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

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

1.0001,8601.0001,302
2.0003,7202.0002,604
3.0005,5803.0003,906
4.0007,4404.0005,208
5.0009,3005.0006,510
6.00012,0856.0008,459
7.00014,8687.00010,407
8.00017,6518.00012,355
9.00020,4349.00014,303
10.00023,21710.00016,251
11.00026,92311.00018,845
13,071تجاری12.00030,62912.00021,439
1,887سایز13.00034,33513.00024,033
14.00038,04114.00026,62711,720

15.00029,22113197پله چهارم15.00063,423پله چهارم

16.00070,77516.00032,619133255

17.00078,14817.00036,017
18.00085,52118.00039,415

19.00092,89419.00042,813

20.000100,26720.00046,211

21.000111,03421.00051,165
22.000121,78722.00056,120
23.000132,54023.00061,075

24.000143,29324.00066,030

25.000154,04625.00070,985

26.000170,96226.00078,786

27.000187,87927.00086,582

28.000204,79628.00094,378

29.000221,71329.000102,174

مدت دوره30.000238,63030.000109,970

31.000261,69731.000120,58930

32.000284,75532.000131,214

33.000307,81333.000141,839

34.000330,87134.000152,464

35.000353,92935.000163,08998/17959/20/100

. تعیین گردیده است14 کشور الگوی مصرف کارتریهای خانگی 36.000384,65136.000177,259

37.000415,40237.000191,430

38.000446,15338.000205,601

39.000476,90439.000219,772

40.000507,65540.000233,943

41.000574,26441.000264,632

42.000640,89142.000295,335

43.000707,51843.000326,038

44.000774,14544.000356,741

45.000840,77245.000387,444

.ترای مصارف غیرخاوگی تیص از ظرفیت قراردادی مثالغ تا قیمت مصارف آزاد محاسثٍ خًاَذ ضذ46.000907,39946.000418,147

47.000974,02647.000448,850

48.0001,040,65348.000479,553

49.0001,107,28049.000510,256

50.0001,173,90750.000540,959

-  ( مقدار مصزف × 61407)=   502529361تاالی -  ( مقدار مصزف × 133255)=   505488789تاالی 

 مصزف یک ماهه یک واحد     =    30   ×

میاوگیه مصرف ماهیاهن

.درصذ آب تُای مصرفی تعییه میگردد (100)کارمسد دفع فاضالب ترای مطترکیه غیر خاوگی صذ 

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

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

(شهری) 1400/3/1اترخی اجرای مصىهب  -1400نحىه محاسبه آب بهای مصرفی  و افضالب بها  رد سال  

شرکت آب و افضالب استان آرذبایجانشرقی

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

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

.فاضالب معادل آتًومان آب میثاضذ

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

. درصذ تٍ ورخ آب مصرفی َمان طثقٍ اضافٍ میگردد20 متر مکعة در ماٌ 25مصرف تاالتر از 

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

درصذ مثلغ  (10)دٌ  (تٍ استثىای ساختماوُای اداری کٍ از درآمذ عمًمی استفادٌ میکىىذ )َای آب ضُری 

.آب تُا  دریافت میگردد

ضرایب قیمتی آب بهای شهراهی استان

1.39

1.23

مصزف دوره

پله پنجم

ىم ه س پل
ه اول پل

7,550

سایر ضُرَای استان
پله ششم

آب بها-خاوگی

ه دوم پل

صنعتی و 

کلیٍ ياحذَای صىعتی ي تًلیذی دارای پرياوٍ از مراجع ری گزماته

صالح

اقامتگاههای غیز دائم

(تنایی)مصارف آساد و ساخت و ساس

 ضیرَای آتص وطاوی

مصارف تحت پىشش

عمومی

آموسشی و 

اماکن 

مذهثی

پله دهم

ضزیة فصل +3تثصزه+2تثصزه

+مالیات تز ارسش افشوده+ گزما

پله هفتم

گًگان،آررضُر،ایلخچی،عجثطیر

پله نهم

10,192

3,776

ضُرکُا ي (عمًمی) فضای سثس ضُرَا ي مصارف اضتراکی

مجتمعُای ، مسکًوی  ي واوًایی َا

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 ي 

مراکس درماوی تیماریُای خاظ

ياحذَای تجاری،سایر مراکس خذمات غیر ديلتی

مزاکش دولتی ،مزاکش نظامی و انتظامی

پله دهم

تثریس

سردريد،خسريضاٌ،مراغٍ،مروذ
تىاب،ضثستر،ضىذآتاد،ضرفخاوٍ

مبلغ کل آب بهای اقبل رپداخت

مثلغ آب تهای یکماهه یک واحد×تعداد واحد مسکونی

 شرکت مهندسی آب و فاضالب98/4/3 وزیر محترم  نیرو و تراساس اتالؼیه مورخ 

1.03

تىضیحات

تعداد واحد مسکونی× مدت دوره 

پله نهم

افضالب بها-خاوگی

ه اول پل
ه دوم پل

ىم ه س پل

پله پنجم

پله ششم

پله هفتم

پله هشتم پله هشتم


