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 گذاري آبآبي در زمينه تعرفه و قيمتاقدامات کارگروه ملي سازگاري با کم

 

آبي به عنوان يک هيئت وزيران، سازگاري با کم 91/91/15مورخ  969151در پي ابالغ مصوبه شماره 

 هاست، وارد عرصه مديريت اجرايي کشور شد.اقدام ملي که نيازمند هماهنگي همه جانبه و فراگير کليه بخش

ابالغيه مورد اشاره، عالوه بر زمينه سازي براي اجراي اقدامات فني جهت کنترل و مهار مصرف آب، ايجاد  در

اي موثر براي کنترل مصارف غيرمجاز و مصارف فراتر از الگوي تمهيدات الزم براي پياده سازي نظام تعرفه

در مصوبه مورد اشاره را در چند  گذاري آباي و قيمتمصرف بهينه، پيش بيني شده است.  تمهيدات تعرفه

 توان دسته بندي کرد:بخش به شرح زير مي

 
 اعمال محدوديت يا ممنوعيت کشت برنج  ( جهتکشاورزي وزارت جهاد الزم )از طريق هاي سياستاتخاذ  -1

 مصوبه(. 3)بند  هاي گيالن و مازندران خارج از استاندر

گذاري آب هيئت وزيران، مبناي قيمت 96/9/19مورخ  مصوبه 5( بند 9به استناد بند مذکور، در تبصره )

هاي غير از گيالن و مازندران( مشخص هاي دوم و سوم محدوديت کشت )در استانبراي کشت برنج در سال

هاي مرتبط، براي اجراي آن شد و در شيوه نامه محدوديت و ممنوعيت کشت برنج نيز وظايف سازمان

 مشخص شد. 
 

 مصوبه( 8)بند  الگوي مصرف آب شرب و بهداشت تعرفه مصارف مازاد بر -2

موضوع تعرفه مصارف مازاد بر الگوي مصرف در کاربري خانگي، به استناد بند هشتم مصوبه هيئت وزيران، 

به صورت مبسط در کميته تخصصي و کارگروه ملي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در زمينه اين موضوع 

  و پيشنهاد نهايي جهت تصويب در هيئت وزيران، ارسال شد.گزارشهاي مختلفي تهيه و تنظيم شد 
 

 قانون توزيع عادالنه آب 33ماده « ب»هاي کشاورزي موضوع بند النظاره چاهتعرفه حق -3

-مشکالت مختلفي براي کنترل و نظارت بر چاه 98النظاره کشاورزي از سال ممنوعيت دريافت تعرفه حق

هاي کشاورزي در ن ممنوعيت در قالب  پيشنهاد تعرفه براي چاههاي کشاورزي ايجاد کرده است. رفع اي

 کميته تخصصي و کارگروه ملي مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفت.

 

هر يک از موارد مذکور، بصورت مستقل ابتدا در کميته تخصصي کارگروه ملي،  و سپس در سطح کارگروه 

ه اند و در صورت تصويب در کارگروه، ، جهت تصويب آبي، مورد  بحث و بررسي قرار گرفتملي سازگاي با کم

مباحث، اقدامات و مستندات در زمينه هر يک از موارد اشاره شده، در   اند.نهايي به هيئت وزيران ارجاع شده

 شود. ادامه اين گزارش ارائه مي
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 درخارج  برنج کشت ممنوعيت يا محدوديت اعمال جهت( جهادکشاورزي وزارت  طريق از)الزم  هاي سياست اتخاذ -1

 (مصوبه 3 بند)مازندران  و گيالن هاي استان از

ها و اقدامات تشويقي اي از سياستهيئت وزيران مشتمل بر مجموعه 91/91/15بند سوم مصوبه مورخ  

اي از اقدامات و هاي گيالن و مازندران و مجموعهوري آب در زمينه کشت برنج در استانبراي ارتقاي بهره

هاي کشور )غير از گيالن و ي محدود کننده و بازدارنده براي جلوگيري از کشت برنج در ساير استانهاسياست

ها و اقدامات تشويقي يا بازدارنده گذاري آب، بخشي از  اين سياستو قيمت مازندران( است. موضوع تعرفه

 هيئت وزيران به شرح زير است: 91/91/15متن بند سوم مصوبه  است.

ي وزارت جهادکشاورزي براي واپايي )کنترل( سطح زيرکشت بهاره و زمستانه، اعمال محدوديت ها سياست»

هاي منابع آبي در  هاي گيالن و مازندران( با توجه به محدوديت يا ممنوعيت کشت برنج )خارج از استان

 «.شود هاي آبريز / استان اجرا مي حوضه

هاي عد از ابالغ محدوديت و ممنوعيت کشت برنج)غير از استانبرداراني که بگذاري آب براي بهره موضوع قيمت

 گيالن و مازندران( مبادرت به تداوم کشت برنج مي نمايند به شکل زير در مستندات مندرج شده است:

 در وزيران هيئت 96/9/19 مورخ هـ66959ت/9009901 شماره مصوبه( 5) بند ذيل( 9) تبصره در 

 و دوم اول، هاي سال در مازندران، و گيالن از غير هاي استان در برنج برق( مصرفي و) آب تعرفه زمينه

 :است آمده چنين سوم

 برق و آب تعرفه افزايش به نسبت توسعه، ششم برنامه قانون( 91) ماده استناد به است مجاز نيرو وزارت»

 از خارج( )9) بند هتبصر موضوع مناطق و مازندران و گيالن هاي استان از خارج در برنج کشت براي مصرفي

 صد در صد ميزان به سوم و دوم هاي سال در و%( 60) درصد پنجاه ميزان به اول سال در( کشت الگوي

 وجوه. نمايد اقدام استان در( نيرو وزارت تشخيص حسب) برق و آب شده تمام قيمت متوسط%( 900)

 و سنواتي بودجه در بيني پيش با و واريز کشور کل داري خزانه حساب به قيمت افزايش اين از ناشي حاصله

 وزارت با متبادله هاي نامهموافقت حسب و سنواتي بودجه در%( 900) صد در صد تخصيص حکم درج با نيز

 از حمايت براي( غيردولتي) استان هر کشاورزي بخش گذاري سرمايه توسعه هاي صندوق به کشاورزي جهاد

 تامين و يابد مي اختصاص نامه تصويب اين( 6) و( 1) يبندها موضوع مصارف و برنج جايگزين هاي کشت

 «.باشد مي ممنوع سال سه از پس آب و برق

 و گيالن هاي استان از خارج برنج کشت ممنوعيت و محدوديت اجرايي نامه شيوه( 9-6) بند در 

 آمده چنين وزيران، هيئت 96/9/19 مصوبه( 5) بند ذيل( 9) تبصره موضوع تعرفه زمينه در مازندران،

