
 تعاریف و اختصارات: فصل اول 

قررارداد هرا    " و یا" آیین نامه ها"، "تعرفه ها" عبارات و اصطالحات زیر هنگامی که در
 :به کار می روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت " برقرار  انشعاب برق

متقاضی عبارت است از شرص  حقیقری یرا حقروقی کره برقررار         : متقاضی -1-4
و یررا در مشصتررات انشررعاب و یررا   انشررعاب یررا انشررعابقا  برررق و یررا ترییررر در قرردرت 

 .انجام نگرفته باشد انشعابقا  موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست و 

مشترک عبارتسرت از شرص  حقیقری یرا حقروقی کره انشرعاب یرا          :مشترک  -2-4
 .شعابقا  مورد تقاضا  و  ، بر طبق مقررات برقرار شده باشدان

شرکت عبارت است از شررکت یرا سرازمانی کره بره موجرا مقرررات         :شرکت  -3-4
قانونی به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو و یا بصشی از این امور اشترال داشته و بررق  

، مشرترک آ  مری   متقاضی را تامین می نمایرد و متقاضری  رز از برقررار  انشرعاب     
مشمول این تعریر  مری    شرکت توزیع نیرو  برق  شرکتقا  برق منطقه ا  و. گردد
 .باشند

شرکتقا  برق که در مناطق آزاد تجار  و صنعتی فعالیرت مری نماینرد دارا      -1-3-4
 .تعرفه ها و آیین نامه ها  خاص هستند

ی شربهه هرا  فشرار ضرعی  عمروم      :شبکه های فشار ضعیف عموممی   -4-4 
عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تاسیسات فشار ضعی  که برا  توزیرع  

در معابر و گذرگاهقا  عمومی دایر و معمواًل از طریق  توزیع   نیرو از  ستقا  عمومی
می   به خطوط سرویز مربوط  مستقیم  طور تقسیم و یا به   جعبه انشعاب یا جعبه

 .باشند شوندو کاًل متعلق به شرکت می

در هر  ست ترانسفورماتور ولتاژ اولیه و ولتراژ  رایین    :ولتاژ اولیه، ولتاژ ثانمیه  -5-4
 .تر را ولتاژ ثانویه می نامند

شبهه ها  فشار قو  عمرومی عبارتنرد    :شبکه های فشار قمی عمممی  -6-4
کیلرووات یرا    11از کلیه خطوط هوایی یا زمینری و  سرتقا  فشرار قرو  برا ولتاژهرا        

یشتر بر حسا مورد برا  انتقال یا توزیع نیرو  برق دایر و کاًل متعلق به شرکت می ب
 .باشند

کیلوولت به طرور   33و  02، 11خطوط و  ستقا  هوایی یا زمینی با ولتاژها   -1-6-4
 .اخ  شبهه ها  فشار متوسط نامیده می شوند

کیلوولت به طور  130و  66، 63خطوط هوایی یا زمینی و  ستقا  با ولتاژ ها  -0-6-4
 .اخ  شبهه ها  فوق توزیع نامیده می شوند

کیلوولرت بره طرور     422و  032خطوط هوایی یا زمینی و  ستقا  با ولتاژهرا    -3-6-4
 .اخ  شبهه ها  انتقال نامیده می شوند

فیدر عبارت است از مجموعه ا  از وسایل قطع و وصل با ولتاژ اسرمی   :فیدر  -7-4 
یافت برق از باالدست سیسرتم بررق رسرانی و تلویرل آ  بره  رایین       معین که برا  در

فیدرها به للاظ شمول مفاد این آیین نامه بره شرر    . دست سیستم تعبیه می گردد
 :ذیل دسته بند  می شوند 

فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از  ست فروق توزیرع عبرارت اسرت از      -1-7-4
فشار متوسط  ست فوق توزیع قرار گرفته و خرط   تابلو و تجقیزات آ  که در اطاق ولتاژ
 .فشار متوسط از آ  ترذیه می گردد

فیرردر در مررورد خررط فشررار متوسررط انشررعابی از خررط موجررود عبررارت اسررت از   -0-7-4
هوایی و یا یک سر  قطع کننده که خط انشعابی از آ  طریق ( سهسیونر ) جداساز 

 .ترذیه می شود

توسط خروجی از  ست توزیع زمینی عبارت اسرت از  فیدر در مورد خط فشار م -3-7-4
کره خرط   ( دژنهترور  ) قابل قطع زیر بار و یا ترابلو  کلیرد   ( سهسیونر ) تابلو  جداساز 

 .خروجی مذکور را ترذیه می نماید

) فیدر فشار قو  ترانسفورماتور در  ست زمینی عبارت است از ترابلو  کلیرد    -4-7-4
فیوزدار که ترانسفورماتور را به شبهه فشار قو  اتترال  و یا تابلو سهسیونر ( دژنهتور 
 .می دهد

فیدر در مورد  ست ترانسفورماتور توزیع هوایی عبارت اسرت از مجمروق قطرع     -5-7-4
کننده ها و برقگیرها که در ملل اتتال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نتا می 

 .شوند

ارت است از کلید یرا کلیرد فیروز    فیدر در مورد خطقا  خروجی فشار ضعی  عب -6-7-4
نتا شده در تابلو  فشار ضعی   سرت ترانسرفورماتور کره از طریرق آ  بررق فشرار       

 .ارسال می گردد( یا مترف کنندگا  ) ضعی  برا  مترف کننده 

چنانچه تابلو  فشار ضعی  دارا  بیش از یک خط خروجی باشرد، هرکلیرد    -1-6-7-4
در ایرن صرورت   . ی یک فیدر ملسوب خواهد شرد فیوز منتوب در ابتدا  هر خط خروج



و قیمت تابلو را باید به نسبت ( کلید خروجی ترانسفورماتور ) بقا  کلید کل اتوماتیک 
 .بین کلید فیوزها  خروجی موجود تقسیم کرد

خطوط انتقال، فوق توزیرع و توزیرع کره شربهه عمرومی       :خطمط نیرو رسانی  -8-4
تلویرل متترل مری کننرد خطروط نیررو رسرانی         موجرود را برا فرفیرت کرافی بره نقطره      

 .می شوند نامیده

خرط سررویز عبرارت اسرت از      ( :در شوبکه فشوار ضوعیف   )خط سوروی    -9-4
بصشی از خطوط نیرو رسانی که مقطع آ  متناسا برا قردرت انشرعاب یرا انشرعابات      
متقاضی در نظر گرفته شده است و شبهه فشار ضعی  عمرومی یرا  سرت عمرومی     

خطوط سرویز کراًل متعلرق بره شررکت و در     . قطه تلویل متتل می کندتوزیع را به ن
 .اختیار آ  می باشند

ایرن وسرایل عبارتنرد از کنترور یرا کنتورهرا،        :وسایل انوداه  ییوری و کرتورل     -11-4
فیوزها، ساعت فرما  و سایر مللقات و کلیه وسایل و دسرتگاهقا  مربوطره کره بره     

برر طبرق   ( اکتیرو و راکتیرو   ) منظور ملدود کرد  یا سنجش مقردار تروا  و انررژ  بررق     
ملرل نترا   . قرارداد در نقطه تلویل نتا می شوند و در اختیار شررکت مری باشرند   

 .ن وسایل در تمامی موارد توسط شرکت تعیین می گرددای

نقطه تلویل عبارت است از نقطه ا  کره تاسیسرات شررکت    : نقطه تحمیل  -11-4
به تاسیسات مشترک اتتال داده می شود و در آ  ملل وسرایل انردازه گیرر  نترا     

 .می گردد

خطروط   :خطمط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصوی ررقوی مشوترک     -12-4
رسانی و تاسیسات اختتاصی برقی مشرترک عبارتنرد از کلیره خطروط انتقرال و      نیرو 

فوق توزیع و توزیع و تمام سیم کشری هرا، وسرایل و دسرتگاهقا  برقری کره بعرد از        
نگقردار  و تعمیرر و کنتررل کلیره خطروط نیررو رسرانی و        . نقطه تلویل واقع شرده انرد  

 .تاسیسات اختتاصی برقی مشترک بر عقده او می باشد

قرارداد برقرار  انشعاب برق عبارت اسرت   :قرارداد ررقراری انشعاب ررق  -13-4
مری   از قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی، که بر طبق مفاد آ  انشعاب بررق دایرر  

 .گردد

انشعاب برق عبارت اسرت از امهرا  اسرتفاده مجراز از انررژ        :انشعاب ررق  -14-4
الهتریهی که از طریرق دایرر کررد  خطروط و وسرایل انردازه گیرر  الزم، طبرق مقرررات          

 .ملقق می شود

انشررعاب برررق فشررار ضررعی  عبررارت اسررت از : انشررعاب برررق فشررار ضررعی  -1-14-4
 .درصد 5ولت، با ترییرات  422ولت و سه فاز با ولتاژ  032انشعاب برق یهفاز با ولتاژ 

انشعاب برق فشار قو  عبرارت اسرت از انشرعاب    : انشعاب برق فشار قو  -0-14-4
 .درصد 5کیلووات و بیشتر با ترییرات  11برق با ولتاژها  

تامین برق عبارت است از عرضه توا  و انرژ  مورد تعقد شرکت  :تامین ررق  -15-4
هرترز برا تعمیررات     52ا ولتراژ اسرتاندارد و فرکرانز    در قرارداد منعقده در نقطه تلویل ب

 .، اعم از اینهه توا  و انرژ  استفاده بنماید و یا ننماید3/2

 :انماع انشعارهای ررق  -16-4

 :انواق انشعابقا  برق بر اساس نوق فعالیرت و کراربر  بره شرر  زیرر اسرت       -1-16-4
خرانگی بره انشرعابی    انشعاب برق بررا  مترارف    :انشعاب برق متارف خانگی( ال 

اطالق می شود که صرفًا به منظور به کرار انرداختن و اسرتفاده از وسرایل و تجقیرزات      
واحرد مسرهونی در منراطق    . متعارف خانگی در واحردها  مسرهونی دایرر مری گرردد     

شقر  عبارت است مهانی برا  زندگی که بره تشرصی  شررکت حرذاقل دارا  یرک      
اعرم از اینهره در داشرته و یرا     ) و ورود  آ   اطاق و یک آشپزخانه و یک سرویز بوده

مسرتقل و یرا مررتبط بره راهررو  اشرتراکی و سریم کشری آ  مجرزا          ( نداشته باشد 
 .تشصی  واحد مسهونی در روستاها به عقده شرکت می باشد. باشد

 
ایرن انشرعاب بررا  بره کرار انرداختن تاسیسرات         :انشعاب برق مترارف اشرتراکی  ( ب

شوفاژ، تقویه مطبوق یرا روشرنایی عمرومی و ام رال آ  در      اشتراکی مانند آسانسور،
بلوکقا و مجموعره هرا  سراختمانی مسرهونی و شرقرکقا  مسرهونی و صرنعتی و        

بره هرر بلروک و یرا مجموعره      . عمومی به طور جدا از سایر انشرعابات دایرر مری گرردد    
 ساختمانی که همه واحدها  آ  دارا  کاربر  یهسا  باشند تنقا یک انشعاب بررا  

در صورتی که تاسیسات اشتراکی بلروک هرا و یرا    . متارف اشتراکی واگذار می گردد
در آنقرا  ( مسرهونی، تجرار ، عمرومی و هیرره     ) مجموعه هایی که چند نوق فعالیرت  

 .انجام می شود مجزا باشد می توا  بیش از یک انشعاب اشتراکی واگذار نمود

 
ترارف عمرومی بره انشرعابی     انشعاب برق بررا  م  :انشعاب برق متارف عمومی( ج

 .اطالق می شود که برا  خدمات عمومی به کار رود

 
انشعاب برق تولید کشاورز  به انشعابی اطالق  (:کشاورز  ) انشعاب برق تولید ( د

می شود که ار نیرو  برق برا   مپاژ آبقا  سطلی و زیر زمینی و یا  مپاژ مجدد آب 



کند و دارا   روانه معتبر بقره برردار  از   برا  تولید ملتوالت کشاورز  استفاده می
 .سررررررررررررررازمانقا  آب منطقرررررررررررررره ا  نیررررررررررررررز مرررررررررررررری باشررررررررررررررد   

کلیه چاهقا  آب هیر کشاورز  با توجره  : انشعاب برق چاهقا  آب هیر کشاورز  -1
 .به کاربردشا  بر حسا مورد بقا  برق را با تعرفه ها  مربوط  رداخت خواهند نمود

  
بره  ( صرنعت و معرد    ) انشعاب بررق تولیرد    (:عد  صنعت و م) انشعاب برق تولید ( ه

انشعابی اطالق می شود که ار برق برا  بره کرار انرداختن و بقرره برردار  از صرنایع،       
کارخانه ها، استصراج معاد ، صنایع کشاورز  برا  تولیرد فررآورده هرا  کشراورز  و     

تولیرد    و صنایع کوچرک و صرنوف  ( مشص  شده در تعرفه تولید ) دامی در کارگاهقا 
 .که دارا   روانه معتبر بقره بردار  از مراجع ذیربط هستند، استفاده می شود

