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 صل اول : تعاریف و اختصاراتف

به  "قرارداد های برقراری انشعاب برق "و یا "آیین نامه ها"، "تعرفه ها "ه دركعبارات و اصطالحات زیر هنگامی 

 ار می روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت :ك

ه برقراری انشعاب یا انشعابهای برق و یا كمتقاضی عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی  : متقاضی -1-4

رده ولی هنوز درخواست كنشعابهای موجود را درخواست و یا در مشخصات انشعاب و یا ا تغییر در قدرت

 .انجام نگرفته باشد وی

ه انشعاب یا انشعابهای مورد تقاضای وی ، بر كعبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی  كمشتر : كمشتر -2-4

 طبق مقررات برقرار شده باشد.

ار تولید، انتقال و كه به موجب مقررات قانونی به كت یا سازمانی كت عبارت است از شركشر ت :كشر -3-4

توزیع نیرو و یا بخشی از این امور اشتغال داشته و برق متقاضی را تامین می نماید و متقاضی پس از برقراری 

مشمول این تعریف می  ت توزیع نیروی برقكشر  تهای برق منطقه ای وكآن می گردد. شر كانشعاب، مشتر

 .باشند

ه در مناطق آزاد تجاری و صنعتی فعالیت می نمایند دارای تعرفه ها و آیین نامه های كای برق تهكشر -1-3-4

 خاص هستند.

لیه خطوط هوایی یا زمینی و كه های فشار ضعیف عمومی عبارتند از كشب ه های فشار ضعیف عمومی :كشب -4-4 

در معابر و گذرگاههای عمومی دایر و  توزیع   ه برای توزیع نیرو از پستهای عمومیكسایر تاسیسات فشار ضعیف 

الً كمی شوندو   به خطوط سرویس مربوط  مستقیم  طور تقسیم و یا به   معموالً از طریق جعبه انشعاب یا جعبه

 باشند.ت می كمتعلق به شر

 در هر پست ترانسفورماتور ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می نامند. ولتاژ اولیه، ولتاژ ثانویه : -5-4

لیه خطوط هوایی یا زمینی و كه های فشار قوی عمومی عبارتند از كشب ه های فشار قوی عمومی :كشب -6-4

الً كرد برای انتقال یا توزیع نیروی برق دایر و ت یا بیشتر بر حسب مولیلوك 11پستهای فشار قوی با ولتاژهای 

 .ت می باشندكمتعلق به شر

ه های فشار كیلوولت به طور اخص شبك 33و  20، 11خطوط و پستهای هوایی یا زمینی با ولتاژهای  -1-6-4

 متوسط نامیده می شوند.
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ه های فوق كبه طور اخص شبیلوولت ك 132و  66، 63خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژ های -2-6-4

 توزیع نامیده می شوند.

ه های انتقال كیلوولت به طور اخص شبك 400و  230خطوط هوایی یا زمینی و پستهای با ولتاژهای  -3-6-4

 نامیده می شوند.

ه برای دریافت برق كفیدر عبارت است از مجموعه ای از وسایل قطع و وصل با ولتاژ اسمی معین  فیدر : -7-4 

باالدست سیستم برق رسانی و تحویل آن به پایین دست سیستم تعبیه می گردد. فیدرها به لحاظ شمول مفاد از 

 این آیین نامه به شرح ذیل دسته بندی می شوند :

ه در كفیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزیع عبارت است از تابلو و تجهیزات آن  -1-7-4

 پست فوق توزیع قرار گرفته و خط فشار متوسط از آن تغذیه می گردد.اطاق ولتاژ فشار متوسط 

سیونر ( هوایی و یا كفیدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز ) س -2-7-4

 ه خط انشعابی از آن طریق تغذیه می شود.كننده كسری قطع  كی

ز پست توزیع زمینی عبارت است از تابلوی جداساز ) فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی ا -3-7-4

 ور را تغذیه می نماید.كه خط خروجی مذكتور ( كلید ) دژنكسیونر ( قابل قطع زیر بار و یا تابلوی كس

تور ( و یا تابلو كلید ) دژنكفیدر فشار قوی ترانسفورماتور در پست زمینی عبارت است از تابلوی  -4-7-4

 ه فشار قوی اتصال می دهد.كترانسفورماتور را به شبه كسیونر فیوزدار كس

ه در كننده ها و برقگیرها كفیدر در مورد پست ترانسفورماتور توزیع هوایی عبارت است از مجموع قطع  -5-7-4

 محل اتصال خط فشار متوسط به ترانسفورماتور نصب می شوند.

لید فیوز نصب شده در تابلوی كلید یا كفیدر در مورد خطهای خروجی فشار ضعیف عبارت است از  -6-7-4

نندگان ( كننده ) یا مصرف كه از طریق آن برق فشار ضعیف برای مصرف كفشار ضعیف پست ترانسفورماتور 

 ارسال می گردد.

لید فیوز منصوب در ابتدای كخط خروجی باشد، هر كچنانچه تابلوی فشار ضعیف دارای بیش از ی -1-6-7-4

لید خروجی ك)  كل اتوماتیكلید كحسوب خواهد شد. در این صورت بهای فیدر م كهر خط خروجی ی

 رد.كلید فیوزهای خروجی موجود تقسیم كترانسفورماتور ( و قیمت تابلو را باید به نسبت بین 
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افی به كه عمومی موجود را با ظرفیت كه شبكخطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع  خطوط نیرو رسانی : -8-4

 .می شوند نند خطوط نیرو رسانی نامیدهكمی  نقطه تحویل متصل

ه مقطع آن كخط سرویس عبارت است از بخشی از خطوط نیرو رسانی  ه فشار ضعیف( :كخط سرویس )در شب -9-4

ه فشار ضعیف عمومی یا پست كمتناسب با قدرت انشعاب یا انشعابات متقاضی در نظر گرفته شده است و شب

 ت و در اختیار آن می باشند.كالً متعلق به شركند. خطوط سرویس كعمومی توزیع را به نقطه تحویل متصل می 

نتورها، فیوزها، ساعت فرمان و سایر ملحقات كنتور یا كاین وسایل عبارتند از  نترل :كوسایل اندازه گیری و  -10-4

تیو و كردن یا سنجش مقدار توان و انرژی برق ) اكه به منظور محدود كلیه وسایل و دستگاههای مربوطه كو 

ت می باشند. محل نصب این وسایل در كتیو ( بر طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می شوند و در اختیار شركرا

 تعیین می گردد. تكتمامی موارد توسط شر

اتصال داده  كت به تاسیسات مشتركه تاسیسات شركنقطه تحویل عبارت است از نقطه ای  نقطه تحویل : -11-4

 .می شود و در آن محل وسایل اندازه گیری نصب می گردد

خطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی برقی  : كخطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی برقی مشتر -12-4

ه كشی ها، وسایل و دستگاههای برقی كلیه خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع و تمام سیم كعبارتند از  كمشتر

لیه خطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی كنترل كبعد از نقطه تحویل واقع شده اند. نگهداری و تعمیر و 

 بر عهده او می باشد. كبرقی مشتر

ت و كقرارداد برقراری انشعاب برق عبارت است از قرارداد منعقده بین شر ق :قرارداد برقراری انشعاب بر -13-4

 .می گردد ه بر طبق مفاد آن انشعاب برق دایركمتقاضی، 

ردن كه از طریق دایر كی كتریكان استفاده مجاز از انرژی الكانشعاب برق عبارت است از ام انشعاب برق : -14-4

 .الزم، طبق مقررات محقق می شودخطوط و وسایل اندازه گیری 

 230فاز با ولتاژ كانشعاب برق فشار ضعیف: انشعاب برق فشار ضعیف عبارت است از انشعاب برق ی -1-14-4

 درصد. 5ولت، با تغییرات  400ولت و سه فاز با ولتاژ 

یلووات و ك 11ای انشعاب برق فشار قوی: انشعاب برق فشار قوی عبارت است از انشعاب برق با ولتاژه -2-14-4

 درصد. 5بیشتر با تغییرات 
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ت در قرارداد منعقده در نقطه كتامین برق عبارت است از عرضه توان و انرژی مورد تعهد شر تامین برق : -15-4

ه توان و انرژی استفاده بنماید و یا ك، اعم از این3/0هرتز با تعمیرات  50انس كتحویل با ولتاژ استاندارد و فر

 ننماید.

 انواع انشعابهای برق : -16-4

 اربری به شرح زیر است:كانواع انشعابهای برق بر اساس نوع فعالیت و  -1-16-4

ه صرفاً به منظور كانشعاب برق برای مصارف خانگی به انشعابی اطالق می شود  الف( انشعاب برق مصارف خانگی:

ونی دایر می گردد. واحد كف خانگی در واحدهای مسار انداختن و استفاده از وسایل و تجهیزات متعاركبه 

 كاطاق و ی كت حذاقل دارای یكه به تشخیص شركانی برای زندگی كونی در مناطق شهری عبارت است مكمس

ه در داشته و یا نداشته باشد ( مستقل و یا مرتبط به كسرویس بوده و ورودی آن ) اعم از این كآشپزخانه و ی

 ت می باشد.كونی در روستاها به عهده شركشی آن مجزا باشد. تشخیص واحد مسكی و سیم كراهروی اشترا

  
ی مانند آسانسور، شوفاژ، كار انداختن تاسیسات اشتراكاین انشعاب برای به  ی:كب( انشعاب برق مصارف اشترا

ونی كهای مسكونی و شهركها و مجموعه های ساختمانی مسكتهویه مطبوع یا روشنایی عمومی و امثال آن در بلو

ه همه كو یا مجموعه ساختمانی  كو صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات دایر می گردد. به هر بلو

ه كی واگذار می گردد. در صورتی كانشعاب برای مصارف اشترا كسان باشند تنها یكاربری یكواحدهای آن دارای 

ونی، تجاری، عمومی و غیره ( در آنها كع فعالیت ) مسه چند نوكها و یا مجموعه هایی  كی بلوكتاسیسات اشترا

 ی واگذار نمود.كانشعاب اشترا كانجام می شود مجزا باشد می توان بیش از ی

  
ه برای خدمات كانشعاب برق برای مصارف عمومی به انشعابی اطالق می شود  ج( انشعاب برق مصارف عمومی:

 ار رود.كعمومی به 

  
ه ار نیروی برق كشاورزی به انشعابی اطالق می شود كانشعاب برق تولید  شاورزی (:كد( انشعاب برق تولید ) 

ند و كشاورزی استفاده می كبرای پمپاژ آبهای سطحی و زیر زمینی و یا پمپاژ مجدد آب برای تولید محصوالت 

 دارای پروانه معتبر بهره برداری از سازمانهای آب منطقه ای نیز می باشد.

اربردشان بر حسب كشاورزی با توجه به كلیه چاههای آب غیر كشاورزی: كاههای آب غیر انشعاب برق چ -1

 مورد بهای برق را با تعرفه های مربوط پرداخت خواهند نمود.

  
ه ار كانشعاب برق تولید ) صنعت و معدن ( به انشعابی اطالق می شود  ه( انشعاب برق تولید ) صنعت و معدن (:
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شاورزی برای تولید كارخانه ها، استخراج معادن، صنایع كار انداختن و بهره برداری از صنایع، كبرق برای به 

 و صنوف تولیدی كوچكارگاهها ) مشخص شده در تعرفه تولید ( و صنایع كشاورزی و دامی در كفرآورده های 

 ه دارای پروانه معتبر بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، استفاده می شود.ك

   
سب دایر می گردد مشمول این تعرفه می باشد. ضمناً كه برای محل كانشعابی  و( انشعاب برق سایر مصارف:

تجاری و مطابقت ندارند مشمول تعرفه  4-16-1از موارد دیگر بند  كه با هیچیكمصارف سایر انشعاب هایی 

 سایر مصارف است.

