
 
 

 فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت

 سامانه جامع الکترونیکی مشتریان گاز )سامگ(عنوان پروژه: 

 ها ستمیس یلیتفص یطراح ،یمعمار ،یمدل سازعنوان فاز: 

 زهیمکان یندهایفرآ یمعرف عنوان فصل:

 

 286از  81 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

 فرآیند تفکیک کنتور 

 فرآیند تفکیک کنتور شناسنامه 1-6-2

 کنتور کیتفک ندیشناسنامه فرآ 26جدول 

 درخواست تفکیک / تجمیع کنتور فرآیند نام

 هدف فرآیند

 مشترک به دالیل مختلفی ممکن است درخواست تفکیک کنتور و یا در مواردی ممکن

 قوانین موجود، طبقاست درخواست تجمیع در کنتورهای موجود را داشته باشد که 

 .گرددیمخدمات الزم به او ارائه 

مسئول، 

مسئوالن 

 فرآیند

 مربوطه ناحیه مشترکین خدمات واحد 

 مربوطه برداری ناحیهتعمیرات و بهره واحد 

 مربوطه ناحیه انشعابات و نصب واحد 

 (فروش حسابداری) مالی امور 

 اطالعات فناوری واحد 

 مشترک 

 ورودی فرآیند

 به فرآیند: طالعاتیورودی ا

 درخواست تفکیک/ تجمیع کنتور 

 

 به فرآیند: اسناد و مدارکورودی 

 رضایت نامه از مالکین در صورت لزوم    

 دریافت درخواست تفکیک/تجمیع مشترک محرک فرآیند

خروجی 

 فرآیند

 از فرآیند: اطالعاتیخروجی 

  تغییر ظرفیت مشترک با توجه به قوانین /قرارداداقاله 

 پذیریاشتراک 

نحوه انجام 

 گردش فرآیند
 ☐غیرمکانیزه  ☐نیمه مکانیزه ☑مکانیزه 
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 286از  82 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

 شرح فرآیند

شترکین، مشترک از طریق خود سرویس و یا از طریق مراجعه به دفاتر پیشخوان یا امور م

وط اطالعات مرب عمدتاًکه اطالعات مشترک )نماید. درصورتیدرخواست خود را ثبت می

 گردد.در سیستم کامل نباشد، اطالعات تکمیل می (به نحوه تماس با وی

، در صورت بدهکاری، درخواست پرداخت بدهی و در گرددیمبدهکاری مشترک بررسی 

. درخواست بدهکاری منتج به گرددیمصورت عدم بدهکاری درخواست مشترک ثبت 

ی آنالین هاروشز امکان پرداخت هزینه به فرایند پرداخت توسط مشترک )با استفاده ا

 .گرددیمآن  هیدییتأو از طریق موبایل، خودپرداز و حضوری(، و دریافت 

 

 

نجام می ا اقاله عملیاتاگر خاتمه قرارداد فعلی به شیوه اقاله با مشترک صورت پذیرد، 

 اطالعات اشتراک قبلی، نگاهداری خچهیتار ونامه اشتراک فعلی فسخ شود. پیمان

 . گرددیم

با  دنتوانیمپس از اقاله قرارداد و ثبت اطالعات مرتبط در سیستم، مشترک/ مشترکین 

 .، برای اشتراک پذیری اقدام نماینددرخواست اشتراک

 

شته باشد، اگر نیاز به خاتمه قرارداد برای انجام عملیات تفکیک/تجمیع کنتور وجود ندا

ردد گاشتراک فعلی به نام یکی از مالکین، ثبت شده، درخواست تغییر ظرفیت ثبت می 

 و عملیات تغییر ظرفیت برای مالک مذکور انجام می شود. 

 

 ه یافته است.چنانچه عملیات، تجمیع کنتور بوده باشد فرآیند خاتم

 

نجام چنانچه عملیات تفکیک کنتور بوده باشد، برای متقاضیان جدید اشتراک پذیری ا

 می شود. 

