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 چكيده

شترکان م ویژه تعرفهههای ضروری برای بهبود وضعیت مالی صنعت برق، اصالح نرخ و تعرفه برق بیکی از اقدام

 ین برق ومأینه تهای ضمنی، توزیع هزخانگی از نظر اصالح توزیع یارانهمشترکان  خانگی است. اصالح قیمت برق

 برق هایببخشودگی »هدف طرح  ،ست. ضرورت تحقق این امرهمچنین اصالح الگوی مصرف حائز اهمیت بسیار ا

 دلیل وجوددهد بهکارشناسی صورت گرفته نشان میهای بررسیاما است.  «مصرفخانگی کممشترکان 

ای ری را برشود، بلکه مشکالت بسیانه تنها منجر به تحقق اهداف مذکور نمیدر این طرح های جدی نارسایی

برق و  ام شدهنظیر شیوه محاسبه بهای تم هاییبر این، طرح دارای ابهامعالوه د.صنعت برق ایجاد خواهد کر

ل است این طرح مغایر با اص در مناطق مختلف است. شایان ذکرمشترکان  همچنین بهای برق مصرفی

ی مصرف انرژی ( قانون اصالح الگو۱۰قانون اساسی است. همچنین مفاد این طرح منطبق بر ماده ) مپنجهفتادو

 نیست. خصوصدر این گذاری مجدددهد نیازی به قانونست و نشان میا ۰4/۱2/۱389مصوب 
 

 مقدمه

و رکان مشت یانرانه ضمنی برق مو توزیع عادالنه یامشترکان  ها برای اصالح مصرفترین تصمیمیکی از اثربخش

در  ق است.عرفه فروش برگیری برای اصالح نرخ و تهای توسعه صنعت برق، تصمیممین هزینهأسویی دیگر تاز

مورد  الذکر راشود هر یک بخشی از اهداف فوقپیشنهاهایی که برای اصالح نرخ فروش برق تدوین و ارائه می

 بر اقتضای شرایط موجود است. دهند که غالباً مبتنیید قرار میکأت

گوی مصرف و توزیع ای اصالح شود که منجر به تشویق رعایت الگونههبرق باید ب حال حاضر، تعرفهدر

کنندگان شود. این مهم مورد توجه طرح پیشنهادی تحت عنوان های ضمنی میان مصرفمنصفانه یارانه

 است. به موجب این طرح مقرر شده است، قرار گرفته« مصرفخانگی کممشترکان  بخشودگی بهای برق»

ق مصرفی نند، از پرداخت بهای برکمی ساعت برق مصرفکیلووات 3۰۰خانگی که ماهیانه کمتر از مشترکان 

اعت در سکیلووات ۵۰۰نی که نتوانند سقف الگوی مصرف یاد شده را رعایت کنند تا امعاف شوند. همچنین مشترک

ساعت در کیلووات ۷۰۰دوم بهای تمام شده و باالتر از ساعت یککیلووات ۷۰۰و تا  سوم بهای تمام شدهماه یک

 ۱.ف را پرداخت نمایندماه کل بهای تمام شده برق مصر

از نظر شکلی، مالی و حقوقی مورد « مصرفخانگی کممشترکان  بخشودگی بهای برق»در ادامه مفاد طرح 

 تحقیق و بررسی قرار گرفته شده است. 

                                                                                       

مصرف توسط شورای انقالب مورخ ن خانگی کماحه قانونی بخشوگی بهای برق مشترک. گفتنی است مشابه این طرح در الی1

ساعت از پرداخت بهای برق کیلووات 1۰۰ن تا ابه تصویب رسید که در آن مشترک 1۸/۰۶/1۳۵۸و اصالحیه بعد از آن مورخ ۰۸/1۲/1۳۵۷
 اساس نرخی معین شدند. های برق برل پرداخت بمعاف شدند و مصارف باالتر از آن مشمو
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 طرح بررسي شكلي

 قائل نشده است. های گرم و غیرگرمفاوتی میان ماهاین طرح ت 

  اصالح شود.« ساعتکیلووات»به  ذکر شده و باید« تکیلووا»واحد مصرف در متن به اشتباه 

 براساس  ده است.شهای غیرگرم تدوین اههای گرم مناطق عادی و مدر ماهشترکان م واحده برای مصرفرسد، مفاد مادهنظر میهب

