
 "مشترکین و پرداختسوابق مصارف  ارائه   "توافقنامه سطح خدمت  

 مقدمه  .1

از طریق   ی رحضوری خود را به شکل غ یصورتحساب هاپرداخت  ت یعات مربوط به سوابق مصرف و وضعل اط تواندیمشترک م

به   من  برق  اپلمراجعه    ا ی،    https://bargheman.com  آدرسسامانه  و    شنیکی به  من  دفاتر    ی مراجعه حضور  ا یبرق  به 

 خود را ارائه کند.   صحیح است که مشترک شناسه قبض  سریم ی خدمات زمان ن ی. ارائه انماید  افتیدر دولت شخوانیپ

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

 هدف  .2

  توزیع، کیفیت  هایشرکت  ارائه شده توسط  خدمت  ارائه با کیفیتبه منظور  است که    نیاخدمت  توافقنامه سطح    ن یهدف از ا

و استفاده کنندگان در    تمامی مشترکین   یبرا "  سوابق پرداخت صورتحسابهای مشترکینسوابق مصارف و    "خدمت    لیتحو

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

 مسئولیت .3

  مجوز ی  و... دارا  كیبه استناد برنامه پنجم ، برنامه ششم ، نقشه راه توسعه دولت الکترون  البرزبرق استان    یروین  عیشرکت توز

 باشد.   یم  خود تیریمدتحت در حوزه  رویوزارت ن-ریشرکت توان یها استیس یو اجرا جادیا

 : نمایدارائه  متقاضیانبه  ریز بیبه ترت را مورد نظرکند که خدمت یموافقت م این شرکت

 برق من  شنیکیاپلو یا   https://bargheman.com به آدرساز طریق مراجعه سامانه برق من ورود به  -1

 سابقه پرداختیا سابقه مصرف و انتخاب صورتحساب  ، منویراجعه به بخش خدمات من م -2

 مورد نظر ی انتخاب بازه زمانو وارد نمودن شناسه قبض   -3

 انتخاب دکمه جستجو  -4
 

 گیرنده و دستگاه اجرایی تعهدات متقابل خدمت .4

  ی به صورت آننموده و  وارد    شنیکیاپل  ا یمن و  ق  در سامانه بر  حیخدمت مکلف است شناسه قبض خود را به صورت صح  نیا  افتیدر  یتقاضم

 .را مالحظه نماید مورد نظر سوابق 

 

 هاها و پرداختهزینه .5

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

 دوره عملکرد .6

   اعتبار دارد.برق من سامانه  ای شنیکیاپل قیموجود اعم از ارائه خدمت از طر ستمیس یتا زمان برقرارنامه توافق نیا
 

 افقنامهتوخاتمه  .7

 .ابدی یمشترک خاتمه مبه و سوابق پرداخت  ارسال سوابق مصرف و صورتحسابخدمت با   نیا  افتیدر

 و سوابق پرداخت سوابق مصرف و صورتحساب  : خروجی اطلعاتی لماق
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