کتابچه راهنمای ارباب رجوع شرکت گاز استان قسویه
هٗذهِ :
ضشٚت گبص استبى ٖضٍيي دس ساستبي تْيِ گبص قجيًي سبلن ٍ ايوي ٍ سسبًذى آى ثِ هطتشٚيي هحتشم ثشاسبس آخشيي يبْتِ ّبي يلوي ٍ
استبًذاسدّبي خْبًي اٖذام ثِ استبًذاسد سبصي دسٚالس خْبًي ًوَدُ است ٍ دسّويي استجبـ هَْٕ ثِ اخز گَاّيٌبهِ ّبي ثيي الوللي :
هذيشيت تؿويي ٚيٓيت

ISO 9001-2000

هذيشيت صيست هحيكي

ISO 14001

هذيشيت ايوٌي ٍثْذاضت حشِْ اي

ISO 18001-OHSAS

گشديذُ است .اخز گَاّيٌبهِ ّب  ِٚثباستٗبء ٚيٓي ٍٚوي خذهبت ٖبثل اسائِ ٍٚبّص ّضيٌِ ّب ٍاْضايص ثْشُ ٍسي ّوشاُ ثَدُ است سسبًذى
خذهبت ثْيٌِ ٍهكوئي ٍهستوش ثِ هػشِ ٌٌٚذگبى يضيض سا تؿويي ًوَدُ ًٍطبًگش يضم ساسخ ايي ضشٚت دسهسيش ثْجَد هستوش يولٛشد
هذيشيت ٍ ٚبسٌٚبى هي ثبضذ.
لزا دسّويي ساستب ايي ضشٚت هطتبٖبًِ پزيشاي اًتٗبدات ٍ پيطٌْبدات ٚليِ ضْشًٍذاى گشاهي هي ثبضذ.
اهم فعاليتها واقدامات شركت درراستاي اجراي طرح تكريم
الّ) هٌطَس اخالٖي ضشٚت گبص استبى ٖضٍيي دس  9ثٌذ تْيِ ٍتٌهين گشديذُ ٍ ثِ توبهي ٍاحذّبي تبثًِ اثالٌ ضذُ است.
ة) دٍسُ ّبي آهَصضي سْتبس ثب اسثبة سخَو ثب ّوٛبسي هشاٚض آهَصضي دس استجبـ ثبًْبديٌِ سبصي هٌطَس اخالٖي غَست پزيشْتِ است.
ج) دساستجبـ ثباقالو سسبًي دسخػَظ ًحَُ اسائِ خذهبت ثِ هشدم  ،تبثلَ ساٌّوب ثب دسج يٌَاى ٍاحذّبي هشثَقِ ٍ هحل استٗشاس آًْب
ًٍػت ًبم ٍ ًبم خبًَادگي ثب رٚش يٌَاى پست سبصهبًي ٚبسٌٚبى تْيِ ضذُ ٍ دسهًشؼ ديذ اسثبة سخَو ٖشاسگشْتِ است.
د) هطتشٚيي هحتشم خْت اقالو اص آخشيي اقاليبت ٍاخجبس هشثَـ ثِ َٖاًيي ٍ هٗشسات هَؾَو دس استجبـ ثب گبصسسبًي ٍ ّوچٌيي آخشيي
اخجبس ٍ اقاليبت هشثَـ ثِ ايي ضشٚت هي تَاًٌذ ثِ سبيت ايٌتشًتي ثِ آدسس :
سبيت ايٌتشًتي  www.nigc-qazvin.irيب سبيت ضشٚت هلي گبص ايشاى ثِ آدسس  www.nigc.irهشاخًِ ًوبيٌذ.