  
ه تمایل به پرداخت هزینه های عمومی برقراری كاین انشعاب ویژه متقاضیانی  ز( انشعاب برق مصارف آزاد:

 "الف"از موارد  كانشعاب برق، ندارند. بهای برق مصرفی انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر ی

انشعاب بهای برق مصرفی انشعاب آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد.  با تعرفه خاص 4-16-1و بند  "و"تا 

 برقهای غیر دائم، چراغانیها و تابلوهای تبلیغاتی نیز از جمله اینگونه انشعابات محسوب می گردند.

  
جا از  كه نیروی برق را به صورت یكینی می باشد كاین انشعاب ویژه مشتر ح( انشعاب برق برای فروش مجدد:

 ین نهایی به فروش می رسانند.كه تحت مدیریت خود مجدداً به مشتركتها دریافت و از طریق شبكشر

انواع انشعابهای برق با توجه به نحوه مدیریت مصرف به شرح ذیل بوده و بر اساس تعرفه های ابالغی  -2-16-4

 برق مشمول نرخهای مختلف می گردند.

مال مدیریت مصرف بار خود را ت با اعكدر اوقات اوج بار با اعالم قبلی شره كینی كانشعابات نوع الف: مشتر

 می دهند. اهشك

ه ) جهت جلوگیری از كنترل شبكز كه بنا بر پیش بینی مركه حتی در حاالتی كینی كانشعابات نوع ب: مشتر

اعمال خاموشی از پیش ت ناچار به كانس، افت ولتاژ یا پرباری خطوط و پستها خارج از میزان مجاز ( شركافت فر

 تعیین شده می باشد، قطع برق نخواهند داشت.

نند و كساعت شبانه روز غیر از اوج بار از انشعاب خود استفاده می  20ه تنها در كینی كانشعابات نوع ج: مشتر

 رد.كت ( از برق استفاده نخواهند كساعت به تشخیص شر 4در ساعات اوج بار ) 

ه توسط وسایل اندازه گیری قرائت می شود، انرژی كمقدار انرژی برقی تحویل شده  تحویلی:انرژی  -17-4

 یلووات ساعت است.كی، كتریكی تحویل شده می باشد. واحد انرژی الكتریكال
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 .فاصله زمانی دو قرائت متوالی وسایل اندازه گیری، دوره مصرف می باشد دوره مصرف: -18-4

 .روز مستمر می باشد 30ه شامل ك دوره ای است ماهانه: -19-4

پرداخت  كه بر اساس تعرفه مربوطه بابت انرژی مصرفی می باید توسط مشتركمبلغی  بهای انرژی: -20-4

 .گردد

ه ماهانه بدون در نظر گرفتن میزان برق مصرفی می باید توسط كمبلغی ثابت  رقم ثابت ) آبونمان (: -21-4

 .پرداخت شود كمشتر

ین با كه اگر بهای برق و یا بهای انرژی و رقم ثابت ) آبونمان ( مشتركمبلغی است  حداقل بهای برق: -22-4

 متر از آن باشد، مبلغ مزبور دریافت خواهد شد.كیلووات بر حسب مورد ك 30متر از كقدرت 

سط در نسبت مقدار انرژی مصرف شده به مدت مصرف را قدرت مصرفی متو قدرت متوسط و لحظه ای: -23-4

ه بتوان در طی كوتاهی كطی آن مدت می خوانند. قدرت لحظه ای عبارت است از قدرت متوسط در فاصله زمان 

 .یلووات استكآن مصرف انرژی را ثابت دانست. واحد قدرت 

 حق استفاده بیش از آن را ندارد. كه در قرارداد تعیین شده و مشتركقدرتی  قدرت قراردادی ) مجاز (: -24-4

ار می كه به طور همزمان در نقطه تحویل به ك كثر قدرت مصرفی وسایل برقی مشتركحدا ثر بار:كحدا -25-4

 .یلووات استكثر بار، كار بیفتند. واحد سنجش حداكافتند یا انتظار می رود به 

ی و برابر است با نسبت توان حقیقی كتریكتاسیسات الارگیری ظرفیت كیفیت به كنمایانگر  ضریب قدرت: -26-4

می باید  كگردد مشتر9/0متر از كمی باشد و چنانچه  9/0حداقل  كبه ظاهری. ضریب قدرت مجاز مشتر

 .نسبت به نصب تجهیزات الزم اقدام نماید

دوره زمانی  كییلووات ساعت ( مصرف شده طی كعبارت است از نسبت انرژی )  ضریب بار ) نسبت بار (: -27-4

یلووات ( وتعداد ساعات آن دوره زمانی. ضریب بار معموالً به كثر قدرت مصرفی ) كمشخص به حاصل ضرب حدا

 .صورت درصد بیان می شود

ه قدرت متوسط در طی آن به عنوان قدرت مصرفی منظور كمدت زمان مشخصی  فاصله زمانی قدرت: -28-4

 .دقیقه تعیین می شود 15می گردد. فاصله زمانی قدرت 
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یلووات ) قدرت مصرفی یا قراردادی ( می باید در هر كه بر اساس تعرفه بابت هر كمبلغی  بهای قدرت: -29-4

 .دوره ماهانه پرداخت گردد

وچه ها، بزرگراه ها، كروشنایی معابر عمومی شامل روشنایی پیاده روها، خیابانها،  روشنایی معابر عمومی: -30-4

 .ن مشابه می باشدكپلها و اماشاهراه ها، 

ان مناسبی با نظر كوسایل اندازه گیری و سایر تجهیزات مربوطه در م محل نصب وسایل اندازه گیری: -31-4

ار مناسب در همه جوانب وجود داشته باشد. كه فضای كت و بر اساس استاندارد به طریقی نصب می شود كشر

 ت مجاز خواهد بود.كصورت تایید شر نصب وسایل اندازه گیری در داخل ساختمان در

قرائت وسایل اندازه گیری به منظور تنظیم صورتحساب در فواصل تعیین شده،  قرائت وسایل اندازه گیری: -32-4

 ت انجام خواهد شد.كشر

ین ( به اشخاص ثالث، در محدوده ك) مشتر كعبارت است از فروش برق توسط مشتر باز فروش برق: -33-4

 .واگذار شدهانشعاب 

عبارت است از تعرفه های برق و شرایط عمومی آن. بر حسب مقطع زمانی موضوعات، تعرفه های  تعرفه: -34-4

 .همان مقطع زمانی معتبر بوده و مورد استناد قرار می گیرد
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 صل دوم: مقررات عمومی تأمین برقف

 مشخصات انشعاب برقشرایط درخواست برقراری و هر گونه تغییر در  -35-4

شاورزی و كونی، تجاری، عمومی، صنعتی، كمی تواند برای هر واحد مس كهر متقاضی و یا هر مشتر -1-35-4

غیره درخواست برقراری یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید. قبول درخواست برقراری ) یا تغییر 

 شرایط زیر است.در مشخصات ( انشعاب برق منوط به حصول 

 انات الزم جهت برقراری و یا تغییر انشعاب برق مورد نیاز متقاضی را داشته باشد.كت امكالف( شر

ب( متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهای برق و یا هزینه های تامین برق در محل مورد نظر یا هر محل دیگری به 

 نداشته باشد. هكت مدیریت شبكبرق و شرتهای توزیع نیروی كتهای برق منطقه ای، شركت توانیر، شركشر

 ت در محل مورد نظر وجود نداشته باشد.كار شركه رفع آن عملی نباشد، برای انجام كج( موانعی 

 ی ( وجود نداشته باشد.كاربری ) با رعایت استثناء در مورد انشعاب اشتراكد( در محل، انشعاب دیگری با همان 

انالها كیسات خود رعایت حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم ه( متقاضی در ایجاد مستحدثات و تاس

 و انهار آبیاری را بایستی بنماید.

ت كیلووات از اختیارات شرك 30متر از كتعیین میزان جریان برق مورد نیاز متقاضی برای انشعابات  -2-35-4

ه در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره برداری كشاورزی كاست، به استثنای انشعاب برق تولید 

( تعیین خواهد  4-64صادره توسط سازمانهای آب منطقه ای ) منطبق با آمپراژهای استاندارد مندرج در بند 

 شد.

دریــافت می شود، ولی انشعاب منحصراً  و یا متقاضی كهزینه های عمومی برقراری انشعاب از مـال -3-35-4

مورد تقاضا خواهد بود و در هر حال دریافت هزینه های عمومی برقراری انشعاب از متقاضی و  كمربوط به مل

یت یا كننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالكصدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت 

 نخواهد بود. كور نسبت به ملكشناسایی حقی برای افراد مذ

 ضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید ) صنعت و معدن ( -36-4

زیر از وزارتخانه  كی از مداركبرخورداری از نرخ برق مصارف تولید ) صنعت و معدن ( منوط به ارائه ی -1-36-4

 شاورزی، یا واحدهای تابعه آنها می باشد :كهای صنایع و معادن، جهاد 

 موافقت اصولی -

 پروانه یا جواز تاسیس -
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 پروانه بهره برداری -

 ارت شناساییك -

 گواهی فعالیت صنعتی-

تا تاریخ انقضاء آن معتبر است و چنانچه پس از انقضاء اعتبار  تكیاد شده از زمان ارائه به شر كاز مدار كهر ی

ی از مجوزهای معتبر دیگر اقدام ننماید، مشمول تعرفه تجاری و كنسبت به تمدید اعتبار یا ارائه ی كآن، مشتر

 سایر مصارف خواهد شد.

تاسیسات صنعتی وابسته به وزارتخانه های نیرو، صنایع و معادن، دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح،  -2-36-4

 عرفه تولید ) صنعت و معدن ( می گردند.شاورزی و نفت با تایید وزارت نیرو مشمول تكجهاد 

همچنین تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی، دفاتر خدمات مسافرتی و سایر تاسیسات مشابه در صورت ارائه مجوز 

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از تعرفه تولید ) صنعت و معدن ( برخوردار خواهند بود.

صنعتی و روشنایی محوطه و نیز مصارف ساختمانهای  ینكمصارف روشنایی داخلی تاسیسات مشتر -3-36-4

ت از این مقدار تجاوز كدرصد قدرت قراردادی مجاز است و چنانچه به تشخیص شر 5ارخانه تا كاداری واقع در 

ه كمحاسبه و دریافت می گردد. در صورتی  20/1ین با ضریب كنماید بهای برق مصرفی این دسته از مشتر

این آیین نامه با  4-45درصد برسد مطابق بند  20ین به بیش از كی این دسته از مشترمیزان استفاده غیر صنعت

 ایشان رفتار خواهد شد.

ی آنها در فرایند تولید صنعتی است و عرفاً كتریكف انرژی اله وجه غالب مصركتولیدی  فعالیت های -4-36-4

جزء صنوف تولیدی محسوب می گردند، مطابق فهرست و ضوابط ابالغی از طرف وزیر نیرو مشمول تعرفه تولید ) 

سب معتبر و منطبق با نوع فعالیت كارگاهها در صورت دارا بودن پروانه كصنعت و معدن ( خواهند شد. این گونه 

سب می توانند كعالیت صنعتی از اتحادیه صنف مربوطه و انطباق فعالیت جاری با پروانه تولیدی و یا گواهی ف

 مشمول تعرفه تولید ) صنعت و معدن ( شوند.

