
3تبصره حق انشعاب3تبصره 2تبصره حق انشعاب

7,600,000760,0004,000,0005,320,0004,200,000(4 و 3،2، 1منطقه های )خانگی 
5,700,000570,0003,000,0003,990,0003,150,000(10، 8، 7، 6منطقه های )خانگی 

3,800,000380,0002,000,0002,660,0002,100,000(9 و 5منطقه های )خانگی 
399,00039,900210,000399,000315,000غیر خانگی

5,700,000570,0003,000,0003,990,0003,150,000خانگی
342,00034,200180,000342,000270,000غیرخانگی

3,800,000380,0003,800,00000خانگی
285,00028,500285,00000غیرخانگی

3,800,000380,0003,800,0002,660,0000خانگی
285,00028,500285,000285,0000غیرخانگی

3,800,000380,000000خانگی
313,50031,350000غیرخانگی

3,800,000380,00010,350,00000خانگی
313,50031,3503,450,00000غیرخانگی

3,800,000380,000000خانگی
285,00028,50000غیرخانگی

3,800,000380,0003,800,0002,660,00015,000,000خانگی
313,50031,3500313,5000غیرخانگی

3,800,000380,00002,660,0000خانگی
285,00028,5000285,0000غیرخانگی

3,230,000323,0001,700,0002,261,0001,700,000خانگی
1،800،000 *****1،800،000256,500 ***** 256,50025,650غیرخانگی

3,230,000323,0005,000,0002,261,00010,000,000خانگی
 10،000،000 **256,500 5،000،000 *256,50025,650غیرخانگی

00 1،870،000 ***   3,230,000323,000خانگی
00 1،870،000 **** 228,00022,800غیرخانگی

3,230,00001,190,00000خانگی
228,000096,00000غیرخانگی

3,230,000323,0002,584,00000خانگی
228,00022,800182,40000غیرخانگی

3,230,000323,000807,50000خانگی
228,00022,80057,00000غیرخانگی

3,230,000323,0003,230,00000خانگی
256,50025,650256,50000غیرخانگی

3,230,0000000خانگی
228,0000000غیرخانگی

قطر دوقطر یک و یک دومقطر یکقطر سه چهارمقطر یک دوم

12,018,44512,018,445

 160قطر  125قطر 110قطر هزینه نصب و لوازم انشعاب فاضالب

4,528,2515,818,9179,744,777خرید لوازم

11,737,27912,124,03313,372,021دستمزد و نظارت بر نصب

16,265,53017,942,95023,116,798جمع

. ریال می باشد1،800،000شهرجدید به ازای هر واحد  (صرفاً تجاری) انشعاب آب و فاضالب کاربری غیرخانگی 3هزینه تبصره ***** 

کرج

فردیس

ماهدشت

هشتگرد

کمالشهر

نظرآباد

چهارباغ

محمدشهر

مشکین دشت

شرکت آب و فاضالب استان البرز

معاونت خدمات مشترکین و درآمد

هزینه های واگذاری انشعاب آب و فاضالب

کاربرینام شهر
هزینه های واگذاری انشعاب فاضالبهزینه های واگذاری انشعاب آب

1401/02/12: تاریخ به روزرسانی 

آسارا

کوهسار

طالقان

گلسار

شهر جدید

اشتهارد

گرمدره

.هزینه های واگذاری کاربری خانگی برای یک واحد و هزینه های واگذاری کاربری غیرخانگی برای یک متر ظرفیت قراردادی ماهیانه در نظر گرفته شده است (2

.هزینه سهم سرمایه گذاری با توجه به شهر و منطقه شهرداری متغیر بوده و براساس مصوبات مربوطه به هزینه های فوق اضافه می گردد (3

تنکمان

:توضیحات

.کلیه مبالغ به ریال درج گردیده است (1

.هزینه مربوط به توسعه شبکه و تأسیسات براساس مصوبات مربوطه بر حسب مورد به هزینه های فوق اضافه می گردد (4

.هزینه نصب انشعاب آب مطابق جدول زیر به هزینه های فوق اضافه می گردد (5

.اضافه می شود( آب و فاضالب) ریال به عنوان ارزش تجاری به ازای هر واحد 1،140،000در مورد انشعاب های تجاری عالوه بر مبالغ فوق معادل  (7

هزینه نصب انشعاب آب

.لوازم انشعاب آب توسط مشترک تهیه می گردد (6

. ریال می باشد10،000،000 انشعاب فاضالب کاربری غیرخانگی اشتهارد به ازای هر واحد 3هزینه تبصره ** 

.هزینه نصب و لوازم انشعاب فاضالب مطابق جدول زیر به هزینه های فوق اضافه می گردد (9

10,693,541

. ریال می باشد1،870،000 انشعاب آب کاربری خانگی طالقان به ازای هر انشعاب 3هزینه تبصره *** 

. ریال می باشد1،870،000 انشعاب آب کاربری غیرخانگی طالقان به ازای هر انشعاب 3هزینه تبصره **** 

. معاف می باشند3 و 2کلیه سازمان هایی که از بودجه عمومی دولت استفاده می نمایند از پرداخت مبالغ تبصره   (8

. ریال می باشد5،000،000 انشعاب آب کاربری غیرخانگی اشتهارد به ازای هر واحد 3هزینه تبصره * 