ُ) اصديگش اٖذاهبت ايي ضشٚت ًهشسٌدي اصهشدم دس استجبـ ثب ًحَُ ٍ ٚيٓيت خذهبت اسائِ ضذُ هي ثبضذ  ِٚدسّويي استجبـ ْشم ّبيي
قشاحي گشديذُ  ِٚپس اصتَصيى ثيي هطتشيبى ٍخوى آٍسي آًْب ً ،تبيح حبغلِ هَسد اسصيبثي ٖشاس هي گيشد تب ؾوي تَٗيت ًٛبت هثجت،
ًٗبيع احتوبلي ًيض ثشقشِ گشدد.
ٍ) ايي ضشٚت دس ساستبي تَخِ ثِ اسثبة سخَو ٍ خلت سؾبيت آًبى اٖذام ثِ ايدبد دْتش سسيذگي ثِ ضٛبيبت ًوَدُ تب هشاخًيي هحتشم
دسغَست ثشٍص ّش گًَِ اضٛبل دستأهيي هكبلجبت خَد ثتَاًٌذ اص پيگيشي ي ٙهسئَل سبصهبى تب حػَل ًتيدِ هكلَة ثْشُ هٌذ گشدًذ.
ؾوٌبً ايي دْتش دس توبهي سبيبت اداسي آهبدگي داسد تب پزيشاي پيطٌْبدات ٍ اًتٗبدات سبصًذُ اسثبة سخَو ثَدُ ٍ پبسخگَي هطٛالت
احتوبلي آًبى ثبضذ .الصم ثِ رٚش است اسثبة سخَو هي تَاًٌذ ثذٍى هشاخًِ حؿَسي ثب تلٓي  028-33372409توبس حبغل ٍضٛبيبت
خَدساهكشح ًوبيٌذ.
س) هطتشٚيي هحتشم دسغَست ثشٍص حَادث ٍ اتٓبٖبت دسخػَظ ًطتي يب خشاثي يلو ٙيب ٌٚتَس گبص ٍ ...هي تَاًٌذ ثب ضوبسُ تلٓي 194
ثبٍاحذ اهذاد ٍاتٓبٖبت توبس حبغل ًوبيٌذ.
ؾوٌبً تلٓي گَيبي ايي ضشٚت ثبضوبسُ  028-33357111دستوب هي هذت ضجبًِ سٍصآهبدُ ساٌّوبيي ًٍيض دسيبْت پيبهْبي ضْشًٍذاى هحتشم
هي ثبضذ.
دسپبيبى اصدسگبُ يگبًِ ثي ًيبص تَْيٕ سٍص اْضٍى خذهت ثِ توبهي هشدم هَهي ٍضشيّ استبى ٖضٍيي ساهسئلت داسين.
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تًبسيّ ٍاغالحبت :
گبص قجيًي  :هخلَقي است اصگبصهتبى ٍهٗذاسخضيي تشٚيجبت ديگش.
هتٗبؾي يجبست است اصضخع حٗيٗي يبحَٖٗي ٍاخذ ضشايف  ِٚتٗبؾبي استٓبدُ اصگبص قجيًي سا اص ضشٚت ثٌوبيٌذ.
هطتش٘  :يجبستست اصضخع حٗيٗي ٍيب حَٖٗي ً ِٚسجت ثِ پشداخت ّضيٌِ ّبي اضتشا٘ پزيشي قجٕ ؾَاثف اٖذام ٍضوبسُ اضتشا٘ ثِ ٍي
تخػيع يبْتِ است.
اًَاو هطتش٘ (اصلحبل هػشِ):
هطتش٘ خضء :ثِ هطتشٚي اقالٔ هي ضَد  ِٚاص گبص قجيًي ثب ْطبس  1/4پًَذ ثش ايٌچ هشثى استٓبدُ ًوَدُ ٍ يب حذاٚثش هيضاى گبص هػشْي
هَسد تٗبؾبي ٍي ٚوتش يب ثشاثش ثب 160هتشهًٛت دس سبيت ثبضذ.
هطتش٘ يوذُ :ثِ هطتشٚي اقالٔ هي گشدد  ِٚاص گبص قجيًي ثب ْطبس ثيص اص  1/4پًَذ ثش ايٌچ هشثى استٓبدُ ٍ يب حذاٚثش هيضاى گبص هػشْي
هَسد تٗبؾبي ٍي ثيص اص  160هتش هًٛت دسسبيت ثبضذ.
ٌٚتَس/ضوبسش گش :دستگبّي است  ِٚثشاي اًذاصُ گيشي هٗذاس گبص هػشْي ثِ ٚبس هيشٍد.
پيوبى ْشٍش گبص قجيًي :يجبست است اص ٖشاسدادي  ِٚثيي ضشٚت ٍهتٗبؾي هًٌٗذ ٍ قجٕ هٓبد آى خشيبى گبص هطتش٘ ثشٖشاسهي گشدد.
ّضيٌِ ثشٖشاسي اًطًبة :هجلُي است  ِٚثِ تٌبست نشْيت ٌٚتَس/ايستگبُ اًذاصُ گيشي ثبثت ايكبء اهتيبص اضتشا٘ گبص قجيًي ٍتأهيي ٖسوتي
اص ّضيٌِ ّبي توبم ضذُ تأسيسبتي  ِٚخكَـ اًتٗبل ٍ خكَـ تُزيِ ٍضج ِٛتَصيى سا ثِ تأسيسبت هطتش٘ هتػل هي ًوبيذ ،اصهطتش٘ اخز
هي گشدد.
گبصثْب :يجبست است اص ثْبي هػشِ ي ٙهتشهًٛت گبص هػشْي.
تزٚش :هجٌبي هحبسجِ هتش هًٛت گبص قجيًي ثشاي هطتشٚيي خضء ايذاد ضوبسضگش هي ثبضذ ٍ .هجٌبي هحبسجِ هتش هًٛت گبص قجيًي ثشاي
هطتشٚيي يوذُ ،هتشهًٛت استبًذاسد هي ثبضذ.
ساٌّوبي ًحَُ دسيبْت يلو ٙگبص :
ّوطْشيبى هحتشم  ِٚهتٗبؾي يلو ٙگبص هي ثبضٌذ دس غَستي ِٛدسهحيف داساي ضج ِٛگبص سًَٛت داضتِ ثبضٌذ هي ثبيستي هشاحل ريل
ساخْت اًدبم ٚبسسيبيت ًوبيٌذ:
هشاخًِ ثِ ٍاحذ ًػت ٍ تدْيضات اداسات گبصسسبًي ضْشستبى هشثَقِ ٍ تٛويل ْشم هخػَظ تٗبؾبي يلو.ٙ
اخز هدَص ثبصديذ اصهحل تَسف ٍاحذ ًػت ٍتدْيضات اصسيبست اداسُ گبص هشثَقِ.
ثبصديذ اص هحل هَسد ًهش ٍ ثشآٍسد هيضاى حٓبسي هَسد ًيبص.
هٛبتجِ ثبضْشداسي هٌكِٗ هشثَقِ خْت اخز هدَص حٓبسي.
پشداخت ّضيٌِ ّبي هتًلِٗ ٍاخز هدَص حٓبسي اص ضْشداسي تَسف هتٗبؾي.
آَبص ثِ ٚبس پيوبًٛبس پس اصاخز هدَص ضْشداسي ثب ّوبٌّگي سيبست اداسُ گبص ًبحيِ.
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دسغَستي ِٛخيبثبى يبَٚچِ ْبٖذضج ِٛاغلي ثبضذ  ،هي ثبيستي هشاحل ريش اًدبم پزيشد:
الّ) هشاخًِ ثِ ٍاحذ ًػت ٍتٛويل ْشم هشثَقِ.
هشاخًِ هتٗبؾي ثِ ضْشداسي ثبثِ ّوشاُ داضتي ًبهِ غبدسُ اداسُ گبص ًبحيِ خْت اخز هدَص ثالهبًى ثَدى گبصسسبًي ثِ هحل هَسد ًهش
ًٍيض ًٗطِ  1/2000هحل هوَْس ثِ هْش ضْشداسي هشثَقِ.
اسسبل هذاس٘ تٛويل ضذُ َْٔ الزٚش تَسف ٍاحذ ًػت ثِ اهَس هٌْذسي ضشٚت خْت قشاحي ضج ، ِٛاخز پيوبًٛبس هدشي ٚبس  ،تضسيٕ گبص
ثِ ضجٍ ِٛتحَيل يلو.ٙ