   
انشعابی که برا  ملل کسا دایر می گردد مشرمول   :انشعاب برق سایر متارف( و

ضمنًا متارف سایر انشعاب هایی که با هیچیرک از مروارد دیگرر    . این تعرفه می باشد
 . تعرفه تجار  و سایر متارف است مطابقت ندارند مشمول 4-16-1بند 

  
این انشعاب ویژه متقاضیانی که تمایل به  رداخت هزینه  :انشعاب برق متارف آزاد( ز

بقا  برق مترفی انشرعاب آزاد برا توجره    . ها  عمومی برقرار  انشعاب برق، ندارند
عرفه خاص با ت 4-16-1و بند " و"تا " ال "به نوق مترف و انطباق آ  با هر یک از موارد 

برققرا  هیرر   . انشعاب بقا  برق مترفی انشعاب آزاد ملاسبه و دریافت خواهد شد
دائم، چراهانیقا و تابلوهرا  تبلیرراتی نیرز از جملره اینگونره انشرعابات ملسروب مری         

 .گردند

  
ایرن انشرعاب ویرژه مشرترکینی مری باشرد کره         :انشعاب برق برا  فررو  مجردد  (  

از شرکتقا دریافت و از طریق شبهه تلت مدیریت خرود  نیرو  برق را به صورت یک جا 
 .مجددًا به مشترکین نقایی به فرو  می رسانند

انواق انشعابقا  برق با توجه به نلوه مدیریت مترف به شر  ذیل بوده و بر  -0-16-4
 .رق مشمول نرخقا  مصتل  می گردنداساس تعرفه ها  ابالهی ب

اوقات اوج بار با اعرالم قبلری شررکت برا اعمرال      مشترکینی که در : انشعابات نوق ال 
 .ت مترف بار خود را کاهش می دهندمدیری

مشترکینی که حتی در حاالتی که بنا برر  ریش بینری مرکرز کنتررل      : انشعابات نوق ب
جقت جلوگیر  از افت فرکانز، افت ولتاژ یا  ربار  خطوط و  سرتقا خرارج از   ) شبهه 

 ال خاموشی از  یش تعیین شده مری باشرد، قطرع   شرکت ناچار به اعم( میزا  مجاز 
 .برق نصواهند داشت

سرراعت شرربانه روز هیررر از اوج بررار از   02مشررترکینی کرره تنقررا در : انشررعابات نرروق ج
( ساعت به تشصی  شرکت  4) انشعاب خود استفاده می کنند و در ساعات اوج بار 

 .از برق استفاده نصواهند کرد

نررژ  برقری تلویرل شرده کره توسرط وسرایل انردازه         مقدار ا :انرژی تحمیلی -17-4
واحد انرژ  الهتریهی، . گیر  قرائت می شود، انرژ  الهتریهی تلویل شده می باشد

 .کیلووات ساعت است

فاصررله زمررانی دو قرائررت مترروالی وسررایل انرردازه گیررر ، دوره  :دور  مصوور  -18-4
 .مترف می باشد

 .مستمر می باشد روز 32دوره ا  است که شامل  :ماهانه -19-4

مبلری که بر اساس تعرفه مربوطره بابرت انررژ  متررفی مری       :رهای انرژی -21-4
 .باید توسط مشترک  رداخت گردد

مبلری ثابت کره ماهانره بردو  در نظرر گررفتن میرزا         (:آرمنمان ) رقم ثارت  -21-4
 .برق مترفی می باید توسط مشترک  رداخت شود

ست که اگر بقا  بررق و یرا بقرا  انررژ  و رقرم      مبلری ا :حداقل رهای ررق -22-4
کیلرووات برر حسرا مرورد کمترر از آ        32مشترکین با قدرت کمترر از  ( آبونما  ) ثابت 

 .باشد، مبلغ مزبور دریافت خواهد شد

نسربت مقردار انررژ  متررف شرده بره مردت         :قدرت متمسوط و لحهوه ای   -23-4
قدرت للظره ا  عبرارت   . ندمترف را قدرت مترفی متوسط در طی آ  مدت می خوان

است از قدرت متوسط در فاصله زما  کوتاهی کره بتروا  در طری آ  متررف انررژ  را      
 .واحد قدرت کیلووات است. ثابت دانست

قدرتی که در قرارداد تعیین شده و مشترک حرق   (:مجاه ) قدرت قراردادی  -24-4
 .استفاده بیش از آ  را ندارد

ت مترفی وسایل برقی مشترک که به طور همزمرا   حداک ر قدر :حداکثر رار -25-4
واحد سنجش حداک ر . در نقطه تلویل به کار می افتند یا انتظار می رود به کار بیفتند

 .بار، کیلووات است



نمایانگر کیفیرت بره کرارگیر  فرفیرت تاسیسرات الهتریهری و        :ضریب قدرت -26-4
 9/2مجاز مشترک حرداقل  ضریا قدرت . برابر است با نسبت توا  حقیقی به فاهر 

گردد مشترک می باید نسبت به نتا تجقیرزات الزم  9/2می باشد و چنانچه کمتر از 
 .اقدام نماید

( کیلرووات سراعت   ) عبارت است از نسبت انرژ   (:نسبت رار ) ضریب رار  -27-4
) مترف شده طی یک دوره زمانی مشص  به حاصل ضررب حرداک ر قردرت متررفی     

ضریا بار معمواًل به صورت درصرد بیرا  مری    . وتعداد ساعات آ  دوره زمانی( کیلووات 
 .شود

مدت زما  مشصتی که قدرت متوسط در طی آ  بره   :فاصله همانی قدرت -28-4
 .دقیقه تعیین می شود 15فاصله زمانی قدرت . قدرت مترفی منظور می گردد عنوا 

قدرت مترفی یرا  ) مبلری که بر اساس تعرفه بابت هر کیلووات  :رهای قدرت -29-4
 .می باید در هر دوره ماهانه  رداخت گردد( قرارداد  

روشنایی معابر عمومی شرامل روشرنایی  یراده     :روشرایی معارر عمممی -31-4
 .وها، خیابانقا، کوچه ها، بزرگراه ها، شاهراه ها،  لقا و اماکن مشابه می باشدر

وسرایل انردازه گیرر  و سرایر تجقیرزات       :محل نصب وسوایل انوداه  ییوری    -31-4
مربوطه در مها  مناسبی با نظر شرکت و بر اساس استاندارد به طریقی نترا مری   

نترا وسرایل انردازه    . باشرد  شود که فضا  کار مناسا در همه جوانا وجود داشته
 .گیر  در داخل ساختما  در صورت تایید شرکت مجاز خواهد بود

قرائرت وسرایل انردازه گیرر  بره منظرور تنظریم         :قرائت وسایل انداه  ییری -32-4
 .صورتلساب در فواصل تعیین شده، شرکت انجام خواهد شد

به ( مشترکین ) عبارت است از فرو  برق توسط مشترک  :راه فروش ررق -33-4
 .اشصاص ثالث، در ملدوده انشعاب واگذار شده

بر حسا مقطع . عبارت است از تعرفه ها  برق و شرایط عمومی آ : تعرفه -34-4
زمانی موضوعات، تعرفه ها  هما  مقطع زمانی معتبر بوده و مورد استناد قررار مری   

 .گیرد

 عمممی تأمین ررقمقررات : فصل دوم

شرایط درخماست ررقراری و هر یمنوه تیییور در مشاصوات انشوعاب      -35-4
 ررق

هر متقاضی و یا هر مشترک می تواند بررا  هرر واحرد مسرهونی، تجرار ،       -1-35-4
عمومی، صنعتی، کشاورز  و هیره درخواست برقرار  یا هرگونه ترییر در مشصتات 

انشرعاب  ( یرا ترییرر در مشصترات    ) برقررار   قبول درخواسرت  . انشعاب برق را بنماید
 .برق منوط به حتول شرایط زیر است

مورد نیراز متقاضری را   شرکت امهانات الزم جقت برقرار  و یا ترییر انشعاب برق ( ال 
 .داشته باشد

متقاضی هیچگونه بدهی بابت بقا  بررق و یرا هزینره هرا  ترامین بررق در ملرل        ( ب
شرکت توانیر، شرکتقا  بررق منطقره ا ، شررکتقا     مورد نظر یا هر ملل دیگر  به 

 .نداشررررررته باشررررررد  توزیررررررع نیرررررررو  برررررررق و شرررررررکت مرررررردیریت شرررررربهه   
موانعی که رفع آ  عملی نباشد، برا  انجام کار شرکت در ملل مرورد نظرر وجرود    ( ج

 .نداشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررته باشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد
برا رعایرت اسرت نار در مرورد انشرعاب      ) در ملل، انشعاب دیگر  برا همرا  کراربر     ( د

 .وجرررررررررررررررررررررود نداشرررررررررررررررررررررته باشرررررررررررررررررررررد ( ی اشرررررررررررررررررررررتراک
متقاضی در ایجاد مستلدثات و تاسیسات خود رعایت حریم خطوط انتقرال و توزیرع   ( ه

 .نیرو  برق و حریم کانالقا و انقار آبیار  را بایستی بنماید

 32تعیررین میررزا  جریررا  برررق مررورد نیرراز متقاضرری برررا  انشررعابات کمتررر از   -0-35-4
ه است نا  انشعاب بررق تولیرد کشراورز  کره در     کیلووات از اختیارات شرکت است، ب

هر حال قدرت آ  بر اساس  روانره معتبرر بقرره برردار  صرادره توسرط سرازمانقا  آب        
 .تعیین خواهد شد(  4-64منطبق با آمپراژها  استاندارد مندرج در بند ) منطقه ا  

ت مری  هزینه ها  عمومی برقرار  انشعاب از مرالک و یرا متقاضری دریررراف    -3-35-4
شود، ولی انشعاب منلتررًا مربروط بره ملرک مرورد تقاضرا خواهرد برود و در هرر حرال           
دریافت هزینه ها  عمومی برقرار  انشعاب از متقاضی و صردور قربد دریافرت وجره     
بنام  رداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقرار  انشعاب متقاضی دلیل برر مالهیرت   

 .به ملک نصواهد بودیا شناسایی حقی برا  افراد مذکور نسبت 

 (صرعت و معدن ) ضمارط ررخمرداری اه نرخ ررق مصار  تملید  -36-4

منوط به ارائه یهری از  ( صنعت و معد  ) برخوردار  از نرخ برق متارف تولید  -1-36-4
یرا واحردها  تابعره آنقرا     مدارک زیر از وزارتصانه ها  صنایع و معاد ، جقاد کشاورز ، 

کرارت   - روانره بقرره برردار     - روانره یرا جرواز تاسریز     -ولیموافقرت اصر   -:می باشد 
 گواهی فعالیت صنعتی-شناسایی



هر یک از مدارک یاد شده از زما  ارائه به شررکت ترا ترارین انقضرار آ  معتبرر اسرت و       
چنانچه  ز از انقضرار اعتبرار آ ، مشرترک نسربت بره تمدیرد اعتبرار یرا ارائره یهری از           

 .ماید، مشمول تعرفه تجار  و سایر متارف خواهد شدمجوزها  معتبر دیگر اقدام نن

تاسیسات صنعتی وابسته به وزارتصانه ها  نیررو، صرنایع و معراد ، دفراق و      -0-36-4
 شتیبانی نیرو ها  مسلح، جقاد کشاورز  و نفت با تایید وزارت نیرو مشمول تعرفره  

 . می گردند( صنعت و معد  ) تولید 

جقررانگرد ، دفرراتر خرردمات مسررافرتی و سررایر     همچنررین تاسیسررات ایرانگرررد  و   
تاسیسات مشابه در صورت ارائه مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از تعرفه تولیرد  

 .برخوردار خواهند بود( صنعت و معد  ) 

متارف روشنایی داخلی تاسیسات مشترکین صنعتی و روشنایی ملوطه و  -3-36-4
درصد قدرت قرارداد  مجاز اسرت   5انه تا نیز متارف ساختمانقا  ادار  واقع در کارخ

و چنانچه به تشصی  شرکت از این مقدار تجاوز نماید بقا  برق مترفی ایرن دسرته   
در صررورتی کرره میررزا  . ملاسرربه و دریافررت مرری گررردد 02/1از مشررترکین بررا ضررریا 

درصرد برسرد مطرابق بنرد      02استفاده هیر صنعتی این دسته از مشترکین به بیش از 
 .آیین نامه با ایشا  رفتار خواهد شداین  45-4

تولید  که وجه هالرا متررف انررژ  الهتریهری آنقرا در فراینرد        فعالیت ها  -4-36-4
تولید صنعتی است و عرفًا جزر صنوف تولید  ملسوب می گردند، مطابق فقرست و 

. خواهند شرد ( صنعت و معد  ) ضوابط ابالهی از طرف وزیر نیرو مشمول تعرفه تولید 
گونه کارگاهقا در صورت دارا بود   روانره کسرا معتبرر و منطبرق برا نروق فعالیرت         این

تولید  و یا گواهی فعالیت صنعتی از اتلادیه صن  مربوطه و انطباق فعالیت جار  با 
 .شوند( صنعت و معد  )  روانه کسا می توانند مشمول تعرفه تولید 

نظر مدت اعتبار مرورد بررسری    کلیه مجوزها  مورد قبول شرکت می باید از -5-36-4
قرار گیرند و موضوق در رو  صورتلسابقا  ارسالی یک دوره قبل از  ایا  مدت اعتبرار  