 خدمات پس از فروش:

 تفکیک کنتور –

o اقاله/فسخ قرارداد 

o تغییر ظرفیت 



 
 

 فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت

 سامانه جامع الکترونیکی مشتریان گاز )سامگ(عنوان پروژه: 

 ها ستمیس یلیتفص یطراح ،یمعمار ،یمدل سازعنوان فاز: 

 زهیمکان یندهایفرآ یمعرف عنوان فصل:

 

 286از  83 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

وضعیت جاری 

 فرآیند
 ☐غیر روتین  ☑روتین 

ها دستورالعمل

و 

های نامهآیین

مورداستفاده 

در اجرای 

 فرایند

 : تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بالعکس در صورت اخذ2-2- 8بند 

شعابات ی برقراری انهانهیهزهزینه برقراری انشعاب جدید نسبت به مجموع  التفاوتمابه

 بالمانع است. "به نرخ روز"قبلی 

اردادهای قر : در تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و بالعکس اقاله قرارداد/1 تبصره

 قبلی به درخواست مشترک و واگذاری یک/چند اشتراک بر اساس شرایط جدید و نرخ

 روز بالمانع است.

ب کننده، متقاضی اشتراک جداگانه حس: در مواردی که برخی واحدهای مصرف2تبصره 

ه . واگذاری اشتراک مستقل با اخذ هزینباشندیم 2-2-7و  2-2-5و  2-2-2بندهای 

 کهآنمشروط به  (بدون احتساب سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی) بانشعابرقراری 

ح ظرفیت اشتراک قبلی اصالح گردد و در صورت نیاز به اصال "ی ربنایز"و  "تعداد واحد"

 .گرددیم( اقدام 3-2-4کنتور/ایستگاه، مطابق جدول بند )

 

شد، یعی می باطبق قوانین در مجتمع های مسکونی که اشتراک گاز آن ها به صورت تجم

ارائه  چنان چه تعدادی از واحد ها درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند، ضمن

اخت هزینه رضایتنامه از کلیه واحدها و با صرف نظر از سهم خود در اشتراک اولیه و پرد

ز گاز ابرقراری انشعاب)اشتراک پذیری( به نرخ روز، مطابق مقررات و شرایط استفاده 

مصرف  کیک اشتراک آن ها بالمانع می باشد. در این صورت با توجه به کاهشطبیعی، تف

رایط اشتراک اولیه و پرداخت هزینه برقراری انشعاب به نرخ روز مطابق مقررات و ش

ا توجه باستفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراک آن ها بالمانع می باشد. در این صورت 

حدهای کیک اشتراک برخی از واحدها، برای وابه کاهش مصرف اشتراک اولیه به دلیل تف

 باقی مانده )واحد های تجمیعی( اصالح قرارداد صورت خواهد گرفت.
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 286از  84 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

 نمودار فعالیت فرآیند تفکیک کنتور 2-6-2

 کنتور کیتفک ندیفرآ تینمودار فعال 9شکل 
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 286از  85 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

 تشریح فعالیت های فرآیند تفکیک کنتور 3-6-2

از درخواست  اصلی فرآیند تفکیک /تجمیع کنتور در این بخش ارائه می گردد که عبارتندشرح فعالیت های 

ح شده تفکیک/تجمیع کنتور، ثبت و تأیید درخواست تفکیک/تجمیع که در یک قالب اطالعاتی یکسان تشری

 اند.

 شرح فعالیت درخواست تفکیک/تجمیع کنتور 1-3-6-2

 کنتور عیتجم/کیدرخواست تفک تیشرح فعال 27جدول 

 درخواست تفکیک/تجمیع کنتور   فعالیتنام 

پیش 

 شرط ها

 دفاتر/سرویس خود به گاز، شرکت فروش از پس خدمات از مندی بهره مشترکین برای

 .نمایند می مراجعه ناحیه مشترکین امور/پیشخوان

مسئول، 

مسئوالن 

 فعالیت

 ناحیهخود سرویس/دفاتر پیشخوان/ امور مشترکین 

 ورودی 
 فرم تفکیک /تجمیع کنتور 

 مجوز شهرداری 

 رضایت نامه از مالکین در صورت لزوم    

 مراجعه مشترک و درخواست تفکیک/ تجمیع کنتور محرک 

 فرم تفکیک/تجمیع کنتور تکمیل شده با اطالعات اشتراک و درخواست   خروجی 

شرح 

 فعالیت

 )29بازیابی  قوانین )تفکیک/تجمیع اشتراک: 

لک مواگذاری اشتراک مستقل به هر واحد یا ترکیبی از واحدهای تجاری واقع در یک 

خواست مشروط بر این که درب واحد مستقیماً در معبر عمومی واقع شده باشد در صورت در

 متقاضی/متقاضیان بالمانع است.