 :است

 هر ابتداي از قبل تا را نامه شيوه محدوده کاري برنج اراضي ار مصرفي برق و آب تعرفه است موظف نيرو وزارت»

 «نمايد. ابالغ تابعه هاي شرکت به نامه، شيوه اجراي سوم تا اول هاي سال از يک

 و آب سازمان  و اي طقهمن آب  هاي( ، شرکت9-8-6) نامه، به استناد بند شيوه( 9-6) بند اجراي براي 

 سازمان توسط شده اعالم کاري برنج قطعات مالکيت و موقعيت فهرست خوزستان موظفند، براساس برق
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 آب شده تمام هزينه متوسط»از جمله؛  اطالعات اي ازارائه مجموعه به نسبت استان، کشاورزي جهاد

 هاي سال از يک هر شروع از بلق ماه دو تا حداکثر «سطحي و زيرزميني هاي آب براي استان سطحي

 نمايند. اقدام نامه شيوه اجراي

 
 مصوبه( 8)بند  تعرفه مصارف مازاد بر الگوي مصرف آب شرب و بهداشت -2

هيئت وزيران در زمينه کنترل مصرف آب مازاد بر مصرف شرب و بهداشت به  91/91/15( مصوبه 9بند )

 ست: ( مصوبه به شرح زير ا9تصويب رسيده است. متن بند )

( قانون برنامه ششم توسعه، تعرفه مصارف مازاد بر الگوي مصرف آب شرب و 91ماده ) «الف»در اجراي بند»

بهداشت، به صورت پلکاني و با رعايت اصل بازدارندگي و متناسب با شرايط آبي توسط وزارت نيرو جهت تصويب 

 «.شود به هيئت وزيران ارائه مي

 ا، مستندات، نظرات و مصوبات به شرح زير است:هدر جهت اجراي بند مذکور،بررسي

در سومين جلسه کميته : (99/1/19) در جلسه سوم کميته تخصصي بررسي تعرفه مصارف مازاد بر الگو -9

نويس  ارائه پيش»( در دستور کار قرار گرفت. موضوع مذکور تحت عنوان 9تخصصي نحوه اجراي بند )

 91/91/15مورخ  969151( مصوبه شماره 9امه ششم موضوع بند )( قانون برن91ماده )« الف»نامه بند  آئين

 در جلسه مذکور مطرح شده و مورد بررسي قرار گرفت.« هيأت محترم وزيران

براي بررسي موضوع، گزارشي توسط شرکت مهندسي آب و فاضالب ارائه شد. اين گزارش مشتمل بر دو 

ف مازاد بر الگوي مصرف آب شرب و تعرفه مصار»و « الگوي مصرف آب شهري»بخش اصلي شامل؛ 

 بوده و در آن، موضوعات به شرح زير مطرح شد:« بهداشت

o ارائه آمار طبقات مصرف آب شرب، تعداد مشترکين، مقدار مصرف و متوسط مصرف هر طبقه 

o اي از متوسط مصرف چند شهر بزرگ و متوسط مصرف کشوري ارائه جدول مقايسه 

o  آبارائه مباني محاسبات الگوي مصرف 

o بندي شهرهاي کشور در چهار گروه: عادي، بحراني، داراي تنش و داراي تنش زياد  پيشنهاد طبقه

 و تعريف الگوي مصرف براي هر يک از چهار حالت مذکور

o اي براي مصارف باالتر از الگو به شرح زير: ارائه دو پيشنهاد تعرفه 

 ميزان مصرف
 پيشنهاد اول

 تعرفه مازاد بر الگوي مصرف

 د دومپيشنها

 تعرفه مازاد بر الگوي مصرف

 بدون تغيير بدون تغيير تا الگوي مصرف

 معادل تعرفه موجود معادل قيمت تمام شده متر مازاد بر الگوي مصرف 6تا  0

 معادل تعرفه موجود برابر قيمت تمام شده 6/9 متر مازاد بر الگوي مصرف 90تا  6

 معادل تعرفه موجود قيمت تمام شدهبرابر  1 متر مازاد بر الگوي مصرف 96تا  90

 معادل تعرفه موجود برابر قيمت تمام شده 9 متر مازاد بر الگوي مصرف 10تا  96

 معادل تعرفه باالترين پله مصرف برابر قيمت تمام شده 6 متر و باالتر مازاد بر الگوي مصرف 10
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 ر ارائه شد:اثرات تعرفه پيشنهادي در نقاضاي آب، به شرح زي در گزارش مذکور 

o  در اولين جدول که به محاسبات حاصل از اعمال هزينه تمام شده آب براي مصارف مازاد بر

 10111سياست منجر به مبلغ  گيري شد که اين الگوي مصرف اختصاص داشت چنين نتيجه

 9910ريال به  1156ميليارد ريال درآمد حاصل از جريمه مصارف مازاد شده، متوسط تعرفه را از 

 درصد کاهش در مصرف آب خواهد شد. 99/99ل به ازاي هر متر مکعب رساند و موجب ريا

o اي معادل تعرفه موجود براي مصارف  در دومين جدول که به محاسبات حاصل از اعمال تعرفه

 91195تواند موجب  گذاري ميمازاد بر الگو، اختصاص يافت آمده است که اعمال اين روش تعرفه

ريال به ازاي هر متر مکعب  5586کنوني به  1156شده و متوسط تعرفه را از ميليارد ريال درآمد 

 درصد کاهش در مصرف آب شهري شود. 1/9برساند و موجب 

  در پايان گزارش، داليل افزايش تعرفه مصارف مازاد بر الگو و همچنين الگوي پيشنهادي مصرف براي

 هاي کشور ارائه شد. تعدادي از استان

 ارش و بحث و بررسي پيشنهادات ارائه شده، موارد زير به تصويب کميته تخصصي رسيد:بعد از ارائه گز

شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور موظف است عالوه بر تفکيک مناطق کشور به عادي،  -9

ها تعيين و در مواقع الزم نسبت به  بحراني و تنش الگوي مصرف را در هر يک از اين وضعيت

 اقدام نمايد:کاهش اين الگو به شرح ذيل 

o  درصد نسبت به الگوي مصرف فعلي 9تا  6مناطق عادي 

o  درصد نسبت به الگوي مصرف فعلي 90تا  9مناطق بحراني 

o  درصد نسبت به الگوي مصرف فعلي 96تا  90مناطق داراي تنش 

o  درصد نسبت به الگوي مصرف فعلي 99تا  96مناطق داراي تنش زياد 

( قانون برنامه ششم 91ماده )« الف»هت اجراي بند بازدارندگي و در ج  به منظور سياست -1

