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 عامل شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي مدیران
 

 هاي آب و خدمات دفع فاضالب تعرفهموضوع:

 
 با سالم 

مقام عالی وزارت و ضمائم آن در  08/01/98مورخ  100/20/10145/98به پیوست مصوبه شماره  

فاضالب شهری و روستایی و شرایط و ضوابط حاکم بر آن مستند به  خصوص تعرفه های آب و خدمات دفع

هیئت محترم وزیران به منظور اجرا ابالغ می گردد. در این  27/12/97مورخ  55830ت /176327مصوبه شماره 

 راستا الزم است موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

 ت پذیرد.تمهیدات الزم به منظور جلوگیری از صدور قبوض نامتعارف، صور 

  ( و 1-1، که مطابق با جداول مندرج در بخش های )01/02/98درصدی تعرفه آب از تاریخ 7افزایش

 ( مصوبه وزیر محترم نیرو می باشد.1-4)

  که مطابق با 01/03/98درصدی تعرفه آب مشترکین خانگی با مصرف بیش از الگو از تاریخ 16افزایش ،

می باشد. توضیح اینکه این افزایش، مشمول محاسبه  ( مصوبه وزیر محترم نیرو3-1جدول بخش )

   فاضالب بها نمی باشد.

  ( مصوبه وزیر 2-1مطابق جدول ) ،01/03/98تعرفه آب مشترکین با مصرف کمتر از الگو از تاریخ

 محترم نیرو می باشد.

  گردید. دعاقبا توسط مقام عالی وزارت نیرو ابالغ خواهتم به تفکیک استان،الگوی مصرف بخش خانگی 

  مترمکعب( در بازه های زمانی 50صدور صورت حساب های آب با اولویت مشترکین پرمصرف )باالی

 ماهانه صورت پذیرد.

  با هدف کنترل و ارائه راهکارهای مدیریت مصرف و به منظور متقاعد نمودن مشترکین به تغییر رفتار

مصرفی و رعایت حداکثری الگوی مصرف در دوره های آتی و همچنین نحوه محاسبه آب بها، ضروری 

اهی و است با تقویت سامانه های موجود، صورت حساب به نحوی طراحی تا منجر به ارتقاء هدفمند آگ

 اطالع مناسب و به موقع مشترکین و تغییر رفتار مصرفی ایشان گردد.

  به منظور تهیه بانک اطالعات کشوری و جمع بندی و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی

مترمکعب( حداکثر  50)باالی  وزارت نیرو، اطالعات جدول پیوستی مربوط به مشترکین بسیار پرمصرف

 تکمیل و به دفتر اقتصاد و تعرفه این شرکت ارسال گردد. شهریور ماه سال جاری تا پایان
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  درصد صورتحساب مشترکین پر مصرف ) مشترکین باالی الگوی  16منابع درآمدی حاصل از افزایش

مصرف( آب صرفا برای تعویض لوازم اندازه گیری و مدیریت مصرف، کاهش هدررفت و اصالح و 

یع و خرید آب از بخش خصوصی با هماهنگی معاونت راهبری و نظارت بر بهره بازسازی شبکه های توز

 برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور هزینه گردد.

 

 

  جانباز حمیدرضا   

  رئیس مجمع عمومي  

  
 

 

  

 