 .به عنوا  اخطار برا  تمدید مجوزها به اطالق مشترکین برسد

 ضمارط ررخمرداری اه نرخ ررق مصار  تملید کشاورهی -37-4

اورز  منروط بره ارائره  روانره معتبرر      برخوردار  از نرخ برق متارف تولیرد کشر   -1-37-4
بقره بردار  از سرازمانقا  آب و رعایرت قردرت مجراز الهترو مر  قیرد شرده در  روانره         

 روانه بقره بردار  از زما  ارائه به شرکت تا تارین انقضرار آ  معتبرر   . مذکور می باشد
 .می باشد

کشراورز  ترا یرک    متارف روشنایی و متارف جنبی متعرارف انشرعاب بررق     -0-37-4
درصد قدرت قرارداد  مجاز است و چنانچه بره تشرصی  شررکت از ایرن مقردار تجراوز       
گردد مشترک ملزم به تفهیک متارف مزبور خواهد بود و شرکت برا برقررار  انشرعاب    
مجزا، بقا  برق مترفی را بر طبق تعرفه مربوطه ملاسبه و دریافت مری نمایرد و در   

یک انشعاب یا کاهش مترف هیر مجاز خرود اقردام   صورتی که مشترک نسبت به تفه
 .این آیین نامه خواهد شد 4-45نهند مشمول بند 

در صورتی که حداک ر قدرت و یا انرژ  متررفی مشرترک از میرزا  منردرج در      -3-37-4
 روانه معتبر بقره برردار  صرادر شرده از سرو  سرازمانقا  آب تجراوز کنرد، مشرمول         

 .ی گرددتعرفه آزاد تولید کشاورز  م

متقاضی باید بی آنهه هزینه ا  متوجه شرکت  :نصب وسایل انداه  ییری -38-4
. شود ملل مناسبی را با نظر شرکت بررا  نترا وسرایل انردازه گیرر  آمراده سرازد       
مشرترک مسرلول سرالم نگراه داشرتن کلیره وسرایل و تجقیزاتری اسرت کره از طررف            

لررت هرریو عنرروا  حررق شرررکت در ملررل برقرررار  انشررعاب برررق نتررا مرری گررردد و ت
دستهار  آنقا یا  لمپقایی را که بر رو  وسایل انردازه گیرر  و سرایر تجقیرزات نترا      
می باشد ندارد و تنقا نمایندگا  مجاز شرکت که هویت آنقا مشص  باشد در صورت 

 .ضرورت می توانند نسبت به باز کرد   لمبقا اقدام کنند

 تیییر مکان داخلی وسایل انداه  ییری -39-4

مشترک ضمن اینهه مسلول مرئی نگقداشتن و قابل دسرترس برود  ملرل     -1-39-4
آ   وسایل اندازه گیر  برق می باشد، به هیو عنوا  حق جابجایی انشعاب و وسایل

را ندارد و چنانچه  ز از نتا وسایل اندازه گیر ، مشترک ترییر  در وضرعیت ملرک   
گرردد یرا مرانعی در مقابرل آنقرا      یا ساختما  خود بدهد که ملل دستگاهقا نامناسرا  

ایجاد شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه، دستگاهقا  مزبور را با 
( ترییرر مهرا  داخلری    ) به ملل مناسبی منتقرل   4-76هزینه مشترک بر اساس بند 

 .نماید

هر گاه در اجرا  مقررات قرانو  توزیرع عادالنره آب، چاهقرا  دارا  انشرعاب       -0-39-4
برق جابجا شوند در حهم ترییر مها  داخلی بوده و با دریافت هزینه ها  جابجرایی از  

 .مشترک، ترییر مها  داده می شود

در صورتی که ترییر مها  داخلی نیازمند بره ایجراد تاسیسرات نیررو رسرانی       -3-39-4
چنانچره  سرت بره    . جدید باشد کل هزینه ها  مربوطه بر عقده مشترک خواهرد برود  

مشترک نترا شرده باشرد و بره علرت اسرتفاده عمرومی از آ  امهرا  انتقرال          هزینه 
ترانسفورماتور به ملل جدید ممهن نباشد، در ایرن صرورت هزینره تجقیرزات  سرت برر       

 .عقده شرکت و هزینه نتا آ  با مشترک خواهد بود



در مورد آ  قسمت از وسرایل   :جارجایی لماهم و وسایل عمممی شرکت  -41-4
کره در معرابر عمرومی و    ( مانند جعبه انشعاب، دستک کابل و هیرره  ) و لوازم شرکت 

رو  دیوار ساختمانقا نتا شده است چنانچه مالک ساختما  بصواهرد ترییراتری در   
وضع دیوار مزبور داده یا آ  را تجدید بنا نماید، شرکت می باید آ  وسایل و لروازم را برا   

مزبرور صررفًا جقرت ترامین بررق همرا        هزینه خود جابجا کند ولی اگر وسرایل و لروازم   
ساختما  دایرشده باشد مشترک می باید هزینه ها  مربوطه را برابرر هزینره انجرام    

 .شده به شرکت  رداخت نماید

 تیییر مکان خارجی انشعاب ررق -41-4

انشعاب برق مصتوص مللری اسرت کره در آ  نترا و دایرر شرده اسرت و         -1-41-4
 .جابجایی آ  ممنوق است

انشعاب منتوبه هیر قابل انتقرال اسرت و جردا از اصرل ملرک، قابرل فررو ،         -0-41-4
معامله و یا واگذار  به دیگر  نمی باشد و چنانچه مشترکی جبرًا یا بره اختیرار خرود    
درخواست جابجرایی ملرل متررف بررق را داشرته باشرد مری بایرد تقاضرا  برچیرد            

را  تامین برق مورد نیاز خرود  به عمل آورده ب 4-50-1انشعاب موجود خود را طبق بند 
 .در ملل جدید مشابه سایر متقاضیا  اقدام نماید

در صورتی که به دلیل حوادث هیر مترقبه طبیعی و یا موارد تترریح شرده در    -3-41-4
قانو  نیاز بره جابجرایی انشرعاب بررق باشرد و یرا در مرورد صرنوف سریار  کره مجروز            

ه شررکت مری تروا  انشرعاب را بره ملرل       مربوطه را دارند بعرد از تترویا هیرات مردیر    
عمرل   4-39و مطرابق مفراد بنرد      ایرن جابجرایی داخلری ملسروب    . دیگر  انتقرال داد 

تفاوت  میزا  قدرت قرارداد  و نوق مترف نمی باید به واسطه این انتقال. خواهد شد
 .نماید

 (پروند  ) تیییر نام مشترک  -42-4

رسمی و احهام قانونی و یا اسناد م بته ا   مالهین می توانند با ارائه اسناد -1-40-4
کره مرورد تاییرد شررکت     ( قولنامه رسمی، تعقد ملضرر ، تقاضرا  مالرک انشرعاب     ) 

در هنگرام ترییرر نرام،    . باشد،  ز از احراز هویت، تقاضا  ترییر نام مشترک را بنمایرد 
 .شرکت نسبت به آزمایش و کنترل وسایل اندازه گیر  اقدام می نماید

ترییر نام مشترک و همچنین  اسن به استعالم ها  ملضرر  دفراتر اسرناد     -0-40-4
 .رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باشد

چنانچه مشترک، سند  رداخت وام یرا ودیعره ا  داشرته باشرد کره بره طرور         -3-40-4
رسمی به خریدار منتقل نشده باشد، کماکا  به نام مشترک اولیه ملفوظ بروده و در  

 .ه به و  مستر می گرددصورت مراجع

 تعیین مقدار قدرت و انرژی تحمیلی ره مشترک و رهای ررق مصرفی -43-4

ارقامی که وسایل اندازه گیر  نشا  می دهند و یا ثبرت مری نماینرد دلیرل      -1-43-4
کافی برا  مترف قدرت و انرژ  به توسط مشترک بروده مشرترک ملرزم بره قبرول آ       

کت اشرهالی در کرار وسرایل انردازه گیرر  و یرا       می باشد مگر آنهه بره تشرصی  شرر   
اشتباه در قرائت آ  وجود داشته باشد، در این صورت و همچنین در صورت اشرتباه در  

 :ر اساس بندها  زیر عمل می گردد ملاسبات بقا  برق مترفی، ب

شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیر  برق مترفی را آزمایش کرده و صلت ( ال 
از حیث ثبت و یا نشا  داد  ارقام مترف بر اساس اسرتانداردها   ذیرفتره    کار آنقا را

شده کنترل خواهد کرد و یا بر حسا تقاضا  مشترک آزمایش الزم را بره عمرل مری    
آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیرر  سرالم تشرصی  داده شرود مشرترک      

 .ه  رداخت نمایداین آیین نام 4-76باید هزینه آزمایش را بر اساس بند 

اگر ضمن آزمایشقا  شرکت معلوم شود ارقامی را که وسایل اندازه گیر  ثبت و ( ب
( قابرل اهمراا اسرت    % 0کمتر از ) خطا می باشد % 0یا نشا  داده دارا  بیش از 

تمام صورتلسابقا  مربوط به متارف برق به علت تاثیر اینگونه خطاها اصال  خواهرد  
کیلوولرت و براالتر خطرا      66و  63گیر  نتا شرده در ولتراژ    برا  وسایل اندازه. شد

این گونه تعدیالت برا  نت  مدتی که از تارین آخررین  . می باشد% 5/2قابل اهماا 
آزمایش وسایل اندازه گیر  گذشته است بره عمرل مری آیرد و هیچگراه مردت مرذکور        

ت و انررژ   هرگراه نتروا  مقردار قردر    . بیشتر از یرک سرال در نظرر گرفتره نصواهرد شرد      
مترفی را با توجه به درصد خطا  وسایل اندازه گیر  ملاسبه نمود ، در این صرورت  
شرکت تمام صورتلسابقا  مردت یراد شرده را برر اسراس دقیقتررین اطالعرات و آمرار         

در مواقعی که صورتلساب یا صورتلسرابقا بره طریقری کره     . موجود اصال  خواهد کرد
شود، شررکت هرر مبلرری را کره اضرافه از مشرترک        فوقًا اشاره گردید تعدیل یا اصال 

وصول کرده است به و  مسترد می دارد و مشترک نیرز مری بایرد هرر مبلرری را کره       
 . رداخت نماید( نقد  و یا اقساط به صورت ) بدههار می شود با نظر شرکت 

هر گونه کسر  یا اضافه ملاسبه بقا  برق ماننرد مروارد   ( ب ) عالوه بر مورد بند ( ج
اشی از نقائ  یا اشتباه اتتال وسایل اندازه گیر  از زما  وقوق نق  ویا اشرتباه در  ن

قرائت وسایل اندازه گیر  و اشتباه در اعمرال ضررایا و ارقرام وسرایل انردازه گیرر  و       
اختتاص کد ملاسباتی نادرست با توجه به مقررات وقت از طرفین قابل برگشت می 
 .باشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد

سرتگاهقا  انردازه گیرر  نترا شرده دسرتهار  و یرا در        در تمام مروارد  کره در د  ( د



درسررت کررار کرررد  آنقررا دخالررت شررود و یررا برره هررر نلررو  عملرری انجررام شررود کرره     
دستگاهقا  اندازه گیر  میزا  واقعی برق مترفی را نشا  ندهد، شرکت باید بقا  

مقردار آ  برر   ) مقدار برق مترفی را که در اثرر ایرن گونره اقردامات ثبرت نشرده اسرت        
برا براالترین نررخ تعرفره آزاد مربروط بره       ( اس آمار و ضوابط موجود تعیین خواهد شد اس

هما  نوق مترف ملاسبه و به اضافه سرایر هزینره هرایی کره از ایرن گونره اقردام یرا         
اقدامات هیر مجاز متوجه شرکت گردیده است، از مشرترک وصرول نمایرد و عنرداللزوم     

 .دمشترک را تلت  یگرد قانونی نیز قرار ده

در کلیه حاالت فوق، صورتلسابقا تنقا تا زمرا  آخررین تسرویه حسراب قابرل       -0-43-4
 .اصال  خواهد بود

 تعهدات ناشی اه صدور صمرتحساب -44-4

مشترک مهل  به  رداخرت مبلرغ صورتلسراب و بردهیقا  احتمرالی معوقره        -1-44-4
متررف کننرده   بقا  برق مترفی می باشد اعم از اینهه بردهیقا  مرذکور مربروط بره     

نررخ بررق مشرترکینی کره بعرد از مقلرت مقررر در صورتلسراب         . فعلی یا قبلی باشرد 
نسبت به  رداخت آ  اقدام نمایند و یا مشترکینی که خواها   رداخت بقا  برق قبل 

 .از انتقا  دوره مترف باشند در ضرایا مندرج در تعرفه ها  برق ضرب خواهد شد

ساب توسط مشترک از تعقد  رداخت صورتلسراب  اعالم عدم دریافت صورتل -0-44-4
نمی کاهد ولی هرگاه مشترک با مراجعه به شرکت درخواست صردور الم نری نمایرد    