ت می باید از نظر مدت اعتبار مورد بررسی قرار گیرند و موضوع در كلیه مجوزهای مورد قبول شرك -5-36-4

ن مدت اعتبار به عنوان اخطار برای تمدید مجوزها به اطالع دوره قبل از پایا كروی صورتحسابهای ارسالی ی

 ین برسد.كمشتر
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 شاورزیكضوابط برخورداری از نرخ برق مصارف تولید  -37-4

شاورزی منوط به ارائه پروانه معتبر بهره برداری از سازمانهای كبرخورداری از نرخ برق مصارف تولید  -1-37-4

ور می باشد. پروانه بهره برداری از زمان ارائه به كتروپمپ قید شده در پروانه مذكآب و رعایت قدرت مجاز ال

 ت تا تاریخ انقضاء آن معتبر می باشد.كشر

درصد قدرت قراردادی مجاز  كشاورزی تا یكمصارف روشنایی و مصارف جنبی متعارف انشعاب برق  -2-37-4

مصارف مزبور خواهد بود و  كیكملزم به تف كمشتر ت از این مقدار تجاوز گرددكاست و چنانچه به تشخیص شر

ت با برقراری انشعاب مجزا، بهای برق مصرفی را بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می نماید و در كشر

این  4-45ند مشمول بند كاهش مصرف غیر مجاز خود اقدام نكانشعاب یا  كیكنسبت به تف كه مشتركصورتی 

 آیین نامه خواهد شد.

از میزان مندرج در پروانه معتبر بهره برداری  كثر قدرت و یا انرژی مصرفی مشتركه حداكدر صورتی  -3-37-4

 شاورزی می گردد.كند، مشمول تعرفه آزاد تولید كصادر شده از سوی سازمانهای آب تجاوز 

مناسبی را با نظر ت شود محل كه هزینه ای متوجه شركمتقاضی باید بی آن نصب وسایل اندازه گیری: -38-4

لیه وسایل و تجهیزاتی كمسئول سالم نگاه داشتن  كت برای نصب وسایل اندازه گیری آماده سازد. مشتركشر

اری آنها یا كت در محل برقراری انشعاب برق نصب می گردد و تحت هیچ عنوان حق دستكه از طرف شركاست 

ت كت نصب می باشد ندارد و تنها نمایندگان مجاز شره بر روی وسایل اندازه گیری و سایر تجهیزاكپلمپهایی را 

 نند.كردن پلمبها اقدام كه هویت آنها مشخص باشد در صورت ضرورت می توانند نسبت به باز ك

 ان داخلی وسایل اندازه گیریكتغییر م -39-4

رق می ه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل دسترس بودن محل وسایل اندازه گیری بكضمن این كمشتر -1-39-4

آن را ندارد و چنانچه پس از نصب وسایل اندازه گیری،  باشد، به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب و وسایل

ه محل دستگاهها نامناسب گردد یا مانعی در مقابل كیا ساختمان خود بدهد  كتغییری در وضعیت مل كمشتر

بر  كدستگاههای مزبور را با هزینه مشترت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه، كآنها ایجاد شود شر

 ان داخلی ( نماید.كبه محل مناسبی منتقل ) تغییر م 4-76اساس بند 

م كهر گاه در اجرای مقررات قانون توزیع عادالنه آب، چاههای دارای انشعاب برق جابجا شوند در ح -2-39-4

 ان داده می شود.ك، تغییر مكداخلی بوده و با دریافت هزینه های جابجایی از مشتران كتغییر م
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ل هزینه های كان داخلی نیازمند به ایجاد تاسیسات نیرو رسانی جدید باشد كه تغییر مكدر صورتی  -3-39-4

ده عمومی نصب شده باشد و به علت استفا كخواهد بود. چنانچه پست به هزینه مشتر كمربوطه بر عهده مشتر

ن نباشد، در این صورت هزینه تجهیزات پست بر عهده كان انتقال ترانسفورماتور به محل جدید ممكاز آن ام

 خواهد بود. كت و هزینه نصب آن با مشتركشر

ت ) مانند جعبه انشعاب، كدر مورد آن قسمت از وسایل و لوازم شر ت :كجابجایی لوازم و وسایل عمومی شر -40-4

ساختمان  كه در معابر عمومی و روی دیوار ساختمانها نصب شده است چنانچه مالكابل و غیره ( ك كدست

ت می باید آن وسایل و لوازم را با هزینه كبخواهد تغییراتی در وضع دیوار مزبور داده یا آن را تجدید بنا نماید، شر

می  كمان ساختمان دایرشده باشد مشترند ولی اگر وسایل و لوازم مزبور صرفاً جهت تامین برق هكخود جابجا 

 ت پرداخت نماید.كباید هزینه های مربوطه را برابر هزینه انجام شده به شر

 ان خارجی انشعاب برقكتغییر م -41-4

 ه در آن نصب و دایر شده است و جابجایی آن ممنوع است.كانشعاب برق مخصوص محلی است  -1-41-4

، قابل فروش، معامله و یا واگذاری به دیگری كتقال است و جدا از اصل ملانشعاب منصوبه غیر قابل ان -2-41-4

ی جبراً یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل مصرف برق را داشته باشد می كنمی باشد و چنانچه مشتر

در  به عمل آورده برای تامین برق مورد نیاز خود 4-52-1باید تقاضای برچیدن انشعاب موجود خود را طبق بند 

 محل جدید مشابه سایر متقاضیان اقدام نماید.

ه به دلیل حوادث غیر مترقبه طبیعی و یا موارد تصریح شده در قانون نیاز به جابجایی كدر صورتی  -3-41-4

ت می كه مجوز مربوطه را دارند بعد از تصویب هیات مدیره شركانشعاب برق باشد و یا در مورد صنوف سیاری 

عمل خواهد  4-39مفاد بند  و مطابق  محل دیگری انتقال داد. این جابجایی داخلی محسوب توان انشعاب را به

 .تفاوت نماید شد. میزان قدرت قراردادی و نوع مصرف نمی باید به واسطه این انتقال

 ) پرونده ( كتغییر نام مشتر -42-4

اسناد مثبته ای ) قولنامه رسمی، تعهد ام قانونی و یا كین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احكمال -1-42-4

را  كت باشد، پس از احراز هویت، تقاضای تغییر نام مشتركه مورد تایید شركانشعاب (  كمحضری، تقاضای مال

 نترل وسایل اندازه گیری اقدام می نماید.كت نسبت به آزمایش و كبنماید. در هنگام تغییر نام، شر

پاسخ به استعالم های محضری دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه و همچنین  كتغییر نام مشتر -2-42-4

 امل می باشد.كحساب 
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ه به طور رسمی به خریدار منتقل نشده ك، سند پرداخت وام یا ودیعه ای داشته باشد كچنانچه مشتر -3-42-4

 اولیه محفوظ بوده و در صورت مراجعه به وی مستر می گردد. كان به نام مشتركماكباشد، 

 و بهای برق مصرفی كتعیین مقدار قدرت و انرژی تحویلی به مشتر -43-4

افی برای مصرف قدرت و كه وسایل اندازه گیری نشان می دهند و یا ثبت می نمایند دلیل كارقامی  -1-43-4

ار كالی در كت اشكه به تشخیص شركل آن می باشد مگر آنملزم به قبو كبوده مشتر كانرژی به توسط مشتر

وسایل اندازه گیری و یا اشتباه در قرائت آن وجود داشته باشد، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در 

 محاسبات بهای برق مصرفی، بر اساس بندهای زیر عمل می گردد :

ار آنها را از حیث ثبت و كرده و صحت كرا آزمایش  ت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیری برق مصرفیكالف( شر

رد و یا بر حسب تقاضای كنترل خواهد كیا نشان دادن ارقام مصرف بر اساس استانداردهای پذیرفته شده 

آزمایش الزم را به عمل می آورد در صورت اخیر چنانچه وسایل اندازه گیری سالم تشخیص داده شود  كمشتر

 این آیین نامه پرداخت نماید. 4-76را بر اساس بند  باید هزینه آزمایش كمشتر

ه وسایل اندازه گیری ثبت و یا نشان داده دارای بیش از كت معلوم شود ارقامی را كب( اگر ضمن آزمایشهای شر

قابل اغماض است ( تمام صورتحسابهای مربوط به مصارف برق به علت تاثیر  %2متر از كخطا می باشد )  2%

یلوولت و باالتر خطای ك 66و  63اینگونه خطاها اصالح خواهد شد. برای وسایل اندازه گیری نصب شده در ولتاژ 

وسایل اندازه گیری  ه از تاریخ آخرین آزمایشكمی باشد. این گونه تعدیالت برای نصف مدتی  %5/0قابل اغماض 

سال در نظر گرفته نخواهد شد. هرگاه نتوان  كور بیشتر از یكگذشته است به عمل می آید و هیچگاه مدت مذ

مقدار قدرت و انرژی مصرفی را با توجه به درصد خطای وسایل اندازه گیری محاسبه نمود ، در این صورت 

رد. در كترین اطالعات و آمار موجود اصالح خواهد ت تمام صورتحسابهای مدت یاد شده را بر اساس دقیقكشر

ت هر مبلغی را كه فوقاً اشاره گردید تعدیل یا اصالح شود، شركه صورتحساب یا صورتحسابها به طریقی كمواقعی 

ار می كه بدهكنیز می باید هر مبلغی را  كرده است به وی مسترد می دارد و مشتركوصول  كه اضافه از مشترك

 ت ) به صورت نقدی و یا اقساط ( پرداخت نماید.كشود با نظر شر

سری یا اضافه محاسبه بهای برق مانند موارد ناشی از نقائص یا اشتباه كج( عالوه بر مورد بند ) ب ( هر گونه 

اتصال وسایل اندازه گیری از زمان وقوع نقص ویا اشتباه در قرائت وسایل اندازه گیری و اشتباه در اعمال ضرایب 

د محاسباتی نادرست با توجه به مقررات وقت از طرفین قابل برگشت كوسایل اندازه گیری و اختصاص  و ارقام

 می باشد.

ردن آنها دخالت كار كاری و یا در درست كه در دستگاههای اندازه گیری نصب شده دستكد( در تمام مواردی 

ان واقعی برق مصرفی را نشان ندهد، ه دستگاههای اندازه گیری میزكشود و یا به هر نحوی عملی انجام شود 
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ه در اثر این گونه اقدامات ثبت نشده است ) مقدار آن بر اساس آمار و كت باید بهای مقدار برق مصرفی را كشر

ضوابط موجود تعیین خواهد شد ( با باالترین نرخ تعرفه آزاد مربوط به همان نوع مصرف محاسبه و به اضافه سایر 

وصول نماید و  كت گردیده است، از مشتركگونه اقدام یا اقدامات غیر مجاز متوجه شره از این كهزینه هایی 

 را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد. كعنداللزوم مشتر

 لیه حاالت فوق، صورتحسابها تنها تا زمان آخرین تسویه حساب قابل اصالح خواهد بود.كدر  -2-43-4

 صورتحسابتعهدات ناشی از صدور  -44-4

لف به پرداخت مبلغ صورتحساب و بدهیهای احتمالی معوقه بهای برق مصرفی می باشد كم كمشتر -1-44-4

ه بعد از مهلت كینی كننده فعلی یا قبلی باشد. نرخ برق مشتركور مربوط به مصرف كه بدهیهای مذكاعم از این

ه خواهان پرداخت بهای برق قبل از كنی یكمقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند و یا مشتر

 انتهای دوره مصرف باشند در ضرایب مندرج در تعرفه های برق ضرب خواهد شد.

اهد ولی هرگاه كاز تعهد پرداخت صورتحساب نمی  كاعالم عدم دریافت صورتحساب توسط مشتر -2-44-4

نسبت به  4-76بر اساس بند  ت موظف استكت درخواست صدور المثنی نماید شركبا مراجعه به شر كمشتر

 صدور المثنی اقدام نماید.