                                                
 

 یاز مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیع 8صفحه  –ضوابط واگذاری انشعاب/اشتراک  -2-2بند  29
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 286از  86 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

و یا  احدتبدیل چند اشتراک به یک اشتراک و-2-2-8بازیابی قوانین مرتبط، مطابق با بند 

ینه بالعکس در صورت اخذ مابه تفاوت هزینه برقراری انشعاب جدید نسبت به مجموع هز

 و بالعکس بالمانع است.  "به نرخ روز"های برقراری انشعاب قبلی 

بلی به قدر تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و بالعکس اقاله قرارداد/قراردادهای 

نع راک بر اساس شرایط جدید و نرخ روز بالمادرخواست مشترک و واگذاری یک/چند اشت

 است.

-2در مواردی که برخی واحدهای مصرف کننده، متقاضی اشتراک جداگانه حسب بندهای 

نشعاب می باشند واگذاری اشتراک مستقل با اخذ هزینه برقراری ا 2-2-7و  2-2-5و  2-2

ورت نیاز ح گردد و در صاشتراک قبلی اصال "زیر بنای"و  "تعداد واحد "مشروط بر این که 

 اقدام گردد. 3-2-4به اصالح ظرفیت کنتور/ایستگاه ، مطابق جدول بند 

من طبق قوانین در مجتمع های مسکونی که اشتراک آن ها به صورت تجمیعی می باشد، ض

پرداخت هزینه  ارائه رضایتنامه از کلیه واحدها و با صرف نظر از سهم خود در اشتراک اولیه و

گاز طبیعی،  نشعاب)اشتراک پذیری( به نرخ روز، مطابق مقررات و شرایط استفاده ازبرقراری ا

 تفکیک اشتراک آن ها بالمانع می باشد

 

ک، فرم درخواست تفکیک/تجمیع کنتور، با اطالعات تکمیل شده، مانند اطالعات اشترا

 ید.نمامشترک و تعرفه درخواستی، در سیستم ثبت می گردد و شماره رهگیری دریافت می 

 

 در صورتی که درخواست تفکیک کنتور داشته باشد: 

 

 در صورتی که درخواست فرآیند خاتمه قرارداد ثبت شود:  –

برای اشتراک فعلی خاتمه قرارداد و اشتراک پذیری مجدد و برای بقیه  

 متقاضیان اشتراک پذیری جدید انجام می شود.

 شود:در صورتی که درخواست فرآیند تغییر ظرفیت ثبت  –

 برای اشتراک فعلی تغییر ظرفیت و برای سایر متقاضیان، اشتراک پذیری  

 جدید انجام می شود.
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 286از  87 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

 در صورتی که درخواست تجمیع کنتور داشته باشد:

 

اتمه خبرای یکی از اشتراک ها، تغییر ظرفیت و برای سایر اشتراک های درخواستی  –

 قرارداد ثبت می شود.

 

پس شرط 

 ها

  الکترونیکی )مدارک الزم(آرشیو 

  تکمیل اطالعات 

 )تسویه حساب)رفع بدهی 

 )فرآیند اقاله/فسخ قرارداد)اطالعات اشتراک درخواستی/فرم اقاله/فسخ 

 )فرآیند تغییر ظرفیت )اطالعات اشتراک درخواستی/فرم تغییر ظرفیت 

  فرآیند اشتراک پذیری 

 

 شرح فعالیت ثبت و تأیید درخواست 2-3-6-2

 درخواست دییثبت و تأ تیشرح فعال 28جدول 

 ثبت و تأیید درخواست   فعالیتنام 

پیش 

 شرط ها

 درخواست اشتراک پذیری 

 درخواست اقاله/فسخ قرارداد 

مسئول، 

مسئوالن 

 فعالیت

 دفاتر پیشخوان/ امور مشترکین ناحیه

 فرم تفکیک کنتور تکمیل شده   ورودی 

 خاتمه قرارداد/ تغییر ظرفیتتأییدیه  محرک 

 خروجی 
  به روز رسانی اطالعات 

 ثبت درخواست اشتراک پذیری 

شرح 

 فعالیت

 نتایج اقدامات انجام شده برای درخواست مشترک در سیستم ثبت می گردد. اطالعات

 اشتراک در سیستم به روز رسانی می شود.


	سامگ

