سال 1398

راهنمای متقاضیان و مشترکین گاز
طبیعی در دریافت خدمات از دفاتر
پیشخوان دولت ومدارک مورد نیاز
برای هر خدمت

شرکت گاز استان خوزستان– مدیریت بهره برداری

خدمات شرکت گاز استان خوزستان
جدول شماره1
عنوان خدمت

ردیف
1

اشتراک پذیری مشترکین جزء

2

ارائه قبض المثنی

3

ارائه استعالم بدهی (تسویه حساب)

4

تغییر نام مشترک جزء

5

وصول وجوه قبوض

6

اخذ برگه های اعالم کنتور و ارائه آن به خدمات مشترکین مربوطه(نبودخوانی)

7

صدور دستور کار قطع گاز

8

صدور دستور کار وصل گاز

9

صدور دستورکار جمع آوری کنتور و رگوالتور

11

صدوردستورکار جابجایی کنتور

11

صدوردستورکار نصب انشعاب جدید

12

صدور دستور کار جمع آوری انشعاب یا جابجائی انشعاب (جمع آوری و نصب مجدد
انشعاب)

13

صدوردستورکار بررسی کنتور

14

صدوردستورکار تعویض کنتور

15

صدوردستورکار بررسی تعویض رگوالتور

16

صدوردستورکار تغییر ظرفیت اشتراک

17
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18

کسر مبالغ بدهی (اصالح قبض مشترکین گاز)

19

پاسخ استعالم شهرداری و سازمانها

21

محاسبه جزئیات صورتحساب (روش محاسبه قبض گاز)

21

ارجاع شکایات  /نظرات و پیشنهادات

22

درخواست اصالح اقالم محاسباتی اشتراک (درخواست تغییر و تصحیح در ظرفیت
کنتور /تعداد واحد  /اقلیم /زیر بنا /نوع مصرف  /نوع سازمان /نوع فعالیت )

23

درخواست اصالح اقالم فردی اشتراک (تصحیح نام /آدرس /کد ملی/کد پستی /شماره
تماس/پالک شهرداری )

24

اقاله و فسخ قرارداد

25

ثبت شماره همراه و ثابت مشترک(دریافت خدمات غیر حضوری)

26

تفکیک  /تجمیع کنتور

1

کارمزد دفاتر پیشخوان دولت –مصوب1398/03/28
جدول شماره2
كارمزد خدمات باجه اي فيمابين
خدمات قابل ارائه از سوي دفتر پيشخوان

ردیف

شركت گاز استان خوزستان و
دفاترپيشخوان(به ریال)

1

اشتراک پذیری مشترکین جزء

000111

2

ارائه قبض المثنی

00111

3

ارائه استعالم بدهی (تسویه حساب)

00111

4

تغییر نام مشترک جزء

00111

5

وصول وجوه قبوض

00111

6

اخذ برگه های اعالم کنتور و ارائه آن به خدمات مشترکین
مربوطه(نبودخوانی)

00111

7

صدور دستور کار قطع گاز

00111

8

صدور دستور کار وصل گاز

00111

9

صدور دستورکار جمع آوری کنتور و رگوالتور

010111

11

صدوردستورکار جابجایی کنتور

010111

11

صدوردستورکار نصب انشعاب جدید

010111

12

صدور دستور کار جمعآوری انشعاب یا جابجائی انشعاب (جمع آوری و نصب
مجدد انشعاب)

00111

13

صدوردستورکار بررسی کنتور

00111

14

صدوردستورکار تعویض کنتور

00111

15

صدوردستورکار بررسی تعویض رگوالتور

00111

16

صدوردستورکار تغییر ظرفیت اشتراک

00111

17
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00111

18

کسر مبالغ بدهی (اصالح قبض مشترکین گاز)

00111

19

پاسخ استعالم شهرداری و سازمانها

00111

21

محاسبه جزئیات صورتحساب (روش محاسبه قبض گاز)

00111

21

ارجاع شکایات  /نظرات و پیشنهادات

00111

22

درخواست اصالح اقالم محاسباتی اشتراک (درخواست تغییر و تصحیح در

00111

ظرفیت کنتور /تعداد واحد  /اقلیم /زیر بنا /نوع مصرف  /نوع سازمان /نوع
فعالیت )

23

درخواست اصالح اقالم فردی اشتراک (تصحیح نام /آدرس /کد ملی/کد پستی

00111

/شماره تماس/پالک شهرداری )

24

اقاله و فسخ قرارداد

00111

25

ثبت شماره همراه و ثابت مشترک(دریافت خدمات غیر حضوری)

00111

26

تفکیک  /تجمیع کنتور

00111

2

جدول شماره -3هزینه برقراری انشعاب مشترکین جزء
رديف

ظرفيت كنتور

هزينه برقراري انشعاب

(متر مكعب در ساعت)

به ريال
1/009/080

حداكثر زيربنا

حداكثرتعداد واحد

06

1

4

126/156

1

0

2/110/220

2

256

2

16

3/323/000

3

566

4

10

3/730/920

4

066

0

25

8/809/230

5

1366

16

46

10/090/800

0

2666

15

05

22/900/030

7

3666

26

166

33/230/000

0

5666

36

106

37/309/200

1

براي مركزاستانها حداكثر زيربنا121مترمربع ودرمورد كليه شهرها و روستا ها حداكثرزيربنا تا  151متر مربع مالك است.
در صورت هر گونه تغيير در نرخهاي مصوب شركت ملي گازايران  ،جدول فوق به همان ميزان تغيير و تغييرات جديد مورد
توافق طرفين خواهد بود .

جدول شماره -4هزینه ارائه خدمات اضافی به مشترکین
برای کنتورهای تا  23مترمکعب در ساعت

شرح خدمات

برای کنتورهای از 00تا  170مترمکعب
در ساعت

تعرفه با احتساب  9درصد مالیات بر ارزش افزوده

تعرفه با احتساب  9درصد مالیات بر

(ریال)

ارزش افزوده (ریال)

هزینه خدمات قطع و وصل

109،000

109،000

تغییر نام مشترک

30،300

109،000

21،800

21،800

202،300

202،300

109،000

320،000

320،000

320،000

هزینه تغییرمکان و سایل اندازه گیری
(کنتور)
آزمایش صحت کارو سایل اندازه گیری
(کنتور)
هزینه جمع آوری علمک
هزینه جابجایی/نصب مجددعلمک (به
ازاء هر متر کف خواب)

3

راهنمای

مراحل انجام کار هر یک از خدمات قابل ارائه به متقاضیان و مشترکین گاز

-1تشکیل پرونده
 -1مراجعه متقاضيي به دفتر ييخياوان و ارا ه نقخيه ايزومتري و برا تا يد ن اه مهندسي به متصدي دفتر
ييخاوان.
-2استعاله كديستي مل از اداره يست توسط متقاضي و ثبت شماره آن در ييمان فروش گاز طبيعي.
-3ارا ه فتوكپي قبض گاز نزديكترين همسايه (سمت چپ يا راست) متقاضي(درصورت وجود).
-4بررسيي و رويت سيند مايكيت و يروانه ساختمان يا يايان كارساختمان (براي ادارات و سازمانهاي دويتي
معرفي نماينده تاه االختيارطي نامه اداري مديرعامل متقاضي يا باالترين رده سازماني ايزامي است).
 4-1تخيكيل يرونده براي مخيتركين روستايي فاقد سند ثبتي  ،با اخذ تعهدنامه ثبتي (با متن فره ييوست،)4
اسيتخهاد مللي (فره ييوست)3با تاييد و مهر شوراي اسالمي و دهياري ملل بهمراه نامه گواهي عده خالف
از دهياري ملل بالمانع اسيت و در صيورت عده ارا ه نامه عده خالف از دهياري استعاله بنياد مسكن مبني
بر در ملدوده طرح هادي روستا قرار دارد ارا ه گردد.
 4-2در صييورتي كه مل فاقد سييند ثبتي رسييمي و داراي مدارك مايكيت عادي مي باشييد ،ارا ه تعهدنامه
ملضري از دفاتر اسناد رسمي ايزامي مي باشد.
4-3

در صيورتي كه مل فاقد يروانه سياختمان يا گواهي يايان كار باشيد  ،ارا ه نامه از شهرداري با كر

عبارت "گواهي عده خالف" ايزامي مي باشد.
 4-4در خصوص اشتراك تجاري در صورتي كه مل اجاره اي باشد ارا ه اجاره نامه ايزامي مي باشد.
ارا ه يروانه كسي به ناه متقاضيي يا ارا ه معرفي نامه از اتلاديه (صن ) مربوطه و يا ارا ه فره در خواست
اشتراك تعرفه تجاري (ييوست )6
 -5بررسيي و رويت اصيل شيناسنامه و كارت ملي متقاضي و تقبيق اطالعات متقاضي با سند ثبتي و احراز
مايكيت.

