یا انشعابات موجود 
: کد پستی :                  نشانی محل مورد تقاضا 

: ن تماس تلف:                                                     نشانی مکاتباتی 
: ضمناً رعایت کلیه مقررات مشروحه ذیل را ضمن عقد خارج الزم تعهد می نمایم 

) گواهی فعالیت صنعتی ـ کارت شناسائی, پروانه بهره برداري , پروانه و یآ جواز تاسیس , موافقت اصولی ( به منظور برخورداري از نرخ تعرفه هاي مخفف الزم است یکی از مدارك معتبر ـ 1
. ارائه گردد ... ) سازمان آب منطقه اي و , جهاد کشاورزي , صنایع و معادن ( براي تعرفه کشاورزي ازیکی از سازمانهاي ذیربط راي تعرفه صنعتی و پروانه معتبر بهره برداري ب

مشترك مسئول سالم نگه داشتن کلیه وسایل و تجهیزاتی اسـت  . گیري آماده سازد ه اي متوجه شرکت شود محل مناسبی را با نظر شرکت براي نصب وسایل اندازه متقاضی باید بی آنکه هزینـ 2
ت نصب می باشد نـدارد و  ري و سایر تجهیزاکه از طرف شرکت در محل برقراري انشعاب برق نصب می گردد و تحت هیچ عنوان حق دستکاري آنها یا پلمبهایی را که بر روي وسایل اندازه گی

. کت که هویت آنها مشخص باشد درصورت ضرورت می توانند نسبت به بازکردن پلمبها اقدام کنند گان مجاز شرتنها نمایند
. انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است ـ 3
. انشعاب را به همراه مجوزهاي مربوطه به شرکت ارائه نماید کاربري انشعاب برق می باید تقاضاي تغییر کاربريدر قبل از تغییر , متقاضی تغییر در مصرف ـ 4
نواع آسانسـور  ا, کوره هاي برقی , دستگاه اشعه ایکس , در مواردي که دستگاههاي مورد استفاده مشترك به گونه اي باشد که ایجاد نوسانات زیاد بنماید مانند کار کردن با دستگاه جوشکاري ـ 5

است تجهیزات مصارف زیاد لحظه اي بوده و موجب می شود که در ولتاژ برق سایر مشترکین و شبکه فشار ضعیف عمومی اختالل پدید آید مشترك مسئول و موظف یا سایر تجهیزاتی که داري
خسارت شرکت در برابر کلیه دعاوي و مطالباتی کـه در  اصالحی را که شرکت براي رفع این نقیصه الزم بداند به هزینه خود تهیه و نصب و نگهداري کند ضمناً مشترك مسئول پاسخگویی کلیه 

شرکت بشودعلیهنتیجه قصور وي در انجام تعهدات خود بر طبق مفاد این بند از طرف هر کس 

.می باشد 
دمات انجـام شـده بـراي متقاضـی مـذکور      را بنمایـد شـرکت پـس از کسـر هزینـه لـوازم مصـرفی و خـ        بـرق  در صورتی که متقاضی قبل از تامین برق بـه عللـی درخواسـت عـدم تـامین      ـ 6
. مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد نماید ) از قبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و نقشه هاي عملیات اجرائی و غیره ( 
. ـ اگر مشترکی به تاسیِسات برق خساراتی وارد کند می باید هزینه آن را براساس برآورد شرکت پرداخت نماید 7
.براي خود الزم الرعایه می دانم کلیه موارد تعرفه هاي برق و شرایط عمومی آنها و آئین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق ابالغی از سوي وزارت نیرو را قبول و رعایت آنها راـ 8
. جهت انجام مکاتبات مورد نیاز به شرکت در اسرع وقت ارسال نمایدمکاتباتی خود مراتب را بصورت کتبی و با قید دقیق آدرس جدیدنشانیـ متقاضی متعهد می شود درصورت تغییر 9

..............................................................: .........................نام و امضاء متقاضی ......... : ...........................................................................................................................مدارك ضمیمه 
....................................: ................................................................تاریخ 

: ...............................نام و امضاء مسئول قبول مشترك .و نحوه تامین برق را اعالم فرمائید لطفاً از محل مورد تقاضا بازدید: تکنسین بازدید محل 
:...............................تاریخ 

تعداد/ مقدار مورد نیازلوازممشخصات شبکهمشخصات محل
...................................................: ..........کل زیر بنا 

......................................: ....زیربناي مورد تقاضا 
.......................................: ..................تعداد طبقات 

.................................: .........تعداد واحد هر طبقه 
....................................: ...............................تعرفه 

: نوع شبکه 
.......................................................................................

........................................................................: .شبکه / مقطع خط
.................................................: ...فاصله از شبکه فشار ضعیف 

................................................: ...........................فاصله تا پست 
خیر بله : اد در حریم قرارد

:نصب کنتور محل دقیق محل ترسیم کروکی محل و طرح
ـ پشت درب ورودي ساختمان                              1
ـ داخل تابلوي کنتور مجتمع آپارتمانی                    2
اخل تابلوي کنتور در پاي پست هوایی ـ د3
ـ داخل تابلوي کنتور در پست زمینی4

: سایر 

: نام و امضاء تائید کننده : نام و امضاء بازدید کننده 
: تاریخ :                                                        تاریخ 

٢از ١صفحھ 
١٣١٠FR٠٠١/١



: شماره درخواست :                                          نوع تقاضا :                                           نام و نام خانوادگی 
: تاریخ درخواست :                        آمپراژ و فاز 

.هاي زیر که ضمیمه پرونده می باشد دریافت گردیدهزینه هاي مقرر به موجب فیش
تاریخ پرداختشماره حساببابت)ریال ( مبلغ شماره فیش

: .........................تام و امضاء مسئول فروش برق 
: ..................................تاریخ 

نوع 
وسیله

سریال بدنه شماره
کنتور

دور کنتورآمپرفازنوع کنتور
کارکرد اولیه کنتورتعداد ارقام

تاریخ نصب
آمپراژ کلید 
محدود کننده ساعات کم باريساعات اوج بارساعات عاديصحیحاعشار

کنتور 
جدید
کنتور 
قدیم

و ............................... .....................به شماره پلمبهاي .................... .........................یخ کنتور و لوزام اندازه گیري مشروحه فوق درتار
با توجه به عدم امکان نصب در  .در محل تعیین شده توسط مامور بازدید نصب گردید ............ ......................................

.نصب گردید ..................................... ..................................

: .........................نام و امضاء متقاضی : .....................                           پلمب / نام و امضاء مامور نصب 
: ......................تاریخ ........................                                                         : ...تاریخ 

. مدارك مالی این پرونده با اسناد ارسالی از بانک کنترل و مطالبقت گردید و صحت آنها مورد تائید است 
: ................نام و امضاء مسئول امور مالی 

: ...............................تاریخ 

طبق کارنامه ارسالی از سایت کامپیوتر براي این مشترك در روز کار        منطقه                  ردیف                با تعرفه     
.به شماره اشتراك                                          ایجاد سابقه شده است و کد نوع                        محاسبه                      

: ................نام و امضاء مسئول تشخیص 
: ...............................تاریخ 

. و بایگانی پرونده بالمانع است دکنترل هاي الزم معمول گردی

: ................نام و امضاء رئیس خدمات مشترکین 
: ...............................تاریخ 

٢از ٢صفحھ 
١٣١٠FR٠٠١/١


