شماره سندQF-37-13:
ویرایش سند00:

فرم قطع و وصل گاز بدليل تخلف در مصرف گاز

صفحه  1از

تاریخ :

شماره :

امور مشتركين گازرساني ناحيه ...........................
در تاریخ  ........................از كنتور گاز ملك مسكوني  تجاري  به شمماره اشمترا ................................... .و كمد سدر ...................................... .و
سدر .................................................................. .با ظرفيت كنتور  .....................مترمكعب و تعداد  ...................واحد بازدید بعممل سممده و دسمتكاري
كنتور گاز  .............. غيرمجاز سيستم لوله كشي گاز  سرقت گاز  ممانعت از قرائت كنتور  مشاهده شد.
توضيحات .....................................................................................................
نام و نام خانوادگي :
تاریخ :
مسئول محترم تعميرات /پيمانكار
لطفاً پس از كنترل مجدد نسبت به قطع گاز ملك مذكور اقدام نمایيد .جزئيات تخلف انجام گرفته را توضيح دهيد.
خدمات مشتركين -تاریخ
مسئول محترم امور مشتركين
 .1 در تاریخ  ..................گاز ملك مذكور قطع و كنتور فوقالذكر با مشخصات ذیل بازگردید .كنتور سالم معيوب است.
متخلف مالك  مستأجر  است.
تعداد واحد

زیربنا

ظرفيت كنتور

رقم شمار انداز

نوع مصرف

شماره سریال

 .2 در تاریخ  ................مراجعه شد .دسترسي به كنتور گاز نبود .جریان گاز از رگالتور قطع گردید.
توضيحات :
پيمانكار /تعميرات
(تعهدنامه)
مسئول محترم امور مشتركين
اینجانب  ..........................فرزند  .............................به شماره شناسنامه  ....................مالك ملك فوق با توجه به صحت تخلف انجام گرفته در مصرف
گاز درخصوص  ......................متعهد ميگردم حداكثر تا تاریخ  ....................نسبت به  .................................اقدام نموده و چنانچه در سینده مجدداً
نسبت به تخلف اقدام نمایم ،شركت گاز برابر مقررات با اینجانب برخورد نماید و نظر شركت گاز در این خصوص قطعي ميباشد.
امضاء و اثر انگشت
در تاریخ  .........................مبلغ  ..............................ریال هزینه قطع و وصل مقررات منظور شد.
متصدي خدمات مشتركين
در تاریخ  .......................مقدار  ..................مترمكعب جریمه دستكاري دستگاهها و تجهيزات متعلق به شركت گاز  سرقت گاز  استفاده
غيرمجاز  بروي  ......................اعمال شد.
متصدي خدمات مشتركين
با توجه به اینكه كنتور در اثر دستكاري خسارت كليجزئي به كنتور وارد شده است مبلغ  ........................ریال طي فيش شماره ......................
مورخ  ..................بانك  .................شعبه  .....................به حساب شماره  ....................طبق مقررات از سوي مشتر .بحساب شركت گاز واریز گردید.
متصوي خدمات مشتركين
پيمانكار/مسئول تعميرات
با توجه به تعهد نامبرده فوق چنانچه لوله كشي با سيستم جدید است ،جریان گاز مشتر .را وصل نمایيد.
خدمات مشتركين -تاریخ
امور مشتركين گازرساني ناحيه ...........
 .1 در تاریخ  ................كنتور گاز به شماره سریال  .............و رقم شماره انداز  ..............و ظرفيت  ............مترمكعب بر ساعت جهت مشتر.
مذكور نصب گردید.
 .2 جریان گاز از رگالتور وصل گردید.

پيمانكار /تعميرات
در تاریخ  ..................مبلغ  ..................ریال مطابق دستورالعملهاي موجود بابت حق كشف به كارمند رسمياركان ثالثتوسط امور مالي
تنظيم صورت وضعيت پيمانكار با درج مشخصات كامل كاشف  ..........................با پيشنهاد ریيس ناحيه و تأیيد مدیرعامل پرداخت گردید.

فرم درخواست قطع گاز

تاريخ :

شركت ملي گاز ناحيه

خواهشمند است دستور فرمایيد گاز منزل اینجانب  ..............................................مشتر .شماره  ...........................را جهت اضافه نمودن/
تعميرات /تغييرات در لولهكشي منزلم را قطع نمائيد.
امضاء
امور مشتركين

بدینوسيله اعالم ميگردد مشتر .فوق تا تاریخ  ..........................در دفاتر معين این ناحيه بدهي اعالم شده ندارد .ضمناً هزینه قطع و وصل/
جابجایي طي فيش شماره  .........................مورخ  .................................تحویل حسابداري گردیده است.
حسابداري ناحيه
پست امداد

قطع گاز مشتر .فوقالذكر بالمانع است.
امور مشتركين
امور مشتركين

گاز مشتر .فوق در ساعت  ................مورخه  ..................توسط سقاي  ..............قطع گردید كنتور مشتر .مترمكعبي و داراي شماره سریال
 ...................و شماره انداز  ................ميباشد كنتور و رگالتور نزد مشتر /.حوادث ناحيه ميباشد.
امدادگر

كارمند حوادث

امور مشتركين

لوله كشي منزل مشتر .شماره  ...................بوسيله سقاي  ....................انجام و با مصرف  ......................مترمكعب تأیيد گردید.
واحد بازرسي
مابه التفاوت كنتور  ...............متر مكعبي به  ........................مترمكعبي  ...................ریال ميباشد كه باید توسط مشتر .پرداخت گردد.
امور مشتركين
امور مشتركين

مابه التفاوت فوقالذكر طي فيش شماره  ........................مورخه  ..............................پرداخت و تحویل حسابداري گردید.
حسابداري ناحيه
پست امداد

برقراري گاز مشتر ............................... .بدليل تغيير ظرفيت با نصب كنتور /با نصب كنتور قبلي مترمكعبي بالمانع ميباشد.
امور مشتركين
امور مشتركين

گاز منزل مشتر .فوق در ساعت  ........................مورخه  .........................با شماره سریال قبلي /جدید  .............................مترمكعبي و شمارهانداز
 ...........................توسط سقاي  ...........................برقرار گردید رگالتور  ......................مترمكعبي  ...................................كنتور  ...................مترمكعبي
ساخت.
پست امداد
مسئول بايگاني

لطفاً نسبت به درج مطالب مذكور در پرونده ،مشتر .اقدام نمائيد.
امور مشتركين