 مناطق گرمسیری تعیین نماید. مشترکان  الگوی مصرف برای وزارت نیرو باید ،واحدهماده« ۱»تبصره 

 د، ین خواهد کرواحده این طرح، وزارت نیرو صرفاً سقف الگوی مصرف را برای مناطق گرمسیری تعیماده« ۱»بصره براساس ت

 های مصرف در آن مناطق محل ابهام است. بنابراین نحوه تعیین نرخ برای هر یک از بازه

 هد تفاوتی خوامقادیر م ،و یا روش هزینه نهایی بهای تمام شده برق با توجه به روش محاسبه آن شامل روش حسابداری، روش سازمان ملل

ر ارز اشاره توان به نرخ تسعیهای مزبور محل ابهام است که در این میان میداشت. ضمن اینکه تعیین مقادیر برخی پارامترها در هر یک از روش

 د. کر

مام شده برق ، قیمت ت۱۵/۱۰/۱388ها مصوب ( قانون هدفمند کردن یارانه۱ماده )« ج»گفتنی است، طبق تبصره ذیل بند 

 را سازمان گذاری بر آنتوان مرجع صحههای تبدیل انرژی، انتقال، توزیع و هزینه سوخت در نظر گرفته شده که میمجموع هزینه

 ق مصرفیهای بربحسابرسی دانست. لذا با توجه به استناد قانونی، روش حسابداری برای تعیین قیمت تمام شده برای محاسبه 

 خانگی باید مبنا قرار گیرد.مشترکان 

  :صورت پلکانی کنندگان بهسایر مصرف قیمت ای از طریق افزایشالتفاوت بودجههزینه مابه»در بخشی از این طرح آمده است

 همچنین ساعت ویلوواتک 3۰۰انه باالتر از یخانگی با مصرف ماهمشترکان  ،«کنندگانسایر مصرف»چنانچه منظور از «. مین خواهد شدأت

های هزینه حدی که تامشترکان  ها اعم از تجاری، عمومی، صنعتی، کشاورزی باشد، اصالح قیمت برق برای تمامیسایر تعرفهمشترکان 

برق  فزایش بهایای از طریق االتفاوت بودجهمابه مین هزینهأاجرای این طرح را پوشش دهد، رقم خواهد خورد. ازسویی دیگر، چنانچه ت

ساعت و هزینه ناشی یلوواتک 3۰۰باالتر از مشترکان  خانگی باشد، نیاز به برقراری موازنه میان درآمدهای حاصل از مصرفمشترکان  سایر

 گیرد. خصوص رفع ابهام صورتدر این دخانگی است. بنابراین بایمشترکان  از اعمال معافیت در پرداخت بهای برق توسط

 رک صرف مشتمبر طرح پیشنهاد شده مبهم است. برای مثال، فرض شود که بتنیممشترکان  نحوه تعیین بهای برق مصرفی

 ساعت است، بهای برق مصرفی به دو صورت قابل تصور است.کیلووات ۶۰۰

سوم بهای تمام یک ساعت در ماه با نرخ معادلکیلووات ۵۰۰تا  3۰۰با نرخ صفر،  ساعت،کیلووات 3۰۰بهای برق مصرفی تا  .۱

 دوم بهای تمام شده محاسبه شود. آن با نرخ معادل یکشده و مابقی 

 دوم بهای تمام شده محاسبه شود. برق مصرفی براساس نرخ یککل بهای  .2

  ز نظر سائل ام ، یکی از.. «منظور حفظ منابع و جلوگیری از اسراف .اهمیت الگوی مصرف و به»با توجه اهداف مورد اشاره در مقدمه

مشترکان  رصد ازد 8۵خانگی است. این درحالی است که به گفته مسئوالن صنعت برق بیش از مشترکان  ف برقطرح کنترل میزان مصر

صرفی و یا فهوم بدممپاسخ مانده است. خانگی کماکان بیمشترکان  ، مسئله بدمصرفیاین با وجودکنند. در الگوی مصرف، برق مصرف می

برق  یگر،عبارت دخانگی است. بهمشترکان  سویر میزان یکنواختی مصرف برق ازمصرفی مستقل از میزان مصرف بوده و بیانگخوش

عد شوند، بلکه بُصیف نمیتو« زیاد»یا « کم»خالف دیگر کاالهای مصرفی خانوارها نظیر بنزین صرفاً با اوصاف خانگی برمشترکان  مصرفی

