
(ریال)قیمت یک متر مکعب غیر خاوگیمبلغ آب بهامصرف مبلغ آب بهامصرف 

(ریال)یامکهه یک واحد (لیتر)یامکهه یک واحد (ریال)یامکهه یک واحد (لیتر)یامکهه یک واحد 

1.0001,86043.0001,158,905
2.0003,72044.0001,259,771
3.0005,58045.0001,360,637
4.0007,44046.0001,461,503
5.0009,30047.0001,562,369

6.00012,08348.0001,663,235
7.00014,86649.0001,764,101

8.00017,64950.0001,864,967

9.00020,43251.0001,965,833

10.00023,21552.0002,066,699

11.00026,92153.0002,167,565

12.00030,62754.0002,268,431
13.00034,33355.0002,369,297

14.00038,03956.0002,470,163

15.00063,41557.000پله چهارم

ي تاالتش16.00091,407

17.000108,218

18.000125,029

50,433تجاسی19.000141,840

1,887سایش20.000158,651

21.000175,462

22.000200,689

23.000225,9067,550

24.000251,123168,110

25.000276,340

26.000301,557

27.000326,774

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور و تائید وزیر محترم نیرو98/4/3  تراساس اتالؼیه مورخ 28.000351,9911.39

29.000402,410

30.000452,843

31.000503,276

32.000553,709

33.000604,1421.03

34.000654,575

35.000705,008

مصشف ديس36.000755,441ٌ

تعذاد ياحذ مسکًوی× مذت ديسٌ 37.000805,874

38.000856,307

39.000906,740

40.000957,173

41.0001,007,606× مذت ديسٌ×ضشیة شُش مثلػ آب تُای یکماٍَ یک ياحذ×تعذاد ياحذ مسکًوی 

42.0001,058,03930

پله نهم

صىعتی

کلیٍ ياحذَای صىعتی ي تًلیذی دارای پرياوٍ از مراجع 

ری صالح،ضرکتُای مادر تخصصی فريدگاَُا ي وايتری 

ًَایی ي ضرکتُای فريدگاَی ياتستٍ ي ضرکت راٌ آَه، 

تاسیسات گردضگری ي دفاتر خذمات مسافرتی دارای مجًز 

از يزارت میراث فرَىگی گردضگری ي صىایع دستی

33,622

2,638,273

عمًمی ي 

دستگاَُای 

اجشایی

ضُرکُا ي (عمًمی) فضای سثس ضُرَا ي مصارف اضتراکی

مجتمعُای ، مسکًوی  ي واوًایی َا ، دستگاَُای اجرایی 

 مادٌ ياحذٌ ي ضرکتُای ديلتی مىذرج 7مىذرج در جذيل 

 قًاویه تًدجٍ سىًاتی  ي وُاد ي 3در پیًست ضمارٌ 

مًسسات عمًمی غیر ديلتی اضارٌ ضذٌ در قاوًن فُرست 

 تا اصالحات ي 1373وُادَا ي مًسسات غیر ديلتی مصًب 

الحاقات تعذی

33,622

. تعیین گردیده است14 الگوی مصرف کارتریهای خانگی 

تثشیض

سشدسيد، 

خسشيشاٌ،مشاؼٍ،مشوذ،تىاب،شثستش،شه

دآتاد،ششفخاوٍ،گًکان،آرسشُش،   

ایلخچی،عجثشیش

1.23

تىضیحات

 مصًتٍ ستاد َذفمىذی یاراوٍ َا تٍ ضمارٌ 8 آتًومان مطترکیه خاوگی ي غیر خاوگی تٍ استىاد تىذ 

. ریال تعییه میگردد(10000) تٍ ازای َر ياحذ ماَاوٍ مثلغ دٌ َسار 93/09/12 مًرخ 105976

.آتًومان فاضالب معادل آتًومان آب میثاضذ

پله پنجم

پله ششم

پله هفتم

درصد و  (70)کارمزد دفع فاضالب برای مشترکین خانگی هفتاد 

درصد آب بهای مصرفی  (100)برای مشترکین غیر خانگی صد

.میباشد

مبلغ کل آب بهای اقبل رپداخت

 مصشف یک ماٍَ یک ياحذ   =    30  ×

میاوگیه مصرف ماهیاهن

سایش شُشَای استان

ترای مصارف غیر خاوگی ي ترای مصارف خاوگی (خرداد،تیر،مرداد،ضُریًر)در ماَُای گرم سال

 درصذ تٍ ورخ آب مصرفی َمان طثقٍ اضافٍ 20 متر مکعة در ماٌ 25طثقٍ مصرف تاالتر از 

.میگردد

مادٌ ياحذٌ قاوًن ایجاد تسُیالت ترای تًسعٍ طرحُای فاضالب ي  (2)مطاتق مًضًع تثصرٌ 

تٍ استثىای ساختماوُای اداری کٍ از درآمذ عمًمی استفادٌ  )تازسازی ضثکٍ َای آب ضُری 

.درصذ مثلغ آب تُا  دریافت میگردد( 10)دٌ  (میکىىذ

.ترای مصارف غیرخاوگی تیص از ظرفیت قراردادی مثالغ تا قیمت مصارف آزاد محاسثٍ خًاَذ ضذ

 مصوب گردیده و طثق تائید وزیر 7 یا ماده 3 در شهرهایی که طثق تصویة شورای شهر مثلػ تثصره 

.محترم نیرو اتالغ گردیده است ، ته مثالػ درج شده اضافه خواهد گردید

آمًصشی ي 

اماکه مزَثی

مُذ کًدکُا،کًدکستاوُا،مذارس،داوطگاَُا،تاضگاَُای 

يرزضی،کتاتخاوٍ َا ، مًزٌ َا ، مراکس آمًزش فىی ي حرفٍ 

ای ي حًزٌ َای علمیٍ، مراکس ، وگُذاری معلًلیه ي ایتام ي 

افراد تی سرپرست،تقاع متثرکٍ،گلسار ضُذا، ي تیمارستاوُای 

آمًزضی ،مساجذ، حسیىیٍ َا،ارديگاَُای داوص آمًزی ، 

آمًزضگاَُای آزاد فىی ي حرفٍ ای،مراکس درماوی تیماریُای 

خاظ،آثار ثثت ضذٌ ي ارزضمىذ غیر مىقًل تاریخی ي 

فرَىگی

3,776

ياحذَای تجاری، مراکس خذمات غیر ديلتی

 ضیرَای آتص وطاوی

يیال، خاوٍ تاغ، مجتمع َای مسکًوی تشای )اقامتگاَُای ؼیش دائم 

(اقامت مقطعی ي محل ؼیش کسة ي کاس صوذگی افشاد
33622

گشماتٍ َا

ضرایب قیمتی آب بهای شهراهی استان

(تىایی)مصاسف آصاد ي ساخت ي ساص

پله دوم

پله سىم

پله هشتم

شرکت آب و افضالب استان آرذبایجانشرقی

(شهری)1401نحىه محاسبه آب بهای مصرفی  و افضالب بها  رد سال  

مصارف تحت پىششآب بها-خاوگیآب بها-خاوگی

پله اول


