
 

 "انشعاب ادغام یا تفکیک  "توافقنامه سطح خدمت 

 مقدمه .1

 کایب خدم  ای  یه اس  ذیک به لازم. دهند ارایه غنکحضوری شکل به را آمپکی انشعاب ادغام یا تفکنک درخواست  توانندمی مشترکین 

 .اس  نشده تعکیف مشرکین  سایک

 مکاجعن  انجام خواهد پذیکف .بازبننی در ای  توافقنامه بکاساس نظکات جمع آوری شده از 

 

 هدف .2

شتتکی  توزیع ننکوی بکا استترا   ارائه شتتده توستت  خدم  به منظور ارائه با ینفن استت  یه   یاخدم  توافقنامه ستت     یهدف از ا

تمامی مشرکین ، مرقاضنا  و اسرفاده ینندگا  در صنع  بکا یشور در هک دو  یبکا "تفکنک یا ادغام "خدم   لیتحو ، ینفن مازندرا 

 .کدنمورد توافق قکار گدسره حقنقی و حقوقی 

 

 مسئولیت .3

دارای مجوز ... و الکرکوننک دول  توسعه راه نقشه ، ششم بکنامه ، پنجم به اسرناد بکنامهشکی  توزیع ننکوی بکا اسرا  فارس 

آمل ، آمل شکا ، شمال بابل ، جنوب بابل ، بابلسک مدیکیرهای وزارت ننکو در حوزه -ایجاد و اجکای ستناس  های شکی  تواننک

، بهشتهک ، جویاار ، شتمال ستاری، جنوب ساری ، سنمکق، قائمشهک ، گلوگاه ، نکا ، فکیدونکنار ، مناندرود ، سواد یوه شمالی و 

 .  سوادیوه می باشد

 

 نماید:  ارائهبه مرقاضنا   کیز بنبه تکترا  مورد نظکیند یه خدم  یموافق  م ای  شکی 

 دفرک به ارایه و فکم تکمنل.1

 دفرک توس  فکم تایند.2

 بود  همنام غنک صورت در نام تغننک.3

 بدهی تسویه انجام.4

 پنگنکی ید دریاف .5

 دفرک طکیق از مشرکك به توزیع شکی  توس  مالی و فنی  شکای اعلام .6

 اعلامی شکای  با مشرکك موافق  صورت در هزینه واریز مشرک  بدهکاری صورت در .7

 توزیع شکی  در وجه اسرکداد مشرکك بسرانکاری صورت در.(8 

 توزیع شکی  توس  انشعاب ادغام یا تفکنک زما  اعلام.9

 یعتوز شکی  توس  انشعاب ادغام یا تفکنک.01

 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

 به ای  دسرگاه ارائه نماید.سامانه/ پس / دفرک پنشخوا / حضوری مرقاضی دریاف  ای  مجوز مکلف اس  مدارك خود را تنها از طکیق 

روز   5یه ها به ای  سازما ، مرقاضی نرواند در موعد مقکر ها و تحویل آ های ای  خدم  و تکمنل فکمدر صورتنکه پس از پکداخ  هزینه

ریال به مرقاضی پکداخ  نماید. )با  1باشتد مجوز خود را دریاف  نماید، سازما  به ازا  هک روز دیکیکد غنک موجه غکامری معادل یاری می

 توجه به اساسنامه شکی ، هنچگونه غکامری در خصوص دیکیکد خدم  پکداخ  نمی شود.(



 

به صورت دقنق در راب ه با زما   "دسرگاه رسانیاطلاع پایگاه روی رائها جه  زیکخدم /خدم  اطلاعات" موارد مکبوط به فکم

های دسرکسی به انجام خدم ، مدارك مورد نناز، مکاحل اجکایی، تعداد مکتاه مکاجعه حضوری مرقاضی، نحوه دسرکسی و زما 

در دستترکس عموم می  ندرا مازتوزیع ننکوی بکا استترا  شتتکی   خدم  و یلنه جزئنات خدم  از طکیق منزخدم  الکرکوننکی

 باشد.

 

 هاها و پرداختهزینه .5

 هزینه ارائه خدم  به خدم  گنکندگا  م ابق قوانن  و تعکفه های مصوب صنع  بکا محاساه می گکدد.

 دوره عملکرد .6

اعراار  مازندرا شکی  توزیع ننکوی بکا اسرا  ی مدیکی  عامل امضتا تح  و 29/02/98 تاریختا  نامه ست   خدم توافق  یا

  دارد.

 افقنامهتوخاتمه  .7

 و اعلام آ  به مشرکك خاتمه می یابد.تفکنک یا ادغام انشعاب دریاف  ای  خدم  با 

 :  خکوجی اطلاعاتی اقلام

 پنگنکی ید•   

 بازدید تاریخ•

 هزینه ها فنش •

 انشعاب ادغام یا انشعاب تفکنک تاریخ•

 


