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مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشورشرکت

هاي قانونی تعرفه هاي آب و فاضالباعمال معافیت ها و بخشودگیضوابطموضوع:

8/1/1400مورخ 200/10223/1400کل کشور، موضوع نامه شماره 1400پیرو ابالغ قانون بودجه سال 
اي مستفاد از قوانین و مقررات هاي تعرفهو تخفیفهاها، معافیتبدینوسیله ضوابط مرتبط با اعمال بخشودگی
فروش انشعابات آب و »هاي آب و فاضالب به تفکیک دو بخشجاري کشور در حوزه تحت پوشش شرکت

گردد:به شرح ذیل ابالغ می» بها و کارمزد دفع فاضالبآب«و » فاضالب

هاي حق انشعاب آب و فاضالببخشودگی.1

) 6تبصـره ( » ق«) بند 9) قانون برنامه ششم توسعه و جز (80ماده (» چ«) بند 2زء (بر اساس ج.1,1
کل کشور، افراد تحت پوشـش (مـددجویان) کمیتـه امـداد امـام      1400ماده واحده قانون بودجه سال 

پوشش نهادها و ساز براي هر کدام از افراد تحت(ره) و سازمان بهزیستی کشور و خیرین مسکنخمینی
هـاي انشــعابات آب و فاضـالب بــراي واحـدهاي مســکونی    هـاي حمــایتی، از پرداخـت هزینــه  سـازمان 

بـار معـاف   یافته به آنان بر اساس الگوي مصرف اعالمی وزارت راه و شهرسازي، فقط براي یکاختصاص
د نامه کتبی از انجمن یادشده و تأییساز با ارائه معرفیخیرین مسکنپوشش انجمنافراد تحت.باشندمی

.بنیاد مسکن انقالب اسالمی از معافیت این بند برخوردار خواهند شد

) قانون برنامه ششم توسعه، رزمنـدگان هشـت سـال دفـاع     88ماده (»ث«) بند 5بر اساس جزء (.1,2
%) 25ماه سابقه حضور در جبهه دارند و جانبـازان زیـر بیسـت و پـنج درصـد (     مقدس که حداقل شش
ماه سابقه اسارت و همسران و فرزندان آنان، از انشعاب رایگان آب و متر از ششجانبازي و آزادگان با ک

باشند.فاضالب براي یک بار در یک واحد مسکونی برخوردار می

هـاي  هاي دینی مصرح در قانون اساسی و حوزهها، اماکن صرفاً مذهبی اقلیتکلیه مساجد، مصلی.1,3
) قانون برنامه 95ماده (» الف«اري، بر اساس تبصره ذیل بند علمیه شامل مراکز آموزشی، پژوهشی و اد

باشند. هاي حق انشعاب آب و فاضالب فقط براي فضاي اصلی معـاف میششم توسعه از پرداخت هزینه
این حکم شامل اماکن تجاري وابسته به آنها نیست.

رسـانی  ) قانون جامع خدمات6() و تبصره ذیل ماده 3) ذیل ماده (2) و (1هاي (به استناد تبصره.1,4
%) و باالتر، آزادگان و هر یک از اعضاي 25به ایثارگران، جانبازان با درصد جانبازي بیست و پنج درصد (

شـده از طـرف بنیـاد    خانواده معظم شهدا، اسرا، مفقوداالثرها (شامل همسر، فرزندان و والدین) معرفـی 
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انشعاب آب و فاضالب براي احداث یک واحد مسکونی با هايشهید و امور ایثارگران، از پرداخت هزینه
جانبازان و بار معاف هستند.زیربناي مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست مترمربع تجاري براي یک

انـد، ایـن معافیـت بـه     آزادگان متوفی مشمول این بند که قبل از فوت از معافیت مذکور استفاده نکرده
باشند و یا به قیم قانونی با ارائه دار مینت فرزندان جانباز و آزاده را عهدههمسر آنان که مسئولیت حضا

آزادگان و جانبازان متأهل متوفی که داراي فرزنـد  گردد.مستندات قانونی، به نام فرزندان آنان اعطا می
گردد.نباشند، معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می

) قانون جـامع  11قانون برنامه ششم توسعه و همچنین ماده ()86ماده (» ت«بر اساس مفاد بند .1,5
) بــه شــماره 11نامــه اجرایــی مــاده (آیــین) 2رســانی بــه ایثــارگران و تبصــره ذیــل مــاده ( خــدمات
مصوب هیأت وزیران، گلزارها و یادمان شهدا از پرداخـت  –14/10/1393مورخ ه 50572/ت120660

باشند. انشعاب مـذکور شـامل مصـارف    جه سنواتی معاف میخدمات مربوط به آبرسانی طبق بودهزینه
غیر از گلزارها و یادمان شهدا نیست و در تعیین ظرفیـت قـراردادي انشـعاب بایـد مصـرف مـورد نیـاز        

متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته شود.