* قابل توجه اینکه احراز مالکیت فرد مراجعه کننده بعنوان مالک ملک توسط کاربر دفتر پیشخوان باید
انجام شود  .عواقب عدم احراز مالکیت بعهده دارنده مجوز دفتر پیشخوان خواهد بود.
 5-1در صورت نداشتن كارت ملي  ،تأييديه كد ملي از اداره ثبت احوال ايزامي مي باشد
 -6معرفي متقاضيي به بان ملي جهت يرداخت مبل حق اشيتراك به حسياب شيركت گاز اسيتان خوزستان
براساس تعرفه هاي مصوب شركت گاز(جدول شماره - 2هزينه برقراري انخعاب مختركين جزء)
-7دريافت دو نسياه از قبض بانكي سيه نسياه اي واريز شيده به حسياب شيركت از متقاضي  ،بابت هزينه
برقراري انخعاب
 -8يس از دريافت مدارك موردنياز و احراز هويت متقاضي و دريافت فيش يرداختي هزينه حق اشتراك (طبق
جدول شماره دو) از متقاضيان ،ييمان فروش گاز طبيعي به شرح زير تكميل مي گردد:
4

نساه اول و دوه ييمان فروش گاز با توجه به مدارك ارا ه شده به صورت تايپي توسط دفتر تكميل شده و
به رويت متقاضي رسيده و توسط وي امضاء مي گردد .نساه دوه توسط كارمند دفتر مهر و امضاء شده به
متقاضي تلويل و نساه اول نيز يس از مهر و امضاء و تاييد دفتر به شركت تلويل مي گردد.
 -9ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركين وارا ه كدرهگيري به مختري و ثبت در يرونده
 -11اسكن نمودن كليه مدارك متقاضي اشتراك يذيري شامل كليه مدارك تلويل گرفته شده از متقاضي كه
بايد تلويل شركت گردد (مدارك گفته شده در بند )12
 -11وفخرده سازي مدارك اسكن شده و بارگذاري فايل فخرده مدارك در يورتال امور مختركين
-12كنترل مدارك يل و ارسال توسط دفتر ييخاوان به شركت گاز مربوطه:
-1-12فره ن اه مهندسي(ييوست .)2
-2-12نقخه ايزومتري .
-3-12فيش بانكي.
-4-12فتوكپي يروانه ساختمان يا يايان كار يا اصل گواهي عده خالف  ،شناسنامه و كارت ملي
-5-12تعهدنامه ثبتي براي اسناد عادي (ييوست ) 4
-6-12وكايتنامه ثبتي بناه متقاضي درصورت عده حضورماي
-7-12معرفي نامه نماينده تاه االختيار سازمان/اداره متقاضي گاز
-8-12فره ييمان فروش گازطبيعي(ييوست )1
-9-12فره استخهاد مللي(ييوست )3
-11-12در خصوص اشتراك تجاري :
اي  :واحد هاي تجاري با مايكيت صاح كس
-1

ارا ه اصل فره تاييد يه سازمان ن اه مهندسي (فتوكپي يخت و رو)

-2

ارا ه اصل سند مايكيت

-3

ارا ه اصل كارت مليخماره همراه و كد يستي از سوي متقاضي

-4

ارا ه اصل شناسنامه

-5

ارا ه اصل وفتوكپي يروانه ساختمان

-6

ارا ه اصل معرفي نامه اتلاديه صن

مرتبط با نوع كس متقاضي (جهت استفاده از تعرفه خاص)

ب :واحد هاي تجاري استيجاري
-1

ارا ه اصل فره تاييد يه سازمان ن اه مهندسي (فتوكپي يخت و رو)

-2

ارا ه اصل اجاره نامه موجر و مستأجر

-3

ارا ه جواز كس يا معرفي نامه از اتلاديه مربوط

 -4ارا ه اصل كارت ملي شماره همراه و كد يستي از سوي ماي
-5

ارا ه اصل شناسنامه
5

-6

ارا ه اصل وفتوكپي يروانه ساختمان

ج :متقاضيان اشتراك تجاري آزاد
-1

ارا ه اصل فره تاييد يه سازمان ن اه مهندسي (فتوكپي يخت و رو)

-2

ارا ه اصل سند مايكيت

-3

ارا ه اصل كارت مليخماره همراه و كد يستي از سوي متقاضي

-4

ارا ه اصل شناسنامه

-5

تكميل فره درخواست اشتراك آزاد F-OD-173

-6

ارا ه اصل وفتوكپي يروانه ساختمان

-7

ارا ه تعهد نامه كتبي (براي فاقدين سند)F-OD-168

تبصييره :1در صييورت عده وجود يروانه يا معرفي از صيين تكميل فره در خواسييت اشييتراك تعرفه تجاري ايزامي
است (ييوست )6


اطالع رسانی:

تخكيل يرونده براي متقاضيان داراي شرا ط يل  ،با رعايت كليه ضوابط و مجوز ساييانه شركت گاز براي
ي نوبت رايگان خواهد بود :
 -1آزادگان  ،همسران  ،فرزندان و وايدين شهدا،اسراء و مفقوداالثرها تا ظرفيت  6متر مكع
 -2جانباز با درصد  %25به باال تا ظرفيت ده متر مكع
 -3مددجويان كميته امداد تا ظرفيت  6متر مكع
 -4سازمان بهزيستي تا ظرفيت  6مترمكع
 -5مساجدروستايي
 -6مساجد شهري
 -7حسينه ها
 -8اماكن ديني اقليتهاي ديني
 -9حوزه هاي علميه
ضمناً  :در بندهاي  4 ،3 ،2 ،1چنانچه متقاضي نياز به ظرفيت هاي باالتر داشته باشد بايد ما به ايتفاوت حق
اشتراك را يرداخت نمايد.

 قابل توجه اینکه احراز مالکیت فرد مراجعه کننده بعنوان مالک ملک توسط کاربر دفتر پیشخوان بایدانجام شود  .عواقب عدم احراز مالکیت بعهده دارنده مجوز دفتر پیشخوان خواهد بود.

6

 توجه فرمائید در هر یک از مراحل اشتراک پذیری  ،درخواست صدور قبض المثنی  ،اصالحقبض  ،درخواست کار تعمیراتی و  . . .الزم است اطالعات فیلدهای خالی همچون کد ملی ،
کد پستی  ،شماره تلفن ثابت  ،شماره تلفن همراه  ،شناسه ملی  ،شناسه کد اقتصادی و . .
 .با دریافت اطالعات از متقاضی  /مشترک تکمیل گردد .
-2صدورقبض المثنی
 -1مراجعه مخترك به دفترييخاوان وارا ه شماره اشتراك  ،شماره تماس همراه و ثابت ،كد ملي  ،كد يستي
جهت صدورقبض ايمثني
 -2ثبت اطالعات دريافتي  ،چاپ قبض ايمثني بر اساس آخرين فايل قبوض موجود در نره افزار يورتال امور
مختركين گاز يس از كنترل سوابق يرداختي و اطمينان از بدهكار بودن مخترك
 -3تلويل قبض اايمثني به متقاضي
-4اخذ وجه قبض از مخترك و يرداخت فوري به حساب شركت گاز استان خوزستان از طريق  POSبانكي يا
اينترنت
-5ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركين وارا ه كدرهگيري به مختري

-3کسر مبالغ بدهی پرداخت شده از آخرین صورتحساب(اصالح صورتحساب)
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان و ارا ه آخرين قبض صادره با بدهي گذشته
 -2مقابقت قبوض ارا ه شده از مخترك و كسر مبل قبض قبلي يرداخت شده  ،يس از كنترل سوابق يرداختي
و اطمينان از بستانكار بودن مخترك
 -3چاپ فره اصالح مبل قابل يرداخت وشناسه يرداخت از سامانه يورتال درباش اصالح صورتلساب و
تلويل فره چاپ شده به متقاضي
 -4اخذ وجه قبض از مخترك و يرداخت فوري به حساب شركت گاز استان خوزستان از طريق  POSبانكي يا
اينترنت
 -5ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركين وارا ه كدرهگيري به مختري

توجه  :کسر مبالغ قبوض بجز موارد فوق اکیداً ممنوع و تخلف محسوب می شود .
نكته  :چنانچه صورتلسابي قبالً تصليح مبل شده باشد امكان تصليح مجدد آن وجود ندارد و جهت مخاهده
مجدد آن بايد از طريق منوي جستجوي سريع اقداه به مخاهده آن نمود .

-4تسویه حساب
-1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت و ارا ه آخرين صورتلساب گاز بها يا شماره اشتراك
-2رويت آخرين فايل قبوض موجود در يورتال امور مختركين
 -3رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
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كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
 -4ارا ه آخرين شماره كنتورگاز مصرفيو شماره همراه و كد مليو كد يستي از طرف متقاضي
 -5رقم كنتور ارا ه شده از سوي متقاضي را با رقم فعلي آخرين صورتلساب موجود در يرتال مختركين
مقايسه نمايد ترجيلاً توصيه مي گردد كاربر دفترييخاوان تصوير رقم انداز كنتور را از مخترك اخذ و در
يورتال بارگذاري نمايد
 -6وروداطالعات توسط متصدي دفترييخاواندر باش تسويه حساب سامانه يورتال وثبت اطالعات يل:
 شماره فعلي كنتور اعاله شده از سوي مخترك
 تاريخ فعلي اعاله شده توسط متقاضي
 اسكن و ييوست نمودن آخرين قبض يرداختي
 شماره همراه و كد ملي و كد يستي متقاضي
-7كنترل ياسخ قبوض تسويه حساب بارگذاري شده از سوي كاربران شركت گاز
 -8چاپ قبض تسويه حساب و ارا ه به متقاضي
 -9دفتر يس از دريافت فايل قبض تسويه حساب در يورتال ،ضمن تماس با مخترك يرينت آن را در اخيتار
وي قرار دهد.
كليه عواق و ياساگويي در خصوص صلت تسويه حساب ارا ه شده تماماً به عهده دفتر مي باشد و شركت
(اداره گاز مربوطه) در اين خصوص هيچگونه مسئوييتي ندارد.