ین كت تعیین می گردد. در هر صورت این دوره برای مشتركمدت دوره صدور صورتحساب با نظر شر -3-44-4

یلووات و باالتر ك 30ین با قدرت كدر مورد مشتر  روز بیشتر و 60یلووات نبایستی از ك 30متر از كبا قدرت 

 ت تعیین خوهد شد.كمدیره شر روز بیشتر باشد. در مورد روستاها مدت مزبور با نظر هیئت 30نبایستی از 

در طی مهلت قانونی پرداخت، نسبت به مفاد صورتحساب معترض باشد می تواند به  كچنانچه مشتر -4-44-4

 ت موظف است نسبت به تصحیح یا تایید صورتحساب اقدام نماید.كند و شركت مراجعه كشر

 غییر در نوع مصرفت -45-4

اربری انشعاب كاربری انشعاب برق می باید تقاضای تغییر كمتقاضی تغییر در مصرف، قبل از تغییر در  -1-45-4

انات فنی بر اساس درخواست متقاضی كت ارائه نمایند و در صورت وجود امكرا به همراه مجوزهای مربوطه به شر

ه بر اساس تعرفه های روز، كاربری منعقد می گردد. در صورتی ك قرارداد برقراری انشعاب جدید با توجه به نوع

هزینه های عمومی برقراری انشعاب جدید بیش از قبلی باشد متقاضی می باید ما به التفاوت آن را پرداخت 

پرداخت  كمتر از قبلی باشد هیچگونه وجهی به مشتركنماید، و اگر هزینه عمومی برقراری انشعاب جدید 

 نخواهد شد.
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ه در كین، از نیروی برق برای مصارفی به غیر از آنچه كاز مشتر كت هر یكچنانچه به تشخیص شر -2-45-4

قرارداد برقراری انشعاب برق قید گردیده، استفاده نمایند و تعرفه مصرف جدید آنها بیش از تعرفه مصرف قبلی 

تاریخ مصرف غیر مجاز به تشخیص خود تبی نسبت به تغییر تعرفه از كه با اخطار كت موظف است كباشد، شر

انشعاب آزاد با  كاقدام و بهای برق مصرفی را به صورت زیر با تعرفه تجاری و سایر مصارف و در مورد مشتر

 تعرفه آزاد تجاری و سایر مصارف محاسبه و دریافت نماید :

زمان ارائه پروانه با نرخ تجاری و سایر ه مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز داشته باشد تا كالف( در صورتی 

 مصارف محاسبه گردد.

ت با نرخ كه مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز نداشته باشد تا زمان تشخیص توسط شركب( در صورتی 

تجاری و سایر مصارف )حسب مورد آزاد تجاری و سایر مصارف ( و از زمان تشخیص با تعرفه منطبق بر مصرف 

 گردد. جدید محاسبه

ن خود به منظور برقراری انشعاب برق، قرائت وسایل كحق دسترسی به اما كمشتر ن :كدسترسی به اما -46-4

ردن كشی و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین تعمیر كاندازه گیری، بازرسی وسایل اندازه گیری، سیم 

ه هویتشان مشخص باشد كت كنمایندگان شر ت را بهكو قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به شر

 كایات و ادعاهایی از قبیل ورود به عنف یا غیر قانونی به ملكاعطا می نماید. بنابراین برای موارد فوق طرح ش

 نان آن وارد نخواهد بود.كاركت و كغیر، علیه شر

 از انشعاب برق كنحوه، شرایط و مسئولیت استفاده مشتر -47-4

ه ایجاد نوسانات زیاد بنماید، كبه گونه ای باشد  كه دستگاههای مورد استفاده مشتركدر مواردی  -1-47-4

ه كوره های برقی، انواع آسانسور یا سایر تجهیزاتی كس، كاری، دستگاه اشعه ایكردن با دستگاه جوشكار كمانند 

ه فشار قوی و فشار كین و شبكسایر مشتر ه در ولتاژ برقكدارای مصارف زیاد لحظه ای بوده و موجب می شود 

ت برای رفع این كه شركمسئول و موظف است تجهیزات اصالحی را  كضعیف عمومی اختالل پدید آید مشتر

 ند.كنقیصه الزم بداند به هزینه خود تهیه و نصب و نگهداری 

اختصاصی استفاده می نماید  ، بر طبق ضوابط یا با اجازه وزارت نیرو از ژنراتوركه مشتركدر مواردی  -2-47-4

ت الزم باشد به كه شركه به منظور حفاظت و جلوگیری از برگشت جریان برق به شبكلیه تجهیزات و لوازمی را ك

ت بالفاصله نسبت به قطع انشعاب كت تهیه و نصب نماید، در غیر این صورت شركهزینه خود و با نظر شر

ت كبا دریافت اولین اخطار باید نسبت به نصب لوازم حفاظتی بر طبق نظر شر كمبادرت خواهد نمود و مشتر

مسئول جبران آن و پرداخت هزینه  كت وارد شود، مشتركاقدام نماید. هر گونه ضرر و زیانی از این بابت به شر

 ت می باشد.كهای متعلقه بر طبق نظر شر
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ه در نتیجه كلیه دعاوی و مطالباتی كابر ت در بركلیه خسارات شركمسئول و پاسخگوی  كمشتر -3-47-4

ت كس علیه شركو بندهای ذیل آن ( از طرف هر  4-47قصور وی در انجام تعهدات خود ) بر طبق مفاد بند 

 بشود خواهد بود.

است  كاین آیین نامه مسئول تداوم تامین برق مشتر 4-15ت با توجه به بند كشر مداومت جریان برق : -48-4

نترل و حوادث قهری و همچنین قطع برق بر اساس كامل حوادث ناشی از عوامل خارج از ولی این تعهد ش

با  "نترل و حوادث قهریكعوامل خارج از "نمی باشد. تشخیص  4-50و نیز اجرای مفاد بند  كموافقت با مشتر

 وزارت نیرو است.

ه به علت فرسوده شدن كانشعاب برق  این قسمت از وسایل و لوازم اصالح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب : -49-4

و بدون دریافت هزینه  كیا حوادث قهری نیاز به تعویض یا اصالح داشته باشد، بدون نیاز به درخواست مشتر

ور دخالت داشته كدر ایجاد موارد مذ كت، مشتركه به تشخیص شركت انجام خواهد گردید، مگر آنكتوسط شر

 هزینه مربوطه را ) بر اساس قیمت تمام شده ( پرداخت نماید.ه در این صورت می باید كباشد، 

 قطع موقت انشعاب برق -50-4

 رد :كرا موقتاً قطع خواهد  كت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشتركشر -1-50-4

 كه یكپس از تسویه حساب، تقاضای قطع موقت انشعاب برق را بنماید. در حالتی  كه مشتركالف( در صورتی 

 نندگان تقاضای قطع موقت انشعاب را بنماید.كلیه استفاده كننده داشته باشد، باید كاب چند استفاده انشع

، در اجرای مفاد مقررات مندرج در این آیین نامه و یا در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب كب( اگر مشتر

 ند.كت قصور كبرق به تشخیص شر

 ر بدهیها در سر رسید مقرر پرداخت نشود.ج( اگر صورتحسابهای برق مصرفی و یا سای

اری شود یا كت دستكه نیروی برق به مصرف غیر مجاز برسد و یا در تاسیسات متعلق به شركد( در صورتی 

 مقررات فنی و استاندارد و همچنین حریم تاسیسات برق رعایت نشود.

 دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد. ان قرائت وسایل اندازه گیری در سه دوره متوالی بهكه امكه( در صورتی 

 م یا قراری از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع برق صادر گردد.كو( هر گاه ح

 ه سازمان آب منطقه ای درخواست قطع نماید.كشاورزی، در صورتی كین پمپهای آب كلیه مشتركز( در مورد 

مبنای حداقل بهای برق ماهانه یا رقم ثابت ان صورتحساب بر حسب مورد بر كماكدر هنگام قطع برق  -2-50-4

 ) آبونمان ( صادر خواهد شد.
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ت بدهی داشته باشد، كی بابت بهای برق مصرفی و سایر هزینه های مربوطه به شركچنانچه مشتر -3-50-4

ور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا كمذ كت می تواند انشعاب برق مورد استفاده مشتركشر

ت دیگر باشد كوصول مطالبات خود از وصل آن خودداری نماید. ضمناً چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شر

ین در مورد وصول كت ذینفع نسبت به قطع برق اینگونه مشتركت مورد بحث می باید با درخواست شركشر

مزبور نیز تا  كد به نام مشتراری الزم را به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدیكت مزبور همكمطالبات شر

 ان پذیر نخواهد بود.كت امكلیه مطالبات با شركتسویه حساب 

 برقراری مجدد انشعاب برق -51-4 

ه سابقاً انشعاب برق وجود داشته و به علل مندرج در بند كبرای برقراری مجدد انشعاب برق در محلی  -1-51-4

لیه بدهیهای معوقه و كمی باید بر اساس تعرفه های مصوب  كموقتاً جریان برق قطع گردیده است، مشتر 50-4

هزینه وصل یا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بهای برق و یا رقم ثابت ) آبونمان ( ماهانه ) بر حسب مورد 

 ت پرداخت نماید.ك( در طول دوران قطع برق را به شر

می  4-50موقع صورتحسابهای خود مشمول بند ه به دلیل عدم پرداخت به كینی كدر مورد مشتر -2-51-4

( منوط به تادیه پیش  4-51-1ت می تواند برقراری مجدد انشعاب را )عالوه بر موارد مندرج در بند كگردند، شر

 ثر می تواند معادل بهای برق مصرفی آخرین صورتحساب باشد.كپرداخت نماید. میزان پیش پرداخت حدا

مجاز به دخالت در  كفاد این آیین نامه جریان برق قطع می شود، مشتره مطابق مكدر مواردی  -3-51-4

تاسیسات و وصل خودسرانه جریان برق نمی باشد و در صورت تخلف، جریان برق قطع و برقراری مجدد آن 

برابر هزینه  2امل و پرداخت معادل كرار نشدن خالف و تسویه حساب كتبی بر تكول به سپردن تعهد كمو

 .ب برق خواهد بودآن انشعا وصل

 برچیدن دائم انشعاب برق -52-4

مربوطه  كرا به طور دائم جمع آوری، اشترا كت انشعاب برق مشتركاز چهار حالت زیر شر كدر هر ی -1-52-4

 تسویه حساب خواهند نمود : كرا باطل و با مشتر

 درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید.ننده برق از انشعاب می باشد كه تنها مصرف كی كالف( هرگاه مشتر

هزینه های "هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق مندرج در جدول  %100به  كب( هرگاه بدهی مشتر

 ت بدهی مربوطه پرداخت نگردد.كبرسد و علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شر "برقراری انشعاب برق

ت وضع خود را كعلیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شر كشترسال از تاریخ قطع برق بگذرد و م كج( هرگاه ی

 مشخص ننماید.
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( برای  ك) در ارتباط با وصل خودسرانه جریان برق قطع شده توسط مشتر 4-51-3د( هرگاه خالف موضوع بند 

 رار شود.كبار دوم ت

جهت تسویه  قائم مقام قانونی وی محسوب می شود هكیا فردی  كلیه حاالت فوق اگر مشتركدر -2-52-4

هزینه های برقراری انشعاب "بخشی از ارزش انشعاب برابر ارقام مندرج در ستونهای جدول  حساب مراجعه نماید

ور در مورد انشعابات كخسارت ناشی از عدم ایفاء تعهد مسترد خواهد شد. مبلغ مذ سر بدهی وكپس از  "برق

 11، 20، 33یلوولت شصت درصد و روی ولتاژهای ك 63، 66، 132، 230، 400واگذار شده روی ولتاژهای 

ان بازپرداخت نقدی، مبالغ مزبور به صورت كیلوولت و فشار ضعیف پنجاه درصد خواهد بود. در صورت عدم امك

ید. در هر حال مبلغ قابل استرداد از مبلغ پرداخت خواهد گرد كسال به مشتر كثر ظرف یكاقساط و حدا

 متر نخواهد بود.ك "هزینه های برقراری انشعاب برق"جداول  كمندرج در ستون ی

و در  كو دو جدول شماره ی كر شده در ستون های یكارزش هر انشعاب برابر است با ارقام ذ -3-52-4

ه بر حسب مورد به ازاء هر ك "هزینه های برقراری انشعاب برق"، دو و سه جدول شماره دو كستونهای ی

 یلووات و یا هر انشعاب می باشد.ك

 ت حق بازفروش نیروی برق را ندارد.كسب مجوز شركبدون  كمشتر بازفروش برق : -53-4

تامین برق به عللی درخواست فسخ ه متقاضی قبل از كدر صورتی  انصراف متقاضی از اجرای قرارداد :-54-4

سر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام شده برای كت موظف است پس از كقرارداد تامین برق را بنماید شر

ور ) ازقبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره (، مابقی مبالغ كمتقاضی مذ

 پرداختی متقاضی را مسترد نماید.