ٖكى ٍ ٍغل ٍتُييشاًذاصُ ٌٚتَس
ّوطْشيبًي  ِٚاٖذام ثِ تخشيت هل ٙخَد ٍ سبخت ٍ سبص خذيذ هي ًوبيٌذ  ،دسغَستي ِٛهلٖ ٙذيوي داساي ٌٚتَس گبص ثبضذ ثبيذ خْت تٛويل
ْشم ٖكى گبص ٍ ثبص ٚشدى ٌٚتَس ثِ ٍاحذ خذهبت هطتشٚيي «خضء» هشاخًِ تب ًسجت ثِ تٛويل پشًٍذُ اٖذام هٗتؿي ثِ يول آيذ.
پس اص اتوبم سبخت ٍ سبص هطتش٘ ثبيستي هدذداً ثِ ٍاحذ خذهبت هطتشٚيي هشاخًِ تب پس اص ٍاسيض ّضيٌِ ّبي هبثِ التٓبٍت (دسغَست
اْضايص نشْيت) ْشم ًػت ٌٚتَس غبدس ٍاٖذام الصم اص سَي ٍاحذ ًػت خْت ًػت ٌٚتَس ثِ يول آيذ.
ًحَُ اضتشا٘ پزيشي هطتشٚيي خضء
تْيِ ًٗطِ ٍ اخشاي سيستن لَلِ ٚطي داخلي گبص هل ٙهطتشٚيي اص سَي پيوبًٛبس ٍ اخز تأييذيِ اص سبصهبى ًهبم هٌْذسي.
تحَيل هذاس٘ هَسد ًيبص ثِ خذهبت هطتشٚيي ضبهل :اغل ًٗطِ لَلِ ٚطي تأييذ ضذُ ٍْشم ثبصسسي اًدبم ضذُ تَسف سبصهبى ًهبم
هٌْذسي ،اغل سٌذ هبلٛيت ،تػَيش پشٍاًِ سبختوبى يب پشٍاًِ ٚست (دسغَست تدبسي ثَدى هل ،)ٙتػَيش ضٌبسٌبهِ هبل ٙيب ًوبيٌذُ
ٖبًًَي ٍي ،تػَيش ٚبست هلي هبل« ٙپطت ٍسٍ»ْ ٍ ،يص پشداخت ّضيٌِ ثشٖشاسي اًطًبة.
تزٚش  :دسغَستي ِٛهتٗبؾي خَاّبى اضتشا٘ ثِ غَست اٖسبـ ثبضذ ثبيستي هًشْي ًبهِ الصم سا اصيٛي اص اسگبى ّبي ريشثف اخز ٍاسائِ
ًوبيذ.
تطٛيل پشًٍذُ ٍ اخز ٚبست اضتشا٘ (ٚبست صسد) .سًگ آهيضي لَلِ ٚطي داخلي ٍ تْيِ ضيش ٖٓلي استبًذاسد گبص (ي ٙايٌچ)ً .ػت ٌٚتَس ٍ
سگَالتَس ٍ ثشٖشاسي خشيبى گبص ثشاسبس ًَثت ثٌذي تَسف ٍاحذ ًػت.
تزٚش :
الّ) ثبثت ًػت ٌٚتَس ٍسگَالتَس ّيچگًَِ ّضيٌِ اي دسيبْت ًوي گشدد.
ة) ًػت ٌٚتَس ٍ سگَالتَس هطشٍـ ثِ سًگ آهيضي ٚبهل لَلِ ٚطي داخلي سبختوبى ًٍػت ضيشٖٓل ضًَذُ خشيبى گبص استبًذاسد هي
ثبضذ.
ة) ٖشائت ٌٍٚتَس خَاًي
اًدبم ٌٚتَس خَاًي ٍغذٍس ٖجؽ گبص هػشْي دسدٍسُ ّبي  2هبِّ.
)1