رق در حران ببعامل بروز مشترکان  شود. بدمصرفیصف میدیگر مصرف آنان با اوصافی که نمایانگر میزان یکنواختی مصرف است، و

پیک مصرف  اعتس 3۰۰حدود زمان بسیار محدود سال ) در مدتمین برق برای بهرمندی أگذاری برای تتابستان بوده و موجب سرمایه

لق مصرف یزان مطمنسبت به  خانگی در اولویت باالتریمشترکان  مصرفی و بدمصرفیشود. لذا پرداختن به مسئله خوش( میبرق در سال

 قرار دارد.  آنها
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 بررسي ابعاد مالي طرح

وجه به نرخ ناریو با تست. دو مطرح شده در باال، سناریوهای مختلفی برای نتایج مالی اجرای این طرح قابل ذکر اس هایبا توجه به ابهام

ادیر م تعیین مقبه عد شده است. گفتنی است، با توجه در نظر گرفته شده برای قیمت تمام شده برق مورد تحقیق و بررسی قرار داده

های اهدی و مهای گرم مناطق عاهای مصرف و نرخ فروش متناظر با آن، محاسبات صورت گرفته در این بخش محدود به ماهبازه

در  خانگی قبرمشترکان  غیرگرم شده است. هرچند نتایج قابل تسری به سایر مناطق گرمسیری است. درحال حاضر، مصرف برق

ف برق در بخش درصد از کل مصر ۶۰ساعت )معادل میلیارد کیلووات ۵3های غیرگرم در حدود های غیرگرم مناطق عادی و ماهماه

شود نشان یرو مینعاید وزارت های مصرف در هر یک از بازه که التفاوت درآمدیوضعیت مصرف برق و مابه ۱جدول  در خانگی( است.

 دهد.را ارائه میمشترکان  مجموع دریافتی صنعت برق از محل فروش برق به 2چنین جدول . همداده شده است

 

 هاي مصرف و درآمد متناظر با هر سناريو. بازه1جدول 

 مصرف مشترک
سهم از كل 

 مصرف

متوسط قيمت برق 

 )وضع موجود(

درآمد 

 صنعت برق
 متوسط قيمت برق

درآمد صنعت برق از 

 محل اجراي طرح

ت درآمد التفاومابه

 صنعت برق

 ساعتريال بر كيلووات درصد ساعتكيلووات
ميليارد 

 ريال

 ميليارد ريال ميليارد ريال ساعتريال بر كيلووات

 يسناريو

1 
 2 يسناريو

 يسناريو

1 

 يسناريو

2 
 1 يسناريو

 يسناريو

2 

300-0 ۷2 ۵۵9 2۱33۱ ۰ ۰ ۰ ۰ 2۱33۱- 2۱33۱- 

500-300 2۰ ۱۰۶2 ۱۱2۵۷ 322 2۱8۶ 34۱۷ 23۱۶8 ۷84۰- ۱۱9۱۱ 

700-500 4 ۱4۶۰ 3۰9۵ 484 32۷9 ۱۰2۵ ۶9۵۰ 2۰۷۰- 38۵۵ 

 9۶9۷ -2۱۵4 ۱39۰۱ 2۰۵۰ ۶۵۵۷ 9۶۷ 42۰3 ۱983 4 700باالتر از 

 توانیر آمار تفصیلی صنعت برق، محاسبات تحقیق.  مأخذ:

 

 :نکات ذیل حائز اهمیت است ۱ یدر بررسی سناریو

 بوده است.   ۱39۷ال ریال در س 9۶۷نظر قرار گرفته شده که معادل  ه براساس روش حسابداری مددر این سناریو، قیمت تمام شد -

زار میلیارد ه 33معادل  های مصرف نسبت به وضع موجوددرصورت اجرای طرح، درآمد حاصل از فروش برق در تمامی بازه -

 کاهش خواهد یافت.  ریال

نگی در رق خابمشترکان  توان انتظار داشت که عوارض برق دریافتی ازن، میاکاهش بهای برق مصرفی مشترک به با توجه -

شبکه برق  گهداریهای غیرگرم نیز کاهش خواهد یافت. این مهم به کاهش منابع برای توسعه و نهای گرم مناطق عادی و ماهماه

 خواهد شد. منجر روستایی و برق تجدیدپذیر 

ی ناچیز های اخیر مقدارهزینه سوخت است. مقدار نرخ سوخت در طول سال دماننای بر اقالم هزینهروش حسابداری مبتنی -

در  ت است. لذامت سوخبر این روش نیز به مثابه عدم تغییر در قیلذا در نظر گرفتن مقدار قیمت تمام شده برق مبتنی بوده است.