-5تغییر نام
 -1تكميل فرهF-OD-71درخواست تغيير ناه توسط ماي جديد( ييوست )5
 -2استعاله كديستي مل از اداره يست توسط متقاضي و ثبت شماره آن در ييمان فروش گاز طبيعي
 -3بررسي و رويت سند مايكيت و يروانه ساختمان(براي ادارات و سازمانهاي دويتي معرفي نماينده تاه
االختيار طي نامه اداري مديرعامل متقاضي يا باالترين رده سازماني ايزامي است)
 )3-1تغيير ناه و تخكيل يرونده براي مختركين روستايي فاقد سند ثبتي ،با ارا ه قوينامه خريد و اخذ تعهدنامه
ملضري يا ارا ه استخهاد مللي و تاييد شوراي اسالمي ،دهياري و باخداري بالمانع است.
 3-1تغيير ناه و تخيكيل يرونده براي مخيتركين شهري فاقد سند ثبتي ،با ارا ه قوينامه خريد و اخذ تعهدنامه
ملضري بالمانع است .

 -4بررسي ورويت اصل شناسنامه وياكارت ملي متقاضي و تقبيق اطالعات متقاضي باسند ثبتي واحراز
مايكيت
 4-1در صورت نداشتن كارت ملي  ،تأييديه كد ملي از اداره ثبت احوال ايزامي مي باشد
 -5تكميل و كنترل فره ييمان فروش گاز طبيعي توسط متصدي باجه(ييوست )1
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 -6رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
 -7در صورت عده ارا ه هر ي

از موارد فوق بررسي در سيستم جهت حصول اطمينان از يرداخت قبض

ايزامي است.
 -8دريافت دو نساه از قبض بانكي سه نساه اي واريز شده به حساب شركت از ماي جديد  ،بابت هزينه
تغيير ناه طبق تعرفه هاي مصوب شركت گاز (جدول شماره  -3هزينه هاي ارا ه خدمات اضافه)
 -9تكميل نساه اول و دوه ييمان فروش گاز با توجه به مدارك ارا ه شده به صورت تايپي توسط دفتر تكميل
شده و به رويت متقاضي رسيده و توسط وي امضاء مي گردد .نساه دوه توسط كارمند دفتر مهر و امضاء
شده به متقاضي تلويل و نساه اول نيز يس از مهر و امضاء و تاييد دفتر به انضماه ديگر مدارك به شركت
(به شركت گاز مربوطه) تلويل مي گردد .ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركين همچنين ثبت شماره
همراه و كد ملي و كد يستي مختركوارا ه كدرهگيري به ماي جديدو ثبت كدرهگيري در يرونده

*قابل توجه اینکه احراز مالکیت فرد مراجعه کننده بعنوان مالک ملک توسط کاربر دفتر پیشخوان باید
انجام شود  .عواقب عدم احراز مالکیت بعهده دارنده مجوز دفتر پیشخوان خواهد بود.
 -11كنترل مدارك يل و ارسال توسط دفتر ييخاوان به اداره گاز ناحيه مربوطه:
-1-11فره (F-OD-71ييوست )5
-2-11شماره همراه و كد ملي و كد يستي ماي جديد
-3-11فيش بانكي
-4-11تعهدنامه ثبتي براي اسناد عادي (ييوست ) 4
-5-11وكايتنامه ثبتي بناه متقاضي درصورت عده حضورماي
-6-11معرفي نامه نماينده تاه االختيار سازمان/اداره متقاضي گاز
-7-11فره ييمان فروش گازطبيعي(ييوست )1
-8-11فره استخهاد ملليروستايي براي مختركين روستايي فاقد سند ثبتي (ييوست )3
تبصره  :در صورت اصالح ناه و ناه خانوادگي مخترك كه در توضيلات شناسنامه يلاظ گرديده باشد كپي
برابر با اصل صفله اول شناسنامه به همراه برا توضيلات و كپي كارت ملي جديد همراه ساير مدارك از
سوي دفتر به شركت ارسال گردد.

-6وصول وجوه قبض
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت براي يرداخت قبض گاز بها
 -2دريافت مبل آخرين صورتلساب مخترك توسط كاربران دفتر ييخاوان و واريزنمودن مبل قبض به
حساب شركت گاز(از طريق اينترنت يا POSبانكي)
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 -3ورود اطالعات توسط متصدي دفتر ييخاوان به سامانه يورتال امورمختركين
 )3-1يرداخت قبل از ققع  :چنانچه مختركي قبل از ققع گاز بهمراه برا اخقاريه ققع  ،جهت يرداخت مراجعه
نمود اين گزينه انتااب مي شود
 )3-2يرداخت يس از ققع  :براي مختركيني كه بعلت بدهي جريان گاز آنها توسط شركت ققع شده است و
براي يرداخت آخرين قبض گازبها مراجعه نموده اند اين گزينه انتااب مي شود
 )3-3عادي  :در ساير موارد يرداختي اين گزينه انتااب مي شود
 -4ارا ه رسيد يرداختي و ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي
و كد يستي مختركوارا ه كدرهگيري به مختري
 -5ارسال فتوكپيورسيد يرداختي قبض يرداخت شده به اداره گاز ناحيه مربوطه

-7اخذ برگه های اعالم کنتور و ارائه آن به خدمات مشترکین مربوطه
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت
 -2ارا ه برا حاوي اعاله شماره كنتوربه كاربر دفتر ييخاوان
 -3وروداطالعات رقم كنتورتوسط متصدي دفترييخاوان به سامانه يورتال امور مختركين
 -5ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركين و همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مخترك
وارا ه كدرهگيري به مختري

-8صدور دستور کار قطع گاز
 -1تكميل فرهF-OD-71درخواست ققع جريان گازتوسط مخترك( ييوست )5
 -2بررسي و رويت اصل شناسنامه  ،كارت ملي متقاضي  ،تقبيق اطالعات مخترك با سند ثبتي  ،احراز مايكيت
و وكايتنامه ثبتي بناه متقاضي درصورت عده حضورماي
 -3رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
(درزمان ققع جريان گاز هزينه اي بمن ور واريز به حساب شركت گاز از مخترك در يافت نمي شود)
-4ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركينهمچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مختركوارا ه
كدرهگيري به مختري
-5ارسال فره(F-OD-71درخواست ققع جريان گاز)بهمراه كپي مدارك اشاره شده در (بند )2به شركت گاز
مربوطه
 - 5-1در صورتي كه آخرين صورتلساب به ناه متقاضي باشد ارسال فره(F-OD-71درخواست ققع جريان
گاز) بهمراه كپي آخرين صورتلساب صادره به همراه كپي شناسنامه و كارت ملي جهت ارسال به شركت گاز
كافي مي باشد .
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-9صدور دستور کار وصل گاز
 -1مراجعه مخترك به دفاتر ييخاوان دويت
 -2انجاه اقدامات وصل گاز به شرح يل :
 2-1درخواست وصل گاز يس از يرداخت بدهي و كنترل سوابق يرداختي
 )2-1-1رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
 )2-1-2تكميل فرهF-OD-71درخواست وصل جريان گازتوسط مخترك( ييوست )5
 )2-1-3دريافت دو نساه از قبض بانكي واريز شده به حساب شركت از مخترك  ،بابت هزينه وصل گاز(جدول
شماره )3
 )2-1-4ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مخترك
وارا ه كد رهگيري به مخترك
) )2-1-5ارسال فره (F-OD-71درخواست وصل جريان گاز) بهمراه فيش بانكي و فتوكپي آخرين قبض گاز بها
يرداختي به شركت گاز مربوطه
 2-2درخواست وصل گاز يس از انجاه تغييرات در سيستم يويه كخي داخلي:
 2-2-1تكميل فره  F-OD-71درخواست وصل جريان گاز(ييوست 2 )5
 2-2-2ييوست نمودن نقخه ايزومتري و فره تأييديه سازمان ن اه مهندسي ساختمان
 2-2-3استعاله كديستي مل از اداره يست توسط مخترك و ثبت شماره آن در ييمان فروش گاز طبيعي
 2-2-4بررسي و رويت سند مايكيت و يروانه ساختمان
 2-2-5بررسي و رويت اصل شناسنامه و يا كارت ملي مخترك وتقبيق اطالعات متقاضي با سند ثبتي واحراز
مايكيت
 2-2-6رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
 2-2-7دريافت دو نساه از قبض بانكي سه نساه اي واريز شده به حساب شركت از مخترك  ،بابت هزينه
وصل گاز(جدول شماره )3
2-2-8ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركينهمچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي
مختركوارا ه كد رهگيري به مخترك
 2-2-9كنترل مدارك يل و ارسال توسط دفتر ييخاوان به اداره گاز ناحيه مربوطه
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-1-2-2-9فره (F-OD-71درخواست وصل جريان گاز)
-2-2-2-9فره ن اه مهندسي
-3-2-2-9نقخه ايزومتري
-4-2-2-9فيش بانكي
-5-2-2-9فتوكپي يروانه ساختمان
-6-2-2-9تعهدنامه ثبتي براي اسناد عادي (ييوست ) 5
-7-2-2-9وكايتنامه ثبتي بناه متقاضي درصورت عده حضورماي
-8-2-2-9معرفي نامه نماينده تاه االختيار سازمان/اداره متقاضي گاز
-9-2-2-9فره ييمان فروش گازطبيعي
-11-2-2-9فتوكپي آخرين قبض گازبها يرداختي
-11-2-2-9رسيد كنتور و رگوالتور كه از سوي شركت گاز به مخترك تلويل داده شده است
 2-3درخواست وصل گاز خسارتي
-2-3-1مراجعه مخترك به دفترييخاوان به علت خسارت واردنمودن به تجهيزات ،شبكه و انخعابات وققع
بودن جريان گاز
-2-3-2رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
-2-3-3دريافت دو نساه از قبض بانكي سه نساه اي واريز شده به حساب شركت از مخترك  ،بابت هزينه
وصل گاز(مقابق جدول مباي اعاله شده در سامانه يورتال امور مختركين )
 -2-3-4تكميل فره F-OD-71درخواست وصل جريان گازتوسط مخترك(نمونه ييوست )5
 -2-3-5ثبت اقدامات درنره افزار يورتاالمورمختركينهمچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي
مختركوارا ه كد رهگيري به مخترك
-2-3-6ارسال فره (F-OD-71درخواست وصل جريان گاز) بهمراه فيش بانكي و فتوكپي كارت ملي  ،يروانه
ساختمان وآخرين قبض گازبها يرداختي بهخركت گاز مربوطه

