
 مقام عالی يشازت ویسي ي تصًیة شًزای شُس طثق جديل ذیل اش کلیٍ متقاضیان 93/3/2 مًزخ 94/15953/31/100پیسي وامٍ شمازٌ (ریال)مبلغ حق انشعاب مناطق شهرداریمنطقو

:اخر میگسدد ((ایجاد تسُیالت  تسای تًسعٍ طسحُای فاضالب ي تاشساشی شثکٍ آب شُسی)) قاوًن 3 اوشعاب مثلغی تحت عىًان تثصسٌ 1,2,3,5,8,97,600,000

4,65,700,000

ال) آب 3تبصره 7,103,800,000 ال) افضالب  3تبصره (ری ال) آب 3تبصره (ری ال) افضالب 3تبصره (ری (ری

هب ارای ره متر مکعب ظرفیت قراردادیهب ارای ره متر مکعب ظرفیت قراردادیهب ازای ره واحدهب ازای ره واحد3,800,000 هسار نفر و بیشتر50 شهرها با جمعیت 

--5,600,0005,420,000 تثریز10 و 7منطقه 3,230,000 هسار نفر50 شهرها با جمعیت  کمتر از
--5,900,0005,630,000 تثریز6 و 4منطقه 

--6,200,0005,840,000  تثریز9و8و5و3و2و1  منطقه 

2,373,0003,412,000148,313213,250آذرشهر

2,166,0003,072,000135,375192,000تستان آتادحق اوشعاب مشتسکیه غیس خاوگی تس اساس ظسفیت قسازدادی مىدزج دز جدايل دٌ گاوٍ اتالغیٍ 

2,373,0003,412,000148,313213,250عجثشیر: تشسح فسمًل ذیل محاسثٍ میگسدد1388/2/26  مًزخ 21295/31/100شمازٌ  

2,670,0003,814,000166,875238,375تناب

2,670,0003,814,000166,875238,375اهر زیال ویص 1140000دز مًزد اوشعاتُای تجازی عاليٌ تس مثلغ حاصل اش فسمًل فًق مثلغ 

2,166,0003,073,000135,375192,063هشترود. تعىًان ازشش تجازی تٍ اشای َس ياحد اضافٍ میگسدد

2,670,0003,814,000166,875238,375میانه

2,885,0003,412,000180,310213,250جلفا

10,000,0003,769,000550,000235,563هادیشهر(ریال)زهینو نصب انشعاب  قطرنصب انشعاب

2,875,0004,153,000179,688259,563مرند9,700,000 اینچ1/2قطر 

2,373,0003,412,000148,313213,250سراب14,000,000 اینچ3/4قطر 

2,885,0003,412,000180,310213,250هریس36,000,000 اینچ1قطر 

2,000,000357,000130,00022,313ملکان70,000,000 اینچ1و 1/2قطر 

510,000357,00031,87522,313سهند76,000,000  اینچ2قطر 

-188,800-2,832,000اسکو290,000,000  اینچ4قطر 

-188,800-2,832,000شثستر4,550,000  میلیمتر100قطر 

4,230,0005,950,000235,000330,000مراغه6,500,000 میلیمتر150قطر  

3,000,0003,000,000187,500187,500خسروشاه

-200,000-3,000,000کلیثر180,000

. اش اوشعاتاتی کٍ فاقد فاضالب میثاشىد ، اخر میگسدد2حق اوشعاب آب تعىًان تثصسٌ  ده درصددز شُسَایی کٍ مطالعٍ ي طسح  فاضالب دز آن شُسَا دز حال اجساست 
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. حق انشعاب آب محاسبه میگردد صد درصدحق انشعاب فاضالب غیر خانگی

آب

 حق انشعاب3تبصره 

غیر خانگیخانگی
منطقو

حق انشعاب  خانگی

تبریز

سایر شهرهای 

استان

حق انشعاب غیر خانگی=(متر مکعة در ماه)ظرفیت قراردادی×  (ریال)285000× ضریة تعدیل شهری 

حق انشعاب غیر خانگی

. حق انشعاب آب محاسبه میگرددهفتاد درصدحق انشعاب فاضالب خانگی 

 حق انشعاب آب2تبصره 

فاضالب

(آب و فاضالب)هزینه کارشناسی و نظارت برای هر واحد مسکونی 


