
ماسوذران استان فاضالب ي آب شزکت  

1391  سال فاضالب دفع خذمات ي آب َاي تعزفٍ  

  

  :شُز ضزیة اعمال تذين مصزف مختلف َاي پلٍ در خاوگی مصارفتُا  آب قیمت  -1 

مصزف طثقات  

 (متزمکعة)

 یک ماَاوٍ تُاء فزمًل آب

 ياحذ

0>X≤5  1072 X 

>5   X≤10 1609 X – 2685 

>10   X≤15 2145 X – 8045 

>15   X≤20 2681 X – 16085 

>20   X≤25 3754 X – 37545 

>25   X≤30 5899 X – 91170 

>30   X≤35 8043 X – 155490 

>35   X≤40 10725 X – 249360 

>40   X≤50 21449 X – 678320 

>50   X 42898 X – 1750770 

 

  X : مصزف ماَاوٍ یک ياحذ خاوگی میاوگیه                 

  هذت دٍسُ(/ 30 ) ×تعذاد ٍاحذ هسىًَی ×ضشیة ضْش  ×ٍاحذ  هاّاًِ یه; آب تْا هطتشویي خاًگی جوع هثلغ آب تْا 

 مثال:

، مذت  شُز ساري  ، 9، تعذاد ياحذ  متزمکعة 22یک ياحذ خاوگیمیاوگیه مصزف ماَاوٍ   اطالعات قثض آب تُا  : 

ريس 45ديرٌ   

                     X3754  -37545فزمًل اس جذيل تاال( ،  22تا میاوگیه مصزف آب تُا ماَاوٍ یک ياحذ:)

  ریال 45043;3754*22 -37545

  ریال  656727;  30/45*9*08/1*45043جمع مثلغ آب تُا;



 

 

:شُز ضزیة اعمال تذين خاوگی غیز مصارف تُا آب قیمت -2  

قیمت یک متز 

         مکعة آب

 ) ریال(

پًششمصارف تحت   وًع کارتزي 

 صىعتی  ي گرمابٍ َا کلیٍ ياحذ َای صىؼتی ي تًلیذی دارای پرياوٍ از مراجغ ری صالح 4000

، واوًایی  دیپلما تیک،صذا ي سیما، مراکس وظامی ي اوتظامیس ديلتی غیر آمًزضی، اماکه مراک 5400

فضای سبسضُرَا ي مصارف اضتراکی ضُرکُا ي مجتمغ َای مسکًوی َا،  

ي  عمًمی

 ديلتی

مُذ کًدک َا، کًدکستان َا ، مذارس،داوطگاٌ َا،باضگاٌ َای يرزضی،کتابخاوٍ َا،مًزٌ  2000

َا،مراکس آمًزش فىی ي حرفٍ ای يحًزٌ َای ػلمیٍ ، مراکسوگُذاری از مؼلًلیه ي ایتام ي 

افراد بی سرپرست، بقاع متبرکٍ،گلسار ضُذا ي بیمارستان َای آمًزضی ي مراکس درماوی 

ریُای خاظ بیما  

آمًسشی ي 

اماکه 

 مذَثی

 آساد ي تىایی مصارف ساخت ي ساز ) بىایی( ي فريش تاوکرَای خذماتی 7500

 تجاري ياحذَای تجاری ي سایر مراکس خذمات غیر ديلتی 6925

 سایز فريش آب بٍ آبفا ريستایی ي ضیر َای آتص وطاوی 1000

  

درصذی در تعرفه آب بها واحذ های آموزشی وابسته به  09هیات محترم وزیران  تخفیف  21/4/09مورخ  271261/86164به استناد مصوبه شماره 

.شذ تعییه 2109وزارت آموزش و پرورش در کلیه مقاطع تحصیلی از ابتذای سال   

  لیوت واستشی ) جذٍل تاال( xضشیة ضْش ×; ول هصشف هطتشویي غیش خاًگی هثلغ آب تْا

  

  تُاي شُزَاي مختلف استان ماسوذران:جذيل ضزایة قیمتی آب 

 ضزیة وام شُزَا

08/1 ساسی  

16/1 تاتل  

86/0 آهل ٍ لائوطْش  

ساهسش ، چالَس ،تاتلسش ،تٌىاتي ، هحوَدآتاد ،ًَضْش ،فشیذٍى وٌاس ، والسدضت، هشصى آتاد ، سیٌِ ، گضًه 

