
  )واحدهاي به بهره برداري رسیده( فروش گاز طبیعی صنایع و اماکن عمده  عقد قرارداد -4

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف

  25/06/91:تاریخ   پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین عمده: اطالعات مرجع صادر کننده صدور مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1

  3از   1: صفحه 

  شرکت گاز استان خراسان جنوبی: عنوان مرجع صادر کننده ) الف -1

  516صندوق پستی  –تقاطع خیابان انقالب  –بلوار شهداي عبادي  –بیرجند : نشانی و کدپستی ) ب-1

   0561- 2214845و  0561- 2229270: شماره تلفن و نمابر  ) ج-1

   WWW.NIGC-SKGC.IR: سایت اینترنتی  INFO@NIGC-SKGC.IR: الکترونیک  پست: آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د-1

  ) 0561( 2214841: ، نمابر محرمانه ) 0561( 2214845: نمابر مرکزي ) خط 10( 8822000: مرکز تلفن : نام و شماره تلفن قسمت یا واحد رسیدگی کننده به موضوع ) ه-1

   0561-8822205و حسن اعلمی  0561-8822206رضا نیک طلب :نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع ) ي -1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي-2

  مشترکین عمده  پیمان فروش گاز طبیعی: عنوان کامل مجوز یا پروانه صادره ) الف-2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب-2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

 مجاورت مکان متقاضی به شبکه گاز قابل برداشت

 پوند بر اینچ مربع 2متر مکعب بر ساعت و فشار  160داراي حداقل مصرف 

  واریز هزینه هاي مربوطه

 طبیعیقبول مجموعه ضوابط  استفاده از گاز 

  اجراي تعهدات توسط متقاضی مندرج در ابالغیه صادره و قرارداد فیمابین 

  :مدارك و مستندات مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) ج-2

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

انعقاد پیمان معرفی نماینده تام االختیار جهت تکمیل فرمهاي مربوطه و پیگیري امور و -1

 فروش گاز طبیعی 

 تصویر پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداري -2

وپالن محوطه با مشخص بودن فواصل و اعالم میزان ) UTM(اعالم مختصات جغرافیایی -3

  مصرف و فشار گاز مورد نیاز 

 10000ارائه موافقت کمیته سوخت وزارت نفت براي مصرف بیش از -1

  )برنامه چهارم توسعهطبق (متر مکعب برساعت 

  :هزینه مورد نیاز براي صدور مجوز یا پروانه صادره ) د-2

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

  بر اساس تعرفه هاي مصوب  5مرحله 

  شرکت ملی گاز  

نزد  0101557175004حساب شماره    1783

بانک صادرات شعبه میدان شهداي بیرجند 

  استان خراسان جنوبی بنام شرکت گاز

  

  

  

  

  

  

  

  



  صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله/ مراحل اجراي  - ب

  

پیمان فروش گاز طبیعی مشترکین : صدور مجوز یا پروانه صادره و زمانبندي هر مرحله / مراحل اجراي -3

  عمده

  25/06/91: تاریخ 

  3از    2:    صفحه 

کد 

  مرحله
  زمان نجام  عنوان مرحله

  خروجی مرحله  ورودي مرحله

  نوع خروجی  سازمان ارائه کننده/واحد  نوع ورودي
سازمان دریافت / واحد 

  کننده

  روز 1  تشکیل پرونده  1
درخواست متقاضی و 

  تکمیل فرمهاي مربوطه
  متقاضی

پرونده تکمیل 

  شده

واحد گازرسانی به صنایع 

  شرکت گاز خراسان جنوبی

2 

بازدید از محل و 

بررسی امکان 

  گازرسانی

  متقاضی  پاسخ به متقاضی  واحد گازرسانی به صنایع  پرونده تکمیل شده  روز 9

3  

مجوز برداشت 

استعالم (گاز 

  )برداشت

  نامه استعالم برداشت  روز 15
واحد خدمات فنی و 

  مهندسی شرکت گاز 
  مجوز برداشت

 واحد گازرسانی به صنایع

  

4  

صدور ابالغیه در 

صورت مثبت 

  پاسخبودن 

  روز 2
مجوز برداشت و 

  اطالعات متقاضی
  متقاضی  ابالغیه  واحد گازرسانی به صنایع

5  

انعقاد قرارداد پس 

از واریز هزینه ها 

  توسط متقاضی

  روز 3

ارائه تاییدیه واریز وجه 

  از واحد مالی شرکت 

  توسط متقاضی 

  متقاضی  قرارداد  متقاضی

  

 

  :سایر اطالعات تکمیلی از جمله 

  سال از تاریخ صدور 25ابالغیه تا پایان سال جاري و قرارداد تا پایان :ر مجوز با پروانه فعالیت دوره اعتبا

مترمکعب بر ساعت  10000چنانچه مصرف سوخت کمتر از : حداکثر زمان تصمیم گیري و پاسخگویی به متقاضی از تاریخ ثبت درخواست مرجع صدور 

مترمکعب بر ساعت  10000اد و تعیین محل ایستگاه انجام می شودوچنانچه مصرف سوخت بیشتر از روز صدورابالغیه و عقد قرارد 15باشد پس از 

  .روز صدورابالغیه و عقد قرارداد و تعیین محل ایستگاه انجام می شود 60باشد به جهت طرح در کمیته سوخت وزارت کشور پس از 

وز جهت عقد قرارداد برحسب مترمکعب بر ساعت در ابتداي هر سال مشخص می گردد سهمیه مج: تعداد مجوز یا پروانه فعالیت صادره در طول یک سال 

  مترمکعب بر ساعت تعیین شده است  60000که در سال جاري 

  

  



  عقد قرارداد جهت تامین گاز صنایع و اماکن عمده نمودار اجراي مراحل ) د 
  

مرحله         

واحد 

  سازمانی

  

  تشکیل پرونده:  1مرحله 

  

  صدور ابالغیه و عقد قرارداد : 2مرحله 

  

  اجرا و تزریق گاز:  3مرحله 

  متقاضی

  
  

  شروع

  

  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  

  پایان عملیات متقاضی 

  شرکت گاز

                                                        

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  نپایا

کمیته 

سوخت 

  وزارت نفت

    

  

  
 

 تصمیم گیري صدور ابالغیه

 تصمیم گیري

 واریز مبلغ ابالغیه

 عقد قرارداد

 تعیین محل ایستگاه

 ت اتاقکساخ

 اجراي شبکه داخلی

اجراي شبکه 

اختصاصی و 

 نصب ایستگاه

 تزریق گاز

درخواست متقاضی و تکمیل 

 فرم برآورد

 بایگانی تکمیل مدارك

 مصرف سوخت کمتر از 

  مترمکعب برساعت 10.000

    مصرف سوخت بیشتر از

  مترمکعب برساعت 10.000

 در صورت عدم موافقت

 

 در صورت موافقت

 


