
                                                                                                                               

 
 شرکت گازاستان آذربایجان شرقی 

 ...................محترم نصب انشعابات و توسعه شبکه شهرستانیس رئ
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                                                              الزم صادر گردد . ضمن پذیرش تمام شرایط اعالم شده ذیل تقاضا دارم پس از ارایه مجوزهای قانونی ، دستور اقدامات
تاییدیه از نظاام رایه و ا اختمان و لوله کشی گاز محل تقاضا احداث سو قرار گرفتن در نوبت نصب انشعاب مستلزم تکمیل اخذ کلیه مجوزهای قانونی بوسیله متقاضی و   *

  میباشد . مهندسی 

باه شابکه گاازدار   وصل  هزینه اولیه اخذ شده بابت اجرا و کاالی خطوط اختصاصی و انشعاب آن علی الحساب بوده و هزینه قطعی بعد از به اتمام رسیدن کار )قبل از * *

 . برآورد و دریافت خواهد شد 

واجاد  قرارداد با پیمانکار عقدبعد از و بوده قاضی ی و اجرایی مربوطه توسط متو انشعابات آن مستلزم تقبل کلیه مسئولیت ها و هزینه های کاالی*** اجرای خطوط ویالیی 

 خواهد شد .   داره ، اجرابا هماهنگی و نظارت ا تحویل آن وشرایط و 

   حق هیچگونه ادعا و اعتراضی ندارد . متقاضی کار ، تاخیر یا توقف در شروع و یا روندو بروز **** درصورت عدم تحقق هر یک از موارد فوق 

 . متقاضی اخذ و ارائه خواهد شدمجوز اخذ شده توسط متقاضی جهت توسعه شبکه ، صرفاً برای لوله گذاری شبکه بوده و برای نصب انشعاب مجوز جداگانه توسط ***** 
  آدرس :

...................................................................................................

...................................................................................................

 ................:   تاریخ درخواست  .......
                                                                                                                                                                                    

 امضاء متقاضی

 الزامات و شرایط ترسیم کروکی متقاضی : 

 )ارائه آخرین نقشه قطعه بندی برای متقاضیان شهری الزامیست   دقیق ترسیم گردد کروکی به طورکامل و  - (1) توجه

 . لحاظ گرددمنتهی به محل تقاضا  های فرعی وخیابان اصلی به طرف مسیر، میدان ، چهارراه   در ترسیم کروکی -( 2توجه )

  .  داشتنخواهد  بعهده ات تاخیر در قبال ، اداره مسئولیتی تقاضاسائی محل امکان پذیر نشدن شنادر صورت عدم ارائه کروکی دقیق و  -(3توجه )

 : توسط متقاضی محل ترسیم کروکی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام نماینده 
 

  نام متقاضی   
 

       منطقه شهرداری            

 بخشداری
 

 
 

 کد ملی  *               
 

 کد پستی  *                  
 

 اشتراک برق *             
 

 نوع ملک 
  ویال   مجتمع مسکونی  آپارتمان 

 صنعتی  کارگاهی   واحد تجاری 

           تاریخ      
 تلفن ثابت*       

  

 موبایل *          
  

OAS-FR-156I-V-3 

تاااا ثبت : اااا  : 

..................

................ 

ثهگیاااا   :  کاااا  

..................

............  
:  گ زثسا ی   منطقه

..................

....  

 

   تقاضای نصب انشعاب و توسعه شبکه  
  



 موقعیت جغرافیایی:
N: 

E: 

 

 

 
 

 

 

                                                                               

 : اس ادارهنظریه کارشن
                L         R                                                                                                                                        

                              شم ثه خط                               س ب زون                       : محل علمک جدید مشخص گردید    1   

 یوع خط :  پل  اتیلن           فوالد 
 

 : نیاز به توسعه شبکه دارد                   4  : ساختمان ناقص می باشد            3      : امکان استفاده متقاضی از علمک موجود مقدور است        2  
 

  می باشد ......... ............................................ سایرصنعتی             کارگاهی           ویالئی            تجاری                    مسکونی         :: کاربری محل تقاضا  5 

 

    متر  ................متراژ کل حفاری :   : 6 
 

 

                   آسفا لت         متر  .........پیاده رو            آسفالت          متر    .......کوچه             آسفالت          متر  ...........خیابان             

 موزائیک        خاکی                                                          خاکی                                                      خاکی                                                    

 
                                                                                                                                                                

 : مجوزهای مورد نیاز:7  

  : هزینه های مربوطه:8  

  :توضیحات کارشناس 

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

ی م و ی م خ یوادگ  

 ک ثشن س : 

                                    

 ت ثبت :

                                      

 جنوب                 شم ل                                                                                                              امض ء                                                                                                                        

 غ ب                   ش ق 

این قسمت توسط کارشناس اداره 

 تکمیل خواهد شد .



 

 
محل  کروکیترسیم 

 حفاری


