
 

 یکپارچه مدیریت سیستم
 CO-F-12/00كد :   

 : تاریخ

 :شماره

 پیوست:
فرم درخواست جمع آوری دائم و ابطال پرونده 

 غیردیماندیانشعابات 

                        .………………………...یبا شناساي    ………..………………….   مشترك شماره ………….……………اينجانب .  1

 ……………………………………………….   واقع در  ………. آمپر و تعرفه  ……… ،فاز    ………داراي انشعاب  

 .  …………..………………………………………………………………………………………………………………به علت  

        خواهشمند است دستور فرمائيد نسبت به برچيدن انشعاب و ابطال پرونده اقدام گردد.                                                   ،به انشعاب با مشخصات فوق نياز ندارم 

مصرفی تا آخرين كاركرد كنتور و اختالف مصرف احتمالی را طبق  برق زينه هاي مقرر و بهايضمناً تعهد می نمايم كليه ه

نظر شركت پرداخت نمايم و در صورتيكه نسبت به جمع آوري اين انشعاب از طرف هر شخص حقيقی يا حقوقی ادعا و 

 اعتراض عليه شركت مطرح شود شخصاً جوابگو خواهم بود.
 مشترك                                                                                                      

 تاریخ و امضاء:                                                                                                         

 : یس برق شهرستانئ.  مدیر/ ر2

.    …………………………آيين نامه تكميلی تعرفه هاي برق عليرغم اخطاريه ارسالی جهت      ………………با توجه به ماده  

.   نامبرده جهت تعيين تكليف انشعاب خود مراجعه ……………………..   و شناسايی  ………………به مشترك شماره   

       خواهشمند است دستور مقتضی صادر فرماييد.                                         ،نموده 

                                                                                 
 مسئول خدمات مشتركین                 

 تاریخ و امضاء:                                                                                                                                                

   

 .  اداره بهره برداری:3

از محل مشترك بازديد و چنانچه تنها مصرف كننده می باشد نسبت به جمع آوري لوازم اندازه گيري و متعلقات اقدام و 

 گزارش نماييد.تحويل انبار نموده و نتيجه را جهت انجام تسويه حساب و ابطال پرونده به اداره خدمات مشتركين 

                                                                                                               
 س برق شهرستان         ئیمدیر/ ر                 

 تاریخ و امضاء:                                                                                                                                                 

 

 .  اداره خدمات مشتركین:4

 .گرديد انبار تحويل و آوري جمع                    وكيلووات. …………… …  سريال شماره با فوق كنتور..  …………در تاريخ   

 اداره بهره برداري                                                                                                                      

            تاريخ و امضاء:

----- عادي

---- 
------ اوج

-- 
--باري  كم

----- 



 

 یکپارچه مدیریت سیستم
 CO-F-12/00كد :   

 : تاریخ

 :شماره

 پیوست:
فرم درخواست جمع آوری دائم و ابطال پرونده 

 غیردیماندیانشعابات 

 :.  حسابداری مشتركین5

 گزارش نماييد.نسبت به تسويه حساب و صدور قبض مربوطه اقدام و نتيجه را 
 یس خدمات مشتركینئر                                                                                                                                    

 تاریخ و امضاء:                                                                                                                                                               

 

 :.  مسئول خدمات مشتركین6

.  ……..………………يش شماره ف..  ريال می باشد كه طی ……..……………تسويه حساب صادرشد و جمع بدهی تا تاريخ فوق  

 واريز شد.                                                                                            ………………………….  در بانك  ……………….  ريال در تاريخ  …………………به مبلغ  

                                                                                                                      
 مسئول حسابداری مشتركین                          

  تاريخ و امضاء:                                                                                                                                                 
                                                          : .  امور مالي و پشتیباني7

  …………………آيين نامه تكميلی هزينه هاي برق مبلغ    ……………مشترك فوق بابت جمع آوري انشعاب طبق ماده  

بستانكار                                    ريال                                                                                                    

 می گردد خواهشمند است نسبت به پرداخت مبلغ مذكور اقدام فرماييد.
 مدیر برق شهرستان                                                                                          یس خدمات مشتركین ئر                     

 تاریخ و امضاء                                                                                                         تاریخ و امضاء:                              

 

 :یس خدمات مشتركینئ.  ر8

 لطفاً نسبت به گزارش حذف و ابطال پرونده اقدام نماييد.                                                             ،هيچگونه بدهی يا بستانكاري ندارد، با مشترك تسويه حساب گرديد

                                                                                                                      
 مالي و پشتیبانيامور                   

 تاریخ و امضاء:                                                                                                                                               

 

 جهت حذف از فايل گزارش شد.  ………………..  مورخ  ……………………طی ليست شماره  .    الف (  9

..  از فايل حذف گرديد لطفاً پرونده                           ……………….  مورخ  ……………………مسئول بايگانی طی ليست شماره   ب (       

 .  برگ ضمايم آن را در پرونده هاي باطل شده/ جاري بايگانی نماييد.………و  

                                                                                                                 
          رئیس اداره خدمات مشتركین                      

 تاریخ و امضاء:                                                                                                                                            

 


