
 "قبر وىنیر یعزتو ىها شرکت مشترکین اىبردوره  نپایا قبض ورصد" خدمت سطح فقنامهاتو

 

  مقدمه .1

با   ای (یرحضوریبه شکل غ  (https://bargheman.com  با آدرس ) سامانه برق من قیدوره خود را از طر انیقبض پا تواندیم مشترک

قابل ارائه است که مشترک شناسه قبض خود را  یخدمت زمان نیکند. ا افتیدر شخوانیپ مراجعه به دفاتراستفاده از اپلیکیشن برق من و یا با  

 .همراه داشته باشد

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

 

 هدف .2

نیروی برق استان خراسان  عیتوز خدمت ارائه شده توسط شرکت تیفیاست که به منظور ارائه با ک نیتوافقنامه سطح خدمت ا نیاز ا هدف

و  انیمتقاض ن،یمشترک یتمام یبرا " قبر وىنیر یعزتو ىها شرکت مشترکین اىبردوره  نپایاصدور قبض "خدمت  لیتحو تیفی، ک  رضوی

 .ردیمورد توافق قرار گ یو حقوق یقیکنندگان در صنعت برق کشور در هر دو دسته حق فادهاست

 .کندیرا در صورت لزوم مشخص م یسازمان یها تینظارت و مسئول یخدمت، روشها نیسطح توافق دو جانبه در خصوص ا ه،یانیب نیا

 

 تیمسئول .3

 یها استیس یو اجرا جادیمجوز ا یو ... دارا كیبه استناد برنامه پنجم ، برنامه ششم ، نقشه راه توسعه دولت الکترونبرق  عیتوز یها شرکت

 .باشد یخود م تیریدر حوزه تحت مد رویوزارت ن ریشرکت توان

 :دیارائه نما انیبه متقاض ریز بیکه خدمت مورد نظر را به ترت کندیشرکت موافقت م نیا

 :اول روش

  برق من شنیکیاپل قیاز طر ای https://bargheman.com تیمراجعه به وبسا قیورود به سامانه برق من از طر .1

 قبض نیخدمات من، صورتحساب، مشاهده آخرمراجعه به بخش  .2

 قبض نیوارد کردن شناسه قبض و مشاهده آخر .3

 پرداخت قبض .4

 :دوم روش

 شخوانیبه دفتر پشناسه قبض  ارائه  .1

 شخوانیچاپ قبض توسط دفتر پ .2

 پرداخت توسط مشترک .3

 



 ییو دستگاه اجرا رندهیگ متقابل خدمتتعهدات  .4

 .شناسه قبض کافی استجهت دریافت این خدمت نیاز به ارائه مدارک از سمت مشترک نیست و همراه داشتن 

 باشدیم یروز کار 1نتواند در موعد مقرر که  یسازمان، متقاض نیبه ا ارائه شناسه قبضخدمت و  نیا یها نهیپس از پرداخت هز کهیصورت در

. )با توجه به دیپرداخت نما یبه متقاض الیر 0معادل  یموجه غرامت ریغ رکردیسازمان به ازاء هر روز د د،ینما افتیخود را درقبض پایان دوره 

 .شود( یخدمت پرداخت نم رکردیدر خصوص د یغرامت چگونهیشرکت، ه سنامهاسا

 ،خدمت منجاا نماز با بطهدر را قیقد رتصو به "هستگاد سانیر عطالا هپایگاروی  ئهارا جهت یرخدمت/زخدمت تطالعاا " مفر به طمربو اردمو

 خدمت تجزئیا کلیهو  خدمت به سترسید یهانماو ز سترسید هنحو ،متقاضی ریحضو جعهامر مرتبه ادتعد ،ییاجرا حلامر ز،نیا ردمو ارکمد

 .باشد می معمو سستردر د یعزتو یها شرکتاز  هریك نیکیولکترا میزخدمت طریقاز 

 

 ها و پرداختها نهیهز .5

 .ددگر می محاسبه قبر صنعت بمصو یها تعرفهو  نیناقو مطابق نگیرندگا خدمت به خدمت ئهارا هزینه

 

 دوره عملکرد  .6

  برق استان خراسان رضوی یعزتو شرکتاز  هریك شرکت عامل مدیریت یمضاا تحتو  29/12/1401 یخرتا تا خدمت سطح فقنامهاتو ینا

 دارد. رعتباا

  

 


