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 فصل اول

  تعاریف .1

 

 و مقررات و ها تعرفه ، طبیعی گاز فروش قراردادهاي در هنگامیکه ذیل اصطالحات و اراتعب

  . داشت خواهند را ذیل مفاهیم و معانی روند کار به طبیعی گاز از استفاده شرایط

  شرکت : .1,1

  . است استانی گاز شرکتهاي یا و ایران گاز ملی شرکت منظور

  گاز طبیعی : .1,2

 این )1,6( بند در مندرج مشخصاتبا" . دیگر ترکیبات جزیی مقدار و متان ازگاز است مخلوطی

  "مجموعه

  متقاضی : .1,3

  . بنماید شرکت از را طبیعی گاز از استفاده تقاضاي که حقوقی یا حقیقی شخص از است عبارت

  اشتراك :  .1,4

وسـایل  و  خـط انشـعاب نصـبامکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق عبارت است از 

  الزم طبق مقررات محقق می شود .اندازه گیري 

  مشترك : .1,5

 ضوابط طبق مربوطه هاي هزینه پرداخت به نسبت که حقوقی یا حقیقی شخص از است عبارت

  .باشد یافته تخصیص وي به اشتراك شماره و اقدام

  واحد مسکونی: .1,6

مکانی است براي زندگی که به تشخیص شـرکت حـداقل داراي یـک اطـاق و یـک آشـپزخانه و 

  .متناسب با عرف محل سکونت باشدسرویس 
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  مصرف کننده: .1,7

طبق ضوابط وصل و آماده به مشترکی اطالق می گردد که جریان گاز ملک مورد تقاضاي وي 

 .بهره برداري گردیده باشد

  محدوده اشتراك: .1,8

اي است که طبق نقشه تأیید شده سازمان نظام مهندسـی/ مشـاورین ذیصـالح، بـراي محدوده

  نیاز مشترك در نظر گرفته شده است.تأمین گاز مورد 

  پیمان فروش گازطبیعی : .1,9

 گـاز  جریـان آن مفـاد طبـق و منعقد متقاضی و شرکت مابین فی که قراردادي از است عبارت

  0گردد می دایر مشترك

 

  انواع مشترك (از لحاظ مقدار مصرف) : .1,10

   مشترك جزء : . 1,10,1

  فشار با طبیعی گاز از که گردد می اطالق مشترکی به
�

�
 حـداکثر و اسـتفاده مربع اینچ بر پوند 

 . باشد در ساعت مکعب متر 100 با برابر یا کمتر وي تقاضاي مورد ساعتی مصرف

   مشترك عمده : . 1,10,2

   از بیش فشار با گازطبیعی از که گردد می اطالق مشترکی به
�

�
 حداکثر یا  مربع اینچ بر پوند  

   . باشد مترمکعب 100بیش از  وي تقاضاي مورد ساعتی مصرف

  

  مصرف) : نوعانواع مشترك (از لحاظ  .1,11

 خانگی :    مشترکین   . 1,11,1

 اسـتاندارد متعـارف تجهیـزات و وسایل  جهت طبیعی گاز از کهبه مشترکینی اطالق می گردد 

  .نمایند می استفـــــاده مسکونی واحدهاي در خانگی سـوز گاز

 عمومی :   مشترکین    . 1,11,2

صـنعتی غیـر به مشترکینی اطالق می گردد که از گاز طبیعـی جهـت مصـارف غیـر خـانگی و 

  : ند و در گروههاي ذیل تقسیم بندي می شونداستفاده می نمای
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ر نوع واحد مصرف کننده اي که با هیچیـک از تعرفـه هـاي دیگـر و ه خدمات، کسب  -1گروه 

 . تطابق نداشته باشد

 
مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیر دولتـی، تعـاونی و شامل  : آموزشی -2گروه 

خصوصی نظیرکتابخانه ها، موزه ها، مهدکودکها، کودکسـتانها، مـدارس، اردوگاههـاي دانـش 

اي، مدارس و حوزه هـاي علـوم دینـی، امـاکن  شگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفهآموزي، دان

نگهداري  خیریه رزشی و مراکز شبانه روزيباشگاههاي و مساجد، حسینیه ها،  مقدسه مذهبی،

 . باشندمراجع ذیصالح  یه معتبر از تایید داراي که  بیمارستانهاي آموزشی و معلوالن

  

اماکن و تاسیسات ادارات، شامل  اماکن و تاسیسات دولتی: اماکن و تاسیسات دولتی  -3گروه 

نیروهاي نظامی ، شهرداریهاارگانها، نهادها و سازمانهاي زیر نظر مقام رهبري، قواي سه گانه، 

  . . . و انتظامی

  

  صنعتی :مشترك  . 1,11,3

 :گروه ذیل می باشد  سهمشترکین صنعتی شامل  

 خانـه هـا،و تلمبـه هـا پاالیشـگاه  نیروگاههاي خصوصـی، ،صنعتیواحدهاي  شامل : 1گروه 

تولیـد محصـوالت واحـدهاي  ،هاپتروشیمی  ایستگاههاي تقویت فشار، یاردهاي بهره برداري،

یدیـه تای ارائـهبا  ... و نانواییهاي صنعتی ،تاسیسات گردشگريآبزیان،  ،کشاورزي، دامپروري

 . معتبر از مراجع ذیصالح

  )در مالکیت وزارت نیرو ( نیروگاهها   : 2گروه 

  )CNGسوخت گیري گاز طبیعی فشرده  براي ایستگاههاي( حمل و نقل  : 3گروه 

  رگوالتور ( تنظیم کننده فشار ) : .1,12

گـردد و  می دستگاهی است که به وسیله آن فشار گاز مصرفی مشترك مطابق قرارداد تنظیم 

  در مالکیت شرکت می باشد.
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  : کنتور .1,13

مالکیت شرکت  ار مصرف گاز اندازه گیري می شود و در دستگاهی است که به وسیله آن مقد

  .بوده و مسئولیت نگهداري آن با مشترك می باشد

  ایستگاه مشترکین عمده :  .1,14

طبق قرارداد  عبارت است از وسایلی که به منظور سنجش مقدار گاز، تنظیم و تثبیت فشار گاز 

  باشد .می  در محل مورد تایید شرکت نصب گردیده و در مالکیت  شرکت

  :ایستگاه  کنتور/ ظرفیت .1,15

 /مـدت یـک سـاعت از کنتـور در شـرایط اسـتاندارد درعبارت است از حداکثر مقدار گازي که 

  .قابل عبور می باشد  ایستگاه

  : خطوط انتقال .1,16

پوند بر اینچ مربـع ) کـه  400 بار ( 27عبارت است از خطوط لوله اصلی گاز با فشار بیشتر از 

  گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را از منابع اصلی گاز منتقل می نماید .

  ایستگاههاي ورودي شهر : .1,17

ي شبکه ورود و نصب وسایل اندازه گیري و کنترل گاز طبیعی تاسیسات محل از است عبارت

 بار 27 حدود فشار به لوله درخطوط موجود فشارگاز ایستگاهها دراین. تغذیه از خطوط انتقال

   .شود توزیع /تغذیه شبکه وارد تا شود می داده کاهش کمتر و)  مربع اینچ بر پوند 400(

  : شبکه تغذیه .1,18

پوند  250بار ( 17حدود  شبکه تغذیه عبارت است از کلیه خطوط شهري که گاز طبیعی با فشار

  شهري هدایت می کند .بر اینچ مربع ) را از ایستگاههاي ورودي شهري به ایستگاههاي داخل 

  ایستگاههاي داخل شهري : .1,19

شبکه   ورودي و نصب وسایل اندازه گیري و کنترل گاز طبیعی تاسیساتعبارت است از محل 

 اینچ بر پوند 250(  بار 17 حدود از گازطبیعی فشار ، ایستگاهها این درتغذیه.  از شبکه شهري

  0 شود می داده کاهش)  مربع اینچ بر پوند 60(  بار 4 حدود به)  مربع
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  : شبکه توزیع .1,20

پونـد بـر ایـنچ مربـع ) را از  60بـار (  4 حدود که گاز طبیعی با فشار خطوطی  عبارت است از

  به محلهاي مصرف هدایت می کند . تقلیل فشارایستگاههاي 

  فشار استاندارد : .1,21

پونـد بـر  696/14بار معـادل  01325/1شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر  درفشار استاندارد 

  اینچ مربع می باشد .

  : فشار گاز تحویلی به مشترك .1,22

  فشار گاز تحویلی به مشترك با توجه به نوع کنتور/ایستگاه به شرح ذیل می باشد :انواع 

   فشار  . 1,22,1
�

�
  پوند بر اینچ مربع 

  پوند بر اینچ مربع 2فشار   . 1,22,2

پونـد  60تا  45(در ایستگاههاي  اندازه گیري ، فشار از  پوند بر اینچ مربع  60فشار   . 1,22,3

  بر اینچ مربع متغیر است)

 250تـا  150(در ایستگاههاي  اندازه گیري ، فشـار از پوند بر اینچ مربع   250فشار   . 1,22,4

  پوند بر اینچ مربع متغیر است)

و  1000تا    400(در ایستگاههاي اندازه گیري فشار از  پوند بر اینچ مربع 400فشار   . 1,22,5

  پوند بر اینچ مربع متغیر است) 1300تا  600یا 

  دماي استاندارد : .1,23

درجه  60درجه سانتیگراد معادل 56/15شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر در ماي استاندارد د

  فارنهایت می باشد .

  متر مکعب استاندارد : .1,24

( از  تر مکعب را در شرایط اسـتانداردطبیعی است که فضائی معادل یک ممعادل حجمی از گاز 

  نظر فشار و دما ) اشغال نماید .
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  ضریب تصحیح: .1,25

، حجم و سـایر مشخصـات مـرتبط بـا گـاز تحـویلی بـه محیط عددي است که بر اساس فشار

می مشترك جهت تبدیل میزان گاز مصرفی به مترمکعب استاندارد براي مشترکین عمده لحاظ 

  گردد.

  دستگاه تصحیح کننده: .1,26

دستگاهی است که میزان دما، فشار و حجم تصحیح نشـده گـاز مصـرفی مشـترکین عمـده را 

بطور مستمر از کنتور دریافت و میزان حجم استاندارد را در هر لحظه محاسـبه نمایـد. نصـب 

الزامـی  رمتر مکعـب و بـاالت 400با ظرفیت  دستگاه تصحیح کننده در سیستمهاي اندازه گیري

  است. 

  

  علمک : .1,27

 در آن روي بـر رگوالتـور نصـب جهت که باشد می گاز انشعاب خط انتهایی قسمت گاز علمک

 مـی تـامین را مشـترك چند یا یک گاز و گیرد می قرار کننده مصرف ملک به متکی و مجاورت

  . نماید

  :  خط اختصاصی/انشعاب خط .1,28

شـبکه  یـا انتقال خطوط طریق از را کنندگان مصرف گاز که دگرد می اطالق خطوطیخط یا  به

  0نماید می تامین گاز تحویل نقطه تا توزیع شبکه یا و تغذیه

  :هاي گازرسانیهزینه  .1,29

   .عبارت است از مجموع هزینه هاي برقراري انشعاب و سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی

  

 گیـري انـدازه ایستگاه /کنتور ظرفیت تناسب به که است مبلغی هزینه برقراري انشعاب :  - أ

 کنتـور، نصـب و تهیـه شده تمام هزینه از قسمتی تامین و طبیعی گاز اشتراك امتیاز اعطا بابت

 از متقاضی اخذ می گردد. گیري اندازه ایستگاه /فشار تقلیل ایستگاه /رگوالتور

 گ�از م�ورد نی�ازحج�م  تناسب به که است مبلغی سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی :   -ب

 .گرددمی اخذ وي از و محاسبه اختصاصی خطمتقاضی بابت اجراي 

پرداخت هرگونه وجوه تکلیفی ناشـی از مصـوبات قـانونی بـه عهـده متقاضـی  تبصره:

  .باشدمی
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 گاز بهاء : .1,30

که متناسب با نوع مصـرف مشـترك  طبیعی گاز استاندارد مکعب متر یک بهاي از است عبارت

شـماره  رقـم جـزء مشترکین براي طبیعی گاز میزان مصرف محاسبه مبناي( تعیین می گردد 

 ) شدبا می استاندارد مکعب متر عمده مشترکین براي و کنتور انداز

  : هزینه خدمات مستمر .1,31

، پس از نصب و  عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیري

هاي نگهداري تاسیسات گـاز وتـامین هزینـه هـاي هزینه بخشی از براي جبران  راه اندازي آن

   جاري شرکت ازمشترکین جزء وعمده اخذ می گردد.

  قرائت دستگاه اندازه گیري / کنتور : .1,32

صورتحسـاب گـاز  محاسـبه مصـرف و صـدوربـه منظـور  کنتور/قرائت دستگاه اندازه گیري

  مشترك در فواصل زمانی تعیین شده توسط شرکت انجام خواهد شد .

  مصرف : دوره  .1,33

گاز مصرفی مشترك  کنتور/عبارت است از فاصله زمانی دو قرائت متوالی دستگاه اندازه گیري

.  

 :نقطه تحویل  .1,34

در  . شـود مـی متــصل مشـترك تاسیسـات بـه شـرکت تاسیسات که اي نقطه از است عبارت

ج بعد از شیر خروجی ایسـتگاه خواهـد نمشترکین جزء خروجی کنتور و در مشترکین عمده فل

  بود.

  : گاز طبیعی باز فروش .1,35

عبارت است از فروش گاز طبیعی توسط مشترك ( مشترکین ) به اشـخاص ثالـث در محـدوده 

  . بر اساس مقررات اشتراك واگذار شده

  

  

  :هاي فروش گاز طبیعی  تعرفه .1,36

در مقاطع  ابالغی از سوي مراجع ذیصالح براي هر نوع مصرف  يلغ گاز بهامب عبارت است از

  زمانی خاص.
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  مبلغ علی الحساب بهاي گاز مصرفی: .1,37

 پرداخت شرکت به آتی ماههاي طبیعی گاز مصرف براي مشترك درخواست با که است مبلغی

     .گردد می
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  فصل دوم
  

 مقـررات و شـرایط استفـاده از گاز طبیعی .2

  

  تغییرات آنو  انشعاب شرایط درخواست برقراري .2,1

 طیشرا مقررات و  ا قبولمورد تقاضا بو یا مشترك می تواند براي واحد متقاضی هر  . 2,1,1

یا هر گونه تغییر در مشخصات اشـتراك و انشعاب  درخواست برقرارياستفاده از گاز طبیعی 

  .بنمایدرا 

  تبصره : مدارك مورد نیاز

 رویت اصل کارت ملی متقاضی و اخذ فتوکپی آن  - أ

  تاییدیه سازمان نظام مهندسی و یا سایر مراجع ذیصالح  -ب

   سازمانهاي ذیربط در خصوص تعیین نوع تعرفهتاییدیه   - ج

  ویژه اخذ مدارکی شرایط مصوبات قانونی مستلزم رویت/ خاص که احراز در موارد  -د

   باشد طبق ضوابط اقدام می گردد. می

شرکت درصورت لزوم می تواند از محل موضوع درخواسـت ، بازدیـد نمایـد . تعیـین  . 2,1,2

هزینه هاي برقراري انشعاب از اختیارات شرکت بـوده و ظرفیت کنتور / ایستگاه ، نوع تعرفه ، 

تعرفه هـاي فـروش گـاز  ، استفاده از گاز طبیعی متقاضی با وقوف کامل ا ز مقررات و شرایط

را  "این مجموعـه )6,2بامشخصات مندرج در بند ("طبیعی و قبول آنها پیمان فروش گاز طبیعی

ور/ایسـتگاه،  نـوع مصـرف، محـل نصـب نظر شرکت درتعیین ظرفیت کنت امضاء خواهد نمود.