ند می باید هزینه آن را بر اساس كی به تاسیسات برق خسارتی وارد كاگر مشتر خسارات و سایر هزینه ها : -55-4

 ت پرداخت نماید.كبرآورد شر

 قراردادهای برقراری انشعاب برق -56-4

ت و متقاضی منعقد می گردد، می باید بر اساس مفاد كه بین شركقراردادهای برقراری انشعاب برق  -1-56-4

میلی تعرفه های برق ) به جز هزینه های كآیین نامه و مستند به آن باشد. ضمناً هر تغییری در آیین نامه ت این

 ین خواهد گردید.كلیه متقاضیان ومشتركبرقراری انشعاب برق ( شامل 

یین در قراردادهای برقراری انشعاب می بابد مدت و هزینه های برقراری انشعاب برق ) بر اساس این آ -2-56-4

ه قرارداد معتبر است قطعی و ثابت بوده با تغییر در كامالً مشخص شده باشد. این هزینه ها تا زمانی كنامه ( 
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لیه تعهدات فنی متقاضی می باید كآیین نامه ها و مقررات عوض نخواهد شد. همچنین در قراردادهای منعقده 

 س گردد.كر هزینه منعكبدون ذ

ه قبل از ابالغ این آیین نامه منعقد شده اند، اگر تعهدات فنی و مالی متقاضی كدر مورد قراردادهایی  -3-56-4

 .زمان انعقاد قرارداد خواهد بود در مواعد مقرر انجام شده باشد تامین برق متقاضی بر اساس آیین نامه

ن تمام كانجام داده باشند للیه تعهدات مالی خود را كه تا تاریخ مقرر در قرارداد كدر مورد متقاضیانی  -4-56-4

ه آمادگی تامین برق را داشته باشد از كت در صورتی كیا قسمتی از تعهدات فنی آنها هنوز اجرا نشده باشد، شر

 كه در قرارداد جهت تامین برق مشخص گردیده است، با اعالم قبلی، متقاضی را به عنوان مشتركتاریخی 

رسال صورتحساب اقدام خواهد نمود. در صورت عدم پرداخت شناخته و بر طبق تعرفه مربوطه نسبت به ا

ت آمادگی كه شركعمل خواهد شد. در صورتی  4-52و  4-50مطابق بندهای  كصورتحساب از طرف مشتر

شاورزی در كتامین برق متقاضی را نداشته باشد نمی باید اقدام به صدور صورتحساب نماید. در مورد متقاضیان 

شناخته می  كت نسبت به تامین برق، متقاضی، مشتركنشعاب بعد از اعالم آمادگی شرصورت عدم استفاده از ا

 .ندكاقدام  برق )معادل حداقل بهای برق تعرفه صنعتی( ت باید نسبت به محاسبه بهایكشود و شر

گرفته ه تا تاریخ مقرر در قرارداد، تمام یا قسمتی از تعهدات مالی آتها انجام نكدر مورد متقاضیانی  -5-56-4

سر هزینه های لوازم مصرفی و خدمات انجام شده كت پس از كباشد، قرارداد با اخطار قبلی فسخ شده تلقی و شر

ور ) از قبیل هزینه های بازدید از محل، تهیه طرح و نقشه های عملیات اجرایی و غیره ( كبرای متقاضی مذ

انات فنی ) به كصورت تقاضای متقاضی و وجود ام مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را مسترد خواهد نمود. ضمناً در

ه از طرف متقاضی در چارچوب قرارداد قبلی انجام شده كت ( در ازاء قسمتی از تعهدات مالی كتشخیص شر

متری متناسب با هزینه پرداختی و بر اساس مقررات زمان عقد قرارداد انجام خواهد كاست تامین برق را با قدرت 

 داد.

ه كتها می باید دارای مهلت باشند. متقاضیانی كلیه اعالم هزینه ها و قراردادهای در دست اقدام شرك -6-56-4

ت برای كوضعیت آنها به هر دلیل نامشخص بوده و یا قرارداد آنها فاقد مهلت باشد با اخطار سه ماهه از طرف شر

ه تعهدات به موقع انجام نگردد مشمول كی لیف و تعهدات آنها زمانبندی می شود. در صورتكآنها تعیین ت

 خواهند شد. 4-56-5و  4-56-4بندهای 

اف كت از ایفای به موقع تعهدات خود در مقابل متقاضی به دالیل غیر موجه استنكه شركدر صورتی  -7-56-4

خسارت  ه از محل آن به متقاضی وارد شده است و چنانچه توافق در میزانكنماید مسئول جبران خساراتی است 

ت قبول دارد خواهد بود و بدیهی است برای مازاد كبین طرفین حاصل نشود متقاضی محق به دریافت آنچه شر

 اقدام نماید. 3-2آن می تواند مطابق بند 
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 قطع جریان برق : -57-4

 ن است نسبت به قطع برق اقدام نماید :كت در دو حالت زیر ممكشر

 ت.كخطرات فوری ناشی از ایجاد اختالل در سیستم بهره برداری شرردن كم كالف( به منظور جلوگیری و یا 

 ت.كب( در جهت مرمت، آزمون، سرویس ویا انجام تغییرات در لوازم و تجهیزات شر

ین اطالع كت بایستی به طریق مقتضی قبالً به مشتركجنانچه قطع جریان برق مطابق بند اخیر باشد، شر -1

 بدهد.

ت كه قطع برق برای او دارد می تواند شركبا توجه به اهمیت خاصی  كمشتر رق :اطالعیه قطع جریان ب -58-4

ت تقاضای كمی تواند از شر كتبی نسبت به حساسیت تجهیزات او به قطع برق مطلع سازد. مشتركرا به صورت 

تاثیری در تعرفه ت كارسال اطالعیه قطع جریان برق را بنماید. درخواست این اطالعیه و ارسال آن توسط شر

لف به اطالع رسانی قبلی و مناسب می باشد و هزینه های ناشی از كت مكین مربوطه ندارد. شركهای برق مشتر

 می باشد. كآن به عهده مشتر

 كت هیچ گونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی مشتركشر : كتایید تجهیزات برقی مشتر -59-4

 نمی باشد. كه اختصاصی مشتركدال بر استاندارد بودن شب كشترندارد. تامین انشعاب برق م

 مسئولیت و ضمانت برای خسارت و آسیب -60-4

(، بهره برداری  4-65-2ت مسئولیت طراحی، نصب ) با توجه به بند كت: شركمسئولیت و ضمانت شر -1-60-4

نیز می گردد را عهده دار است. ه شامل تجهیزات نقطه تحویل كو تعمیر و نگهداری تجهیزات تا نقطه تحویل 

ه از مسئولیتهای كن است داوطلبانه و یا در صورت لزوم انجام عملیات اضطراری و اقداماتی را كت ممكشر

ه خسارت كر شده مسئولیت ندارد مگر آنكمی باشد، انجام دهد ولی در قبال خسارت و آسیب عملیات ذ كمشتر

 ت به وجود آمده باشد.كارآیی شركت و در اثر عدم كرد شركو آسیب به دلیل مستقیم عمل

امل مسئول نگهداری تجهیزات برق بعد از نقطه كبه طور  ك: مشتركمسئولیت و ضمانت مشتر -2-60-4

تحویل است و می باید در مقابل خسارت به لوازم اندازه گیری و تاسیسات نقطه تحویل به علت استفاده نادرست 

ت، غرامت پرداخت نماید. مسئولیت پیامدهای قطعی برق ناشی از كدادی به شرو یا بیش از حد قدرت قرار

 ت نمی باشد.كحساسیت غیر متعارف تاسیسات بعد از نقطه تحویل بر عهده شر
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 تجاوز از قدرت قراردادی -61-4

از  كیه هر كین متعهد و ملزم به رعایت قدرت قراردادی ) مجاز ( می باشند. در صورتیكلیه مشترك -1-61-4

دوره صورتحساب به ایشان  كین از میزان قدرت قراردادی ) مجاز ( بیشتر استفاده نمایند، تنها به مدت یكمشتر

ادامه یابد  فرصت رعایت قدرت قراردادی داده می شود. چنانچه در دوره یا دوره های بعدی نیز تجاوز از قدرت

را با توجه به  كانشعاب اقدام نماید و یا صورتحساب مشترتواند نسبت به قطع  ت در صورت ضرورت میكشر

مجاز ( و قدرت غیر مجاز به ترتیب، با تعرفه عادی و آزاد مربوطه محاسبه و دریافت  میزان قدرت قراردادی )

ه بیش از پروانه صادره بهره برداری می نمایند، پس از كشاورزی كین كق مشترت در مورد قطع بركدارد. شر

 رد.كتهای آب منطقه ای اقدام خواهد كتایید شر سب نظر وك

ه میزان قدرت قرائت شده از قدرت قراردادی بیشتر باشد، در این صورت قدرت مازاد ) ما كدر صورتی  -2-61-4

به التفاوت قدرت قرائت شده و قراردادی ( بر مبنای تعرفه آزاد و قدرت قراردادی بر مبنای تعرفه عادی محاسبه 

 اهد شد.و در یافت خو

ل كتیو نیز بر مبنای نسبت قدرت قراردادی و قدرت مازاد غیر مجاز به كتیو و راكمیزان انرژی اعم از ا -3-61-4

 قدرت تحویلی ) قرائت شده ( تعیین و پایه محاسبه صورتحساب قرار می گیرد.

 تغییر مشخصات انشعاب : -62-4

می تواند تقاضای تغییر مشخصات انشعاب خود را بنماید. این تغییرات می تواند شامل افزایش و یا  كهر مشتر

 و یا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد. كیكاهش و تفك

تقاضای افزایش قدرت انشعاب و یا ادغام آنها  كه مشتركافزایش و یا ادغام قدرت انشعاب: در صورتی  -1-62-4

( محاسبه و ما به  4-52-3شعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز ) با توجه به بند را بنماید، ارزش ان

با توجه به قدرت نهایی در هر دو حالت  كپرداخت و یا دریافت می گردد. مشتر كالتفاوت آن توسط مشتر

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

 كیكاهش قدرت انشعاب و یا تفكتقاضای  كه مشتركقدرت انشعاب: در صورتی  كیكاهش و یا تفك -2-62-4

ارزش انشعاب موجود و انشعاب درخواستی به نرخ روز محاسبه و ما به  4-52-3آنها را بنماید، بر اساس بند 

پرداخت و  كی از ارزش انشعاب به مشتربخش 4-52-2التفاوت تعیین شده و بر حسب مورد با توجه به مفاد بند 

 یا دریافت می شود.
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ت می تواند كت باشد، شركمورد نیاز شر كاهش قدرت، پست اختصاصی مشتركچنانچه در اثر  -1-2-62-4

 خریداری نماید. كارشناسی از مشتركزمین و ساختمان و تجهیزات پست مزبور را به قیمت 

 اهش موقت قدرت :ك -63-4

سال  9ثر شش بار در مدت ك، می توانند حدا4ین تعرفه تولید ) صنعت و معدن (، تعرفه شماره كلیه مشترك

 اهش موقت قدرت قراردادی ) تغییر قدرت قراردادی ( خود را بنماید.كمتوالی درخواست 

ه نیاز كسال می باشد. مبنای شروع مدت در صورتی  9ثر آن كو حدا 5/1اهش قدرت كحداقل مدت  -1-63-4

ه نیاز به تغییر در وسایل كاهش و در مواردی كت با كتغییر در وسایل منصوبه نباشد تاریخ موافقت شربه 

 منصوبه باشد از تاریخ نصب وسایل جدید است.

