
 "روی برقیزیع نت آمپراژ انشعاب مشترکین شرکت های توکاهش موق "نامه سطح خدمت  توافق

  همقدم .1

 درتتغییر ق)سال متوالی نسبت به کاهش موقت قدرت قرارداد  9 توانند حداکثر شش بار در مدت توسط این خدمت، مشترکین صنعتی می

 خود اقدام نمایند.  (قرارداد

 شده از مراجعین انجام خواهد پذیرفت.  یبراساس نظرات جمع آورنامه  بازبینی در این توافق

 

  فهد .2

، کیفیت تحویل  برق یشرکت توزیع نیرو نامه سطح خدمت این است که به منظور ارائه با کیفیت خدمت ارائه شده توسط هدف از این توافق

کنندگان در صنعت  مشترکین، متقاضیان و استفاده تمامی یبرا "برقی نیروتوزیع  یشرکت ها آمپراژ انشعاب مشترکین کاهش موقت" خدمت

 برق کشور در هر دو دسته حقیقی و حقوقی مورد توافق قرار گیرد.  

 کند.   یسازمانی را در صورت لزوم مشخص م یانظارت و مسئولیت ه یها دو جانبه در خصوص این خدمت، روشاین بیانیه، سطح توافق 

 

 مسئولیت  .3

 یسیاست ها یمجوز ایجاد و اجرای دارا.. .و الکترونیك دولت توسعه راه نقشه ، ششم برنامه ، پنجم به استناد برنامهبرق  ییروشرکت توزیع ن

 .  گانه می باشد 4ها  وزارت نیرو در حوزه مدیریت-شرکت توانیر

 اریخت ،ه تغییر در وسایل منصوبه نباشدبشروع مدت در صورتی که نیاز  سال می باشد. مبنا 9و حداکثر آن  1.5حداقل مدت کاهش قدرت 

 از تاریخ نصب وسایل جدید است.  ،که نیاز به تغییر در وسایل منصوبه باشدموافقت شرکت با کاهش و در موارد 

نشان  دمترقدرت کند، یا برابر ارقامی که دیماندرخواست افزایش از تاریخ کاهش موقت قدرت، مجددا سال  1.5چنانچه مشترك قبل از پایان 

 قدرت اسصادره از زمان کاهش قدرت، بر اس یها حساب لیه صورتک استفاده کرده باشد، در این صورتمی دهد، بیش از قدرت کاهش یافته 

 اصالح و تعدیل خواهند شد.  قرارداد

 اید. بازگشت به قدرت اولیه را بنم  یسال در هر زمانی می تواند تقاضا 9سال و تا قبل از  1.5مشترك بعد از گذشت 

  در دو حالت کاهش و افزایش مجدد را بپردازد. یمربوطه از جمله تغییر وسایل اندازه گیر یمشترك می باید هزینه ها

 کند که خدمت مورد نظر را به ترتیب زیر به متقاضیان ارائه نماید:  این شرکت موافقت می

 ن پیشخوا ارائه درخواست از طریق نرم افزار موبایل برق من، سایت شرکت ، دفاتر  .

 ثبت درخواست و دریافت کد رهگیر     .

 تسویه بدهی   .

 ك بازدید از محل و بررسی و تکمیل مدار  .

 اعالم شرایط فنی و مالی توسط شرکت توزیع به متقاضی   .

 بایگانی درخواست درصورت عدم موافقت متقاضی   .

   (توسط مشترك) تایید شرایط فنی و مالی  .

 م خدمت و خرید کنتور در صورت لزو پرداخت هزینه ها  .

 ق بر یانجام تعهدات فنی توسط متقاضی و شرکت توزیع نیرو  .

 ع(توسط شرکت توزی) انجام فرآیند کاهش موقت انشعاب .

  

  گیرنده و دستگاه اجرایی تتعهدات متقابل خدم .4

 نبه ایحضور  /دفتر پیشخوان سامانه شرکت/ نرم افزار موبایل برق من/متقاضی دریافت این مجوز مکلف است مدارك خود را تنها از طریق 

 دستگاه ارائه نماید. 

از  اضی به تعهدات خود عمل ننموده و یها و تحویل آنها به این سازمان، متقا ها  این خدمت و تکمیل فرم که پس از پرداخت هزینه در صورتی

  ت، هیچگونه غرامتی به متقاضی پرداخت نمی شود.نامه شرک درخواست خود انصراف دهد با توجه به اساس

 به صورت دقیق در رابطه با زمان انجام خدمت، "رسانی دستگاه پایگاه اطالعت جهت ارائه رو زیرخدم اطالعات خدمت/" موارد مربوط به فرم

خدمت  سترسی به خدمت و کلیه جزئیاتد یها متقاضی، نحوه دسترسی و زمان مدارك مورد نیاز، مراحل اجرایی، تعداد مرتبه مراجعه حضور

 .برق در دسترس عموم می باشد یشرکت توزیع نیرو از طریق میزخدمت الکترونیکی

  اه ها و پرداخت هزینه .5

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



 دوره عملکرد .6

  ی مدیریت عامل شرکت توزیع نیروی برق اعتبار دارد.امضا تحت و 29/12/1401 تاریخ تا نامه سطح خدمتتوافق نیا

 نامه افقتوخاتمه  .7

 دریافت این خدمت با انجام عملیات کاهش موقت و اعالم نتیجه به مشترك خاتمه می یابد.

 اقالم اطالعاتی خروجی: نتیجه عملیات کاهش موقت
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