
    

طوسيطوسيطوسيطوسي    خواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصيرخواجه نصير    خيريهخيريهخيريهخيريه    بنيادبنيادبنيادبنياد     

            شهريشهريشهريشهري    عمرانعمرانعمرانعمران    وووو    نوسازينوسازينوسازينوسازي    قانونقانونقانونقانون    12121212    مادهمادهمادهماده    اجرايياجرايياجرايياجرايي    نامهنامهنامهنامه        آيينآيينآيينآيين

30/3/1349 مصوب  

 وصول طرز و تشخيص و مميزي  ترتيب نامه  آيين 13 ماده و شهري عمران و نوسازي قانون 12 ماده اساس بر شهرداريها ـ 1 ماده

 ملكي سكونت محل پالك شماره و اند نپرداخته را خود شده قطعي  عوارض مقرر تاريخ تا كه مودياني نام بر مشتمل صورتي عوارض

 . داشت خواهند ارسال برق موسسات به ماه دو ظرف بتدريج برق  اشتراك شماره همچنين و مودي

 موارد به نسبت بتدريج نوسازي قانون 12 ماده در مقرر تكليف به توجه با شهرداري درخواست وصول از پس برق موسسات ـ 2 ماده

 مودي براي اي ماه دو اخطار محل در مالك سكونت احراز و مشتركين  هاي پرونده با آنها انطباق از پس نموده بررسي شده اعالم

 .فرستاد خواهند

 ظرف را مراتب برق موسسات باشد داشته مغايرت موجود وضع و سوابق با شهرداري طرف از شده اعالم موارد كه صورتي در ـ 1 تبصره

 .نمود خواهند اعالم شهرداري به امر اين تشخيص تاريخ از هفته يك

 با برق انشعاب قطع تاريخ شود مي ارسال مشترك براي برق مصرف تشخيص برگ اولين ضميمه به كه صادره هاي اخطاريه در ـ 2 تبصره

 .شد خواهد تعيين قانون در مقرر دوماه مهلت رعايت

 موعد در آن قطع به نسبت برق موسسات.نشود ارايه مهلت پايان تاريخ تا شهردار حساب مفاصا برق مودي طرف از هرگاه ـ 3 تبصره

 .نمود خواهند اقدام اخطاريه در مقرر

 چكي موديان صورت ارسال با همراه شهرداري آن ذيل هاي تبصره و 2 ماده موضوع اقدامات به مربوط هاي هزينه تامين براي ـ 3 ماده

 عمران و نوسازي قانون 2 ماده تبصره اعتبار محل از مقطوعا ريال 75 هرمشترك ازا به ارسالي درصورت مندرج مشتركين تعداد معادل

 . داشت خواهد ارسال برق موسسات  به و صادر شهري



 .شد خواهد اقدام گاز  قطع به نسبت نپردازد را خود بدهي برق قطع تاريخ از ماه يك ظرف مودي صورتيكه در ـ 4 ماده

 و كشور وزارت بررسي مورد درتهران رساني گاز شبكه تكميل از پس كشور سراسر در آن وصل هزينه و گاز قطع نحوه ـ 5 ماده

 .شد خواهد پيشنهاد وزيران هيات به تصويب براي بررسي نتيجه و واقع ايران گاز ملي شركت

 پالك شماره و مالك نام ذكر با را شهر  قانوني محدوده در داخل گاز و برق جديد مشتركين صورت در گاز و برق موسسات ـ 6 ماده

 .خواهدفرستاد شهرداري به اشتراك شماره و ملك وقوع محل و

 