  کنتور و رگوالتور/ایستگاه گاز قطعی خواهد بود .

از مراجـع داخلـی اخذ تأییدیه مجدد سیسـتم لولـه کشـی عندالزوم  ،در تغییر کاربريتبصره : 

   .باشدذیصالح الزامی می

  

به منوط و روستاها  در محدوده شهرها و یا تغییر ظرفیت انشعاب گاز طبیعی برقراري . 2,1,3

به تشخیص شـرکت انشعاب را داشته باشد و  يآن است که شرکت امکانات الزم جهت برقرار

  امکان پذیر باشد .  این مجموعه ")3,3(و )2,3(وفق بند" ، ایمنی و اقتصادي از لحاظ فنی
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در صورت عدم وجود امکانات الزم و محدودیت اقتصادي و بنا به تشخیص شرکت  : تبصره

، متقاضی می تواند با تأیید هیات مدیره شـرکت گـاز اسـتانی و قبـولی کلیـه مسـئولیتها، 

هزینه ها و اخذ مجوزهاي الزم نسبت به اجـراي خـط انشـعاب اختصاصـی اقـدام نمایـد، 

ه/شرکت پیمانکاري مجاز طبق استانداردها و مشروط به آنکه عملیات اجرایی توسط گرو

گاز استانی انجام و تحویل شرکت گـردد. در  هاي نظارت شرکتبا  ضوابط فنی، ایمنی و

تحویل، خط انشعاب متعلق به شرکت بوده و بهره برداري  تزریق گاز و اینصورت پس از

. خواهد بوداز آن مشابه سایر خطوط انشعاب تا حداکثر ظرفیت خط طبق مقررات شرکت 

التفاوت برآورد هزینه خط انشعاب فـوق الـذکر ( در مـواردي کـه بصـورت ضمناً مابه    

مشترك با سایر مشترکین شهري و روستایی و صنعتی اجرا گردیده ) و برآورد  هزینـه 

خط انشعاب اختصاصی متقاضی بر اساس برآورد مورد تأیید هیأت مدیره شـرکت گـاز 

متقاضی اعالم شده، با گاز بهـاي همـان واحـد متقاضـی تهـاتر  استانی که قبل از اجرا به

  خواهد شد.

انـع قـانونی ومحدوده شهرها و روستا ها منوط به عدم وجـود م انشعاب در برقراري . 2,1,4

  باشد . می

هزینه هاي برقراري انشعاب از مالک  یـا متقاضـی دریافـت مـی شـود، ولـی انشـعاب  . 2,1,5

هر حال دریافت هزینه هاي برقراري انشعاب و  منحصرا متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در

صدور قبض دریافت وجه بنـام متقاضـی و همچنـین برقـراري انشـعاب دلیـل بـر مالکیـت یـا 

  شناسایی حقی براي نامبرده نسبت به ملک نخواهد بود .

  : عاب/اشتراكضوابط واگذاري انش   .2,2

 به هر واحد مسکونی یک اشتراك مسـتقل واگـذار مـی شـود. در صـورت درخواسـت  . 2,2,1

متقاضی / متقاضیان واگذاري اشتراك مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بالمـانع 

  می باشد .

که  واگذاري اشتراك مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان ) در مجموعه هاي آپارتمانی . 2,2,2

گردنـد در صـورت درخواسـت  می صرف کننده می باشندیا مشتركدرحال حاضر مشترك/م

مالک / مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط براینکه کلیه کنتورها حسـب اسـتاندارد هـا و 

باشد. رعایـت مقـررات و شـرایط  حل مناسب تعبیه گردند بالمانع میضوابط فنی شرکت در م

ه اصـلی و بود و اجراي لولـه انشـعاب دهنـدهد اشتراك پذیري براي هر اشتراك ضروري خوا

  واحدها به عهده متقاضی / متقاضیان می باشد. هر یک از قفل شوندهنصب شیر 
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بـه طـور  هادر مجتمع هاي مسکونی / تجاري چنانچه درب هاي ورودي بلوك / واحـد . 2,2,3

مستقل بالفاصله با معبر عمومی مرتبط بوده و درمجاورت شـبکه هـاي گازرسـانی باشـد بـا 

یت اصول ایمنی و ضوابط اشتراك پذیري واگذاري انشعاب / اشتراك جداگانه براي هر یک رعا

 از بلوك / واحدها بالمانع است.

شـهرکهاي مسکونی , تجاري و اداري ( صنعتی ، واگذاري اشتراك مستقل به واحدهاي . 2,2,4

 شهرك ها / مجتمعهاي مسکونی) واقع در مجتمع هایی کـه درب هـاي ورودي آنهـا صنعتی / 

توسـط متقاضـیان  شـهرك مستقال به معابرعمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلـی

تحویل شـرکت هـاي گـاز  تحت نظارت و براساس استانداردهاي شرکت ملی گاز ایران اجرا و

  می باشد .گردد بالمانع  استانی

بامشخصـات "ههـا مطـابق فـرم مربوطـ ط تحویل شبکه هاي داخلـی مجتمـعیشرا : 1تبصره 

 می باشد.  "این مجموعه )4,6(مندرج در بند 

طراحی و اجراي شبکه داخلی با اخذ هزینه هاي  ،ت متقاضیان در صورت درخواس : 2تبصره 

  .می باشدمربوطه از متقاضی توسط شرکت بالمانع 

ملـک  از واحدهاي تجاري واقع در یـک واگذاري اشتراك مستقل به هر واحد یا ترکیبی . 2,2,5

صورت درخواست  در  مشروط به آن که درب واحد مستقیماً در معبر عمومی واقع شده باشد

  .بالمانع است متقاضی / متقاضیان

واگذاري اشتراك مسـتقل بـه هریـک از واحـدهاي تجـاري و خـدماتی واقـع در داخـل  . 2,2,6

  با رعایت ضوابط و  اصول ایمنی بالمانع می باشد.  . . . و هاژ، گارا پاساژها

اندازه گیري   استفاده چند واحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با نصب دستگاههاي . 2,2,7

جداگانه در هر واحد با رعایت مقررات و شرایط اشتراك پذیري و اصول ایمنی مشروط بر آن 

  ر گردد بالمانع میباشد .مشخص و صورتحساب جداگانه صاد که میزان مصرف هر واحد

نصب دستگاه اندازه گیري براي تفکیک اشتراك یک / چند واحد در محـل ایسـتگاه  : 1 تبصره

ظرفیت ایستگاه هر اشتراك مجزا  بالمانع است. با رعایت ضوابط فنی و ایمنی تقلیل فشار

  معادل ظرفیت کنتور مناسب مصرف واحد / واحدهاي مربوطه خواهد بود.

زمین مورد نیاز ایستگاه مربوطـه طبـق اسـتانداردهاي شـرکت ملـی گـاز توسـط  : 2 تبصره

  گردد. صلح بال عوض متقاضیان تهیه و به شرکت گاز
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هزینه تمام شده ایستگاه تقلیل فشار به تناسب میزان درخواست متقاضی نسبت به  : 3 تبصره

ظرفیت ایستگاه پرداخت می گردد. سهم پرداخت شـده توسـط متقاضـی مـی بایسـت بـه 

  گردد. صلح بال عوضشرکت گاز 

بنا به درخواست شرکت، متقاضی/ متقاضـیان براي تأمین نیاز آتی و درصورتیکه : 4تبصره 

نصب ایستگاه تقلیل فشار با ظرفیت باالتر از نیاز خود را داشته باشند بـا صـلح  تمایل به

بال عوض آن به شرکت، سهم مازاد بر نیاز متقاضـی/ متقاضـیان پـس از راه انـدازي در 

  واحدها در قبوض گاز لحاظ و کسر خواهد شد.قالب گازبهاي همان واحد/

در صـورت اخـذ مابـه التفـاوت عکس تبدیل چند اشتراك به یک اشتراك واحد و یـا بـال . 2,2,8

بـه نـرخ  "هزینه برقراري انشعاب جدید نسبت به مجموع هزینه هاي برقراري انشعابات قبلـی 

  و بالعکس بالمانع است. "روز 

قراردادهـاي /قـرارداد  در تبدیل چند اشتراك به یک اشتراك واحد و بالعکس اقالـه : 1 تبصره

جدیـد و نـرخ چند اشتراك بر اسـاس شـرایط قبلی به درخواست مشترك و واگذاري یک/

  روز بالمانع است.

 ی اشتراك جداگانـه حسـبمتقاض مصرف کننده، در مواردي که برخی واحدهاي  : 2تبصره 

هزینـه  د واگذاري اشتراك مستقل بـا اخـذنمی باش  )7,2,2(و  )5,2,2(و   )2,2,2( هاي ندب

  مشروط بآنکـه (بدون احتساب سهم مشترك ازهزینه خط اختصاصی ) برقراري انشعاب

گردد و در صورت نیاز به اصالح ظرفیت  اشتراك قبلی اصالح "زیربناي" و "تعداد واحد"

 .اقدام می گردد )4,2,3(بند شماره یک موضوع مطابق جدول  کنتور/ایستگاه،

در مواردي که ادامه بهره برداري از انشعاب مستلزم تدوین الحاقیه و یا تغییراتی  : 3تبصره 

در مفاد پیمان فروش گاز طبیعی گردد،تمدید قـرارداد صـرفاً بـا اسـتفاده از فـرم پیمـان 

کـه بـه امضـاء طـرفین  ایـن مجموعـه در فصل ششم(ضـمائم)مندرج گاز طبیعی  فروش

 رسیده باشد انجام می گردد.

 سایر مصارف  و مسکونی هايواحداز  ترکیبیواگذاري اشتراك به متقاضیانی که  : 4تبصره 

 ،مسـکونی بـر اسـاس مسـتندات / واحـدهاي واحد تعدادبا لحاظ نمودن صرفاً  ،باشندمی

  اشتراك پذیري با تعرفه خانگی بالمانع است.
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یک در مجتمع هاي مسکونی که اشتراك گاز آنها به صورت تجمیعی می باشد، چنانچه  . 2,2,9

 موافقت سایر مـالکینواحد درخواست تفکیک اشتراك خود را داشته باشند، ضمن ارائه یا چند 

برقـراري انشـعاب بـه نـرخ در اشتراك اولیه و پرداخت هزینه پس از انصراف از سهم خود و 

روز مطابق مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی، تفکیک اشتراك آنها بالمانع خواهـد بـود. 

در اینصورت با توجه به کاهش مصرف اشتراك اولیه به دلیل تفکیک اشتراك برخی از واحدها، 

اي نظـام مهندسـی/ با ارائـه تأییدیـه از سـازمانه هاي باقیمانده (واحد هاي تجمیعی)براي واحد

  .اصالح گردیده و شماره اشتراك جدید تخصیص خواهد یافتقرارداد مراجع ذیصالح، 

  )3,1,3( مـورد نیـاز باشـد، طبـق بنـد ،در حالتی که تقلیل ظرفیت کنتـور یـا ایسـتگاه تبصره :

  مسترد نمی گردد.، لیکن هیچگونه وجهی به مشترك می شود قرارداد تعدیل

 

 خسارت و آسیب روش محاسبهگاز و اشتراك شرایط بهره برداري از  .2,3

همان واحدي دارد که براي آن ه اختصاص ب هر واحد مصرف کننده منحصراً  اشتراك . 2,3,1

 اشـتراك شده و مشخصات آن در پیمان فروش گازطبیعی قید گردیده باشـد. اشتراك تقاضاي

 و یا امتداد داد . نمود منتقلمحدوده اشتراك خارج از به گاز را نمی توان 

 خود اقدام به لوله کشی به خارج از محـدوده اشتراك محدوده درصورتیکه مشترك از . 2,3,2

مسـتلزم جمـع بـه تشـخیص شـرکت صل مجـدد آن گاز مشترك قطع و و ،نماید خود اشتراك

و پرداخـت  ذیصـالح، ارائه تأییدیه سازمان نظام مهندسی / مراجـع کشی غیر مجاز آوري لوله

 دوره مزبور هزینه هاي قطع و وصل و مابه التفاوت بهاي گاز مصرفی متعلقه نظیرهزینه هاي 

مصرف کننده  ودامنه مصرف محاسبه و ازمشترك/ با تشخیص شرکت بر اساس نوع مصرف

 .دریافت می گردد

مبـادرت بـه اسـتفاده هزینـه برقـراري انشـعاب پرداخت  بدونشخص درصورتیکه  تبصره :

تلفـن ، به موجب قانون استفاده کنندگان غیـر مجـاز از آب، بـرق ،  ،نمایدغیرمجاز از گاز 

عالوه بر جبران خسارتهاي و همچنین آئین نامه مربوطه،  1396مصوبه   گازفاضالب و 

شخص مذبور به منظور تعقیب کیفري به مراجع قـانونی ذیصـالح معرفـی خواهـد  وارده

  آمده است. 6فصلدستورالعمل نحوه محاسبه گاز سرقتی در  شد،

، تجهیـزات اطفـاء بـرق مستقل،آزاد تلفن  خط آب، ار،صاحداث ابنیه و حتامین زمین و  . 2,3,3

کـه محل نصب ایستگاه انـدازه گیـري و تقلیـل فشـار در مکـان مناسـبی و آماده سازي  حریق
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مشترك  بر عهده متقاضی/المقدور با معبر عمومی مرتبط بوده و مورد تایید شرکت باشد حتی

  باشد.می

نصب سیستم کامل مونیتورینگ اعم از اجراي کانال ، کابل کشی و نصـب تجهیـزات تبصره : 

 حداکثر سه ماه پس از راه اندازي ایستگاه توسط مشترك اجرا و تحویل شرکت می گردد.

