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 عامل شركت هاي آب و فاضالب شهري و روستایي سراسر كشور مدیران
 

 1397هاي حق انشعاب ، آب بها و كارمزد جمع آوري و دفع فاضالب در سال  بخشودگيموضوع:

 
 
 ا سالمب

 
ه ب، 1397الب بها در سال وش آب و فاضالب، آب بها و فاضبه فر هاي مربوطاعمال بخشودگی ضوابط بدينوسیله
ها و اجاراي ايان ضاوابط را ها موظفند بار مالی ناشی از اعطاي تخفیفاا  و بخشاودگیگردد. کلیه شرکتشرح زير اعالم می
 اعالم نمايند.رکت مهندسی آب و فاضالب کشور شالتفاو  مطابق مفاد قوانین مرتبط، به جهت دريافت مابه

 انشعاب هايخشودگیب -1

امل ش هیعلم يهاو حوزه یمصرح در قانون اساس ینيد يهاتیاقل یاماکن صرفاً مذهب ها،یمساجد، مصلکلیه  -1-1

رنامه ششم توسعه، از قانون ب« 95»ماده « الف»براساس تبصره ذيل بند  ي،و ادار یپژوهش ،یمراکز آموزش

ذکور باشند. معافیت مفضاي اصلی معااف می انشعاب آب و فاضالب فقط براي حقهاي پرداخت هزينه

 گردد. هاي جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاري مربوطه نمیشامل بخش

هیأ   14/10/93مورخ ه 50572 /120660مصوبه شماره « ۲»گلزارها و يادمان شهدا براساس ماده  -2-1

مل مذکور شا باشند. انشعابمی معافهزينه خدما  مربوط به آبرسانی ازجمله انشعاب وزيران، از پرداخت 

 مصارفی به غیر از گلزار و يادمان شهدا نیست.

ماده واحد قانون  (6تبصره ) «ع»و بند  قانون برنامه ششم توسعه« 80»ماده « چ»بند « 2»براساس جزء  -3-1

ستی ازمان بهزي، مددجويان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی )ره( و سکل کشور  1397بودجه سال 

 هاي حمايتی، با ارائهساز براي هر کدام از افراد تحت پوشش نهادها و سازمانو خیرين مسکن کشور

اب آب هاي برقراري انشعنامه از نهادهاي فوق براي يک بار و يک انشعاب مسکونی از پرداخت هزينهمعرفی

 باشند.و فاضالب معاف می

آزادگان و هريک از اعضاي محترم خانواده  التر،%( و با25جانبازان با درصد جانبازي بیست و پنج درصد ) -4-1

)شامل همسر،فرزندان و والدين( که فاقد مسکن يا داراي مسکن نامناسب  اسرا و مفقوداالثرها معظم شهدا،
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و تبصره ذيل ماده  (3) (ماده2( و )1به استناد تبصره هاي) معرفی بنیاد شهید و امور ايثارگرانبا می باشند 

ما  رسانی به ايثارگران از پرداخت هرگونه هزينه حق انشعاب آب و فاضالب و پنجاه ( قانون جامع خد6)

زينه خدما  انشعاب براي يک بار و يک واحد مسکونی با زيربناي مفید تا يکصدو بیست اا( ه50درصد)%

ترم جانبازان ااامترمربع و بیست متر مربع تجاري در محل سکونت خود معاف هستند. درخصوص خانواده مح

و آزادگان متوفاي مشمول اين بند که قبل از فو  از معافیت مذکور استفاده نکرده اند، اين معافیت به 

باشند و يا به قیم قانونی به نام همسران آنان که مسئولیت حضانت فرزندان جانباز و آزاده عهده دار می

دگان متاهل متوفی که داراي فرزند نباشند گردد. ضمنا درخصوص جانبازان و آزافرزندان آنان اعطا می

فرزندان جانبازان هفتاد درصد و باالتر فاقد مسکن درصورتی که گردد.معافیت مذکور به همسر آنان ارائه می

 باشند.از اين معافیت برخوردار می قبال از زمین يا مسکن دولتی استفاده نکرده باشند

 4-1ربنداشاره د مورد ونی براساس  واحد می باشد، بنابراين معافیتبصاره: با توجه به اينکه حق انشعاب مسکت

 شامل يک واحد مسکونی می گردد.

 آب بها و کارمزد دفع فاضالب هايبخشودگی -2

هاي علمیه، گلزارهاي شهدا، ها، حوزهها، مؤسسا  قرآنای، دارالقرآنفضاهاي اصلای مساجد، حسینیه -1-2

تناد ماده هاي دينی مصرح در قانون اساسی، به اسو اماکن مذهبی اقلیت اهاي عالم روستاهها، خانهامامزاده

مصارف  رداخت هزينهپ( از ۲قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررا  مالی دولت ) (13)

ها و سازمان هايی که تحت پوشش شهرداريمعافند. همچنین يادمان شهدا در مکانماهانه آب و فاضالب 

« ۲»ماده  ره ذيلو امور خیريه و میراث فرهنگی، صنايع دستی و گردشگري نیستند، براساس تبص اوقاف

آب  زينههیأ  محترم وزيران، از پرداخت ه 14/10/93مورخ  اه 50572  /120660مصوبه شماره 

 هاي جانبی غیرمتعارف از جمله مراکز تجاري مربوطهباشند. بديهی است مصارف بخشمصرفی  معاف می

 گردند. مشمول معافیت مذکور نمی

متعاقبا پس از ر، کل کشو 1397( ماده واحده قانون بودجه سال 6بند)ي( تبصره )آيین نامه مربوط به  -2-2

 تصويب هیأ  محترم وزيران ابالغ خواهد شد.

 
 

  جانباز حمیدرضا   
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  رئیس مجمع عمومي  

  
 

 

 برنامه ریزي و امور اقتصادي معاونت 

 


