
�هـپيوست 

  "برق نيروي توزيع هاي شركت مشتركين برق مصرف اظهاري خود "توافقنامه سطح خدمت 

�مقدمه .1

�.كنند مي اعالم برق نيروي توزيع شركت به را خود مصرف ميزان خدمت اين از استفاده با مشتركين
�هدف .2

شهرستان شركت توزيع نيروي برق  ارائه شده توسط خدمت به منظور ارائه با كيفيتاست كه  نياخدمت توافقنامه سطح  نيهدف از ا
تمامي مشتركين،  يبرا�"برق نيروي توزيع هاي شركت مشتركين برق مصرف اظهاري خود "خدمت  ليتحو ، كيفيت اهواز

  .رديمورد توافق قرار گمتقاضيان و استفاده كنندگان در صنعت برق كشور در هر دو دسته حقيقي و حقوقي 
�

  مسئوليت .3
  :شودارائه  ريز بيبه ترت مورد نظركند كه خدمت يموافقت م شركتاين 

  .ورود به پرتال  .1
  ثبت درخواست / پيگيري درخواست.2
  انجام فرايند مربوطه / بررسي نتيجه درخواست .3
  شماره پيگيري / ارائه نتيجه بررسي.ارائه 4
�

�گيرنده و دستگاه اجرايي تعهدات متقابل خدمت .4

�اين مجوز مكلف است مدارك خود را تنها از طريق سامانه/ پست/ دفتر پيشخوان/ حضوري به اين دستگاه ارائه نمايد.متقاضي دريافت 

  
  ....ها به اين سازمان، متقاضي نتواند در موعد مقرر كه ها و تحويل آنهاي اين خدمت و تكميل فرمدر صورتيكه پس از پرداخت هزينه

 ريال به متقاضي پرداخت نمايد. 0دريافت نمايد، سازمان به ازاء هر روز ديركرد غير موجه غرامتي معادل  باشد مجوز خود راروز كاري مي
�(با توجه به اساسنامه شركت، هيچگونه غرامتي در خصوص ديركرد خدمت پرداخت نمي شود.)

در پيوست ج به صورت دقيق در رابطه با  "دستگاه رسانياطالع پايگاه روي ارائه جهت زيرخدمت/خدمت اطالعات" موارد مربوط به فرم
هاي دسترسي به خدمت و كليه جزئيات خدمت بصورت زمان انجام خدمت، تعداد مرتبه مراجعه حضوري متقاضي، نحوه دسترسي و زمان

  شود. متعهدانه از سوي دستگاه ذكر مي
  
�هاها و پرداختهزينه .5

  و تعرفه هاي مصوب صنعت برق محاسبه مي گردد.هزينه ارائه خدمت به خدمت گيرندگان مطابق قوانين 
�دوره عملكرد .6

اعتبار  شهرستان اهوازي مديريت عامل شركت توزيع نيروي برق امضا تحت و 29/12/99 تا تاريخ نامه سطح خدمتتوافق نيا
   دارد.

�افقنامهتوخاتمه  .7

  و اعالم آن به مشترك خاتمه مي يابد. اصالح اطالعاتدريافت اين خدمت با 
پيگيــــــــــــــــــــري شــــــــــــــــــــماره:  خروجــــــــــــــــــــي اطالعــــــــــــــــــــاتي الماقــــــــــــــــــــ
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