اهش موقت قدرت، مجدداً درخواست افزایش قدرت كسال از تاریخ  5/1قبل از پایان  كچنانچه مشتر -2-63-4

رده باشد، در این صورت كاهش یافته استفاده كد متر نشان می دهد، بیش از قدرت ه دیمانكند، یا برابر ارقامی ك

 اهش قدرت، بر اساس قدرت قراردادی اصالح و تعدیل خواهند شد.كلیه صورتحسابهای صادره از زمان ك

 سال در هر زمانی می تواند تقاضای بازگشت به قدرت 9سال و تا قبل از  5/1بعد از گذشت  كمشتر -3-63-4

 اولیه را بنماید.

اهش و افزایش كمی باید هزینه های مربوطه از جمله تغییر وسایل اندازه گیری در دو حالت  كمشتر -4-63-4

 مجدد را بپردازد.
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 هزینه های تامین برق : سوم صلف

 یلوواتك 30متر از كتامین برق متقاضیان با قدرت  -64-4

 شرایط عمومی: -1-64-4

 ك) شماره ی "هزینه های برقراری انشعاب برق"هزینه های تامین برق متقاضیان بر اساس جدول  -1-1-64-4

آمپر سه فاز ( بر حسب  50متر از كیلووات ) ك 30متر از ك( دریافت خواهد شد. مبنای فروش انشعاب برق 

 ات منظور خواهد گردید.یلووك كفاز معادل ی كآمپر ت 5جریان ) آمپر ( خواهد بود. در محاسبات هر 

آمپر  25و  15آمپر و در مورد انشعابات سه فاز  25فاز،  كجریان ) آمپر ( استاندارد برای انشعاب ت -2-1-64-4

 می باشد.

فاز نیز می  كآمپر ت 15فاز و در روستاها انشعاب  كآمپر ت 50تها در مناطق گرمسیر انشعاب كشر -3-1-64-4

 توانند واگذار نمایند.

یلووات از احداث خطوط نیرو رسانی در داخل محدوده خدمات ك 30متر از كمتقاضی برق با قدرت  -4-1-64-4

 شهری معاف می باشد.

 یلووات از واگذاری زمین معاف می باشد.ك 30متر از كمتقاضی برق با قدرت  -5-1-64-4

یا چند متقاضی جدید در خارج از  كه یكدوده خدمات شهری: در صورتی تامین برق در خارج از مح -2-64-4

محدوده خدمات شهری باشند و در محدوده متعارف پستهای توزیع موجود نیز قرار نداشته باشند و تامین برق 

ه احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه آن كآنها مستلزم احداث پست هوایی باشد ) به طوری 

نباشد ( احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا هزینه تقویت ترانسفورماتور بر عهده متقاضی ) موجه 

ین آینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد، تفاوت هزینه، بر كت برای استفاده سایر مشتركاست. اگر شر متقاضیان (

ق خواهند شد، عالوه تقویت آن تامین بره از ترانسفورماتور موجود و یا كمتقاضیان بعدی  ت می باشد.كعهده شر

 "هزینه های برقراری انشعاب برق"بر پرداخت حق انشعاب هزینه تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم 

 پرداخت خواهند نمود.

 یلووات و باالترك 30متقاضیان با قدرت  -65-4

)  "هزینه های برقراری انشعاب برق"شرایط عمومی: هزینه تامین برق متقاضیان بر اساس جدول  -1-65-4

 یلووات می باشد.كیلووات و بیشتر بر حسب ك 30شماره دو ( دریافت خواهد شد. مبنای فروش انشعاب برق 
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ه كاست. در صورتی  یلوواتك 250متقاضی  كثر قدرت قابل تحویل روی فشار ضعیف به یكحدا -1-1-65-4

انات كفشار ضعیف را داشته باشد و ام یلووات و یا بیشتر از طریقك 250قدرت  با متقاضی درخواست تامین برق

هزینه های برقراری انشعاب "ت نیز اجازه دهد، متقاضی می باید عالوه بر هزینه های مندرج در جدول كشر

 نماید. ( سهم تجهیزات پست را نیز پرداخت 2) شماره  "برق

مگاوات ) به  2ثر تا كیلووات و حداك 250متقاضی با قدرت درخواستی بیش از  كبرق مورد نیاز ی -2-1-65-4

یلوولت عمومی تامین خواهد ك 11یا  20، 33ه كت ( با فشار متوسط از شبكجز موارد استثنایی با تشخیص شر

 شد.

مگاوات با فشار متوسط و مستقیماً از  7تا  2متقاضی با قدرت بین  كولتاژ برق تحویلی به ی -3-1-65-4

 ت (.كپستهای فوق توزیع خواهد بود ) به جز موارد استثنایی با تشخیص شر

مگاوات و یا بیشتر ) به جز موارد استثنایی با تشخیص وزارت  7متقاضی  كولتاژ برق تحویلی به ی -4-1-65-4

 ه با توجه به نوع بار و شرایط فنی تعیین می گردد.كبیشتر می باشد  یلوولت وك 132و  66، 63نیرو ( 

 خطوط نیرو رسانی -2-65-4

ه انشعاب آنها با ولتاژ كلیه خطوط نیرو رسانی شامل خط و فیدر مربوط به متقاضیانی كاحداث  -1-2-65-4

اژ ثانویه خارج از محدوده لیه مناطق شهری و غیرشهری، همچنین متقاضیان ولتكاولیه تامین خواهد شد. برای 

ت بر كه موجود تا نقطه تحویل در تمام موارد با رعایت استانداردها و با هماهنگی و نظارت شركشهری از شب

ه كت محول نماید ) طراحی شبكه انجام عملیات را با پرداخت هزینه به شركعهده متقاضی است و او مخیر است 

اران مورد تایید كضی می تواند با استفاده از مشاوران و پیمانت است (. همچنین متقاكعمومی بر عهده شر

ت است (. اعمال كت نسبت به احداث تاسیسات نیرو رسانی اقدام نماید ) تهیه و نصب فیدر پست با شركشر

ت كه در حال بهره برداری با هزینه متقاضی بر عهده شركتغییرات در خطوط موجود مانند جابجایی یا تقویت شب

ه توسط كخواهد بود. همچنین هزینه نصب شامل تهیه و نصب وسایل اندازه گیری و خط سرویس مربوطه 

ه بعد از نقطه تحویل كه های اختصاصی متقاضی كت انجام می شود نیز با متقاضی است. احداث تمامی شبكشر

 نصب می شود نیز در هر ولتاژی بر عهده متقاضی است.

متر از كمگاوات محسوب می گردد و متقاضیان برق فشار متوسط  7ط ظرفیت هر فیدر فشار متوس -2-2-65-4

ه به طور مستقیم از پست فوق توزیع تغذیه می شوند باید به نسبت قدرت درخواستی هزینه فیدر كمگاوات  2

مگاوات خواهان استفاده از فیدر اختصاصی  7متر از كه متقاضی با دیماند كخط را پرداخت نمایند. در صورتی 

 می باید هزینه تهیه و نصب فیدر اختصاصی را بپردازد. باشد
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ت خواهان احداث كبوده و شر 4-66-2ه بهره برداری از خطوط نیرو رسانی مطابق بند كدر صورتی  -3-2-65-4

ت می باید ما به التفاوت هزینه های مربوطه را كخطوط نیرو رسانی با ظرفیتی بیش از نیاز متقاضی باشد، شر

 نماید.تقبل 

 بهره برداری از خطوط نیرو رسانی و پست احداثی : -66-4

ن است كبه دو گونه مم كبا توجه به نظر مشتر ین كبهره برداری از خطوط و پست احداثی نیرو رسانی به مشتر

 :انجام پذیرد 

و لذا یت خطوط نیرو رسانی و پست احداثی را داشته كمال ك: مشتركبهره برداری بر عهده مشتر -1-66-4

می باشد و نقطه  كننده آن بر عهده مشتركمسئولیت بهره برداری و نگهداری پست احداثی و خطوط تغذیه 

واقع در ایستگاه )  كتحویل ) محل نصب وسایل اندازه گیری ( در ابتدای خطوط نیرو رسانی به پست مشتر

 ه تامین گردد.كرت شعاعی از شبمی باید همواره به صو كایستگاههای ( اصلی است. در این حالت برق مشتر

ت كمی تواند نگهداری از تاسیسات موضوع این بند را با انعقاد قرارداد نگهداری به شر كمشتر -1-1-66-4

 واگذار نماید.

یت و مسئولیت بهره برداری و نگهداری از پست احداثی و همچنین كت: مالكبهره برداری بر عهده شر -2-66-4

طرف ثانویه ترانسفورماتور پست احداثی می  كت است و نقطه تحویل به مشتركننده آن با شركخطوط تغذیه 

ین ) با حفظ كت می تواند از پست و خط برای تامین برق سایر مشتركباشد. بدیهی است در این حالت شر

 را به پست های دیگر وصل نماید. ك( استفاده و یا انشعاب مشتر كلی به مشتریفیت برق تحویك

 زمین پست -67-4

مورد نیاز وی از طریق پست زمینی تامین می شود می باید در  ه برقكمتقاضی فشار ضعیفی  -1-67-4

 :ندكت كزمین پست به شرح زیر مشار یهته

 .یلووات از واگذاری زمین معاف می باشدك 150یلووات لغایت ك 30متقاضی با قدرت درخواستی از  -1-1-67-4

ه برق ام با فشار ضعیف كیلووات ك 250 یلووات لغایتك 150 متقاضی با قدرت درخواستی باالتر از -2-1-67-4

زمین پست را  4-68ت می باید بر اساس بند كورت فنی به تشخیص شرتامین می شود در صورت وجود ضر

 واگذار نماید.
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ه برق وی با فشار ضعیف تامین می شود می باید نسبت به كیلووات به باال ك 250 متقاضی با قدرت -3-1-67-4

 .واگذاری زمین پست اقدام نماید

ین متعدد خانگی و تجاری، در محاسبه مجموع قدرت كل از مشتركبرای مجموعه های متش -4-1-67-4

ت می تواند به موجب بررسیهای فنی ، كدرصد لحاظ می شود.هیئت مدیره شر 50زمانی درخواستی ضریب هم

 .درصد( تغییر دهد60تا  40درصد ) 20تا  ور راكضریب همزمانی مذ

ونی بیش كهای ساختمانی اعم از تجاری، عمومی و مسكه مجموع قدرت درخواستی بلوكدر صورتی -5-1-67-4

 ت واگذار نماید.كه زمین پست فوق توزیع را تامین و به شركلف است كمگاوات باشد، متقاضی م 7از 

ت می باید بر اساس نظرات كقیمت عادله روز هر متر مربع زمین در مناطق مختلف هر شر -2-67-4 

 عامل جهت اجرا ابالغ گردد.ت توسط مدیر كارشناسی به طور متوسط تعیین و پس از تصویب هیئت مدیره شرك

ه در مورد متقاضیان فشار متوسط از ساختمان كت ضرورت داشته باشد كچنانچه به تشخیص شر -3-67-4