-11صدور دستور کار جمع آوری کنتور و رگوالتور
-1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت
 -2رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
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 -3بررسي و رويت اصل شناسنامه و يا كارت ملي متقاضي و تقبيق اطالعات متقاضي با سند ثبتي و احراز
مايكيت
 -4تكميل فره F-OD-71درخواست جمع آوري كنتور و رگوالتور(نمونه ييوست )5
-5ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امورمختركين وارا ه كد رهگيري به مخترك
 -6ارسال فره (F-OD-71درخواست جمع آوري كنتور و رگوالتور) بهمراه فيش بانكي و فتوكپي كارت ملي
به شركت گاز مربوطه

-11صدور دستور کار جابجایی کنتور
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت
 -2رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
 -3بررسي و رويت اصل شناسنامه و يا كارت ملي متقاضي و تقبيق اطالعات متقاضي با سند ثبتي و احراز
مايكيت
 -4تكميل فره F-OD-71درخواست جمع آوري كنتور و رگوالتور(نمونه ييوست )5
 -5دريافت دو نساه از قبض بانكي سه نساه اي واريز شده توسط متقاضي بابت تعرفه حق ايسهم شركت
گاز به حساب شركت گاز (مقابق جدول شماره چهار)
 -6ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امور مختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مخترك
و ارا ه كد رهگيري به مختري
-7ارسال فره (F-OD-71درخواست جابجايي كنتور) بهمراه فيش بانكي و فتوكپي آخرين قبض گازبها يرداختي
به شركت گاز مربوطه

-12صدور دستور کار نصب انشعاب جدید گاز
-1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت
 -2بررسي ورويت اصل شناسنامه و ياكارت ملي متقاضي وتقبيق اطالعات متقاضي باسند ثبتي واحراز
مايكيت
 2-1براي متقاضيي روستايي فاقد سند ثبتي  ،با اخذ تعهدنامه ثبتي (با متن فره ييوست ، )4استخهاد مللي
(فره ييوست )3با تاييد و مهر شوراي اسالمي و دهياري ملل بهمراه نامه گواهي عده خالف از دهياري ملل
بالمانع اسيت و در صيورت عده ارا ه نامه عده خالف از دهياري اسيتعاله بنياد مسيكن مبني بر در ملدوده
طرح هادي روستا قرار دارد ارا ه گردد.
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 2-2براي متقاضيي شهري در صورت ي كه مل فاقد يروانه ساختمان يا گواهي يايان كار باشد  ،ارا ه نامه
از شهرداري با كر عبارت "گواهي عده خالف" ايزامي مي باشد).
 -3تكميل فره F-OD-71درخواست نص انخعاب جديد (نمونه ييوست )5
 -4ثبت اقدامات درنره افزار يورتال امور مختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مخترك
و ارا ه كد رهگيري به مختري
-5ارسال فره(F-OD-71درخواست نص انخعاب جديد) به شركت گاز مربوطه به همراه مدارك (بند)2

-13صدور دستور کار جمعآوری انشعاب یا جابجائی انشعاب (جمع آوری و نصب مجدد
انشعاب)
-1مراجعه متقاضي /مخترك به دفتر ييخاوان دويت و ارا ه درخواست جمعآوري انخعاب /نص مجدد
 -2رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
 2-1در صورتي كه متقاضي فاقد اشتراك باشد ارائه کپی قبض گاز نزدیکترین همسایه (سمت چپ یا راست)
متقاضی(درصورت وجود)

-3بررسي و رويت اصل شناسنامه و يا كارت ملي متقاضي و تقبيق اطالعات متقاضي با سند ثبتي و احراز
مايكيت
 -6تكميل فره F-OD-71باش درخواست جمعآوري انخعاب /نص مجدد(نمونه ييوست )5
 -7ثبت اقدامات درنره افزاريورتاالمورمختركينهمچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مختركوارا ه
كدرهگيري به مختري
 -6ارسال فره  F-OD-71به شركت گاز مربوطه ،انجاه بررسي در ملل و برآورد هزينه جمعآوري انخعاب/
نص مجددو ثبت مبل در نره افزار يورتال از سوي كاركنان شركت گاز
-7راهنما ي و ارجاع متقاضي  /مخترك به دفتر ييخاوان مربوطه به من ور دريافت نامه شركت گاز خقاب
به شهرداري در خصوص دريافت مجوز حفاري الزه از شهرداريمنققه
-8مراجعه متقاضي  /مخترك به دفتر ييخاوان بمن ور تلويل گرفتن نامه شركت گاز و انجاه مراحل دريافت
مجوز حفاري از شهرداري مربوطه و بازگخت ياسخ شهرداري به دفتر ييخاوان
 -9تلويل گرفتن مجوز حفاري از متقاضي  /مخترك و بارگذاري مجوز در يورتال امور مختركين براي
كاركنان شركت گاز توسط كاربر دفتر ييخاوان
-11دريافت دو نساه از قبض بانكي سه نساه اي واريز شده به حساب شركت گاز از مخترك  ،بابت
جمعآوري انخعاب /نص مجدد(جدول شماره)3
-11ثبت اقدامات درسامانه يورتال امور مختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مختركو
ارا ه كد رهگيري به مخترك
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 -12ارسال اصل فره (F-OD-71درخواست جمع آوري انخعاب و نص مجدد) بهمراه مجوز شهرداري  ،فيش
يرداختي و فتوكپي آخرين قبض گازبها يرداختي به شركت گاز مربوطه
 -13انجاه عمليات جمعآوري انخعاب /نص مجدد توسط گروه تعميرات شركت گاز

-14صدور دستور کار بررسی کنتور
-1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت
 -2رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
 -3تكميل فره F-OD-71درخواست بررسي كنتور(نمونه ييوست )5
-4ثبت اقدامات درسامانه يورتال امور مختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مختركو
ارا ه كد رهگيري به مخترك
-5ارسال فره (F-OD-71درخواست بررسي كنتور) فتوكپي آخرين قبض گازبها يرداختي به شركت گاز
مربوطه
-6هزينه مربوط به بررسي كنتور  ،توسط كاركنان شركت گاز درسوابق بدهكاري مخترك درج خواهد شد

-15صدور دستور کار تعویض کنتور
-1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت
 -2رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
 -3تكميل فره F-OD-71درخواست بررسي جهت تعويض كنتور(نمونه ييوست )5
-4ثبت اقدامات درسامانه يورتال امور مختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مخترك و
ارا ه كد رهگيري به مخترك
-5ارسال فره (F-OD-71درخواست بررسيجهت تعويض كنتور) فتوكپي آخرين قبض گازبها يرداختي به
شركت گاز مربوطه

-16صدور دستور کار بررسی تعویض رگوالتور
-1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت
 -2رويت آخرين قبض گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
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 -3تكميل فره  F-OD-71و درخواست بررسي جهت تعويض رگوالتور(نمونه ييوست )5
-4ثبت اقدامات درسامانه يورتال امورمختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مخترك و
ارا ه كد رهگيري به مخترك
 -6ارسال فره (F-OD-71درخواست بررسيجهت تعويض رگوالتور) و فتوكپي آخرين قبض گازبها يرداختي
به شركت گاز مربوطه