جابجـا ایسـتگاه انـدازه گیـري را  لوله رابط و  کنتور/ ندارد عنوان حقمشترك به هیچ  . 2,3,4

 مـذکوروضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل وسـایل و تجهیـزات  چنانچه تغییراتی در .نماید

 /سازمان نظام مهندسینظارت  تحت وشرکت با اطالع بایستی هرگونه جابجایی  ،مناسب نباشد

  صورت پذیرد. با هزینه مشترك و مشاورین ذیصالح

چنانچه به یکی از دستگاههاي تقلیل فشار و یا انـدازه گیـري و یـا سـایر تجهیـزات بـه  . 2,3,5

مصـرف کننـده خسـارات وارد گـردد تـرمیم آن ازسـوي  تشخیص شرکت از سوي مشـترك/

براساس قیمت تمام شده و با احتساب هزینه  هخسارات واردي شرکت با دریافت کلیه هزینه ها

بـدیهی   و نظر شرکت در تشخیص اینگونه موارد قطعی مـی باشـد.شد هد خوا انجام باالسري

است درصورت قطع گاز، پرداخت هزینه قطع و وصل هنگام برقراري مجدد جریان گاز ازسوي 

  مشترك الزامی است .

ایستگاه  کنتور/  کنترل و کسب اطالع از  وضعیت قرائت، مامورین شرکت مجازند براي . 2,3,6

ملک مشترك با ارائه کارت شناسـایی نسـبت بـه  بازدیـد اقـدام نماینـد و اندازه گیري واقع در 

چنانچـه مشـترك  مشترك متعهد است که براي انجام این بازدید تسهیالت الزم را فراهم نماید.

بهر عنوان مانع ورود مامورین مذکور جهت انجام بازرسی و اندازه گیري شـود شـرکت حـق 

  یان گاز را قطع نماید.خواهد داشت با اخطار قبلی وکتبی جر

مشترك مکلف است وقوع حوادثی از قبیل از کار افتـادن دسـتگاههاي انـدازه گیـري و  . 2,3,7

به اطالع شرکت رسانیده و هرگونه اقدام پیشگیرانه  "تنظیم فشار، حریق و یا نشت گاز را فورا

 و احتیاطی را که بمنظور عدم بروز خسارات الزم باشد انجام دهد .

هنگی الزم با شرکت در جهت قطع همابنا  /ساختمانقبل از تخریب  مشترك مکلف است . 2,3,8

در غیر اینصورت جبران خسارت نمی باشد به تخریب  مجازز بعمل آورد و قبل از قطع گاز گا

وارده و پاسخگویی به کلیه مراجع حقیقی و حقوقی به عهـده مشـترك و یـا مالـک فعلـی ملـک 

  باشد .می
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 :، لوله کشی و تاسیسات داخلی مشتركمسئولیت اجرا ، بهره برداري  .2,4

. نـدارد  را مشترك و داخلی براي بازرسی از تجهیزات اختصاصی شرکت هیچگونه مسئولیتی

و ، بهـره بـرداري  نصب تجهیزات مربوطـه ،مشترك موظف است در اجراي لوله کشی داخلی 

 چنانچـه در.  را رعایت نماید مربوطه استانداردها و ضوابط فنی و ایمنی استفاده از گاز طبیعی

براي آن ملک محدوده واحد مشترك / مصرف کننده حادثه اي منجر به خسارات مالی و جانی 

   .هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت شرکت یا امالك مجاور گردد 

فاقـد مـواد  بنا به نیاز و نـوع مصـرف متقاضـیمشترکینی که گاز تحویلی به آنها : 1 تبصره

موظفنــد در بهـره بــرداري و اسـتفاده از گــاز طبیعــی مــی باشـد  افزودنـی بــودار کننـده

  استانداردها و ضوابط ایمنی مربوطه را رعایت نمایند.

به گونه اي از گاز طبیعی بهـره بـرداري  "پس از نقطه تحویل"مشترك مکلف است  :2تبصره 

تعلق به شرکت نگردد. در غیـر ایـن صـورت انتفاع از وسایل اندازه گیري م مانعنماید که 

  خواهد شد.این مجموعه  )2,5(قسمت ج بند  جریان گاز مشترك قطع و مشمول

  تعیین میزان مصرف .2,5

بناي مفید مسکونی و زیر ظرفیت کنتور متقاضیان اشتراك خانگی بر اساس تعداد واحد . 2,5,1

  تعیین می گردد.   ساختمان و حداکثر مصرف ساعتی 

ي ، تجـاري غیر مسکونی نظیـر سـاختمانهاي ادارواحدهاي مصارف گرمایشی  میزان . 2,5,2

  .   تعیین می شود مورد نظر واحد زیر بناي مفید  بر اساس...  و

بناي مفید و تعداد واحد حسب مورد بر اساس مندرجات پروانه ساختمان میزان زیر تبصره :

  اعالم می گردد مشخص می شود .    که توسط شرکتمدرکی ، پایان کار یا هرگونه 

عـالوه بـر مصـارف کـه  جهت مصارف صـنعتی ، تهیـه و طـبخ غـذا ، نانوائیهـا و . . . . 2,5,3

گرمایشی از وسائل گاز سوز که نیازمند نصب کنتور با ظرفیت بیشتر می باشد اسـتفاده مـی 

 خـذا نتور/ایستگاه ود حداکثر مصرف ساعتی دستگاههاي گاز سوز مالك تعیین ظرفیت کننمای

  هزینه برقراري انشعاب خواهد بود.
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  ضوابط تعیین نوع تعرفه  .2,6

  عمومی . 2,6,1

از وزارت آموزش و پرورش  مرتبط واهیگبا ارائه آموزشی  واحدهاي :آموزشی .2,6,1,1

ــالمی / / ــاوري / دانشــگاه آزاد اس ــات و فن ــوم ، تحقیق ــر  وزارت عل ــالل احم ــت ه   جمعی

/ وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی / شـوراي مـدیریت  ورزش وجوانان وزارت /

  ه) رشـاد اسـالمی / کمیتـه امـداد امـام (حوزه علمیه / سازمان بهزیستی کشـور / وزارت ار

، سـازمان کـار و امـور اجتمـاعیرفـاه ، تعـاون ووزارت  /بنیاد مستضـعفان و جانبـازان  /

  .تبلیغات اسالمی

ائه تاییدیه از وزارت ارشـاد اسـالمی / سـازمان مساجد ، حسینیه ها و تکایا با ار .2,6,1,2

    اوقاف و امور خیریه.

   .با ارائه تائیدیه از اتحادیه صنف نانوایاننانوائیها شامل فانتزي، سنتی  .2,6,1,3

  .مراجع ذیصالح/گرمابه هاي سنتی با ارائه تائیدیه از صنف مربوطه .2,6,1,4

  صنعتی . 2,6,2

 ،کشاورزي ، دامپروري  ،2نانوایی صنعتی با کد مصرف ، واحدهاي صنعتی انواع .2,6,2,1

جهـاد وزارت  /عت ،معـدن ،تجـارت بـا ارائـه تاییدیـه از وزارت صـن گردشـگريتاسیسات 

  .و گردشگري ،صنایع دستیمیراث فرهنگی/ سازمان  کشاورزي

  وزارت نفت.  ارائه تاییدیهبا و واحدهاي پتروشیمیتلمبه خانه ها  ،پاالیشگاهها   .2,6,2,2

  نیرو.نیروگاهها باارائه تاییدیه  وزارت  .2,6,2,3

جهت مصارف حمل و نقل بـا ارائـه  گاز طبیعی فشرده جایگاههاي سوخت گیري .2,6,2,4

  . پخش فراورده هاي نفتی تاییدیه شرکت

 ) می بایست تقاضاي تغییر نوعتقاضی تغییر در نوع مصرف ( تعرفهواحدهاي م :1تبصره 

بـه ) 2,6,2( و )2,6,1(بـر اسـاس بنـدهاي مصرف خود را به همراه مجوزهاي مربوطه 

  شرکت ارائه دهند .
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چنانچه به تشخیص شرکت از گاز بـراي مصـارفی غیـر از آنچـه کـه در پیمـان  :2تبصره 

و عنـدالزوم فروش قید گردیده استفاده شود ، شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی 

، پس ارائه مسـتندات نسبت به تغییر نوع تعرفه و اخذ حقوق متعلقه) 2،10( بندبا رعایت 

اقدام نماید .نظر شـرکت در  عندالزوم تأییدیه نظام مهندسی/ مراجع ذیصالحمربوطه و 

  میزان و تاریخ شروع تغییر نوع مصرف قطعی است .تعیین 

  تعهدات ناشی از صدور صورتحساب .2,7

و سـایر هزینـه هـاي  هزینـه خـدمات مسـتمرمشترك مکلف است بهاي گاز مصرفی ،  . 2,7,1

صورتحسـاب  موعد معـین در در طبیعی ش گازهاي فرو خود را طبق تعرفه متعلقه اعالم شده

مهلت تعیین شده پرداخت ننماید  صورتیکه مشترك وجه صورتحساب را در پرداخت نماید. در

  . نمایدجریان گاز را قطع مجاز است شرکت 

مصرف گاز تعلق گیرد بعهده مشـترك ه پرداخت هرگونه مالیات و عوارضی که ب:   1 تبصره

  خواهد بود .

پرداخت هرگونه وجوه تکلیفی ناشی از مصوبات قانونی بـه عهـده مشـترك :  2تبصره 

  باشد.می

براي برقراري مجدد جریان گاز که در نتیجه عدم پرداخـت وجـه صورتحسـاب ، قطـع  . 2,7,2

شده است مشترك باید عالوه بر پرداخت مبلغ صورتحساب ، هزینه قطع و وصل مجدد را کـه 

  خت نماید.میزان آن توسط شرکت تعیین می گردد پردا

اعالم عدم دریافت صورتحساب توسط مشـترك از تعهـد پرداخـت صورتحسـاب  . 2,7,3

المثنی  صورتحساب کاهد ولی هرگاه مشترك با مراجعه به شرکت درخواست صدور نمی

  نماید .می اقدام  )3,5(بر اساس بند نماید شرکت نسبت به صدور آن 

قبـل از اتمـام مهلـت  چنانچه مشترك نسبت به مفاد صورت حساب معترض باشد باید . 2,7,4

تعـدیل آن  پرداخت به شرکت مراجعه تا درصورت صحت ادعاي مشترك نسبت به تصـحیح و

  اقدام گردد.

بـر تصحیح و تعدیل ضروري در تغذیه اطالعات مربوط به صورتحساب مشترکین   : تبصره

  .شرکتهاي گاز استانی خواهد بود هیئت مدیرهاساس مجوزهاي صادره توسط 
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هزینـه خـدمات ، مشترك مکلف بـه پرداخـت ایستگاه راه اندازي کنتور/ نصب وپس از  . 2,7,5

ک خواهد بود هرچند که جریان گاز بعلت تقاضاي مشترك یا عدم اجراي هـر یـ ماهیانه مستمر

  .قطع گردیده باشد گازطبیعیفروش از مواد مندرج در پیمان 

قرائت کنتور میسر نگردد طی یادداشـتی از مشـترك  ، چنانچه هنگام مراجعه مامورین . 2,7,6

درخواست میگردد تا ظرف مدت معین رقم کنتور خود را از طریق شماره تلفنهاي درج شده در 

یادداشت مزبور ویا توسط پست به شرکت اعالم نماید . درصورت عدم امکان تعیین مصـرف 

 . جریـان گـاز را قطـع نمایـدبـا اخطـار قبلـی و کتبـی  مجاز اسـتو دوره متوالی شرکت در د

حساب خواهد  تصفیهبرقراري مجدد آن  مستلزم قرائت کنتور ، پرداخت هزینه قطع و وصل و 

  بود . 

دریافت مبلغ علی الحسـاب از مشـترکینی کـه متقاضـی پرداخـت بهـاي گـاز مصـرفی  . 2,7,7

  ماههاي آتی خود می باشند بالمانع است.

  ز مصرفی مشتركتعیین صحت دستگاه اندازه گیري و میزان گا  .2,8

مشترك در صورتیکه در صحت کار دستگاههاي اندازه گیري گاز تردید داشـته باشـد  . 2,8,1

 .از شرکت تقاضاي آزمایش صحت کار دستگاه یا دستگاههاي مزبور را بنماید "می تواند کتبا

چنانچه در نتیجه آزمایش معایبی درکار هریـک از دسـتگاههاي انـدازه گیـري مشـاهده گـردد 

مشترك بهاي گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا  بهمراتب ضمن اعالم 

محاسـبه خواهـد  ") بـا تشـخیص شـرکت مجـددا متـر باشـد(هرکـدام ک تاریخ آزمـایش قبلـی

  "این مجموعه  )6,5مندرج در بند ( روش محاسبه".ردیدگ

انجـام  چنانچه آزمایش هریک از دستگاههاي انـدازه گیـري کـه بـه تقاضـاي مشـترك . 2,8,2

کلیه هزینـه هـاي مربوطـه را گیرد صحت کار دستگاهها را تایید نماید مشترك مکلف است  می

 طبق اعالم شرکت پرداخت نماید.

گیـري مشـاهده نمایـد نسـبت بـه  هرگاه نماینده شرکت معایبی در دستگاههاي انـدازه . 2,8,3

بهـاي گـاز مصـرفی در  ،مشترك بهمراتب و ضمن اعالم اقدام نموده تنظیم وتصحیح دستگاه 

محاسبه  "شرکت مجددا با نظرتا زمان رفع نقص  تشخیص خرابی کنتوراز تاریخ مدت مذکور 

  خواهد شد.