دسغَست ثشٍص اضتجبُ دسٖشائت ضوبسُ ٚبسٚشد ٌٚتَس  ،غَستحسبة آى دٍسُ تَسف خذهبت هطتشٚيي اثكبل ٍپس اصثشسسي
دسغَستحسبة ثًذي اغالح ضذُ ٍدسْشم تًذيل غَستحسبة اٖذام خَاّذ گشديذ.

)2

دسغَستيٖ ِٛشائت ٌٚتَس ثًلت يذم حؿَس هطتش٘ اهٛبى پزيش ًجبضذْ ،شم ايالم سٖن ٌٚتَس خْت هطتش٘ ٌٚتَس غبدسخَاّذ
ضذ  ِٚهطتش٘ هَنّ است حذاٚثش تب 24سبيت ثًذ اص دسيبْت ْشم ،سٖن ٌٚتَسخَد سا ثِ ٍاحذ خذهبت هطتشٚيي ايالم ًوبيذ.
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 )3دسغَست ٖشائت ًطذى ٍ ًيض يذم ايالم ضوبسُ ٌٚتَس(تب 2هشحلِ) ٍ يب يذم پشداخت ّضيٌِ گبص ثْبي هػشْي ،گبص هطتش٘
ٖكى گشديذُ ٍ ٍغل هدذد هطشٍـ ثِ ايالم ضوبسُ ٌٚتَس ٍ پشداخت گبص ثْبي هػشْي ثًالٍُ ّضيٌِ ٖكى ٍ ٍغل هدذد هي
ثبضذ.
سٍش اًدبم تًويشات ٌٚتَس ٍ سگَالتَس
)1

دسغَست خشاثي ٌٚتَسگبص (ثب تطخيع هبهَسيي ٖشائت) ْشم هشثَـ ثِ تًَيؽ تَسف ٍاحذ هطتشٚيي غبدس ٍخْت تًَيؽ
ثِ پست اهذاد اسسبل هي گشدد(دسايي خػَظ ّضيٌِ اي دسيبْت ًخَاّذ ضذ).

