شركت گاز استان همدان

راهنماي ارايه ي خدمات به مشتركين و
متقاضيان گاز توسط دفاتر پيشخوان
خدمات دولت
تهيه شده در امور فناوري اطﻼعات
شركت گاز استان همدان

بهار ٩٥

فرآيند اجرايي قبض المثني و اصﻼح مبلغ آن

مراجعه متقاضي به نزديكترين دفتر پيشخوان دولت
پرداخت حق الزحمه

ارائه شماره اشتراك از روي يكي از قبوض گاز خود

صدور قبض المثني توسط دفتر)جهت جلو گيري از دوبله پرداختي قبوض پرداختي هاي مشترك چك شود(

خدمت قبض المثني و اصﻼح مبلغ آن
• مراجعه به نزديكترين دفتر پيش خوان دولت
• دريافت شماره اشتراك از روي يكي از قبوض گاز مشترك
• دريافت حق الزحمه
• چاپ قبض المثني در صورت درخواست مشترك)قبل از چاپ  ،جهت جلوگيري از دوبله پرداختي  ،قبوض
پرداختي چك شود(.
• در صورتيكه مشترك داراي مبلغ بدهي روي قبض جاري خود كه آن را قبﻼ پرداخت نموده باشد با ارائه كپي قبض
پرداختي قبلي كه مبلغ آن عينا در قبض جاري درج شده است اقدامات زير صورت مي گيرد:

• در صورتيكه مشترك در مهلت مقرر قبض قبلي خود را پرداخت ننموده است قبض اصﻼح و چاپ ميگردد
• زمان سرويس دهي آني مي باشد.

فرآيند اجرايي تسويه حساب و گازبهاء
مراجعه متقاضي به نزديكترين دفتر پيشخوان دولت)با توجه به افزايش صورت حسابها
بعد از هدفمندي  ،ترجيحا مالكيت محرز گردد(.
رويت آخرين قبض پرداختي و گرفتن كپي آن در صورتيكه در سيستم قابل رويت نباشد

پرداخت حق الزحمه

ارائه شماره اشتراك از روي يكي از قبوض گاز و اعﻼم ارقام مشكي رنگ شمارنده كنتور توسط مشترك
صدور تسويه حساب در صورتيكه مصرف آن متعارف باشد
)در صورتيكه مصرف آن غير متعارف باشد پر كردن تست كنتور براي مشترك تو سط دفتر(

خدمت تسويه حساب و گازبهاء
• مراجعه به نزديكترين دفتر پيش خوان دولت
•
•
•
•
•
•

رويت آخرين سري قبض پرداختي )در صورتيكه قبض طي  ٤روز كاري پرداخت شده باشد اطﻼعات آن در سيستم موجود مي
باشد .در صورتيكه اطﻼعات قبض پرداختي در سيستم موجود نباشد تحويل كپي قبض پرداختي پرفراژ شده الزامي مي باشد(.
وارد كردن شماره اشتراك در صفحه تسويه حساب و تاييد دكمه جستجو  ،در صورتيكه اطﻼعات آخرين قبض پرداختي پرفراژ شده
در سيستم موجود نباشد مبلغ آن در تسويه ظاهر مي شود كه با توجه به رويت قبض پرداختي مبلغ آن را جهت كسر در كادر مبلغ
قابل كسر وارد نماييد.
دريافت هزينه خدمت از متقاضي
بررسي مصرف مشترك با سوابق آن -در صورت غير متعارف بودن مصرف ،فرم بازرسي يا پذيرش تست كنتور براي مشترك تكميل
شود.
در پايان همان روز  ،نسبت به تكميل فرم پذيرش تست كنتور و مراجعه مجدد متقاضي با هماهنگي ناحيه مذكور)بصورت تلفني يا
فاكس( اقدام شود.
شماره اعﻼمي كنتور)ارقام سياه رنگ تا تاريخ روز( را در باكس شماره كنتور فعلي وارد نموده و دكمه محاسبه را تاييد نماييد .شايان
ذكر است با تاييد دكمه محاسبه اطﻼعات تسويه با نام كاربري در بانك ذخيره مي شود.

• بعد از رويت مبلغ  ،دكمه نمايش و چاپ را تاييد و نسبت به چاپ تسويه بر روي كاغذ  A5اقدام نماييد.
• هنگام تسويه حساب اگر كنتور دست كاري شده باشد بايد ميزان گاز مصرفي اعﻼم شده براي مشترك توسط شركت گاز را از طريق
فرم محاسبه گازبهاء وارد نمود و تسويه حساب صادر شود.
• زمان سرويس دهي در صورت متعارف بودن مصرف آني مي باشد.

