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« اطالعيـه »
كليه شركتهاي برق منطقهاي و توزيع نيروي برق
موضوع:ابالغ هزينههاي برقراري انشعاب برق
با سالم،
به پیوست تصویر بخشنامه شماره  96/32194/30/100مورخ  96/6/29و دو برگ جدول هزینـههاي
برقراري انشعاب برق(ممهور به مهر دفتر سرمایهگذاري و تنظیم مقررات بازار آب و برق) ارسـال ميگردد.
مقتضي است ضمن رعایت موارد زیر نسبت به اعمال هزینههاي مذكور از تاریخ  96/7/1اقدام الزم به عمل
آورند.
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هزینـه لوازم اندازهگیـري متقاضیان برق كمتـر از  30كیلووات شامـل (تهیه و نصب كنـتور ،پایـه
كنـتور و فیـوز محدودكنـنده) براي متقاضیان تك فـاز ( 1,500,000یك میلیـون و پانصد هزار)
ریـال و سه فـاز ( 4,300,000چهار میلیـون و سیصد هزار) ریـال است.
شركتهاي برق مجاز به دریافت هزینهاي بیش از مقادیر مندرج در جداول شماره « »1و « »2و هزینه
لوازم اندازهگیري ،همچنین واگذاري تعهدات فني خود به متقاضیان نميباشند.
سهم شركتهاي برق منطقهاي و توزیع نیروي برق از هزینه برقراري انشعاب برق متعاقباً ابالغ خواهد
شد.
هزینههاي برقراري انشعاب متقاضیان  25آمپر تك فـاز مطابق جدول شماره « »1است و هزینـه
سایر اشتراكهاي با قدرت كمتر از  30كیلووات متناسب با میزان آمپـر و فاز درخواستي نسبت به
ارقام مندرج در جدول شماره « »1محاسبه ميشود .بدیهي است تعدیل مذكور شامل هزینه لوازم
اندازهگیري نميگردد.
انشعاب برق متقاضیان خانگي با قدرت كمتر از  30كیلووات در كلیه مناطق گرمسیر 1صرف نظر از
طول دوره گرم ،براساس هزینههاي مندرج در ردیف سوم جدول شماره یك بند « »4-78بخشنامه
فوقالذكر ،محاسبه و دریافت ميگردد.
ارزش انشعابهاي آمپري شامل مجموع ستونهاي اول و دوم جدول شماره یك بهعالوه هزینه
لوازم اندازهگیري ميباشد .لذا در محاسبات مربوط به تغییر مشخصات انشعاب یا جمعآوري ،هزینه
لوازم اندازهگیري ميباید لحاظ گردد.
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 -7هزینه برقراري انشعاب برق (شامل هزینه لوازم اندازهگیري) مشمول مالیات بر ارزش افزوده
نميگردد.
 -8در خصوص متقاضیان خانگي روستایي:
الف -با توجه به بند « »4-64-1-3آئیننامه تكمیلي تعرفههاي برق واگذاري انشعاب  15آمپر
تكفاز در روستاها بالمانع است ،با این حال وفق بند « »4-35-2آئیننامه تكمیلي تعرفههاي
برق تعیین میزان جریان برق مورد نیاز متقاضي براي انشعابهاي كمتر از  30كیلووات از
اختیارات شركت است.
ب -معافیت احداث شبكه نیرورساني براي متقاضیان روستایي كه در فاصله كمتر از  200متر از
شبكه فشار ضعیف قرار دارند كماكان به قوت خود باقياست.
ج -پرداخت هزینه لوازم اندازهگیري توسط متقاضیان برق الزامي است.
براي محاسبه هزینه برقراري انشعاب متقاضیان خانگي روستایي با قدرت بیش از  25آمپر تكفاز،
د-
آمپراژ مازاد ميباید براساس هزینه انشعاب مشتركین خانگي شهري در همان منطقه محاسبه
گردد.
 -9پمپـاژ كشاورزي شامل پمپـاژ آب براي آبیاري (كشاورزي ،پمپـاژ مجدد ،آبیـاري تحت فشار و
ثقلـي) و پمپـاژ آب براي تولید محصوالت كشاورزي (باغداري ،دامداري ،مرغداري ،كارخانههاي
تولید قارچ ،واحدهاي تولید گل و گیاه ،مجتمعهاي پرورش اسب) و تكثیـر و پرورش آبزیان در
آبهاي داخلي است.
 -10كلیه مفـاد الحاقیه شماره « »4آئیننامه تكمیلي تعرفههاي برق كه مغایر با جداول پیوست و
توضیحـات ذیل آن نباشد به قوت خود باقي است.
 -11در خصوص متقاضیاني كه مشمول بند « »4- 72آئین نامه تكمیلي تعرفه هاي برق نیستند،
چنانچه شرایط مالي واگذاري انشعاب برق قبل از تاریخ  96/7/1توسط آن شركت به متقاضیان
كتباً اعالم شده باشد و متقاضیان تا قبل از انقضاي مهلت اعالم شده توسط شركت (حداكثر تا پایان
مهر ماه سال جاري) اقدام به پرداخت هزینهها نمایند ،مبلغي بابت مابهالتفاوت هزینههاي برقراري
انشعاب برق از متقاضیان دریافت نخواهد شد .شركتهاي برق منطقهاي و توزیع نیروي برق موظفند
تغییر شرایط مالي تامین برق و همچنین مفاد این اطالعیه را به متقاضیاني كه قبل از تاریخ 96/7/1
شرایط مالي به آنان اعالم شده و مهلت شرایط مالي آنها منقضي نشده است ،جهت تعیین تكلیف به
طور كتبي اطالعرساني نمایند.
 -12در خصوص متقاضیان مشمول بند « »4-72آئین نامه تكمیلي تعرفه هاي برق ،در صورتي كه
شركت برق منطقه اي تا تاریخ اعتبار شرایط مالي اتصال انشعاب برق ،اعالم شده توسط
شركت توانیر ،نسبت به تنظیم پیش نویس قرارداد و ارسال آن به شركت توانیر جهت تنفیذ
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اقدام نماید ،مبلغي بابت مابه التفاوت هزینه هاي (علي الحساب) اتصال به شبكه از متقاضیان
دریافت نخواهد شد .شركتهاي برق منطقه اي موظفند ضمن اعالم تغییر شرایط مالي تأمین برق
و مفاد این اطالعیه به متقاضیاني كه مهلت شرایط مالي آنها منقضي نشده باشد ،پیش نویس
قرارداد امضاء شده را تا مهلت مذكور جهت تنفیذ به شركت توانیـر ارسال نمایند .بدیهي
است هزینه هاي اتصال به شبكه كلیه متقاضی اني كه اعتبار شرایط مالي آنها تا پایان شهریور ماه
سال جاري منقضي شده است ،مي باید براساس نرخ هاي جدید محاسبه گردد.

هوشنگ فالحتيان
معاون وزير در برق و انرژي
رونوشت :
-جناب آقاي مهندس كردي ـ رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل محترم شركت مادرتخصصي توانیر جهت استحضار
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