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تاريخ                                                                                                       
 

 
 
 

 
روزانه )  كوتاه مدت( شعاب برق موقت نفرم درخواست ا

 
سه / تكفاز يك رشته انشعاب برق موقت روزانه  ................................ خواهشمند است دستور فرمائيد جهت استفاده 

كوي                        واقع در خيابان                       ............................................. بدون نصب لوازم اندازه گيري به نام اينجانب   فاز

كوچه                پالك                  تلفن                  

. با رعايت مقررات و ضوابط آن شركت داير نمايند  روزبه مدت           

امضاء متقاضي 

مسئول بازديد محل   / واحد طراحي / اداره عمليات و اتفاقات/ قسمت 

را با        سه فاز/       تكفاز از محل بازديد نحوه تامين و برقراري انشعاب برق موقت روزانه دستور فرمائيد  "لطفا

. اداره خدمات مشتركين گزارش فرمايند/ ترسيم كروكي جهت اقدام بعدي به قسمت 

 

رئيس اداره خدمات مشتركين  

 

اداره خدمات مشتركين / قسمت 

: لوازم مورد نياز 

                                                                                                                                                                                     ـ1

                                                                                                              ـ2

                                                                                                                 ـ3

                                                                                                                  ـ4

 

پس از           سه فاز/       تكفاز با سالم ؛ از محل بازديد برقراري انشعاب برق موقت روزانه به ميزان                  

. تهيه لوازم فوق كه بعهده متقاضي است 

 

بسمه تعالي  
وزارت نيرو  

 شركت توزيع نيروي برق 

 آذربايجان غربي 

 (سهامي خاص)
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.  ذير نمي باشدامكان پ                 بالمانع است           ـ به علت                                               

 

خواهشمند است دستور فرمائيد پس از اخذ هزينه هاي مربوطه مراتب را جهت تامين و برقراري انشعاب برق موقت 

.  روزانه به اين واحد اعالم نمايند

فروش انشعاب  /  واحد طراحي / اداره عمليات و اتفاقات و بازديد و تعميرات / قسمت 

 

 2از  1صفحه 
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فروش انشعاب /  واحد طراحي / اداره عمليات و اتفاقات و بازديد و تعميرات / قسمت 

برقراري و تامين برق موقت روزانه  شمند است دستور فرمائيد نسبت به خواه؛ با توجه به مبالغ اخذ شده بشرح ذيل 

. اقدام نمايند

رژي مصرفي برابر قبض صادره شماره اشتراك                    ـ مبلغ                                 ريال بابت ان1

. به حساب جاري                       بانك صادرات 

ـ مبلغ                                 ريال بابت هزينه قطع ووصل برابر فيش بانكي شماره                     2

. درات به حساب جاري                       بانك صا

ـ مبلغ                                 ريال بابت هزينه  3

. و در پايان مدت مذكور جريان انشعاب برق موقت روزانه را قطع و جمع آوري و نتيجه را گزارش فرمايند

 

رئيس اداره خدمات مشتركين 

رئيس اداره خدمات مشتركين 

مورخ                         داير                      متقاضي در ساعت  انشعاب برق موقت روزانه درخواستي

. و ساعت                     مورخ                         قطع و جمع آوري گرديد 

 

امضاء سيمبان  

فروش انشعاب /  واحد طراحي / اداره عمليات و اتفاقات و بازديد و تعميرات / قسمت 
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واحد فروش انشعاب   

.  رونده مربوط به برق  موقت روزانه بايگاني نمائيد در پ "لطفا

 

رئيس اداره خدمات مشتركين 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 با همان آمپراژ و  شرايط  اهشمند است دستور فرمائيد نسبت به ادامه تامين برق موقت روزانهبا توجه به نياز مجدد؛خو

. به مدت         روز اقدام نمايند

امضاء متقاضي 

فروش انشعاب  /  واحد طراحي / اداره عمليات و اتفاقات و بازديد و تعميرات / قسمت 

. قدام نمائيد با سالم ؛ ضمن اخذ هزينه هاي مربوطه وفق مقرات ا

رئيس اداره خدمات مشتركين 

ـ مبلغ                                 ريال بابت انرژي مصرفي برابر قبض صادره شماره اشتراك                    1

. به حساب جاري                       بانك صادرات  اخذ گرديد

 

 2از  2صفحه  
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