
  

  اطالعيه                                            

  كليه شهرستانها) –( قابل توجه تمامي مجريان گاز  
  

يه
وم

ار
  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پذيري  ٤١٢١٥٢كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        مسموع نخواهد بود.

يه
نو

اش
  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پذيري  ١٠٢٢٦٧چه پرونده هاي ثبت شده تا شماره كنتور، چنان

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        مسموع نخواهد بود.

ان
وك

ب
  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پـذيري   ٢٧١٧٢كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        مسموع نخواهد بود.
اد

هاب
م

  
باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقـدام بـه اشـتراك     ١٢٧٧٣١كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شـده تـا شـماره    

مشمول قوانين جديـد بـوده و هـيچ     ٢٦/١٠/١٤٠١پذيري ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                         اعتراضي مسموع نخواهد بود.



ره
يپا

چا
  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پـذيري   ١٠٢١٤١كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

و هيچ اعتراضـي   مشمول قوانين جديد بوده ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        مسموع نخواهد بود.

ب
وآ

ند
ميا

  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پذيري  ١٤٠١٣٢كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        مسموع نخواهد بود.

ت
دش

پل
  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقـدام بـه اشـتراك     ١٠٣٢٢٨ه پرونده هاي ثبـت شـده تـا شـماره     كنتور، چنانچ

مشمول قوانين جديـد بـوده و هـيچ     ٢٦/١٠/١٤٠١پذيري ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        اعتراضي مسموع نخواهد بود.

هر
نش

را
پي

  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پـذيري   ١١١٩٠٠كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                         مسموع نخواهد بود.
س

ما
سل

  
باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پـذيري   ٢١٣٧١كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        مسموع نخواهد بود.



ب
كا

ت
  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پـذيري   ١٠٦٢١١كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

يچ اعتراضـي  مشمول قوانين جديد بوده و ه ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        مسموع نخواهد بود.

ي
خو

  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقـدام بـه اشـتراك     ١٣٢٨٦٣كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شـده تـا شـماره    

مشمول قوانين جديـد بـوده و هـيچ     ٢٦/١٠/١٤٠١پذيري ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        اعتراضي مسموع نخواهد بود.

ده
نق

  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پذيري  ١٠٥١١٨كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                         مسموع نخواهد بود.

دژ
ن  

هي
شا

  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پـذيري   ١٠٨٠١٦كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                         مسموع نخواهد بود.
ط

شو
  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پذيري  ١٠٦٥٩٣كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

و هيچ اعتراضـي   مشمول قوانين جديد بوده ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        مسموع نخواهد بود.



كو
ما

  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقـدام بـه اشـتراك     ١٠٧٨٥٩كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شـده تـا شـماره    

مشمول قوانين جديـد بـوده و هـيچ     ٢٦/١٠/١٤٠١خ پذيري ننمايند، پس از تاري

                                                                        اعتراضي مسموع نخواهد بود.

ان
در

چال
  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشـتراك پـذيري    ٢٣٥٤كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                        مسموع نخواهد بود.

ت
دش

سر
  

باستناد به بخشنامه اخير شركت گـاز درخصـوص تغييـر جـدول ظرفيـت      

اقدام به اشتراك پذيري  ١١١٦٢٥كنتور، چنانچه پرونده هاي ثبت شده تا شماره 

مشمول قوانين جديد بوده و هيچ اعتراضـي   ٢٦/١٠/١٤٠١ننمايند، پس از تاريخ 

                                                                         مسموع نخواهد بود.
                                                        

           

 


