
 "انشعاب دائمجمع آوری "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

 دریافوت را خوود غیرحضوری خدمت شکل به میتوانند دارند، را آمپری انشعاب دائم جمع آوری درخواست که مشترکینی

 .است نشده تعریف غیرحضوری شکل به مشترکین سایر برای خدمت این. کنند

 آوری شده از مراجعین انجام خواهد پذیرفت. بازبینی در این توافقنامه براساس نظرات جمع

 

 هدف .2

شورکت توزیوع نیوروی  ارائه شده توسط خدمت به منظور ارائه با کیفیتاست که  نیاخدمت توافقنامه سطح  نیهدف از ا

، متقاضویان و اسوتفاده مشوترکین تموامی یبورا "انشوعاب دائمجمع آوری "خدمت  لیتحو ، کیفیتمازندرانبرق استان 

 .ردیمورد توافق قرار گکنندگان در صنعت برق کشور در هر دو دسته حقیقی و حقوقی 

 

 مسئولیت .3

 و الکترونیو  دولوت توسوعه راه نقشوه ، ششوم برناموه ، پنجم به استناد برنامه مازندرانشرکت توزیع نیروی برق استان 

آمل ، آمل شورق ، شوماب بابول ،  امورهای  وزارت نیرو در حوزه-توانیردارای مجوز ایجاد و اجرای سیاست های شرکت ...

جنوب بابل ، بابلسر ، بهشهر ، جویبار ، شماب سواری، جنووب سواری ، سویمرا، قائمشوهر ، گلوگواه ، نکوا ، فریودونکنار ، 

 .  میاندرود ، سواد کوه شمالی و سوادکوه می باشد

 نماید:  ارائهبه متقاضیان  ریز بیبه ترتا ر مورد نظرکند که خدمت یموافقت م این شرکت

 دفتر پیشخوان به ارائه و فرم . تکمیل1

 دفتر پیشخوان توسط فرم تایید .2

 . انجام تسویه بدهی3

 در صورت عدم تغییر نام . آزمایش کنتور4

 پیگیری کد . دریافت5

 توزیع شرکت به مدارک . ارساب6

 دفتر پیشخوان( طریق )از مشترک به توزیع شرکت توسط مالی و فنی شرایط . اعلام7

 مشترک موافقت عدم صورت در درخواست . بایگانی8

 توزیع شرکت توسط انشعاب دائم جمع آوری تاریخ اعلام .9

 توزیع شرکت توسط انشعاب دائم . جمع آوری11

 توزیع شرکت توسط وجه استرداد .11

 و بووده اعتبوار فاقود درخواست باشد، نداشته همخوانی محل در ساکن شخص نام با متقاضی نام صورتی که در: نکته

 .باشد وکالتنامه اخذ با یا و همه طرف از باید درخواست اشتراکی، مصارف برق برای. بود نخواهد پیگیری قابل

 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

بوه ایون دسوتگاه ارائوه سامانه/ پست/ دفتر پیشخوان/ حضووری متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارک خود را تنها از طریق 

 نماید.



ها به این سازمان، متقاضی نتواند در موعد مقرر کوه ها و تحویل آنهای این خدمت و تکمیل فرمدر صورتیکه پس از پرداخت هزینه

ریواب بوه متقاضوی  1موجوه غرامتوی معوادب باشد مجوز خود را دریافت نماید، سازمان به ازاء هر روز دیرکرد غیور روز کاری می  5

 پرداخت نماید. )با توجه به اساسنامه شرکت، هیچگونه غرامتی در خصوص دیرکرد خدمت پرداخت نمی شود.(

به صورت دقیق در رابطه بوا  "دستگاه رسانیاطلاع پایگاه روی ارائه جهت زیرخدمت/خدمت اطلاعات" موارد مربوط به فرم

هوای مدارک مورد نیاز، مراحل اجرایی، تعداد مرتبه مراجعه حضوری متقاضی، نحوه دسترسی و زموانزمان انجام خدمت، 

در  مازنودرانتوزیوع نیوروی بورق اسوتان شرکت  دسترسی به خدمت و کلیه جزئیات خدمت از طریق میزخدمت الکترونیکی

 دسترس عموم می باشد.

 

 هاها و پرداختهزینه .5

 گیرندگان مطابق قوانین و تعرفه های مصوب صنعت برق محاسبه می گردد.هزینه ارائه خدمت به خدمت 

 

 دوره عملکرد .6

 مازنودرانشرکت توزیع نیروی بورق اسوتان مدیریت عامل ی امضا تحت و 29/12/98 تا تاریخ نامه سطح خدمتتوافق نیا

   اعتبار دارد.

 

 افقنامهتوخاتمه  .7

 خاتمه می یابد. و استرداد وجه انشعاب دائمجمع آوری  ،اعلام زمان انجام دریافت این خدمت با

 انشعاب دائمبازدید، فیش هزینه ها، تاریخ جمع آوری تاریخ کد پیگیری، اقلام اطلاعاتی خروجی: 