ــزات و وســایل  . 2,8,4 ــه دســتکاري دســتگاهها و تجهی ــد هرگون درصــورت تشــخیص و تایی

نسبت به قطع جریان گـاز توسـط شـرکت اقـدام  ،گیري ازسوي مشترك/ مصرف کننده اندازه
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و و به موجب قانون استفاده کنندگان غیر مجاز از آب، برق ، تلفن ، فاضالب و گاز  خواهد شد

توسط مراجع ذیصالح  عالوه بر جبران خسارتهاي وارده تحت تعقیب کیفري آئین نامه مربوطه

با تشخیص شرکت بر اسـاس نـوع  دوره مزبور بهاي گاز مصرفی قرار خواهد گرفت. قضایی

 . بـدیهی اسـتمصرف کننده دریافت می گـردد ازمشترك/ و محاسبهدامنه مصرف  مصرف و

اخـذ هزینـه هـاي  حساب با مشترك/مصرف کننـده و تصفیهپس از برقراري مجدد جریان گاز

  انجام می پذیرد. مربوطه

  ظرفیت کنتور/ ایستگاهتجاوز از حداکثر  .2,9

 از حد مجازدر صورتیکه میزان مصرف گاز بوسیله مشترك بدون کسب موافقت قبلی شرکت 

 )3,1(ذیل بنـد  سه ( ظرفیت کنتور/ ایستگاه منطبق با پیمان فروش که در جداول شماره یک و

دوره مزبوربا تشخیص شرکت بـر اسـاس نـوع  بهاي گاز مصرفی تجاوز نماید نیز می باشد )

    .گرددمصرف کننده دریافت می مشترك/ افزایش از %10با  مصرف ودامنه مصرف محاسبه و

 چنانچه در اثر افزایش مصرف آسیبی به دستگاههاي متعلق بـه شـرکت وارد گـردد:  تبصره

  خواهد شد .هزینه خسارت وارده بر اساس برآورد شرکت از مشترك دریافت 

  گاز جریانقطع موقت  .2,10

در طـول مـدت قطـع . نمایـد مـی قطـع علت رفع تا را مشترك گاز جریان ذیل موارد در شرکت

 پرداخت مستلزم گاز جریان مجدد برقراري الزامی است.ماهیانه  هزینه خدمات مستمر پرداخت

 .    بود خواهد حساب تصفیه و وصل و قطع هزینه

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

  بـا خـود تعهـدات و طبیعـی گـاز از اسـتفاده شـرایط و مقررات رعایت از مشترك قصور  - ب

  و سایر مراجع ذیصالح شرکت تشخیص

  شرکت به متعلق تجهیزات و دستگاهها دستکاري گونه هر یا  مجاز غیر مصرف  -ج

  متوالی دوره دو در کنتور قرائت امکان  عدم  -د

  حکم صدور  -ه

 قانونی مراجع سوي از  - و

  ) ایستگاه /کنتور(  گیري اندازه وسایل قرائت و بازدید از مشترك ممانعت  - ز

در صـورت عـدم وجـود  و موارد مشابه )2,3,8(حسب درخواست مشترك بر اساس بند    -ح

 معترض
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درصورتیکه مشترك بـدون رعایـت ضـوابط و مراحـل قـانونی رأسـاً مبـادرت بـه تغییـر   - ط

و وصـل  کند ار قبلی جریان گاز مشترك را قطعطکاربري نماید، شرکت موظف است با اخ

ه تائیدیه سیستم ئو عندالزوم ارابا نوع کاربري جدید مثبته مجدد آن منوط به ارائه مدارك 

  خواهد بود.لوله کشی 

که باعث قطـع و یـا محـدودیت گـاز  حوادث غیر مترقبه و ضرورت هاي عملیاتیدر  تبصره :

هزینه قطع و وصل دریافت نخواهـد  و هزینه خدمات مستمر بیش از دو روز ) می گردد (

  . شد

  گاز جریانبرقراري مجدد  .2,11

 گـاز جریـان برقراري به اقدام راسا کننده مصرف /مشترك،  گاز جریان قطع زمان در چنانچه

 و کتبـی تعهـد اخـذ مسـتلزم آن برقـراري و اقدام گاز جریان مجدد قطع به نسبت شرکت نماید

 شـروع تـاریخ و میـزان تعیـین در شـرکت نظر. باشد می متعلقه هاي هزینه و خسارات جبران

 جریـان مجـاز غیر برقراري از ناشی حادثه گونه هر مسئولیت.  است قطعی مجاز غیر مصرف

  . باشد می مشترك/ مصرف کننده برعهده گردد ومالی جانی خساراتورود  به منجر گازکه

درصورتیکه مدت زمان قطع گاز بیش از شش ماه بطول بیانجامد ارائه تأییدیه مجدد تبصره : 

  است. الزامیاز مراجع ذیصالح سیستم لوله کشی داخلی 

  تغییر نام مشترك .2,12

 باشـد شـرکت تاییـد مـورد کـهمثبتـه یـا  رسمی اسناد ،احکام قانونی ارائه با توانند می مالکین

پیمان  با تنظیم الحقه نام تغییر به نسبت شرکت هویت، احراز از پس. بنمایند نام تغییر تقاضاي

  . نمود خواهد اقدام فروش

منـوط بـه  دفاتر ثبت اسناد رسـمیتغییر نام مشترك و همچنین پاسخ استعالم هاي تبصره : 

  باشد. حساب کامل می تصفیه
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  فصل سوم

  هزینه ها .3

 هزینه هاي برقراري انشعاب .3,1

لغی است که به تناسب ظرفیت کنتـور / ایسـتگاه ینه برقراري انشعاب گاز طبیعی مبهز . 3,1,1

تهیـه و اندازه گیري بابت اعطا امتیاز اشتراك گاز طبیعی و تامین قسمتی از هزینـه تمـام شـده 

از  متقاضی و سهم مشترك نصب کنتور، رگوالتور / ایستگاه تقلیل فشار / ایستگاه اندازه گیري

  گردد. محاسبه و از متقاضیان اخذ میهزینه خط اختصاصی 

هـاي  ابالغ کتبی شرکت از پرداخت هزینـهچنانچه متقاضی ظرف مهلت تعیین شده در  . 3,1,2

برقراري انشعاب خودداري نماید. برقراري انشعاب گاز مورد تقاضا منوط به پرداخـت وجـوه 

  متعلقه براساس شرایط و تعرفه هاي جدید توسط متقاضی خواهد بود.

منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه برقـراري هر گونه افزایش ظرفیت کنتور/ ایستگاه  . 3,1,3

انشعاب براساس شرایط جدید و به نرخ روز می باشد. در صـورت درخواسـت تقلیـل ظرفیـت 

لیکن هیچگونه وجهی به مشترك مسترد  ،می گردد کنتور/ ایستگاه اندازه گیري , قرارداد تعدیل

  نمی گردد.

یت کنتور/ایسـتگاه مـورد درخواسـت در صورت انصراف مشترك از افزایش ظرف : 1 تبصره

چنانچه اقدامی نسبت به تغییر وضـعیت کنتـور و رگوالتور/ایسـتگاه و خـط اختصاصـی 

م شـده مـورد تاییـد مشترك انجام نگردیده باشد پس از کسر هزینـه هـاي اقـدامات انجـا

  مابقی هزینه هاي دریافت شده مربوطه مسترد می گردد . شرکت

 ،تقلیل ظرفیت کنتور/ ایستگاه اندازه گیري و تعدیل قـرارداددرصورت درخواست  : 2تبصره 

یده باشد، هزینه هاي برقراري انشعاب بر دگرنچنانچه کنتور / ایستگاه اندازه گیري نصب 

اساس نرخهاي زمان انعقاد قرارداد محاسبه و پس از کسـر هزینـه هـاي اقـدامات انجـام 

  مسترد می گردد. مابه التفاوت آن شده

متقاضی پـیش بینـی نمایـد کـه مصـرف او در آینـده افـزایش خواهـد یافـت و چنانچه  . 3,1,4

سـایل و دورات خـود ودرخواست تامین گاز مورد نیاز خود را بنماید شرکت بـا توجـه بـه مقـ
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نصب و مبلغ مربوط به هزینـه برقـراري  مشترك متقاضیتجهیزات الزم را طبق احتیاج نهایی 

  این اساس محاسبه و دریافت می نماید . بر را ماهیانه هزینه خدمات مستمرو انشعاب

  

 جزء انمتقاضی هزینه برقراري انشعاب  .3,2

  ذیــل محاســبه بــر اســاس فرمــولجــزء متقاضــیان هزینــه برقــراري انشــعاب  . 3,2,1

  : می گردد 

  
  

  توسط مجمع عمومی مشترك شرکتهاي گاز استانی ابالغ می گردد  aعدد ثابت  . 3,2,2

ایـنچ متـر بـه  10 جزء، خانگی انمتقاضیخط اختصاصی هزینه دریافت  حد مجاز عدم . 3,2,3

  هر متر مکعب ظرفیت کنتور می باشد.  ازاء

  ظرفیت کنتور بر مبناي جدول شماره یک محاسبه و مشخص می گردد . . 3,2,4

  جدول شماره یک: تعیین ظرفیت کنتور 

ف
دی

ر
  

  حداکثر زیر بنا

  (متر مربع)

  حداکثر

  مصرف ساعتی

  (متر مکعب بر ساعت)

  

  حداکثر 

  تعداد واحد

 

 ظرفیت  کنتور

 (متر مکعب بر ساعت)

1  40  4  1  4  

2   *120  6  1  6  

3  250  10  2  10  

4  500  16  4  16  

5  800  25  6  25  

6  1300  40  10  40  

7  2000  65  15  65  

8  3000  100  20  100  

  100تا  PSI   4 250** انشعاب مأخوذه از خط   9

  در مورد کلیه شهرها و روستاها حداکثر زیر بنا متر مربع و  120براي مراکز استانها حداکثر زیر بنا تا * 

  . استمتر مربع مالك  150تا 

ثابت ماهیانه بر مبناي ظرفیت  هزینه خدمات مستمرجدول شماره سه و  10 ** هزینه برقراري انشعاب مطابق ردیف

  کنتور منصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

 X    aظرفیت کنتور
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حـداکثر تعـداد "مـورد سـه مبناي تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی هـر  : 1تبصره 

   .در جدول می باشد "حداکثر مصرف ساعتی"و  "حداکثر زیر بناي مفید" ،"واحد

ــره  ــورت  : 2تبص ــه ص ــه ب ــانی ک ــاي آپارتم ــه ه ــزدر مجموع ــترك مج ــع مش ــا مجتم ا و ی

اي داشته  جداگانهوتورخانه درخواست اشتراك شوند در صورتی که براي م اند/می شده

   حـداکثر"و  "تعـداد واحـد حـداکثر" نیاز موتورخانه بر مبنـاي موردباشند ظرفیت کنتور 

  .گردد  کل واحدهاي مسکونی محاسبه می "زیر بناي مفید

مبناي تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشـی غیـر خـانگی صـرفا حـداکثر  : 3تبصره 

  بناي مفید در جدول می باشد .زیر

 ) 3,2,3تعیـین شـده در بنـد( صـی مـازاد برحـدسهم مشترك از هزینه خط اختصا : 4تبصره 

  مطابق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

  
  
  

 تعریـف شـده " 1Cضریب ثابت  و تابع براي مشترکین جزء معادل C ضریب ثابتتوضیح : 

  باشد . میاین مجموعه )  3-3( بند ) 2( توضیح ذیلدر 

 عمده انمتقاضیگازرسانی  هاي هزینه  .3,3

  : گردد محاسبه میبر اساس فرمولهاي ذیل  عمده انمتقاضیگازرسانی  هاي هزینه
   

 مربع اینچ بر پوند  1000 به 1000 و 250 به 250 ، 60 به  60 ، 2 به 60 ایستگاههاي .1

  

  
  

 مربع اینچ بر پوند 60 به 250 ایستگاههاي .2

  

  

 
 مربع اینچ بر پوند  250 به 1000 و 60 به 1000 ایستگاههاي .3

  

  

  C   ×)  اینچ به اختصاصیلوله  خط قطر (  ×)  متر به اختصاصی لوله خط طول( 

(a ×  )ایستگاه ظرفیت  + b1 +  از هزینه خط اختصاصی متقاضیسهم  

(a   ×  )ایستگاه ظرفیت  + b2 +  از هزینه خط اختصاصی متقاضیسهم  

(a   ×  )ایستگاه ظرفیت  + b3 +  از هزینه خط اختصاصی متقاضیسهم  
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بـه نـد یرمـی گ انشعابازخطوط انتقال  "متقاضیان صنعتی که مستقالتقلیل فشار ایستگاه  .4

بر اساس فرمول ذیل محاسبه و دریافـت هزینه ایستگاه اندازه گیري آن  وعهده متقاضی بوده 

 گردد:  می

  

 
تامین زمین مورد نیاز ایستگاه انـدازه گیـري مسـتقل از زمـین ایسـتگاه تقلیـل فشـار بـا درب 

سازي محل نصـب ایسـتگاه انـدازه گیـري بـر عهـده  عمومی و آمادهخروجی مشرف به معبر 

  متقاضی خواهد بود.

  

در مــواردي کــه بــا درخواســت متقاضــی تهیــه و نصــب ایســتگاه انــدازه گیــري مطــابق  .5

استانداردها و ضوابط مربوطه با تأیید شرکت راساً بعهده متقاضی / مشـترك قـرار گرفتـه و 

  تخفیف محاسبه می گردد.  %25تحویل شرکت گردد، هزینه برقراري انشعاب گاز طبیعی با 

  

از مشترکینی کـه تحـت عنـوان انشـعاب آزاد در گذشـته  هزینه برقراري انشعاب آن دسته .6

با توجـه بـه تعرفـه هزینـه "مبلغی ثابت ایستگاه  مشترك گردیده اند متناسب با ظرفیت کنتور/

ثابت ماهیانه اضـافه  هزینه خدمات مستمربه  "برقراري انشعاب مربوطه در تاریخ انعقاد پیمان

  از مشترك اخذ می گردد.و طی صورتحسابهاي هر دوره قرائت کنتور شده 

  

 درخواسـت صـورت در يعاد مشترك به جهت تبدیل این گروه از مشترکین موجود : تبصره

 صدور تاریخ به مربوط هاي تعرفه اساس بر انشعاب برقراري  هزینه پرداخت با مشترك

 صورتحسابهاي به مربوط حساب مفاصا ارائه و هزینه خدمات مستمر صورتحساب نیاول

  . باشد می بالمانع آزاد انشعاب بابت صادره

   : سهم مشترك از هزینه خط اختصاصی برابر است با  :1توضیح 

  

ذیل به ترتیب مطابق جدول مشترك  گاز ایستگاهکنتور/ براي ظرفیت   Cعدد ثابت   : 2توضیح 

   باشد. یم 4Cو  1C ،2C ،3C  برابر

  

a ×  (ظرفیت ایستگاه)  

 Cعدد ثابت  ×اختصاصی به اینچ ) لوله قطر خط  (  ×( طول خط لوله اختصاصی به متر ) 
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 C: ضرایب دوجدول شماره 

 ظرفیت کنتور/ ایستگاه مشترك  C ضرایب

C1 5000 متر مکعب در ساعت و کمتر 

C2  متر مکعب در ساعت  10000لغایت   5000بیش از 

C3  متر مکعب در ساعت   30000لغایت   10000بیش از 

C4  متر مکعب در ساعت  30000بیش از 

  

بهره برداري از خطوط اختصاصی موجود تا حد ظرفیت خـط بـراي متقاضـیان    : 3توضیح 

مشروط به آنکـه قدرالسـهم هزینـه خـط اختصاصـی منشـعب از خـط  جدید بالمانع بوده

  اختصاصی موجود محاسبه و دریافت گردد.