-17صدور دستور کار تغییر ظرفیت اشتراک
-1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت
 -2تكميل فرهF-OD-71درخواست افزايش ظرفيت كنتوروارا ه مدارك يل به متصدي دفتر ييخاوان
 )2-1دريافت تاييديه سازمان ن اه مهندسي ساختمان و نقخه ايزومتري
 )2-2استعاله كديستي مل از اداره يست توسط متقاضي و ثبت شماره آن در ييمان فروش گاز طبيعي
)2-3بررسييي و رويت سييند مايكيت و يروانه سيياختمان(براي ادارات و سييازمانهاي دويتي معرفي نماينده تاه
االختيارطي نامه اداري مديرعامل متقاضي يا باالترين رده سازماني ايزامي است)
)2-4تخكيل يرونده براي مناطق شهري و روستايي مخاص شده توسط شركت گاز كه فاقد سند ثبتي هستند
با ارا ه قوينامه بنگاهي و ارا ه تعهد نامه ثبتي بالمانع است
 )2-5تخيكيل يرونده براي مختركين روستايي فاقد سند ثبتي  ،با اخذ تعهدنامه ثبتي استخهاد مللي و تاييد
شوراي اسالمي و دهياري ملل بالمانع است
)2-6انجاه هماهنگي با شيركت گاز در خصيوص صدورقبض تسويه حساب بر اساس ظرفيت قديم و تلويل
آن به مخترك جهت يرداخت
كنترل سييوابق يرداختي مخييترك در يرتال امور مخييتركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضييوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
)2-7دريافت رسيد جمع آوري كنتورورگوالتور كه توسط امداد گاز به متقاضي ارا ه شده است
) 2-8بررسي و رويت سند مايكيت يا قوينامه متقاضي
 )2-9بررسي و رويت اصل يروانه ساختماني متقاضي
 ) 2-11بررسيي و رويت اصيل شيناسنامه و يا كارت ملي متقاضي و تقبيق اطالعات متقاضي با سند ثبتي و
احراز مايكيت
 -3دريافت دونساه از قبض بانكي سه نساه اي واريز شده توسط متقاضي به حساب شركت گاز (جدول
شماره چهار تفاهم نامه) بابت تغيير ظرفيت كنتور از كم به زياد بر اساس ملاسبه مابه ايتفاوت حق اشتراك
 -4تكميل و كنترل فره ييمان فروش گاز طبيعي توسط متصدي باجه(فره ييوست )1
-5ثبت اقدامات درسامانه يورتال امور مختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مختركو
ارا ه كد رهگيري به مخترك
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 -6كنترل مدارك يل و ارسال توسط دفتر ييخاوان به اداره گاز ناحيه مربوطه
-1-6فره (F-OD-71درخواست افزايش ظرفيت كنتور) (ييوست)5
-2-6فره ن اه مهندسي(ييوست )2
-3-6نقخه ايزومتري
-4-6فيش بانكي
-5-6فتوكپي يروانه ساختمان و كارت ملي
-7-6فره استخهاد مللي (ييوست )3
-8-6تعهدنامه ثبتي براي اسناد عادي (ييوست )4
-9-6وكايتنامه ثبتي بناه متقاضي درصورت عده حضورماي
-11-6معرفي نامه نماينده تاه االختيار سازمان/اداره متقاضي گاز
-11-6فره ييمان فروش گازطبيعي
-12-6فتوكپي آخرين قبض گاز بها يرداختي
-13-6رسيد كنتور و رگوالتور كه از سوي شركت گاز به مخترك تلويل داده شده است

-18بررسی و مجوز اصالح صورتحساب گازبهاء(کارت )22
-1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت ارا ه تصوير شماره رقم انداز به همراه آخرين صورتلساب صادر
شده(رويت رسيد يرداختي آخرين قبض گازبهاصادر شده قبل از صورتلساب مورد اعتراض ايزامي است )
 -2مقايسه شماره سريال و رقم كنتور نص در ملل با سريال كنتور وشماره رقم فعلي آخرين صورتلساب
صادره در صورت مقابقت سريال كنتور آخرين صورتلساب و كنتور مل :
 2-1در صورتي كه رقم فعلي شمارشگر كنتور مل

از رقم فعلي صورتلساب بيختر باشد مخترك مصرف

داشته است .
 2-2در صورتي كه رقم فعلي شمارشگر كنتور مل

از رقم فعلي صورتلساب كمتر باشد اشتباه در قرا ت

صورتلساب صورت گرفته است و نياز به تعديل صورتلساب مي باشد .
 -3درصورت بدهي اشتراك ،يرداخت بدهي قبلي آخرين صورتلساب صادره درآخرين دوره سال جاري
 -4تكميل توضيلات فره بررسي و مجوز اصالح صورتلساب گازبها(ييوست )7توسط كاربر دفتر ييخاوان
دويت
 -5ثبت اطالعات در يرتال امور مختركينهمچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مخترك
 -7ارسال فره بررسي و مجوز اصالح صورتلساب گازبها  ،آخرين صورتلساب صادره  ،رقم صليح شماره
انداز كنتور به شركت گاز مربوطه

-19کسر مبالغ بدهی انتقال یافته به قبض جدید(اصالح قبض به مبلغ جاری )
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 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت بعلت انتقال مبل بدهي قبض قبلي به قبض جديد و ارا ه تصوير
آخرين قبض يرداختي با قبض جديد تلويل داده شده در دوره جديد كنتور خواني
 -2بررسي تاريخ يرداخت قبض قبلي و كنترل وصول وجه قبض در سامانه يرتال بر اساس شماره سري
قبض و مبل يرداختي
 -3در صورت رويت وصول قبض قبلي در سامانه يرتال  ،درج درخواست در سامانه يرتال در باش اصالح
قبض
اصالح قبض به مبل جاري  ،يرينت و تلويل به مخترك
 -5در صورت عده رويت ثبت مبل يرداخت شده قبلي در سامانه يرتال برقراري تماس با شركت و طرح
موضوع جهت بررسي و ياسخ به مخترك (با انجاه مذاكره تلفني و راهنما ي ها ي كه از كاربران
شركت دريافت مي كنيد نسبت به اصالح قبض اقداه گردد )
 -6در صورتي كه كاربران شركت گاز (واحد خدمات متقاضيان ومختركين ) سابقه اي دال بريرداخت
قبض مورد ادعاي مخترك را در سامانه هاي شركت نيابند  ،مخترك را به بان
قبض قبلي راهنما ي نما يد ( .راهنما ي مخترك به بان

دريافت كننده مبل

دريافت كننده بمن ور علت يابي عده ارسال

وجه دريافتي بابت قبض قبلي به حساب شركت گاز خواهد بود ).

 -21پاسخ استعالم شهرداری و سازمانها
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت و ارا ه استعاله انجاه شده از شركت از سازمانهاي سقح شهر
(شهرداري  ،دفاتر ثبت اسنادرسمي  ،دادگستري و ) . . .
 -2ثبت استعاله در سامانه يرتال و ارسال به شركت گاز مربوطه
 -3بررسي استعاله از سوي كاربران شركت گاز (واحد خدمات متقاضيان ومختركين ) و ثبت ياسخ در سامانه
يرتال
 -4رويت و يرينت ياسخ و تلويل به متقاضي
*توضيح اينكه شركت گاز زمان ياسخ به استعالمها را  24ساعت تعيين نموده است .

 -21محاسبه جزئیات صورتحساب (روش محاسبه قبض گاز)
براي اطالع ازروش ملاسبه صورتلساب گاز(قبض گاز)مي توانيد به وبگاه شركت ملي گاز ايران(وب سايت
 )www.nigc.irمراجعه و با انتااب گزينه نلوه ملاسبه گاز بها (شكل  ) 1و درج اطالعات اقليم ،شماره اشتراك
 ،رقم كنتور وتاريخ قرا ت در فره بعدي (همه اين اطالعات در فره قبض مورد سوال نوشته شده است ) ،روش
ملاسبه قبض خود را با جز يات كامل مخاهده نما يد .
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(شكل ) 1

-22ارجاع شکایات  /نظرات وپیشنهادات :
هر ي

از متقاضيان و مختركين گرامي براي درج شكايت  ،ن ر و ييخنهاد مي توانند به وبگاه شركت گاز

استان خوزستان ()www.nigc-khgc.irمراجعه و در صفله اصلي وبگاه  ،باش ييخنهادات و شكايات با
ورود به يكي از سامانه مورد ن ر  ،هر گونه شكايت  ،ن ر و ييخنهاد خود را به ثبت برسانند  .توجه داشته
باشيد كه ييگيري شكايت  ،ن ر و ييخنهاد خود را از طريق كد رهگيري داده شده از سوي سامانه مورد ييگيري
قرار مي گيرد .

-23درخواست اصالح اقالم محاسباتی اشتراک (درخواست تغییر و تصحیح در ظرفیت
کنتور /تعداد واحد  /اقلیم /زیر بنا /نوع مصرف  /نوع سازمان /نوع فعالیت ):
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت و ارا ه آخرين قبض گاز از سوي مخترك به كاربر دفتر ييخاوان
 -2ارا ه اطالعات صليح زير بنا و تعداد واحد (يروانه ساختمان /يايان كار  /گواهي از شهرداري يا دهياري )
از سوي مخترك به كاربر دفتر ييخاوان
-3ارا ه اطالعات صليح نوع مصرف  ،فعاييت وسازمان از سوي مخترك به كاربر دفتر ييخاوان
 -4احراز هويت مخترك توسط كاربر دفتر ييخاوان و كنترل بدهي اشتراك از طريق رويت آخرين قبض
گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره سال جاري
كنترل سوابق يرداختي مخترك در يرتال امور مختركين كنترل يرداختهاي روزجاري(غيرحضوري:رويت
رسيديرداختي عابربان  ،رسيد ،posرسيداينترنتي_حضوري :مهر بان و يرفراژ ماشيني)
 -5تكميل فره(F-OD-71ييوست شماره )5درخواست تغيير و تصليح در ظرفيت كنتور /تعداد واحد  /اقليم/
زير بنا /نوع مصرف  /نوع سازمان /نوع فعاييت وارا ه مدارك بندهاي فوق به متصدي دفتر ييخاوان
 -4ثبت اطالعات در يرتال امور مختركين همچنين ثبت شماره همراه و كد ملي و كد يستي مخترك
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 -5ارسال فره( F-OD-71ييوست شماره )5درخواست تغيير و تصليح در ظرفيت كنتور /تعداد واحد  /اقليم/
زير بنا /نوع مصرف  /نوع سازمان /نوع فعاييت به شركت گاز مربوطه

-24درخواست اصالح اقالم فردی اشتراک درخواست اصالح اقالم فردی اشتراک (تصحیح نام
/آدرس /کد ملی/کد پستی /شماره تماس/پالک شهرداری ) :
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت و ارا ه آخرين قبض گاز از سوي مخترك به كاربر دفتر ييخاوان
 -2احراز هويت مخترك توسط كاربر دفتر ييخاوان و كنترل بدهي اشتراك از طريق رويت آخرين قبض
گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره
 -3ارا ه اطالعات صليح ناه ،ناه خانوادگي ،كد ملي و شماره همراه با اصل كارت ملي و شناسنامه صاح
اشتراك (در صورت درخواست اصالح ناه و ناه خانوادگي) اسكن كارت ملي و شناسنامه و ارسال كپي برابر
اصل آنها به شركت گاز مربوطه.
 -4ارا ه تأييديه كد يستي جديد از اداره يست (در صورت اصالح اطالعات كد يستي) و اسكن تاييديه و ارسال
كپي برابر اصل آنها به شركت گاز مربوطه
 -5ارا ه يروانه ساخت شهرداري يا سند مايكيت جهت اصالح يالك شهرداري و اسكن آن و ارسال كپي برابر
اصل آنها به شرگت گاز مربوطه.

