
فصل اول : تعاریف و اختصارات

"و یا"آیین نامه ها"، "تعرفه ها"عبارات و اصطالحات زیر هنگامی که در
به کار می روند معانی و مفاهیم ذیل را "قرارداد هاي برقراري انشعاب برق

خواهند داشت :

حقیقی یا حقوقی که برقراري متقاضی عبارت است از شخص متقاضی :-1-4
و یا در مشخصات انشعاب و یا انشعاب یا انشعابهاي برق و یا تغییر در قدرت

انجام نگرفته انشعابهاي موجود را درخواست کرده ولی هنوز درخواست وي
باشد.

مشترك عبارتست از شخص حقیقی یا حقوقی که انشعاب مشترك :-2-4
بر طبق مقررات برقرار شده باشد.یا انشعابهاي مورد تقاضاي وي ، 

شرکت عبارت است از شرکت یا ســازمانی کــه بــه موجــب شرکت :-3-4
مقررات قانونی به کار تولید، انتقال و توزیع نیرو و یــا بخشــی از ایــن امــور 
اشتغال داشته و برق متقاضی را تامین می نماید و متقاضی پس از برقــراري 

شــرکت توزیــع ي برق منطقه اي وانشعاب، مشترك آن می گردد شرکتها
مشمول این تعریف می باشند.نیروي برق

شبکه هاي فشار ضعیف عمومی شبکه هاي فشار ضعیف عمومی :-4-4
1عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و سایر تاسیسات فشار 

در معابر و توزیع نیرو از پستهاي عمومیضعیف که براي توزیع
گذرگاههاي عمومی دایر و معموالً از طریق جعبه انشعاب یا جعبه

می شوندو کالً به خطوط سرویس مربوطمستقیمطورتقسیم و یا به 
متعلق به شرکت می باشند.

راولتاژ باالتردر هر پست ترانسفورماتورولتاژ اولیه، ولتاژ ثانویه :-5-4
ولتاژ اولیه و ولتاژ پایین تر را ولتاژ ثانویه می نامند.

شبکه هاي فشار قوي عمومی شبکه هاي فشار قوي عمومی :-6-4
عبارتند از کلیه خطوط هوایی یا زمینی و پستهاي فشار قوي با 

کیلووات یا بیشتر بر حسب مورد براي انتقال یا توزیع 11ولتاژهاي 
تعلق به شرکت می باشند.نیروي برق دایر و کالً م

33و 20، 11خطوط و پستهاي هوایی یا زمینی با ولتاژهاي -1-6-4
کیلوولت به طور اخص شبکه هاي فشار متوسط نامیده می شوند.

132و 66، 63خطوط هوایی یا زمینی و پستهاي با ولتاژ هاي-2-6-4
کیلوولت به طور اخص شبکه هاي فوق توزیع نامیده می شوند.

400و 230خطوط هوایی یا زمینی و پستهاي با ولتاژهاي -6-4- 3
کیلوولت به طور اخص شبکه هاي انتقال نامیده می شوند.

فیدر عبارت است از مجموعه اي از وسایل قطع و وصــل فیدر :-7-4
با ولتاژ اسمی معین که براي دریافت بــرق از باالدســت سیســتم بــرق 

یستم تعبیه می گرددپایین دست سرسانی و تحویل آن به
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خطوط انتقال، فوق توزیع و توزیع که شبکه خطوط نیرو رسانی :-8-4
کافی به نقطه تحویل متصل می کنند عمومی موجود را با ظرفیت 

می شوند.خطوط نیرو رسانی نامیده

خط سرویس عبارت است خط سرویس (در شبکه فشار ضعیف) :-9-4
از بخشی از خطوط نیرو رسانی که مقطع آن متناسب با قدرت انشعاب 
یا انشعابات متقاضی در نظر گرفته شده است و شبکه فشار ضعیف 

وزیع را به نقطه تحویل متصل می کند. خطوط عمومی یا پست عمومی ت
سرویس کالً متعلق به شرکت و در اختیار آن می باشند.

این وسایل عبارتند از کنتور یا وسایل اندازه گیري و کنترل :-10-4
کنتورها، فیوزها، ساعت فرمان و سایر ملحقات و کلیه وسایل و 

جش مقدار توان و دستگاههاي مربوطه که به منظور محدود کردن یا سن
انرژي برق ( اکتیو و راکتیو ) بر طبق قرارداد در نقطه تحویل نصب می 
شوند و در اختیار شرکت می باشند. محل نصب این وسایل در تمامی 

موارد توسط شرکت تعیین می گردد.

نقطه تحویل عبارت است از نقطه اي که تاسیسات نقطه تحویل : - 11-4
تصال داده می شود و در آن محل وسایل شرکت به تاسیسات مشترك ا

اندازه گیري نصب می گردد.

خطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی برقی مشترك :-12-4
خطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی برقی مشترك عبارتند از 
کلیه خطوط انتقال و فوق توزیع و توزیع و تمام سیم کشی ها، وسایل و 
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و دستگاههاي برقی که بعد از نقطه تحویل واقع شده اند. نگهداري و 
تعمیر و کنترل کلیه خطوط نیرو رسانی و تاسیسات اختصاصی برقی 

مشترك بر عهده او می باشد.

قرارداد برقراري انشعاب برق قرارداد برقراري انشعاب برق :-13-4
ه بر طبق مفاد عبارت است از قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی، ک

می گردد.آن انشعاب برق دایر

انشعاب برق عبارت است از امکان استفاده مجاز انشعاب برق :-14-4
از انرژي الکتریکی که از طریق دایر کردن خطوط و وسایل اندازه گیري 

الزم، طبق مقررات محقق می شود.