شرکت ملی گاز هیئت مدیره توسط  4cو  a ،1b ،2b ،3b ،1c ،2c ، 3c  اعداد ثابت  : 4توضیح 

  ابالغ می گردد. ایران

 

  مشخصات ایستگاهها:  سهشماره جدول 

ظرفیت ایستگاه محاسباتي 
 ھزینھ خدمات مستمر

 )مترمكعب برساعت( 

  دامنھ 
 حداکثر مصرف ساعتی

  ظرفیت ایستگاه
 )مترمكعب برساعت(

 نوع ایستگاه
 )PSI( فشار بر حسب 

 ردیف

160 160 - 0 160 2-60 1 

280 400 - 0 400 60-60 2 

700 1000 - 401 1,000 60-60 3 

1,700 2500 - 1001 2,500 60-60 4 

3,200 4000 - 2501 4,000 60-60 5 

6,000 8000 - 4001 8,000 60-60 6 

10,500 13000 - 8001 13,000 60-60 7 

15,000 20000 - 13001 20,000 60-60 8 

25,000 30000 - 20001 30,000 60-60 9 

160 160 - 0 160 ,( 2 )60- 250 10 

325 400 - 161 400 60- 250 11 

700 1000 - 401 1,000 60- 250 12 

1,700 2500 - 1001 2,500 60- 250 13 

3,700 5000 - 2501 5,000 60- 250 14 
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7,500 10000 - 5001 10,000 60- 250 15 

15,000 20000 - 10001 20,000 60- 250 16 

25,000 30000 - 20001 30,000 60- 250 17 

700 1000 - 0 1,000 250-250 18 

1,700 2500 - 1001 2,500 250-250 19 

3,700 5000 - 2501 5,000 250-250 20 

7,500 10000 - 5001 10,000 250-250 21 

15,000 20000 - 10001 20,000 250-250 22 

25,000 30000 -  20001 30,000 250-250 23 

1,700 2500 - 0 2,500 60-1000 24 

3,200 4000 - 2501 4,000 60-1000 25 

7,000 10000 - 4001 10,000 60-1000 26 

15,000 20000 - 10001 20,000 60-1000 27 

25,000 30000 - 20001 30,000 60-1000 28 

3,700 5000 - 0 5,000 250 - 1000 29 

7,500 10000 - 5001 10,000 250 - 1000 30 

15,000 20000 - 10001 20,000 250 - 1000 31 

25,000 30000 - 20001 30,000 250 - 1000 32 

40,000 50000 - 30001 50,000 250 - 1000 33 

75,000 100000 - 50001 100,000 250 - 1000 34 

150,000 200000 - 100001 200,000 250 - 1000 35 

250,000 300000 - 200001 300,000 250 - 1000 36 

3,700 5000 - 0 5,000 1000 - 1000 37 

7,500 10000 - 5001 10,000 1000 - 1000 38 

15,000 20000 - 10001 20,000 1000 - 1000 39 

25,000 30000 - 20001 30,000 1000 - 1000 40 

40,000 50000 - 30001 50,000 1000 - 1000 41 

75,000 100000 - 50001 100,000 1000 - 1000 42 

150,000 200000 - 100001 200,000 1000 - 1000 43 

250,000 300000 - 200001 300,000 1000 - 1000 44 

350,000 400000 - 300001 400,000 1000 - 1000 45 

450,000 500000 - 400001 500,000 1000 - 1000 46 

550,000 600000 - 500001 600,000 1000 - 1000 47 

700,000 800000 - 600001 800,000 1000 - 1000 48 

900,000 1000000 - 800001 1,000,000 1000 - 1000 49 
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  مشترکین جزء وعمده : هزینه خدمات مستمر  .3,4

براي جبران هزینه هاي  ایستگاه اندازه گیري مبالغی است  که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور/

هاي جاري شـرکت ازمشـترکین جـزء وعمـده بـه شـرح  نگهداري تاسیسات گاز وتامین هزینه

  فرمول ذیل محاسبه و اخذ می گردد .

  

 

ملی گاز  هیئت مدیره شرکتتوسط  هزینه خدمات مستمرجهت محاسبه  عداد ثابتا :1 تبصره

   ابالغ می گردد. ایران

آنها به هر دلیل   "حداکثر زیربناي مفید"در خصوص مشترکین خانگی که اطالعات  :2 تبصره

ایسـتگاه  /ظرفیت کنتـور "له اول الزم استحدر سیستم مکانیزه موجود نمی باشد در مر

گـردد  "حـداکثر تعـداد واحـد"آنهـا متناسـب و تـابع  "هزینه خـدمات مسـتمر محاسباتی

جدید از ظرفیت  هزینه خدمات مستمر یمحاسبات ایستگاه /مشروط بر اینکه ظرفیت کنتور

در اینصورت  فعلی مشترك کمتر نباشد. هزینه خدمات مستمر یمحاسبات ایستگاه /کنتور

و  "حـداکثر زیربنـاي مفیـد"و در مواردي که بدون قصـور متقاضی/مشـترك اطالعـات 

مطابقت نداشته باشد تعویض کنتور/ایسـتگاه بـدون اخـذ با کنتور مشترك  "تعداد واحد"

  وجه از مشترك با تائید هیئت مدیره شرکت گاز استانی بالمانع می باشد.

  : اضافی ارائه خدماتهزینه هاي   .3,5

انجـام  اتی که شرکت براي مشتركعبارتند از هزینه هاي خدم اضافی ارائه خدماتهزینه هاي 

پس از بررسی در مدیریت گازرسانی به شرکتهاي گـاز  مربوطه. مصادیق و نرخ هاي می دهد

  استانی ابالغ و جهت اجرا در هیئت مدیره گاز استانی تصویب خواهد شد.

   

 ثابت (ریال)ھزینھ خدمات مستمر عدد ثابت =  ×در ھر بخشمتوسط گازبھاء  × ھزینھ خدمات مستمرظرفیت كنتور/ ایستگاه محاسباتي 
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  چهارم فصل
  

  انشعاب موقت .4
  

 انشعاب موقت   .4,1

تاییـد  و نوعی واگذاري اشتراك اطالق می گـردد کـه قـرارداد آن بـه درخواسـت متقاضـیبه  

نظیـر کارگاههـاي سـاختمانی ، تولیـد آسـفالت، محـل سـکونت  شرکت براي مصـارف موقـت

مدت یکسال و درصورت نیاز تا دوبار قابل تمدید براي  کارگران ساختمانهاي در دست احداث

مسئولیت کلیه دعاوي به لحاظ مسائل حقوقی، فنـی، ایمنـی انشـعاب  .منعقد می گردد می باشد

 .بعهده متقاضی می باشدمورد درخواست 

  

شرکت نسـبت بـه قطـع گـاز و جمـع  ،انشعاب موقت پس از اتمام مدت زمان قرارداد تبصره :

هزینه هاي جمع آوري انشعاب طبق تعرفه هاي مصوب  آوري تجهیزات اقدام می نماید.

  دریافت می گردد.

 نحوه واگذاري   .4,2

  باشد.شرکت گازاستان بالمانع می  عاملمدیر ییدأت موقت با انشعابیا تمدید و واگذاري

 نحوه محاسبه ظرفیت .4,3

  می باشد. شرکتظرفیت کنتور/ ایستگاه بر اساس حداکثر مصرف ساعتی مورد تایید  

 شرایط برقراري انشعاب   .4,4

و ارائه مدارك ردیف  منوط به پرداخت هزینه هاي متعلقه (کاال و اجرا) برقراري انشعاب موقت

 .توسط متقاضی می باشد )2,1,1(هاي الف و ب تبصره ذیل بند 

  

شعاب موقت شامل مشترکین ان )3,3(و )3,2(بندهاي فرمول هاي محاسبه هزینه ها در تبصره : 

  نمی گردد.
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 تعرفه انشعاب موقت   .4,5

و  محاسـبه )2,11,1(بنـد  1بهاي گاز مصرفی انشعاب موقت بر اسـاس تعرفـه خـدمات گـروه 

 قابل دریافت می باشد.نیز  1-37طبق بند  بهاي گاز مصرفی همچنین .دریافت می گردد

 به انشعاب موقتهزینه هاي متعلقه   .4,6

هر گونه عـوارض متعلقـه بـر اسـاس دسـتورالعملهاي مـالی  و هزینه خدمات مستمر ،گاز بهاء

     .مربوطه که با هماهنگی واحدهاي ذیربط تهیه می گردد دریافت خواهد شد

 اقاله انشعاب موقت   .4,7

ایستگاه و  /کنتور و رگوالتوره چنانچانشعاب موقت، در صورت درخواست مشترك براي اقاله 

مات انجـام شـده مـورد اقـدا هزینه هاي نگردیده باشد پس از کسراجرا /خط اختصاصی نصب

مسترد میگردد و در ) اجرا و کاال(هاي متعلقه  هزینه ایید شرکت مابقی مبلغ دریافت شده برايت

  .گردد تجهیزات مزبور نصب شده باشد هیچگونه وجهی مسترد نمیصورتیکه 
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  پنجمفصل 
  

  قرارداد موارد خاتمه .5

  اقاله : .5,1

 خــط و ایســتگاه /رگوالتــور و کنتــور چنانچــه اقالــه بــراي مشــترك  درخواســت صــورت در

اقـدامات انجـام شـده  پـس ازکسـرهزینه هـاي باشد نگردیده اجرا/نصبمشترکین  اختصاصی

ودر صورتی کـه تجهیـزات  مورد تایید شرکت مابقی هزینه برقراري انشعاب مسترد می گردد

 از پس براساس نرخ روز محاسبه و انشعاب برقراري هزینه %50 اًصرف مزبورنصب شده باشد

 .شد خواهد مسترد شرکت  به منصوبه تجهیزات تحویل و حساب تصفیه

  

 مسـترد اختصاصـی خـط هزینـه از مشـترك سـهم اختصاصـی خط اجراي صورت در :1 تبصره

  .گردد نمی

 گـردد چنانچه ملک مشترك در مسیر طرحهاي عمرانی واقع و منجـر بـه فسـخ قـرارداد: 2 تبصره

  بر اساس بند فوق مسترد خواهد شد. هزینه برقراري انشعاب

 گـاز پیمان موضوع اجراي باشد خارج شرکت اختیار حیطه از آن رفع که بعللی چنانچه : 3 تبصره

 دریافـت انشعاب برقراري هزینه بابت متقاضی از که را وجوهی شرکت نشود عملی طبیعی

  . نمود خواهد مسترد“ عینا است نموده

چنانچه به دلیل تخریب و نوسازي و یا تفکیک و تجمیع ضـرورتی بـراي تغییـر شـماره :  4تبصره 

شماره اشتراك جدید تا حـد ظرفیـت اشـتراك قبلـی اشتراك وجود داشته باشد، با واگذاري 

  هزینه برقراري اشتراك دریافت نمی گردد.

  فسخ قرارداد:  .5,2

 و گردیده  قطع مداوم ماه 18 بمدت   )2,10( بر اساس مفاد بند مشترك گاز جریانچنانچه   - أ

 متعلـق ایسـتگاه/رگوالتور و کنتور نگیرد صورت حساب تصفیه براي مشترك طرف از اقدامی

 برقـراري هزینـه %50 صـورت ایـن در .گردد می فسخ منعقده قرارداد و آوري جمع شرکت به

  بـه منصـوبه تجهیـزات تحویـل و حسـاب تصفیه از پس براساس نرخ روز محاسبه و انشعاب

  . شد خواهد مسترد ،شرکت

 مسـترد اختصاصـی خـط هزینـه از مشـترك سـهم ،اختصاصـی خـط اجراي صورت در:  تبصره

  .گردد نمی
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 مبلغبا  برابر یا و کمتر بدهی میزان که مشترکیاز  مطالبات وصول امکان عدم صورت در   - ب

 تجهیزات آوري جمع تاریخ ازماه پس  6داشته باشد، حداکثر  )2,5( بند در مندرج استرداد قابل

 سیستم از آن حذف و تلقی شده تصفیه اشتراك آن مربوطه شرکت مدیره هیئت تایید با مذکور

  . باشد می بالمانع مکانیزه

  در صورتی که مطالبات شرکت از مشترك بیشتر از میزان مبلغ قابـل اسـترداد طبـق بنـدتبصره : 

طریـق مراجـع ذیصـالح قـانونی باشد شرکت جهت وصول مابه التفاوت مطالبات از  )2,5(  

  نماید . پیگیري می

  

در صورتی که مشترك از تعهدات مندرج در پیمان فروش گاز طبیعی بعضاً و یـا کـالً بـر   -ج

تخلـف ورزد     "جـزء الینفـک پیمـان"نیاید و یا از مقررات و شـرایط اسـتفاده از گـاز طبیعـی 

روز پـس از  10چنانچه مشترك ظـرف مـدّت . خواهد نمود رشرکت مراتب را کتباً به وي اخطا

یکه درصـورتتاریخ اخطار به تعهدات مذکور عمل ننماید شرکت بدون انجام تشـریفات دیگـري 

عندالزوم پیمان را فسخ خواهـد نمـود. تشـخیص عـدم  ،جریان گاز برقرار باشد پس از قطع آن

 با شرکت است.  رعایت مقررات شرکت از طرف مشترك یا تخلف او از اجراي شرایط پیمان

  

در مواردي که به موجب اجراي این بند  جریان گـاز مشـترك قطـع / پیمـان فـروش گـاز تبصره : 

حسـاب  تصفیهوصل جریان گاز /عقد پیمان مجدد با متقاضی منوط به "طبیعی فسخ گردد، 

و ارائه ضمانت بانکی معادل بهاي گاز مصرفی یکماه آخرین روزهاي مصرف قبـل از قطـع 

  توسط مشترك می باشد. "جریان گاز
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  فصل ششم

  ضمائم .6

                                          ")1,2( موضوع بند"ترکیبات گاز طبیعی نمونه  .6,1
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  ")1,9( موضوع بند"فــروش گـاز طبیعـی پیمــان  .6,2

  فرم  پیمــان فــروش گـاز طبیعـی مشترکین جزء     . 6,2,1

  بسمه تعالی                                                               

  شرکت گاز استان ...................

   مشترکین جزء گازطبیعی فروش پیمان                                        

  ........ ).........:......اشتراك نوع(

  

 نشانی به................................................ استان گاز شرکت مابین فی پیمان این 

 می نامیده شرکت ذیالً که ....................................................................................................................

  ................................ آقاي/ خانم و طرف یک از شود

  کدملّی........................  از صادره.................. شناسنامه شماره به......................   فرزند

 شماره به ثبتی پالك با ملک جهت گاز اشتراك متقاضی عنوان به...................................... 

 کدپستی.......................... ......................................... نشانی به....................... بخش..................... 