-25اقاله قرارداد :
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت و ارا ه آخرين قبض گاز از سوي مخترك به كاربر دفتر ييخاوان
 -2احراز هويت مخترك توسط كاربر دفتر ييخاوان و كنترل بدهي اشتراك از طريق رويت آخرين قبض
گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره
 -3ارا ه درخواست مخترك (صاح اشتراك يا وكيل قانوني وي) مبني بر جمع آوري كنتور و رگوالتور و
حذف اشتراك گاز از سامانه مختركين شركت گاز و تسويه حساب ( .طراحي فره جديد موجود در ييوست
نامه )
 -4دريافت شماره شبا داراي مهر بان از صاح اشتراك ،اسكن و ارسال اصل آن به شرگت گاز مربوطه.
 -5اسكن و ارسال درخواست مخترك به شرگت گاز مربوطه

-26فسخ قراداد
فسخ قرارداد از سوي شركت با اطالع رساني قبلي انجاه مي يذيرد .در مواردي كه مخترك به هر دييل جريان
گاز وي ققع گردد و اقدامي در جهت وصل وجدد جريان گاز ننمايد  ،يس از مهلت تعيين شده در مجموعه
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مقررات (شش ماه يس از ققع جريان گاز و جمع آوري تجهيزات بعلت بدهي –  18ماه ققع بعلت تاليه مل ،
تغيير نوع كاربري  ،عده نياز به خدمات گاز و جمع آوري تجهيزات )

-27ثبت شماره همراه و ثابت مشترک (دریافت خدمات غیرحضوری):
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت و ارا ه آخرين قبض گاز از سوي مخترك به كاربر دفتر ييخاوان
 -2احراز هويت مخترك توسط كاربر دفتر ييخاوان و كنترل بدهي اشتراك از طريق رويت آخرين قبض
گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره
 -3ثبت اطالعات تلفن همراه و تلفن ثابت مخترك در يرتال مختركين
 -4ارا ه رسيد انجاه خدمات به مخترك

-28تفکیک  /تجمیع کنتور :
 -1مراجعه مخترك به دفتر ييخاوان دويت و ارا ه آخرين قبض گاز از سوي مخترك به كاربر دفتر ييخاوان
 -2احراز هويت مخترك توسط كاربر دفتر ييخاوان و كنترل بدهي اشتراك از طريق رويت آخرين قبض

گازبها يرداخت شده صادره در آخرين دوره (دقت شود کلیه مدارک متقاضی تفکیک از قبیل سند مالکیت ،
پروانه ساختمان یا پایان کار یا گواهی عدم خالف  ،کارت ملی  ،شناسنامه و  . . .در بدو امر کنترل و سپس
مراحل تفکیک انجام پذیرد )
-3راهنما ي مخترك در خصوص شيوه تفكي كنتور كه بخرح يل قابل انجاه يذيرد:
-1-3ارا ه رضايت نامه ثبتي از كليه واحدهاي مجتمعي كه الزه است تفكي كنتور از آن مجموعه انجاه شود.
 -2-3براي انجاه تفكي
متقاضي تفكي

الزه است با انتااب يكي از مجريان مجاز يويه كخي گاز سيستم يويه كخي واحد

كنتور ،از سيستم يويه كخي مجموعه مسكوني  ،بقور كامل جداشده و يويه رابط جديدي از

ورودي واحد متقاضي تفكي كنتور به ملل نص كنتور و يويه رابط ورودي به مل طراحي و اجرا مي شود
.
-3-3اخذ تاييديه جديد توسط مخترك متقاضي تفكي  ،براي مل تفكي شده خود و ديگر مجموعه باقي مانده

از سازمان ن اه مهندسي (دو تاييديه جداگانه يكي براي واحد تفكي شده و ديگري براي مجموعه باقي مانده
تجميعي )
-3-4ارا ه درخواست تفكي كنتور با تكميل فره  F-OD-71از سوي متقاضي به كاربر دفتر ييخاوان
 )-3-5كليه مدارك از سوي متقاضي تفكي از قبيل سند مايكيت  ،يروانه ساختمان يا يايان كار يا گواهي عده
خالف  ،كارت ملي  ،شناسنامه و  . . .و انجاه كنترل و اطمينان از صلت مستندات .
21

 -3-6ارا ه تأييديه كد يستي جديد از اداره يست (در صورت اصالح اطالعات كد يستي) و اسكن تاييديه و
ارسال كپي برابر اصل آنها به شركت گاز مربوطه
-3-7اخذ هزينه برقراري انخعاب از مخترك متقاضي تفكي

با توجه به ظرفيت كنتور تعيين شده در تاييديه

سازمان ن اه مهندسي
-3-8ثبت درخواست كار تفكي كنتور در سامانه يرتال امور مختركين
-3-9اسكن نمودن كليه مستندات ارا ه شده از سوي ماي (مخترك متقاضي تفكي كنتور)
-3-9ارسال اصل مستندات به شركت گاز

 اطالع رسانی

در مجتمع هاي مسكوني كه اشتراك گاز آنها به صورت تجميعي مي باشد ،چنانچه ي
درخواست تفكي

يا چند واحد

اشتراك خود را داشته باشند ،ضمن ارا ه موافقت ساير مايكين و يس از انصراف از سهم

خود در اشتراك اوييه و يرداخت هزينه برقراري انخعاب به نرخ روز مقابق مقررات و شرايط استفاده از
گاز طبيعي ،تفكي اشتراك آنها بالمانع خواهد بود .در اينصورت با توجه به كاهش مصرف اشتراك اوييه به
دييل تفكي

اشتراك برخي از واحدها  ،براي واحدهاي باقيمانده) واحد هاي تجميعي (بدون دريافت هرگونه

هزينه ،قرارداد اصالح گرديده و شماره اشتراك جديد تاصيص خواهد يافت.
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فرم پیوست یک
پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین جزء ( نوع اشتراک

)

کد آدرس :

اين ييمان فيما بين شركت گاز استان  /شهر  .................به نخاني...................................... ...........................................................................كه يالً
شركت ناميده ميشود و خانم/آقاي  . ................................فرزند .................به شماره شناسنامه  ..................................صادره از......................كد
ملي...............................................به عنوان متقاضي اشتراك گاز جهت مل

با يالك ثبتي به شماره ..............باش ...............به

ن خاني...............................................................................................كد يستي  ......................شماره تلفن  ..........................................داراي ................متر
مربع زيربناي مفيد و تعداد  ...............واحد كه در اين ييمان مخترك ناميده و با شماره اشتراك  ..............................شناخته ميشود .از طرف
ديگرطبق " مقررات و شرايط استفاده از گاز طبيعي" كه جزء الينف اين ييمان ميباشد و مفاد اين ييمان به شرح يل منعقد ميگردد :
ماده 1

گاز طبيعي موض وع اين ييمان را تا ميزان حداكثر ................متر مكع در ساعت (ظرفيت كنتور)تامين خواهد شد و مخترك مكل

است در مصرف گاز مورد احتياج خود ميزان حد اكثر مزبور را رعايت كند و اقدامي ننمايد كه قبل از موافقت شركت ميزان مصرف از حد
اكثر مذكور تجاوز كند .
تبصره  :چنانچه مخترك به علت توسعه يا علل ديگر به گاز طبيعي با مقادير بيش از ميزان مقرر در اين ماده نياز داشته باشد مكل

است قبالً

درخواست خود را به شركت منعكس نمايد و شركت يس از مقايعه نسبت به امكان افزايش مقدار مورد نياز ،تصميم خود را به اطالع مخترك
خواهد رساند.
هرگونه تجديدن ري كه از طرف شركت به تناس افزايش حجم و يا فخار گاز در ميزان هزينه برقراري انخعاب ،آبونمان ثابت ماهيانه و ساير
هزينهها به عمل آيد براي مخترك الزهاالجرا خواهد بود.
ماده  -2اي )هزينه برقراري انخعاب و سهم مخترك از هزينه خط اختصاصي جمعاً به مبل .....................................
) ريال و به تفكي

(

يل ميباشد.
معادل ..............................................ريال

هزينه برقراري انخعاب

معادل ..............................................ريال

سهم مخترك از هزينه خط انخعاب

تبصره  :در مواردي كه اجراي خط اختصاصي به درخواست متقاضي طبق ضوابط انجاه و تلويل شركت گاز استان گردد كل تاسيسات
تلويل شده متعلق به شركت بوده و متقاضي  /مخترك ضمن سل مايكيت تاسيسات احداث شده از خود هيچگونه ادعايي نسبت به آن ناواهد
داشت .
ب -نلوه يرداخت مبل فوق بصورت يل ميباشد.
) ريال به حساب شماره  ..........................نزد بان

مبل (....................

