
 

 

 71759-57111كدپستي:      71455-473ساختمان مركزي شركت گاز فارس   صندوق پستي:  –تقاطع باغ حوض  –بلوار استقالل 

         071-38209443-9   تلفن: 

 38304074-071         071-38202909            071-38207175        071-38209000       دورنگار:

  WWW.NIGC-FARS.IR :   وب سایت                     INFO@NIGC-FARS.IR پست الکترونیک:       

 (2) از  1

 

 شماره /48گشماره: 

 تاريختاريخ: 

 پيوستپيوست: 

 كد اقتصادي: 

411168597774 

 16131شماره ثبت: 

 ابالغیه هزینه گازرسانی                   

 ...............................مدیریت محترم 

 با سالم،

و پیرو بررسي هاي انجام شده  ..................مورخ  ........عطف به درخواست شماره  احتراما   

 ...................... و تلفن تماس .............شهرستان در  واقع آن واحددر مورد گازرساني به 

 رساند:موارد به شرح زیر به اطالع مي
 حداكثر مصرف ساعتي ، ظرفیت ایستگاه و فشار خروجي : -1

متر مکعب در ساعت و فشار خروجي برابر   ......و   ........ و ظرفیت ایستگاه به ترتیب  حداكثر مصرف ساعتي

  پوند بر اینچ مي باشد. ....

 تیپ ایستگاه :  -2

 مي باشد. شرکت گاز  اجراي خط اختصاصي بر عهده -3

 هزینه برقراري انشعاب :        -4

 تعرفه سال مبلغ )ریال( شرح هزینه برقراري انشعاب

1 

  حق اشتراك و تهیه و نصب ایستگاه

 
  سهم مشترك از  هزینه خط اختصاصي

  مالیات بر ارزش افزوده هزینه خط اختصاصي

  جمع كل هزینه برقراري انشعاب 2

 پرداخت روش

 بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران بانک:

 شرکت گاز استان فارس –تمرکز وجوه درآمدي شرکت هاي دولتی  عنوان حساب:

 4001  1334  0402  5447 شماره حساب:

   IR03  0100  0040  0113  3404  0254  47 شماره شبا: از طریق ساتنا و پایا در کلیه بانک ها

 3621 3345 8292 7408 4840 0000 0005 01 شناسه واریز:

 بانک ملی   ATMصرفاً با دستگاه     6367  9570  2683  1755 شماره كارت مجازي:

 گازبهاء -5

و مطابق تعرفه هاي ابالغي مربوط به هرسال محاسبه میگردد و پرداخت  ......................گازبهاء براساس نوع مصرف 

هرگونه وجه دیگر كه طبق قوانین كشور وصول آن به عهده شركت و از طریق قبوض گاز مصرفي انجام مي شود ، بعهده 

 آن واحد خواهد بود .

 تاریخ شروع بهره برداري : -6

ماه بعد از عقد قرارداد و منوط به تهیه اجناس اختصاصي مورد نیاز گازرساني به آن واحد  ......پیش بیني مي گردد تأمین گاز 

 خواهد بود.

OPR-FO-59-(0)-96 



 

 

 71759-57111كدپستي:      71455-473ساختمان مركزي شركت گاز فارس   صندوق پستي:  –تقاطع باغ حوض  –بلوار استقالل 

         071-38209443-9   تلفن: 

 38304074-071         071-38202909            071-38207175        071-38209000       دورنگار:

  WWW.NIGC-FARS.IR :   وب سایت                     INFO@NIGC-FARS.IR پست الکترونیک:       

 (2) از  2

 

 شماره /48گشماره: 

 تاريختاريخ: 

 پيوستپيوست: 

 كد اقتصادي: 

411168597774 

 16131شماره ثبت: 

: چنانچه در اثر تغییر زمان گازرساني و یا تغییر نرخ ارز و یا سایر مقررات و روشها تغییراتي در هزینه انشعاب 1تبصره

 مشترك ملزم به پرداخت آن خواهد بود. ضرورت داشته باشد،
 : عقد قرارداد منوط به پرداخت وجوه مذكور مي باشد. 2تبصره 

 پس از عقد قرارداد امکان پذیر مي باشد. : تائید نقشه و اجراي لوله كشي داخلي 3تبصره 

 است.: تحصیل زمین خط اختصاصي و ایستگاه با ارتباط به معبر عمومي به عهده متقاضي 4تبصره

 : استفاده چند مشترك از یک ایستگاه تقلیل فشار و خط اختصاصي از اختیارات شركت گاز مي باشد.5تبصره

صره  سازمان: اجرا6تب شبکه منوط به اعالم بر و كف از صالح و اجراي جدول ي  مي  ،گذاري در معابر مورد نیازهاي ذی

 باشد.

نها در شهرسازي و سایر سازما: اخذ مجوز و هزینه هاي مربوط به حفاري از شهرداري / دهیاري / اداره راه و  7تبصره 

 صورت نیاز به عهده متقاضي مي باشد.

 مدارك مورد نیاز :  -7

 اشخاص حقوقي –الف 

 كپي كارت ملي -1

در صورت اتمام اعتبار استعالم از متولي صدور كپي برابر با اصل پروانه بهره برداري یا جواز تأسیس داراي اعتبار و  -2

 پروانه

 آخرین آگهي تأسیس شركت با تأیید هیأت مدیره -3

 اساسنامه شركتآخرین تغییرات كپي برابر اصل  -4

 ارائه كد اقتصادي ، شناسه ملي، كدپستي و تلفن تماس شركت -5

 و امضاء قراردادحضور مدیرعامل یا نماینده حقوقي شركت با احراز هویت جهت پیگیري پرونده  -6

 اشخاص حقیقي:  –ب 

 كپي كارت ملي -1

برداري یا جواز تأسیس داراي اعتبار و در صورت اتمام اعتبار استعالم از متولي تصویر برابر با اصل پروانه بهره -2

 صدور پروانه

 كدپستي و تلفن تماس ) ثابت و همراه (كد ملي ، ارائه  -3

ارائه اصل و تصویر مصدق وكالت نامه رسمي از دفاتر اسناد و درج حضور شخص مالک یا نماینده قانوني وي با  -4

 صراحت موضوع ، جهت پیگیري پرونده و امضاء قرارداد

 ادارات و سازمانهاي دواتي: –ج 

 معرفي نامه رسمي جهت مسئول حقوقي اداره یا سازمان -1

 كپي كارت ملي -2

 امضاء قرارداد حضور شخص نماینده حقوقي جهت پیگیري پرونده و

#signature# 