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

 مشترك پیمان این در که واحد..........  تعداد و مفید زیربناي مربع متر......................  داراي

 و مقررات " طبق دیگر طرف از شود می شناخته...............................  اشتراك شماره با و نامیده

  پیمان این الینفک جزء که "طبیعی گاز از استفاده شرایط

  :گردد می منعقد ذیل بشرح پیمان این مفاد و باشد می

  : 1ماده

               درساعت مترمکعب........................ حداکثر میزان تا پیمان این موضوع گازطبیعی

 خود احتیاج مورد گاز درمصرف است مکلف مشترك و شد خواهد تامین) کنتور ظرفیت(

 مصرف میزان شرکت موافقت ازجلب قبل که ننماید واقدامی کند رعایت را مزبور حداکثر میزان

   . کند تجاوز مذکور حداکثر از

 از بـیش فشـاري یـا و مقادیر با گازطبیعی به دیگر علل یا توسعه علت به مشترك چنانچه:  تبصره

 شـرکت بـه را خـود درخواسـت "قـبال اسـت باشـدمکلف داشـته نیاز ماده این در مقرر میزان
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 ، نیـاز مـورد)  فشـار ویا(  مقدار افزایش امکان به نسبت مطالعه از پس وشرکت نماید منعکس

  . رسانید خواهد مشترك اطالع به را خود تصمیم

 درمــیزان گــاز فشـار ویـا حجـم افـزایش تناسب به شرکت طرف از که نظري تجدید هرگونه

  براي آید عمل به ها هزینه وسایر ، ماهیانه ثابت هزینه خدمات مستمر انشعاب، برقراري هزینه

 .بود خواهد االجرا الزم مشترك

  : 2ماده

                            جمعاً اختصاصی خط هزینه از مشترك سهم و انشعاب، برقراري هزینه) الف

  و به تفکیک ذیل می باشد: ریال........................................................... مبلغ به  

  .......................................................    ریال .......معادل.هزینه برقراري انشعاب  -1 

  معادل........................................... ریالاز هزینه خط انشعاب  مشترك  سهم -2

در مواردي که اجراي خط اختصاصی به درخواست متقاضی طبق ضوابط انجام و تحویل  تبصره :

شرکت گاز استان گردد کل تأسیسات تحویل شده متعلق به شرکت بوده و متقاضی /مشـترك 

  ه ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت.تأسیسات احداث شده از خود هیچگونضمن سلب مالکیت 

  ب) نحوه پرداخت مبالغ فوق بصورت زیر می باشد:

) ریــال بــه حســاب شــماره                               .(...........................................................مبلغ -1

به نـام شـرکت گـاز .................................................................. نزد بانک........................ به تاریخ 

  واریز گردیده است. .....استان.........................

  :ك به شرح ذیل پرداخت خواهد شدمشترمانده مبلغ مورد تعهد  -2
-  
-  
-  

  :3 ماده

 بوده، متقاضی درخواست مورد طبیعی گاز تامین منظور به اشتراك واگذاري و انشعاب نصب

 از شرکت.  باشد نمی مشترك مالکیت بر دلیلی و ننموده ایجاد مشترك براي حقی هیچگونه

 سوي از که احتمالی ادعاهاي و دعاوي قبال در اداري و حقوقی ، کیفري مسئولیت هرگونه

 بوده مبري گردد اقامه کشور اداري و انتظامی و قضایی مراجع در حقوقی و حقیقی اشخاص

 دراین شرکت و بود خواهد ایشان قانونی مقام قائم یا مشترك عهده به پاسخگویی مسئولیت و

 .داشت نخواهد مسئولیتی زمینه

 : 4 ماده

 برتحویل)  بعدازنقطه( را خود به مربوط وتجهیزات تاسیسات کلیه که نماید می تعهد مشترك

 ساختمان ملی مقررات جمله از و ایمنی اصـول کامل رعایت با واستـانداردها مقررات طبق

 ملک به موارد این در وي، کوتاهی و قصور دلیل به چنانچه و نماید نگهداري و ایجاد
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 بوده مشترك عهده به آن جبران گردد وارد خسارتی …واشخاص  و مربوطه وتاسیسات

  . ندارد تعهدي هیچگونه شرکتو

  : 5 ماده

) کنتـور( نصـب بـراي شـرکت نظـر بـا را دسترسـی قابل و مناسب محل است متعهد مشترك            

 کتبی موافقت بدون دسترسی شرایط در ساز و  ساخت و ملک تغییر هنگام در داده اختصاص

 بازدیـد، منظـور بـه را الزم تسـهیالت که نماید می تعهد مشترك. ننماید ایجاد تغییراتی شرکت

 به مشترك چنانچه. نماید فراهم شرکت مجاز مأمورین سوي از کنتور تعویض و تعمیر ، قرائت

 قطـع بـه نسـبت کتبـی و قبلی اخطار با است مجاز شرکت گردد مأمورین ورود مانع هرعنوان

 .نماید اقدام گاز جریان

 : 6 ماده

 اعالم متعلقه هاي هزینه سایر و خدمات مستمرهزینه  مصرفی، گاز بهاي است مکلف مشترك

 صورتحسـاب در شـده تعیـین مهلـت در "طبیعـی گاز فروش هاي تعرفه" طبق را خود شده

 ننمایـد پرداخت شده تعیین درمهلت را صورتحساب وجه مشترك صورتیکه در. نماید پرداخت

  .نماید قطع را گاز جریان است مجاز شرکت

  .بود خواهد مشترك عهده به گیرد تعلق گاز مصرف به که عوارضی و مالیات گونه هر پرداخت:  تبصره

 :7 ماده

 طـرف از  طبیعـی گـاز فروش پیمان عقد از پس ماه....................  پیمان این موضوع گازطبیعی  

  . شد خواهد تحویل مشترك به شرکت

 تـأخیري باشـد شـرکت اختیـار حیطه از خارج که بعللی گاز تحویل درشروع درصورتیکه : تبصره

  .داشت نخواهد مسئولیتی هیچگونه شرکت شود حاصل

  : 8 ماده

ــه مــدتی طــول در ــان ک ــاز جری ــا گ ــا و مشــترك درخواســت ب ــه ی ــت ب   قطــع وي قصــور عل

 گـاز جریان مجدد برقراري. است الزامی ماهیانه ثابت هزینه خدمات مستمر پرداخت باشد می 

 .بود خواهد حساب تصفیه و وصل و قطع هزینه پرداخت مستلزم

  :9 ماده

 خواهـد االجـرا  الزم مشـترك براي "گازطبیعی فروش هاي وتعرفه مقررات"تغییردر هرگونه 

  .بود

 رسیده شرکت و مشترك امضاء به و تنظیم نسخه دو در و تبصره سه و ماده نه در پیمان این

 .باشد میواحد اعتبار  واجد و داشته را اصلی نسخه حکم شده امضاء نسخ از یک هر. است

  

  مشترك طرف از             از طرف شرکت
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  فرم  پیمــان فــروش گـاز طبیعـی مشترکین عمده . 6,2,2

 

  ایران گاز ملی شرکت

  ................ استان گاز شرکت

  مشترکین عمده طبیعـی گـاز فــروش پیمــان
  

  

  :   واحد نام

   :  واحد محل

   :  مصرف نوع

   : اشتراك شماره

  :  پیمان عقد تاریخ
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  بسمه تعالی    

   مشترکین عمده گازطبیعی فروش پیمان                                         

  ....................................واحد نام                                                 

  ........  .........:......اشتراك شماره                                                 

  

 و.............................  مورخ..................................... شماره درخواست این پیمان بنابه            

 استان گاز شرکت مابین فی........................  مورخ..........................................  شماره ابالغیه

 شرکت این پیمان در که...........................................:..................نشانی به... ..............................

 که.............................................  در واقع.......................................... و طرف یک از شود می نامیده

 گاز از استفاده شرایط و مقررات"  طبق دیگر طرف از شود می نامیده مشترك پیمان این در

  :   گردد می منعقد ذیل شرح به پیمان این ومفاد باشد می پیمان این الینفک جزء که  "طبیعی

  موضوع پیمان : 1ماده

مورد درخواست مشترك جهت ..................................واقع در  تامین گازطبیعی

 ظرفیت( درساعت استاندارد مترمکعب........................ حداکثر میزان تا استان.................................

 .......فشار با روز در مکعب متر .................................................و) گیري اندازه ایستگاه

...........................) ................................ماههاي ( سـال در مـاه ........بـراي مربع پـونــدبـرایـنـچ

 را مزبور حداکثر میزان خود احتیاج مورد گاز درمصرف است مکلف مشترك و می باشد

 مذکور حداکثر از مصرف میزان شرکت موافقت ازجلب قبل که ننماید واقدامی کند رعایت

  .کند تجاوز

  :  تبصره

 ترکیبات جزئی ومقدار متان گاز از مخلوطی از بود خواهد عبارت پیمان این موضوع گازطبیعی

  ).پیوست جدول مطابق(  ایران گاز ملی شرکت استانداردهاي برابر دیگر

    مدت قرارداد :2 ماده

 پیمان این تمدید. است شمسی سال ...... مدت به........................ تاریخ از پیمان این اعتبار مدت

  .باشد می طرفین توافق به منوط

  :1تبصره 

 طـرف از  طبیعـی گاز فروش پیمان عقد از پس ماه....................  پیمان این موضوع گازطبیعی 

  . شد خواهد تحویل مشترك به شرکت
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  : 2تبصره 

 حاصل تأخیري باشد شرکت اختیار حیطه از خارج که بعللی گاز تحویل درشروع درصورتیکه 

   .داشت نخواهد مسئولیتی هیچگونه شرکت شود

  

  هزینه ها : 3ماده  

و به تفکیک ذیل  ریال.............................................................. مبلغ به جمعاً هاي گازرسانی هزینه) الف

  می باشد:

  هزینه برقراري انشعاب معادل.......................................................................... ریال  -1

  .. ریال........................................... معادلاختصاصی سهم  مشترك از هزینه خط   -2

  ریال        ...........................................  معادلمالیات بر ارزش افزوده خط اختصاصی  -3 

  تبصره : 

در مواردي که اجراي خط اختصاصی به درخواست متقاضـی طبـق ضـوابط انجـام و تحویـل 

تأسیسات تحویل شده متعلق به شرکت بـوده و متقاضی/مشـترك شرکت گاز استان گردد کل 

  ضمن سلب مالکیت تأسیسات احداث شده از خود هیچگونه ادعایی نسبت به آن نخواهد داشت.

  

  نحوه پرداخت مبالغ فوق بصورت زیر می باشد:)  ب

ریال به حساب شماره  )          (              ........................................................  مبلغ -1

به نام شرکت گاز   ................................................ نزد بانک........................ به تاریخ ..............

  استان............................   واریز گردیده است.

  اهد شد:مانده مبلغ مورد تعهد مشترك به شرح ذیل پرداخت خو -2

-  

-  

-  

-  

  

تامین زمین وآماده سازي محل نصب رگوالتور وکنتور /  ایستگاه اندازه گیري وتقلیل  فشار ج) 

  درمکان مناسب مورد تایید شرکت برعهده متقاضی /مشترك میباشد.

  

مجموعه مقررات توسط  )3,3() ذیل بند 4براساس قسمت ( چنانچه ایستگاه تقلیل فشار گاز)  د

  مشترك راساً تهیه و نصب گردد :
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مشترك مکلف است زمین مورد نیاز ایستگاه اندازه گیري گاز را مستقل از زمین ایستگاه   -1

گاز و با درب خروجی به معبر عمومی و ضمن آماده سازي محل نصب در اختیار  تقلیل فشار

  شرکت قرار دهد.

ایستگاه اندازه گیري گاز منحصراً توسط شرکت تهیه و نصب می گردد و گاز مورد نیاز در  -2

 خروجی این ایستگاه تحویل مشترك خواهد شد.

  

  تعهدات مشترك : 4ماده

 از بیش فشاري ویا مقادیر با گازطبیعی به دیگر علل یا توسعه علت به مشترك الف) چنانچه

 شرکت به را خود درخواست قبل از هرگونه اقدامی است باشدمکلف داشته نیاز مقرر میزان

 تصمیم ، نیاز مورد فشار مقدار یا افزایش امکان به نسبت مطالعه از پس وشرکت نماید منعکس

  .اعالم خواهد نمود مشترك به را خود

 درمـیزان گـاز فشار ویا حجم افزایش تناسب به شرکت طرف از که نظري تجدید هرگونه

  براي آید عمل به ها هزینه وسایر ، ماهیانه ثابت هزینه خدمات مستمر انشعاب، برقراري هزینه

  .بود خواهد االجرا الزم  مشترك

  

 حد از شرکت قبلی موافقت جلب بدون مشترك وسیله به گاز مصرف میزان ب) درصورتیکه

 را مربوطه مصرفی گاز بهاي بود خواهد موظف مشترك نماید، تجاوز یک درماده مجازمقرر

 از پس چنانچه و نماید پرداخت "طبیعی گاز از استفاده شرایط و مقررات کتابچه "اساس بر

 مصرف به مبادرت مجدداً مجاز حد از بیشتر مصرف از خودداري بر مبنی شرکت کتبی اخطار

  مشترك گاز جریان کتبی اخطار بدون داشت خواهد حق شرکت ، نماید مقرر میزان بر اضافه

 مشترك و نداشته گاز قطــع آثـار و عواقب نظر از مسئولیتی هیچگونه شرکت. نماید قطع را

یک  ماده رعایت عدم تشخیص اعتراض را از خود سلب می نماید.بدیهی است حق هرگونه نیز

  .است شرکت عهده به منحصراً

  

)  تحویل بعدازنقطه(  را خود به مربوط وتجهیزات تاسیسات کلیه که نماید می تعهد مشتركج)  

 سـاختمان ملی مقررات جمله از و ایمنی اصـول کامل رعایت با واستـانداردها مقررات طبق بر

 ملـک بـه مـوارد ایـن در ، وي کوتـاهی و قصـور دلیـل بـه چنانچـه و نمایـد نگهـداري و ایجاد

بـوده  مشترك عهده به آن جبران گردد وارد خسارتی. …و ساکن افراد و مربوطه وتاسیسات

  . ندارد تعهدي هیچگونه وشرکت
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بودار نمودن/استفاده از تجهیزات ایمنی الزم براي مصارف گرمایشی واحدهاي اداري، :  تبصره

.. واقع در ملک مشترکینی که گاز تحویلی به ایشان به علت نوع نیاز بودار نمی .مسکونی و 

  باشد بعهده مشترك می باشد .