انشعاب برق فشار ضعیف: انشعاب برق فشار ضعیف عبارت -4- 1-14
ولت، 400ولت و سه فاز با ولتاژ 230ست از انشعاب برق یکفاز با ولتاژ ا

درصد.5با تغییرات 

انشعاب برق فشار قوي: انشعاب برق فشار قوي عبارت است -2-14-4
درصد.+5کیلووات و بیشتر با تغییرات 11از انشعاب برق با ولتاژهاي 

توان و انرژي مورد تامین برق عبارت است از عرضه تامین برق :-15-4
تعهد شرکت در قرارداد منعقده در نقطه تحویل با ولتاژ استاندارد و 

، اعم از اینکه توان و انرژي استفاده +3/0ت تغییراهرتز با 50فرکانس 
بنماید و یا ننماید.
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انواع انشعابهاي برق :-16-4

انواع انشعابهاي برق بر اساس نوع فعالیت و کاربري به شرح -1-16-4
زیر است:

انشعاب برق براي مصارف خانگی به الف) انشعاب برق مصارف خانگی:
انشعابی اطالق می شود که صرفاً به منظور به کار انداختن و استفاده از 

رف خانگی در واحدهاي مسکونی دایر می گردد. وسایل و تجهیزات متعا
واحد مسکونی در مناطق شهري عبارت است مکانی براي زندگی که به 

اقل داراي یک اطاق و یک آشپزخانه و یک دتشخیص شرکت ح
سرویس بوده و ورودي آن ( اعم از اینکه در داشته و یا نداشته باشد ) 

کشی آن مجزا باشد. مستقل و یا مرتبط به راهروي اشتراکی و سیم 
تشخیص واحد مسکونی در روستاها به عهده شرکت می باشد.

این انشعاب براي به کار انداختن ب) انشعاب برق مصارف اشتراکی:
تاسیسات اشتراکی مانند آسانسور، شوفاژ، تهویه مطبوع یا روشنایی 
عمومی و امثال آن در بلوکها و مجموعه هاي ساختمانی مسکونی و 

مسکونی و صنعتی و عمومی به طور جدا از سایر انشعابات شهرکهاي 
دایر می گردد. به هر بلوك و یا مجموعه ساختمانی که همه واحدهاي 
آن داراي کاربري یکسان باشند تنها یک انشعاب براي مصارف اشتراکی 
واگذار می گردد. در صورتی که تاسیسات اشتراکی بلوك ها و یا 

الیت ( مسکونی، تجاري، عمومی و غیره ) مجموعه هایی که چند نوع فع
در آنها انجام می شود مجزا باشد می توان بیش از یک انشعاب اشتراکی 

واگذار نمود.
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انشعاب برق براي مصارف عمومی به ج) انشعاب برق مصارف عمومی:
می شود که براي خدمات عمومی به کار رود.انشعابی اطالق 

انشعاب برق تولید کشاورزي به د) انشعاب برق تولید ( کشاورزي ):
انشعابی اطالق می شود که ار نیروي برق براي پمپاژ آبهاي سطحی و زیر 
زمینی و یا پمپاژ مجدد آب براي تولید محصوالت کشاورزي استفاده می 

ه برداري از سازمانهاي آب منطقه اي نیز کند و داراي پروانه معتبر بهر
می باشد.

انشعاب برق چاههاي آب غیر کشاورزي: کلیه چاههاي آب غیر -1
کشاورزي با توجه به کاربردشان بر حسب مورد بهاي برق را با تعرفه 

هاي مربوط پرداخت خواهند نمود.

و انشعاب برق تولید ( صنعت ه) انشعاب برق تولید ( صنعت و معدن ):
برق براي به کار انداختن و بهره ازمعدن ) به انشعابی اطالق می شود که 

برداري از صنایع، کارخانه ها، استخراج معادن، صنایع کشاورزي براي 
تولید فرآورده هاي کشاورزي و دامی در کارگاهها ( مشخص شده در 
تعرفه تولید ) و صنایع کوچک و صنوف تولیدي که داراي پروانه معتبر 

هره برداري از مراجع ذیربط هستند، استفاده می شود.ب

انشعابی که براي محل کسب دایر می و) انشعاب برق سایر مصارف:
گردد مشمول این تعرفه می باشد. ضمناً مصارف سایر انشعاب هایی که 

مطابقت ندارند مشمول تعرفه 4-16-1با هیچیک از موارد دیگر بند 
ست. سایر مصارف اانشعاب برق 
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این انشعاب ویژه متقاضیانی که تمایل به ز) انشعاب برق مصارف آزاد:
پرداخت هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب برق، ندارند. بهاي برق 
مصرفی انشعاب آزاد با توجه به نوع مصرف و انطباق آن با هر یک از 

عاب بهاي برق با تعرفه خاص انش4-16-1و بند "و"تا "الف"موارد 
مصرفی انشعاب آزاد محاسبه و دریافت خواهد شد. برقهاي غیر دائم، 
چراغانیها و تابلوهاي تبلیغاتی نیز از جمله اینگونه انشعابات محسوب 

می گردند.