........................شعبه  .....................به تاريخ

 ..........................به ناه شركت گاز استان خوزستان واريز گرديده است.
مانده مبل مورد تعهد مخترك به شرح يل يرداخت خواهد شد.
ماده  -3نص انخعاب و واگذاري اشتراك به من ور تامين گاز طبيعي مورد درخواست متقاضي بوده و هيچگونه حقي براي مخترك ايجاد
ننموده و دييلي بر مايكيت مخترك نمي باشد و شركت از هرگونه مسئوييت كيفري،حقوقي و اداري در قبال دعاوي و ادعاهاي احتمايي كه از
سوي اشااص حقيقي و حقوقي در مراجع قضايي ،انت امي و اداري كخور اقامه گردد مبري بوده و مسئوييت ياساگويي به عهده مخترك يا
قا م مقاه قانوني ايخان خواهد بود و شركت در اين زمينه مسئوييتي ناواهد داشت.
ماده -4مخترك تعهد مي نمايد كه كليه تأسيسات و تجهيزات مربوط به خود را(بعد از نققه تلويل)بر طبق مقررات و استانداردها با رعايت
كامل اصول ايمني و از جمله مقررات ملي ساختمان ايجاد و نگهداري نمايد و چنانچه به دييل قصور و كوتاهي وي در اين موارد به مل
تأسيسات مربوطه و افراد ساكن وغيره خسارتي وارد گردد جبران آن به عهده مخترك بوده و شركت هيچگونه تعهدي ندارد.
) (–

F- OD23

و

ماده -5مخترك متعهد است ملل مناس و قابل دسترسي را با ن ر شركت براي نص ( كنتور /ايستگاه اندازهگيري)اختصاص داده در هنگاه
تغيير در مل و ساخت و ساز در شرايط دسترسي بدون موافقت كتبي شركت تغييراتي ايجاد ننمايد ،مخترك تعهد مينمايد كه تسهيالت الزه
را به من ور بازديد ،قرا ت ،تعمير و تعويض كنتور از سوي مأمورين مجاز شركت فراهم نمايد ،چنانچه مخترك به هر عنوان مانع ورود
مأمورين گردد شركت مجاز است با اخقار قبلي و كتبي نسبت به ققع جريان گاز اقداه نمايد.
ماده -6مخترك مكل

است بهاي گاز مصرفي ،آبونمان و ساير هزينههاي متعلقه اعاله شده خود طبق "تعرفههاي فروش گاز طبيعي" در

مهلت تعيين شده در صورتلساب يرداخت نمايد .در صورتيكه مخترك وجه صورتلساب را در مهلت تعيين شده يرداخت ننمايد شركت مجاز
است جريان گاز را ققع نمايد.
تبصره :يرداخت هرگونه ماييات و عوارضي كه به مصرف گاز تعلق گيرد به عهده مخترك خواهد بود.
ماده  -7گاز طبيعي موضوع اين ييمان  15روزيس از عقد ييمان فروش گاز طبيعي از طرف شركت به مخترك تلويل خواهد شد.
تبصره  :در صورتيكه در شروع تلويل گاز به عللي كه خارج از حيقه اختيار شركت باشد تأخيري حاصل شود شركت هيچگونه مسؤييتي
ناواهد داشت.
ماده  -8در طول مدتي كه جريان گاز با درخواست مخترك و يا به علت قصور وي ققع ميباشد يرداخت آبونمان ثابت ماهيانه ايزامي است
و برقراري مجدد جريان گاز مستلزه يرداخت هزينه و ققع و وصل و تسويه حساب خواهد بود.
ماده  -9مخترك مكل

است وقوع حوادثي از قبيل از كار افتادن دستگاه هاي اندازه گيري و تن يم فخار ،حريق و يا نخت گاز را فوراً به اطالع

شركت رسانيده و هرگونه اقداه ييخگيرانه و احتياطي را كه به من ور عده بروز خسارت الزه باشد انجاه دهد.
ماده -11هر گونه تغيير در"مقررات و تعرفه هاي فروش گاز طبيعي "براي مخترك الزه االجرا خواهد بود .
اين ييمان در ده ماده و چهار تبصره و دو نساه تن يم و به امضاء مخترك و شركت رسيده است.هر ي از نسخ امضاء شده حكم نساه
اصلي را داشته و واجد اعتبار ميباشد
صلت امضاء متقاضي با حضور كاربر دفتر ييخاوان مورد تأييد است و هرگونه ادعاهاي حقيقي و حقوقي بعهده دفتر مي باشد .

از طرف مشترک

مهر و امضاء دارنده پروانه ایجاد و بهره برداری از دفتر پیشخوان خدمات دولت
شماره پروانه:

از طرف شرکت گاز استان خوزستان  /شهر

) (–
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فرم پیوست شماره دو
فرم بازرسي
شماره نقشه :

تاريخ :

توسط متصدي تشكيلپرونده تكميل ميگردد

شماره :

مشخصات ملك پالك ثبتي/عادي:
آدرس :
آدرس مجري :
شماره همراه :
هزينه بازرسي به مبلغ :

بخش :

ريال طي فيش شماره

نام مالك :

كد پستي :
نام مجري :
خط سير :
بانك صادرات شعبه الكترونيك در تاريخ
امضاي متصدي تشكيل پرونده

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان
احتراماً  ،سيستم لوله كشي گاز و نقشه شماره
تعداد خانوار :
نوع مصرف  :مسكوني
بلي
زير بناي كل  :قبالً مشترك بوده :
نوع ساختمان  :تعداد واحد  :زيربناي مفيد :
فعال (ظرفيت رگوالتور موجود در محل – متر مكعب )
مشترك
تكي
نوع علمك :
تعداد گازسوزها  :حداكثر مصرف ساعتي  :تاريخ ارجاع به مهندس بازرس :
تاريخ بازديد  :بار اول -بار دوم  -بار سوم  -تاريخ تاييد نهايي :

كد ملي مالك :
تلفن :
كد مجري :
واريز گرديده است .

با مشخصات ذيل بربابر با استاندارد مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان بازرسي و تاييد گرديد .

توسط مالك تكميل ميگردد

توسط سازمان نظام مهندسي تكميل ميگردد

آبگرمكن
ديواري

روشنايي

مشعل
شوفاژ

پلوپز

مشعل و
تنور نانوايي و
قنادي

س
اير

پيش
بيني

جمع

ارزش حرارتي
تعداد
مصرف ساعتي
-

اين قسمت توسط مهندس بازرس تكميل ميگردد

انواع گازسوز ها

اجاق
گاز

بخاري

شومينه

آبگرمكن
زميني

كبابپز

خير
غير فعال

دور ترين نقطه مصرف :
نام ونام خانوادگي بازرس :
شماره عضويت :
كد بازرسي :
تلفن :
شماره پروانه اشتغال :
آدرس مهندس  :سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان
كد پستي :
مهر و امضاء مهندس بازرس
شركت گاز ناحيه..................................احتراماً  ،سيستم لوله كشي گاز با مشخصات زير برابر با استاندارد مبحث هفدهم مقررات ملي ساختمان توسط مهندس كارشناس ( بازرس اين سازمان )
مورد تاييد قرار گرفت  .نقشه و كليه مدارك مربوط به اين پرونده نزد اين سازمان است .
شماره نقشه

شماره ملك

نام مالك

زيربناي مفيد

تعداد واحد

جمع مصرف

نوع كاربري

ظرفيت كنتور

نام مجري

نام بازرس

تاريخ تاييد

مدير واحد بازرسي گاز
سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خوزستان
اينجانب  .......................................در تاريخ  ..............................برگ تاييديه را در سازمان نظام مهندسي جهت ارائه به شركت گاز تحويل گرفتم .
مهر و امضاي مجري
تاريخ تحويل به شركت گاز .......................................

امضاي مالك

توسط دفتر پيشخوان دولت تکميل مي گردد

كليه مدارك ارائه شده از سوي مالك بنام آقاي  /خانم ...................................................را مورد بررسي قرار داده  ،اطالعات ثبت شده در اين فرم با اصل مدارك شناسنامه  ،كارت ملي  ،سند و
پروانه ساختمان مطابقت داشته  ،هرگونه ادعاهاي حقيقي و حقوقي بعهده اين دفتر مي باشد .
براساس مندرجات فوق زيربنا مفيد ملك .............متر مربع /حداكثر مصرف ساعتي  ......./...تعدادواحد .........و نوع مصرف.........كنتور با ظرفيت ...…...متر مکعب برآورد ،و هزينه اشتراك به شرح
ذيل دريافت شد.
 -1هزينه اشتراك به درخواست متقاضي بصورت نقدي به مبلغ ................................................ريال طي فيش شماره ...........................................................پرداخت شد.
 -2هزينه اشتراك به درخواست متقاضي بصورت قسطي به مبلغ ....... ........................................ريال طي فيش شماره ............................................................پرداخت شد.
 -3هزينه اشتراك طبق نامه شماره .......................................مورخه...........................................ارسالي از..........................................................بصورت رايگان اعالم شد.
 -4متقاضي با كد آدرس  .........................................آدرس محل  ...........................................................................................................................................................:پالك ثبتي
ملك ......................تلفن....................................:كد پستي ملك .......... .............................................:كد ملي ...........................................................:به شماره كد رهگيري
 ..............................................................در تاريخ .........................................................درنرم افزار پورتال شركت گازثبت گرديد.
نام و نام خانوادگي كاربر دفتر پيشخوان دولت .................................:امضاء

نام و نام خوانوادگي دارنده مجوز دفتر پيشخوان دولت .......................................:امضاء
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فره استخهادنامه درروستاها
تاريخ .......... :
شماره ..........:

بسمه تعايي

شناسنامه

اينجان آقاي  /خانم . ..............................فرزند . .......................متويد  .................داراي شماره

 ....................صيييادره  ..................و كيد ملي  ...............................................خيانيه فياقيد سيييند ثبتي به آدرس
سال ...........