 .نسبت به صدور الم نی اقدام نماید 4-76شرکت موف  است بر اساس بند 

در هرر صرورت   . مدت دوره صدور صورتلساب با نظر شرکت تعیین مری گرردد   -3-44-4
در   روز بیشرتر و  62کیلووات نبایستی از  32شترکین با قدرت کمتر از این دوره برا  م

در مرورد  . روز بیشتر باشد 32کیلووات و باالتر نبایستی از  32مورد مشترکین با قدرت 
 .روستاها مدت مزبور با نظر هیلت مدیره شرکت تعیین خوهد شد

اد صورتلساب چنانچه مشترک در طی مقلت قانونی  رداخت، نسبت به مف -4-44-4
معترا باشد می تواند به شررکت مراجعره کنرد و شررکت موفر  اسرت نسربت بره         

 .تتلیح یا تایید صورتلساب اقدام نماید

 تیییر در نمع مصر  -45-4

متقاضی ترییر در متررف، قبرل از ترییرر در کراربر  انشرعاب بررق مری بایرد          -1-45-4
تقاضا  ترییر کاربر  انشعاب را به همراه مجوزها  مربوطه به شرکت ارائه نماینرد و  
در صورت وجود امهانات فنی بر اساس درخواست متقاضی قررارداد برقررار  انشرعاب    

در صرورتی کره برر اسراس تعرفره هرا        . گرددجدید با توجه به نوق کاربر  منعقد می 

روز، هزینه ها  عمومی برقرار  انشعاب جدید بریش از قبلری باشرد متقاضری مری      
باید ما به التفاوت آ  را  رداخت نماید، و اگر هزینره عمرومی برقررار  انشرعاب جدیرد      

 .کمتر از قبلی باشد هیچگونه وجقی به مشترک  رداخت نصواهد شد

تشررصی  شرررکت هررر یررک از مشررترکین، از نیرررو  برررق برررا    چنانچرره برره -0-45-4
متارفی به هیر از آنچه کره در قررارداد برقررار  انشرعاب بررق قیرد گردیرده، اسرتفاده         
نمایند و تعرفه مترف جدید آنقا بیش از تعرفره متررف قبلری باشرد، شررکت موفر        

بره تشرصی    است که با اخطار کتبی نسبت به ترییر تعرفه از تارین مترف هیر مجراز  
خود اقدام و بقا  برق مترفی را به صورت زیر برا تعرفره تجرار  و سرایر مترارف و در      

ر مترارف ملاسربه و دریافرت    مورد مشترک انشعاب آزاد برا تعرفره آزاد تجرار  و سرای    
 :نماید 

در صورتی که مترف جدید نیاز به ارائه  روانه مجاز داشرته باشرد ترا زمرا  ارائره      ( ال 
 .تجار  و سایر متارف ملاسبه گردد روانه با نرخ 

در صررورتی کرره مترررف جدیررد نیرراز برره ارائرره  روانرره مجرراز نداشررته باشررد تررا زمررا   ( ب
حسا مورد آزاد تجار  و سایر )تشصی  توسط شرکت با نرخ تجار  و سایر متارف 

 .و از زما  تشصی  با تعرفه منطبق بر مترف جدید ملاسبه گردد( متارف 

مشترک حق دسترسری بره امراکن خرود بره منظرور        :اکن دسترسی ره ام -46-4
برقرار  انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیر ، بازرسی وسایل اندازه گیر ، سیم 
کشی و سایر وسرایل و تاسیسرات مربوطره و همچنرین تعمیرر کررد  و قطرع نمرود          
  انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شرکت را به نمایندگا  شرکت که هویتشا

بنابراین برا  موارد فوق طر  شهایات و ادعاهرایی از  . مشص  باشد اعطا می نماید
قبیل ورود به عن  یا هیر قانونی به ملک هیر، علیه شرکت و کارکنا  آ  وارد نصواهرد  

 .بود

 نحم ، شرایط و مسئملیت استفاد  مشترک اه انشعاب ررق -47-4

ده مشرترک بره گونره ا  باشرد کره      در موارد  که دستگاهقا  مورد اسرتفا  -1-47-4
ایجاد نوسانات زیاد بنمایرد، ماننرد کرار کررد  برا دسرتگاه جوشرهار ، دسرتگاه اشرعه          
ایهز، کوره ها  برقی، انرواق آسانسرور یرا سرایر تجقیزاتری کره دارا  مترارف زیراد         
للظه ا  بوده و موجا می شود کره در ولتراژ بررق سرایر مشرترکین و شربهه فشرار        

عمومی اختالل  دید آید مشترک مسلول و موف  است تجقیزات  قو  و فشار ضعی 
اصالحی را که شرکت برا  رفع این نقیته الزم بداند بره هزینره خرود تقیره و نترا و      

 .نگقدار  کند



در مروارد  کرره مشرترک، بررر طبررق ضروابط یررا بررا اجرازه وزارت نیرررو از ژنراتررور      -0-47-4
لروازمی را کره بره منظرور حفافرت و      اختتاصی استفاده می نمایرد کلیره تجقیرزات و    

جلوگیر  از برگشت جریا  برق به شبهه شرکت الزم باشد به هزینره خرود و برا نظرر     
شرررکت تقیرره و نتررا نمایررد، در هیررر ایررن صررورت شرررکت بالفاصررله نسرربت برره قطررع 
انشعاب مبادرت خواهد نمود و مشترک با دریافت اولین اخطرار بایرد نسربت بره نترا      

هر گونه ضرر و زیانی از ایرن بابرت بره    . بق نظر شرکت اقدام نمایدلوازم حفافتی بر ط
شرکت وارد شود، مشترک مسلول جبرا  آ  و  رداخت هزینه ها  متعلقره برر طبرق    

 .نظر شرکت می باشد

مشترک مسلول و  اسصگو  کلیه خسارات شرکت در برابر کلیره دعراو  و    -3-47-4
و  4-47برر طبرق مفراد بنرد     ) قردات خرود   مطالباتی که در نتیجه قتور و  در انجرام تع 

 .از طرف هر کز علیه شرکت بشود خواهد بود( بندها  ذیل آ  

ایرن آیرین نامره مسرلول      4-15شرکت با توجه به بند  :مداومت جریان ررق  -48-4
تداوم تامین برق مشترک است ولی این تعقد شامل حوادث ناشی از عوامل خارج از 

ین قطع برق بر اساس موافقت با مشترک و نیز اجررا   کنترل و حوادث ققر  و همچن
برا وزارت  " عوامل خارج از کنترل و حوادث ققرر  "تشصی  . نمی باشد 4-52مفاد بند 
 .نیرو است

این قسمت از وسایل و لروازم   :اصالح و تعمیض وسایل و لماهم انشعاب  -49-4
وید یرا اصرال    انشعاب برق که به علت فرسوده شرد  یرا حروادث ققرر  نیراز بره تعر       

داشته باشد، بدو  نیاز به درخواست مشترک و بدو  دریافرت هزینره توسرط شررکت     
انجام خواهد گردید، مگر آنهه بره تشرصی  شررکت، مشرترک در ایجراد مروارد مرذکور        

برر اسراس قیمرت    ) دخالت داشته باشد، که در این صورت می باید هزینه مربوطره را  
 . رداخت نماید( تمام شده 

 طع ممقت انشعاب ررقق -51-4

شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترک را موقتًا قطع خواهد کرد  -1-52-4
: 

در صورتی که مشترک  ز از تسویه حساب، تقاضا  قطع موقت انشعاب بررق  ( ال 
در حالتی که یرک انشرعاب چنرد اسرتفاده کننرده داشرته باشرد، بایرد کلیره          . را بنماید

 .ا  قطرررررررع موقرررررررت انشرررررررعاب را بنمایرررررررد  اسرررررررتفاده کننررررررردگا  تقاضررررررر 
اگر مشترک، در اجرا  مفاد مقررات مندرج در این آیین نامه و یا در انجرام تعقردات   ( ب

 .عاب برق به تشصی  شرکت قتور کندخود در مورد انش

اگر صورتلسابقا  برق متررفی و یرا سرایر بردهیقا در سرر رسرید مقررر  رداخرت         ( ج
 .نشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررود

به مترف هیر مجاز برسد و یرا در تاسیسرات متعلرق بره     در صورتی که نیرو  برق ( د
ین حرریم تاسیسرات بررق    شرکت دستهار  شود یا مقررات فنی و استاندارد و همچن

 .رعایت نشود

دلیل بسرته  در صورتی که امها  قرائت وسایل اندازه گیر  در سه دوره متوالی به ( ه
 .بود  ملل فراهم نگردد

 .ایی در زمینه قطع برق صادر گرددمقامات قضهر گاه حهم یا قرار  از سو  ( و

در مورد کلیه مشترکین  مپقا  آب کشاورز ، در صرورتی کره سرازما  آب منطقره     ( ز
 .ا  درخواست قطع نماید

در هنگام قطع برق کماکا  صورتلسراب برر حسرا مرورد برر مبنرا  حرداقل         -0-52-4
 .صادر خواهد شد( آبونما  ) بقا  برق ماهانه یا رقم ثابت 

چنانچه مشترکی بابت بقا  برق مترفی و سرایر هزینره هرا  مربوطره بره       -3-52-4
شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق مرورد اسرتفاده مشرترک    
مذکور را در ملل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خرود از وصرل   

در حروزه فعالیرت شررکت دیگرر باشرد      ضرمنًا چنانچره ملرل مزبرور     . آ  خوددار  نماید
شرکت مورد بلث می باید با درخواست شرکت ذینفع نسربت بره قطرع بررق اینگونره      
. مشررترکین در مررورد وصررول مطالبررات شرررکت مزبررور همهررار  الزم را برره عمررل آورد   
همچنین برقرار  انشعاب جدید بره نرام مشرترک مزبرور نیرز ترا تسرویه حسراب کلیره          

 . ذیر نصواهد بود مطالبات با شرکت امها 

 ررقراری مجدد انشعاب ررق -51-4 

برا  برقرار  مجدد انشعاب برق در مللری کره سرابقًا انشرعاب بررق وجرود        -1-51-4
موقتًا جریا  بررق قطرع گردیرده اسرت، مشرترک       4-52داشته و به علل مندرج در بند 

نترا   می باید بر اساس تعرفه ها  متوب کلیه بردهیقا  معوقره و هزینره وصرل یرا     
برر  ) ماهانره  ( آبونمرا   ) مجدد و خسارات وارده و حرداقل بقرا  بررق و یرا رقرم ثابرت       

 .در طول دورا  قطع برق را به شرکت  رداخت نماید( حسا مورد 

در مورد مشترکینی که به دلیل عدم  رداخت به موقرع صورتلسرابقا  خرود     -0-51-4
عرالوه برر   )جدد انشرعاب را  می گردند، شرکت می تواند برقرار  م 4-52مشمول بند 

میزا   ریش  رداخرت   . منوط به تادیه  یش  رداخت نماید(  4-51-1موارد مندرج در بند 
 .حداک ر می تواند معادل بقا  برق مترفی آخرین صورتلساب باشد



در مرروارد  کرره مطررابق مفرراد ایررن آیررین نامرره جریررا  برررق قطررع مرری شررود،  -3-51-4
ت و وصل خودسرانه جریا  برق نمری باشرد و در   مشترک مجاز به دخالت در تاسیسا

صورت تصل ، جریا  برق قطع و برقرار  مجدد آ  موکول بره سرپرد  تعقرد کتبری برر      
آ   برابرر هزینره وصرل    0تهرار نشد  خالف و تسویه حسراب کامرل و  رداخرت معرادل     

 .انشعاب برق خواهد بود

 ررچیدن دائم انشعاب ررق -52-4

ر حالت زیر شرکت انشرعاب بررق مشرترک را بره طرور دائرم       در هر یک از چقا -1-50-4
 :مشترک تسویه حساب خواهند نمود  جمع آور ، اشتراک مربوطه را باطل و با

هرگاه مشترکی که تنقا متررف کننرده بررق از انشرعاب مری باشرد درخواسرت        ( ال 
 .برچیرررررررررررررررررررررد  دائرررررررررررررررررررررم انشرررررررررررررررررررررعاب را بنمایرررررررررررررررررررررد   

برقرار  انشعاب برق مندرج  هزینه ها  عمومی% 122هرگاه بدهی مشترک به ( ب
برسرد و علیررهم ارسرال صورتلسراب و     " هزینه ها  برقرار  انشعاب برق"در جدول 

 .اخطرررررررررررار شررررررررررررکت بررررررررررردهی مربوطررررررررررره  رداخرررررررررررت نگرررررررررررردد   
هرگاه یک سال از تارین قطع برق بگذرد و مشترک علیررهم ارسرال صورتلسراب و    ( ج

 .ار شرکت وضع خود را مشص  ننمایداخط

در ارتباط برا وصرل خودسررانه جریرا  بررق قطرع       )  4-51-3موضوق بند هرگاه خالف ( د
 .برا  بار دوم تهرار شود( شده توسط مشترک 

قائم مقام قرانونی و  ملسروب    در کلیه حاالت فوق اگر مشترک یا فرد  که-0-50-4
بصشری از ارز  انشرعاب برابرر ارقرام      می شود جقت تسویه حساب مراجعره نمایرد  