این انشعاب ویژه مشــترکینی مــی ح) انشعاب برق براي فروش مجدد:
افــت و از طریــق جا از شرکتها دریباشد که نیروي برق را به صورت یک

شبکه تحت مدیریت خود مجدداً به مشترکین نهایی بــه فــروش مــی 
رسانند

انواع انشعابهاي برق با توجه به نحوه مدیریت مصرف به شرح -1-16-4
ذیل بوده و بر اساس تعرفه هاي ابالغی برق مشمول نرخهاي مختلف می 

گردند.
ا اعالم قبلی شرکت انشعابات نوع الف: مشترکینی که در اوقات اوج بار ب

با اعمال مدیریت مصرف بار خود را کاهش می دهند.
انشعابات نوع ب: مشترکینی که حتی در حاالتی که بنا بر پیش بینی 

مرکز کنترل شبکه ( جهت جلوگیري از افت فرکانس، افت ولتاژ یا 
پستها خارج از میزان مجاز ) شرکت ناچار به اعمال پرباري خطوط و
ش تعیین شده می باشد، قطع برق نخواهند داشت.خاموشی از پی

ساعت شبانه روز غیر از اوج 20انشعابات نوع ج: مشترکینی که تنها در 
ساعت به 4بار از انشعاب خود استفاده می کنند و در ساعات اوج بار ( 

کت ) از برق استفاده نخواهند کردتشخیص شر
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مقدار انرژي برقی تحویل شده که توسط وسایل انرژي تحویلی:-17-4
اندازه گیري قرائت می شود، انرژي الکتریکی تحویل شده می باشد. 

کی، کیلووات ساعت است.واحد انرژي الکتری

فاصله زمانی دو قرائت متوالی وسایل اندازه گیري، دوره مصرف:-18-4
دوره مصرف می باشد.

روز مستمر می باشد.30دوره اي است که شامل ماهانه:-19-4

مبلغی که بر اساس تعرفه مربوطه بابت انرژي بهاي انرژي:-20-4
.مصرفی می باید توسط مشترك پرداخت گردد

مبلغی ثابت که ماهانه بدون در نظر گرفتن رقم ثابت ( آبونمان ):-21-4
میزان برق مصرفی می باید توسط مشترك پرداخت شود.

مبلغی است که اگر بهاي برق و یا بهاي انرژي حداقل بهاي برق:-22-4
کیلووات بر حسب 30و رقم ثابت ( آبونمان ) مشترکین با قدرت کمتر از 

ز آن باشد، مبلغ مزبور دریافت خواهد شد.مورد کمتر ا

نسبت مقدار انرژي مصرف شده به قدرت متوسط و لحظه اي:- 23-4
مدت مصرف را قدرت مصرفی متوسط در طی آن مدت می خوانند. 
قدرت لحظه اي عبارت است از قدرت متوسط در فاصله زمان کوتاهی 

قدرت کیلووات که بتوان در طی آن مصرف انرژي را ثابت دانست. واحد 
است.
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ه در قرارداد تعیین شده و قدرتی کقدرت قراردادي ( مجاز ):-24-4
مشترك حق استفاده بیش از آن را ندارد.

حداکثر قدرت مصرفی وسایل برقی مشترك که به حداکثر بار:-25-4
طور همزمان در نقطه تحویل به کار می افتند یا انتظار می رود به کار 

بیفتند. واحد سنجش حداکثر بار، کیلووات است.

یفیت به کارگیري ظرفیت تاسیسات نمایانگر کضریب قدرت:-26-4
الکتریکی و برابر است با نسبت توان حقیقی به ظاهري. ضریب قدرت 

گردد مشترك 9/0می باشد و چنانچه کمتر از 9/0مجاز مشترك حداقل 
می باید نسبت به نصب تجهیزات الزم اقدام نماید.

ات عبارت است از نسبت انرژي ( کیلووضریب بار ( نسبت بار ):-27-4
ساعت ) مصرف شده طی یک دوره زمانی مشخص به حاصل ضرب 
حداکثر قدرت مصرفی ( کیلووات ) وتعداد ساعات آن دوره زمانی. 

ضریب بار معموالً به صورت درصد بیان می شود.

مدت زمان مشخصی که قدرت متوسط در فاصله زمانی قدرت:-28-4
15زمانی قدرت طی آن به عنوان قدرت مصرفی منظور می گردد. فاصله

دقیقه تعیین می شود.

مبلغی که بر اساس تعرفه بابت هر کیلووات ( بهاي قدرت:-29-4
قدرت مصرفی یا قراردادي ) می باید در هر دوره ماهانه پرداخت گردد.
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روشنایی معابر عمومی شامل روشنایی روشنایی معابر عمومی:-30-4
راه ها، شاهراه ها، پلها و اماکن پیاده روها، خیابانها، کوچه ها، بزرگ

مشابه می باشد.

وسایل اندازه گیري و سایر محل نصب وسایل اندازه گیري:-31-4
تجهیزات مربوطه در مکان مناسبی با نظر شرکت و بر اساس استاندارد 
به طریقی نصب می شود که فضاي کار مناسب در همه جوانب وجود 

در داخل ساختمان در صورت داشته باشد. نصب وسایل اندازه گیري
تایید شرکت مجاز خواهد بود.

قرائت وسایل اندازه گیري به منظور قرائت وسایل اندازه گیري:- 32-4
تنظیم صورتحساب در فواصل تعیین شده، شرکت انجام خواهد شد.