تزٚش :تًَيؽ ٌٚتَس خشاة  ،هطشٍـ ثِ اسائِ آخشيي غَستحسبة پشداختي هي ثبضذ.
)2

دسغَستي ِٛهطتش٘ هذيي خشاثي ٌٚتَس خَد ثبضذ ،ثبيستي دسخَاست خَد سا ثػَست ٚتجي تسلين تب پس اص پشداخت ّضيٌِ
ثشسسي ٌٚتَس ثشاسبس تًشِْ هَخَد ،اصقشيٕ ٍاحذ اهذاد هَؾَو پيگيشي ٍ اٖذام الصم ثِ يول آيذ.

تزٚش  :پس اص تأييذ خشاثي ٌٚتَسْ ،شم هشثَقِ تٛويل ٍ اٖذام الصم دسخػَظ تًويش ٍ يب تًَيؽ ٌٚتَس ثًول خَاّذ آهذ.
اٖذاهبت اغالحي
)1

دسغَستي ِٛهلٛي خشيذ ٍ ْشٍش گشدد ،خْت تُييش ًبم دس غَستحسبة گبص هػشْي خشيذاس هي تَاًذ ثب اسائِ تػَيشسٌذ
هبلٛيت ٍ يب ثٌچبٔ هل ٙثبًؿوبم آخشيي غَستحسبة پشداختي ٍ تػَيش ضٌبسٌبهِ ٍ اسائِ ْيص پشداخت ضذُ اٖذام ًوبيٌذ.

)2

دسغَستي ِٛهطتش٘ خَاّبى اْضايص نشْيت ٌٚتَس خَد ثبضذ ،پس اص تْيِ ًٗطِ خذيذ ٍ تأييذ سيستن لَلِ ٚطي داخلي تَسف
سبصهبى ًهبم هٌْذسي ،اٖذام الصم دس استجبـ ثب ًػت ٌٚتَس هَسد تٗبؾب پس اص پشداخت هبثِ التٓبٍت ّضيٌِ ٌٚتَس ٖجلي ٍ خذيذ
 ،اٖذام الصم دسخػَظ ًػت ٌٚتَس خذيذ اص سَي ٍاحذ اهذاد ثًول خَاّذ آهذ.

)3

دسغَستي ِٛهطتش٘ خَاّبى ٚبّص نشْيت ٌٚتَس خَدثبضذ  ،پس اص تأييذ اصسَي ٚبسضٌبسبى ضشٚت  ،اٖذام الصم ثًول
خَاّذ آهذ.

)4

تزٚشّ :يچگًَِ ٍخْي ثبثت ٚبّص نشْيت اصسَي ضشٚت ثِ هطتش٘ پشداخت ًخَاّذ ضذ.

ًحَُ دسيبْت ٌٚتَس تٓٛيٛي
ثِ هٌهَس ايدبد تسْيالت ثيطتش خْت سبٌٚيي هدتوى ّبي هسًَٛي ٍآپبستوبًْب ايي ضشٚت اٖذام ثِ تحَيل ٌٚتَس تٓٛيٛي ثٌب ثِ دسخَاست
هتٗبؾيبى ثِ ضشح صيش ًوَدُ است.
)1

اسائِ دسخَاست تَسف هتٗبؾي

)2

ٖكى خشيبى گبص هحل سًَٛت هتٗبؾي ثبّوبٌّگي سبٌٚيي

)3

تُييش سيستن لَلِ ٚطي داخلي ثػَست تٓٛيٛي.

)4

تْيِ ًٗطِ لَلِ ٚطي داخلي ٍاخز تأييذيِ سبصهبى ًهبم هٌْذسي.

)5

غذٍس ٚبست اضتشا٘ پس اصٍاسيض ّضيٌِ ّبي اضتشا٘ پزيشي تَسف هتٗبؾي.