  

 شده اعالم متعلقه هاي هزینه سایر و هزینه خدمات مستمر مصرفی، گاز بهاي است مکلف مشترك)  د

 در.  نمایـد پرداخـت صورتحسـاب در شـده تعیـین مهلـت در "طبیعـی گاز فروش هاي تعرفه" طبق را

 جریـان است مجاز شرکت ننماید پرداخت شده تعیین درمهلت را صورتحساب وجه مشترك صورتیکه

  .نماید قطع را گاز

  .بود خواهد مشترك عهده به گیرد تعلق گاز مصرف به که عوارضی و مالیات گونه هر پرداخت:  1 تبصره

  .پرداخت هرگونه وجوه تکلیفی ناشی از مصوبات قانونی به عهده مشترك می باشد : 2 تبصره

  

 ملـزم  مشـترك حقـوقی یا ازحقیقی اعم دیگر اشخاص به ملک انتقال ویا فروش درصورت)  ه

  . نماید منتقل خریدار به را گاز انشعاب و اشتراك است

  

توسط "گازطبیعی فروش هاي وتعرفه مقررات"تغییر که پس از انعقاد این پیمان در هرگونهو) 

 .بود خواهد االجرا الزم مشترك برايشرکت ایجاد گردد 

  

 صورتحسابهاي کلیه آن مدت انقضاء یا پیمان فسخ درصورت که است متعهد مشتركز) 

 مشترك درصورتیکه.  نماید تصفیه شرکت با پیمان مدت انقضاء ویا فسخ تاریخ تا را مربوطه

 طلب اصل استیفاي جهت ذیصالح مراجع طریق از شرکت نماید خودداري حساب تصفیه از

 از استفاده وشرایط مقررات" وفق و وصل قطع هزینه منجمله مربوطه خسارات اضافه به خود

  .نمود خواهد اقدام "گازطبیعی

  

  واگذاري اشتراك :5 ماده

 بوده، متقاضی درخواست مورد طبیعی گاز تامین منظور به اشتراك واگذاري و انشعاب نصب

 از شرکت.  باشد نمی مشترك مالکیت بر دلیلی و ننموده ایجاد مشترك براي حقی هیچگونه

 سوي از که احتمالی ادعاهاي و دعاوي قبال در اداري و حقوقی کیفري، مسئولیت هرگونه

 بوده مبري گردد اقامه کشور اداري و انتظامی و قضایی مراجع در حقوقی و حقیقی اشخاص

 دراین شرکت و بود خواهد ایشان قانونی مقام قائم یا مشترك عهده به پاسخگویی مسئولیت و

  .داشت نخواهد مسئولیتی زمینه
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  ) فورس ماژور شرایط قهري ( :6 ماده

 ، زلزلـه قبیـل از شرکت اختیار حیطه از خارج عللی به غـیرمتـرقـبه حـوادث بـروز درصورت 

 انهـدام موجـب و نباشد بینی پیش قابل که حوادثی کلیه ویا جنگ ، طوفان ، سیل ، سوزي آتش

 احتیاج مزبور تجهیزات و تاسیسات یا گرددو شرکت تجهیزات و تاسیسات از قسمتی ویا کامل

 گـاز جریـان شـرکت اختیـار حیطـه از خارج بعلل ویا باشد داشته وناگهانی فوري تعمیرات به

 شـدن کـم ویا شدن متوقف از ناشی خسارات مسئول شرکت یابد کاهش آن فشار ویا متوقف

 گـاز جریـان توانـد مـی خـود تشخیص به شرکت اضطراري درمواقع. بود نخواهد گاز جریان

 مبـري مسـئولیتی هرگونـه از شـرکت مـوارد گونه این در. نماید قطع قبلی اطالع با را مشترك

  . میباشد

  

  سوخت جایگزین : 7ماده

 تـامین دیگـر علـت هـر بـه ویـا قبـل درماده مشروح علل به گاز جریان قطع احتمال به توجه با

  .باشد می مشترك عهده به آن نگهداري و الزم مخازن ایجاد ، مشترك نیاز مورد دوم سوخت

  

  ضمانت انجام تعهدات : 8ماده

 از یـا و برنیایـد کـالً یـا و بعضـاً پیمـان این در مندرج تعهدات عهده از مشترك که درصورتی

 مشـترك چنانچـه و نمـود اخطارخواهـد وي بـه کتباً را مراتب شرکت ورزد تخلف آن مقررات

  انجـام بـدون شـرکت ننمایـد عمـل مـذکور تعهـدات به اخطار تاریخ از پس روز 10 مدت ظرف

 را پیمـان این عندالزوم ،آن گاز برقرار باشد پس از قطع در صورتیکه جریاندیگري  تشریفات

 ازاجراي او تخلف یا مشترك طرف از شرکت مقررات رعایت عدم تشخیص. نمود خواهد فسخ

  . است شرکت  با پیمان این شرایط

  

  تبصره :

در صورتی که اجراي این ماده منجر به قطع جریان گاز/ فسخ پیمان گردد وصل جریـان گـاز  

بانکی معادل بهـاي گـاز مصـرفی  نامهحساب و ارائه ضمانت تصفیهعقد مجدد پیمان منوط به /

 توسط مشترك می باشد. "آخرین روزهاي مصرف قبل از قطع جریان گاز"یکماه 

  

  حل اختالف :9ماده

مذاکره و طرح موضوع در  طریق از چنانچه پیمان این مفاد فسیرت از ناشی اختالف هرگونه 

 و حل و رجوع " ایران گاز ملی شرکت مدیره هیئت "  حکمیت به نشود رفع هیئت مدیره استان

  . شد خواهد فصل
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  مشخصات نشانی طرفین : 10ماده 

. است پیمان صدر در مندرج شرح به پیمان این اجراي به مربوط مراجعات براي طرفین نشانی

 از گردد می تسلیم رسید اخـذ قـبال در دیگرکه طرف به طرفین از یکی اخطار و نامه هرگونه

 به ازتسلیم  پس ماه یک شود می ارسال سفارشی پست توسط که را آنهایی یا و رسید تاریخ

 حداکثر تغییرنشانی درصورت است مکلف مشترك. گردد  می محسوب شده ابالغ ، پست دفتر

  . نماید اعالم کتباً شرکت به را مراتب ماه یک مدت ظرف

  

 نسخ کلیه .................... تاریخ در و تنظیم نسخه در چهار پیمان در ده ماده و هفت تبصره و این

 را اصلی نسخه حکم شده امضاء نسخ از یک هر. است رسیده شرکت و مشترك امضاء به آن

 . باشد می اعتبار واجد و داشته

 
 
 

 از طرف شرکت

 

  

  مشترك طرف از
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  فرم  ابالغ هزینه هاي برقراري انشعاب مشترکین عمده .6,3

  

  

 تاریخ:                                                                                                                     

 
  شماره:

 
 

  ........................... استان گاز شرکت

  

  

 ....................... گاز اشتراك محترم متقاضی

 : آدرس

 
  ........................................................  گازرسانی هاي هزینه ابالغ:  موضوع 

  

   باسالم

 موضوع فوق      درخصوص...................  مورخ..  .......................... شماره نامه به عطف احتراماً      

 نصب ضرورت به توجه با و شده انجام برآورد و کارشناسی بررسی حسب رساند می باستحضار

 فشار ساعت، در مکعب متر............ ................. معادل ظرفیت با فشار تقلیل /گیري اندازه ایستگاه

 به و  مربع اینچ بر پوند ........................ خروجی فشار و مربع اینچ بر پوند.... ........................  ورودي

 پیمان الینفک جزء " جاري طبیعی گاز از استفاده شرایط و مقررات مجموعه سوم فصل استناد

   .باشد می ذیل شرح به مربوطهگازرسانی   هاي هزینه "طبیعی گاز فروش

  ریال ..............................................معادل برقراري انشعابهزینه    - أ

  ریال .........................معادل اختصاصی خطمتقاضی از هزینه  سهم   -ب

  ریال...............................معادل  %) .......( اختصاصی خط هزینه افزوده ارزش بر مالیات   -ت

  ......................................................................استناد  به نیز ریال.... .............................. مبلغ   -ث

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

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

 شرکت می باشد.  متقاضیبه عهده توضیح: تهیه ونصب ایستگاه تقلیل فشار 
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 مربوطـه حسـابهاي بـه...................  تـاریخ تـا حـداکثر  فوق هاي هزینه مبالغ است خواهشمند

 : گردد شرکت این تحویل آن رسید و  واریز ذیل شرایط مطابق

 الف  بند در مذکور ایستگاه نصب بابت از ریال........ .............................................. مبلغ واریز - 1

 ............ شعبه......................  بانک نزد...................................... شماره بحساب فوق

 بحساب اختصاصی خط هزینه از مشترك سهم بابت ریال........ ............................. مبلغ واریز - 2

 ..................شعبه....................... بانک نزد............... ........................ شماره

 شماره بحساب فوق )ج( بند در مذکور مالیات بابت ریال.......... ............................. مبلغ واریز - 3

 .................. شعبه........................... بانک نزد...................................

 شماره بحساب فوق) د( بند در مذکور هزینه بابت ریال......... ................................. مبلغ واریز - 4

  ................. شعبه........................ بانک نزد......................................

   ابالغ اساس بر مذکور هاي هزینه در تغییر هرگونه پرداخت به ملزم متقاضی است بدیهی    

  .بود خواهد قانونی و ذیصالح مراجع

  
 
 
 

  

  ........ ……………مدیر عامل 
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  )4,2,2( ذیل بند 1موضوع تبصره  فرم تحویل شبکه داخلی .6,4

  فرم تحویل شبکه هاي داخلی شهرکهاي صنعتی . 6,4,1

  

  "تحویل شبکه هاي داخلی شهرکهاي صنعتی "

مبنی بر  ....شرکت شهرك صنعتی ............... مورخ ............... ............ پیرو درخواست شماره – 1

ـــهرك  ـــل ش ـــنعتی داخ ـــیان ص ـــک از متقاض ـــت هری ـــه جه ـــتراك   جداگان ـــذاري اش   واگ

ــــن شــــرکت ــــنعتی ................ و موافقــــت ای   ...................... در تــــاریخ ....................... ص

نـی منـدرج در شبکه داخلی شـهرك صـنعتی...................................................... بـا مشخصـات ف

مدارك و نقشه هاي مربوطه که بر اساس استانداردهاي شرکت ملی گاز ایران اجرا و قـبالً بـه 

ــــتان /  ــــاز اس ــــرکت گ ــــده ش ــــل نماین ــــت تحوی ــــیده اس ــــرکت رس ــــن ش ــــد  ای تأیی

شهر.................................گردید. مالکیت شبکه و تأسیسات مربوط به آن تماماً متعلق به شرکت 

 می نماید.   ز بوده و شهرك صنعتی هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود ساقط ملی گا

نسبت به بهره برداري ، نگهداري و تعمیرات شـبکه  شرکت گاز استان ...................................-2

 بدون دریافت هرگونه وجهی از تاریخ تحویل شبکه اقدام می نماید.

..................... متعهد می گردد هیچگونه اقدامی بدون اخذ مجوز از شرکت شهرك صنعتی .....-3

شرکت گاز اسـتان............................  بـر روي شـبکه هـاي داخلـی ننمایـد و از ایجـاد هرگونـه 

  مستحدثات بر روي شبکه هاي مذکور اکیداً خودداري نماید.

ریخ تحویل شبکه داخلی (هر زمان از اوقات شـبانه شرکت شهرك صنعتی .................... از تا-4

روز ) شرائط دسترسی مامورین شرکت گاز به تمامی نقاط شـبکه تحـویلی را فـراهم خواهـد 

نمود و مسئولیت    هر گونه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم اجراي این بند به عهده شرکت 

 ود.خواهد ب شهرك صنعتی.................................
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و یا ایجاد  "مندرج در این فرم  "درصورت عدم رعایت مشترك نسبت به مفاد تعهدات وي  -5

هرگونه مانع در رابطه با وظائف گازرسانی /  بهره برداري / تعمیرات و.............. شـرکت گـاز 

بـه شـهر استان / شهر....................  مجاز خواهد بود جریان گاز را از محل شیر ورودي گـاز 

صنعتی مذکور قطع نماید و هرگونه مسئولیت در این خصوص نیز بـه عهـده شـرکت شـهرك 

  صنعتی ............ خواهد بود

  

  ازطرف شرکت گازاستان/شهر                         از طرف شرکت شهرك صنعتی

        .............................................                ............................................  
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  فرم تحویل شبکه هاي داخلی شهرك ها و مجتمع هاي مسکونی . 6,4,2

  

  "تحویل شبکه هاي داخلی مجتمع هاي مسکونی / تجاري / اداري .......... "

تجـاري /  /پیرو درخواست شماره............مورخ ...............هیئـت مـدیره مجتمـع مسـکونی  – 1

اداري  ................  مبنی بر واگذاري اشتراك  جداگانه به بلـوك / واحـدهاي واقـع در مجتمـع و 

موافقت شرکت گاز استان  ................ در تاریخ ...................... شبکه گاز داخلی مجتمع مذکور با 

س استانداردهاي شرکت گاز مشخصات فنی مندرج در مدارك و نقشه هاي مربوطه که بر اسا

ایران اجرا و قبالً به تأیید  شرکت  گاز رسیده است تحویل نماینده شـرکت ملـی گـاز اسـتان / 

شهر.................................گردید. مالکیت شبکه و تأسیسات مربوط به آن تماماً متعلق به شرکت 

 از خود ساقط می نماید. ملی گاز بوده و مجتمع هر گونه ادعایی در این خصوص را

شرکت گاز استان/ شهر ..................... نسبت به بهره برداري ، نگهداري و تعمیـرات شـبکه  -2

 بدون دریافت هرگونه وجهی از تاریخ تحویل شبکه اقدام می نماید.

اخـذ مجـوز از هیئت مدیره مجتمع .......................... متعهد می گردد هیچگونه اقدامی بـدون  -3

شرکت گاز استان/  شهر بر روي شبکه هاي گاز تحویلی ننماید و از ایجاد هرگونه مستحدثات 

 بر روي شبکه هاي مذکور اکیداً خودداري نماید.

هیئت مدیره مجتمع  .................... از تاریخ تحویل شبکه داخلی (هر زمـان از اوقـات شـبانه  -4

شرکت گاز  ذیربط به تمامی نقـاط شـبکه تحـویلی را فـراهم  روز ) شرائط دسترسی مأمورین

خواهد نمود و مسئولیت هر گونه خسارت جانی و مالی ناشی از عدم اجراي این بنـد بـه عهـده 

 هیئت مدیره  مجتمع مذکور خواهد بود.

درصورت عدم رعایت مفاد تعهدات مندرج در این فرم  توسط مشترك و یا ایجـاد هرگونـه  -5

ابطه با وظـائف گازرسـانی / بهـره بـرداري / تعمیـرات........... ، شـرکت گازاسـتان / مانع در ر
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شهر..................  مجاز خواهد بود جریان گاز را از محل شیر ورودي به مجتمع  مـذکور قطـع 

نماید و هرگونه مسئولیت در این خصوص نیز به عهده هیئت مدیره مجتمع فوق الـذکر خواهـد 

  بود.