ضْش، عثاس آتاد ، والسآتاد،ًطتاسٍد، خشم آتاد،وتالن ٍ سادات  اى،اهیش وال ، گتاب ، تْطْش، خلیل ضْش، سلو

وستاى ، ًَسچضْش،ویاسش،پل سفیذ،صیشآب،ضیشگاُ ، تلذُ ،   

72/0  

جَیثاس، سستن وال،ولِ تست، تٌْویش،ویاوال،سَسن،گلَگاُ،پلَس،سٍیاى خطشٍد پی، وَّی خیل،ًىا،ایضدضْش، 

، پَل ، ّچیشٍدلصسگشضْش، گلَگاُ تات هشصیىال، سشخشٍد، گتاب ،  

70/0  



 

 

:قیمت ) کارمشد ( خذمات دفع فاضالب مشتزکیه خاوگی -3  

 

مصزف طثقات  

  (متزمکعة) 

کارمشد دفع فزمًل 

ياحذ اوٍ یکماَفاضالب   

0>X≤5  250 X 

>5   X≤10 411 X – 805 

>10   X≤15 415 X – 845 

>15   X≤20 578 X –3290 

>20   X≤25 976 X – 11250 

>25   X≤30 1518 X – 24800 

>30   X≤35 1776 X – 32540 

>35   X≤40 4325 X – 121755 

>40  X≤50 10324 X –361715 

>50   X 15000 X – 595515 

  

 

 فاضالب ٍ هصشفی آب تٌاسة ٍ ضذُ دفع سٌجص فاضالب تشای گیشی اًذاصُ ّای دستگاُ ًصة اهىاى عذم تِ تَجِ تا

.تَد خَاّذ هطتشن هصشفی آب هیضاى ، فاضالب دفع خذهات ّضیٌِ هحاسثِ ٍ تطخیص طثمِ هثٌای ، تَلیذی  
 

 

  مذت ديرٌ(/ 30 ) ×تعذاد ياحذ مسکًوی × فاضالب ماَاوٍ یک ياحذ کارمشد دفع;کارمشد دفع فاضالب 

 مثال:

ريس  55، مذت ديرٌ 8متز مکعة ، تعذاد ياحذ  25: میاوگیه مصزف ماَاوٍ آب یک ياحذآب تُا اطالعات قثض  

ریال x976  ;11250-25*976;13150-11250ماَاوٍ یک ياحذ; ) فزمًل اس جذيل تاال(  کارمشد دفع فاضالب  

  192999; 30/55*8*13159فاضالب ; کارمشد دفع مثلغ

 

 

 

 

 

 



: خاوگی غیز َاي کارتزي فاضالب دفع خذمات( کارمشد) قیمت -4  

    قیمت یک متز مکعة

) ریال(              

 وًع کارتزي مصارف تحت پًشش

 صىعتی کلیٍ ياحذ َای صىؼتی ي تًلیذی دارای پرياوٍ از مراجغ ری صالح  3218

مراکس ديلتی غیر آمًزضی، اماکه دیپلما تیک،صذا ي سیما، مراکس وظامی ي اوتظامی ، واوًایی  2893

گرمابٍ َا ، فضای سبسضُرَا ي مصارف اضتراکی ضُرکُا ي مجتمغ َای مسکًوی َا،  

عمًمی ي 

 ديلتی

مُذ کًدک َا، کًدکستان َا ، مذارس،داوطگاٌ َا،باضگاٌ َای يرزضی،کتابخاوٍ َا،مًزٌ  506

َا،مراکس آمًزش فىی ي حرفٍ ای يحًزٌ َای ػلمیٍ ، مراکسوگُذاری از مؼلًلیه ي ایتام ي 

سرپرست، بقاع متبرکٍ،گلسار ضُذا ي بیمارستان َای آمًزضی ي مراکس درماوی افراد بی 

 بیماریُای خاظ 

آمًسشی ي 

اماکه 

 مذَثی

 مصارف ساخت ي ساز ) بىایی( ي فريش تاوکرَای خذماتی 3600

 