هيأت محترم دولت، تعرفه مصارف  91/91/15مورخ  969151( مصوبه شماره 9توسعه و موضوع بند )

 مازاد بر الگوي مصرف آب شرب و بهداشت به شرح ذيل مورد تاييد قرار گرفت:

o  ي هر متر مکعب مازاد ريال در ازا 900متر مکعب باالي الگوي مصرف مبلغ  6مصارف تا

 بر تعرفه مصوب موجود

o  ريال در ازاي هر متر مکعب  9000متر مکعب باالي الگوي مصرف مبلغ  90تا  6مصارف

 مازاد بر تعرفه مصوب موجود

o  ريال در ازاي هر متر مکعب  9100متر مکعب باالي الگوي مصرف  96تا  90مصارف

 مازاد بر تعرفه مصوب موجود

o  ريال در ازاي هر متر مکعب  9600مکعب باالي الگوي مصرف  متر 10تا  96مصارف

 مازاد بر تعرفه مصوب موجود
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o  ريال در ازاي هر متر مکعب  9900متر مکعب باالي الگوي مصرف  16تا  10مصارف

 مازاد بر تعرفه مصوب موجود

o  ريال در ازاي هر متر مکعب  1000متر مکعب باالي الگوي مصرف  96تا  16مصارف

 تعرفه مصوب موجودمازاد بر 

o  ريال در ازاي هر متر مکعب  1600متر مکعب باالي الگوي مصرف  96مصارف بيش از

 مازاد بر تعرفه مصوب موجود

 
 (12/3/79کارگروه ملي ) چهارم در جلسه الگو بر مازاد مصارف تعرفه بررسي  -2

صي، مورد بحث و جلسه چهارم کارگروه ملي پيشنهادات و مصوبات حاصل از جلسه سوم کميته تخصدر 

 بررسي قرار گرفت. مباحث مطرح شده در اين جلسه عبارتند از:

  سازي آب شرب شهري و  توسعه و بهينه»در اين جلسه دبير کارگروه ملي، با اشاره به قانون

بندي مناطق جمعيتي  هيأت وزيران، پيشنهاد طبقه 91/91/15( مصوبه 9و بند )« روستايي کشور

ي، داراي تنش آبي و بحراني و همچنين تعرفه مصارف مازاد الگوي مصرف کشور به سه وضعيت عاد

 را ارائه کرد.

  در اين گزارش مباني تعيين الگوي مصرف خانوار شامل: مصرف سرانه، بعد خانوار و اقليم مناطق

 تشريح شده و روش تعديل آن در اثر اعمال وضعيت آبي منطقه )عادي، تنش و بحراني( بيان شد.

 مبالغ تعرفه مازاد بر الگو برحسب دامنه مصرف مازاد، تشريح شد.در ادامه ، 

 نظرات و پيشنهادات ارائه شده، به شرح زير بوده است:بعد از ارائه گزارش ، 

o هاي پيشنهادي بر کنترل مصارف مازاد بر الگوي مصرفتاثير بودن تعرفهبي 

o ورت جداگانهلزوم تعريف و تعيين الگوي مصرف آب در فصول گرم و سرد به ص 

o لزوم توجه به اقدامات عملي نظير قطع آب مشترکين پر مصرف 

o هاي تشويقي براي رعايت کنندگان الگوي مصرفاستفاده از سياست 

o اطالع رساني عمومي براي اصالح رفتار مصرف کنندگان باالتر از الگو 

o  از الگو در انظار  جلوگيري از مشتبه شدن اهداف مالي به جاي اهداف  بازدارندگي مصرف باالتر

 عمومي

   مقرر شد کميته تخصصي به کمک شرکت مهندسي آبفاي کشور، با هدف بازدارندگي مصارف، بار

ديگر پيشنهاد تعرفه مذکور را در دستور کار قرار دهد و گزارش الزم را با استدالل کافي جهت ارائه به 

 کارگروه ملي و هيئت وزيران، تهيه و تنظيم نمايد. 

 
 (22/3/79) تخصصي کميته چهارم جلسه در الگو بر مازاد مصارف تعرفه جددم بررسي -3
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بعد از اظهار نظر کارگروه در زمينه تعرفه پيشنهادي کميته تخصصي، مبني بر بازدارنده نبودن 

تعرفه پيشنهادي، در جلسه چهارم کميته تخصصي بار ديگر، موضوع تعرفه مصارف مازاد بر الگو مطرح 

رم کميته تخصصي تعرفه پيشنهادي به شرح جدول زير توسط شرکت مهندسي آب شد. در جلسه چها

 و فاضالب کشور پيشنهاد شد.

  ميليون متر  999بر اساس گزارش ارائه شده، پيشنهاد اول موجب کاهش مصرف آب شهري به ميزان

ريال  6189ريال به  1156مکعب خواهد شد. در اثر اجراي اين گزينه، متوسط تعرفه آب شهري از 

 جويي در مصرف آب شهري خواهد شد.درصد  صرفه 1/9خواهد رسيد و نهايتاً اين گزينه موجب 

   ميليون متر مکعبي آب شهري  888بر اساس گزارش مذکور پيشنهاد دوم، موجب کاهش مصرف

ريال به ازاي هر متر مکعب خواهد رساند. اين   9195ريال به  1156شده و متوسط تعرفه را از 

 صرفه جويي در مصرف آب شهري خواهد شد. 5/91موجب  گزينه 

 

 پيشنهاد دوم

 مازاد بر تعرفه موجود نرخ

 پيشنهاد اول

 مازاد بر تعرفه موجود نرخ

در ازاي هر متر  تعرفه موجود
 (ريال) مکعب

 ميزان مصرف

 تا الگوي مصرف 1991 تغيير بدون تغيير بدون

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ 1
 همان طبقه

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ   8/9
 9151 همان طبقه

متر مکعب مازاد برالگوي  6تا  0
 مصرف

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ 1
 همان طبقه

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ   8/9
 6999 همان طبقه

متر مکعب مازاد بر الگوي  90تا 6
 مصرف

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ 1
 بقههمان ط

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ   8/9
 1019 همان طبقه

متر مکعب مازاد بر  96تا  90
 الگوي مصرف

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ 1
 همان طبقه

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ   8/9
 91919 همان طبقه

متر مکعب مازاد بر  10تا  96
 الگوي مصرف

رخ برابر تعرفه موجود عالوه بر ن1
 همان طبقه

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ   8/9
 95616 همان طبقه

متر مکعب مازاد بر 16تا 10
 الگوي مصرف

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ 1
 همان طبقه

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ   8/9
 96908 همان طبقه

متر مکعب مازاد بر 96تا 16
 الگوي مصرف

ه بر نرخ برابر تعرفه موجود عالو1
 همان طبقه

برابر تعرفه موجود عالوه بر نرخ   8/9
 99501 همان طبقه

متر مکعب مازاد بر الگوي 96
 مصرف و باالتر

91658% 9695% 

 