عبارت است از فروش برق توسط مشترك ( باز فروش برق:-33-4
حدوده انشعاب واگذار شده.مشترکین ) به اشخاص ثالث، در م

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

بوده و مورد استناد قرار می گیرد.
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فصل دوم: مقررات عمومی تأمین برق

ات در مشخصات : شرایط درخواست برقراري و هرگونه تغییر35-4
انشعاب برق

هر متقاضی و یا هر مشترك می تواند براي هر واحد -1-35-4
مسکونی، تجاري، عمومی، صنعتی، کشاورزي و غیره درخواست 

برقراري یا هرگونه تغییر در مشخصات انشعاب برق را بنماید. قبول 
ب برق منوط به درخواست برقراري ( یا تغییر در مشخصات ) انشعا

ت : ایط زیر اسحصول شر
الف) شرکت امکانات الزم جهت برقراري و یا تغییر انشعاب برق مورد 

نیاز متقاضی را داشته باشد.
ب) متقاضی هیچگونه بدهی بابت بهاي برق و یا هزینه هاي تامین برق 
در محل مورد نظر یا هر محل دیگري به شرکت توانیر، شرکتهاي برق 

وسایر شرکتهاي تابعه وزارت برق منطقه اي، شرکتهاي توزیع نیروي 
نداشته باشد.نیرو

ج) موانعی که رفع آن عملی نباشد، براي انجام کار شرکت در محل 
مورد نظر وجود نداشته باشد.

د) در محل، انشعاب دیگري با همان کاربري ( با رعایت استثناء در مورد 
انشعاب اشتراکی ) وجود نداشته باشد.

ریان برق مورد نیاز متقاضی براي انشعابات تعیین میزان ج-2-35-4
کیلووات از اختیارات شرکت است، به استثناي انشعاب برق 30کمتر از 

که در هر حال قدرت آن بر اساس پروانه معتبر بهره تولید کشاورزي
تعیین خواهد شد .سازمانهاي آب منطقه اي برداري صادره توسط
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ي انشعاب از مـالک و یا متقاضی هزینه هاي عمومی برقرار-35-4- 3
دریــافت می شود، ولی انشعاب منحصراً مربوط به ملک مورد تقاضا 
خواهد بود و در هر حال دریافت هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب از 
متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و 

یا شناسایی حقی همچنین برقراري انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت 
براي افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

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

برخورداري از نرخ برق مصارف تولید ( صنعت و معدن ) -1-36-4
منوط به ارائه یکی از مدارك زیر از وزارتخانه هاي صنایع و معادن، 

حدهاي تابعه آنها می باشد :جهاد کشاورزي، یا وا
موافقت اصولی-
پروانه یا جواز تاسیس-
پروانه بهره برداري-
کارت شناسایی-
گواهی فعالیت صنعتی-

هر یک از مدارك یاد شده از زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضاء آن 
معتبر است و چنانچه پس از انقضاء اعتبار آن، مشترك نسبت به تمدید 

ا ارائه یکی از مجوزهاي معتبر دیگر اقدام ننماید، مشمول تعرفه اعتبار ی
تجاري و سایر مصارف خواهد شد.
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تاسیسات صنعتی وابسته به وزارتخانه هاي نیرو، صنایع و -2-36-4
معادن، دفاع و پشتیبانی نیرو هاي مسلح، جهاد کشاورزي و نفت با 

ت و معدن ) می گردند. تایید وزارت نیرو مشمول تعرفه تولید ( صنع

همچنین تاسیسات ایرانگردي و جهانگردي، 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.

مصارف روشنایی داخلی تاسیسات مشترکین صنعتی و -36-4- 3
5ی محوطه و نیز مصارف ساختمانهاي اداري واقع در کارخانه تا روشنای

درصد قدرت قراردادي مجاز است و چنانچه به تشخیص شرکت از این 
مقدار تجاوز نماید بهاي برق مصرفی این دسته از مشترکین با ضریب 

محاسبه و دریافت می گردد.20/1

تولیدي که وجه غالب مصرف انرژي الکتریکی فعالیت هاي-4-36-4
آنها در فرایند تولید صنعتی است و عرفاً جزء صنوف تولیدي محسوب 
می گردند، مطابق فهرست و ضوابط ابالغی از طرف وزیر نیرو مشمول 
تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) خواهند شد. این گونه کارگاهها در 

طبق با نوع فعالیت تولیدي و صورت دارا بودن پروانه کسب معتبر و من
یا گواهی فعالیت صنعتی از اتحادیه صنف مربوطه و انطباق فعالیت 
جاري با پروانه کسب می توانند مشمول تعرفه تولید ( صنعت و معدن ) 

شوند.

کلیه مجوزهاي مورد قبول شرکت می بایــد از نظــر مــدت -5-36-4
ورتحسابهاي ارسالی اعتبار مورد بررسی قرار گیرند و موضوع در روي ص
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یک دوره قبل از پایان مدت اعتبار به عنوان اخطار براي تمدید مجوزها 
به اطالع مشترکین برسد.

ضوابط برخورداري از نرخ برق مصارف تولید کشاورزي-37-4

ري از نرخ برق مصارف تولید کشاورزي منوط به ارائه برخوردا-1-37-4
پروانه معتبر بهره برداري از سازمانهاي آب و رعایت قدرت مجاز 
الکتروپمپ قید شده در پروانه مذکور می باشد. پروانه بهره برداري از 

زمان ارائه به شرکت تا تاریخ انقضاء آن معتبر می باشد.

نبی متعارف انشعاب برق مصارف روشنایی و مصارف ج-2-37-4
کشاورزي تا یک درصد قدرت قراردادي مجاز است و چنانچه به 
تشخیص شرکت از این مقدار تجاوز گردد مشترك ملزم به تفکیک 
مصارف مزبور خواهد بود و شرکت با برقراري انشعاب مجزا، بهاي برق 

مصرفی را بر طبق تعرفه مربوطه محاسبه و دریافت می نماید

در صورتی که حداکثر قدرت و یا انرژي مصرفی مشترك از -3-37-4
میزان مندرج در پروانه معتبر بهره برداري صادر شده از سوي 
سازمانهاي آب تجاوز کند، مشمول تعرفه آزاد تولید کشاورزي می 

گردد.

