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 ًاهِ ّای ٍاردُ

ًْاد هزتبظ 

 ضْزداری

ضوارُ ًاهِ  هَضَع

 ضْزداری

 خیتار

 ًاهِ

 ضوارُ ًاهِ

 ضَرا

 ردیف

ٍ  3م یحقَق

 اهالک 

در خصَظ درخَاست  3059بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسخ ضْزدار

 یتَکل یآقا

 

92366 11/5/1401 3091 1.  

ضْزدار کزهاى ٍ 

 حقَقی 

جْت راُ  یٍ بخص خصَص یضْزدار يیب یتفاّن ًاهِ ّوکار

 ضْز کزهاى یکارخاًِ ًَآٍر یٍ بْزُ بزدار یاًذاس

- 26/4/1401 2733 2.  

 یحقَق

 یشیر بزًاهِ

در خصَظ در خصَظ  3144بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسخ ضْزدار

 ضزکت آپاها

- 18/5/1401 3173 3.  

 یحقَق

 2م  یضْزساس ٍ

  .4 /م204 24/5/1401 - یٌیًَرالذ یآقا تیدر خصَظ ضکا یًاهِ باسرس

ٍ  یحقَق

 یضْزساس

 14-3در خصَظ تؼزفِ ضوارُ  یگشارش ضْزدار

 

101844 29/5/1401 3386 5.  

ٍ  یحقَق

 3ی م ضْزساس

  .6 3389 29/5/1401 - درخَاست ٍرثِ هزحَم رٍحی در خصَظ تٌظین تَافقٌاهِ

ٍ اهالک  یحقَق

 3م

در خصَظ درخَاست  3296بِ ًاهِ ضوارُ  یضْزدارپاسخ 

 خاًن ًاهجَ

102355 29/5/1401 3407 7.  

ٍ  یحقَق

 2م یضْزساس

در خصَظ درخَاست  3296بِ ًاهِ ضوارُ  یپاسخ ضْزدار

 آقای خَضزٍ

104001 30/5/1401 3420 8.  

( هزبَط بِ 137گشارش ساهاًِ پاسخگَیی بِ ضکایات هزدهی ) باسرسی

 تیز ٍ هزداد هاُ

107099 2/6/1401 3499 9.  

هؼاًٍت خذهات 

 ضْزی

ارسال پیص ًَیس قزارداد ػولیات تٌظیف جوغ آٍری ٍ حول 

 1402 -1401سبالِ در سال 

107658 5/6/1401 3518 10.  

حقَقی ٍ اهالک م 

2 

درخَاست خاًن افضلی گزٍُ در خصَظ تحَیل سهیي هؼَض 

 بِ ایطاى

- 6/6/1401 3550 11.  

حقَقی ٍ سزهایِ 

 گذاری

ارسالی اس ارباب رجَع در خصَظ هذاخلِ یکی اس کارهٌذاى 

ضزکت گاس در قزاردادّای ضْزداری با استٌاد بِ هٌغ هذاخلِ 

 کارهٌذاى در هؼاهالت دٍلتی

- 7/6/1401 3578 12.  

هؼاٍضِ اهالک ٍ ساختواًْای دستگاُ  "ارسال دستَرالؼول  حقَقی ٍ اهالک

 ”ضْزداری ّاّای اجزایی با اهالک ٍ اهَال غیز هٌقَل 

- 7/6/1401 3565 13.  

 حِیال ایعزح 

 ردیف ٍصَل خیتار حِیال ایػٌَاى عزح  ًْاد هزتبظ ضْزداری

 -یهال

 یحقَق -یشیر بزًاهِ

 یدر ضْزدار یگشارضگزاى تخلفات ٍ هفاسذ ادار قیٍ تطَ تیًاهِ حوا يییعزح آ

 کزهاى

10/7/1400 1 

ضْز کزهاى بز ساسهاًْا ٍ هٌاعق  یضَرا یاػوال ًظارت اػضا ییًاهِ اجزا يییآ 

 کزهاى یضْزدار

17/10/1400 2 

 3 14/11/1400 هادُ پٌج َىیسیًظارت بز هصَبات کو زاهَىیپ 



 


