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برق شهرستان اصفهاننیروي شرکت توزیع 
واگذاري انشعاب برق آزاد موقتشرایط

//تاریخ تصویب
00ویرایش

هدف:
 تبیین مراحل ونحوه واگذاري انشعاب برق آزاد موقت براساس فصل چهارم آئین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق

موقتغیر کارگاهی جهت مصارف کارگاههاي ساختمانی و سایر مصارف 
 رویه بین امورهاي اجرایی جهت واگذاري اینگونه انشعاباتیکسان سازي وایجاد وحدت

دامنه شمول :
شرایط برق موقت آزاد مطابق فصل چهارم آئین نامه تکمیلی تعرفه هاي برق ودستورالعمل واگذاري 

توسط هیئت مدیره شرکت تصویب میگردد ارائه شده است . هر ساله انشعاب برق آزاد موقت که 
سایر مصارف انشعاب برق آزاد(عادي و دیماندي) جهت استفاده درکارگاههاي ساختمانی و کلیه متقاضیان

(در سطح شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان)موقت
شرایط وضوابط واگذاري انشعاب جدید موقت آزاد براي کارگاههاي ساختمانی:)1

: شرایط و ضوابط برق موقت کارگاهی                                                                        1جدول شماره

آمپراژ/ قدرتتعدادواحد ومتراژ زیر بناردیف
هزینه تشکیل 

پرونده و بازدید از 
محل

هزینه ودیعه
+هزینه لوازم اندازه گیري

هزینه کابل سرویس

حداکثر زیر بنــا یاسقف 2تا 1
متر مربع600

آمپر25سه فاز  

هزینه تشکیل پرونده و هزینه ودیعه و هزینه لوازم اندازه گیري +کابل سرویس
دستورالعمل با توجه به تعداد سقف و متراژ زیر بنا متفاوت بوده که هر ساله مشخص و مطابق 

واگذاري انشعاب برق آزاد موقت ارئه میگردد .

حداکثر زیربنا یاسقف 5تا23
متر مربع2000

آمپر25سه فاز  

حــداکثر زیــر یاسقف 10تا 36
متر مربع5000بنا 

آمپر25سه فاز  

زیربنا بــیش یاسقف 10باالي4
متر مربع5000از 

ت اطبق فهرست بهاء مصوب هیــکامپوزیت اندازه گیري تابلوهزینهسه فاز دیماندي
اخذ میگردد.مدیره

بر اساس شناسه قبض توضیحات:هزینه تشکیل پرونده وبازدید از محل بایستی به هنگام پذیرش متقاضی وقبل از بازدید  توسط متقاضی
هزینه هاي زیر تسویه حساب و جمع آوري برق موقتبه هنگام به حساب تمرکز سایر درآمدهاي شرکت واریز گردد وو شناسه پرداخت 

پس از حصول اطمینان از پرداخت بدهی برق مصرفی از ودیعه کسر و مابه التفاوت آن از متقاضی اخذ یا به ایشان مسترد گردد:
محاسبه میگردد.هزینه استهالك تاسیسات به ازاء هرکیلو وات روزانه-
؛ روزانــهدر صورتیکه این لوازم جهت انشعاب  دائم مورد استفاده قرار نگیردي  سه فاز غیر دیماندي ، دازه گیرهزینه استهالك لوازم ان-

مســترد انــدازه گیــري لــوازمارزش تابلواز درصد 50مشترکین دیماندي معادل براي کل دوره مصرف لحاظ خواهد شد وبهومحاسبه 
میگردد.

و همچنین هزینه  طرح و نظارت شبکه مورد نیاز و دستمزد برکناري تــابلو انــدازه گیــري هزینه نصب وبرکناري سه فاز غیر دیماندي -
از هزینه ودیعه کسر میگردد.مطابق دستورالعمل واگذاري انشعاب برق آزاد موقت دیماندي 
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تعرفــه آئین نامه تکمیلــی4-74نداشته باشد طبق مفاد بندکلیه حاالت فوق در صورتیکه امکانات الزم وجود - 1
در ایــن حالــت هزینــه هاي برق متقاضی موظف به ایجاد امکانات طبق طرح و نظارت امــور مربوطــه مــی باشــد.

استهالك تاسیسات از مشترك دریافت نمیگردد.