) قـانون حمایـت از حقـوق معلـوالن، افـراد داراي      19) ذیل مـاده ( 2) و (1هاي (بر اساس تبصره.1,6
هاي حق انشعاب آب و فاضالب منطبق معلولیت با ارائه معرفی نامه سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه

راي باشـند. ایـن معافیـت بـراي هـر فـرد دا      با الگوي مسکن اعالمی وزارت راه و شهرسازي، معاف مـی 
معلولیت صرفا براي یک واحد مسکونی مجاز است.

هـا و  هاي بسیج (پایگـاه کل کشور، رده1400) قانون بودجه 6تبصره (» ق«) بند 5جز (بر اساس. 1,7
هاي دفاع مقـدس از پرداخـت حـق انشـعاب اعـم از شـبکه، انشـعاب و اشـتراك آب و         ها) و موزهحوزه

هاي مـذکور مشـمول معافیـت نیسـت و در تعیـین      انشعابفاضالب معاف هستند. مصارف غیرمتعارف
ظرفیت قراردادي انشعاب باید مصرف مورد نیاز متعارف و حداکثر امکان مدیریت مصرف در نظر گرفته 

شود.

بها و کارمزد دفع فاضالبآبهايبخشودگی.2

)، 2از مقـررات مـالی دولـت (   ) قانون الحاق برخی مواد به قانون بخشـی  13بر اساس مفاد ماده (.1,2
هاي علمیـه، گلزارهـاي شـهدا،    ها، حوزهها، مؤسسات قرآنـی، دارالقرآنفضاهاي اصلی مساجد، حسینیه

هاي دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هاي عالم روستاها و اماکن مذهبی اقلیتها، خانهامامزاده
د. این حکم شامل اماکن تجاري وابسته به آنهـا  باشنهزینه مصارف ماهانه آب و دفع فاضالب معاف می

نیست.

نامه آیین) 2رسانی به ایثارگران و تبصره ذیل ماده () قانون جامع خدمات11بر اساس مفاد ماده (.2,2
مصوب هیأت وزیران، کلیه گلزارها –14/10/1393مورخ ه50572/ت120660اجرایی آن به شماره 
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اوقـاف و امـور خیریـه و وزارت   هـا و سـازمان  که تحت پوشش شهرداريهایی و یادمان شهدا در مکان
باشند.آب مصرفی معاف میمیراث فرهنگی، گردشگري و صنایع دستی نیستند از پرداخت هزینه

) ماده 9تبصره (» ح«کلیه واحدهاي آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش، بر اساس مفاد بند .3,2
کل کشور، در صورت رعایت الگوي مصـرف ابالغـی سـازمان برنامـه و     1400واحده قانون بودجه سال 

بودجه کشور، از پرداخت هزینه آب مصرفی معاف هستند.
کل کشور، تعرفه آب مشـترکین کـم مصـرف    1400) قانون بودجه 8تبصره (» ي«بر اساس بند .4,2

هزیسـتی بـا رعایـت منـاطق     خانوارهاي محروم تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان ب
شود. تعرفه به نرخ صفر خانوارهاي مذکور، بر اساس بعـد خـانوار   جغرافیایی کشور برابر صفر تعیین می

گردد.محاسبه می

موظفند ضمن اجراي دقیق ضوابط، بار مالی ناشی از اعمال این ضوابط را جهـت  هاي زیرمجموعهشرکتکلیه 
مفـاد قـانونی مربوطـه محاسـبه و بـه آن شـرکت اعـالم نماینـد. همچنـین دفتـر           التفـاوت، مطـابق  دریافت مابـه 

گذاري و تنظیم مقررات بازار آب و برق وزارت نیرو نیز در ایفـاي وظـایف نظـارتی، موظـف اسـت گـزارش       سرمایه
عملکرد این ابالغیه را هر شش ماه یکبار تهیه و ارائه نماید.

محسن بختیار
و اقتصاديمعاون برنامه ریزي