  

  دیره مجتمع ...............                           ازطرف شرکت گازاستان/شهر .................هیئت م
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  کنتور دستکاري /دستور العمل محاسبه گاز مصرفی زمان خرابی  .6,5

 اطالعات مصرف ماههاي مشابه براساس  خرابی محاسبه . 6,5,1

  از رابطه زیر محاسبه می گردد . در این صورت مصرف مدت خرابی کنتور

 × تعداد روزهاي مصرف در دوره خرابی
  جمع دوره هاي قبل از تشخیص خرابی کنتور

   تعداد روزهاي مصرف دوره هاي قبل از خرابی کنتور

  

در صورت وجود مدارك مثبته دال بر عدم مصرف ، کاهش و یا افزایش مصرف در زمـان 

  آن در محاسبات لحاظ گردد.خرابی کنتور، میزان تاثیر 
  

 مصارف در ماههاي مختلف  درصدبراساس خرابی محاسبه  . 6,5,2

در اینصـورت اطالعـات اولـین چنانچه اطالعات مصرف ماههاي مشابه قبلی موجود نباشد 

دوره قرائت کنتور پس از رفع خرابی مالك محاسبه قرار گیرد که در مورد مشترکین خانگی 

مصارف ماههاي مختلف قرائت شـده قابـل تبـدیل بـه مصـارف با استفاده از نسبتهاي زیر 

  .باشدماههاي دوره قرائت کنتور در زمان خرابی کنتور می

  سال به کل مصرف مصارف در ماههاي مختلف درصد:  چهارجدول شماره 

  

  در بخش خانگی سال کل مصرفتقریبی مصارف ماههاي سال به  درصد

ن
دی

ور
فر

ت  
ش

به
دی

ار
  

اد
رد

خ
  

یر
ت

اد  
رد

م
ور  

ری
شه

  

هر
م

  

ن
با

آ
  

ذر
آ

  

ي
د

ن  
هم

ب
ند  

سف
ا

  

%10  %5  %3  %2  %2  %3  %5  %10  %16  %17  %16  %11  

  

در مـواردي کـه شـرایط تطـابق اولـین دوره قرائـت کنتـور بـا مصـرف متعـارف  :1تبصره 

 بخش خانگی ماهیانه مصرف میزان متوسط ،مشترکین خانگی براي شرکت احراز نگردد

) در درصد مصارف در ماههـاي مختلـف( چهار جدولاز حاصل ضرب ضرایب ماهیانه 

  می باشد. ) قابل محاسبههر واحد پنج (متوسط مصرف سالیانهجدول 
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  بخش خانگی هر واحد سالیانهمصرف : متوسط  پنججدول شماره 

  

  (متر مکعب)  هر واحد متوسط مصرف سالیانه  اقلیم

1  2400  

2  2200  

3  2000  

4  700  

5  500  

  

وسـایل انـدازه گیـري ناشـی از دسـتکاري توسـط  مواردي که خرابی کنتـور/در :  2 تبصره

  مشترك/مصرف کننده می باشد، حداقل میزان مصـرف معـادل یـک دوره قرائـت کنتـور 

(در شرایط جاري) با روش فـوق محاسـبه مـی گـردد و بهـاي گـاز مربوطـه مطـابق بـا 

لحـاظ نمـودن تعـداد  این مجموعه محاسبه و از مشـترك دریافـت مـی گـردد.) 2,8,4(بند

روزهاي مصرف بیش و یا کمتر از تعداد روزهاي یک دوره قرائت کنتور منوط بـه ارائـه 

  می باشد. ادلّه حقوقی مثبته

  محاسبه سرقت گاز : .6,6

از یکـی از روشـهاي ع سرقت، انوابا توجه به  سرقت شدهحجم گاز در محاسبات سرقت گاز، 

  می شود. ذیل محاسبه 

  هاي خانگی : یگرمایش . 6,6,1

میزان متوسط مصرف ماهیانه بخش خانگی از حاصل ضرب ضرایب ماهیانه جدول چهار  

(درصد مصارف در ماههاي مختلف) در جدول شش (متوسط مصرف سـالیانه هـر واحـد) 

  قابل محاسبه می باشد.
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  در محاسبه سرقت بخش خانگی سالیانه : حجم مصرف  ششجدول شماره 

  

  

  

  : سایر مصارف یگرمایش . 6,6,2

  می شود :طبق فرمول زیر محاسبه حجم سرقت گاز 

  

 
  

  مبناي نقاط مصرف دوره گرم، نقاط مصرف متداول دوره گرم است. تبصره :

   : مصارفسایر  یغیرگرمایش . 6,6,3

  طبق فرمول زیر محاسبه می شود :حجم سرقت گاز 

  

  

  

یت کـاري درصورت تشخیص شرکت مبنی بر بیش از یک شیفت کاري بودن فعال :تبصره 

ساعت  8 يکارشیفت حداقل (تشخیص شرکت خواهد بود  مذکور، مالك ساعت کارکرد،

 ).محاسبه می گردد

  

  واحد  (متر مکعب)متوسط مصرف سالیانه هر   اقلیم

1  2800  

2  2600  

3  2400  

4  850  

5  600  

 مصرف روزانه = 12 ×حجم مصرف ساعتی نقاط مصرف 

  مصرف روزانه  =ظرفیت متناسب با حجم نقاط مصرف × 8 (براي یک شیفت کاري)
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  مشترکین عمده : . 6,6,4

نموده و به واحد اندازه گیري و توزیع گـاز از متخلف اخذ را مستندات الزم امور مشترکین 

از بر مبناي مستندات دریافتی و عنـدالزوم واحد اندازه گیري و توزیع گاز ارسال می نماید. 

نظـر شـرکت می نمایـد. در محاسـبات فـوق مصرف دوره تخلف را محاسبه  وبازدید محل 

  قطعی می باشد.

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



کدسازمانعنوانکدسازمانعنوان

30وزارت ورزش و جوانان01نهاد ریاست جمهوري

31سازمان انرژي اتمی02شوراي نگهبان

32سازمان امور اداري و استخدامی کشور03شورایعالی قضائی

33کمیته امداد امام خمینی (ره)04مجلس شوراي اسالمی

34بنیاد مستضعفان05وزارت آموزش وپرورش

36بنیاد شهید و امور ایثارگران06وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی

37جمعیت هالل احمر07وزارت اطالعات

38نیروي انتظامی جمهوري اسالمی08وزارت اموراقتصادي و دارائی

39سپاه پاسداران انقالب اسالمی ایران09وزارت امورخارجه

40ستاد مشترك ارتش جمهوري اسالمی ایران10وزارت صنعت معدن تجارت

41نیروي هوائی ارتش جمهوري اسالمی ایران11وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

42نیروي زمینی ارتش جمهوري اسالمی ایران12وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی

43نیروي دریائی ارتش جمهوري اسالمی ایران13وزارت فن آوري و اطالعات

44مقاومت بسیج سپاه پاسداران14وزارت جهاد کشاورزي

45نیروي پدافند هوایی جمهوري اسالمی15وزارت دادگستري

46بنیاد مسکن انقالب اسالمی16وزارت دفاع

47سازمان بهزیستی17وزارت راه و شهرسازي

48اوقاف و امور خیریه19وزرات علوم ، تحقیقات و فناوري

49آستان قدس رضوي22وزارت کشور

50شهرداري25وزارت نفت

51سازمان تبلیغات اسالمی26وزارت نیرو

52نهاد مقام معظم رهبري و زیرمجموعه ها27سازمان برنامه وبودجه

98نا مشخص28سازمان حفاظت محیط زیست

29سازمان صدا و سیما

کد سازمان



ارائه تائیدیه از:کد مصرف مجازنوع فعالیتکد فعالیت

سازمان تابعه10انرژي01

وزارت نفت11پاالیشگاه نفت02

وزارت نفت12پتروشیمی(ترکیب خوراك وسوخت)03

وزارت نفت11ایستگاه تقویت فشار گاز04

صنعت معدن و تجارت9سیمان05

صنعت معدن و تجارت4آجر06

صنعت معدن و تجارت7کاشی و سرامیک و صنایع نسوز07

صنعت معدن و تجارت10الستیک08

صنعت معدن و تجارت15ذوب آهن - تولید تیرآهن و میلگرد و 09

صنعت معدن و تجارت8صنایع مس10

صنعت معدن و تجارت8صنایع آلومینیوم11

صنعت معدن و تجارت10صنایع فلزي12

صنعت معدن و تجارت6صنایع شیشه13

صنعت معدن و تجارت141310

صنعت معدن و تجارت10صنایع چوب و کاغذ15

صنعت معدن و تجارت5قند وشکر16

وزارت جهاد کشاورزي14دامداري17

وزارت جهاد کشاورزي14کشت و صنعت18

صنعت معدن و تجارت10نساجی و بافندگی19

صنعت معدن و تجارت20*10لوازم خانگی20

صنعت معدن و تجارت6چینی21

صنعت معدن و تجارت10مواد شوینده22

صنعت معدن و تجارت10صنایع خودروسازي23

صنعت معدن و تجارت10صنایع غذایی24

صنعت معدن و تجارت-وزارت بهداشت و درمان و آموزش 10صنایع دارویی25

صنعت معدن و تجارت10صنایع نوشابه سازي و آب معدنی26

صنعت معدن و تجارت10صنایع روغن خوراکی27

راه و شهرسازي / بنیاد مسکن43*42*41*40مسکن مهر28

صنعت معدن و تجارت10صنایع چرم و کیف و کفش29

صنعت معدن و تجارت10صنایع الکتریکی30

صنعت معدن و تجارت10صنایع الکترونیکی31

صنعت معدن و تجارت10صنایع رنگ32

صنعت معدن و تجارت10قالیشویی33

صنعت معدن و تجارت10صنایع پالستیک34

صنعت معدن و تجارت10صنایع سنگ بري35

 کد فعالیت



ارائه تائیدیه از:کد مصرف مجازنوع فعالیتکد فعالیت

 کد فعالیت

صنعت معدن و تجارت/جهتد کشاورزي10سردخانه36

صنعت معدن و تجارت10قوطی سازي و بسته بندي37

صنعت معدن و تجارت10صنایع شیمیایی38

صنعت معدن و تجارت10قطعه سازي39

صنعت معدن و تجارت10استیل40

صنعت معدن و تجارت10سایر موارد صنعتی41

صنعت معدن و تجارت10آهک و گچ42

صنعت معدن و تجارت15*10نورد - تولید ورق43

صنعت معدن و تجارت26*20*10رستوران / فست فود و غیره44

صنعت معدن و تجارت30*25*20*2نانوایی45

صنعت معدن و تجارت31گرمابه هاي سنتی46

صنعت معدن و تجارت10بلک زنی و تیرچه بلوك47

صنعت معدن و تجارت20سایر موارد تجاري48

وزارت نفت11پاالیشگاه گاز49

وزارت نفت11ایستگاه تقلیل فشار50

وزارت نفت11تلمبه خانه هاي نفت51

وزارت نفت12خوراك پتروشیمی52

وزارت نفت12سوخت پتروشیمی53

54CNG شرکت پخش فرآورده هاي نفتی50تا56*24جایگاه

آموزش و پرورش27*23مدارس دولتی55

آموزش و پرورش28*23مدارس غیردولتی56

اوقاف/وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی/حوزه هاي علمیه/سازمان تبلیغات62تا70*60مذهبی57

اوقاف/وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی/بهزیستی61خیریه58

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی10چاپ و نشر59

میراث فرهنگی و گردشگري3هتل و مسافرخانه- گردشگري60

وزارت نیرو91*90نیروگاه61

وزارت نیرو10*92مولد مقیاس کوچک62

وزارت علوم28*27*23دانشگاه دولتی63

28*27*23دانشگاه آزاد اسالمی64

دانشگاه پیام نور65

دانشگاه علمی کاربردي66

آموزشگاه خصوصی67

کتابخانه68

بیمارستان خصوصی69

بیمارستان هاي دولتی (آموزشی)70

آموزش و پرورش / هالل احمر / وزارت بهداشت و درمان و 

آموزش پزشکی / سازمان بهزیستی / کتابخانه هاي عمومی/ وزارت 

علوم / سازمان فنی حرفه اي
23*27*28



ارائه تائیدیه از:کد مصرف مجازنوع فعالیتکد فعالیت

 کد فعالیت

آموزشگاه فنی حرفه اي71

دانشگاه غیرانتفاعی72

ادارات و سازمان هاي دولتی21ادارات و سازمان هاي دولتی73

از سازمان مربوطه21ساختمان نهادها74

22سایر ورزشی75

22استادیوم ها76

22سالن هاي چند منظوره ورزشی77

22استخر78

وزارت ورزش و جوانان



ارائه تائیدیه از:کد مصرف مجازنوع فعالیتکد فعالیت

 کد فعالیت

وزارت جهاد کشاورزي14مرغداري و پرورش طیور79

وزارت جهاد کشاورزي14گلخانه80

وزارت جهاد کشاورزي14پرورش آبزیان81

وزارت جهاد کشاورزي/صنعت، معدن تجارت10*14تولید فرآورده ها ي لبنی82

صنایع دفاع10صنایع دفاعی و  نظامی83

شهرداري/ بنیاد مسکن40تا43خانگی88

نامشخص98



کد مصرفنوع مصرفردیف

02نانوایی هاي صنعتی1

03هتل، مسافرخانه،گردشگري،اقامتی و تفریحی2

04انواع آجر3

05قند و شکر و کشت و صنعت(نیشکر)4

06صنایع شیشه و بلور و صنایع چینی5

07کاشی، سرامیک و صنایع نسوز6

08صنایع آلومینیوم و مس7

09سیمان8

10صنعتی9

11پاالیشگاه10

12کوداوره11

13پتروشیمی12

14کشاورزي13

15فوالد14

20تجاري عادي15

21تجاري عمومی16

22ورزشی17

23آموزشی18

24حمل و نقل سابق19

25نانوایی هاي غیر یارانه20

26شیرینی پزي21

27آموزش دولتی22

28آموزش انتفاعی23

30تجاري ویژه24

31گرمابه هاي سنتی25

40خانگی26

41موتورخانه ها27

42خانگی چیلر دار28

43موتورخانه چیلر دار29

50جایگاههاي CNG در اختیار شهرداریها30

51جایگاههاي در اختیار بخش خصوصی31

52جایگاههایی که در کالنشهرها  سرمایه گذاري آنها توسط بخش خصوصی تامین می شود32

53جایگاههایی که در سایرشهرها سرمایه گذاري آنها توسط بخش خصوصی تامین می شود33

54جایگاههاي CNG مختص اتوبوس هاي شرکت واحد و سواري34

55جایگاههاي در اختیار  پخش و پاالیش 35

56جایگاههاي مخصوص شرکت واحد36

60مذهبی37

61خیریه38

62مساجد روستایی39

63خانه عالم روستا40

64امام زاده41

65مساجد 42

66حسینیه43

67دارالقرآن44

68اقلیت هاي مذهبی45

69حوزه هاي علمیه46

70گلزار شهدا47

90نیروگاه دولتی48

91نیروگاه خصوص49

92مولد مقیاس کوچک50

مصارف تعریف شده در سیستم خدمات مشترکین

امور تعرفه ها و قراردادهاي مدیریت گازرسانی



ماههاي گرمماههاي سرد

1,0001,000

1,3201,320سوخت

مطابق ابالغ ماهیانهمطابق ابالغ ماهیانهخوراك

1,0001,000صنایع عمده

1,0001,500صنایع کوچک

1,3201,320

6901,150

1,4951,495

1,4952,990

910910

1,0461,046

926926

926926

926926

فوالد

تعرفه به ریال

تعرفه گاز طبیعی در سال 1396

ورزشی

خیریه

نوع مصرف

کشاورزي

کسب و خدمات

اماکن و تاسیسات دولتی

نانوایی

گرمابه سنتی

آموزشی

پاالیشگاه

پتروشیمی

صنعتی
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