 مورد انتظار درصد صرفه جويي

 

بيني شده است که هر يک از دو حالت تعرفه پيشنهادي اثراتي خواهند داشت در گزارش مذکور پيش

 جدول زير است:  که شامل مندرجات
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پيشنهاد تعرفه 

مازاد

پيش بيني ميزان صرفه 

جويي در مصرف بر اثر 

اعمال تعرفه%

پيش بيني حداقل ميزان 

صرفه جويي در مصرف 

بر اثر نصب تجهيزات 

کاهنده مصرف آب %

حجم مصارف مازاد بر 

الگو)ميليون مترمکعب/سال(

پيش بيني حجم صرفه جويي 

فقط ناشي از اعمال تعرفه 

در سال اول )ميليون 

مترمکعب/سال(

حجم مصارف مازاد 

برالگو پس از سال 

اول اعمال تعرفه 

مازاد)ميليون 

مترمکعب/سال(

پيش بيني حجم صرفه 

جويي ناشي از نصب 

تجهيزات درسال دوم 

براي 30درصد 

واحدهاي باالي 

الگو)ميليون 

مترمکعب/سال(

پيش بيني حجم 

صرفه جويي ناشي 

از نصب تجهيزات 

درسال سوم براي 

30درصد واحدهاي 

باالي الگو)ميليون 

مترمکعب/سال(

پيش بيني حجم 

صرفه جويي ناشي از 

نصب تجهيزات 

درسال چهارم براي 

40درصد واحدهاي 

باالي الگو)ميليون 

مترمکعب/سال(

جمع کل صرفه جويي 

ناشي از اعمال تعرفه 

مازاد و نصب 

تجهيزات طي 3 

سال)ميليون 

مترمکعب/سال(

8.86152300203.782096.2294.394.3125.7518.08حالت اول

12.64152300290.722009.2890.490.4120.55592.07حالت دوم
 

 

 نتايج بررسي تعرفه پيشنهادي در جلسه چهارم کميته تخصصي به شرح زير است:

o  از بين دو گزينه پيشنهادي براي تعرفه مصارف مازاد بر الگو )روش قيمت تمام شده و روش

« معادل تعرفه موجود»معادل تعرفه موجود( روش محاسبه تعرفه مصارف مازاد بر الگو برمبناي 

 رد تاييد قرار گرفت.مو

o  و روش « معادل تعرفه موجود»مقرر شد گزينه منتخب در دو حالت شامل؛  روش مبتني بر

تهيه و به کارگروه ملي « درصد تعرفه هر طبقه( 90اصالح مبالغ دريافتي مازاد تعرفه )»مبتني بر 

 ارائه شود.

o هاي ارندگي، برنامهشرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ضمن ارائه تعريفي از مفهوم بازد

کرد درآمد حاصل از تعرفه مازاد بر الگوي مصرف را ارائه دهد پيشنهادي در خصوص نحوه هزينه

و همچنين اثرات ناشي از پيشنهاد تاييد شده را محاسبه و اعالم نمايد )کاهش مصرف، مبالغ 

 درآمدي و ...(.

o قانون توسعه و بهينه سازي آب  بندي انجام شده دربندي انجام شده مناطق، با تقسيمتقسيم

هاي الگوي مصرف به بنديشرب شهري و روستايي در کشور منطبق شود. همچنين تقسيم

 تفکيک شهرها مشخص شود.
 

 (2/4/79) کارگروه ملي پنجم جلسه در الگو بر مازاد مصارف تعرفه مجدد بررسي  -4

در زمينه تعرفه مصارف مازاد بر در جلسه پنجم کارگروه ملي پيشنهادات جلسه چهارم کميته تخصصي 

 الگو، مورد بررسي قرار گرفت.

  در جلسه مذکور، گزارش شرکت مهندسي آب و فاضالب ارائه شد و در خالل آن نظرات مختلفي در

 هاي زير مطرح شد:زمينه 

o .موضوع تعرفه مصارف مازاد بر الگو، مديريت مصرف است نه مديريت تقاضا 

o اي تعرفه  مشخص باشد.زاد بر الگو الزم است کشش هزينهبراي تعيين تعرفه مصارف ما 
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o پذيري، مصرف آب در سه دامنه قابل تعريف است که شامل بخش کشش ناپذير، از نظر کشش

گذاري هر بخش بايد بخش داراي کشش واحد و بخش داراي کشش باالست نحوه قيمت

 متفاوت باشد.

o هاي مسکوني است که ارتباط ي مجتمعيکي از مشکالت پيش رو، وجود يک کنتور واحد برا

 تعرفه آب با مقدار مصرف هر مشترک را دچار مشکل مي کند.

o  اين برداشت درستي نيست که کليه مشترکين داراي مصرف باال متولند. بلکه ممکن است به

هاي جديد، مشترکين داراي درآمد باال مصرف آب کمتري داشته علت استفاده از فناوري

 باشند.

o ذاري مصارف مازاد بر الگو موجب ترغيب مشترکين براي استفاده از لوازم کاهنده ميتعرفه گ-

 شود.

  بعد از بررسي پيشنهادات، تعرفه مصارف مازاد بر الگوي مصرف در قالب دو گزينه به شرح زير، براي

 تصويب در هيئت دولت به تصويب کارگروه ملي رسيد: 
 گزينه دوم گزينه اول

برابر تعرفه موجود  8/9ي( معادل ااي )تعرفهجريمه

براي هر پله مصرف باالتر از الگو به تعرفه موجود اضافه 

 شود

-براي مصرف کنندگاني که باالتر از الگو، آب مصرف مي

 درصد قيمت تمام شده آب 90کنند، 

 اخذ شود 

 

 يئت دولت پيشنهاد مذکور به همراه گزارش توجيهي براي معاون اول رياست جمهوري، جهت طرح در ه

 و تصويب نهايي، ارسال شد.

  در هيت دولت پيشنهاد کارگروه ملي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از طرح موضوع در هيئت

 دولت به شرح زير است:

o  برابر تعرفه موجود( مورد تاييد قرار  9/ 5به  8/9/. افزايش )از 1گزينه اول مصوب کارگروه، با

 گرفت.

o ولت، در زمان مناسب ابالغ خواهد شد.ابالغ تاييديه هيئت د 

 
 آب عادالنه توزيع قانون 33 ماده «ب» بند موضوع کشاورزي هايچاه النظارهحق تعرفه-3

« قانون تامين منابع مالي براي جبران خسارت ناشي از خشکسالي و يا سرمازدگي( » 9به استناد ماده )

 (:98/9/99)مصوب

النظاره ممنوع هاي کشاورزي و دامداري به عنوان حقه وجهي از فعاليتدريافت هر گون 9998از ابتداي سال »

 «است.
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پيشنهاد لغو ممنوعيت دريافت تعرفه مذکور به مجلس شوراي اسالمي، يکي از موضوعات مطرح شده در کميته 

 تخصصي و کارگروه ملي بوده است. 

