
                     

 شرکت توزیع نیروی برق                   

 استان چهارمحال و بختیاری                 

 CO–F-58/00کد :    یکپارچهسیستم مدیریت 
 : تاریخ

 : شماره
 انشعاب دیماندیجمع آوری درخواست  فرم  پیوست:

 

 2از 1صفحه             

 

 ..................خواهشمند است دستور فرمائید لوازم اندازه گیری و انشعاب برق.............................. کیلووات پرونده شماره ................

 ....................... بنام ........................... به نمایندگی............................. شماره شناسایی .اریخ ............شماره قرارداد ................................ ت

 ... اینجانب ...................................... فرزند .............................. شماره شناسنامه .......................... 

 ...............................................................................................................به نشانی .........................

 بطور دائم جمع آوری و پرونده را باطل نمایند -   2بطور موقت جمع آوری نمایند -1

 علت درخواست:

 

 مدارک ارئه شده:

 

 ............................. تا تاریخ ........................ می باشد.مدت جمع آوری موقت انشعاب از تاریخ 

مالی را طبق ته هزینه های مقرر و بهای برق مصرفی تا آخرین کیلووات کارکرد کنتور و اختالف مصرف احضمناً تعهد می نمایم کلی

شعاب از طرف هر شخص حقیقی یا حقوقی ادعا یا مقررات و نظر شرکت پرداخت نمایم و در صورتیکه نسبت به جمع آوری این ان

 اهم بود.واعتراض علیه شرکت مطرح شود شخصاً جوابگو خ

 ............................................... تلفن تماس: .........نشانی مکاتباتی: .............................................................................................................

 نام مشترک                   

 درخواست کننده          

 تاریخ و امضاء               

 

 یس برق شهرستان .........................ئمدیر امور/ ر 

سیسات مربوطه اقدام و خواهشمند است دستور فرمائید با توجه به درخواست فوق نسبت به جمع آوری لوازم اندازه گیری و تا

 د.ننتیجه را جهت تسویه حساب به این واحد اعالم نمای
 اداره خدمات مشترکین                      

   تاریخ و امضاء                                                                                                                                 



                     

 شرکت توزیع نیروی برق                   

 استان چهارمحال و بختیاری                 

 CO–F-58/00کد :    یکپارچهسیستم مدیریت 
 : تاریخ

 : شماره
 انشعاب دیماندیجمع آوری درخواست  فرم  پیوست:

 

اداره بهره برداری : 
 لطفاً اقدام و نتیجه را اعالم نمایید. 

 یس برق شهرستانئمدیر امور/ ر          

 تاریخ و امضاء           

         
 

 2از2صفحه  
 

 یس برق شهرستانئمدیر امور/ ر : 

 ............................ لیست مصالح شماره ..............................احتراماً در تاریخ ........................ انشعاب مذکور طبق دستور کار شماره ... 

 جمع آوری گردید و مشخصات لوازم اندازه گیری به شرح زیر اعالم می گردد.ضمناً لوازمات طبق دستور کار به انبار تحویل گردید. 

 ساخت کارخانه شماره سریال نوع کنتور
 شماره مصرف کنتورها

شماره 

 ر دیماندم
 مبدل ها

نوع 

 شب روز ترانسفورماتور
کم 

 باری

ضریب        اکتیو

 کنتورها

 ترانس

 ولتاژ

ترانس 

 جریان
 

    راکتیو

       ساعت فرمان
  

   یس ادراه بهره برداریئنام و نام خانوادگی ر      نام و نام خانوادگی مسئول جمع آوری 

 :تاریخ و امضاء                          :تاریخ و امضاء  

 ادراه خدمات مشترکین/ حسابداری  مشترکین : 

 لطفاً پس از اعمال کنترل الزم ، جهت تسویه حساب ، محاسبه و در صورت لزوم استرداد هزینه های مقرر و ابطال پرونده اقدام نمایید. 

 یس برق شهرستانئمدیر امور/ ر          

 اریخ و امضاءت           

 امور مالی : 
 احتراماً به اطالع میرساند تسویه حساب با مشخصات فوق انجام و مانده بدهی و بهای برق مصرفی )دیماند(مشترک فوق تا 

 ......... ریال می باشد............... مبلغ .....................................تاریخ ............. 

 .......................... ریال........هزینه انشعاب جمع آوری شده، طبق مفاد آیین نامه تکمیلی تعرفه های برق مبلغ ...........ضمناً مشترک بابت  

 بستانکار میگردد ، لذا مراتب جهت اطالع و دستور الزم و تسویه حساب با مشترک اعالم می گردد. 

 اداره خدمات مشترکین                     

 تاریخ و امضاء             

 اداره خدمات مشترکین : 

 تانکاری طیمبلغ بدهی طی فیش شماره ........................... مورخ ............................ بانک .................. پرداخت و بابت بس 

 ....... ریال بحساب بستانکار مشترک منظور گردید)پرداخت گردید(...............سند شماره .......................... مبلغ ...........  

 لطفاً نسبت به حذف و ابطال پرونده اقدام نمایید. 

 امور مالی              



                     

 شرکت توزیع نیروی برق                   

 استان چهارمحال و بختیاری                 

 CO–F-58/00کد :    یکپارچهسیستم مدیریت 
 : تاریخ

 : شماره
 انشعاب دیماندیجمع آوری درخواست  فرم  پیوست:

 

 تاریخ و امضاء           

 یل گزارش شد.طی لیست شماره ................................. مورخ ............................... جهت حذف از فا -1

و ..........  مسئول بایگانی، مشترک فوق طی لیست شماره ..................... مورخ ............................. از فایل حذف شد. لطفااً پروناده   -2

 بایگانی نمایید.  برگ ضمایم آن را در ردیف پرونده های باطل شده/ جاری

 اداره خدمات مشترکین               

 تاریخ و امضاء           

 

                                                                                                                                                                        


