
 
 

 فناوری اطالعات و ارتباطات مدیریت

 سامانه جامع الکترونیکی مشتریان گاز )سامگ(عنوان پروژه: 
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 زهیمکان یندهایفرآ یمعرف عنوان فصل:

 

 286از  63 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

 اقالم اطالعاتی کاربریتشریح فعالیت های فرآیند تغییر  3-4-2

ه عبارتند از ک، در این بخش ارائه می گردد اقالم اطالعاتی کاربریشرح فعالیت های اصلی فرآیند تغییر 

لب اطالعاتی که در یک قااقالم اطالعاتی کاربری و ثبت و تأیید تغییر درخواستی در سیستم درخواست تغییر 

 شده اند.یکسان تشریح 

 

 اقالم اطالعاتی کاربریشرح فعالیت درخواست تغییر  1-3-4-2

 اقالم اطالعاتی کاربری رییدرخواست تغ تیشرح فعال 20جدول 

  اقالم اطالعاتی کاربریدرخواست تغییر  فعالیتنام 

پیش 

 شرط ها

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

 پیشخوان/امور مشترکین ناحیه مراجعه می نمایند.

مسئول، 

مسئوالن 

 فعالیت

 خود سرویس/دفاتر پیشخوان/ امور مشترکین ناحیه

 ورودی 

  اقالم اطالعاتی کاربریفرم تغییر 

 :مدارک الزم 

  معرفی نامه تغییر نوع تعرفه 

 تأییدیه لوله کشی داخلی 

 اقالم اطالعاتی کاربریمراجعه و درخواست تغییر نوع  محرک 

 با اطالعات تکمیلی اشتراک و مشترک  اقالم اطالعاتیفرم تغییر  خروجی 

شرح 

 فعالیت

 :)بازیابی قوانین)تغییر در مشخصات اشتراک 

استفاده ایط هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شر

  ا بنماید.ریا هر گونه تغییر در مشخصات اشتراک گاز طبیعی درخواست برقراری انشعاب و  از

 مدارک مورد نیاز تبصره:

 الف( رؤیت اصل کارت ملی متقاضی و اخذ فتوکپی آن 

 ب(تأییدیه سازمان نظام مهندسی و یا سایر مراجع ذیصالح 
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 286از  64 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

 ج(تأییدیه سازمان های ذیربط در خصوص تعیین نوع تعرفه 

ه می باشد د(در موارد خاص که احراز شرایط مصوبات قانونی مستلزم رؤیت / اخذ مدارکی ویژ

 طبق ضوابط اقدام می گردد.

 

 )18 بازیابی قوانین )دریافت تأییدیه لوله کشی داخلی: 

طبق قوانین شرکت هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی داخل 

طه، ست در اجرای لوله کشی داخلی، نصب تجهیزات مربومشترک را ندارد. مشترک موظف ا

ه را رعایت بهره برداری و استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ضوابط فنی و ایمنی مربوط

الی و نماید. چنان چه در محدوده واحد مشترک/مصرف کننده حادثه ای منجر به خسارات م

 نه مسئولیتی نخواهد داشت.جانی برای آن ملک یا امالک مجاور گردد شرکت هیچگو

 

  )19بازیابی  قوانین )تغییر نوع تعرفه: 

صرف واحد های متقاضی تغییر در نوع مصرف )تعرفه( می بایست تقاضای تغییر نوع م

 ئه دهد.به شرکت ارا   2-6-2و  1-6-2خود را به همراه مجوز های مربوطه بر اساس بندهای 

د مصارفی غیر از آن چه که در پیمان فروش قیچنانچه به تشخیص شرکت از گاز برای 

خذ اگردیده است، شرکت حق خواهد داشت. با اخطار قبلی نسبت به تغییر نوع تعرفه و 

صرف قطعی محقوق متعلقه اقدام نماید. نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع تغییر نوع 

 است.

 

ربوطه مدرخواست  مجوز های الزمدرخواست تغییر و با توجه به قوانین مربوطه با دریافت 

 در سیستم ثبت شده و کد رهگیری دریافت می نماید. 

دریافت مجوز  در صورتی که مجوز های الزم را دریافت ننموده باشد، با معرفی نامه الزم برای

ی همچنین در صورتی که تأییدیه لوله کشی داخل به سازمان مربوطه معرفی می گردد.

 رای دریافت تأییدیه لوله کشی داخلی، معرفی می گردد.دریافت ننموده باشد، ب

                                                
 

ت و شرایط مجموعه مقررا 12صفحه  -مسئولیت اجرا، بهره برداری، لوله کشی و تأسیسات داخلی مشترک  -2-4بند   18
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 286از  65 افزاری زیرساخت داده کاویافزار آسیا و گروه نرمهای سنجش کنسرسیوم شرکت

پس شرط 

 ها

 )آرشیو الکترونیک )کلیه مدارک 

  تکمیل اطالعات 

 )تسویه حساب)رفع بدهی 

 اخذ و تأیید مجوزهای الزم)معرفی نامه تغییر نوع تعرفه(-اطالع رسانی 

 تغییر ظرفیت در صورت لزوم 

 اخذ تأییدیه لوله کشی داخلی 

 

 در سیستم  درخواستی تغییرو تأیید شرح فعالیت ثبت  2-3-4-2

 و تأیید تغییر درخواستی در سیستمثبت  تیشرح فعال 21جدول 

   و تأیید تغییر درخواستی در سیستمثبت  فعالیتنام 

پیش 

 شرط ها
 درخواست تغییر ظرفیت 

مسئول، 

مسئوالن 

 فعالیت

 مشترکین ناحیهدفاتر پیشخوان/ امور 

 ورودی 
 فرم تغییر ظرفیت 

 تأییدیه لوله کشی داخلی 

 معرفی نامه تغییر نوع مصرف 

 تأییدیه دریافت تأییدیه لوله کشی/تغییر ظرفیت محرک 

 خروجی 
  به روز رسانی اطالعات اشتراک 

 تأییدیه تغییر نوع تعرفه از تاریخ جاری 

شرح 

 فعالیت

 20نوع مصرف( بازیابی قوانین)تاریخ شروع تغییر: 

 نظر شرکت در تعیین میزان و تاریخ شروع تغییر نوع مصرف قطعی است.
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