باشد وذیرش انشعابهاي دائم میبا روند پمطابق (عادي ودیماند)روند واگذاري انشعاب طبق این دستورالعمل- 2
تعرفه سایر مصــارف باپس از پذیرش ونصب مورد نیاز میبایست مجوزهاي الزم اخذ وبسته به قدرت انشعابهاي 

وصــول قرائــت وتوزیــع ، ، همچنــین رونــد معرفی گردندbillingبه سیستم 99001و کد صنف )5990آزاد (
نیز طبق آئین نامه مطابق با انشعابهاي دائم صورت می پذیرد.وسایر فرایند هامطالبات

طبق فهرست بهاء مصوب هیــات با هزینه متقاضیو متعلقات مربوطه تابلو ونصبدر کلیه حاالت فوق تهیه- 3
.خواهد بودبه عهده شرکتمدیره 

(مطــابق واجد الشرایط واگذاري زمین پستبرق موقت جهت ساخت و ساز (کارگاههاي ساختمانی) متقاضیبرقراري- 4
منوط به تعیین تکلیف شرایط واگذاري زمین پســت در کمیســیوندستور العمل شرایط و ابعاد واگذاري پستهاي زمینی)

.می باشد پستزمینفنی

با 4و در خصوص مشمولین بند تمدید ویا جمع آوري اینگونه انشعابها بستگی به نظر و تشخیص امور دارد - 5
توجه به امکان طوالنی شدن تعیین تکلیف زمین پست متقاضیان ذکر شده ،مدیر امور اجرایــی میتوانــد تــا ســه 
دوره یکماهه با اخذ تعهد نامه محضري مبنی بر مجوز قطع برق در صورت عدم انجام تعهد ، نسبت به واگــذاري 

برق جهت ساخت وساز اقدام نماید.

نحوه اقدام درخصوص انشعابهاي دائم موجود درمحل کارگاههاي ساختمانی( انشعاباتی که روي سیســتم صره :تب
Billing:(وضعیت جمع آوري نداشته باشند
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آئین نامه تکمیلی تعرفه )4-50-1"د"(درصورت وجود انشعاب یا انشعابات دائم درمحل کارگاه طبق بند 
(مــامورین قرائــت ، بازدیــد از محل،بازرســین و... هاي برق انشعابات مذکور  قطع وجمع آوري موقت می گــردد

این دستور العمل نســبت )1(ودرصورت درخواست متقاضی طبق بند موظف به گزارش اینگونه موارد میباشند).
کنــاري شناسایی اینگونه انشــعابات جهــت بربدیهی است پس ازبه واگذاري انشعاب آزاد موقت اقدام می گردد.

برقراري انشعاب آزاد(موقت) در صورت رعایت تمــام مــوارد ایمنــی مــی بایســت مهلــت کــافی وانشعاب موجود 
روز ) جهت فراهم آوردن امکانات الزم به متقاضی داده شود.15(حداکثر به مدت 

آزاد براي مصارف غیر کارگاهیموقت واگذاري انشعاب جدید رایط وضوابط ش)2

:شرایط و ضوابط برقراري برق موقت غیر کارگاهی                      2جدول شماره 
هزینه تشکیل پرونده قدرت درخواستیردیف

و بازدید محل
هزینه ودیعه

به تشخیص امورمطابق دستورالعملکیلووات)15آمپر (25سه فاز 1
به تشخیص امورمطابق دستورالعملسه فاز دیماندي2

بر اســاس توضیحات:هزینه تشکیل پرونده وبازدید از محل بایستی به هنگام پذیرش متقاضی وقبل از بازدید  توسط متقاضی
حســاب و جمــع آوري به هنگام تسویه به حساب تمرکز سایر درآمدهاي شرکت واریز گردد وشناسه قبض و شناسه پرداخت

هزینه هاي زیر پس از حصول اطمینان از پرداخت بدهی برق مصرفی از ودیعه کسر و مابه التفاوت آن از متقاضــی برق موقت
اخذ یا به ایشان مسترد میگردد:

محاسبه میگردد.هزینه استهالك تاسیسات به ازاء هرکیلو وات روزانه-
براي کل ارزش لوازم اندازه گیري تاسقف محاسبه وحداکثرروزانه هزینه استهالك لوازم اندازه گیري  سه فاز غیر دیماندي -

درصد ارزش تابلو اندازه گیري 80و براي مشترکین دیماندي معادلدوره مصرف 
مطــابق دســتورالعمل ندازه گیــري دیمانــديو همچنین هزینه برکناري تابلو اهزینه نصب وبرکناري سه فاز غیر دیماندي -

واگذاري انشعاب برق آزاد موقت  دریافت  از هزینه ودیعه کسر میگردد.

