
مبلغ آب بهامصرف مبلغ آب بهامبلغ آب بهامصرف 

(ریال)یامکهه یک واحد (لیتر)یامکهه یک واحد (ریال)یامکهه یک واحد (ریال)یامکهه یک واحد (لیتر)یامکهه یک واحد 
1.0001,51859,66341.000308,612
2.0003,03765,44142.000344,416
3.0004,55571,21943.000380,220
4.0006,07376,99744.000416,025
5.0007,59282,77545.000451,829
6.0009,86391,86646.000487,633
7.00012,135100,95747.000523,438
8.00014,406110,04748.000559,242
9.00016,678119,13849.000595,046
10.00018,950128,22950.000630,851
-  ( مقدار مصرف × 71609)=   502949583تاالی 11.00021,975140,619
12.00024,999153,010
مصرف دوره13.00028,024165,401

تعداد واحد مسکونی× مدت دوره 14.00031,049177,791

15.00034,074190,182

16.00038,036206,707

مدت دوره17.00041,999223,232

18.00045,961239,75730

19.00049,923256,282

20.00053,885272,807

قیمت یک متر مکعب غیر خانگی

(ریال)

1.30تثشیض6163صٌؼتی ٍ گشهاتِ

سشدسٍد،خسشٍضاُ،هشاغِ،هشًذػوَهی

تٌاب،ضثستش،ضٌذآتاد،ضشفخاًٍِ دٍلتی

گَگاى،آرسضْش،ایلخچی،ػجثطیش

0.96سایش ضْشّای استاى

71609آصاد ٍ تٌایی
10670تجاسی
1541سایش

9264

(تٌایی)هصاسف ساخت ٍ ساص 

تشای هحاسثِ آب تْای هطتشکیي غیش خاًگی تا ضشیة 

.اػوال هیگشدد (1)لیوتی کوتش اص یک ، ضشیة یک 

هادُ ٍاحذُ لاًَى ایجاد تسْیالت تشای تَسؼِ طشحْای فاضالب ٍ تاصساصی  (2)هطاتك هَضَع تثصشُ 

 (10)دُ  (تِ استثٌای ساختواًْای اداسی کِ اص دسآهذ ػوَهی استفادُ هیکٌٌذ )ضثکِ ّای آب ضْشی 

.دسصذ هثلغ آب تْا  دسیافت هیگشدد
ٍاحذّای تجاسی،سایش هشاکض خذهات غیش دٍلتی

فشٍش آب تِ آتفای سٍستایی ٍ ضیشّای آتص ًطاًی

.تشای هصاسف غیشخاًگی تیص اص ظشفیت لشاسدادی هثالغ تا لیوت آصاد ٍ تٌایی هحاسثِ خَاّذ ضذالاهتگاُ ّای غیش دائن

هشاکض دٍلتی غیش آهَصضی،صذاٍسیوا،هشاکض ًظاهی ٍ اًتظاهی، فضای سثض 

ضْشکْا ٍ هجتوؼْای ، هسکًَی  ٍ (ػوَهی)ضْشّا ٍ هصاسف اضتشاکی

ًاًَایی ّا

8320
1.15

تشای هصاسف غیش خاًگی ٍ تشای هصاسف خاًگی طثمِ (خشداد،تیش،هشداد،ضْشیَس)دس هاّْای گشم سال

. دسصذ تِ ًشخ آب هصشفی ّواى طثمِ اضافِ هیگشدد20 هتش هکؼة دس هاُ 25هصشف تاالتش اص 

آهَصضی ٍ 

اهاکي هزّثی

هْذ کَدکْا،کَدکستاًْا،هذاسس،داًطگاّْا،تاضگاّْای ٍسصضی،کتاتخاًِ 

ّا ، هَصُ ّا ، هشاکض آهَصش فٌی ٍ حشفِ ای ٍ حَصُ ّای ػلویِ، هشاکض ، 

ًگْذاسی هؼلَلیي ٍ ایتام ٍ افشاد تی سشپشست،تماع هتثشکِ،گلضاس ضْذا، ٍ 

تیواسستاًْای آهَصضی ٍ هشاکض دسهاًی تیواسیْای خاظ

3082

. ًیض تِ هثالغ فَق اضافِ خَاّذ گشدیذ3هشًذ تثصشُ, هیاًِ , دس ضْشّای تثشیض، هشاغِ، ضثستش،تٌاب 

 (100)دسصذ ٍ تشای هطتشکیي غیش خاًگی صذ  (70)کاسهضد دفغ فاضالب تشای هطتشکیي خاًگی ّفتاد

.دسصذ آب تْای هصشفی تؼییي هیگشدد

38.000

39.000

40.000
تىضیحات 

 هصَتِ ستاد ّذفوٌذی یاساًِ ّا تِ ضواسُ 8آتًَواى هطتشکیي خاًگی ٍ غیش خاًگی تِ استٌاد تٌذ ضرایب قیمتی آب بهای شهراهی استانمصارف تحت پىشش

. سیال تؼییي هیگشدد(10000) تِ اصای ّش ٍاحذ هاّاًِ هثلغ دُ ّضاس 93/09/12 هَسخ 105976

.آتًَواى فاضالب هؼادل آتًَواى آب هیثاضذ
کلیِ ٍاحذّای صٌؼتی ٍ تَلیذی داسای پشٍاًِ اص هشاجغ ری صالح

مصرف یک ماهه یک واحد     =    30   ×
34.000
35.000

هارم ه چ پل

م ت ه هش پل

مبلغ کل آب بهای اقبل رپداخت36.000

+ضریة فصل گرما+2تثصره 37.000

+مالیات تر ارزش افسوده+
مثلغ آب تهای یکماهه یک واحد×تعداد واحد مسکونی

28.000
29.000
30.000

ىم ه س پل

م ت ه هف پل

31.000
32.000
33.000

خانگی
(لیتر)یامکهه یک واحد 

ه اول پل

م ج ه پن پل

21.000

م ه نه پل

22.000
23.000
24.000
25.000

ی رق جانش تان آرذبای ب اس
ال ب و افض

ت آ
رک ش

ری رد سال   ی شه رف های مص ب ب
ه آ حاسب ىه م  نح

1398

مصرف خانگیخانگی

ه دوم پل

م ه شش پل

26.000
27.000