 رز از کسرر بردهی و    " هزینه ها  برقرار  انشعاب برق"جدول مندرج در ستونقا  
مبلغ مذکور در مرورد انشرعابات   . خسارت ناشی از عدم ایفار تعقد مسترد خواهد شد

کیلوولرت شترت درصرد و رو      63، 66، 130، 032، 422واگذار شرده رو  ولتاژهرا    
در صورت عردم   .کیلوولت و فشار ضعی   نجاه درصد خواهد بود 11، 02، 33ولتاژها  

امها  باز رداخت نقد ، مبالغ مزبور بره صرورت اقسراط و حرداک ر فررف یرک سرال بره         
در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ مندرج در ستو  . مشترک  رداخت خواهد گردید

 .کمتر نصواهد بود" هزینه ها  برقرار  انشعاب برق"یک جداول 

ام ذکرر شرده در سرتو  هرا  یرک و دو      ارز  هر انشعاب برابر اسرت برا ارقر    -3-50-4
هزینه ها  برقرار  "جدول شماره یک و در ستونقا  یک، دو و سه جدول شماره دو 

 .که بر حسا مورد به ازار هر کیلووات و یا هر انشعاب می باشد" انشعاب برق

مشترک بدو  کسرا مجروز شررکت حرق برازفرو  نیررو         :راهفروش ررق  -53-4
 .برق را ندارد

در صورتی که متقاضی قبل از ترامین   :صرا  متقاضی اه اجرای قرارداد ان-54-4
برق به عللی درخواست فسن قرارداد تامین برق را بنماید شرکت موف  است  رز  

ازقبیرل  ) از کسر هزینه لوازم متررفی و خردمات انجرام شرده بررا  متقاضری مرذکور        
، مرابقی مبرالغ   (هیرره   هزینه بازدید ملل و تقیه طر  و نقشه ها  عملیات اجرایی و

 . رداختی متقاضی را مسترد نماید

اگر مشرترکی بره تاسیسرات بررق خسرارتی       :خسارات و سایر هزیره ها  -55-4
 .وارد کند می باید هزینه آ  را بر اساس برآورد شرکت  رداخت نماید

 قراردادهای ررقراری انشعاب ررق -56-4

برین شررکت و متقاضری منعقرد مری      قراردادها  برقرار  انشعاب بررق کره    -1-56-4
ضرمنًا هرر ترییرر     . گردد، می باید بر اساس مفاد این آیین نامه و مستند به آ  باشد

( بره جرز هزینره هرا  برقررار  انشرعاب بررق        ) در آیین نامه تهمیلی تعرفه ها  برق 
 .شامل کلیه متقاضیا  ومشترکین خواهد گردید

ی بابد مدت و هزینه ها  برقرار  انشعاب در قراردادها  برقرار  انشعاب م -0-56-4
این هزینه ها تا زمانی که . کاماًل مشص  شده باشد( بر اساس این آیین نامه ) برق 

قرارداد معتبر اسرت قطعری و ثابرت بروده برا ترییرر در آیرین نامره هرا و مقرررات عروا            
د همچنین در قراردادها  منعقده کلیه تعقردات فنری متقاضری مری بایر     . نصواهد شد

 .بدو  ذکر هزینه منعهز گردد

در مورد قراردادهایی که قبل از ابرال  ایرن آیرین نامره منعقرد شرده انرد، اگرر          -3-56-4
تعقدات فنی و مالی متقاضی در مواعد مقرر انجام شده باشد تامین برق متقاضی بر 

 .زما  انعقاد قرارداد خواهد بود اساس آیین نامه

ا تارین مقرر در قررارداد کلیره تعقردات مرالی خرود را      در مورد متقاضیانی که ت -4-56-4
انجام داده باشند لهن تمام یا قسمتی از تعقدات فنی آنقا هنروز اجررا نشرده باشرد،     
شرکت در صورتی که آمادگی ترامین بررق را داشرته باشرد از تراریصی کره در قررارداد        

وا  جقررت تررامین برررق مشررص  گردیررده اسررت، بررا اعررالم قبلرری، متقاضرری را برره عنرر
مشترک شناخته و بر طبق تعرفه مربوطه نسبت به ارسال صورتلساب اقدام خواهرد  

و  4-52در صورت عدم  رداخت صورتلسراب از طررف مشرترک مطرابق بنردها       . نمود
در صورتی که شرکت آمادگی تامین برق متقاضی را نداشته . عمل خواهد شد 50-4

ر مرورد متقاضریا  کشراورز  در    د. باشد نمی باید اقدام به صردور صورتلسراب نمایرد   
صورت عدم استفاده از انشعاب بعد از اعالم آمادگی شرکت نسربت بره ترامین بررق،     

بررق   متقاضی، مشترک شناخته می شود و شرکت باید نسربت بره ملاسربه بقرا     
 .اقدام کند (معادل حداقل بقا  برق تعرفه صنعتی)



ارداد، تمام یرا قسرمتی از تعقردات    در مورد متقاضیانی که تا تارین مقرر در قر -5-56-4
مالی آتقا انجام نگرفته باشد، قرارداد با اخطار قبلی فسن شده تلقی و شرکت  رز  

از ) از کسر هزینه ها  لوازم متررفی و خردمات انجرام شرده بررا  متقاضری مرذکور        
( قبیل هزینه ها  بازدید از ملل، تقیه طر  و نقشره هرا  عملیرات اجرایری و هیرره      

ضررمنًا در صررورت تقاضررا  . الغ  رداخترری متقاضرری را مسررترد خواهررد نمررودمررابقی مبرر
در ازار قسرمتی از تعقردات   ( بره تشرصی  شررکت    ) متقاضی و وجود امهانرات فنری   

مالی که از طرف متقاضی در چارچوب قرارداد قبلی انجام شده است تامین برق را با 
زما  عقد قرارداد انجرام  قدرت کمتر  متناسا با هزینه  رداختی و بر اساس مقررات 

 .خواهد داد

کلیه اعالم هزینه ها و قراردادها  در دست اقردام شررکتقا مری بایرد دارا       -6-56-4
متقاضیانی که وضعیت آنقا به هر دلیل نامشص  بوده و یا قرارداد آنقرا  . مقلت باشند

قدات فاقد مقلت باشد با اخطار سه ماهه از طرف شرکت برا  آنقا تعیین تهلی  و تع
در صورتی که تعقدات به موقع انجام نگردد مشمول بندها  . آنقا زمانبند  می شود

 .خواهند شد 4-56-5و  4-56-4

در صورتی که شرکت از ایفا  به موقع تعقدات خرود در مقابرل متقاضری بره      -7-56-4
دالیل هیر موجه استنهاف نماید مسرلول جبررا  خسراراتی اسرت کره از ملرل آ  بره        

رد شده است و چنانچه توافق در میزا  خسارت بین طرفین حاصل نشرود  متقاضی وا
متقاضی ملق به دریافت آنچه شررکت قبرول دارد خواهرد برود و بردیقی اسرت بررا         

 .اقدام نماید 3-0مازاد آ  می تواند مطابق بند 

  :قطع جریان ررق  -57-4

 :ت نسبت به قطع برق اقدام نماید شرکت در دو حالت زیر ممهن اس

تالل در برره منظررور جلرروگیر  و یررا کررم کرررد  خطرررات فررور  ناشرری از ایجرراد اخرر( الرر 
 .سیستم بقره بردار  شرکت

 .رییرات در لوازم و تجقیزات شرکتدر جقت مرمت، آزمو ، سرویز ویا انجام ت( ب

جنانچه قطع جریا  برق مطابق بند اخیر باشد، شرکت بایستی به طریق مقتضی  -1
 .الق بدهدقباًل به مشترکین اط

مشترک با توجره بره اهمیرت خاصری کره قطرع        :اطالعیه قطع جریان ررق  -58-4
برق برا  او دارد می تواند شرکت را به صورت کتبی نسبت به حساسریت تجقیرزات   

مشترک می تواند از شرکت تقاضا  ارسال اطالعیه قطع . او به قطع برق مطلع سازد
یره و ارسرال آ  توسرط شررکت تراثیر  در      درخواسرت ایرن اطالع  . جریا  برق را بنماید

شررکت مهلر  بره اطرالق رسرانی قبلری و       . تعرفه ها  برق مشترکین مربوطه نردارد 
 .مناسا می باشد و هزینه ها  ناشی از آ  به عقده مشترک می باشد

شرررکت هرریو گونرره مسررلولیتی برررا     :تاییوود تجهیووزات ررقووی مشووترک   -59-4
ترامین انشرعاب بررق مشرترک دال برر      . داردبازرسی از تجقیزات اختتاصی مشترک ن

 .استاندارد بود  شبهه اختتاصی مشترک نمی باشد

 مسئملیت و ضمانت ررای خسارت و آسیب -61-4

با توجره بره   ) شرکت مسلولیت طراحی، نتا : مسلولیت و ضمانت شرکت -1-62-4
شرامل  ، بقره بردار  و تعمیر و نگقردار  تجقیرزات ترا نقطره تلویرل کره       ( 4-65-0بند 

شرکت ممهن است داوطلبانره  . تجقیزات نقطه تلویل نیز می گردد را عقده دار است
و یا در صورت لزوم انجام عملیات اضطرار  و اقداماتی را که از مسلولیتقا  مشرترک  
می باشد، انجام دهد ولی در قبال خسارت و آسریا عملیرات ذکرر شرده مسرلولیت      

مسرتقیم عملهررد شررکت و در اثرر عردم      ندارد مگر آنهره خسرارت و آسریا بره دلیرل      
 .کارآیی شرکت به وجود آمده باشد

مشررترک برره طررور کامررل مسررلول نگقرردار  : مسررلولیت و ضررمانت مشررترک -0-62-4
تجقیزات برق بعد از نقطه تلویل است و می باید در مقابل خسرارت بره لروازم انردازه     

ش از حرد قردرت   گیر  و تاسیسات نقطه تلویل بره علرت اسرتفاده نادرسرت و یرا بری      
مسلولیت  یامدها  قطعی برق ناشی از . قرارداد  به شرکت، هرامت  رداخت نماید

 .حساسیت هیر متعارف تاسیسات بعد از نقطه تلویل بر عقده شرکت نمی باشد

 تجاوه اه قدرت قراردادی -61-4

 .می باشند( مجاز ) کلیه مشترکین متعقد و ملزم به رعایت قدرت قرارداد   -1-61-4
بیشرتر اسرتفاده   ( مجراز  ) در صورتیهه هر یک از مشرترکین از میرزا  قردرت قررارداد      

نمایند، تنقا به مدت یک دوره صورتلساب بره ایشرا  فرصرت رعایرت قردرت قررارداد        
ادامرره یابررد  چنانچرره در دوره یررا دوره هررا  بعررد  نیررز تجرراوز از قرردرت. داده مری شررود 

قطررع انشررعاب اقرردام نمایررد و یررا   توانررد نسرربت برره   شرررکت در صررورت ضرررورت مرری 
و قدرت هیر مجاز به ( مجاز  )صورتلساب مشترک را با توجه به میزا  قدرت قرارداد  

شرکت در مورد قطع برق . ترتیا، با تعرفه عاد  و آزاد مربوطه ملاسبه و دریافت دارد
مشترکین کشاورز  که بیش از  روانه صادره بقره بردار  می نمایند،  رز از کسرا   

 .ظر و تایید شرکتقا  آب منطقه ا  اقدام خواهد کردن

در صورتی که میزا  قدرت قرائت شده از قردرت قررارداد  بیشرتر باشرد، در      -0-61-4
بر مبنا  تعرفره  ( ما به التفاوت قدرت قرائت شده و قرارداد  ) این صورت قدرت مازاد 

 .ت خواهد شدآزاد و قدرت قرارداد  بر مبنا  تعرفه عاد  ملاسبه و در یاف



میزا  انرژ  اعم از اکتیو و راکتیو نیز بر مبنا  نسبت قدرت قرارداد  و قدرت  -3-61-4
تعیررین و  ایرره ملاسرربه  ( قرائررت شررده  ) مررازاد هیررر مجرراز برره کررل قرردرت تلررویلی    

 .صورتلساب قرار می گیرد

  :تیییر مشاصات انشعاب  -62-4

ایرن ترییررات   . خرود را بنمایرد   هر مشترک می تواند تقاضا  ترییر مشصتات انشرعاب 
 .می تواند شامل افزایش و یا کاهش و تفهیک و یا ادهام انشعاب یا انشعابقا باشد

در صورتی کره مشرترک تقاضرا  افرزایش     : افزایش و یا ادهام قدرت انشعاب -1-60-4
قدرت انشعاب و یا ادهام آنقا را بنماید، ارز  انشعاب موجود و انشرعاب درخواسرتی   

ملاسربه و مرا بره التفراوت آ  توسرط مشرترک       (  4-50-3با توجه به بنرد  ) روز به نرخ 
مشرترک برا توجره بره قردرت نقرایی در هرر دو حالرت         .  رداخت و یا دریافت مری گرردد  

بایستی  4-67افزایش و ادهام، نسبت به واگذار  زمین در صورت لزوم با توجه به بند 
 .اقدام نماید

در صورتی کره مشرترک تقاضرا  کراهش     : انشعابکاهش و یا تفهیک قدرت  -0-60-4
ارز  انشعاب موجرود   4-50-3قدرت انشعاب و یا تفهیک آنقا را بنماید، بر اساس بند 