متقاضی باید بــی آنکــه هزینــه اي نصب وسایل اندازه گیري:-38-4
با نظر شرکت براي نصــب وســایل متوجه شرکت شود محل مناسبی را

اندازه گیري آماده سازد. مشترك مسئول سالم نگاه داشتن کلیه وسایل 
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تجهیزاتی است که از طرف شرکت در محل برقراري انشعاب برق و 
هایی را که بنصب می گردد و تحت هیچ عنوان حق دستکاري آنها یا پلم

بر روي وسایل اندازه گیري و سایر تجهیزات نصب می باشد ندارد و تنها 
ضرورت نمایندگان مجاز شرکت که هویت آنها مشخص باشد در صورت

می توانند نسبت به باز کردن پلمبها اقدام کنند.

تغییر مکان داخلی وسایل اندازه گیري- 39-4

مشترك ضمن اینکه مسئول مرئی نگهداشتن و قابل -1-39-4
دسترس بودن محل وسایل اندازه گیري برق می باشد، به هیچ عنوان 

نصب آن را ندارد و چنانچه پس ازحق جابجایی انشعاب و وسایل
وسایل اندازه گیري، مشترك تغییري در وضعیت ملک یا ساختمان خود 
بدهد که محل دستگاهها نامناسب گردد یا مانعی در مقابل آنها ایجاد 
شود شرکت می تواند ضمن رعایت مفاد این آیین نامه، دستگاههاي 
مزبور را با هزینه مشترك به محل مناسبی منتقل ( تغییر مکان داخلی ) 

.نماید

هر گاه در اجراي مقررات قانون توزیع عادالنه آب، چاههاي -2-39-4
داراي انشعاب برق جابجا شوند در حکم تغییر مکان داخلی بوده و با 

دریافت هزینه هاي جابجایی از مشترك، تغییر مکان داده می شود.

جابجایی لوازم و وسایل عمومی شرکت :-40-4
ازم شرکت ( ماننــد جعبــه انشــعاب، در مورد آن قسمت از وسایل و لو

دستک کابل و غیره ) که در معابر عمومی و روي دیوار ساختمانها نصب 
شده است چنانچه مالک ساختمان بخواهد تغییراتی در وضع دیوار
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مزبور داده یا آن را تجدید بنا نماید، شرکت می باید آن وسایل و لوازم 
سایل و لوازم مزبور صرفاً جهت را با هزینه خود جابجا کند ولی اگر و

تامین برق همان ساختمان دایرشده باشد مشترك می باید هزینه هاي 
مربوطه را برابر هزینه انجام شده به شرکت پرداخت نماید.

تغییر مکان خارجی انشعاب برق-41-4

انشعاب برق مخصوص محلی است که در آن نصب و دایر شده -4- 1-41
ع است.است و جابجایی آن ممنو

انشعاب منصوبه غیر قابل انتقال است و جدا از اصل ملک، -2-41-4
قابل فروش، معامله و یا واگذاري به دیگري نمی باشد و چنانچه 
مشترکی جبراً یا به اختیار خود درخواست جابجایی محل مصرف برق را 
داشته باشد می باید تقاضاي برچیدن انشعاب موجود خود را به عمل 

ي تامین برق مورد نیاز خود در محل جدید مشابه سایر آورده برا
متقاضیان اقدام نماید.

تغییر نام مشترك ( پرونده )-42-4

مالکین می توانند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و یا -1-42-4
اسناد مثبته اي ( قولنامه رسمی، تعهد محضري، تقاضاي مالک انشعاب 

، پس از احراز هویت، تقاضاي تغییر نام شرکت باشد) که مورد تایید
مشترك را بنماید. در هنگام تغییر نام، شرکت نسبت به آزمایش و 

کنترل وسایل اندازه گیري اقدام می نماید.
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تغییر نام مشترك و همچنین پاسخ به استعالم هاي محضري -2-42-4
د.دفاتر اسناد رسمی منوط به تسویه حساب کامل می باش

تعیین مقدار قدرت و انرژي تحویلی به مشترك و بهاي برق -43-4
مصرفی

ارقامی که وسایل اندازه گیري نشان می دهند و یا ثبت مــی -1-43-4
نمایند دلیل کافی براي مصرف قدرت و انرژي به توسط مشترك بــوده 
مشترك ملزم به قبول آن می باشد مگر آنکــه بــه تشــخیص شــرکت 

ایل اندازه گیري و یــا اشــتباه در قرائــت آن وجــود اشکالی در کار وس
داشته باشد، در این صورت و همچنین در صورت اشتباه در محاســبات 
بهــاي بــرق مصــرفی، بــر اســاس بنــدهاي زیــر عمــل مــی گــردد :

شرکت بر طبق برنامه وسایل اندازه گیري برق مصــرفی را آزمــایش *)
دادن ارقام مصرف بــر کرده و صحت کار آنها را از حیث ثبت و یا نشان

اساس استانداردهاي پذیرفته شده کنترل خواهد کرد و یا بــر حســب 
تقاضاي مشترك آزمایش الزم را به عمــل مــی آورد در صــورت اخیــر 
چنانچه وسایل اندازه گیري سالم تشخیص داده شــود مشــترك بایــد 

هزینه آزمایش را پرداخت نماید.

