مقدمه
مشترکین گاز طبیعی که بصورت تجمیعی از گاز طبیعی استفاده می نمایند می توانند درخواست تفکیک
اشتراک را به شرکت ارائه نمایند.
هدف
تفکیک یک اشتراک از اشتراکهای تجمیعی به درخواست مشترکین
مسئولیت
استفاده چند واحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با نصب دستگاههای اندازه گیری جداگانه در هر
واحد با رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن که میزان مصرف هر واحد
مشخص و صورتحساب جداگانه صادر گردد بالمانع میباشد .
نصب دستگاه اندازه گیری برای تفکیک اشتراک یک  /چند واحد در محل ایستگاه تقلیل فشار با رعایت
ضوابط فنی و ایمنی بالمانع است .ظرفیت ایستگاه هر اشتراک مجزا معادل ظرفیت کنتور مناسب مصرف
واحد  /واحدهای مربوطه خواهد بود.
زمین مورد نیاز ایستگاه مربوطه طبق استانداردهای شرکت ملی گاز توسط متقاضیان تهیه و به شرکت
گاز صلح بال عوض گردد.
هزینه تمام شده ایستگاه تقلیل فشار به تناسب میزان درخواست متقاضی نسبت به ظرفیت ایستگاه پرداخت
می گردد .سهم پرداخت شده توسط متقاضی می بایست به شرکت گاز صلح بال عوض گردد.
درصورتیکه برای تأمین نیاز آتی و بنا به درخواست شرکت ،متقاضی /متقاضیان تمایل به نصب ایستگاه
تقلیل فشار با ظرفیت باالتر از نیاز خود را داشته باشند با صلح بال عوض آن به شرکت ،سهم مازاد بر
نیاز متقاضی /متقاضیان پس از راه اندازی در قالب گازبهای همان واحد/واحدها در قبوض گاز لحاظ و
کسر خواهد شد.
در مجتمع های مسکونی که اشتراک گاز آن ها به صورت تجمیعی می باشد ،چنانچه یک یا چند واحد
درخواست تفکیک اشتراک خود را داشته باشند ،هزینه تمام شده (کنتور و اجرا) از متقاضی تفکیک اخذ
خواهد شد.
تعهدات متقابل خدمتگیرنده و دستگاه اجرایی
متقاضی با ارائه مدارک الزم از جمله :

تأییدیه لولهکشی ساختمان از سازمان نظاممهندسی
فرم قرارداد و پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین جزء
مدارک متقاضی حقیقی (شناسنامه ،کارت ملی)
مدارک متقاضی حقیقی (شناسه ملی ،شماره اقتصادی)
سند مالکیت
پروانه ساختمانی
قبض و کد پستی همسایه مجاور
تأییدیه سازمانهای ذیربط در خصوص تعیین نوع تعرفه
درخواست خود در خصوص تغییر کاربری
هزینه ها و پرداختها
هزینه های تمام شده (کنتور و اجرا) از متقاضی تفکیک اخذ خواهد شد.
دوره عملکرد
مشترک در هر زمانی می تواند درخواست تفکیک بنماید
خاتمه توافقنامه
اقاله :
در صورت درخواست مشترک برای اقاله چنانچه کنتور و رگوالتور /ایستگاه و خط اختصاصی مشتترکین
نصب/اجرا نگردیده باشد پس ازکسرهزینه هتای اقتدامات انجتام شتده متورد تاییتد شترکت متابقی هزینته
برقراری انشعاب مسترد می گردد ودر صورتی که تجهیتزات مزبورنصتب شتده باشتد صترفا  %05هزینته
برقراری انشعاب براساس نتر روز محاستبه و پتس از تصتفیه حستاب و تحویتل تجهیتزات منصتوبه بته
شرکت مسترد خواهد شد.
تبصره  :1در صورت اجرای خط اختصاصی سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی مسترد نمی گردد.
تبصره  :2چنانچه ملک مشترک در مسیر طرحهای عمرانتی واقتع و منجتر بته فستر قترارداد گتردد هزینته
برقراری انشعاب بر اساس بند فوق مسترد خواهد شد.
تبصره  : 3چنانچه بعللی که رفع آن از حیطه اختیار شرکت خارج باشد اجرای موضوع پیمتان گتاز طبیعتی
عملی نشود شرکت وجوهی را که از متقاضی بابتت هزینته برقتراری انشتعاب دریافتت نمتوده استت عینتا“
مسترد خواهد نمود .

