
  )واحدهاي فعال (بررسی امکان تامین گاز متقاضیان عمده و صنعتی جدید ) استعالم (مجوز - 3

  اطالعات ، شرایط و مدارك مورد نیاز صدور مجوز ) الف

  29/6/91 :تاریخ   اطالعات مرجع صادر کننده صدور مجوز یا پروانه فعالیت اقتصادي -1

  3از   1:      صفحه 

  شرکت گاز استان خرسان جنوبی: کننده عنوان مرجع صادر ) 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: پست الکترونیک : آدرس سایت اینترنتی و پست الکترونیکی ) د-1

  ) 0561( 2214841: نه ، نمابر محرما) 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 آقایان  :نام و شماره تلفن فرد یا افراد پاسخگوي در زمینه موضوع ) ي-1

  اطالعات مجوز یا پروانه صادره فعالیت اقتصادي-2

  و اعالم شرایط )واحدهاي فعال (تامین گاز متقاضیان عمده و صنعتی بررسی امکان ) استعالم (مجوز : وان کامل مجوز یا پروانه صادره عن) الف-2

  :شرایط الزم مجوز یا پروانه صادره ) ب-2

  شرایط اختصاصی  شرایط عمومی

 مجاورت مکان متقاضی به شبکه گاز قابل برداشت-1

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

  

  فنی و الزامات شرکت ملی گاز ایرانرعایت مشخصات 

  

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

  مدارك و مستندات قانونی  مدارك و مستندات عمومی

 تصویر پروانه تاسیس یا پروانه بهره برداري -1

  ) UTM(مختصات جغرافیایی  ارسال کروکی و موقعیت مرکز با ذکر -2

  فشار گاز مورد نیاز  و مصرف میزاناعالم  -3

  

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

  شماره حساب  کد بانک عامل  مبلغ دریافتی  عنوان مراحل

      رایگان  2مرحله 

  : پروانه صادره و زمانبندي/ مراحل اجراي مجوز) ب

تامین گاز صنایع و  عقد قرارداد :زمانبندي هر مرحله صدور مجوز یا پروانه صادره و / مراحل اجراي -3

  اماکن عمده

  29/6/91 :تاریخ 

  از            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



  : پروانه / نمودار اجراي مراحل صدور مجوز ) ج

  

  

بررسی امکان تامین گاز متقاضیان عمده ) استعالم (مجوز :نمودار اجراي مراحل صدور مجوز یا پروانه صادره  -4  29/6/91: تاریخ 

  3از  3صفحه  )واحدهاي در مرحله امکان سنجی (و صنعتی جدید 

 تشکیل پرونده : 1مرحله  صدور مجوز:  2مرحله
  مرحله 

 سازمان/ واحد

     

  

  متقاضی  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  شرکت گاز استان

  )واحد گاز رسانی به صنایع ( 

  

 

 شروع

درخواست متقاضی و 

تشکیل تکمیل فرم ها و 

 پرونده

 پایان

بازدید از محل و بررسی 

 امکان گازرسانی