نــدازه گیــري نصــب شــده در تمام مواردي کــه در دســتگاههاي ا*)
دستکاري و یا در درست کار کردن آنها دخالت شود و یا به هر نحوي 

عملی انجام شود که دستگاههاي اندازه گیري میزان واقعی برق مصرفی 
را نشان ندهد، شرکت باید بهاي مقدار برق مصرفی را که در اثــر ایــن 

ضوابط موجودگونه اقدامات ثبت نشده است ( مقدار آن بر اساس آمار و
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تعیین خواهد شد ) با باالترین نرخ تعرفه آزاد مربــوط بــه همــان نــوع 
مصرف محاسبه و به اضافه سایر هزینه هایی که از این گونه اقــدام یــا 
اقدامات غیر مجاز متوجه شرکت گردیده است، از مشترك وصول نماید 

و عنداللزوم مشترك را تحت پیگرد قانونی نیز قرار دهد.

تعهدات ناشی از صدور صورتحساب-44-4

مشترك مکلف به پرداخت مبلغ صورتحســاب و بــدهیهاي -1-44-4
احتمالی معوقه بهاي برق مصرفی می باشد اعم از اینکه بدهیهاي مذکور 
مربوط به مصرف کننده فعلی یا قبلی باشد. نرخ برق مشترکینی که بعد 

ن اقدام نمایند و یــا از مهلت مقرر در صورتحساب نسبت به پرداخت آ
مشترکینی که خواهان پرداخت بهاي برق قبل از انتهاي دوره مصــرف 

باشند در ضرایب مندرج در تعرفه هاي برق ضرب خواهد شد.

اعالم عدم دریافت صورتحساب توســط مشــترك از تعهــد -2-44-4
پرداخت صورتحساب نمی کاهد ولی هرگاه مشترك با مراجعه به شرکت 

المثنی نماید شرکت موظف است نســبت بــه صــدور درخواست صدور 
المثنی اقدام نماید.

مدت دوره صدور صورتحساب با نظر شــرکت تعیــین مــی -3-44-4
30گردد. در هر صورت این دوره براي مشــترکین بــا قــدرت کمتــر از 

30در مورد مشترکین با قدرت روز بیشتر و60کیلووات نبایستی از 

روز بیشتر باشد. در مورد روستاها مدت 30ی از کیلووات و باالتر نبایست
مزبور با نظر هیئت مدیره شرکت تعیین خوهد شد.
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چنانچه مشترك در طی مهلت قانونی پرداخت، نسبت به -4-44-4
مفاد صورتحساب معترض باشد می تواند به شرکت مراجعه کند و 

ماید.شرکت موظف است نسبت به تصحیح یا تایید صورتحساب اقدام ن

تغییر در نوع مصرف-45-4

متقاضی تغییر در مصرف، قبل از تغییر در کاربري انشعاب -1-45-4
برق می باید تقاضاي تغییر کاربري انشعاب را به همراه مجوزهاي 
مربوطه به شرکت ارائه نمایند و در صورت وجود امکانات فنی بر اساس 

ا توجه به نوع درخواست متقاضی قرارداد برقراري انشعاب جدید ب
کاربري منعقد می گردد. در صورتی که بر اساس تعرفه هاي روز، هزینه 
هاي عمومی برقراري انشعاب جدید بیش از قبلی باشد متقاضی می باید 
ما به التفاوت آن را پرداخت نماید و اگر هزینه عمومی برقراري انشعاب 

نخواهد جدید کمتر از قبلی باشد هیچگونه وجهی به مشترك پرداخت
شد.

چنانچه به تشخیص شرکت هر یک از مشترکین، از نیروي -2-45-4
برق براي مصارفی به غیر از آنچه که در قرارداد برقراري انشعاب برق 
قید گردیده، استفاده نمایند و تعرفه مصرف جدید آنها بیش از تعرفه 
مصرف قبلی باشد، شرکت موظف است که با اخطار کتبی نسبت به 

مجاز به تشخیص خود اقدام و بهاي تعرفه از تاریخ مصرف غیرتغییر 
برق مصرفی را به صورت زیر با تعرفه تجاري و سایر مصارف و در مورد 
مشترك انشعاب آزاد با تعرفه آزاد تجاري و سایر مصارف محاسبه و 

دریافت نماید :
تا الف) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز داشته باشد

زمان ارائه پروانه با نرخ تجاري و سایر مصارف محاسبه گردد.
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ب) در صورتی که مصرف جدید نیاز به ارائه پروانه مجاز نداشته باشد تا 
زمان تشخیص توسط شرکت با نرخ تجاري و سایر مصارف (حسب مورد 

آزاد تجاري و سایر مصارف ) و از زمان تشخیص با تعرفه منطبق بر 
د محاسبه گردد.مصرف جدی

مشترك حق دسترسی به اماکن خود به دسترسی به اماکن :-46-4
منظور برقراري انشعاب برق، قرائت وسایل اندازه گیري، بازرسی وسایل 
اندازه گیري، سیم کشی و سایر وسایل و تاسیسات مربوطه و همچنین 
تعمیر کردن و قطع نمودن انشعاب برق و برداشتن اموال متعلق به 

کت را به نمایندگان شرکت که هویتشان مشخص باشد اعطا می شر
نماید. بنابراین براي موارد فوق طرح شکایات و ادعاهایی از قبیل ورود 
به عنف یا غیر قانونی به ملک غیر، علیه شرکت و کارکنان آن وارد 

نخواهد بود.