)6

ًػت ٌٚتَسٍسگَالتَس ثشاسبس ًَثت ثٌذي.

تزٚش :دسغَستي ِٛهتٗبؾي داساي اضتشا٘ ٖجلي ثبضذ هجلٍ اضتشا٘ ٖجلي اصّضيٌِ اضتشا٘ خذيذ ٚسش ضذُ ٍهبثِ التٓبٍت دسيبْت خَاّذ ضذ.
ساٌّوبي يوليبت خبثدبيي ٍ ٚبسّبي اغالحي يلو:ٙ
)1

حؿَس هبل ٙثِ ّوشاُ آخشيي ٖجؽ گبص پشداختي دسٍاحذتًويشات ضج ِٛخْت تٛويل ْشم هشثَـ ثِ اغالح يلو.ٙ

)2

هشاخًِ ثِ دْتشسئيس ًبحيِ يبسئيس تًويشات

)3

هشاخًِ هدذد ثِ ٍاحذ تًويشات ضج ِٛخْت ثبصديذ ٍثشآٍسدّضيٌِ
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)4

دسيبْت ْيص ثبًٛي اصٍاحذ اهَسهطتشٚيي

)5

ٍاسيض ّضيٌِ

)6

اخز ْشم هدَص حٓبسي اصٍاحذتًويشات ضجِٛ

)7

هشاخًِ ثِ ضْشداسي خْت دسيبْت هدَصحٓبس

)8

اسئِ هدَصحٓبسي ثِ ٍاحذ تًويشات ضجِٛ

)9

ٖشاسگشْتي دسليست اغالح يلوٙ

ساٌّوبي دسيبْت استًالم ضْشداسي خْت تخشيت سبختوبى
)1

حؿَسهبل ٙثِ ّوشاُ ًبهِ ضْشداسي ٍآخشيي ٖجؽ گبصپشداختي دسٍاحذ تًويشات ضجِٛ

)2

هشاخًِ ثِ دْتشسئيس ًبحيِ يبسئيس تًويشات

)3

هشاخًِ ثِ ٍاحذ تًويشات ضج ِٛخْت ثبصديذ ٍثشآٍسد ّضيٌِ ايوي سبصي

)4

دسيبْت ْيص ثبًٛي اصٍاحذ اهَسهطتشٚيي دسغَست ًيبص

)5

ٍاسيض ّضيٌِ ايوي سبصي

)6

هشاخًِ ثِ ٍاحذ تًويشات ضج ِٛخْت دسيبْت پبسخ ًبهِ ضْشداسي

)7

هشاخًِ ثِ دْتشسئيس ًبحيِ خْت دسج ضوبسُ ًبهِ

)8

دسيبْت ًبهِ اصدْتشًبحيِ ٍاسائِ آى ثِ ضْشداسي هشثَقِ

هشاحل اضتشا٘ پزيشي يوذُ:
استبى ٖضٍيي ثب داسا ثَدى ضْش٘ ّبي غًٌتي هتًذد اص خولِ ضْش٘ ّبي غًٌتي الجشص  ،ليب  ،حيذسيِ ٚ ،بسپيي ًٍٍ ...يض چٌذيي هحَس
غًٌتي ديگش يٛي اصٖكت ّبي ثسيبس هْن غًٌتي ٚطَس ثطوبس هي سٍد.
ثذيْي است خبيگضيٌي گبص قجيًي ثِ خبي سبيش سَختْب ي ْسيلي يالٍُ ثش استٓبدُ ثْيٌِ اص هٌبثى اًشطي هَخَد هي تَاًذ ًٗص تًييي
ٌٌٚذُ اي ثشحٓم ٍ سالهت هحيف صيست استبى داضتِ ثبضٌذ.
هشاحل اضتشا٘ پزيشي هشاٚض غًٌتي ٍهػشِ ٌٌٚذگبى يوذُ اصٖجيل داهذاسيْب  ،خبيگبّْبي سَخت : ...ٍ CNG
دسخَاست هتٗبؾي خْت گبصداس ًوَدى ٍاحذ هشثَقِ .
ثشآٍسد هيضاى گبص هػشْي هتٗبؾي پس اصپشداخت ّضيٌِ ٚبسضٌبسي :
الّ) -ثشاسبس ًهش ٚبسضٌبس
ة) -ثشاسبس ايالم ًيبص هتٗبؾي ٍتأييذ ٚبسضٌبس.
)1

ايالم ّضيٌِ ّبي ثشٖشاسي اًطًبة اصسَي ٍاحذ هٌْذسي.