 ( در زمينه رفع ممنوعيت دري99/5/19در جلسه هشتم کارگروه ملي ،)النظاره چنين آمده است:افت حق 

النظاره در جهت توانمندسازي النظاره کشاورزي و ضرورت بازگشت حقدر خصوص اصالح قانون معافيت حق »

اي که سال گذشته  نويس قانون بودجهوري توليدات کشاورزي، مقرر شد متن پيشها و در راستاي بهرهتشکل

 «دبيرخانه قرار گيرد تا در جلسه آتي کارگروه ملي ارائه گردد. در اين خصوص تهيه گرديده بود در اختيار

( مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد متن زير 9/19/ 9موضوع مذکور، در جلسات چهاردهم کميته تخصصي )

ذکر  پس از تاييد در کارگروه ملي سازگاري با کم آبي جهت تصويب به هيأت محترم وزيران ارسال گردد. قابل

 است که نماينده وزارت جهاد کشاورزي با کليات طرح اعالم مخالفت نمود. 

اضافه برداشت »و  «هاي غيرمجاز آب حفر چاه»به منظور پايداري توليدات بخش کشاورزي و جلوگيري از »
ب آب، پنجاه هاي تابعه ذيربط به ازاء هر مترمکع شود از طريق شرکت به وزارت نيرو اجازه داده مي« ها آب از چاه

پذيرد اخذ نموده و به حساب  هاي زيرزميني که استحصال آن توسط دولت انجام نمي ريال از مصرف کنندگان آب
هاي خانهدر اختيار وزارت 690000ميليارد ريال در قالب رديف  1000داري کل کشور واريز نمايد. تا سقف  خزانه

بخشي هاي تعادلهوشمند حجمي آب، اجراي ساير برنامهنيرو و جهاد کشاورزي بابت کمک به نصب کنتورهاي 
هاي اجرايي مکلفند  گيرد. دستگاهبرداري قرار ميهاي بهرهبران و نظامهاي آبها و کمک به ايجاد تشکلدشت

 «ربط هزينه نمايند. هاي ذي درآمدهاي اکتسابي هر استان را در همان استان و دشت

 مطرح کشاورزي، حقالنظاره معافيت لغو براي پيشنهادي اليحه ( متن6/9/19در جلسه نهم کارگروه ملي )

 .کردند مخالفت کشاورزي النظارهحق معافيت لغو پيشنهاد با کشاورزي وزارت جهاد نمايندگان شد.

 شد: مقرر و نمودند مطرح را خود نظرات کليت پيشنهاد، با موافقت ضمن کارگروه اعضا ساير نمايندگان

 مالي منابع درخصوص لحاظ تحليلي و توجيهي گزارش کشور، بودجه و برنامه سازمان و نيرو وزارت»

 ضرورت و کشاورزان به وارده زيان عدم استدالل همچنين و شود انجام بايد که قانوني تکاليف و نياز مورد

 اعضاء، زا نظرخواهي از پس و کنند تهيه کشاورزي پايدار توليد راستاي در معافيت لغو کار، ضرورت انجام

 « .گردد ارائه دولت محترم هيأت به گزارش توجيهي و پيشنهادي اليحه متن
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هـ مورخ 55072ت/158757نامه هيأت وزيران به شماره  تصويب 5بسته پيشنهادي براي اجراي بند 

12/12/75" 

 
 جلسه سيزدهم  کميته تخصصي کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

در محل  99/5/19شنبه آبي در روز سه کم با سازگاري ملي کارگروه ذيل تخصصي کميته جلسه سيزدهمين

سالن جلسات شرکت مديريت منابع آب ايران با دو دستور کار برگزار گرديد.  دستور کار اول اين جلسه با 

 مورخ هـ66011/ت969151 شماره به وزيران هيأت نامهتصويب 6 بند اجراي براي پيشنهادي بسته ارائه"عنوان

تصويب نامه  به  6بود. در اين خصوص با حضور اعضاء اين موضوع به بحث گذاشته شد. متن بند  "91/91/15

 شرح زير مي باشد. 

تحويل حجمي آب براي کليه مصارف از جمله کشاورزي با رعايت کارکرد انجام مي شود. در صورت عدم رعايت 

برداري، بهاي برق  ان مندرج در پروانه بهرهسقف کارکرد در خصوص منابع آب زيرزميني و مصرف بيش از ميز

 شود.اضافي بر اساس مصارف تجاري محاسبه و دريافت مي

  6در ابتداي اين جلسه ضمن بيان دستور کار اشاره شد که گزارش وزارت اطالعات در خصوص بند شماره 

ه است که در صورت پياده مصوبه هيأت وزيران دريافت شده است و دراين گزارش با بيان دغذغه ها مطرح گرديد

سازي اين موضوع احتمال وقوع مشکالت اجتماعي وجود دارد. ما بايد دو کار را مبنا قرار دهيم يا گزارش آنها را 

بررسي نماييم و يا اينکه به مباحث پيشنهادي بپردازيم. ايشان در اين خصوص نظر اعضا را پرسيدند که  

 ق بودند. حاضران نيز با مطرح کردن پيشنهاد مواف

در  "وزيرانتصويب نامه  هيئت  6ضوابط اجرايي ماده "اي با عنوان  همچنين در اين جلسه در خصوص در ارائه

هاي برق  مربوط  خصوص چارچوب کار و مباحث مرتبط توضيحاتي ارائه گرديد. در اين ارائه در  خصوص تعرفه

کيلو وات ميزان اين تعرفه ها  90درت محدوده و ساير مصارف با توجه به ق (به مصارف توليد)آب و کشاورزي

متن مصوبه پيشنهادي براي تصويب در کارگروه ملي  "توضيح داده شد. پيشنهادات ارائه شده  با عنوان 

 بند  به شرح زير مطرح شدند.  9را در قالب   "سازگاري با کم آبي

داري معتبر، طبق مصوبه هيئت چاهها تا سقف کارکرد مجاز مندرج در پروانه بهره برتعرفه برق  -9

 ( و مصوبات ذيربط محاسبه و دريافت مي شود.19/1/1ه  مورخ 66066/ت91950وزيران)

براي برداشت مازاد بر کارکرد پروانه بهره برداري چاهها ، تعرفه برق ساير مصارف )تجاري( توسط وزارت نيرو  -1

 به  شرکت توانير ابالغ گردد.