و انشعاب درخواستی به نرخ روز ملاسبه و ما به التفراوت تعیرین شرده و برر حسرا      
ا بصشی از ارز  انشعاب به مشرترک  رداخرت و یر    4-50-0مورد با توجه به مفاد بند 

 .دریافت می شود

چنانچه در اثر کاهش قدرت،  ست اختتاصی مشترک مرورد نیراز شررکت     -1-0-60-4
باشررد، شرررکت مرری توانررد زمررین و سرراختما  و تجقیررزات  سررت مزبررور را برره قیمررت  

 .کارشناسی از مشترک خریدار  نماید

  :کاهش ممقت قدرت  -63-4

، مری تواننرد حرداک ر    4شرماره  ، تعرفره  (صنعت و معد  ) کلیه مشترکین تعرفه تولید 
ترییرر  ) سال متوالی درخواسرت کراهش موقرت قردرت قررارداد        9شش بار در مدت 
 .خود را بنماید( قدرت قرارداد  

مبنا  شروق . سال می باشد 9و حداک ر آ   5/1حداقل مدت کاهش قدرت  -1-63-4
قرت شررکت برا    مدت در صورتی که نیاز به ترییر در وسایل منتروبه نباشرد ترارین مواف   

کاهش و در موارد  که نیاز به ترییر در وسایل منتروبه باشرد از ترارین نترا وسرایل      
 .جدید است

سال از تارین کاهش موقت قردرت، مجرددًا    5/1چنانچه مشترک قبل از  ایا   -0-63-4
درخواست افزایش قدرت کند، یا برابر ارقامی که دیماند متر نشا  می دهد، بریش از  

فته استفاده کرده باشد، در این صورت کلیه صورتلسرابقا  صرادره از   قدرت کاهش یا
 .زما  کاهش قدرت، بر اساس قدرت قرارداد  اصال  و تعدیل خواهند شد

سال در هر زمانی می توانرد   9سال و تا قبل از  5/1مشترک بعد از گذشت  -3-63-4
 .تقاضا  بازگشت به قدرت اولیه را بنماید

د هزینه ها  مربوطه از جمله ترییر وسرایل انردازه گیرر  در    مشترک می بای -4-63-4
 .دو حالت کاهش و افزایش مجدد را بپردازد

 هزیره های تامین ررق :فصل سمم 

 کیلموات 31تامین ررق متقاضیان را قدرت کمتر اه  -64-4

 :شرایط عمومی -1-64-4

هرا  برقررار    هزینره  "هزینه ها  تامین برق متقاضیا  بر اسراس جردول    -1-1-64-4
مبنا  فرو  انشعاب بررق کمترر از   . دریافت خواهد شد( شماره یک " ) انشعاب برق

در . خواهرد برود  ( آمپرر  ) برر حسرا جریرا     ( آمپرر سره فراز     52کمترر از  ) کیلووات  32
 .آمپر تک فاز معادل یک کیلووات منظور خواهد گردید 5ملاسبات هر 

آمپررر و در مررورد   05ا  انشررعاب تررک فرراز،  اسررتاندارد بررر ( آمپررر ) جریررا   -0-1-64-4
 .آمپر می باشد 05و  15انشعابات سه فاز 

آمپررر تررک فرراز و در روسررتاها    52شرررکتقا در منرراطق گرمسرریر انشررعاب    -3-1-64-4
 .آمپر تک فاز نیز می توانند واگذار نمایند 15انشعاب 

یرو رسانی در کیلووات از احداث خطوط ن 32متقاضی برق با قدرت کمتر از  -4-1-64-4
 .داخل ملدوده خدمات شقر  معاف می باشد

کیلرووات از واگرذار  زمرین معراف مری       32متقاضی برق با قدرت کمترر از   -5-1-64-4
 .باشد

در صرورتی کره یرک یرا چنرد      : تامین برق در خارج از ملدوده خردمات شرقر    -0-64-4
متعررارف  متقاضرری جدیررد در خررارج از ملرردوده خرردمات شررقر  باشررند و در ملرردوده  

 ستقا  توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق آنقا مستلزم احداث  سرت  
به طور  که احداث خط فشار ضعی  بره علرت افرت ولتراژ و هزینره آ       ) هوایی باشد 



احرررداث ترانسرررفورماتور متناسرررا برررا قررردرت و یرررا هزینررره تقویرررت  ( موجررره نباشرررد 
اگر شرکت برا  استفاده سرایر  . است (ا  متقاضی) ترانسفورماتور بر عقده متقاضی 

مشترکین آینده  ست را بزرگتر در نظرر بگیررد، تفراوت هزینره، برر عقرده شررکت مری         
متقاضیا  بعد  که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آ  ترامین بررق خواهنرد     .باشد

شد، عالوه بر  رداخت حق انشعاب هزینه تجقیرزات  سرت را برر اسراس مفراد فترل       
 . رداخت خواهند نمود" هزینه ها  برقرار  انشعاب برق" ششم

 کیلموات و راالتر 31متقاضیان را قدرت  -65-4

هزینره هرا    "هزینه تامین برق متقاضیا  بر اساس جردول  : شرایط عمومی -1-65-4
مبنا  فرو  انشرعاب بررق   . دریافت خواهد شد( شماره دو " ) برقرار  انشعاب برق

 .بر حسا کیلووات می باشدکیلووات و بیشتر  32

کیلرووات   052حداک ر قدرت قابل تلویل رو  فشار ضعی  به یک متقاضی  -1-1-65-4
کیلووات و یا بیشتر  052قدرت  با در صورتی که متقاضی درخواست تامین برق. است

از طریق فشار ضعی  را داشته باشد و امهانات شرکت نیز اجازه دهد، متقاضری مری   
شماره " ) هزینه ها  برقرار  انشعاب برق"زینه ها  مندرج در جدول باید عالوه بر ه

 .سقم تجقیزات  ست را نیز  رداخت نماید(  0

کیلرووات و   052برق مورد نیاز یک متقاضی برا قردرت درخواسرتی بریش از      -0-1-65-4
با فشار متوسرط از  ( به جز موارد است نایی با تشصی  شرکت ) مگاوات  0حداک ر تا 
 .کیلوولت عمومی تامین خواهد شد 11یا  02، 33شبهه 

مگراوات برا فشرار     7ترا   0ولتاژ برق تلویلی به یک متقاضی با قردرت برین    -3-1-65-4
بره جرز مروارد اسرت نایی برا      ) متوسط و مستقیمًا از  ستقا  فوق توزیرع خواهرد برود    

 (.تشصی  شرکت 

بره جرز مروارد    ) بیشرتر   مگراوات و یرا   7ولتاژ برق تلویلی به یک متقاضری   -4-1-65-4
کیلوولت و بیشتر می باشد کره برا    130و  66، 63( است نایی با تشصی  وزارت نیرو 

 .توجه به نوق بار و شرایط فنی تعیین می گردد

 خطوط نیرو رسانی -0-65-4

احداث کلیه خطوط نیرو رسانی شامل خط و فیدر مربوط به متقاضیانی که  -1-0-65-4
برا  کلیه مناطق شرقر  و هیرشرقر ،   . اولیه تامین خواهد شد انشعاب آنقا با ولتاژ

همچنین متقاضیا  ولتراژ ثانویره خرارج از ملردوده شرقر  از شربهه موجرود ترا نقطره          
تلویل در تمام موارد با رعایت استانداردها و با هماهنگی و نظرارت شررکت برر عقرده     

زینه به شرکت ملول متقاضی است و او مصیر است که انجام عملیات را با  رداخت ه

همچنین متقاضی می تواند (. طراحی شبهه عمومی بر عقده شرکت است ) نماید 
با استفاده از مشاورا  و  یمانهارا  مورد تایید شررکت نسربت بره احرداث تاسیسرات      

اعمرال ترییررات   (. تقیه و نتا فیدر  ست با شرکت اسرت  ) نیرو رسانی اقدام نماید 
جررایی یررا تقویررت شرربهه در حررال بقررره بررردار  بررا هزینرره در خطرروط موجررود ماننررد جاب

همچنرین هزینره نترا شرامل تقیره و      . متقاضی بر عقده شرکت مربوطه خواهد برود 
نتا وسایل اندازه گیر  و خط سرویز که توسرط شررکت انجرام مری شرود نیرز برا        

احداث تمامی شبهه ها  اختتاصی متقاضی که بعد از نقطه تلویل . متقاضی است
 .شود نیز در هر ولتاژ  بر عقده متقاضی استنتا می 

مگاوات ملسوب مری گرردد و متقاضریا      7فرفیت هر فیدر فشار متوسط  -0-0-65-4
مگاوات که به طور مستقیم از  سرت فروق توزیرع ترذیره      0برق فشار متوسط کمتر از 

در . می شوند باید به نسربت قردرت درخواسرتی هزینره فیردر خرط را  رداخرت نماینرد        
مگاوات خواهرا  اسرتفاده از فیردر اختتاصری      7ی که متقاضی با دیماند کمتر از صورت

 .باشد می باید هزینه تقیه و نتا فیدر اختتاصی را بپردازد

بروده   4-66-0در صورتی که بقره بردار  از خطوط نیرو رسانی مطابق بند  -3-0-65-4
ز متقاضری باشرد،   و شرکت خواها  احداث خطوط نیرو رسانی با فرفیتی بیش از نیرا 

 .شرکت می باید ما به التفاوت هزینه ها  مربوطه را تقبل نماید

  :رهر  ررداری اه خطمط نیرو رسانی و پست احداثی  -66-4

برا توجره بره نظرر      بقره بردار  از خطوط و  ست احداثی نیررو رسرانی بره مشرترکین     
 :مشترک به دو گونه ممهن است انجام  ذیرد 

مشترک مالهیت خطوط نیرو رسانی و  ست :   بر عقده مشترکبقره بردار -1-66-4
احداثی را داشته و لذا مسرلولیت بقرره برردار  و نگقردار   سرت احرداثی و خطروط        

ملل نتا وسایل اندازه ) ترذیه کننده آ  بر عقده مشترک می باشد و نقطه تلویل 
)  در ابترردا  خطرروط نیرررو رسررانی برره  سررت مشررترک واقررع در ایسررتگاه       ( گیررر  

در این حالت برق مشترک مری بایرد همرواره بره صرورت      . اصلی است( ایستگاهقا  
 .شعاعی از شبهه تامین گردد

مشترک مری توانرد نگقردار  از تاسیسرات موضروق ایرن بنرد را برا انعقراد           -1-1-66-4
 .قرارداد نگقدار  به شرکت واگذار نماید

بقره بردار  و نگقدار  از  مالهیت و مسلولیت: بقره بردار  بر عقده شرکت -0-66-4
 ست احداثی و همچنین خطوط ترذیه کننده آ  با شررکت اسرت و نقطره تلویرل بره      

بردیقی اسرت در ایرن    . مشترک طرف ثانویه ترانسفورماتور  ست احداثی مری باشرد  
برا حفر    ) حالت شرکت می تواند از  ست و خط بررا  ترامین بررق سرایر مشرترکین      



استفاده و یا انشرعاب مشرترک را بره  سرت هرا       ( کیفیت برق تلویلی به مشترک 
 . دیگر وصل نماید

 همین پست -67-4

مورد نیاز و  از طریق  سرت زمینری ترامین     متقاضی فشار ضعیفی که برق- 1-67-4
 :زمین  ست به شر  زیر مشارکت کند می شود می باید در تقیه

کیلررووات از  152کیلررووات لرایررت   32متقاضرری بررا قرردرت درخواسررتی از   - 1-1-67-4
 .واگذار  زمین معاف می باشد

کیلرووات   052 کیلرووات لرایرت   152 متقاضی با قدرت درخواستی براالتر از  -0-1-67-4
که برق ام با فشار ضعی  تامین می شود در صورت وجود ضرورت فنری بره تشرصی     

 .زمین  ست را واگذار نماید 4-66شرکت می باید بر اساس بند 

کیلووات به باال که برق و  با فشرار ضرعی  ترامین     052 قدرت متقاضی با -3-1-67-4
 .می شود می باید نسبت به واگذار  زمین  ست اقدام نماید

برررا  مجموعرره هررا  متشررهل از مشررترکین متعرردد خررانگی و تجررار ، در  -4-1-67-4
هیلرت  .درصد للاظ می شرود  52ملاسبه مجموق قدرت درخواستی ضریا همزمانی 

 02ترا   اند به موجا بررسیقا  فنی ، ضریا همزمانی مرذکور را مدیره شرکت می تو
 .ترییر دهد( درصد62تا  42)درصد 

در صورتیهه مجموق قدرت درخواستی بلوکقا  ساختمانی اعم از تجار ،  -5-1-67-4
مگاوات باشد، متقاضی مهل  است کره زمرین  سرت     7عمومی و مسهونی بیش از 

 .ار نمایدفوق توزیع را تامین و به شرکت واگذ

قیمت عادله روز هر متر مربع زمین در مناطق مصتل  هر شررکت مری بایرد     -0-67-4 
بر اساس نظرات کارشناسی به طرور متوسرط تعیرین و  رز از تترویا هیلرت مردیره        