)2

غذٍس اثالَيِ غًٌتي

)3

اًًٗبد ٖشاسداد ثيي ضشٚت گبص ٍٍاحذ هتٗبؾي پس اصٍاسيض ّضيٌِ ّبي هتًلِٗ ٍاسائِ هذاس٘ الصم.

)4

اختػبظ ضوبسُ دستَس ٚبس تَسف خذهبت هبلي.

)5

اسائِ خالغِ پيوبى ْشٍش گبص قجيًي تَسف خذهبت هطتشٚيي يوذُ ثِ اهَس هٌْذسي.

)6

تحَيل ْشم تسَيِ حسبة ًْبيي ثِ هطتش٘ تَسف خذهبت هبلي.
تزٚش :پس اص ثشٖشاسي خشيبى گبص هتٗبؾي ٍ اسائِ غَستدلسِ تٌهيوي ،هشاتت خْت غذٍس غَستحسبة ثِ سيستن سايبًِ
ايالم خَاّذ گشديذ.
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ًطبًي ٍ ضوبسُ تلٓي ّبي استبى ٖضٍيي
سبختوبى هشٚضي ٍ ًَاحي تبثًِ
سبختوبى هشٚضي
آدسسٖ :ضٍيي – خيبثبى ًَاة ضوبلي – خٌت داًطگبُ آصاد – ضشٚت گبص استبى ٖضٍيي
تلٌٓخبًِ 33357107-11 ٍ 3333153 :

ٚذ 028 :

ْٛس 33354100 :

ٚذ 028 :

سٍاثف يوَهي ٍ دْتش سسيذگي ثِ ضٛبيبت :
آدسس  :داخل سبختوبى هشٚضي – قجِٗ ّوّٛ
تلٓٛس 028 – 33372409 :
ًبحيِ ٖضٍيي :
آدسس ٖ :ضٍيي – خيبثبى پبدگبى – خٌت ثيوبسستبى ضْيذ سخبيي – اًتْبي َٚچِ ضْيذ غٓذسي
تلٌٓخبًِ 33357104-6 :

تلٓٛس 33357115 :

ضْش َّٚيي :
آدسس :ضْش َّٚيي – ثلَاس اهبم سؾب ( و ) – ًجص َٚچِ يبسيي – سٍثشٍي پبسگبُ اًتهبهي – قجِٗ دٍم – پال٘  – 2اداسُ گبص ضْش َّٚيي
تلٓي 028- 33762651 :
ايستگبُ گبص ضْيذ سخبيي :
آدسسٚ 24 :يلَهتشي خبدُ ٖضٍيي تْشاى –  500هتش ثًذ اص ًيشٍگبُ سيٛل تشٚيجي – سٌت ساست – ايستگبُ گبص ضْيذ سخبيي
تلٓي 028 - 32562080 :
ضْش اٖجبليِ :
آدسس  :اثتذاي اٖجبليِ – سوت ساست – خٌت ٚبًبل – اداسُ گبص اٖجبليِ
تلٓي 028 – 35421114 :

ٍ 028 – 35424111

ضْش هحوَد آثبد ًوًَِ :
آدسس  :هحوَد آثبد ًوًَِ  -اثتذاي خيبثبى اهبم خويٌي – تٗبقى ثلَاس آيت ا ...خبهٌِ اي – قجِٗ َْٖبًي – اداسُ گبص هحوَد آثبد ًوًَِ
تلٓي 028 – 32263003 :

ٍ 028 - 32262254
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ضْشستبى آثي: ٙ
آدسس :آثي - ٙخيبثبى ضشيًتي – ًجص خٌَثي خيبثبى دستُيت – اداسُ گبص ضْشستبى آثيٙ
ٚذ پستي 3441746511 :

تلٓي 028 – 32822292 :

الجشص ٍ تَاثى
ضْشستبى الجشص :
آدسس  :ضْش غًٌتي الجشص – اًتْبي حٛوت پبًضدّن – اثتذاي خبدُ ٚوبل آثبد – ًشسيذُ ثِ تػٓيِ خبًِ غًٌتي – اداسُ گبص ضْشستبى الجشص
تلٓي 028 – 32232266 :

