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 است[ حذف شده]اطالعات شخصی افراد 

 

 ]آرم[ 

 وزارت نیرو  

 شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان

 بسمه تعالی 

 

 1380خرداد   23تاریخ: 

 2161/   510شماره: 

 ----- پیوست: 

 

 اعالم شرایط تأمین برق )ویژه متقاضیان مصارف کشاورزی( –  3فرم شماره 

 شرکت دامداری کشاورزی هازل دار به: متقاضی محترم 

 ساعت در زمان غیر اوج بار طی شبانه روز( 20موضوع: اعالم شرایط تامین برق چاه آب کشاورزی )

بدینوسیله شرایط تأمین برق   1380اردیبهشت  26مورخه  14عطف به درخواست تامین برق موضوع شماره 

به نشانی جاده فوالد  1379آذر  27مورخ  257/  1301/   432متقاضی جهت کشاورزی با توجه به مجوز شماره 

 : رسدکیلو وات به شرح ذیل باستحضار می 30اراضی دازگاره به میزان   –محله 

 پرداخت مبالغ مندرج در ذیل:  –شرایط مالی   -الف 

 لایر بابت هزینه انشعاب برق  5643000مبلغ  – 1

 گیری و هزینه نصب آنهالایر بابت بهای لوازم اندازه  6300000مبلغ  -2

 های تقویت و توسعه شبکه فوق توزیع لایر بابت سهم مشارکت در هزینه -----مبلغ  -3

 لایر بابت هزینه تقویت شبکه توزیع فشار متوسط اصلی  -----مبلغ  -4

 الحسابکیلو وات دسترسی علی 20لایر بابت احداث خط  ----مبلغ  – 5

 اید کسر میگردد.پرداخت نموده -----قبالً به صورت علی الحساب طی فیش شماره لایر که  -----مبلغ  – 1توضیح 

 لایر ارزش انشعاب یا انشعابات قابل احتساب به نفع متقاضی  -----مبلغ  - 2توضیح 

لایر )یازده میلیون و نهصد و چهل و سه هزار لایر( مهلت پراخت از تاریخ  11943000باقیمانده مبلغ قابل پرداخت 

باشد که در صورت عدم پرداخت به موقع مفاد این اعالم شرایط از هر جهت از  م شرایط حداکثر سی روز میاعال

 گردد. درجه اعتبار ساقط می

های برق مصوب وزارت نیرو، انجام آنها به عهده متقاضی شرایط فنی که بر طبق مفاد آئین نامه تکمیلی تعرفه –ب 

 است: 
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کیلو ولت بر طبق ]ناخوانا[  20متر )طول مسیر( خط هوایی  5000و احداث حدود   تهیه کاالهای مورد نیاز – 1

 مصوب شرکت برق. 

کیلو وات ]ناخوانا[  100تهیه کاالهای مورد نیاز و نصب یک دستگاه پست ترانسفوماتور توزیع هوایی به قدرت  -2

 طبق طرح مصّوب شرکت برق.

عیف )کابلکشی فشار ضعیف زمینی( از محل پست هوایی تا محل تهیه کاالی مورد نیاز و احداث شبکه فشار ض -3

 مصرف 

4 - 

5-  

کاالی خریداری توسط متقاضی از نظر مشخصات فنی و انطباق آنها به لحاظ کیفیت و مرغوبیت با  – 1توضیح 

 استاندارد ]ناخوانا[

وع عملیات مراتب از طرف در مورد اجرای عملیات احداث شبکه و پست ]ناخوانا[ بایستی قبل از شر -2توضیح 

متقاضی کتباً به اطالع امور برق برسد تا دستگاه نظارت )نماینده امور برق( بتواند به موقع نظارت نماید و در غیر 

اینصورت چنانچه کاالهای خریداری از نوع مرغوب و مورد تائید امور برق نباشد و یا عملیات اجرایی صورت  

بوطه از تحویل و تحول شبکه برقدار نمودن آنها خودداری خواهد کرد و مسئولیت ناقص اجرا شده باشد امور برق مر

 آن متوجه متقاضی برق میباشد. 

 باشد.می  ----حداکثر مهلت برای انجام تعهدات فنی مدت  – 3توضیح 

ی  ساعت در زمان غیر اوج بار ط 20کیلو وات صرفاً در ساعات مجاز ) 19برق درخواستی به میزان  – 4توضیح 

ساعت اوج بار در شبانه روز که در شش ماهه اول سال از   4شبانه روزی تامین خواهد شد در ساعات غیر مجاز )

باشد( جریان برق قطع خواهد شد و در هر  می  22الی   18و در شش ماهه دوم سال از ساعت  23الی    19ساعت 

ی است در صورت تغییر ساعات اوج بار  صورت مشترک مجاز به استفاده از انرژی برق نخواهد بود. ضمناً بدیه

مراتب از سوی شرکت برق کتباً به مشترک اعالم و مشترک مکلف به رعایت عدم استفاده از انرژی برق در چهار  

 ساعت اوج بار خواهد بود. 

ای گردد به صورت رایگان به شرکت برق منطقههایی که بدین ترتیب توسط متقاضی احداث میشبکه  – 5توضیح 

باشد و شرکت برق اجازه تصرف در آنها را خواهد  گردد و مالکیت آنها در اختیار شکرت برق مین واگذار میسمنا

 داشت.

باشد و اطالع مشترک  های برق میسایر شرایط که بعضی از آنها قسمتی از مفاد آئین نامه تکمیلی تعرفه – 6توضیح 

 باشد.درج می  از مفاد آن سودمند خواهد بود در قرار داد تأمین برق

سایر شرایط: تامین برق محل پس از انجام تعهدات بند ب اعالم شرایط توسط متقاضی و تحویل و تحول و امضاء 

های مقرر بالمانع میباشد. لوازم اندازه گیری زیر پست نصب حفاری و گروه طرح و توسعه و سپس پرداخت هزینه

 ث جاده دسترسی بعهده متقاضی میباشد. کابلکشی تا محل مصرف و اخذ مجوزهای الزم و احدا

خواهشمند است با مطالعه دقیق مفاد اعالم شرایط تامین برق در صورت قبول شرایط مذکور، حداکثر ظرف مدت 

ها و عقد قرار داد به اداره خدمات مشترکین این امور تعیین شده در بند الف جهت دریافت فیش بانکی و پرداخت هزینه

 .امور برق شهرستان سمنان مراجعه و یا نماینده تام االختیار خود را معرفی و اعزام فرمایند –س به نشانی خیابان قد

 

 محمد علی شهر آئینی

 امور برق شهرستان سمنان  

 ]امضاء[
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 رونوشت: 

 اداره طرح و کنترل جهت اطالع و اقدام الزم 

 ]امضاء[

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کردید که دقیق رونویسی نشده است لطفاً به نشانی   دای برخورسند است. اگر به نکته]متن باال رونویسی از اصل 

 ایمیل در صفحه تماس با ما بفرستید[
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