 .شرکت توسط مدیر عامل جقت اجرا ابال  گردد

چنانچه به تشرصی  شررکت ضررورت داشرته باشرد کره در مرورد متقاضریا           -3-67-4
فشار متوسرط از سراختما   سرت اختتاصری یرا  سرت  اسراژ کره توسرط متقاضری           

اختتاصی استفاده شود، در این حالت متقاضی  -احداث می گردد به صورت عمومی 
می باید ساختما   ست مزبور را طبق نقشه و مشصتات و با نظارت شرکت ساخته 

رکت واگرذار نمایرد در   و حق استفاده از زمین و ساختما  را به موجا قرارداد  به شر 
چنین حرالتی شررکت سرقم خرود را در ختروص حرق اسرتفاده از زمرین و سراختما           
 سررت برره نسرربت مسرراحت اشرررال شررده و برره قیمررت عادلرره روز  رداخررت خواهررد    

بدیقی است متقاضی حق استقرار تاسیسات  سرت اختتاصری خرود را خواهرد     .کرد
ردد تقیه و نتا و تعمیرر و  در  ستقا  مشترکی که بدین ترتیا احداث می گ.داشت

بره اسرت نار    )نگقدار  کلیه تاسیسات قسمت اختتاصی  ست بعد از نقطه تلویرل  
بر ( وسایل اندازه گیر  که با هزینه متقاضی به توسط شرکت تقیه و نتا می شود

عقده متقاضی می باشد و در قسمت عمومی  ست تقیه و نتا و تعمیر و نگقدار  
 .عقده شرکت خواهد بودتاسیسات و ساختما  بر 

در مورد افراد  که زمین آنقا وفق مقررات بررا  احرداث  سرت    : هزیره همین -68-4
-67-1-3و  4-67-1-0تترف و یا واگذار می شود یا متقاضیانی که بر اساس بنردها   

زمین جقت  ست واگذار می نمایند، شرکت مهل  است قیمرت عادلره    4-67-1-4و 4
اگر فرد  کره زمرین او تتررف    . س این آیین نامه  رداخت کندروز زمین  ست را بر اسا

شده و یا برا  احداث  ست واگرذار گردیرده و در تملرک شررکت اسرت تمایرل داشرته        
باشد از فضا و طبقات باال   سرت اسرتفاده نمایرد مری بایرد سراختما   سرت را بره         

  اسراس قرانو    هزینه خود بر اسراس شررایط اسرتاندارد شررکت احرداث و سرپز برر       
شررکت بابرت اسرتفاده متقاضری از فضرا و      .تملک آ ارتمانقرا بره شررکت واگرذار نمایرد     

 .طبقات باال   ست وجقی دریافت و یا  رداخت نصواهد نمود

تامین ررق یک یا چرد متقاضی فشار ضعیف خارج اه محدود  خودمات   -69-4
در در مورد یک یا چند متقاضی کره خرارج از ملروده خردمات شرقر  بروده و       : شهری

ملدوده متعرارف  سرتقا  توزیرع موجرود نیرز قررار نداشرته باشرند و ترامین بررق آنقرا            
بطوریهه احداث خط فشار ضعی  به علت ) مستلزم احداث  ست هوایی جدید باشد 

احداث ترانسفورماتور متناسا با قدرت و یا تقویت ( افت ولتاژ و هزینه آ  موجه نباشد
است و اگر شرکت برا  استفاده سرایر  ( قاضیا مت) بر عقده متقاضی  ترانسفورماتور

مشترکین آینده  ست را بزرگتر در نظر بگیرد می بایرد شررکت تفراوت هزینره را تقبرل      
متقاضیا  بعد  که از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آ  ترامین بررق خواهنرد    . نماید

داخرت  شد، هزینه تجقیزات  ست را بر اساس مفاد فترل ششرم ایرن آیرین نامره،  ر     
 .خواهند نمود

تامین ررق واحودهای مسکمنی،تجاری،عمممی،پاسواژها و رلمکهوای     -71-4
این بند نافر بر متقاضیانی است که برق هر یک از آنقا با فشرار ضرعی    :ساختمانی

تررامین مرری گررردد و ملررل اسررتقرار آنقررا در واحرردها  مسررهونی،تجار ،عمومی،یا     
هر یرک از واحردها  ایرن مجموعره هرا یرک       .  اساژها و بلوکقا  ساختمانی قرار دارد

متقاضی یا مشترک ملسوب می گردد و تامین برق آنقا با توجه به قردرت مرورد نیراز    
عینرا مشرابه سرایر    " هزینه ها  برقرار  انشعاب بررق "هر متقاضی بر اساس جدول 

متقاضیا  فشار ضعی  که به صرورت منفررد تقاضرا  بررق مری نماینرد انجرام خواهرد         
 . ذیرفت



کیلرو وات در   522اینگونه متقاضیا  در صورتیهه جمع قدرت مرورد تقاضرا  آنقرا بره      -1
کیلرووات در مرورد سرایر متقاضریا  برسرد       052و بره   مورد متقاضیا  خرانگی و تجرار   

 . باید مشترکا درخواست تامین برق نمایند می

می باید  نقطه تلویل برق به کلیه انشعابقا در مورد بلوکقا  ساختمانی و  اساژها-0
 .متمرکز باشد( با نظر شرکت) در یک یا چند ملل مناسا 

در مررورد مجموعرره هررا  عمررومی و تجررار  نقطرره تلویررل در هررر یررک از واحرردها   -3
 .مجموعه نیز می تواند قرار گیرد

در مورد زمین برا   ست توزیع، با در نظر گرفتن قدرت درخواستی هرر واحرد واقرع     -4
مشابه  4-67اژ یا مجموعه عمومی و تجار  بر اساس بند در بلوک ساختمانی یا  اس

 .سایر متقاضیا  اقدام خواهد شد

شرکت مهل  اسرت یرک نسرصه     :مگاوات 15مگاوات تا  2 قراردادهای اه -71-4
یا افزایش قدرتی کره دیمانرد   ) مگاوات و بیشتر  0کلیه قراردادها  منعقده با قدرت  از

 .را به سازما  توانیر ارسال نماید( مگاوات برسد 0نقایی مشترک به بیش از 

نظر به اینهه واگرذار  انشرعابقایی کره     :مگاوات ره راال 15قراردادهای اه  -72-4
مگاوات برسرانند و همچنرین انشرعابقا  رو      15یی مشترک را به بیش از دیماند نقا
کیلوولتی نیراز بره بررسری وضرعیت تولیرد و شربهه انتقرال         63،130،032،422خطوط 

منطقه دارد و در هر مورد هزینه ها  آ  متفاوت است، برآورد هزینه تامین برق بررا   
و بر اساس آ ، شرکت مراتا را بره  موارد مذکور باید توسط سازما  توانیر انجام گیرد 

 .متقاضی اعالم نماید

 انشعاب آهاد: فصل چهارم

 شرایط وایذاری انشعاب آهاد -73-4

برره اسرت نار هزینرره هررا  عمررومی برقرررار   )آزاد واگررذار  انشررعاب  شررایط   -1-73-4
انجرام عملیرات نیررو رسرانی و     . مطرابق متقاضریا  عراد  مری باشرد     ( بررق   انشعاب

یز  ست درصورت لزوم و تقیه وسایل اندازه گیر  برعقرده متقاضری و یرا    احداث و تجق
در صورتی که متقاضریا  برا نظرر شررکت نسربت بره  رداخرت مبرالغ         . متقاضیا  است

انجرام عملیرات    نمایند از  مورد اقدام  جدول شماره دو، بر حسا 4و  3،  0ستونقا  
 .ندازه گیر  می باشندوسایل ا   ست و تقیه  تجقیز  احداث و نیرو رسانی و 

کیلرووات مری باشرد مری      32مشترکین انشعابات آزاد که قدرت آنقا کمتر از  -0-73-4
( آبونمررا  ) بایررد دو برابررر مشررترکین مشررابه خررود در انشررعابات معمررولی رقررم ثابررت  

 . رداخت نمایند

متقاضرری انشررعاب آزاد عملیررات نیرررو   :چگوومنگی ررقووراری انشووعاب آهاد   -74-4
ضمنًا در صورت جمرع آور  انشرعاب،   . انجام می دهد 4-65-0رسانی را با رعایت بند 

یا در صورت توافق طرفین، بقا  آ   رز از  ) وسایل به کاررفته درعملیات نیرو رسانی
 .به متقاضی مسترد خواهد شد( کسر استقالک

تضرمین خریرد و     بره منظرور    انشرعاب آزاد متقاضریا    :ودیعه انشوعاب آهاد   -75-4
 رداخررت بقررا  برررق مترررفی مرری بایررد متناسررا بررا قرردرت انشررعاب خررود وجقرری     
رابانظرشرکت به عنوا  ودیعه  رداخت نموده یا هر گونه تضمین دیگر  را کره شررکت   

بیشرتر نصواهرد    ایرن ودیعره از بقرا  بررق دو دوره    . مناسا تشصی  دهد ارائه نمایند
 .بود

 ممارد متفرقه:مفصل پرج

 هزیره های متفرقه -76-4

هزینره هرا  خردماتی کره شررکت جقرت       : هزینه ها  متفرقه که عبارتند از -1-76-4
ماننرد ترییرر مهرا  داخلری وسرایل       تامین برق متقاضی یا مشترک انجرام مری دهرد    

اندازه گیر ، آزمایش وسایل اندازه گیر ، هزینره خردمات قطرع و وصرل، صردور قربد       
طری جردولی    اصرلی، مری بایرد    مشترک در نگقردار  قربد     صورت قتور الم نی در

سق  هزینره  . اخذ گردد( متقاضی ) و از مشترک  توسط هیلت مدیره شرکت تتویا
مشرص    4-79هزینه هرا  متفرقره خواهرد برود کره در بنرد        ها  مزبور مطابق جدول

 .شده است

مری شرود کره ادعرا      هزینه آزمایش وسایل اندازه گیرر  درصرورتی دریافرت    -0-76-4
مبنی بر نق  فنی در وسایل اندازه گیر  در آزمایشری کره توسرط شررکت       مشترک

انجام می گیرد مردود شناخته شود و در صورتی که الزم باشد وسایل اندازه گیر  از 
ملل منتوبه جدا و در آزمایشگاه شرکت آزمایش گردند و  ز از آزمایش عردم وجرود   

ود، مشترک می باید عالوه بر  رداخرت هزینره آزمرایش،    نق  فنی در وسایل تایید ش
 .هزینه نتا مجدد وسایل اندازه گیر  را نیز بر اساس برآورد شرکت  رداخت نماید

 هزیره های ررقراری انشعاب ررق: فصل ششم

 کیلموات 31هزیره های ررقراری انشعاب متقاضیان را قدرت تا  -78-4



 جدول شماره یک

اعم از متقاضیا  واقع در سطح و یرا  ) آمپر تهفاز  05انشعاب هزینه ها به ازار هر 
 (ارتفاق 

 مناطق مشمول

هزینررره هرررا  
عمرررررررررررومی 
برقررررررررررررار  
 انشرررررررررررعاب

 (1)برق ریال 

+ انرردازه گیررر  وسررایل
+ سرشهن نیرو رسانی

قدرالسررقم زمررین ریررال  
(0) 

 جمع کل

کرل  )شقرستا  تقرا  و کررج  
منرراطق اعررم از داخررل و خررارج 

 (ملدوده 
757.672 0.172.532 

0.906.02
2 

ملرررردوده خرررردمات شررررقر  
 شیراز-تبریز-اصفقا -مشقد

757.672 1.924.332 
0.660.22

2 

ملدوده خدمات شقر  سایر 
 مناطق کشور

757.672 1.036.632 
1.996.52

2 

متقاضرریا  خررانگی روسررتایی 
آمپررر تهفرراز در فاصررله    05تررا 

مترررر از شررربهه   022کمترررر از 
 فشار ضعی 

 757.672 معاف* 757.672

سایر متقاضیا  
 روستایی

خطررررررررررروط 
موجررود نمرری 

 باشد
757.672 439.230 

1.196.92
2 

سایر متقاضیا  
 روستایی

خررط موجررود   
 است

757.672 1.036.632 
1.196.92

2 
  

آمپر تهفاز از این معافیت اسرتفاده خواهنرد کررد و     05متقاضیا  خانگی روستایی تا  *
متر از شبهه فشار ضعی  قرار دارند نسربت بره    022متقاضیانی که در فاصله بیش از 

متر بایستی هزینه ها  مربوطه را  رداخت و یا نسبت به احداث شبهه در  022مازاد 
آمپرر تهفراز    05متقاضریا  برا قردرت بیشرتر از     . مترر اقردام نماینرد    022فاصله مازاد برر  

 .د شدنسبت به مازاد قدرت درخواستی مشابه سایر متقاضیا  تامین برق خواهن
  
آمپر تک فاز مطابق جدول شماره  05هزینه ها  برقرار  انشعاب متقاضیا   -1-76-4

یک خواهد بود و هزینه اشتراکقا  با سایر آمپراژها متناسا با میزا  آمپر درخواستی 
 . نسبت به ارقام فوق ملاسبه می شود

داشررتی مراکررز مصررابراتی، دفرراتر  سررتی، خانرره هررا  بقداشررت و مراکررز بق  -0-76-4
متر باشد در سال  022درمانی روستایی که فاصله آنقا از شبهه فشار ضعی  کمتر از 