اختصاصی استفاده شود،  -ه توسط متقاضی احداث می گردد به صورت عمومی كپست اختصاصی یا پست پاساژ 

ته و حق ت ساخكدر این حالت متقاضی می باید ساختمان پست مزبور را طبق نقشه و مشخصات و با نظارت شر

ت سهم خود را كت واگذار نماید در چنین حالتی شركاستفاده از زمین و ساختمان را به موجب قراردادی به شر

در خصوص حق استفاده از زمین و ساختمان پست به نسبت مساحت اشغال شده و به قیمت عادله روز پرداخت 

ود را خواهد داشت.در پستهای رد.بدیهی است متقاضی حق استقرار تاسیسات پست اختصاصی خكخواهد 

لیه تاسیسات قسمت اختصاصی كه بدین ترتیب احداث می گردد تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری كی كمشتر

ت تهیه و نصب می كه با هزینه متقاضی به توسط شركبه استثناء وسایل اندازه گیری  پست بعد از نقطه تحویل )

ومی پست تهیه و نصب و تعمیر و نگهداری تاسیسات و ر عهده متقاضی می باشد و در قسمت عمشود( ب

 ت خواهد بود.كساختمان بر عهده شر

ه زمین آنها وفق مقررات برای احداث پست تصرف و یا واگذار می شود یا كدر مورد افرادی  هزینه زمین: -68-4

زمین جهت پست واگذار می نمایند،  4-67-1-4و 4-67-1-3و  4-67-1-2ه بر اساس بندهای كمتقاضیانی 

ه زمین او كند. اگر فردی كلف است قیمت عادله روز زمین پست را بر اساس این آیین نامه پرداخت كت مكشر

ت است تمایل داشته باشد از فضا و طبقات كشر كه و یا برای احداث پست واگذار گردیده و در تملتصرف شد

ت احداث و كباالی پست استفاده نماید می باید ساختمان پست را به هزینه خود بر اساس شرایط استاندارد شر

ه متقاضی از فضا و طبقات ت بابت استفادكشرت واگذار نماید.كآپارتمانها به شر كاساس قانون تمل  سپس بر

 .باالی پست وجهی دریافت و یا پرداخت نخواهد نمود
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ه كیا چند متقاضی  كدر مورد ی یا چند متقاضی فشار ضعیف خارج از محدوده خدمات شهری: كتامین برق ی -69-4

نداشته باشند و تامین پستهای توزیع موجود نیز قرار  خارج از محوده خدمات شهری بوده و در محدوده متعارف

ه احداث خط فشار ضعیف به علت افت ولتاژ و هزینه كبرق آنها مستلزم احداث پست هوایی جدید باشد ) بطوری

بر عهده متقاضی ) متقاضیان(  احداث ترانسفورماتور متناسب با قدرت و یا تقویت ترانسفورماتور آن موجه نباشد(

ت تفاوت هزینه كآینده پست را بزرگتر در نظر بگیرد می باید شر ینكمشترر ت برای استفاده سایكاست و اگر شر

ه از ترانسفورماتور موجود و یا تقویت آن تامین برق خواهند شد، هزینه كرا تقبل نماید. متقاضیان بعدی 

 .تجهیزات پست را بر اساس مفاد فصل ششم این آیین نامه، پرداخت خواهند نمود

این بند ناظر بر متقاضیانی است های ساختمانی:كونی،تجاری،عمومی،پاساژها و بلوكمس تامین برق واحدهای -70-4

از آنها با فشار ضعیف تامین می گردد و محل استقرار آنها در واحدهای  كه برق هر یك

 كاز واحدهای این مجموعه ها ی كهای ساختمانی قرار دارد. هر یكونی،تجاری،عمومی،یا پاساژها و بلوكمس

محسوب می گردد و تامین برق آنها با توجه به قدرت مورد نیاز هر متقاضی بر اساس جدول  كمتقاضی یا مشتر

ه به صورت منفرد تقاضای برق می كفشار ضعیف  عینا مشابه سایر متقاضیان "هزینه های برقراری انشعاب برق"

 نمایند انجام خواهد پذیرفت.

یلو وات در مورد متقاضیان خانگی و ك 500ه جمع قدرت مورد تقاضای آنها به كونه متقاضیان در صورتیاینگ -1

 .ا درخواست تامین برق نمایندكباید مشتر یلووات در مورد سایر متقاضیان برسد میك 250و به  تجاری

یا چند محل مناسب  كید در یهای ساختمانی و پاساژها می باكلیه انشعابها در مورد بلوكنقطه تحویل برق به -2

 ز باشد.كت( متمرك) با نظر شر

 از واحدهای مجموعه نیز می تواند قرار گیرد. كدر مورد مجموعه های عمومی و تجاری نقطه تحویل در هر ی -3

ساختمانی یا  كدر مورد زمین برای پست توزیع، با در نظر گرفتن قدرت درخواستی هر واحد واقع در بلو -4

 مشابه سایر متقاضیان اقدام خواهد شد. 4-67پاساژ یا مجموعه عمومی و تجاری بر اساس بند 

لیه قراردادهای منعقده با قدرت ك نسخه از كلف است یكت مكشر مگاوات: 15مگاوات تا  2 قراردادهای از -71-4

مگاوات برسد( را به سازمان توانیر  2بیش از به  كه دیماند نهایی مشتركمگاوات و بیشتر ) یا افزایش قدرتی  2

 .ارسال نماید

را به بیش از  كه دیماند نهایی مشتركه واگذاری انشعابهایی كنظر به این مگاوات به باال: 15قراردادهای از  -72-4

یلوولتی نیاز به بررسی وضعیت ك 63،132،230،400مگاوات برسانند و همچنین انشعابهای روی خطوط  15
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ه انتقال منطقه دارد و در هر مورد هزینه های آن متفاوت است، برآورد هزینه تامین برق برای موارد كو شب تولید

 ت مراتب را به متقاضی اعالم نماید.كور باید توسط سازمان توانیر انجام گیرد و بر اساس آن، شركمذ
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 فصل چهارم: انشعاب آزاد

 واگذاری انشعاب آزادشرایط  -73-4

برق( مطابق متقاضیان   آزاد)به استثناء هزینه های عمومی برقراری انشعاب واگذاری انشعاب  شرایط  -1-73-4

عادی می باشد. انجام عملیات نیرو رسانی و احداث و تجهیز پست درصورت لزوم و تهیه وسایل اندازه گیری 

ت نسبت به پرداخت مبالغ ستونهای كه متقاضیان با نظر شركبرعهده متقاضی و یا متقاضیان است. در صورتی 

پست   تجهیز  احداث و انجام عملیات نیرو رسانی و  نمایند از  مورد اقدام  جدول شماره دو، بر حسب 4و  3،  2

 .وسایل اندازه گیری می باشند  و تهیه

ین كباشد می باید دو برابر مشتریلووات می ك 30متر از كه قدرت آنها كین انشعابات آزاد كمشتر -2-73-4

 مشابه خود در انشعابات معمولی رقم ثابت ) آبونمان ( پرداخت نمایند.

انجام  4-65-2متقاضی انشعاب آزاد عملیات نیرو رسانی را با رعایت بند  چگونگی برقراری انشعاب آزاد : -74-4

اررفته درعملیات نیرو رسانی) یا در صورت توافق كمی دهد. ضمناً در صورت جمع آوری انشعاب، وسایل به 

 ( به متقاضی مسترد خواهد شد.كسر استهالكطرفین، بهای آن پس از 

تضمین خرید و پرداخت بهای برق مصرفی می   به منظور  نشعاب آزادمتقاضیان ا ودیعه انشعاب آزاد : -75-4

ت به عنوان ودیعه پرداخت نموده یا هر گونه تضمین كاید متناسب با قدرت انشعاب خود وجهی رابانظرشرب

 بیشتر نخواهد بود. ت مناسب تشخیص دهد ارائه نمایند. این ودیعه از بهای برق دو دورهكه شركدیگری را 
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 متفرقه پنجم:موارد فصل

 هزینه های متفرقه -76-4

ت جهت تامین برق متقاضی یا كه شركه عبارتند از: هزینه های خدماتی كهزینه های متفرقه  -1-76-4

ان داخلی وسایل اندازه گیری، آزمایش وسایل اندازه گیری، هزینه كمانند تغییر م انجام می دهد  كمشتر

طی  اصلی، می باید در نگهداری قبض  كمشتر  قبض المثنی در صورت قصورخدمات قطع و وصل، صدور 

) متقاضی ( اخذ گردد. سقف هزینه های مزبور مطابق  كو از مشتر ت تصویبكهیئت مدیره شرجدولی توسط 

 مشخص شده است. 4-79ه در بند كهزینه های متفرقه خواهد بود  جدول

مبنی بر نقص فنی   كه ادعای مشتركهزینه آزمایش وسایل اندازه گیری درصورتی دریافت می شود -2-76-4

ه الزم كت انجام می گیرد مردود شناخته شود و در صورتی كه توسط شركآزمایشی  در وسایل اندازه گیری در

ردند و پس از آزمایش عدم وجود ت آزمایش گكباشد وسایل اندازه گیری از محل منصوبه جدا و در آزمایشگاه شر

می باید عالوه بر پرداخت هزینه آزمایش، هزینه نصب مجدد وسایل  كتایید شود، مشتر نقص فنی در وسایل

 ت پرداخت نماید.كاندازه گیری را نیز بر اساس برآورد شر
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 صل ششم: هزینه های برقراری انشعاب برقف

  

 یلوواتك 30هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان با قدرت تا  -78-4

  

 كجدول شماره ی

 فاز ) اعم از متقاضیان واقع در سطح و یا ارتفاع (كآمپر ت 25هزینه ها به ازاء هر انشعاب 
  

 مناطق مشمول
هزینه های عمومی 

 برقراری انشعاب

 (1برق ریال )

ن نیرو كاندازه گیری+ سرش وسایل

 (2رسانی+ قدرالسهم زمین ریال )
 لكجمع 

ل مناطق اعم از داخل و كرج )كشهرستان تهران و 

 خارج محدوده (
757.670 2.170.530 

2.928.20

0 

 1.904.330 757.670 شیراز-تبریز-اصفهان-محدوده خدمات شهری مشهد
2.662.00

0 

 1.238.830 757.670 شوركمحدوده خدمات شهری سایر مناطق 
1.996.50

0 

فاز در فاصله كآمپر ت 25متقاضیان خانگی روستایی تا 

 ه فشار ضعیفكمتر از شب 200متر از ك
 757.670 *معاف 757.670

 439.230 757.670 خطوط موجود نمی باشد سایر متقاضیان روستایی
1.196.90

0 

 1.238.830 757.670 خط موجود است سایر متقاضیان روستایی
1.196.90

0 

  

ه در فاصله كرد و متقاضیانی كفاز از این معافیت استفاده خواهند كآمپر ت 25متقاضیان خانگی روستایی تا  *

متر بایستی هزینه های مربوطه را  200ه فشار ضعیف قرار دارند نسبت به مازاد كمتر از شب 200بیش از 

 25ایند. متقاضیان با قدرت بیشتر از متر اقدام نم 200ه در فاصله مازاد بر كپرداخت و یا نسبت به احداث شب

 فاز نسبت به مازاد قدرت درخواستی مشابه سایر متقاضیان تامین برق خواهند شد.كآمپر ت

  

خواهد بود و هزینه  كفاز مطابق جدول شماره ی كآمپر ت 25هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان  -1-78-4

 تناسب با میزان آمپر درخواستی نسبت به ارقام فوق محاسبه می شود.های با سایر آمپراژها مكاشترا

ه فاصله آنها از كز بهداشتی درمانی روستایی كز مخابراتی، دفاتر پستی، خانه های بهداشت و مراكمرا -2-78-4

 ور در ستون دوم ) به استثناءكاز پرداخت مبالغ مذ 1383متر باشد در سال  200متر از كه فشار ضعیف كشب

 وسایل اندازه گیری ( معاف هستند.