ايران و شرکت توانير موظفند ظرف مدت شش ماه سامانه استعالم دوسويه آب و شرکت مديريت منابع آب  -9

برق را جهت شناسايي مصارف مازاد بر پروانه بهره برداري چاهها راه اندازي کنند. وزارت جهاد کشاورزي و 

و گذاري اطالعات  وزارت صنعت، معدن و تجارت موظفند  ظرف مدت يک سال تمهيدات الزم براي به اشتراک

 تبادل بين سامانه اي با سامانه مذکور را فراهم نمايند.  

 وزارت نيرو موظف است نسبت به قطع برق چاههاي غيرمجاز اقدام نمايد. -8
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هاي توليد  ها و دستگاههاي اجرايي موظفند از ارائه هرگونه حمايت و خدمات اعم از يارانه، نهاده وزارتخانه -6

آالت(، خريد توافقي، بيمه و تسهيالت به مالکين و بهره برداران چاهها و موتور )انرژي، کود، بذر، سم و ماشين 

 .هاي غيرمجاز آب )بر اساس استعالم از سامانه دو سويه آب و برق( جلوگيري نمايند تلمبه

مصوبه هيات  6شرکت توانير و شرکت مديريت منابع آب ايران ، مشترکاً گزارشات فصلي اجرايي نمودن ماده -5

 ( را به کارگروه ملي سازگاري با کم آبي اعالم نمايند.91/91/15ه  مورخ  66011/ت 969151ران )وزي

و « دستورالعمل خسارت به آبخوان»بر پروانه بهره برداري چاهها، در قالب در صورت تکرار برداشت آب مازاد  -9

اقدامات الزم براي کنترل برداشت )ابالغي وزارت نيرو( « دستورالعمل نصب و بهره برداري کنتورهاي هوشمند»

 بعمل خواهد آمد. آب

 

 مديريت شرکت توسط شده پيشنهاد اجرايي در پايان جلسه با توجه به مباحث مطرح شده مقرر گرديد ضوابط

 کردن پلکاني موضوع ضمناً. شود ارائه تخصصي کميته آتي جلسات در و گيرد قرار بازنگري مورد ايران آب منابع

 بررسي موضوع، فني جزئيات براي و گيرد قرار نظر مورد نيز اجرا زماني برنامه و اخطار دفعات و برق تعرفه

 در است قرار که اطالعات وزارت گزارش موضوع، مجدد بررسي زمان تا همچنين. آيد عمل به تري دقيق

 .گيرد قرار نظر مد شود، ارائه زيربنايي امور کميسيون

 
 گروه ملي سازگاري با کم آبيجلسه پانزدهم  کميته تخصصي کار

 براي پيشنهادي ، بسته90/9/19در جلسه پانزدهم کميته تخصصي کارگروه ملي سازگاري با کم آبي در مورخ 

ارائه گرديد. در اين  91/91/15 مورخ هـ66011ت/969151 شماره به وزيران هيأت نامه تصويب 6 بند اجراي

استان کشور و بر مبناي  96بررسي شد. در  اه هاي کشاورزيالگوي رفتاري بهره برداران چجلسه در ابتدا 

چاه کشاورزي،  مصرف برق واقعي برق  به مصرف مجاز بررسي و تحليل شد. در اين جلسه ضمن  91000

تشريح روند مصرف و رفتار مصرف کنندگان شرايط مصارف بيش از الگوي مطلوب تحليل گرديد. همچنين 

د گردد تا با توجه به شرايط موجود در يک برنامه زماني سه ساله نسبت به اعمال پيشنهاد گرديد تا شرايطي ايجا

نمايند، اقدام گردد. در اين ارائه ها ميزان سهم  تعرفه براي مصرف کنندگاني که از الگوي تعريف شده تبعيت نمي

استان تهيه شده و  96از مازاد مصرف انرژي نسبت به پروانه بهره برداري با توجه به اطالعات تهيه شده از 

باشد.  تحليل انجام شده  برداران مي درصد بهره 90درصد از مازاد مصرف مربوط به  91دهد  ها نشان مي تحليل

 نشان داده شده است.  9در نمودار شماره 

در ابتداي جلسه اشاره اي به گزارش وزارت اطالعات نمود و بيان داشت که کاهش ساعت کارکرد چاهها 

در پي خواهد داشت. ايشان اشاره داشت که در گزارش مذکور بيان شده است که با توجه به مشاعي  مشکالتي را

بودن چاهها، امکان مديريت بهينه وجود ندارد و با توجه به نبود ابزار اندازه گيري، منازعات اجتماعي بوجود 

وص کاهش مصرف برق سبب بي خواهد آمد. در نظريه وزارت اطالعات تأکيد شده است که اجراي مصوبه در خص
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دهد. در گزارش ارائه شده موارد  نظمي مي گردد و جامعه را به سمت عدم اعتماد به تصميمات دولت سوق مي

 زير پيشنهاد شده است:

 مبناي بهره برداري به صورت حجمي قرار گيرد.  -9

 خريد چاههاي با کيفيت نامناسب در دستور کار قرار گيرد.  -1

 زشي و ترويجي برگزار گردد. کالسهاي توجيهي، آمو -9

 تصويب نامه در يک برنامه پنج ساله و به صورت تدريجي عملياتي شود.  -8

 
 استان کشور 96وضعيت سهم مازاد مصرف انرژي در چاههاي کشاورزي در  -9شکل 

 

بناي در توضيحات مطرح شده به جلسه کارگروه زيربنايي دولت اشاره گرديد و بيان شد که رويکرد بايستي بر م

حجم قرار گيرد و بايد با ارائه فرمولي به حجم برداشت آب رسيده و فرمول را در پياده سازي مصوبه لحاظ 

نماييم. ضمن ارائه بسته پيشنهادي اشاره شد که در تهيه پيشنهاد تا حد امکان پيشنهادات  وزارت اطالعات 

درصد مصرف کنندگان آب زيرزميني  66د استان نشان داد که حدو 96لحاظ شده است.  بررسي انجام شده در 

درصد انرژي مصرفي آنها دو برابر الگو مي باشند. در  91زير الگوي مصرف برق مصرف مي نمايند و بيش از 

استان هاي بررسي شده دو استان خراسان رضوي و قم از جامعه اماري تبعيت نمي کنند و مازاد مصرف انرژي 

درصد کمتر از حد مجاز مصرف مي نمايند.  در بسته پيشنهادي کساني  96دارند و در استان اذريجان شرقي، 

برابر الگو مصرف مي نمايند در بحث تعرفه افزايش تعرفه اي براي آنها لحاظ نمي شود.  به بسته  9/9که تا 

 پيشنهادي نقدهايي وارد شد مبني بر اينکه که پياده سازي اين پيشنهاد سبب تنش هاي اجتماعي مي گردد. 