سوگواري ، جشــن هــا و مراسماعیاد مذهبی ، ملی ،مصرف کوتاه مدت برق درآزاد جهتاتانشعاباینگونه-1
واگذار میگردد.کلیه مصارف غیر کارگاهی

حســاب روز می باشد و درصورت نیاز بیش از مدت مذکور باید نسبت بــه تســویه30زمان واگذاري حداکثر -2
پرونده قبلی و تشکیل پرونده جدید اقدام گردد .
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آئــین نامــه تکمیلــی4-74در کلیه حاالت فوق در صورتیکه امکانات الزم وجود نداشته باشد طبق مفاد بنــد-3
در این حالت هزینــه به ایجاد امکانات طبق طرح و نظارت امور مربوطه می باشد.تعرفه هاي برق متقاضی موظف 

استهالك تاسیسات از مشترك دریافت نمیگردد.
آزادنرخبا بسته به نوع مصرفر نشان می دهدهاي برق مصرفی اینگونه مشترکین براساس ارقامی که کنتوب-4

گردد.محاسبه و دریافت می تعرفه هاي در نظر گرفته شده
با نصب لوازم اندازه گیري باید انجام پذیرد . "تامین درخواست واگذاري انشعاب صرفا-5
بــا هزینــه متقاضــی توســط شــرکت انجــام يتهیه و نصب تابلو و کلیه وسایل اندازه گیري مشترکین دیماند-6

خواهد شد.
:الزم االجرا نکات)3
موارد زیر به عهده امور اجرایی میباشد:مسولیت نگهداري و کنترل - 1

کنترل ، نگهداري و مدیریت حساب برقهاي موقت آزاد-
توســط برنامه ریزي الزم جهت گزارش کارگاههاي ساختمانی داراي انشعاب برق دائم در محــلپیگیري و-

انشعاباتهجمع آوري اینگونمامورین قرائت ، مامورین بازدید از محل ، بازرسین لوازم اندازه گیري و.... و
و مدت زمــانی کــه انشــعاب برقــرار رعایت کلیه مسائل ایمنی وحرائم شبکه هاي برق در واگذاري انشعاب-

میباشد.
از طریق پروتکــل وسایر مفاد این دستور العمل2و 1طبق جداول شعاب آزاد موقتنهزینه هاي مربوط به ا- 2

واریز میگردد:به حسابهاي زیر شناسه قبض و پرداخت 
هزینه هاي بازدید از محل و تشکیل پرونده که در شروع پذیرش و قبل از بازدید از محل گرفته میشود -الف

به حساب تمرکز سایر درآمدهاي شرکت
به حساب برقهاي موقت هر امور، لوازم اندازه گیري و تابلو هزینه ودیعه -ب
تاسیســات ، اســتهالك لــوازم انــدازه هزینه اســتهالكمبلغ ودیعه پس از کسر هنگام تسویه حساب نیز -ج

بــه و هزینــه نصــب و جمــع آوري (در صورت عدم استفاده لوازم اندازه گیري جهت انشعاب دائم) گیري 
از ایشان دریافت وبــه حســاب ســایر درآمــدها واریــز دهکار گرددبمتقاضی مسترد میگردد ودر صورتیکه 

میگردد.
(توزیع ، فوق توزیــع یــا به تشخیص شرکت کارگاه ساختمانی یا محل متقاضی در حریم شبکه برق چنانچه- 3

نخواهد بود.وجود باشد تا عدم رفع حریم امکان واگذاري انشعاب انتقال) 

در صورتیکه تشخیص داده شود مصارف متقاضی به گونه اي باشد که در شبکه ایجاد نوسان و اختالل نماید - 4
ري تا حصول اطمینان از عدم وجود نوسان واختالل امکانپذیر نیست ودر صــورتیکه انشــعاب بــه امکان واگذا

ایشان واگذار شده بود انشعاب وي قطع و برقراري مجدد آن منوط به رفع مشکل خواهد بود.
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وظیفه حفظ ونگهداري از لوازم اندازه گیري شرکت وایمنی انشعاب برق به عهــده متقاضــی میباشــد کــه در - 5
ایشان متعهد به جبران خواهد بود.، صورت بروز هرگونه خسارت 

آماده کردن محلی مناسب براي نصب لوازم اندازه گیري ویا تابلو اندازه گیري با نظر شرکت به عهده متقاضی - 6
بایستی داراي شرایط زیر باشد:میباشد که

در محل کارگاه ساختمانی ویا در نزدیکترین محل به ورودي باشد-
تراز وصاف باشد-
.     براحتی قابل دسترس جهت قرائت وتست لوازم اندازه گیري باشد-

پایان


