فرم شوبره 1
شوبره :
تبریخ :

شرکت توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان
فرم خدمات بعد از برقراری انشعابات عادی
نبم و نبم خبنوادگی

شوبره اشتراک

هتقبضی

شوبره
پرونده

فبز و آهپر

کد هلی

قدرت

شوبره هوراه

آدرس هحل تبهین برق:

شرح خدهبت قببل اقدام
-1افشایش دائن هوقت

-2واّش دائن  هوقت-3 ادغام -4 تفىیه-5 جوغ آٍری هَلت  دائن -6 جاتجایی داخلی

-7تؼَیض وٌتَر-8 اصالح سزٍیس-9 تغییز ًام......... -10 
هسئول قبول تقبضب
هسینه هب

هحل ترسین کروکی
N

نوع هسینه

ّشیٌِ افشایش لدرت

هبلغ

شوبره

تبریخ

فیش

واریس

ّشیٌِ اًشؼاب
ّشیٌِ ًیزٍ رساًی

ّشیٌِ تؼَیض وٌتَر
ّشیٌِ تغییز هىاى وٌتَر(جوغ آٍری ٍ ًصة هجدد)
لوازم هورد نیبز  :کنتور کببل .......هتر
فیوز .....آهپر وینچ کلوپ  کنکتور
بست کببل  ترهینبل لوله سردرة

ّشیٌِ اصالح سزٍیس
ّشیٌِ اضافِ واتل

نظریه رئیس هشترکین:

ّشیٌِ

تا درخَاست فَق هَافمت هی شَد طثك همزرات

ّشیٌِ

هزتَطِ الدام فزهائید.

ّشیٌِ
جوغ ّشیٌِ ّا
اهضبء رئیس هشترکین

تغییزات در تاریخ  ................در ًزم افشار ثثت گزدید.
نبم و اهضبء اپراتور خدهبت هشترکین
ضونبً چنبنچه نیبز به تعویض لوازم اندازه گیری ببشد از فرم شوبره  3استفبده شود

فرم شوبره 1
شوبره :
تبریخ :

لطفاً دستَر فزهائید طثك همزرات آى شزوت ًسثت تِ تماضای ایٌجاًة  ...........................................هشتزن
شوارُ  ..........................تِ شزح سیز الدام ًوایٌد :
..........................................................................................................................................................- 1
..........................................................................................................................................................- 2
..........................................................................................................................................................- 3
..........................................................................................................................................................- 4
..........................................................................................................................................................- 5
ًشاًی............................................................................................................................................................ :
در ضوي هتؼْد هی شَم وِ تْای تزق هصزفی خَد را طثك تؼزفِ ّا ٍ شزایط ػوَهی تؼزفِ ّای تزق پزداخت ٍ
اس شزایط ٍ تؼْدات آییي ًاهِ تىویلی تؼزفِ ّای تزق تثؼیت ًوَدُ ٍ در صَرت ػدم پزداخت ظزف هدت
همزر سزٍیس تزق ایٌجاًة لطغ ٍ ،صل هجدد آى هستلشم پزداخت ّشیٌِ ّای هصَب خَاّد تَد ٍ تدیي ٍسیلِ
اجاسُ هی دّن وِ واروٌاى شزوت در ساػات هٌاسثی تِ هٌظَر وٌتزل ٍ تاسرسی ّا ٍ تؼویزات السم تِ هحل
ًصة وٌتَر ٍارد شًَدّ ،وچٌیي تؼْد هی ًواین وِ وٌتَر تزق ٍ لَاسم هزتَطِ را دستىاری ًٌواین ٍ در غیز ایي
صَرت شزوت هجاس تِ الداهات لاًًَی هی تاشد ّ .وچٌیي هتؼْد هی شَم وِ اس اًشؼاب تزق جْت هصارف
ضزتِ ای استفادُ ًٌوَدُ ٍ اس وٌتَر خَد تِ ّیچ ٍجِ تزق فزػی تِ هحل دیگزی ًدّن ٍ در غیز ایٌصَرت ًیاس تِ
تغییز در ًَع هصزف ٍ اخذ هجَس اس شزوت تَسیغ تزق الدام ًواین .

اهضبء هشترک :

تبریخ :