همچنين بيان شد، چرا اين بسته پيشنهادي فقط براي بخش کشاورزي مي باشد. همچنين مطرح گرديد که 

هيچ ارتباطي بين مصرف انرژي و مصرف آب وجود ندارد. اعضاء تاکيد داشتند بايد تحويل حجمي مالک عمل 

 باشد. در اين خصوص همچنين بايد درصدي از خطا را نيز بپذيريم.    
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 وزارت گزارش در شده مطرح پيشنهادات ه با توجه به مباحث مطرح شده مقرر گرديد، پاسخدر اين جلس

 با و جلسه در شده مطرح توضيحات به باتوجه زيست محيط و صنعت زيربنايي، امور کميسيون در اطالعات

 توسط شترکاًم گزارش، و نامه متن  .شود تهيه تحويلي آب حجم مبناي بر هاچاه برق هزينه محاسبه بر تاکيد

 سازمان يا نيرو وزارت طرف از و گردد تهيه کشور بودجه و برنامه سازمان و ايران آب منابع مديريت شرکت

 جهادکشاورزي، نيرو، هايوزارتخانه از متشکل همچنين، کارگروهي .شود ارسال پاسخ کشور، بودجه و برنامه

 مصوبه 6 بند اجراي جهت شده ارائه پيشنهادي متن کشور، بوجه و برنامه سازمان و تجارت و معدن صنعت،

 جهت تخصصي کميته شانزدهم جلسه در و نموده اصالح جلسه، در مطروحه توضيحات براساس را وزيران هيأت

 بعهده را جلسه تشکيل هماهنگي محوريت ايران آب منابع مديريت مقرر گرديد شرکت. دهند ارائه نهايي تأييد

 .داشت خواهد

 
 کميته تخصصي کارگروه ملي سازگاري با کم آبي جلسه شانزدهم 

 براي پيشنهادي ، بسته18/9/19در جلسه  شانزدهم کميته تخصصي کارگروه ملي سازگاري با کم آبي در مورخ 

ارائه گرديد. در اين  91/91/15 مورخ هـ66011ت/969151 شماره به وزيران هيأت نامه تصويب 6 بند اجراي

وط به توان مورد نياز پمپاژ که در برگيرنده دبي، ارتفاع پمپاژ و راندمان پمپ مي جلسه ضمن ارائه رابطه مرب

باشد نسبت به تحليل مصرف انرژي اقدام شد. در اين خصوص به عنوان نمونه ميزان ساعت کارکرد و حجم 

فه مصرف برداشتي با توجه به دبي مندرج در پروانه ارائه شد. در اين جلسه همچنين نموداري از وضعيت اضا

چاه کشور بر مبناي اطالعات اخذ شده از استانهاي فارس، کرمان، سمنان، زنجان،  91000انرژي براي بيش از 

خراسان رضوي، خراسان شمالي، خراسان جنوبي، چهارمحال و بختياري، ايالم، البرز، اصفهان، اردبيل، همدان، 

برابر مصرف بيش از حد مجاز به عنوان مبناي اوليه  9/9ها حد پايين  قم و آذربايجان شرقي ارائه شد. در تحليل

نيز بعنوان حد اعمال جريمه بيشتر لحاظ شد. طبق  9ها پيشنهاد گرديد. همچنين حد باالي  براي اعمال جريمه

درصد جامعه مشترکين با شرايط تعريف شده 11نفر معادل  91000نفز از  99999تحليل بعمل آمده در حدود 

نفر  901درصد مشترکين معادل 8مه مي شوند. بعنوان مثال در استان آذربايجان شرقي، مشمول پرداخت جري

نفر  999درصد مشترکين معادل 9مشمول پرداخت جريمه خواهند شد. در استان چهارمحال و بختياري، 

نفر از مشترکين  6659درصد مشترکين معادل 99مشمول پرداخت جريمه مي گردند. در استان خراسان رضوي 

شوند.  نفر مشمول جريمه مي 600درصد مشترکين معادل  50شوند. در استان قم،  شمول پرداخت جريمه ميم

 اجرايي جهت پيشنهادي نمودار مشمولين اعمال جريمه در استان قم نشان داده شده است.   بسته 1درشکل 

 مندرج در جدول يک رحش به جلسه در شده انجام اصالحات براساس وزيران هيأت نامه تصويب 6 بند نمودن

. شود ارائه نهايي تصويب جهت آبي کم با سازگاري ملي کارگروه نهم جلسه در شد مقرر و گرفت قرار تاييد مورد

 .گردد ارائه و محاسبه پيشنهادي، بسته اعمال از ناشي درآمدهاي از ريالي برآورد شد مقرر همچنين
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 هنمودار جامعه مشترکين مشمول اعمال جريم -2شکل 

 
 جلسه نهم کارگروه ملي سازگاري با کم آبي

 اجراي براي پيشنهادي برگزار گرديد، بسته6/9/19در جلسه  نهم کارگروه ملي سازگاري با کم آبي که در مورخ 

که در جلسه شانزدهم کميته  91/91/15 مورخ هـ66011ت/969151 شماره به وزيران هيأت نامه تصويب 6 بند

اري با کم آبي نهايي شده بود، ارائه و بررسي شد. در اين جلسه ضمن ارائه رابطه تخصصي کارگروه ملي سازگ

مربوط به توان مورد نياز پمپاژ که در برگيرنده دبي، ارتفاع پمپاژ و راندمان پمپ مي باشد نسبت به تحليل 

توجه به دبي  مصرف انرژي اقدام شد. در اين خصوص به عنوان نمونه ميزان ساعت کارکرد و حجم برداشتي با

 91000مندرج در پروانه ارائه شد. در اين جلسه همچنين نموداري از وضعيت اضافه مصرف انرژي براي بيش از 

چاه کشور بر مبناي اطالعات اخذ شده از  استانهاي فارس، کرمان، سمنان، زنجان، خراسان شمالي، خراسان 

دبيل، همدان، قم و آذربايجان شرقي ارائه شد. در تحليل جنوبي، چهارمحال و بختياري، ايالم، البرز، اصفهان، ار

ها پيشنهاد گرديد.  برابر مصرف بيش از حد مجاز به عنوان مبناي اوليه براي اعمال جريمه 9/9ها حد پايين 

 99999نيز بعنوان حد اعمال جريمه بيشتر لحاظ شد. طبق تحليل بعمل آمده در حدود  9همچنين حد باالي 

درصد جامعه مشترکين با شرايط تعريف شده مشمول پرداخت جريمه مي شوند. 11نفر معادل  91000نفز از 

نفر مشمول پرداخت جريمه خواهند شد.  901درصد مشترکين معادل 8بعنوان مثال در استان آذربايجان شرقي، 

د. در نفر مشمول پرداخت جريمه مي گردن 999درصد مشترکين معادل 9در استان چهارمحال و بختياري، 

 شوند.  نفر از مشترکين مشمول پرداخت جريمه مي 6659درصد مشترکين معادل 99استان خراسان رضوي 

مندرج در جدول  شرح به وزيران هيأت نامه تصويب 6 بند نمودن اجرايي جهت پيشنهادي در اين جلسه بسته

بهره برداران در مقايسه با نسبت وضعيت  6و  8، 9در شکل هاي   گرفت. قرار تاييد مورد يک در سه سال متوالي
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مصرف در سالهاي اول تا سوم با توجه به سيسات گذاري مربوط به اجراي بسته پيشنهادي مشخص شده است. 

