
 " از برق  رمجازیاستفاده غ یبه گزارش ها ید گیرس"توافقنامه سطح خدمت 

  مقدمه -1

گزارش خود را   تواندی، م دیرا مشاهده نما  (به طرق مختلف) از برق رمجازیاستفاده غ ییدر جا یخدمت، چنانچه شخص نیتوسط ا 

  .ردیبرق انجام گ عیتوسط شرکت توز رمجازیاز استفاده غ یریالزم و جلوگ یها یتا بررس دیارسال نما عیشرکت توز  یبر ا

  . رفتیانجام خواهد پذ نیشده از مراجع یتوافقنامه براساس نظرات جمع آور نیدر ا ینیبازب 

  

  هدف -2

، هوازابرق  یروین عیخدمت ارائه شده توسط  شرکت توز تیفیاست که به منظور ارائه با ک  نیتوافقنامه سطح  خدمت ا  نیاز ا هدف

و استفاده کنندگان  انی، متقاض نیمشترک یتمام یابر  "رمجاز  از برقیاستفاده غ یبه گزارش ها یدگیرس"خدمت   لیتحو تیفیک

  . ردیمورد توافق قرار گ یو حقوق یقیهر دو دسته حق دردر صنعت برق  کشور 

  

  تیمسئول -3

و   جادیمجوز ا یو ...دارا كیت الکترونامه ششم ، نقشه  را ه توسعه  دولبه استناد برنامه پنجم ، برن اهوازبرق  یروین عیشرکت توز 

  دباش یگانه  م 4 یها تیریدر حوزه  مد رویوزارت ن -ریشرکت توان یها استیس یاجرا

   :دیارائه  نما انیبه متقاض  ریز بیکند که خدمت مورد نظر  را به ترت یشرکت موافقت م نیا

  ن شخوایشرکت ، دفاتر پ تی، سا 1521 یحضور ریسامانه غ قیارائه درخواست از طر .1

  رمجا زیثبت گزارش محل مصرف غ. 2

  عی، توسط شرکت توز رمجازیمحل گزارش مصرف غ یو بررس دیبازد. 3

، توسط شرکت  (ر محلد رمجازیدرصورت وجود استفاده غ)جرائم و خسارات  نییو تع رمجازیو رفع مصرف غ یدگیرس. 4

  عیتوز

 (و امکان پرداخت پاداش رمجازیدرصورت وجود غ) و پرداخت پاداش نییتع. 5

  گزارش ارائه شد ه یبررس جهیاعالم نت. 6

 

   ییو دستگاه اجرا رندهیت گتعهدات متقابل خدم  -4



دستگاه ارائه  نیازمحل به ا دیمامور بازد /شخوانیسامانه/ دفتر پ  قیمجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طر نیا افتیدر یمتقاض

  .دینما

به تعهدات خود عمل  یسازمان متقاض نیآن ها به ا لیفرمها و تحو لیخدمت و تکم نیا ینههایپس از پرداخت هز کهیصورت در

  .شود یپرداخت نم یبه متقاض یغرامت چگونهیاز درخواست خود انصراف دهد با توجه به اساسنامه شرکت، ه اایننموده و 

در رابطه با  زمان  قیبه صورت دق  "دستگاه یاطالعرسان گاهیپا یت جهت ارائه  رو  رخدمیاطالعات خدمت/ ز"مربوط به فرم  موارد

به  یدسترس یو زمان ها ینحوه دسترس ،یمتقاض یتعداد مرتبه مراجعه حضور ،ییمراحل اجرا از،یانجام خدمت، مدارک مورد ن

  دباش یدر دسترس عموم مهواز برق ا یروین عیشرکت توز یکیالکترون خدمتزیق میخدمت از طر اتیجزئ هیخدمت و کل

  

  او پرداخت ه ها نهیهز -5

  . باشدیم گانیاز برق را رمجازیاستفاده غ یبه گزارش ها یدگیارائه خدمت رس نهیهز 

  

  ددوره عملکر   -6

   .اعتبار دارد اهوازبرق  یروین عیعامل  شرکت توز تیریمد  یا و تحت  امض 29/12/1401 خیتوافقنامه سطح خدمت تا تار نیا

  

  هخاتمه تو افقنام  -7

زارش و درصورت امکان پرداخت از برق  به  ارائه دهنده گ  رمجازیمحل گزارش استفاده غ یبررس جهیخدمت با  اعالم نت نیا افتیدر 

  . ابدی یش  خاتمه مپادا

  از برق  ،اعالم و پرداخت مبلغ پاداش )در صورت امکان ( رمجازیمحل گزارش استفاده غ یسبرر  جهی:  نتیخروج یاقالم اطالعات 

 


