متقاضیان انشعاب تکفاز خانگی و تجاری در نقاط شهری
مدارک الزم  :کپی شناسنامه  -کپی کارت ملی – اصل و کپی پروانه ساختمان ( مجوز شهرداری ) یا معرفی نامه کتبی شهرداری مبنی برواگذاری اشتراک برق  ،پیوست
شماره  4نظام مهندسی (برای پروانه های بعد از تاریخ ) 30/40/44
توجه  )1 :آماده بودن ساختمان شامل گچ کاری نهایی  ،نصب درب وپنجره  ،آماده بودن محل نصب کنتور وتابلو مجموعه  ،دیوار کشی حیاط و  ...الزامی است.
 )2در صورتی که مشخصات پروانه ساختمانی با مشخصات متقاضی مغایرت داشته باشد به شرح ذیل اقدام شود :
الف) پروانه توسط شهرداری به نام متقاضی تغییر نام یابد.
ب) اشتراک به نام صاحب پروانه و یا به نام متقاضی درصورت ارائه وکالتنامه واگذار شود .
متقاضیان انشعاب تکفاز خانگی و تجاری در نقاط روستایی
مدارک الزم  :کپی شناسنامه  -کپی کارت ملی – اصل و کپی پروانه ساختمان به همراه معرفی نامه دهیاری (درصورتی که روستا دارای طرح هادی و ملک نیز داخل
طرح هادی روستا باشد ) .
اگر ملک در خارج از طرح هادی روستا بوده یا روستا فاقد طرح هادی باشد ارائه مجوز از بخشداری و جهاد کشاورزی الزامی است .
توجه  )1 :آماده بودن ساختمان شامل گچ کاری نهایی  ،نصب درب و پنجره  ،دیوار کشی حیاط  ،آماده بودن محل نصب کنتور و  ...الزامی است.
 )2در صورتی که مشخصات پروانه ساختمانی با مشخصات متقاضی مغایرت داشته باشد به شرح ذیل اقدام شود :
 اشتراک به نام صاحب پروانه و یا به نام متقاضی درصورت ارائه وکالتنامه واگذار شود . )0اگر ملک فاقد پروانه ساختمانی باشد ارائه رای کمیسیون ماده  33یا تاییدیه بخشداری مبنی بر اینکه ملک قدمت بنا دارد الزامی است.
متقاضیان انشعاب سه فاز
مدارک الزم  :درخواست کتبی متقاضی  -کپی شناسنامه  -کپی کارت ملی – اصل و کپی مجوز فعالیت صنعتی مربوط به محل مورد درخواست برق شامل  :موافقت
اصولی یا کپی پروانه بهره برداری یا کپی جواز تاسیس یا پروانه کسب یا معرفی نامه فعالیت تولیدی برای واحدهای تولیدی و پروانه ساختمانی .
 در صورتی که مشخصات پروانه ساختمانی با مشخصات متقاضی مغایرت داشته باشد به شرح ذیل اقدام شود :الف) اشتراک به نام صاحب پروانه و یا به نام متقاضی درصورت ارائه وکالتنامه واگذار شود ..
ب ) پروانه به نام متقاضی تغییر نام یابد .
توجه :
 پروانه ارائه شده باید معتبر باشد (تاریخ و مرجع صادر کننده)
 محل تقاضا با آدرس پروانه مطابقت داشته باشد.

