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درخواست قطع جريان گاز
قطع گاز به درخواست مشترك و يا به دﻻيل مختلفي مانند دستكاري كنتور كه در
مجموعه مقررات ذكرشده ،انجام ميشود.
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 ثبت اﻃﻼعات قطع گاز ،علت و تاريخ قطع گاز در سيستم و اﻃﻼع به مشترك
خروجي اسناد و مدارك از فرآيند:
 فرم درخواست قطع گاز )الصاق فايل اسكن شده درخواست قطع و اﻃﻼعات
تكميلي آن( شامل تأييديه قطع جريان گاز

نحوه انجام
گردش فرآيند

مكانيزه ☑

نيمه مكانيزه ☐

غيرمكانيزه ☐

مشترك از ﻃريق خود سرويس و يا از ﻃريق مراجعه به دفاتر پيشخوان يا امور
مشتركين ،درخواست خود را ثبت مينمايد .درصورتيكه اﻃﻼعات مشترك )عمدتاً
اﻃﻼعات مربوط به نحوه تماس با وي( در سيستم كامل نباشد ،اﻃﻼعات تكميل
ميگردد.
بدهكاري مشترك بررسي ميگردد ،در صورت بدهكاري ،درخواست پرداخت بدهي و
در صورت عدم بدهكاري درخواست مشترك ثبت ميگردد .درخواست بدهكاري منتج
به فرايند پرداخت توسط مشترك )با استفاده از امكان پرداخت هزينه به روشهاي
آنﻼين و از ﻃريق موبايل ،خودپرداز و حضوري( ،و دريافت تأييديه آن ميگردد.
درخواست قطع گاز و علت آن به همراه مدارك دريافتي بهصورت الكترونيكي يا در
صورت نبود امكان الكترونيكي به شكل دستي دريافت شده و اسكن شده ،ثبت و
بارگذاري ميشود.

شرح فرآيند

پس از ورود درخواست به كارتابل كارشناس مربوﻃه ،درخواست بررسي ،برآورد هزينه
ميگردد و امكان پرداخت براي مشترك فعال ميگردد ،پس از پرداخت )با استفاده از
امكان پرداخت هزينه به روشهاي آنﻼين و از ﻃريق موبايل ،خودپرداز و حضوري( ،و
تأييديه آن جهت قطع گاز اقدام ميشود.
درخواست قطع به كارتابل كارشناس قطع گاز وارد ميشود و از ﻃريق كانالهاي
اﻃﻼعرساني الكترونيكي به مشترك اﻃﻼعرساني ميشود .در يك برنامه زمانبندي
مشخص ،كارشناس براي قطع گاز مشترك به محل مراجعه مينمايد .اﻃﻼعات ﻻزم ،از
قبيل رقم كنتور ،تاريخ مراجعه و قطع و … در سيستم ثبت ميگردد.
پس از قطع و ثبت اﻃﻼعات ،علت قطع و روش وصل مجدد گاز ،به مشترك )از ﻃريق
كانالهاي اﻃﻼعرساني الكترونيكي( اﻃﻼعرساني ميشود.
درصورتيكه قطع گاز ،به درخواست مشترك صورت نپذيرفته باشد:
در صورتي كه درخواست قطع گاز به دليل تخلف قوانين شركت ثبت گردد ،بنا بر
برآورد انجام شده مشترك در سيستم بدهكار مي گردد.
در صورت بدهكاري ﻃبق قوانين ،چنانچه از مهلت هشدار تعيينشده ،گذشته باشد و
مشترك اقدام ﻻزم را انجام نداده باشد  ،اﻃﻼعات مشترك به دليل تخطي از قوانين،

وارد ليست بدهكاران مشمول قطع گاز مي گردد و به كارتابل كارشناس مربوﻃه،
ارسالشده و همچنين به دليل هزينههاي قطع و وصل گاز در سيستم بدهكار ميگردد.
)در صورت بدهكاري پيشين اين مبالغ با ذكر دليل ،اضافه ميگردد(.
و مراجعه جهت قطع گاز انجام مي شود.
خدمات پس از فروش:
–

قطع گاز

وضعيت جاري

روتين ☑

فرآيند

غير روتين ☐

دستورالعملها
و

بند  :٢-١٠قطع موقت جريان گاز

آييننامﻪهاي

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

مورداستفاده

قطع مينمايد.

در اجراي
فرايند

بند  :٣-٥هزينههاي ارائه خدمات اضافه

