
 
 

 

 فرآيند درخواست قطع جريان گاز

 گاز جريان قطع ناسنامه فرآيند درخواستش

 

 درخواست قطع جريان گاز نام فرآيند

 هدف فرآيند
ر در كه قطع گاز به درخواست مشترك و يا به داليل مختلفي مانند دستكاري كنتو

 .شوديممجموعه مقررات ذكرشده، انجام 

مسئول، 

مسئوالن 

 فرآيند

 مربوطه ناحيه مشتركين خدمات واحد 

 برداريواحد تعميرات و بهره 

 اطالعات فناوري واحد 

 (حسابداري فروش) واحد مالي 

 مشترك 

 ورودي فرآيند

 به فرآيند: اطالعاتيورودي 

  درخواست قطع جريان گاز 
 

 به فرآيند: مداركاسناد و ورودي 

 فرم درخواست قطع گاز 
 (در صورت لزوم) مجوز شهرداري 

 دريافت درخواست قطع گاز محرك فرآيند

خروجي 

 فرآيند

 از فرآيند: اطالعاتيخروجي 

 تركثبت اطالعات قطع گاز، علت و تاريخ قطع گاز در سيستم و اطالع به مش 
 

 از فرآيند: اسناد و مداركخروجي 

  گاز (الصاق فايل اسكن شده درخواست قطع و اطالعات فرم درخواست قطع
 تكميلي آن) شامل تأييديه قطع جريان گاز

نحوه انجام 

 گردش فرآيند
 ☐غيرمكانيزه  ☐نيمه مكانيزه  ☑مكانيزه 



 
 

 

 شرح فرآيند

 مشترك از طريق خود سرويس و يا از طريق مراجعه به دفاتر پيشخوان يا امور

 عمدتاًكه اطالعات مشترك (نمايد. درصورتيميمشتركين، درخواست خود را ثبت 

 در سيستم كامل نباشد، اطالعات تكميل )اطالعات مربوط به نحوه تماس با وي

 گردد.مي

، در صورت بدهكاري، درخواست پرداخت بدهي و گردديمبدهكاري مشترك بررسي 

 . درخواست بدهكاري منتجگردديمدر صورت عدم بدهكاري درخواست مشترك ثبت 

ي هاروشبه فرايند پرداخت توسط مشترك (با استفاده از امكان پرداخت هزينه به 

 .گردديمآن  هيدييتأآنالين و از طريق موبايل، خودپرداز و حضوري)، و دريافت 

 

در  صورت الكترونيكي يادرخواست قطع گاز و علت آن به همراه مدارك دريافتي به

ستي دريافت شده و اسكن شده، ثبت و صورت نبود امكان الكترونيكي به شكل د

 .شوديمبارگذاري 

 

زينه هپس از ورود درخواست به كارتابل كارشناس مربوطه، درخواست بررسي، برآورد 

ده از ، پس از پرداخت (با استفاگردديمو امكان پرداخت براي مشترك فعال  گردديم

ري)، و خودپرداز و حضوي آنالين و از طريق موبايل، هاروشامكان پرداخت هزينه به 

 . شوديمتأييديه آن جهت قطع گاز اقدام 

هاي و از طريق كانال شوديمدرخواست قطع به كارتابل كارشناس قطع گاز وارد 

بندي شود. در يك برنامه زمانرساني ميرساني الكترونيكي به مشترك اطالعاطالع

، از . اطالعات الزمديمانيممشخص، كارشناس براي قطع گاز مشترك به محل مراجعه 

 .گردديمدر سيستم ثبت  …قبيل رقم كنتور، تاريخ مراجعه و قطع و 

يق پس از قطع و ثبت اطالعات، علت قطع و روش وصل مجدد گاز، به مشترك (از طر

 .شوديمرساني رساني الكترونيكي) اطالعي اطالعهاكانال

 فته باشد:كه قطع گاز، به درخواست مشترك صورت نپذيردرصورتي

ر در صورتي كه درخواست قطع گاز به دليل تخلف قوانين شركت ثبت گردد، بنا ب

 برآورد انجام شده مشترك در سيستم بدهكار مي گردد.

شده، گذشته باشد و در صورت بدهكاري طبق قوانين، چنانچه از مهلت هشدار تعيين

دليل تخطي از قوانين،  مشترك اقدام الزم را انجام نداده باشد ، اطالعات مشترك به



 
 

 

وارد ليست بدهكاران مشمول  قطع گاز مي گردد و به كارتابل كارشناس مربوطه، 

. گردديمي قطع و وصل گاز در سيستم بدهكار هانهيهزشده و همچنين به دليل ارسال

 ).گردديم(در صورت بدهكاري پيشين اين مبالغ با ذكر دليل، اضافه 

 جام مي شود.و  مراجعه جهت قطع گاز ان 

 خدمات پس از فروش:

 قطع گاز –
وضعيت جاري 

 فرآيند
 ☐غير روتين  ☑روتين 

ها دستورالعمل

و 

هاي نامهآيين

مورداستفاده 

در اجراي 

 فرايند

 : قطع موقت جريان گاز٢-١٠بند 

ترك را شركت در موارد ذكرشده اين بند از قوانين، تا رفع علت قطع، جريان گاز مش

 .دينمايمقطع 

 ي ارائه خدمات اضافههانهيهز: ٣-٥ند ب

 

  