 رقم متناظر با آن صفر منظور شده است. 2جدول 

  :یل استحاکی از نکات ذ 2 یبررسی سناریو

رخ ن براساس نقدار آدر این سناریو، قیمت تمام شده برق براساس روش هزینه نهایی بلندمدت مد نظر قرار گرفته شده که م -

 ریال در نظر گرفته شده است.  ۶۵۵۷ریال، معادل  ۱۱۰۰۰۰سنت دالر و نرخ تسعیر ارز  ۱۱سوخت 

ساعت( یلوواتک 3۰۰ثنای مصرف تا های مصرف )به استبازه فروش برق در تمامیاز درصورت اجرای این طرح، درآمد حاصل  -

یارد تومان خواهد میل 44۰۰های صنعت برق بالغ بر نسبت به وضع موجود افزایش پیدا خواهد کرد. در این حالت مجموع دریافتی

 میلیارد تومان بیشتر از وضع موجود است.  4۱۰شد که حدود 
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رود معادل آن به شرکت منظور شده است، لذا انتظار میمشترکان  با توجه به اینکه در این روش بهای سوخت در تعرفه برق -

هزار ریال نرخ تسعیر ارز و با فرض  ۱۱۰سنت دالر به ازای هر مترمکعب و  ۱۱ملی گاز نیز پرداخت شود. با احتساب قیمت گاز 

ساعت برق تولیدی برای هرکیلووات دساعت برق تولید شود، وزارت نیرو بایکیلووات ۵/3اینکه با مصرف هر مترمکعب گاز حدود 

برق خانگی در مشترکان  مین برقأریال هزینه سوخت پرداخت کند. رقم پرداختی بابت بهای سوخت برای برای ت 34۵۷معادل 

 . ۱خواهد شدهزار میلیارد ریال  ۱83های غیرگرم بالغ بر های گرم مناطق عادی و ماهماه

مرکز درآمد و عبارتی هزار میلیارد ریالی مواجه خواهد شد، به ۱39وزارت نیرو با کسری درصورت پرداخت بهای سوخت،  -

 . 2هزینه وزارت نیرو منفی خواهد شد

 

 التفاوت درآمد صنعت برقمجموع درآمد و مابه .2جدول 

 2 يسناريو 1 يسناريو واحد شرح

 جرای طرحدرآمد صنعت برق از محل ا

 میلیارد ریال

۶492 44۰۱9 

 3988۷ درآمد فعلی صنعت برق

 4۱32 -3339۵ التفاوت درآمد صنعت برق از محل اجرای طرحمابه

 -۱8322۱ ۰ شود بابت بهای سوختکسر می

 -392۰2۱ -۵3339  التفاوت درآمد صنعت برق پس از کسر هزینه سوختمابه

 همان. مأخذ:

 

  :تسخانگی از محل اجرا این طرح شامل موارد ذیل امشترکان  رتب برترین آثار متمهم

)برای  شودیقسیم متنفعان اصلی اجرای این طرح، خانوارهایی هستند که مصارف آنان در میان بیش از دو کنتور یکی از ذی -

وارها سته از خاناین د کنند(. مصارفیبخشی از زمان خود را در ویال سپری م بر منزل مسکونی،مثال خانوارهایی در طول ماه عالوه

شود. لذا ساعت در ماه میکیلووات 3۰۰شود و منجر به تعیین مصرف کمتر از گیری )کنتور( توزیع میبین دو یا سه دستگاه اندازه

ی خود بت برق مصرفای بارغم توانایی پرداخت باال و مصرف برق باالتر از الگو )درصورتی که مصارف آنان تجمیع شود( هیچ هزینهبه

 ح است. در این طر ته شدهپرداخت نخواهند کرد. در چنین شرایطی توزیع ناعادالنه یارانه رقم خواهد خورد که در تضاد با اهداف گف

 از یهای بعد از اجرایی شدن آن، بخشبرای کاهش مصرف خود در سالمشترکان  درصورت اجرای این طرح و ایجاد انگیزه برای -

شوند. برای ساعت میکیلووات 3۰۰با مصارف کمتر از مشترکان  هایمین هزینهأساعت متحمل تکیلووات 3۰۰مصارف باالی با مشترکان 

مین أهای تانه آنان باالتر از الگو قرار دارند، متحمل پرداخت هزینهیکنند و مصارف ماهدرصد برق را مصرف می ۱۰مثال، مشترکینی که 

خواهد  3موجب تبعیض ناعادالنهمشترکان  شود. بنابراین، این شیوه توزیع هزینه برق میانمیمشترکان  درصد از برق مصرفی سایر 9۰

 شد. 

