
 

 

 مقدمه

 .به درخواست مشترک و یا در مواقع خاص امکان قطع جریان گاز مشترک وجود خواهد داشت

 

 هدف

 قطع جریان گاز طبیعی

 

 مسئولیت

در طعو   . در موارد ذیل جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطعع معی ايایعد   به درخواست مشترک و شركت 

برقراري مجدد جریان گعاز مسعتلزپ پرداخعت     .هزینه خدمات مستير ماهیااه الزامی است مدت قطع پرداخت

 .  حساب خواهد بود   تصفیههزینه قطع و وصل و 

 عدپ پرداخت صورت حساب گاز مصرفی و سایر بدهی ها در مهلت تعیین شده -أ

تشعيی     بعا قصور مشترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گعاز طبیععی و تعهعدات خعود      -ب

 و سایر مراجع ذیصالح شركت

 مصرف غیر مجاز  یا هر گواه دستکاري دستگاهها و تجهیزات متعلق به شركت -ج

 عدپ  امکان قرائت كنتور در دو دوره متوالی  -د

 صدور حکم  -ه

 از سوي مراجع قااوای -و

 (ایستگاه / كنتور) ميااعت مشترک از بازدید و قرائت وسایل اادازه گیري  -ز

 مجيوعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیععی  (8.3.2)بر اساس بند   حسب درخواست مشترک -ح

 و موارد مشابه در صورت عدپ وجود معترض

درصورتیکه مشترک بدون رعایت ضوابط و مراحل قااوای رأساً مبادرت به تغییر كعاربري ايایعد     -ط

نوط به ارائعه  شركت موظف است با اخطار قبلی جریان گاز مشترک را قطع كند و وصل مجدد آن م

 .مدارک مثبته با اوع كاربري جدید و عندالزوپ ارائه تائیدیه سیستم لوله كشی خواهد بود

بعی  از دو   )كه باعث قطعع و یعا موعدودیت گعاز      حوادث غیر مترقبه و ضرورت هاي عيلیاتیدر : تبصره 

 . هزینه قطع و وصل دریافت ايواهد شد هزینه خدمات مستير و می گردد( روز 



 تعهداتمتقابلخدمتگیرندهودستگاهاجرایی



 

هویتی اسبت به و هيچنین مدارک مثبته  متقاضی خدمت با ارئه شياره اشتراک و كد ملی صاحب اشتراک

 .اعالپ درخواست خود به اداره گاز اقداپ اياید

 .هيچنین در صورت قطع جریان گاز توسط شركت  مشترک مکلف به رفع مشکل خواهد بود

شعركت   ايایدبه برقراري جریان گاز  اقداپمصرف كننده راسا  /مشترک  در زمان قطع جریان گاز چنااچه 

اسبت به قطع مجدد جریان گاز اقداپ و برقراري آن مستلزپ اخذ تعهد كتبی و جبران خسارات و هزینه هاي 

مسعوولیت هعر    .اظر شركت در تعیین میزان و تاریخ شروع مصرف غیر مجاز قطعی است . متعلقه می باشد

گعردد برعهعده    خسارات جاای ومعالی ورود گواه حادثه ااشی از برقراري غیر مجاز جریان گازكه منجر به 

 . باشد می مصرف كننده/ مشترک

درصورتیکه مدت زمان قطع گاز بی  از ش  ماه بطو  بیااجامد ارائه تأییدیه مجدد سیستم لولعه  : تبصره 

 .است كشی داخلی از مراجع ذیصالح الزامی

 



هاوپرداختهاهزینه

جدو  تعرفه . هزینه خدمات اضافی بر مبناي آخرین ابالغیه هاي موجود از متقاضی خدمت اخذ خواهد شد

هاي مربوط به خدمات اضافه در شركتهاي گاز استاای متفاوت بوده و در بينظور اطالع مشتركین و 

 .متقاضیان به اطالع آاها خواهد رسید

 

 دورهعملکرد

 .مودودیتی وجود اداردبراي دریافت این خدمت هیچ 

 

خاتمهتوافقنامه

 .مادامی كه مشترک از گاز طبیعی استفاده می اياید امکان دریافت این خدمت وجود دارد