ٍ 028 – 32222266

ضْش هحوذيِ :
آدسس  :هحوذيِ – هٌكِٗ  – 1ثيي ٍالٓدش  – 4 ٍ 31پطت ضْشداسي – خٌت اداسُ آة – اداسُ گبص ضْش هحوذيِ
ٚذ پستي  34917 – 67449 :تلٓي 028 – 32568287 :
ضْش ثيذستبى :
آدسس  :ثيذستبى – ثبًذ ٌٚذسٍ – َٚچِ ضجٌن – پال٘  – 12اداسُ گبص ثيذستبى
ٚذ پستي 34151 – 14346 :

تلٓي 028 – 32323369 :

ضْش ضشيٓيِ :
آدسس  :ضشيٓيِ – خيبثبى ٍسصش – سٍثشٍي ضْشداسي ضشيٓيِ – دْتش اداسُ گبص ضشيٓيِ
تلٓي 028 – 32372700 :
گبصثبًي حػبس خشٍاى :
آدسس  :حػبس خشٍاى – خيبثبى اغلي – سٍثشٍي هخبثشات – دْتش گبصثبًي حػبسخشٍاى
تلٓي 028 – 32853141 :
گبصثبًي ضتش٘ :
آدسس  :ضتش٘ – سبختوبى ضَساي ضتش٘ – دْتش گبصثبًي ضتش٘
تلٓي 028 – 23133343 :
گبصثبًي ثبٍسس :
آدسس  :ثبٍسس -خيبثبى اغلي – دْتش گبصثبًي ثبٍسس
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تلٓي 028 –3 2392425 :
ضْشستبى ثَئيي صّشا ٍ تَاثى
ضْشستبى ثَئيي صّشا :
آدسس  :ثَئيي صّشا – ثلَاس ضْيذ ثْطتي – خٌت ًيشٍي اًتهبهي – اداسُ گبص ضْشستبى ثَئيي صّشا
تلٓي 028 – 34222558 ٍ 028 – 34325460 :
ضْش داًسْٓبى :
آدسس  :داًسْٓبى – ثلَاس اهبم خويٌي – سٍثشٍي خذهبت ٚطبٍسصي – اداسُ گبص ضْش داًسْٓبى
تلٓي :
ضْش آٍج :
آدسس  :آٍج – خيبثبى  17ضْشيَس – سٍثشٍي ًبًَايي – اداسُ گبص ضْش آٍج
تلٓي :
ضْش آثگشم :
آدسس :آثگشم – ثلَاس اهبم – ًجص خيبثبى ضْيذ ثْطتي – اداسُ گبص ضْش آثگشم
تلٓي 028 - 34762677 :
ضْش اسدأ :
آدسس  :اسدأ – اًتْبي ثلَاس ضْذا – خيبثبى قبلٗبًي – اداسُ گبص ضْش اسدأ
تلٓي 028 - 34433577 :
ضْش ضبل :
آدسس  :ضبل – ثلَاس اهبم – سٍثشٍي اداسُ هخبثشات – اداسُ گبص ضْش ضبل
تلٓي 028 - 34415099 :
تبٚستبى ٍ ًَاحي هشثَقِ
ضْشستبى تبٚستبى :
آدسس  :تبٚستبى – خيبثبى اهبم خويٌي – خٌت تشهيٌبل – اداسُ گبص ضْشستبى تبٚستبى
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تلٓي 028 - 35230401 :
ضْش ًشخِ :
آدسس ً :شخِ – ثلَاس اهبم – خيبثبى سًذي دٍم – ثًذ اص  16هتشي اٍل – اداسُ گبص ًشخِ
تلٓي 028 - 35333024 :
ضْش ؾيبء آثبد :
آدسس  :ؾيبء آثبد – خيبثبى اهبم – ثلَاس ضْذا – اداسُ گبص ؾيبء آثبد
تلٓي 028 - 35622897 :
ضْش اسٓشٍسيي :
آدسس  :اسٓشٍسيي -ثلَاس اهبم – ًشسيذُ ثِ ثبً ٙهلي – اداسُ گبص اسٓشٍسيي
تلٓي 028 - 35521634 :
ضْش خشهذضت :
آدسس  :خشهذضت – خيبثبى اهبم – خٌت دثيشستبى ضْذا – قيِٗ َْٖبًي ثبً ٙغبدسات – اداسُ گبص خشهذضت
تلٓي 028 - 35753611 :