 آساد ي تىایی

 تجاري ياحذَای تجاری ي سایر مراکس خذمات غیر ديلتی 4024

ضبکٍدفغ فاضالب خارج از  614  سایز 
 

حق اوشعاب آب مشتزکیه خاوگی) تٍ اساء یک ياحذ خاوگی( -5  
 

 ًام ضْش حك اًطعاب تِ ّضاس سیال

 ساسی 3000

 تْطْش،لائن ضْش،آهل ،تاتل ، تاتلسش، ًىا 2000

 سایش ضْش ّا 1700

 

حق اوشعاب آب مشتزکیه غیز خاوگی -6  
 

ظشفیت لشادادی تِ هتش هىعة دسهاُ ; حك اًطعاب غیش خاًگی × ّضاس سیال150 ×ذٍل ریل جضشیة تعذیل ضْشی تِ ضشح   
 

 ًام ضْش ضشیة تعذیل ضْشی

2/1  ساسی 

1/1  لائوطْش،آهل،تاتل 

، ًىاتْطْش، تاتلسش 1  

9/0 ، ًَس، فشیذًٍىٌاسهحوَدآتاد،اهیش وال، جَیثاس،ساهسش، تٌىاتي،ًَضْش، چالَس   

8/0  سایش ضْش ّا 

ّشٍاحذ  اصای تِ،   سیال ّضاس(  600)  ضطصذ هعادل سلوی ، فَق هثلغ تش عالٍُ تجاسی  اًطعاب هتماضیاى هَسد دس:  تثصشُ

 اضافِ هی ضَد.
 



قیمت اقالم وصة اوشعاب آب: -7  
  

¾ )اینچ( ½ )اینچ(   آب قطر انشعاب   

قیمت تمام شده اقالم نصة انشعاب  0001222 0005222

) لایر(آب  
 

  تْیِ ووشتٌذ تِ عْذُ هتماضی هی تاضذ.ٍ الالم جاتجایی ،  ولیِ الالم تا تستِ تٌذی هٌاسة  تَجِ :  
 

خاوگی فاضالب اوشعاب حق  7-  
. میگردد دریافت و محاسبو مشترك آب انشعاب حق%(  02) ىفتاددرصد معادل خانگی فاضالب انشعاب حق  

 

غیزخاوگی فاضالب اوشعاب حق  8-  
.ددمیگر دریافت و محاسبو مشترك آب انشعاب حق%(  122) درصد صد معادل خانگی غیر فاضالب انشعاب حق  

 

  :قیمت اقالم وصة اوشعاب فاضالب  -9

 

102mm 105mm 112mm قطر انشعاب فاضالب 

قیمت تمام شده اقالم نصة  0002222 0222222 0002222

) لایر (انشعاب فاضالب  

 

 

 

شُزي فاضالب ي آب َاي تعزفٍ عمًمی شزایط  

سٍصُ خَاّذ تَد. 30تطخیص طثمِ هصشف دس تخص خاًگی ، تش اساس هتَسط هصشف یه  دٍسُ  -9  1-   

 غیش ّای واستشی آب هصاسف ًشخ تِ دسصذ(  20)  تیست(  ضْشیَس ٍ هشداد ، تیش ، خشداد)  سال گشم هاّْای دس -2-9

.هیگشدد خاًگی افضٍدُ  

   . هیگشدد اضافِ صادسُ لثَض تِ جوع ّضیٌِ ّا ( %پٌج) 5 هیضاى تِ خذهات ٍ واال افضٍدُ اسصش تِ عَاسض ٍ هالیات-3-9

-9-4 صَست حساب ضاهل تْای آب ، خذهات دفع فاضالب ٍ هالیات تش اسصش افضٍدُ خَاّذ تَد.  

ضثىِ تاصساصی ٍ فاضالب ّای طشح تَسعِ تشای تسْیالت ایجاد لاًَى ٍاحذُ هادُ 2 تثصشُ هَضَع افضایص-5-9  

حسة(  هیٌوایٌذ استفادُ عوَهی دسآهذ اص وِ دستگاّْائی تِ هشتَط اداسی ّای ساختواى استثٌاء تِ)  ضْشی آب ّای  

.هیثاضذ اعوال لاتل آب اًطعاب اصالح یا خشیذ ٌّگام دس هطتشویي تشای هَسد   

  ٍ تَدُ تعشفِ ایي ًاپزیش جذا جضء فاضالب ٍ آب ّای ضشوت ّای تعشفِ عوَهی ضشایط ٍ عولیاتی ًاهِ آئیي هفاد -6-9

.هیثاضذ االجشا الصم  


