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۱۱۴۲شماره ویژه نامه: 
۱۳۹۸ فروردین ۱۹دوشنبه،

۲۱۵۷۲شماره سال ھفتاد و پنج 

۱۳۹۸تصویبنامه در خصوص افزایش بھای آب شرب و برق از ابتدای اردیبھشت سال 

٢٧/١٢/١٣٩٧هـ                                                         ۵۵٨٣٠/ت١٧۶٣٢٧شماره

١٣٩٨تصویبنامه درخصوص افزایش بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال

وزارت نيرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

 به پيشنهاد مشترک وزارت نيرو و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و١٩/١٢/١٣٩٧هيأت وزیران در جلسه 
ـ تصویب کرد:١٣٨٨) قانون هدفمند کردن یارانهها ـ مصوب ٣) و (١هشتم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران و مواد (

%) افزایش مييابد.٧ ساالنه به ميزان هفت درصد (١٣٩٨ـ بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال ١

) این تصویبنامه، از ابتدای خرداد ماه،١موضوع بند (ـ با هدف مدیریت مصرف و بازدارندگی مصارف غيرضرور، عالوه بر ميزان افزایش ٢
صورتحساب آب و برق مصارف خانگی (بدون احتساب آبونمان، ماليات بر ارزش افزوده و عوارض)%) به خالص١۶ساالنه شانزده درصد (

مشترکين باالی الگوی مصرف افزوده ميشود. فاضالب بها، مشمول افزایش موضوع این بند نخواهد بود.

) قانون توسعه و بهينهسازی آبشرب شهری و روستایی در کشور ـ١) بند (پ) ماده (۴ـ الگوی مصرف آب در هر سال، مطابق تبصره (٣
ـ توسط وزارت نيرو تعيين ميشود.١٣٩۴مصوب 

) پيوست تصویبنامه شماره٢ـ الگوی مصرف برق خانگی با اضافه شدن ماه خرداد به ایام گرم سال در مناطق عادی مطابق جدول (۴
 ميباشد.٧/۵/١٣٨٨هـ مورخ ۴٢۴٠٠/ت٩۴٠٣۵

 ـ خانوارهایی که مصرف آب یا برق ماهانه آنها پایينتر از الگوی مصرف بوده و در بازه زمانی اول خرداد تا پایان شهریور، در مقایسه با۵
دوره مشابه سال قبل، مصرف خود را کاهش ميدهند، مشمول تخفيف به ميزان مصرف کاهشيافته با نرخ اولين پله مصرف خواهند

شد.

 ـ شرکت مادرتخصصی مدیریت توليد، انتقال و توزیع نيروی برق ایران (توانير) موظف است طی یک برنامه زمانی، با اولویت مشترکين۶
-که به طور متوسط مصرف برق ماهانه آنها باالتر از الگوی مصرف ميباشد، با لوازم اندازهپرمصرف، لوازم اندازهگيری کليه مشترکينی

گيری دارای قابليت تفکيک مصرف برای ساعات کمباری، ميانباری و اوجبار تعویض نماید.

ً برای تعویض لوازم اندازهگيری و مدیریت٧ ـ منابع درآمدی حاصل از افزایش صورتحساب مشترکين پرمصرف آب و برق حسب مورد صرفا
مصرف، کاهش هدررفت و اصالح و بهينهسازی شبکههای توزیع و خرید آب و برق از بخش خصوصی خواهد شد.

جمهور ـ اسحاق جهانگيریمعاون اول رئيس
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