
سایر شهر ها بابل ساری نرخ پایه 

6594784784406594كليه واحدهای صنعتی و توليدی دارای پروانه از مراجع ذی صالح ، مراكز اقامتی و پذیراییصنعتی
مراكز دولتی غيرآموزشی ، صدا وسيما، مراكز نظامی و انتظامی ، فضای سبزشهرها و 

.شهركها و مجتمع های مسكونی ، نانوایی ها (عمومی) مصارف اشتراكی

مهد كودكها ، كودكستان ها ، مدارس ، دانشگاه ها ،باشگاه های ورزشی ، كتابخانه ها، موزه ها

 مراكز آموزش فنی و حرفه ای و حوزه های علميه ، مراكز نگهداری از معلولين و ایتام و افراد 

بی سرپرست ، بقاع متبركه ، گلزارشهدا و بيمارستانهای آموزشی و مركز درمانی بيماریهای خاص

37450445665704437450مصارف آزاد

766229118011671176622 (بنایی  )مصارف ساخت وساز 

11417135861739011417.واحدهای تجاری ،  سایر مراكز خدمات غير دولتیتجاری

1649196225121649.فروش آب به آبفای روستایی و شير های آتش نشانیسایر

10000119001523210000

نام شهر 98ضریب قیمتی سال 

بابل 1.28

ساری1.19

آمل ،قائمشهر0.95

0.79
رامسر،چالوس ،تنکابن،محمودآباد،نوشهر ،فریدونکنار،کالردشت،مرزن آباد، رینه،گزنک 

،امیرکال ،گتاب ،بهشهر،خلیل شهر ،سلمان شهر ،عباس آباد،کالرآباد،نشتارود،خرم آباد، 

کتالم و سادات شهر،کیاسر ، آالشت ،پل سفید، زیرآب ،شیرگاه ، بلده ، چمستان ، نور

سایر شهر ها ی استان0.77

.در صد  به نرخ آب مصرفی  اضافه ميگردد (20) متر مكعب در ماه  بيست 25برای مصارف غير خانگی و مصارف خانگی طبقه مصرف باالتر از  (خرداد ، تير، مرداد ، شهریور)در ماههای گرم سال 1-

. آب بهای  خانگی و غير خانگی با اعمال ضریب قيمتی محاسبه ميگردد2-

.برای محاسبه آب بهای غير خانگی  برای شهر های با ضریب كمتر از یک ، ضریب یک اعمال ميگردد3-

.برای مصارف بيش از ظرفيت قراردادی در كاربری غير خانگی  نرخ مصارف آزاد اعمال ميگردد4-

.آبونمان فاضالب معادل آبونمان آب می باشد. ریال می باشد ( 10000 )مبلغ آبونمان آب خانگی و غير خانگی آب  اعم ازینكه مشترک مصرف داشته باشد یا خير  به ازای هر واحد ماهانه مبلغ ده هزار5-

 درصد  آب بها اخذ ميگردد 100 در صد  وبرای مشتركين  غير خانگی 70كارمزد دفع فاضالب برای مشتركين  خانگی 6-

.  مصوبه شورای اقتصاد به استثنای ساختمانهای اداری مر بوط به دستگاههایی كه از درآمد عمومی استفاده مينمایند حسب مورد اضافه ميگردد7 ماده واحده   قانون ایجاد تسهيالت و ماده 3 و 2مبالغ تبصره های 7-

آزاد و بنایی

افامتگاههای غير دایم 

شرکت آب و فاضالب استان مازندران

معاونت خدمات مشترکین و درآمد

98/2/1تعرفه های مورد عمل از 

کاربریهای غیر خانگی

 (ریال)قيمت یک متر مكعب 
مصارف تحت پوشش نوع كاربری

3298

135608902 890210593عمومی و دولتی

39255024 3298آموزشی و اماكن مذهبی