شمول می مصرف باالتر از الگوان مشترک های پس از اجرای این طرح، تنهادر صورت لزوم اصالح نرخ فروش برق در سال -

 خواهد شد.  مشترکان  افزایش نرخ خواهند شد که این امر موجب فشار مالی مضاعف بر

ی بین که نرخگذاری تبعیضی با احتساب هزینه سوخت در نظر گرفته شود، نیاز به اصالح سازوکار مالدرصورتی -

رفیت این ظای خارج از تولیدکنندگان برق، شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکت ملی گاز خواهد شد. ایجاد چنین تغییرات گسترده

 طرح است.

 

 

                                                                                       

 تر مستلزم در نظر گرفتن میزان تلفات و راندمان نیروگاهی و تعیین میزان تولید ناویژه متناظر است. برآورد صورت گرفته تقریبی است. محاسبات دقیق. 1

 ق از نیروگاه است. بر عدم تغییر در مرداوات مالی مربوط به خرید برگفتنی است، این نکته مبتنی. ۲

 ذاری است.گهای کلی نظام قانونسیاست« ۹»بند « ۷»و « 1۰»مغایر با جز .۳
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 بررسي حقوقي طرح

می دولت کاهش درآمد عمو، ها( قانون هدفمند کردن یارانه۱ماده )« ج»ا احتساب قیمت تمام شده برق مطابق تبصره بند ب -

ی قانونبند  اجرایی عالوه، طرح پیشنهادی صورتبندیهبقانون اساسی است.  مخواهد یافت، لذا این طرح مغایر با اصل هفتادوپنج

طابق اصل نامه که مامه اجرایی برای آن اطالق نمود. در چنین شرایطی، وظیفه وضع آییننعنوان آیینتوان مزبور بوده که می

 شود. برعهده هیئت وزیران است، نقض می هشتمویکصدوسی

ه قانونگذاری مجدد است. لذا نیازی ب۰4/۱2/۱389( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۰مفاد این طرح منطبق بر ماده )  -

 ندارد.  طرح وجودداف مذکور در برای تحقق اه

بعدها به وزارت نیرو )« وزارت آب و برق»، قیمتگذاری برق برعهده ۱9/۰4/۱34۶( قانون سازمان برق ایران مصوب 9مطابق ماده ) -

 ۱۵/۱۰/۱388ها مصوب مورخ ( قانون هدفمند کردن یارانه۱خر برای این موضوع ماده )ؤتغییر نام یافت( گذاشته شده است. قانون م

خ و مر اصالح نرلذا ورود مجلس شورای اسالمی به اشده است. « های انرژیقیمت حامل»مکلف به اصالح « دولت»است که در آن 

 های انرژی مغایر با قوانین مزبور است.تعرفه حامل

( ۱ماده )« ج»ند بمد نظر قرار گیرد، مغایر تبصره  2 یچنانچه قیمت تمام شده در این طرح مطابق روش ذکر شده در سناریو -

د، ه قرار گیرمام شدها خواهد بود. ضمن اینکه هر روشی غیر از روش حسابداری مبنای تعیین هزینه تقانون هدفمند کردن یارانه

 گر )رگوالتوری( بوده که تاکنون این نهاد در کشور ایجاد نشده است.نیاز به نهاد تنظیم

 

 گيريبندي و نتيجهجمع

جهیزات تیشرفت ازوکار قیمتگذاری پلکانی براساس میزان پرمصرف بودن و بهبود این روش متناسب با پاصوالً استفاده از س

ای صرف برق برولویت مامورد یارانه، میزان  گیری مصرف برق، از منظر کارشناسی قابل دفاع است. اما برای سیاستگذاری دراندازه

گیرد.  توجه قرار ست مورداکه الزم هایی است رای محوو نحوه اعمال سیاست یارانهمندی از یارانه مندی از یارانه، حد مجاز بهرهبهره