فرآيند اجرايي تغيير نام
مراجعه متقاضي به نزديكترين دفتر پيشخوان
رويت آخرين قبض پرداختي و گرفتن كپي آن در صورتيكه در سيستم قابل رويت نباشد
پرداخت حق الزحمه دفتر و ارائه فيش واريزي بابت تغيير نام به حساب شركت گاز
درج مشخصات مالك جديد در برنامه و چاپ تعهد نامه و گرفتن امضاء آن توسط مالك جديد
ارسال كپي مدارك مالكيت و ساير مدارك مورد نظر به ناحيه گاز رساني مذكور

خدمت تغيير نام
• مشاهد آخرين سري قبض پرداخت شده
• مشاهده اصل سند يا قولنامه و دريافت كپي آنها
• مشاهده اصل و دريافت كپي كارت ملي و شناسنامه مالك جديد
• دريافت فيش واريزي بابت هزينه خدمت تغيير نام بنام شركت گاز
• دريافت حق الزحمه دفتر بابت ارائه سرويس
• ارائه شماره تلفن )و در صورت داشتن موبايل( الزامي مي باشد
• ارائه كد پستي  ١٠رقمي الزامي مي باشد
• وارد كردن مشخصات مالك جديد در صفحه تغيير نام برنامه
• چاپ تعهد نامه از برنامه بعد از تكميل اطﻼعات در برنامه
• امضاء تعهد نامه توسط مالك جديد )حضور مالك يا مالكين )با وكالتنامه به نام يك نفر( جديد الزامي مي باشد(.
• ارسال اصل مدارك تحويلي به همراه فايل اسكن شده آنها
• حداكثر  ٤روز كاري بعد از دريافت مدارك
• تغييرات براي مشترك در قبوض گاز بعدي قابل رويت مي باشد.

خدمت اشتراك پذيري جزء

•
•

متقاضي نقشه تاييد و مهر برجسته شده توسط نظام مهندسي را دريافت و بهمراه ساير مدارك تحويل دفتر نماييد.
تذكر :نقشه تاييد شده بايد بدون خط خوردگي و ﻻك گرفتگي باشد و از تاريخ تاييد آن بيش از شش ماه نگذشته باشد.
حضور مالك يا نماينده قانوني آن الزامي است •
نكته  :ظرفيت كنتور بر اساس زير بنا و تعداد واحد)خانگي( تاييد شده در نقشه و پروانه ساختماني و تطبيق آنها مشخص شده است.
نكته  :براي مشتركين روستايي نامه مراجع ذيصﻼح الزامي است
نكته  :براي مشتركين تجاري پروانه كسب و گواهي امضا تعهد نامه الزامي است )در صورتيكه مالك فاقد پروانه كسب باشد و پروانه كسب
به نام مستاجر باشد ارايه كارت ملي و اجاره نامه و پروانه كسب الزامي است(
نكته  :براي مشتركين تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي ارايه اصل و كپي نامه الزامي است
مشاهده اصل سند و دريافت كپي قولنامه و گواهي امضا تعهد نامه الزامي است •
مشاهده اصل و دريافت كپي كارت ملي مالك يا مالكين )با وكالتنامه به نام يك نفر( جديد الزامي مي باشد• (.
مشترك خانگي :ارائه پروانه ساخت و گواهي عدم خﻼفي و يا ارائه مجوز از ارگانهاي مربوطه
مشتركين اماكن دولتي و عمومي:نامه نمايندگي از دواير دولتي الزامي مي باشد.

•
•
•
•

ساير مشتركين :جواز كسب و يا پروانه بهره برداري -نامه از سازمان يا صنف ذيربط –الزامي مي باشد.
ارائه قبض يا شماره اشتراك گاز يكي از همسايگان مجاور
دفتر مي بايست شماره اشتراك همسايه مجاور را در پشت فرم پيمان فروش درج نمايد.
نكته :در صورتيكه قبﻼ ملك از گاز طبيعي استفاده نموده است ارائه قبض گاز خود به جاي قبض همسايه مجاورالزامي مي باشد.

•
•
•
•

•
•

خدمت اشتراك پذيري جزء
• دريافت فيش واريزي بابت هزينه برقراي انشعاب در دو نسخه اصلي بانك ملي به شماره حساب
 ٢١٧٤٦٣٥٦٠٦٠٠٣به نام شركت گاز استان همدان
• دريافت حق الزحمه دفتر بابت ارائه سرويس
• ارائه شماره تلفن )و در صورت داشتن موبايل( الزامي مي باشد
• ارائه كد پستي  ١٠رقمي الزامي مي باشد
• وارد كردن مشخصات مالك دربرنامه
• چاپ پيمان فروش از برنامه بعد از تكميل اطﻼعات در برنامه در دو نسخه
• امضاء و اثر انگشت دو نسخه پيمان فروش توسط مالك
• تفكيك اشتراك )مجتمع هاي مسكوني و يا تجاري( الزاما بايد باهم صورت پذيرد.
درج مشخصات مالك يا مالكين در پشت نقشه تاييد شده نظام مهندسي و گرفتن امضاء و اثر انگشت آنها اسكن و •
ارسال كليه مدارك به ناحيه گاز رساني مذكورحداكثر تا ساعت  ١٠روز بعد تحويل اسناد
در پرونده مدارك عودت و تمام مسئوليت آن بعهده دفتر و متقاضي مي باشد .در صورت نقص •

