
   توافقنبمه سطح خدمت ارائه معرفی نبمه به عبمالن و نمبیندگبن توزیع سوخت فسیلی به عشبیر

 : مقدمه_ 1

ادارُ کل اهَر عشایزخزاساى جٌَبی بِ هٌظَر تسْیل سَخت رساًی در هٌاعق عشایزی ٍ هشارکت بیشتز عشایز در اهز تَسیع 

سَخت فسیلی ادارات اهَر عشایز شْزستاى اقذام بِ هعزفی هتقاضیاى عاهلیت تَسیع سَخت فسیلی بِ شزکت پخش فزاٍردُ ّای 

 .ًفتی هی ًوایذ تا سْویِ هزبَط بِ خاًَار ّای عشایزی تحت پَشش را دریافت ٍ تَسیع ًوایٌذ

 : هدف_ 2                        

 تسْیل اخذ سْویِ سَخت فسیلی عشایز

  :مسئولیت_ 3                          

، ّیات ٍسیزاى، 29/3/1384ُ هَرخ 32467ت/18688تصَیبٌاهِ شوارُ  (11)هادُ  (3)تبصزُ  (5)                     ادارُ کل اهَر عشایز بِ استٌاد بٌذ 

قاًَى تٌظین بخشی اس هقزرات هالی دٍلت اقذام بِ هعزفی ًوایٌذُ تَسیع سَخت فسیلی بِ  (59)آئیي ًاهِ ساهاًذّی عشایز، هادُ 

 .شزکت پخش فزاٍردُ ّای ًفتی بِ هٌظَر اخذ سْویِ سَخت ٍ تَسیع در هٌاعق عشایزی هی ًوایذ

 :تعهدات متقببل خدمت گیرنده و دستگبه اجرایی_ 4

هتقاضی هی .  خاًَار در سال است1460بزای  (تَسیع سیلٌذ گاس ٍ ًفت سفیذ  ) ادارُ کل اهَر عشایز هکلف بِ تاهیي سَخت فسیلی 

تَاًذ اس عزیق ساهاًِ ًسبت بِ درخَاست تاهیي خذهت هَرد ًظز بصَرت ایٌتزًتی ٍ با تلفي ّوزاُ بصَرت کاربزدی هی باشذ ضوٌا 

هتقاضیاى هی تَاًٌذ بصَرت حضَری با هزاجعِ بِ دستگاُ شْزستاًی ٍ بصَرت غیز الکتزًٍیکی جْت احزاس صالحیت افزاد ٍ 

 .هذارک اقذام ًوایٌذ

 : هسینه هب و پرداخت هب_ 5

عشایز فقظ ًسبت بِ پزداخت بْای گاس هایع ٍ ًفت سفیذ بِ قیوت هصَب در شْز اقذام هی ًوایٌذ ٍ ّشیٌِ ّای هزبَط بِ حول 

 .سَخت تَسظ ادارات اهَر عشایز شْزستاى ّا تاهیي هی گزدد

 :دوره عملکرد_ 6

 ًفز ٍ یا شزکت تعاًٍی عشایزی در 10 رٍس ًسبت بِ هعزفی 6 تا 4 ادارُ کل اهَر عشایز پس اس بزرسی درخَاست هتقاضی، عی هذت 

 . سال بِ شزکت پخش فزاٍردُ ّای ًفتی اقذام هی ًوایذ تا ًسبت بِ اخذ سْویِ سَخت فسیلی عشایز در شْزستاى اقذام ًوایذ

 :خبتمه توافقنبمه_ 7

. ایي خذهت بٌا بِ درخَاست هتقاضیاى ّز سال استوزار خَاّذ داشت

 

 