.............................................................................. .......داراي كد يستي ............................را كه در

سييياخته شيييده و در تاريخ  ..................توسيييط ماي قبلي بناه  .........................به من واگذار گرديده و درآن
سكونت داره .
بدينوسييله اعاله مي نمايم كه تا به حال هي شاص حقيقي و حقوقي نسبت به مل مذكور اعتراضي نداشته
اسيت  ،يذا خواهخيمند اسيت با عنايت به اينكه تأمين گاز طبيعي واحد مسكوني جنبه ضروري دارد نسبت به
واگذاري انخييعاب گاز منزل اينجان اقداه الزه را مبذول فرما يد  .بديهي اسييت اين اسييتخييهاد نامه به علت
نداشيتن سيند ثبتي مايكيت براي مخياصات فردي و مل آدرس فوق ايذكر و بمن ور انجاه مراحل اشتراك
يذيري گاز طبيعي تن يم وبه شييركت گاز (دفتر ييخيياوان دويت ) ارا ه مي گردد و فاقد ارزش قانوني ديگر
است .
ناه و ناه خا نوادگي ماي ..............................شماره تلفن تماس  .........................................امضاء ماي
اينجانبان امضاء كنندگان يل مرات فوق را گواهي مي نما يم :
ناه و ناه خانوادگي

شماره شناسنامه صادره

امضاء

كد ملي

.....................................) 1

........................

................................. .............

............................

.....................................)2

........................

................................. .............

............................

.....................................) 3

........................

................................. .............

............................

ملل امضاء ثبت اسناد رسمي يا تأييد شوراي اسالمي ملل ................................................................
زير بناي مفيد مل ياد شده با مقدار.........متر مربع مورد تأييددهياري روستا ي .................مي باشد.
مهر و امضاء دهياري روستاي ...........................
) (-
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بسمه تعالي

تعهد نامه محضری

اینجانب  :شرکت

شماره ثبت
فرزند

آقای  /خانم

ثبت شرکتهای
شماره شناسنامه

صادره از

تاریخ ثبت

شهرستان

کد ملی

ضمن عقد خارج الزه متعهد مي شوه چنانچه در خصوص واگذاري انخعاب هرگونه دعوي و ادعا ي اعم از كيفري ،
حقوقي و اداري در مراجع قضايي و انت امي و اداري كخور از سوي هر كس اعم از ماي يا اشااص حقيقي و حقوقي
يا قا م مقاه قانوني آنها عليه شركت ملي گاز ايران مقرح و اقامه گردد مسئوييت آن مستقيماً متوجه اينجان بوده و
خود شاصاً ياساگو مي باشم و شركت ملي گاز ايران در اين زمينه هيچگونه مسئوييت كيفري و حقوقي و اداري در
قبال دعاوي و ادعاهاي احتمايي ناواهد داشت .
آدرس ملل سكونت :
شماره كديستي :

تلفن تماس متعهد :

ناه و ناه خانوادگي متعهد :

تاريخ و امضاء

كد فرم F-OD-861- ( 2 ) :

تاريخ تصويب :
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درخواست انجام كار

تاريخ:

تكميل كننده :خدمات مشتركين  /متقاضی

شماره دستور كار:
رئيسخدمات متقاضيان و مشتركين گاز
نظربه اينكه اينجانب

تقاضاي انجام خدمات درخواستی ذكر شده زير را دارم ،لطفاًاقدام الزم را بعمل

به شماره اشتراک /مشترک نشده

آورند.

وصل گاز رفع نشتی از كنتور و رگوالتور  جابجائی كنتور  نصب انشعاب گاز

قطع گاز بعلت بدهی  تعميرات ساختمانی  استفاده غير مجاز  جمع آوري كنتور و رگوالتور 
جديد  جمع آوري انشعاب /نصب مجدد  جابجائی انشعاب گاز  تعويض كنتور  تعويض رگوالتور  تغيير ظرفيت اشتراک از ..............به  .....................
سايرموارد().............................................................................
امضاء متقاضی :

خدمات متقاضيان و مشتركين

مهر و امضاء دفتر پيش خوان شماره .....................................

كدآدرس :

درخواست كننده :خدمات متقاضيان و مشتركين

نام مشترک :

موضوع  :مشترک شماره

تلفن:

آدرس مشترک :

انشعابات

 -2خدمات متقاضيان ومشتركين

به  :اداره تعميرات وبهره برداري/پيمانكار ...............................................

نامبرده باال تقاضاي  /بر اساس گزارش نيروهاي اين شركت اين و احد تقاضاي  .....................................................................را داشته خواهشمند است نسبت به انجام بازديد و رفع درخواست
متر مكعب میباشد .همچنين با توجه به هزينههاي اختصاص يافته بر اساس تعرفههاي سال جاري براي درخواست فوق

داده شده اقدام و نتيجه را گزارش نمايند .ظرفيت كنتور :

مبلغ ...................................ريال طی فيش شماره................................به حساب جاري شماره  .......................................بابت ..............................................................توسط متقاضی  /مشترک
پرداخت گرديد .لطفاً با تكميل كادر  .................نتيجه را به اين واحد اعالم فرمايند.
ام ضاء كارمند واحد خدمات مشتركين/متقاضيان

)3پيمانكارقطع
و وصل

امضاء رئيس خدمات متقاضيان مشتركين ناحيه .................

جريان گاز در تاريخ ..............................ساعت.............قطع و تجهيزات كنتور و رگوالتور جمع آوري گرديد .

مهر و امضاء پيمانكار/بهره برداري و تعميرات

جريان گاز در تاريخ ..............................ساعت.............با نصب تجهيزات الزم وصل ،راه اندازي وتحويل مشترک گرديد.

مهر و امضاء پيمانكار/

بهره برداري و تعميرات

 -4اداره تعميرات و بهره برداري /پيمانكار

به :واحد خدمات متقاضيان و مشتركين
كنتور بعلت خرابی  تغيير ظرفيت  با مشخصات ذيل تعويض گرديد.
كنتور /تصحيح
كننده قديم

كنتور /تصحيح
كننده جديد

نوع كنتور :
نوع تصحيح كننده :
نوع كنتور :

-7خدمات
مشتركين

 -0واحد نصب انشعابات
وتجهيزات

شماره رقم تصحيح كننده  ----------- :شماره سريال تصحيح كننده :
ظرفيت كنتور :

نوع تصحيح كننده :

شماره سريال پلمپ ادابتور :

شماره رقم اندازه  -----------/--/--/-- :شماره سريال كنتور :
شماره رقم تصحيح كننده  ----------- :شماره سريال تصحيح كننده :

كليه كارهاي تعميراتی طبق تقاضاي بندهاي يك و دو در تاريخ ........................................ساعت ............................انجام پذيرفت .
تاريخ انجام دستور كار :

)5مشترک

ظرفيت كنتور :

شماره رقم اندازه كنتور  -----------/--/--/-- :شماره سريال كنتور :

شماره سريال پلمپ ادابتور :

رئيس اداره تعميرات و بهره برداري

نام وامضاء انجام دهنده كار  /پيمانكار :

جريان گازتوسط نيروي پيمانكار /تعميرات شركت گاز راه اندازي وتجهيزات كنتور و رگوالتور بدون نقص تحويل اينجانب ..............................................مشترک گاز گرديد .
تاريخ راه اندازي  ................................ساعت راه اندازي ...............

امضاء مشترک :

نتيجه بررسي محل انشعاب :

تاريخ شروع انجام كار :

كد آدرس علمك قابل استفاده:

تاريخ خاتمه :

رئيس اداره نصب انشعابات و تجهيزات

نام وامضاء انجام دهنده كار :
كليه تغييرات ناشي از انجام درخواست كار در سامانه مشتركين تغذيه گرديد .

كدفرم :

مهر و امضاء كارمند خدمات مشتركين

) F – OD – 70 – ( 5

تاريخ تصويب 90/67/61:
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تاریخ :

فرم درخواست اشتراک تعرفه تجاری
اداره گاز ناحیه .........................
با سالم ،
احتراماً  ،اینجانب آقای  /خانم  ........................فرزند  ............................درخواست اشتراک
گاز طبیعی با تعرفه تجاری مربوط به ملك به آدرس ...........................................................
متعلق به آقای  /خانم .......................را دارم  .خواهشمند است دستور اقدام الزم را صادر فرمائید .
امضاء مشترک ...................... :

كد فرم F-OD-371- ( 0 ):

تاريخ تصويب :
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