معراف  ( به است نار وسایل اندازه گیرر   ) از  رداخت مبالغ مذکور در ستو  دوم  1363
 . هستند

آمپر برا  مناطق روستایی مجاز و هزینه ها  عمومی  15واگذار  انشعاب  -3-76-4
متقاضریا  خرانگی   . ریال خواهد بود 454.622ق در این موارد برابر برقرار  انشعاب بر

لرریهن سررایر . روسررتایی از  رداخررت هزینرره وسررایل انرردازه گیررر  معرراف مرری باشررند  
متقاضیا  روستایی ملزم به  رداخرت هزینره وسرایل انردازه گیرر  هماننرد متقاضریا         

  .خدمات شقر  خواهند بود خارج از ملدوده
ملدوده خدمات شقر  اگرر ترامین بررق بره تشرصی  شررکت از        در خارج از -4-76-4

موجود مقدور باشد، مشابه مشترکین داخل ملردوده خردمات شرقر     ( خط ) شبهه 
( خرط  ) عمل خواهد شد و در صورتی که به تشرصی  شررکت ترامین بررق از شربهه      

موجود مقدور نباشد،احداث تاسیسات مورد نیراز توسرط متقاضری انجرام مری گیررد و       
هزینه ها  سرشهن نیرو رسانی و قدرالسقم زمین معاف  اضی مذکور از  رداختمتق

 . بوده و فقط هزینه وسایل اندازه گیر  را  رداخت می نماید

آمپرر   05هزینه وسایل اندازه گیرر  و متعلقرات بررا  مشرترکین ترک فراز ترا         -5-76-4
یمانررد   ریررال و سرره فرراز هیررر د    544.522آمپررر   05و تررک فرراز برریش از    439.032
 . ریال می باشد676.462

هزینه نتا وسایل اندازه گیرر  چنرد زمانره بررا  مشرترکین موجرود و تفراوت هزینره         
وسایل اندازه گیر  چند تعرفه جقت نتا برا  مشترکین جدید به عقرده شررکتقا    

 .ا  می باشد برق منطقه
یرن آیرین   شرکت تلت هیو عنوا  مجاز به دریافت مبرالری بره جرز آنچره در ا     -6-76-4

 . نامه  یش بینی شده است نمی باشد

ایرن آیرین نامره مری بایرد نسربت بره         4-66متقاضیا  بررق برا توجره بره بنرد       -7-76-4
بررا  ملاسربه   . دریافرت نماینرد   4-69واگذار  زمین اقردام و بقرا  آ  را مطرابق بنرد     

ضرررورت واگررذار  زمررین توسررط متقاضرریا  متوسررط ضررریا همزمررانی انشررعابات         
 02درصد در نظر گرفته می شود که با نظرر هیلرت مردیره شررکت ترا       52درخواستی 

هیلت مدیره شرکت مری توانرد مسرتند    .می تواند ترییر یابد( درصد  62تا  42) درصد 
به گزار  کارشناسی مناطق دارا  ضریا همزمانی براال را معرین و متوسرط ضرریا     

 .درصد برا  آ  مناطق افزایش دهد 72همزمانی را حداک ر تا 
  

کیلوموات   31هزیره های ررقراری انشوعاب رورق متقاضویان روا قودرت       -79-4
  وریشتر

  

 دو شماره جدول

بره ریرال بره ازا  هرر     :  ارقرام    متقاضیا  برق با کاربر  هیرر کشراورز                    
 کیلووات

ردی
 ف

قررررررررررردرت 
 درخواستی

ولترررراژ 
تلرررویل

  

ملرردو
ده 

شررررقر

مسلول 
احرررداث  
خرررررط و 

  1ستو  

هزینررررره هرررررا   

  0ستو 

نیرررررررررو 

  3ستو  

سررقم تجقیررزات  



عمررومی برقرررار   * ست   
 انشعاب

رسرررانی  
 +

قدرالسق
 م زمین

  ست

1 

30<=D<2
50 

 ثانویه

 439.032 شرکت داخل
439.03

2 
- 

0 

 خارج

 439.032 شرکت
439.03

2 
- 

3 
متقاضررر

  
439.032 - - 

 اولیه 4
داخررل 
 و خارج

متقاضررر
  

439.032 - - 

5 

D>=250 
 ثانویه

 شرکت داخل
439032+34.42

*D 
439.03

2 
112112(+363*

(D 

6 
 خارج

 شرکت
439032+34.42

*D 
439.03

2 
112112(+363*

(D 

7 
متقاضررر

  
439032+34.42

*D 
- - 

 اولیه 6
داخررل 
 و خارج

متقاضررر
  

439032+34.42
*D 

- - 

 متقاضیا  برق با کاربر  کشاورز 

9 

30<=D<2
50 

 ثانویه

 - 439032 052422 شرکت داخل

12 
 خارج

 - 439032 052422 شرکت

11 
متقاضررر

  
052422 - - 

 اولیه 10
داخررل 
 وخارج

متقاضررر
  

052422 - - 

13 

D>=250 

 ثانویه

 439032 323122 شرکت داخل
112112(+363*

(D 

14 

 خارج

 439032 323122 شرکت
112112(+363*

(D 

15 
متقاضررر

  
323122 - - 

 اولیه  16
داخررل 

و 
  خارج

متقاضررر
   

323122 - - 

  

 .تقیه وسایل اندازه گیر  در کلیه حالتقا به عقده متقاضی می باشد 
  D در کلیه حالتقایی که شرکت مسرلول  *.ف قدرت قرارداد  متقاضی می باشدمعر

احداث خط و  ست می باشد، شرکت می تواند از شبهه موجود و یرا در صرورت لرزوم    
آنقا برق متقاضی را تامین نماید و میزا  هزینه ها  با احداث خط و  ست و یا تقویت 
 .اعالم شده یهسا  خواهد بود

هیلت مدیره شرکت با توجه به هزینه ها  متعارف احداث  ست توزیرع حرداک ر مبلرغ    
 .را تعیین می نماید( سقم تجقیزات  ست به ازا  هر کیلووات) دریافتی ستو  سوم

کیلووات وبیشتر با توجره   32قاضیا  با قدرت هزینه ها  برقرار  انشعاب مت -1-79-4
بوده، لیهن هزینه ها  عمومی برقرار   0به قدرت درخواستی مطابق جدول شماره 

هرر کیلرووات قردرت     ریرال بره ازار   1.197.922هیچگراه از  ( ستو  یرک  ) انشعاب برق 
 .درخواستی بیشتر نصواهد شد

در ستو  دوم ) السقم زمین  ست از هیو یک از متقاضیا  برق عالوه بر قدر -0-79-4
وجقری بابرت زمرین دریافرت      (اسرت   هزینه مربوط به قدرالسقم زمین ملاسبه شده

آیین نامه تهمیلی تعرفه هرا  بررق    4-66نصواهد شد و متقاضیا  تنقا با توجه به بند 
 .دریافت نمایند 4-69می باید نسبت به واگذار  زمین اقدام و بقا  آ  را طبق بند 

شرکتقا حتی در مواقعی که هزینه ها  نیرو رسانی و تجقیز  ستقا  برق  -3-79-4
در داخل ملدوده خدمات شقر  بیش از مبالغ مندرج در جردول فروق باشرد مجراز بره      
واگذار  عملیات نیرو رسانی و تجقیز  ستقا  برق بره متقاضریا  و یرا دریافرت مبرالغ      

سرعه، اصرال  وبقینره سراز      در جدول فوق کلیره هزینره هرا  تو   .اضافی نمی باشند
 .شبهه منظور شده است

موجرود  ( خرط  ) در خارج از ملدوده خدمات شقر  اگر تامین بررق از شربهه    -4-79-4
مقدور باشد مشابه مشترکین داخل ملدوده خدمات شقر  عمرل خواهرد شرد و در    

موجرود مقردور نباشرد    ( خرط  ) صورتی که به تشصی  شررکت ترامین بررق از شربهه     
متقاضری مرذکور برا احرداث ایرن      . تاسیسات مورد نیاز به عقده متقاضی اسرت احداث 

سرتو   ) تاسیسات از  رداخت هزینه ها  سرشهن نیرو رسانی و قدرالسرقم زمرین   
 .معاف می باشد( ستو  سوم ) و سقم تجقیزات  ست ( دوم 
 مگاوات و باالتر در صورتی کره ترذیره   7سقم تجقیزات  ست برا  متقاضیا   -5-79-4

 . آنقا فشار متوسط باشد به ازار هر کیلووات به شر  زیر ملاسبه می شود

 کیلووات قدرت* 06/09+439032= هر کیلووات  سقم تجقیزات  ست به ازار

به هزینه ها  متعارف احداث  ست فوق توزیرع و انتقرال    هیلت مدیره شرکت با توجه
 .ی نمایدحداک ر سقم تجقیزات  ست به ازا  هر کیلووات را معین م

شرکت تلت هیو عنوا  مجاز به دریافت مبرالری بره جرز آنچره در ایرن آیرین        -6-79-4
 .نامه  یش بینی شده است نمی باشد

هر فیدر خط، با توجه به مشصترات فنری تجقیرزات دارا  فرفیرت مشرص        -7-79-4
است، سرشرهن هزینره فیردر خرط در سرال جرار  در هزینره هرا  عمرومی برقررار            

شده است و مادام که فرفیرت اختتراص داده شرده از فیردر خرط بره        انشعاب مللوظ
متقاضی با قدرت درخواستی و  تطابق داشته باشد از بابرت فیردر خرط هزینره ا  از     
متقاضی دریافت نصواهد شد لیهن اگر به دالیل ذیل، فرفیرت اختتراص داده شرده از    



ضری مری بایرد    فیدر خط به متقاضی بیش از قدرت درخواستی متقاضری باشرد، متقا  
 :متناسرررربًا هزینرررره هررررا  تصترررری  فرفیررررت بیشررررتر فیرررردر را  رداخررررت نمایررررد  

متقاضرری خررود خواهررا  تصترری  فرفیررت بیشررتر  از فیرردر خررط باشررد و شرررکت   -1
اسررتفاده از فیرردر  برره عنرروا  م ررال متقاضرری خواهررا  ) امهانررات فنرری داشررته باشررد 

 (اختتاصی باشد 
مقندسری و مطالعره شربهه ترامین بررق       بنا به دالیل فنی و بر اساس گزارشرقا   -0

بره  ) متقاضی به طور متعارف مستلزم تصتی  فرفیرت بیشرتر  از فیردر خرط باشرد      
عنوا  م ال به دلیل فاصله متقاضی از شبهه امها  ترذیه به سایر مشترکین از فیردر  

 (ی  یافته به متقاضی ممهن نباشد تصت
تصتری  فرفیرت مرازاد فیردر خرط را      چنانچه شرکت از متقاضی به دالیل فوق هزینره  

دریافت نماید در این صورت مجاز نصواهرد برود فرفیرت تصتری  یافتره را بره متقاضری        
 .دیگر  واگذار نماید

مشترکینی کره  . تعیین فرفیت و هزینه فیدر به عقده هیلت مدیره شرکت خواهد بود
ل فرفیت دارا  فیدر اختتاصی می باشند در صورت درخواست افزایش قدرت تا تهمی

هزینه فیدر در هزینره   1360چو  در سال . فیدر از  رداخت هزینه آ  معاف می باشند
انشعاب مللوظ شده، شرکتقا با در نظرر گررفتن هزینره فیردر و میرزا  افرزایش قردرت        
هزینه ها  عمومی برقررار  انشرعاب جقرت ایرن گونره مشرترکین را برا تاییرد هیلرت          

 .مدیره تعدیل خواهند نمود
  

متقاضریا  هیرر کشراورز  کره     /مشترکین: 4-16-2انشعارات ممضمع ماد   -81-4
ساعته بقره بردار  از انشعاب می باشرند هزینره هرا     02قراردادها  مایل به انعقاد

و  4-76مراده   0و  1سرتو  اول جردول هرا  شرماره     ) عمومی برقرار  انشعاب بررق  
 . رداخت خواهد نمود 3/0را با ضریا (  79-4

  

 ل هزیره های متفرقهجدو -79-4

 

                                                                     سرره  جرردول شررماره       
 ارقام به ریال                                                                                     

  

 شر  خدمات

آمپر سه فراز   05
 و کمتر

کیلررررررررررررووات و  32
 بیشتر

  

 سه فاز تهفاز
فشرررررررار 

 ضعی 
فشررررررررار 

 قو 
  

 09062 129612 4390 ترییر مها  داخلی وسایل اندازه گیر 
بررررررررآورد 

 شرکت
  

   73025 51045 09062 14642 آزمایش وسایل اندازه گیر 

   73025 51045 09062 14642 خدمات قطع و وصل در نقطه تلویل

   0932 0932 1465 1465صررردور قررربد الم نررری در صرررورت قترررور 

 در نگقدار  قبد اصلی مشترک

   01962 01962 7302 7302 ارسال اطالعیه تسویه حساب و قطع

قرائرررت وسرررایل انررردازه گیرررر  و صررردور  
صورتلساب به درخواست مشترک خرارج  

 از برنامه عاد 
1465 1465 43905 43905   

   73025 51045 09062 14642 ترییر نام

 

 


