
 یانیه توافق سطح خدمت ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

 :هقذهِ-1

بِ غَرت تؼبهلی ارائِ  خذهبت هرتبط بب بْرُ برداری از بستر رٍدخبًِ ّب ٍ هجبری آبی ایالمدر تبرًوبی ضرکت آة هٌطقِ ای 

 .الکترًٍیکی اًجبم هی گیرد خذهت بِ غَرت 6 گردیذُ است. در ایي هحَر

  
 :ّذف -2

، ایالمّذف از تَافقٌبهِ سطح خذهت ایي است کِ بِ هٌظَر ارائِ بب کیفیت خذهت ارائِ ضذُ تَسط ضرکت آّة هٌطقِ ای 

برای ػوَم هردم هَرد تَافق قرار گیرد. ایي بیبًیِ، سطح  خذهبت هرتبط بب بْرُ برداری از بستر رٍدخبًِ ّب ٍ هجبری آبی کیفیت

 تَافق دٍ جبًبِ در خػَظ ایي خذهت، رٍش ّبی ًظبرت ٍ هسئَلیت ّبی سبزهبًی را در غَرت لسٍم هطخع هی کٌذ

  
 :هسئَلیت -3

ئِ ضذُ بِ ػْذُ گرٍُ في فراّن سبختي بستر الزم برای ارائِ ، تضویي ، پبیذاری ٍ رفغ اضکبالت اػالم ضذُ در هَرد خذهبت ارا

 آٍری اطالػبت هی ببضذ. ّوچٌیي هسئَلیت ارائِ خذهبت در ایي بخص بر ػْذُ دفتر هٌْذسی رٍدخبًِ ّب ٍ سَاحل هی ببضذ

  
 :تؼْذات هتقببل خذهت گیرًذُ ٍ دستگبُ اجرایی -4

قرر ارائِ ًوبیذ. ضرکت هتؼْذ خذهت گیرًذُ هَظف است اطالػبت خَاستِ ضذُ را بِ درستی ٍ بِ غَرت غحیح ٍ در زهبى ه

 .است کِ اطالػبت خػَغی تکویل کٌٌذگبى فرم ّبی الکترًٍیکی، دراختیبر ػوَم قرار ًگیرد

 : ّسیٌِ ّب ٍ پرداخت -5

 .ّبی دریبفت ایي خذهت بستِ بِ ًَع خذهت درخَاست ضذُ هحبسبِ خَاّذ ضذ ّسیٌِ

  
 :دٍرُ ػولکرد -6

گیرًذُ بَدُ ٍ اگر بِ دالیل فٌی ًیبز بِ قطغ خذهت ٍجَد داضتِ ببضذ بر  ایي خذهت ّویطِ ٍ بِ غَرت برخط در اختیبر خذهت

 .رسبًی خَاّذ ضذ رٍی غفحِ اغلی خذهت تبریخ ٍ سبػت آى اطالع

  
 :خبتوِ تَافقٌبهِ -7

ّبی رسوی ایي ضرکت  گردد، هَضَع از طریق رسبًِّبی جذیذ هتَقف  در غَرتیکِ ارائِ ایي خذهت براسبس قَاًیي ٍ بخطٌبهِ

 .رسبًی خَاّذ ضذ اطالع

  


