
انشعاب آب محاسبه هزينه هاي حق 
 خانگي

مبلغ ثابت حق =  مبلغ كل انشعاب آب خانگي
+ + هزينه نصب انشعاب آب + توسعه  انشعاب آب هر شهر

 ماليات بر ارزش افزوده
در انشعاب خانگي مبلغ مشخصي است =  توسعه شبكه

كه بر اساس مصوبه مصوبه هيات مديره تعيين و دريافت 
 ميگردد.

براي انشعابات (جدول هزينه هاي نصب انشعاب آب 
 ريال خانگي و غير خانگي)

محاسبه هزينه انشعاب فاضالب 
 خانگي:

 مبلغ كل انشعاب فاضالب خانگي = 
انشعاب فاضالب + هزينه توسعه شبكه + % * حق انشعاب آب خانگي) + هزينه نصب ٧٠حق انشعاب فاضالب هر شهر (مبلغ 

 ماليات بر ارزش افزوده
 جدول هزينه هاي نصب انشعاب فاضالب (براي انشعابات فاضالب خانگي و غير خانگي) ريال

 ١٦٠ ١٢٥ ١١٠ قطر
 ١٢، ٩٤٥،٩٧٧ ١٢، ٢٢٣،٩٢٤ ١٢، ٤٢٦،٢٣٤ هزينه نصب انشعابات فاضالب

 : خانگيغير محاسبه هزينه هاي انشعاب آب 
+ ماليات بر ارزش هزينه نصب انشعاب آب +توسعه شبكه  مبلغ حق انشعاب آب غير خانگي+= مبلغ كل انشعاب آب غير خانگي 

 افزوده
ريال* ضريب تعديل شهر)+ ثابت تجاري( در صورت داشتن واحدهاي  ٢٨٥٠٠٠ ظرفيت قرار دادي *= (حق انشعاب آب غير خانگي

 تجاري)
 گانه * تعداد شاخص ١٠ظرفيت قراردادي آن شهر * ميزان مصرف ماهيانه جدول = ضريب تعديل ظرفيت قراردادي

 ريال به ازاي هر واحد تجاري    =ثابت تجاري(براي واحدهاي تجاري )
 :خانگيغير  فاضالبهزينه هاي انشعاب  مبلغ

+ هزينه نصب انشعاب آب غير خانگي)* حق % ١٠٠(غير خانگي فاضالبمبلغ حق انشعاب = غير خانگي  فاضالبمبلغ كل انشعاب 
 ماليات بر ارزش افزوده ++توسعه شبكه  فاضالبانشعاب 

 جدول ضرايب

 نام شهر
ضريب 
تعديل 
 شهري

ضريب 
تعديل 
ظرفيت 

قرار 
 دادي

الگوي 
مصرف 
 خانگي

حق 
انشعاب 

 آب خانگي

حق 
انشعاب 
فاضالب 
 خانگي

 ٣٢٣٠٠٠٠ ٤٧٥٠٠٠٠ ١٦ ١.١ ١.٣٥ بوشهر
 - ٣٨٠٠٠٠٠ ١٦ ١ ٠.٨٨ دشتستان

 ٢٦٦٠٠٠٠ ٣٨٠٠٠٠٠ ١٦ ١ ١.٣٥ گناوه
 ٢٢٦١٠٠٠ ٣٢٣٠٠٠٠ ١٦ ١ ٠.٨٨ ديلم

 - ٣٢٣٠٠٠٠ ١٦ ١ ٠.٧٦ تنگستان
 - ٣٢٣٠٠٠٠ ١٦ ١ ٠.٧٦ دير

 - ٣٢٣٠٠٠٠ ١٦ ١ ٠.٧٦ خورموج
 - ٣٨٠٠٠٠٠ ١٦ ١ ٠.٧٦ كنگان
 - ٣٢٣٠٠٠٠ ١٦ ١ ٠.٧٦ جم

 ٢ ٢/١.١ ١ ٤/٣ ٢/١ قطر - ٣٢٣٠٠٠٠ ١٦ ١ ٠.٧٦ عسلويه
هزينه 
نصب 

انشعاب 
 آب

٨٤٠٠٠٠ ٨٤٠٠٠٠ ٨٤٠٠٠٠ ٨٤٠٠٠٠ ٨٤٠٠٠٠ 