 وزه با سایرحهای حمایتی این بر بررسی کارشناسی حوزه انرژی، نیاز است که سیاستگیری در مورد این مسائل عالوهبرای تصمیم

شنهادی در این پژوهش طرح پیامع انجام شود. صورت جگیری بههای دیگر مقایسه و تصمیمهای حمایتی برای حوزهسیاست

 ها نشان داد که مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. بررسی« حقوقی»و « مالی» از منظر« مصرفخانگی کممشترکان  بخشودگی برق»

این  که هد یافتکه درآمد آن کاهش خوا طوریهاوالً اجرای این طرح منجر به تشدید معضالت مالی صنعت برق خواهد شد ب

 قانون اساسی است.  پنجموهفتادمغایر اصل 

 ده و مرجعیتمام ش و همچنین مقدار بهایمشترکان  به لحاظ شکلی طرح دارای ابهاماتی در محاسبه بهای برق مصرفی ثانیاً

ان شده بی گردد. روشهای متعددی وجود دارد که براساس آن بهای تمام شده برق تعیین میبگذارد، است. روش که بر آن صحه

کند که ری تبعیت میها، از روش حسابدا( قانون هدفمند کردن یارانه۱ماده )« ج»برای تعیین بهای تمام شده مطابق تبصره بند 

ارت های وزگذاری بر آن سازمان حسابرسی است. تبعیت از این روش در تعیین بهای تمام شده موجب کاهش درآمدمرجع صجه

وری( برای رگوالت مستقل )نهاد قانون اساسی است. اتخاذ هر روش دیگری نیازمند مرجع پنجموهفتادشود که مغایر اصل نیرو می

 . وجود نداردگذاری بر مقدار بهای تمام شده است که درحال حاضر چنین نهادی در کشور صحه
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ها متولی مند کردن یارانهقانون هدف (۱( قانون سازمان برق ایران و همچنین دولت در ماده )9ثالثاً چون وزارت نیرو در ماده )

 اند، ورود مجلس شورای اسالمی به امر قیمتگذاری مغایر با قوانین مزبور است. قیمتگذاری برق شده

شود. بنابراین می قیتل( قانون اصالح الگوی مصرف انرژی است و قانونگذاری مجدد ۱۰ماده ) بر قطبنرابعاً مفاد این طرح م

ین گردد، مفاد اشود. اضافه میر حسن اجرای این قانون مطابق به اهداف مذکور در مقدمه توجیهی پیشنهاد مینظارت و ارزیابی ب

( قانون اصالح الگوی ۱۰اجرایی برای ماده ) نامهعنوان آیینتوان آن را بهبندی اجرایی برای قانون مزبور است، لذا میتطرح صور

ن است، وزیرا برعهده هیئت هشتموسییکصدونامه که مطابق اصل وظیفه تدوین آیین مصرف انرژی اطالق نمود. در چنین شرایطی

 شود. نقض می

اره قرار مورد اش «منظور حفظ منابع و جلوگیری از اسراف ... اهمیت الگوی مصرف و به»خامساً در مقدمه طرح پیشنهادی 

کنند. این رف میبرق در حد الگوی مصرف، برق مصمشترکان  درصد از 8۵گرفته شده است. به اذعان مسئوالن صنعت برق بیش از 

ترکان مش مصرفیپاسخ مانده است. بدمصرفی یا خوشدرحالی است که بررسی مسئله بدمصرفی و ارائه راهکار برای رفع آن بی

 ت برایورمنجر به بروز بحران برق در تابستان شده و ایجاد ضرمشترکان  مستقل از میزان مصرف آنان است. بدمصرفی

شود. بنابراین رسیدگی ( میپیک مصرف برق در سال ساعت 3۰۰مین برق برای مدت محدودی از سال )حدود أگذاری برای تسرمایه

 ری نسبت بهباالت عنوان یکی از راهکارهای مدیریت سمت تقاضا، در اولویتمصرفی بهبه مسئله اصالح بدمصرفی و تشویق به خوش

 رار دارد. نظر این طرح ق مسئله مد

 یابی بر حسن، نظارت و ارزشوددالیل گفته شده قابل دفاع نیست و لذا پیشنهاد میبا توجه به بنابراین، تصویب این طرح

رد موخانگی ن شترکام اجرای قانون اصالح الگوی مصرف و اتخاذ تدابیری برای مدیریت سمت تقاضا از طریق اصالح رفتار بدمصرفی

 . گیردتأکید قرار می