 به وزيران هيأت نامهتصويب 6 بند اجراي براي جلسه در پيشنهادي اصالحات پس از انجام گرديد همچنين مقرر

 کشور ابالغ گردد.  بودجه و برنامه سازمان نظر اعالم و 91/91/15 مورخ هـ66011ت/969151 شماره

 

 
 نمودار تعداد بهره برداران با توجه به  نسبت مصرف در سال اول -9شکل 

 

 

 

 نمودار تعداد بهره برداران با توجه به  نسبت مصرف در سال دوم -8شکل
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 ل سومنمودار تعداد بهره برداران با توجه به  نسبت مصرف در سا -6شکل 
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 ( 5/8/79مصوبه نهمین جلسه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی ) مورخ 

 درخصوص تعرفه مصارف مازاد برق چاه ها 

وزيران، با اعمال تعرفه مصارف  مازاد برق  محترم   هيات1915/15/15هـ مورخ 55015/ت159151نامه شماره  تصويب 5مقرر شد براي تسهيل در اجراي بند  (1

 صورت پلکاني، به شرح جدول زير اقدام شود: سال به 9مدت  ها، ظرف چاه

 اولســــال  ســــال دوم ســــال سوم

 تعرفه

 در مـورد اســتفاده

 محاسبه هزينه برق 

 ميزان مصرف برق
 نسبت به مصرف مجاز مندرج 

 در پروانه بهــره بــرداري

 تعرفه
 در مـورد اســتفاده

 محاسبه هزينه برق 

 قميزان مصرف بر
 نسبت به مصرف مجاز مندرج 

 در پروانه بهــره بــرداري

 تعرفه
 در مـورد اســتفاده

 محاسبه هزينه برق 

 ميزان مصرف برق
نسبت به مصرف مجاز 

پروانه بهــره  مندرج در
 بــرداري

 برابر 7/1تا  ابالغي تعرفه برابر  5/1تا  ابالغي تعرفه برابر  9/1تا  ابالغي تعرفه

 ابالغي تعرفه

 + 
%  تعرفه 75

 سايرمصارف)تجاري(

 برابر 5تا  9/1از 

 ابالغي  تعرفه
+ 

%  تعرفه 50
 سايرمصارف)تجاري(

 برابر 5/5تا  5/1از 

 ابالغي  تعرفه
+ 

%  تعرفه 55
 سايرمصارف)تجاري(

 برابر 9تا  7/1از 

 ابالغي تعرفه

 + 

مصارف % تعرفه ساير 75
 برابر( 5تا 9/1)براي دامنه

  + 

% تعرفه 100
 يرمصارفسا

 برابر( 5)براي بيش از  

 برابر  5بيشتر از 

 ابالغي تعرفه
 + 

مصارف % تعرفه ساير 50
 برابر( 5/5تا  5/1)براي دامنه

  + 

% تعرفه سايرمصارف 75
 برابر( 5/5)براي بيش از 

 برابر  5/5بيشتر از 

 ابالغي  تعرفه
+ 

مصارف % تعرفه ساير 55
 9تا   7/1)براي دامنه

 برابر(

  + 

 تعرفه سايرمصارف% 50
 برابر( 9)براي بيش از  

 برابر  9بيشتر از 

 



 دبیرخاهن کارگروه ملی سازگاری با کم آبی   9ویپست  از 17 صفحه
 

بط، توسط هاي برق و شرايط عمومي آنها است که مستند به قوانين و مصوبات مرت تبصره الف: منظور از تعرفه ابالغي، تعرفه
 . وزير نيرو ابالغ مي شود

ظرف مدت سه سال اعمال مي گردد. وزارت نيرو ب: ميزان تعرفه برق مازاد مصرفي چاه ها بصورت پلکاني و تبصره  
 مکلف است از سال چهارم نسبت به قطع برق مشترکين با مصرف بيش از سي درصد ميزان مجاز پروانه صادره، اقدام نمايد.

برداري   کنند با رعايت مفاد پروانه بهره هاي آب خود را به کنتور هوشمند حجمي مجهز مي تبصره ج: مشترکيني که چاه
 باشند. ربوطه مشمول اين مصوبه نميم

شرکت هاي آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان موظف هستند به شکايات مشترکين مشمول تعرفه هاي  (5

حداکثر طي يک ماه، رسيدگي و در صورت نياز نسبت به اعمال اصالحات الزم، اقدام (، ساير مصارف )تجاري

 نموده و يا  به صورت مکتوب پاسخ دهند. 

هاي نيرو، جهاد کشاورزي، صنعت، معدن و تجارت و کارگروه هاي استاني سازگاري با کم آبي، موظفند  وزارتخانه (9

رساني و آگاهي سازي در خصوص اجراي اين مصوبه اقدام و نتايج آن را به  از طرق مختلف نسبت به اطالع

 کارگروه ملي سازگاري با کم آبي گزارش نمايند.

 و پشتيباني الزم را براي تسهيل در اجراي اين مصوبه به عمل آورند.  استانداران، تدابير (4

سازمان برنامه و بودجه کشور با درخواست وزارت نيرو ، رديف هاي درآمد و هزينه )بصورت تملک داراييهاي  (5

شت درصد اعتبار براي پايش د 90سرمايه اي ( موضوع بند يک اين مصوبه را در لوايح بودجه سنواتي با توزيع 

درصد مابقي  50هاي کشور و کمک هاي فني و اعتباري جهت تهيه  و نصب کنتورهاي هوشمند حجمي آب و 

  براي توسعه زير ساخت هاي برق کشاورزي ، منظور خواهد نمود .

 .وزارت نيرو موظف است برق کليه  چاه هاي غير مجاز را در سال اول قطع نمايد  (5

 

 


