
نکات قابل مالحظه و توجه متقاضیان و مشترکین محترم تعرفه خانگی و سایر مصارف

ه از هر گونه دستکاري در لـوازم انـداز  لذا ؛منصوبه می باشدـ مشترك مسئول سالم نگه داشتن کنتور ؛پلمب و سایر تجهیزات
.و مستلزم پرداخت خسارت می باشدداشته رعالوه بر مخاطره آمیز بودن پیگرد قانونی، این کاگیري خودداري فرمایید

، خرید و یا اجاره امالك و مستغالت، تاکید می شود قبل از هزینه هاي برق مصرفی  می باشندمشترکین محترم مسئول پرداختـ 
.فرماییدنان حاصل حت عملکرد لوازم اندازه گیري اطمیاز پرداخت بدهی بهاي برق مصرفی و یا هزینه انشعاب و از ص

، اشت شماره تنه و کارکرد کنتوردماه  از تاریخ نصب ، با یاد4حداکثر دریافت صورتحساب بهاي برق مصرفی در صورت عدم ـ 
و 34523103و 33452300بـه شـماره هـاي    ( و یا از طریق تلفن گویـا  به واحد خدمات مشترکین  امور برق مربوطه مراجعه

)فا در برق ارومیهصر(.یدفرمائاعالم کارکرد) 33452309

براي اعالم کارکرد کنتور خود در مواردي ماموران نتوانسته اند کارکرد کنتور را ثبت نمایند می توانید از طریق سامانه پیامکی ـ 
:شرکت مبادرت به ارسال کارکرد کنتور بشرح زیر نمایید

)ع از امکانات سامانه پیامکجهت اطال(10000441121به شماره ) بعنوان متن پیام(118ارسال عدد ـ 1
)براي کنتورهاي سه زمانه(150*شماره اشتراك*ساعت اوج بار*ساعت عادي*کارکرد کم باريـ 2
)براي کنتور هاي تک زمانه(150*شماره اشتراك*کارکرد کنتور ـ 3
)براي اعالم آخرین بدهی(160*شماره اشتراك ـ 4

حل انشعاب خالی انعی شماره برداري توسط مامورین موظف شرکت ممکن نباشد ، مچنانکه سه دوره متوالی به دلیل وجود موـ 
.ده و براي پیشگیري از خطرات احتمالی ، جریان برق قطع خواهد شد از سکنه تلقی گری

در صورت عدم پرداخت بهاي قبض در مهلت مقرر، جریان برق مشترك قطع می شود و چنانکه میزان بدهی معادل یا بیش ازـ 
ال بگذرد ، طبق ضوابط با اخطار قبلی ، انشعاب مربوطـه جمـع آوري و ابطـال    سحق انشعاب باشد ، یا از تاریخ قطع برق یک

.خواهدشد 

از نرخ بهاي مناسب با نوع فعالیت یا هرگونه تغییـر الزم ،  محل انشعاب ، براي برخورداري در صورت تغییر در نوع فعالیتـ 
.زمان ممکن به خدمات مشترکین  امور برق مربوطه اعالم فرمایید مراتب را در کوتاه 

.از وسایل برقی پر مصرف  استفاده نکنید) ساعات اوج مصرف( ساعت اولیه شب 4به منظور تداوم جریان برق ، در ـ 

یا با استفاده از تلفن بانک هـاي  و ... ) سیبا ، سپهر ، جام و ( مشترکین گرامی می توانند از طریق کارتهاي بانکی طرح شتاب ـ 
بدیهی . راهنمایی هاي سیستم مزبور ، بدون مراجعه به بانک ، بهاي برق مصرفی خود را پرداخت نمایند سعضو شتاب و بر اسا

.است شماره پیگیري که در سیستم تلفنی اعالم می شود به منزله رسید پرداخت وجه می باشد 

هاي برق و یا در وقوع خاموشـی  روي تاسیسات شبکه؛ لیت افراد ناشناس و فاقد لباس فرم در صورت مشاهده هر گونه فعاـ 
.اطالع دهید 121موارد را به شماره تلفن 



و یـا  از پرداخت هرگونه وجه دستی ؛ به مامورین برق و یا افراد ناشناس جهت پرداخت هزینه هاي مرتبط با ارائه خدمات ـ 
.خودداري نمائید "رفی جداتسویه بهاي برق مص

:انشعابات موجود در محل هاي در حال ساخت و ساز ـ 
رمحل جدید الزم است جهت تغییر مکان و نصب د) سایر مصارف(در حال ساخت و ساز انشعاباتبا توجه به تعرفه مصرفی ـ 1

.دحیه مربوطه مراجعه نمائیناو تغییر تعرفه ؛ پس از اتمام پروژه ساختمانی ، به واحد هاي مشترکین برق 
مشترك قبل از نصب ، تابلو مناسب و متناسب را / در پاي تیر ؛ الزم است متقاضی)کنتور(با توجه با شرایط نصب انشعابـ2

.تهیه و در اختیار نصاب قرار دهد

ر شـرایط  به امکان اعمال تغییرات دبا توجه :عدم اجراي طرح برق رسانی قبل از عقد قرارداد و انتخاب پیمانکاران ذیصالح ـ 
، می بایست از پیمانکار طرحو خودداري"از اجراي هر گونه طرح برق رسانی قبل از  عقد قرارداد جداطرح و یا مفاد قرارداد ؛

.و مورد تایید شرکت انتخاب گرددبین لیست پیمانکاران واجد شرایط و ذي صالح  

مبلغی به عنوان حق بیمه خسـارت مـالی و   95حق بیمه در بودجه سال جاري از ابتداي سال به دلیل تعیین نشدن میزان مبلغ ـ 
.نمیشودجانی مشترکین شهري و روستایی از طریق قبوض برق دریافت 