درخواست تغيير تفكيك كنتور
گاز آپارتمانهاي مسكوني
• تكميل فرم در خواست قطع گاز توسط نماينده ملك
• پرداخت هزينه هاي قطع و وصل جريان گاز
• ارائه نقشه تاييد شده كليه واحدها الزامي مي باشد.
• تبصره  :چنانچه فقط يك واحد قصد تفكيك كنتور گاز خود را دارد ارائه نقشه واحد مذكور و نقشه اصﻼحي
تاييد شده ساير واحد ها الزامي مي باشد
• بايد سيستم لوله كشي گاز كليه واحدهاي يا واحد مذكور مستقل باشد.
• ارايه تسويه حساب گاز تا شماره كنتور فعلي الزامي مي باشد.
• حق انشعاب اشتراك قبلي به قيمت روز محاسبه و به شماره حساب اعﻼمي نماينده ملك واريز گردد.
• انجام مابقي مراحل همانند سرويس اشتراك پذيري مي باشد.

درخواست تغيير نصب علمك و شبكه
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دريافت هزينه خدمت توسط دفتر
ارائه شماره تلفن )و در صورت داشتن موبايل( الزامي مي باشد.
ارائه كد پستي  ١٠رقمي و آدرس كامل الزامي مي باشد.
مشخصات مالك در فرم برنامه وارد شود.
فرم تقاضاي نصب علمك بعد از تكميل اطﻼعات در برنامه چاپ شود.
امضاء و اثر انگشت متقاضي در ذيل فرم تقاضا الزامي مي باشد.
كروكي بايد در قسمت پايين فرم بصورت دستي رسم شود.
اصل مدارك تحويلي حداكثر  ٢٤ساعت بعد از دريافت مدارك به ناحيه مذكور ارسال شود.
بعد از  ٤٨ساعت از تحويل مدارك به ناحيه جواب بررسي ها تلفني به مشترك اعﻼم خواهد شد.
اين مهلت شامل روزهاي تعطيل و پنج شنبه و جمعه نمي شود.
در صورت تاييد تقاضا  ،متقاضي بايد مجوزهاي ﻻزم از ارگانهاي ذيربط ازجمله مجوز حفاري را دريافت و به
شركت گاز تحويل نماييد.
بعد از ارائه مجوز هاي ﻻزم هزينه هاي مربوط توسط متقاضي بايد به حساب شركت گاز واريز گردد.

درخواست تغيير جابجاي و جمع آوري علمك
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دريافت آخرين قبض پرداخت شده الزامي مي باشد.
دريافت حق الزحمه دفتر بابت ارائه سرويس
ارائه شماره تلفن ) و در صورت داشتن موبايل( الزامي مي باشد.
ارائه كد پستي  ١٠رقمي و آدرس كامل الزامي مي باشد.
وارد كردن مشخصات مالك در فرم برنامه
چاپ فرم تقاضاي جابجاي علمك از برنامه بعد از تكميل اطﻼعات در برنامه
امضاء و اثر انگشت متقاضي در ذيل فرم تقاضا الزامي مي باشد.
كروكي بايد در قسمت پايين فرم بصورت دستي رسم شود.
ارسال اصل مدارك تحويلي حداكثر  ٢٤ساعت بعد از دريافت مدارك به ناحيه مذكور
 ٤٨ساعت پس از تحويل مدارك به ناحيه جواب بررسي ها تلفني به مشترك اعﻼم خواهد شد.
اين مهلت شامل روزهاي تعطيل و پنج شنبه و جمعه نمي باشد.
در صورت تاييد تقاضا  ،متقاضي بايد مجوزهاي ﻻزم از ارگانهاي ذيربط را -ازجمله مجوز حفاري -دريافت و به شركت
گاز تحويل نماييد.
بعد از ارائه مجوز هاي ﻻزم هزينه هاي مربوط توسط متقاضي بايد به حساب شركت گاز واريز گردد.