32 
 

آمپر برای مناطق روستایی مجاز و هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق در  15واگذاری انشعاب  -3-78-4

ریال خواهد بود. متقاضیان خانگی روستایی از پرداخت هزینه وسایل اندازه گیری  454.600این موارد برابر 

ان روستایی ملزم به پرداخت هزینه وسایل اندازه گیری همانند متقاضیان ن سایر متقاضیكمعاف می باشند. لی

 خدمات شهری خواهند بود. خارج از محدوده

ه ) خط ( موجود مقدور كت از شبكدر خارج از محدوده خدمات شهری اگر تامین برق به تشخیص شر -4-78-4

ت كه به تشخیص شركین داخل محدوده خدمات شهری عمل خواهد شد و در صورتی كباشد، مشابه مشتر

ه ) خط ( موجود مقدور نباشد،احداث تاسیسات مورد نیاز توسط متقاضی انجام می گیرد و كتامین برق از شب

ن نیرو رسانی و قدرالسهم زمین معاف بوده و فقط هزینه وسایل كهزینه های سرش ور از پرداختكمتقاضی مذ

 اندازه گیری را پرداخت می نماید.

فاز بیش از  كو ت 439.230آمپر  25فاز تا  كین تكهزینه وسایل اندازه گیری و متعلقات برای مشتر -5-78-4

 ریال می باشد.878.460غیر دیماندی  ریال و سه فاز 544.500آمپر  25

هزینه وسایل اندازه گیری چند تعرفه  ین موجود و تفاوتكهزینه نصب وسایل اندازه گیری چند زمانه برای مشتر

 ای می باشد. تهای برق منطقهكین جدید به عهده شركجهت نصب برای مشتر

ت تحت هیچ عنوان مجاز به دریافت مبالغی به جز آنچه در این آیین نامه پیش بینی شده است كشر -6-78-4

 نمی باشد.

ه می باید نسبت به واگذاری زمین اقدام و بهای آن این آیین نام 4-68متقاضیان برق با توجه به بند  -7-78-4

دریافت نمایند. برای محاسبه ضرورت واگذاری زمین توسط متقاضیان متوسط ضریب  4-69را مطابق بند 

درصد )  20ت تا كه با نظر هیئت مدیره شركدرصد در نظر گرفته می شود  50همزمانی انشعابات درخواستی 

ارشناسی مناطق دارای كت می تواند مستند به گزارش كییر یابد.هیئت مدیره شردرصد ( می تواند تغ 60تا  40

 درصد برای آن مناطق افزایش دهد. 70ثر تا كضریب همزمانی باال را معین و متوسط ضریب همزمانی را حدا
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 یلووات وبیشترك 30هزینه های برقراری انشعاب برق متقاضیان با قدرت  -79-4

  

 دو شماره جدول

  

                                                      شاورزیكاربری غیر كمتقاضیان برق با                                                      

 یلوواتك: به ریال به ازای هر  ارقام         
  

ردی

 ف
قدرت 

 درخواستی
ولتاژ 

 تحویلی
محدوده 

 شهری
مسئول احداث 

 خط و پست *

 1ستون 
هزینه های عمومی برقراری 

 انشعاب

 2ستون
نیرو رسانی + 

 قدرالسهم زمین

 3ستون 
 سهم تجهیزات پست

1 

30<=D<250 
 ثانویه

 - 439.230 439.230 تكشر داخل

2 
 خارج

 - 439.230 439.230 تكشر

 - - 439.230 متقاضی 3

 اولیه 4
داخل و 

 خارج
 - - 439.230 متقاضی

5 

D>=250 
 ثانویه

 D 439.230 110110(+363*(D*34.40+439230 تكشر داخل

6 
 خارج

 D 439.230 110110(+363*(D*34.40+439230 تكشر

 - - D*34.40+439230 متقاضی 7

 اولیه 8
داخل و 

 خارج
 - - D*34.40+439230 متقاضی

  
 شاورزیكاربری كمتقاضیان برق با 

9 

30<=D<250 
 ثانویه

 - 439230 250400 تكشر داخل

10 
 خارج

 - 439230 250400 تكشر

 - - 250400 متقاضی 11

 اولیه 12
داخل 

 وخارج
 - - 250400 متقاضی

13 

D>=250 
 ثانویه

 439230 303100 تكشر داخل
110110(+363(*
D 

14 
 خارج

 D)*363+)110110 439230 303100 تكشر

 - - 303100 متقاضی 15

داخل و  اولیه  16

  خارج
 - - 303100  متقاضی

  

 متقاضی می باشد.لیه حالتها به عهده كتهیه وسایل اندازه گیری در  

  D .معرف قدرت قراردادی متقاضی می باشد 

ه موجود و یا در كت می تواند از شبكت مسئول احداث خط و پست می باشد، شركه شركلیه حالتهایی ك*در 
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صورت لزوم با احداث خط و پست و یا تقویت آنها برق متقاضی را تامین نماید و میزان هزینه های اعالم شده 

 بود. سان خواهدكی

)سهم  ثر مبلغ دریافتی ستون سومكمتعارف احداث پست توزیع حدا ت با توجه به هزینه هایكهیئت مدیره شر

 یلووات( را تعیین می نماید.كتجهیزات پست به ازای هر 

یلووات وبیشتر با توجه به قدرت درخواستی ك 30هزینه های برقراری انشعاب متقاضیان با قدرت  -1-79-4

( هیچگاه از  كن هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق ) ستون یكبوده، لی 2مطابق جدول شماره 

 یلووات قدرت درخواستی بیشتر نخواهد شد.كهر  ریال به ازاء 1.197.900

از متقاضیان برق عالوه بر قدرالسهم زمین پست ) در ستون دوم هزینه مربوط به  كاز هیچ ی -2-79-4

-68وجهی بابت زمین دریافت نخواهد شد و متقاضیان تنها با توجه به بند  است ( قدرالسهم زمین محاسبه شده

 4-69بهای آن را طبق بند  میلی تعرفه های برق می باید نسبت به واگذاری زمین اقدام وكآیین نامه ت 4

 دریافت نمایند.

ه هزینه های نیرو رسانی و تجهیز پستهای برق در داخل محدوده خدمات كتها حتی در مواقعی كشر -3-79-4

شهری بیش از مبالغ مندرج در جدول فوق باشد مجاز به واگذاری عملیات نیرو رسانی و تجهیز پستهای برق به 

لیه هزینه های توسعه، اصالح وبهینه سازی كاضافی نمی باشند.در جدول فوق  متقاضیان و یا دریافت مبالغ

 ه منظور شده است.كشب

ه ) خط ( موجود مقدور باشد مشابه كدر خارج از محدوده خدمات شهری اگر تامین برق از شب -4-79-4

برق از ت تامین كه به تشخیص شركین داخل محدوده خدمات شهری عمل خواهد شد و در صورتی كمشتر

ور با احداث كه ) خط ( موجود مقدور نباشد احداث تاسیسات مورد نیاز به عهده متقاضی است. متقاضی مذكشب

ن نیرو رسانی و قدرالسهم زمین ) ستون دوم ( و سهم تجهیزات كاین تاسیسات از پرداخت هزینه های سرش

 پست ) ستون سوم ( معاف می باشد.

ه تغذیه آنها فشار متوسط باشد به كمگاوات و باالتر در صورتی  7تقاضیان سهم تجهیزات پست برای م -5-79-4

 یلووات به شرح زیر محاسبه می شود.كازاء هر 

 یلووات قدرتك* 28/29+439230یلووات = كهر  سهم تجهیزات پست به ازاء

ثر سهم تجهیزات كبه هزینه های متعارف احداث پست فوق توزیع و انتقال حدا ت با توجهكهیئت مدیره شر

 یلووات را معین می نماید.كپست به ازای هر 

ت تحت هیچ عنوان مجاز به دریافت مبالغی به جز آنچه در این آیین نامه پیش بینی شده است كشر -6-79-4

 نمی باشد.

ن هزینه فیدر كهر فیدر خط، با توجه به مشخصات فنی تجهیزات دارای ظرفیت مشخص است، سرش -7-79-4

ه ظرفیت اختصاص داده كال جاری در هزینه های عمومی برقراری انشعاب ملحوظ شده است و مادام خط در س

شده از فیدر خط به متقاضی با قدرت درخواستی وی تطابق داشته باشد از بابت فیدر خط هزینه ای از متقاضی 

ه متقاضی بیش از قدرت ن اگر به دالیل ذیل، ظرفیت اختصاص داده شده از فیدر خط بكدریافت نخواهد شد لی



35 
 

 درخواستی متقاضی باشد، متقاضی می باید متناسباً هزینه های تخصیص ظرفیت بیشتر فیدر را پرداخت نماید :

انات فنی داشته باشد ) به كت امكمتقاضی خود خواهان تخصیص ظرفیت بیشتری از فیدر خط باشد و شر -1

 ی باشد (عنوان مثال متقاضی خواهان استفاده از فیدر اختصاص

ه تامین برق متقاضی به طور متعارف مستلزم كبنا به دالیل فنی و بر اساس گزارشهای مهندسی و مطالعه شب -2

ان تغذیه به كه امكتخصیص ظرفیت بیشتری از فیدر خط باشد ) به عنوان مثال به دلیل فاصله متقاضی از شب

 نباشد (ن كین از فیدر تخصیص یافته به متقاضی ممكسایر مشتر

ت از متقاضی به دالیل فوق هزینه تخصیص ظرفیت مازاد فیدر خط را دریافت نماید در این صورت كچنانچه شر

 مجاز نخواهد بود ظرفیت تخصیص یافته را به متقاضی دیگری واگذار نماید.

صاصی می ه دارای فیدر اختكینی كت خواهد بود. مشتركتعیین ظرفیت و هزینه فیدر به عهده هیئت مدیره شر

میل ظرفیت فیدر از پرداخت هزینه آن معاف می باشند. چون در كباشند در صورت درخواست افزایش قدرت تا ت

تها با در نظر گرفتن هزینه فیدر و میزان افزایش كهزینه فیدر در هزینه انشعاب ملحوظ شده، شر 1382سال 

را با تایید هیئت مدیره تعدیل خواهند ین كقدرت هزینه های عمومی برقراری انشعاب جهت این گونه مشتر

 نمود.

  

ه مایل به كشاورزی كین/متقاضیان غیر كمشتر :4-16-2انشعابات موضوع ماده  -80-4

ساعته بهره برداری از انشعاب می باشند هزینه های عمومی برقراری انشعاب برق ) ستون 20قراردادهای انعقاد

 پرداخت خواهد نمود. 3/2( را با ضریب  4-79و  4-78ماده  2و  1اول جدول های شماره 

  جدول هزینه های متفرقه -79-4  

 ارقام به ریال

  

  

 شرح خدمات

آمپر سه فاز و  25

 مترك

یلووات و ك 30

 بیشتر
  

 سه فاز فازكت
فشار 

 ضعیف
   فشار قوی

برآورد  29280 109810 4392 ان داخلی وسایل اندازه گیریكتغییر م

 تكشر
  

   73205 51245 29280 14640 آزمایش وسایل اندازه گیری

   73205 51245 29280 14640 خدمات قطع و وصل در نقطه تحویل

   2930 2930 1465 1465 در نگهداری قبض اصلی كصدور قبض المثنی در صورت قصور مشتر

   21960 21960 7320 7320 ارسال اطالعیه تسویه حساب و قطع

خارج از  كوسایل اندازه گیری و صدور صورتحساب به درخواست مشترقرائت 

 برنامه عادی
1465 1465 43925 43925   

   73205 51245 29280 14640 تغییر نام

  