نحوه، شرایط و مسئولیت استفاده مشترك از انشعاب برق-47-4

در مواردي که دستگاههاي مورد استفاده مشترك به گونه اي -1-47-4
باشد که ایجاد نوسانات زیاد بنماید، مانند کار کردن با دستگاه 
جوشکاري، دستگاه اشعه ایکس، کوره هاي برقی، انواع آسانسور یا 
سایر تجهیزاتی که داراي مصارف زیاد لحظه اي بوده و موجب می شود 

شبکه فشار قوي و فشار ضعیف ترکین وکه در ولتاژ برق سایر مش
عمومی اختالل پدید آید مشترك مسئول و موظف است تجهیزات 
اصالحی را که شرکت براي رفع این نقیصه الزم بداند به هزینه خود 

تهیه و نصب و نگهداري کند.
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در مواردي که مشترك، بر طبق ضوابط یا با اجازه وزارت -2-47-4
اتور اختصاصی استفاده می نماید کلیه تجهیزات و لوازمی را نیرو از ژنر

که به منظور حفاظت و جلوگیري از برگشت جریان برق به شبکه شرکت 
الزم باشد به هزینه خود و با نظر شرکت تهیه و نصب نماید، در غیر این 
صورت شرکت بالفاصله نسبت به قطع انشعاب مبادرت خواهد نمود و 

ولین اخطار باید نسبت به نصب لوازم حفاظتی بر مشترك با دریافت ا
طبق نظر شرکت اقدام نماید. هر گونه ضرر و زیانی از این بابت به 
شرکت وارد شود، مشترك مسئول جبران آن و پرداخت هزینه هاي 

متعلقه بر طبق نظر شرکت می باشد.

مشترك مسئول و پاسخگوي کلیه خسارات شرکت در برابر -47-4- 3
وي و مطالباتی که در نتیجه قصور وي در انجام تعهدات خود  کلیه دعا

از طرف هر کس علیه شرکت بشود خواهد بود

شرکت مسئول تداوم تامین برق مداومت جریان برق :- 48-4.
مشترك است ولی این تعهد شامل حوادث ناشی از عوامل خارج از 

مشترك کنترل و حوادث قهري و همچنین قطع برق بر اساس موافقت با
عوامل خارج از کنترل "نمی باشد. تشخیص 4- 50و نیز اجراي مفاد بند 

با وزارت نیرو است."و حوادث قهري

قسمت از وسایل و آن اصالح و تعویض وسایل و لوازم انشعاب :-49-4
لوازم انشعاب برق که به علت فرسوده شدن یا حوادث قهري نیاز به 

ن نیاز به درخواست مشترك و بدون تعویض یا اصالح داشته باشد، بدو
دریافت هزینه توسط شرکت انجام خواهد گردید، مگر آنکه به تشخیص
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شرکت، مشترك در ایجاد موارد مذکور دخالت داشته باشد، که در این 
صورت می باید هزینه مربوطه را ( بر اساس قیمت تمام شده ) پرداخت 

نماید.

قطع موقت انشعاب برق-50-4

شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب برق مشترك را موقتاً -1-50-4
قطع خواهد کرد :

الف) در صورتی که مشترك پس از تسویه حساب، تقاضاي قطع موقت 
انشعاب برق را بنماید. در حالتی که یک انشعاب چند استفاده کننده 

ب را داشته باشد، باید کلیه استفاده کنندگان تقاضاي قطع موقت انشعا
بنماید

ب) اگر مشترك، در اجراي مفاد مقررات مندرج در این آیین نامه و یا 
در انجام تعهدات خود در مورد انشعاب برق به تشخیص شرکت قصور 

کند.
ج) اگر صورتحسابهاي برق مصرفی و یا سایر بدهیها در سر رسید مقرر 

پرداخت نشود.
برسد و یا در تاسیسات د) در صورتی که نیروي برق به مصرف غیر مجاز 

متعلق به شرکت دستکاري شود یا مقررات فنی و استاندارد و همچنین 
حریم تاسیسات برق رعایت نشود.

ه) در صورتی که امکان قرائت وسایل اندازه گیري در سه دوره متوالی 
به دلیل بسته بودن محل فراهم نگردد.
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قضایی در زمینه قطع برق و) هر گاه حکم یا قراري از سوي مقامات 
صادر گردد.

ز) در مورد کلیه مشترکین پمپهاي آب کشاورزي، در صورتی که 
سازمان آب منطقه اي درخواست قطع نماید

در هنگام قطع برق کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر -2-50-4
مبناي حداقل بهاي برق ماهانه یا رقم ثابت ( آبونمان ) صادر خواهد شد.

چنانچه مشترکی بابت بهاي برق مصرفی و سایر هزینه هاي -50-4- 3
مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد، شرکت می تواند انشعاب برق 

مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع مورد استفاده مشترك
نموده و تا وصول مطالبات خود از وصل آن خودداري نماید. ضمناً 

فعالیت شرکت دیگر باشدشرکت مورد چنانچه محل مزبور در حوزه 
بحث می باید با درخواست شرکت ذینفع نسبت به قطع برق اینگونه 
مشترکین در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاري الزم را به 

عمل آورد. همچنین برقراري انشعاب جدید به نام مشترك مزبور نیز تا 
اهد بودتسویه حساب کلیه مطالبات با شرکت امکان پذیر نخو
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برقراري مجدد انشعاب برق-51-4

براي برقراري مجدد انشعاب برق در محلی که سابقاً انشعاب -1-51-4
موقتاً جریان برق قطع 4-50برق وجود داشته و به علل مندرج در بند 

گردیده است، مشترك می باید بر اساس تعرفه هاي مصوب کلیه 
ا نصب مجدد و خسارات وارده و حداقل بدهیهاي معوقه و هزینه وصل ی

بهاي برق و یا رقم ثابت ( آبونمان ) ماهانه ( بر حسب مورد ) در طول 
دوران قطع برق را به شرکت پرداخت نماید.