تبصره  : 4چنانچه به دلیل تخریب و نوسازی و یا تفکیک و تجمیع ضرورتی بترای تغییتر شتماره اشتتراک
وجود داشته باشد ،با واگذاری شماره اشتراک جدید تا حد ظرفیت اشتراک قبلتی هزینته برقتراری اشتتراک
دریافت نمی گردد.
فسر قرارداد:
چنانچه جریان گاز مشترک بر اساس یکی از مواد:
أ -عدم پرداخت صورت حساب گاز مصرفی و سایر بدهی ها در مهلت تعیین شده
ب-

قصور مشترک از رعایت مقررات و شرایط استفاده از گتاز طبیعتی و تعهتدات ختود بتا تشتخیص

شرکت و سایر مراجع ذیصالح
ج -مصرف غیر مجاز یا هر گونه دستکاری دستگاهها و تجهیزات متعلق به شرکت
د -عدم امکان قرائت کنتور در دو دوره متوالی
ه -صدور حکم
و -از سوی مراجع قانونی
ز -ممانعت مشترک از بازدید و قرائت وسایل اندازه گیری ( کنتور /ایستگاه )
ح -حسب درخواست مشترک بر اساس بند ( )2.3.2مجموعه مقتررات و شترایط استتفاده از گتاز طبیعتی و
موارد مشابه در صورت عدم وجود معترض
ط-

درصورتیکه مشترک بدون رعایت ضوابط و مراحل قانونی رأسا مبادرت به تغییر کتاربری نمایتد،

شرکت موظف است با اخطار قبلی جریان گاز مشترک را قطع کند و وصل مجدد آن منوط به ارائته متدارک
مثبته با نوع کاربری جدید و عندالزوم ارائه تائیدیه سیستم لوله کشی خواهد بود.
بمدت  12ماه مداوم قطع گردیده و اقدامی از طرف مشترک برای تصتفیه حستاب صتورت نگیترد کنتتور و
رگوالتور/ایستگاه متعلق به شرکت جمع آوری و قرارداد منعقده فسر می گردد .در این صورت  %05هزینته
برقراری انشعاب براساس نتر روز محاستبه و پتس از تصتفیه حستاب و تحویتل تجهیتزات منصتوبه بته
شرکت ،مسترد خواهد شد .
تبصره  :در صورت اجرای خط اختصاصی ،سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی مسترد نمی گردد.
در صورت عدم امکان وصول مطالبات از مشترکی که میزان بدهی کمتر و یا برابر بتا مبلت قابتل استترداد
مندرج در بند ( )5,2مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی داشته باشتد ،حتداکثر  6متاه پتس از
تاریر جمع آوری تجهیزات مذکور با تایید هیئت مدیره شترکت مربوطته آن اشتتراک تصتفیه شتده تلقتی و
حذف آن از سیستم مکانیزه بالمانع می باشد .
تبصتتره  :در صتتورتی کتته مطالبتتات شتترکت از مشتتترک بیشتتتر از میتتزان مبل ت قابتتل استتترداد طبتتق بنتتد
( )5,2مجموعه مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی باشد شرکت جهت وصول مابه التفتاوت مطالبتات
از طریق مراجع ذیصالح قانونی پیگیری می نماید .
در صورتی که مشترک از تعهدات مندرج در پیمان فتروش گتاز طبیعتی بعضتا و یتا کتال بتر نیایتد و یتا از
مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی "جزء الینفک پیمان" تخلف ورزد شرکت مراتتب را کتبتا بته وی

اخطار خواهد نمود .چنانچه مشترک ظرف مدّت  15روز پس از تاریر اخطار به تعهدات مذکور عمتل ننمایتد
شرکت بدون انجام تشریفات دیگری درصورتیکه جریان گاز برقرار باشد پس از قطع آن ،عنتدالزوم پیمتان
را فسر خواهد نمود .تشخیص عدم رعایت مقررات شرکت از طرف مشترک یا تخلتف او از اجترای شترایط
پیمان با شرکت است.
تبصره  :در مواردی که به موجب اجرای این بند جریان گاز مشترک قطع  /پیمان فروش گاز طبیعتی فستر
گردد" ،وصل جریان گاز /عقد پیمان مجدد با متقاضی منوط به تصفیه حساب و ارائه ضمانت بانکی معادل
بهای گاز مصرفی یکماه آخرین روزهای مصرف قبل از قطع جریان گاز" توسط مشترک می باشد.