در خواست تست كنتور
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

دريافت آخرين قبض پرداخت شده الزامي مي باشد.
دريافت حق الزحمه دفتر بابت ارائه سرويس
ارائه شماره تلفن )در صورت داشتن موبايل( الزامي مي باشد
ارائه كد پستي  ١٠رقمي الزامي مي باشد
وارد كردن مشخصات مالك در فرم برنامه
چاپ فرم تست كنتور از برنامه بعد از تكميل اطﻼعات در برنامه
امضاء و اثر انگشت متقاضي در ذيل فرم تقاضا الزامي مي باشد.
ارسال اصل مدارك تحويلي حداكثر  ٤٨ساعت پس از دريافت مدارك به ناحيه مذكور
يك هفته پس از تحويل مدارك به ناحيه جواب بررسي ها به مشترك اعﻼم خواهد شد.
اين مهلت شامل روزهاي تعطيل و پنج شنبه و جمعه نمي باشد.
دفتر مي بايست در قسمت توضيحات ذكر كند تست كنتور بنا به درخواست مشترك بوده و يا مربوط به
مصرف غير متعارف در بخش تسويه مي باشد.
در صورتيكه مشترك متقاضي تست كنتور باشد پرداخت هزينه تست كنتور توسط مشترك پرداخت مي گردد.

درخواست تغيير تقاضاي قطع جريان گاز
• بعد از احراز مالكيت اقدامات ذيل صورت گيرد.
• دريافت آخرين قبض پرداخت شده الزامي مي باشد.
• دريافت حق الزحمه دفتر بابت ارائه سرويس
• ارائه شماره تلفن ) و در صورت داشتن موبايل( الزامي مي باشد
• ارائه كد پستي  ١٠رقمي الزامي مي باشد
• وارد كردن مشخصات مالك در فرم برنامه
• چاپ فرم تقاضاي قطع جريان گاز از برنامه بعد از تكميل اطﻼعات در برنامه
• امضاء و اثر انگشت متقاضي در ذيل فرم تقاضا الزامي مي باشد.
• ارسال اصل مدارك تحويلي حداكثر  ٢٤ساعت بعد از دريافت مدارك به ناحيه مذكور
• دليل قطع جريان بايد در قسمت توضيحات برنامه ذكر شود.
• اين مهلت شامل روزهاي تعطيل و پنج شنبه و جمعه نمي باشد.

درخواست تغيير تعداد واحد وظرفيت كنتور
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تكميل فرم در خواست قطع گاز
پرداخت هزينه هاي قطع و وصل جريان گاز
-١چنانچه كليه واحدها همزمان متقاضي تفكيك كنتور هاي خود را باشند.
ارائه نقشه تاييد شده كليه واحدها الزامي مي باشد
-٢يك واحد قصد تفكيك كنتور گاز خود را دارد
ارائه نقشه واحد مذكور و نقشه اصﻼحي تاييد شده ساير واحد ها الزامي مي باشد
بايد سيستم لوله كشي گاز كليه واحدهاي يا واحد مذكور مستقل باشد.
تسويه حساب گاز تا شماره كنتور فعلي بعهده كليه واحدها مي باشد.
محاسبه حق انشعاب كنتور فعلي به قيمت روز و كسر مبلغ آن از جمع هزينه حق انشعاب كنتور هاي جديد
در صورت اختﻼف مابقي بايد توسط كل واحدها پرداخت شود
انجام مابقي مراحل همانند سرويس اشتراك پذيري مي باشد.
ﻻزم بذكر است در صورتيكه در نقشه اصلي تعداد واحد درست ثبت شده باشد و خطا ثبتي در درج تعداد واحد
باشد بﻼفاصله پس از ارائه نقشه و مدارك فوق اصﻼح خواهد شد.

درخواست تغيير نوع مصرف
• ارائه نقشه جديد ممهور به مهر سازمان نظام مهندسي متناسب با فضاي كار درخواستي
• ارائه آخرين قبض پرداختي
• پرداخت اختﻼف هزينه كنتور در صورت لزوم
• ارائه مجوزهاي ﻻزم جهت تغيير نوع مصرف)همانند مدارك اشتراك پذيري جزء(
• ارسال مدارك بهمراه فرم درخواست حداكثر  ٢٤ساعت به ناحيه مذكور
• در صورت صحت مدارك مشترك با نوع مصرف فعلي حذف و مشترك جديد با نوع مصرف جديد تعريف مي
شود.
• ارائه آخرين رقم كاركرد كنتور الزامي مي باشد.
• دفتر بايد از طريق فرم تسويه مبلغ گازبهاء مشترك تا رقم اعﻼمي را محاسبه نماييد و مبلغ محاسبه شده را
توسط فيش بانكي به حساب شركت گاز استان مركزي واريزنمايدو اصل فيش واريزي را بهمراه ساير اسناد
تحويل نمايد.