برچیدن دائم انشعاب برق-52-4

در هر یک از چهار حالت زیر شرکت انشعاب برق مشترك را -1-52-4
ربوطه را باطل و با مشترك تسویه به طور دائم جمع آوري، اشتراك م

حساب خواهند نمود

الف) هرگاه مشترکی که تنها مصرف کننده برق از انشعاب می باشد 
درخواست برچیدن دائم انشعاب را بنماید.

هزینه هاي عمومی برقراري انشعاب %100ب) هرگاه بدهی مشترك به 
د و برس"هزینه هاي برقراري انشعاب برق"برق مندرج در جدول 

علیرغم ارسال صورتحساب و اخطار شرکت بدهی مربوطه پرداخت 
نگردد.
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ج) هرگاه یک سال از تاریخ قطع برق بگذرد و مشترك علیرغم ارسال 
صورتحساب و اخطار شرکت وضع خود را مشخص ننماید.

مشترك بدون کسب مجوز شرکت حق بازفروش بازفروش برق :-53-4
نیروي برق را ندارد.

در صورتی که متقاضی قبل انصراف متقاضی از اجراي قرارداد :-54-4
مین برق به عللی درخواست فسخ قرارداد تامین برق را بنماید از تا

شرکت موظف است پس از کسر هزینه لوازم مصرفی و خدمات انجام 
شده براي متقاضی مذکور ( ازقبیل هزینه بازدید محل و تهیه طرح و 
نقشه هاي عملیات اجرایی و غیره )، مابقی مبالغ پرداختی متقاضی را 

مسترد نماید.

اگر مشترکی به تاسیسات برق سارات و سایر هزینه ها :خ-55-4
خسارتی وارد کند می باید هزینه آن را بر اساس برآورد شرکت 

پرداخت نماید

مسئولیت و ضمانت براي خسارت و آسیب-60-4

مسئولیت و ضمانت شرکت: شرکت مسئولیت طراحی، نصب ، -1-60-4
نقطه تحویل که شامل بهره برداري و تعمیر و نگهداري تجهیزات تا 

تجهیزات نقطه تحویل نیز می گردد را عهده دار است. شرکت ممکن 
است داوطلبانه و یا در صورت لزوم انجام عملیات اضطراري و اقداماتی 

را که از مسئولیتهاي مشترك می باشد، انجام دهد ولی در قبال
٢۵

خسارت و آسیب عملیات ذکر شده مسئولیت ندارد مگر آنکه خسارت 
و آسیب به دلیل مستقیم عملکرد شرکت و در اثر عدم کارآیی شرکت 

د آمده باشد.به وجو

مسئولیت و ضمانت مشترك: مشترك به طور کامل مسئول -2-60-4
نگهداري تجهیزات برق بعد از نقطه تحویل است و می باید در مقابل 
خسارت به لوازم اندازه گیري و تاسیسات نقطه تحویل به علت استفاده 
نادرست و یا بیش از حد قدرت قراردادي به شرکت، غرامت پرداخت 

مسئولیت پیامدهاي قطعی برق ناشی از حساسیت غیر متعارف نماید.
تاسیسات بعد از نقطه تحویل بر عهده شرکت نمی باشد.

تجاوز از قدرت قراردادي-61-4

،کلیه مشترکین متعهد و ملزم به رعایت قــدرت قــراردادي -1-61-4
مجاز ) می باشند. در صورتیکه هر یک از مشترکین از میــزان قــدرت (

دي ( مجاز ) بیشتر استفاده نمایند، تنهــا بــه مــدت یــک دوره قراردا
صورتحساب به ایشان فرصت رعایت قدرت قراردادي داده مــی شــود. 

ادامه یابد شرکت چنانچه در دوره یا دوره هاي بعدي نیز تجاوز از قدرت
تواند نسبت به قطع انشعاب اقــدام نمایــد و یــا در صورت ضرورت می

مجــاز ) و توجه به میزان قدرت قراردادي (صورتحساب مشترك را با 
قدرت غیر مجاز به ترتیب، با تعرفه عــادي و آزاد مربوطــه محاســبه و 

. شرکت در مورد قطع برق مشترکین کشاورزي که بیش از دریافت دارد
بهره برداري می نماینــد  پــس از کســب نظــر و تاییــد ،پروانه صادره

شرکتهاي آب منطقه اي اقدام خواهد کرد 
٢٦

ردادي در صورتی که میزان قدرت قرائت شده از قدرت قرا-2-61-4
بیشتر باشد، در این صورت قدرت مازاد ( ما به التفاوت قدرت قرائت 

شده و قراردادي ) بر مبناي تعرفه آزاد و قدرت قراردادي بر مبناي 
تعرفه عادي محاسبه و در یافت خواهد شد.

میزان انرژي اعم از اکتیو و راکتیو نیز بر مبناي نسبت قدرت -61-4- 3
یر مجاز به کل قدرت تحویلی ( قرائت شده ) قراردادي و قدرت مازاد غ

تعیین و پایه محاسبه صورتحساب قرار می گیرد.

هر مشترك می تواند تقاضاي تغییر تغییر مشخصات انشعاب :-62-4
مشخصات انشعاب خود را بنماید. این تغییرات می تواند شامل افزایش 

.و یا کاهش و تفکیک و یا ادغام انشعاب یا انشعابها باشد

٢٧

.


