
   توافقنبمه سطح خدمت تبمین و توسیع مولد هبی انزصی تجدید پذیز به عشبیز

 : مقدمه_ 1

خزاسان جىًتی تٍ مىظًر تامیه اوزصی مًرد ویاس در مىاعك فالذ تزق ي دير اس شثکٍ تًسیع ویزيی تزق تًسیلٍ ادارٌ کل امًر عشایز

وصة تًرتیه تادی تزای چاٌ َای مالذاری ویش وصة پىل َای خًرشیذی ي یا تًسیع فاوًس خًرشیذی ريشىایی مًرد ویاس عشایز ي تا 

 . می ومایذتزداشت آب شزب دام را تسُیل

 : هدف_ 2                        

 تامیه اوزصی مًرد ویاس عشایز در مىاعك عشایزی اس عزیك اوزصی َای وً ي پان تًسظ ادارٌ کل امًر عشایز

  :مسئولیت_ 3                          

                     ادارٌ کل امًر عشایز تٍ استىاد لًاویه تزوامٍ ي تًدجٍ ای ي مصًتات شًرای عالی عشایز الذام تٍ ارائٍ خذمت تامیه ي تًسیع مًلذ َای 

 .تٍ عشایز می ومایذ  اوزصی تجذیذ پذیز تٍ عشایز

 :تعهدات متقببل خدمت گیزنده و دستگبه اجزایی_ 4

متماضی می تًاوذ اس عزیك ساماوٍ وسثت تٍ .  خاوًار در سال است300 ادارٌ کل امًر عشایز مکلف تٍ تامیه اوزصی مًرد ویاس تزای 

درخًاست تامیه خذمت مًرد وظز تصًرت ایىتزوتی ي تا تلفه َمزاٌ تصًرت کارتزدی می تاشذ ضمىا متماضیان می تًاوىذ تصًرت 

 .حضًری تا مزاجعٍ تٍ دستگاٌ شُزستاوی ي تصًرت غیز الکتزيویکی جُت احزاس صالحیت افزاد ي مذارن الذام ومایىذ

 : هشینه هب و پزداخت هب_ 5

 .رایگان می تاشذ  ارائٍ خذمات  مزتًط تٍ تامیه ي تًسیع مًلذ َای اوزصی تجذیذ پذیز تٍ عشایز

 :دوره عملکزد_ 6

در مىاعك فالذ تزق ي دير اس شثکٍ تًسیع ویزيی تزق تًسیلٍ وصة پىل  ) اعتثار السم جُت تامیه ريشىایی 98 خاوًار در سال 300 تزای 

 .  ماٌ وصة ي راٌ اوذاسی می گزدد6 تا 4تامیه گزدیذٌ است کٍ پس اس تزرسی درخًاست متماضی عی مذت  (َای خًرشیذی 

 :خبتمه توافقنبمه_ 7

ایه خذمت فمظ تزای یکثار تزای خاوًار َای متماضی ي تٍ تزتیة ايلًیت لاتل اوجام است ي در صًرت تخصیص اعتثار در سال َای 

. .آتی ویش استمزار خًاَذ داشت

 

 


