
0 
 

 بسمه تعايل
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 سراسر کشور هاي آب و فاضالب کليه شرکت
  27/12/1397هـ مورخ 55830ت/176327براساس مصوبه شماره 

 محترم وزيران هيئت17/12/1400مورخ  هـ59632ت /164491و مصوبه شماره 

 

 

 

 يهاتعرفه

 فاضالبخدمات دفع آب و 
 



1 
 

 آب شهري تعرفه -1
 

 تعرفه آب مشترکين خانگي  1-1

 

محاسبه و دریافت  (1شماره )تعرفه آب مشترکين خانگی با مصرف ماهانه کمتر از الگوی مصرف بر اساس جدول  1-1-1

 شود. می
 تعرفه آب مشترکین خانگي با مصرف ماهانه: ( 1جدول )

 *ی مصرفکمتر از الگو

 ردیف
 طبقات مصرف
 )متر مکعب در ماه(

 قیمت نسبت به مازاد
 )ریال به ازای هر متر مکعب(

1 5≤x<0 1.860 

2 10≤x< 5 2.783 

3 15 ≤x<10 3.706 

4 18≤x< 15 4.854 

xمتوسط مصرف ماهانه هر واحد خانگی : 
 

صورتحساب مشترکان کم مصرف )مشترکين خانگی با مصرف تا یک سوم الگووی مصورف تعيوين شوده مو وو  : تبصره
 تحوت (1394مصووب  –"قانون توسعه و بهينه سازی مصرف آب شرب شوهری و روسوتایی در کشوور"( 1( ماده )4تبصره )

 گردد.برابر صفر محاسبه ، کشور پوشش کميته امداد امام خمينی)ره( وسازمان بهزیستی
 

محاسوبه و دریافوت  ( 2شوماره )تعرفه آب مشترکين خانگی با مصرف ماهانه بيش از الگوی مصرف بر اساس جدول 2-1-1
 گردد.می

 آب مشترکین خانگي با مصرف ماهانهتعرفه ( : 2جدول )
 *بیش از الگوی مصرف

 ردیف
 طبقات مصرف
 )متر مکعب در ماه(

 قیمت نسبت به مازاد
 متر مکعب()ریال به ازای هر 

1 5≤x<0 2.824 

2 10≤x< 5 4.229 

3 

 x<10≥الگو 15 با الگوی تامناطق 
5.630 

 15مناطق با الگوی بيش از 
51≤x<10 

 x<15 373.7≥الگو

 C ×5/0** برابر الگو 5/1بيش از الگو تا  4

 C×75/0 تا دو برابر الگو 5/1 5

 C×5/1 تا سه برابر الگودو  6

 C×3 تا چهار برابر الگو سه  7

 C×5 بيش از چهار برابر الگو 8

xمتوسط مصرف ماهانه هر واحد خانگی : 
 "توسعه و بهینه سازی آب شـرب شـهری و روسـتايی در ر ـور"( قانون 1ماده )« ب»( ذيل بند 4*الگوی تعیین شده توسط وزارت نیرو به استناد تبصره )

 .1394مصوب 
**C هزينه تامین آب(ای آب قیمت غیريارانه( 
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جریان آب مشوترکين بوا مصورف بويش از دو برابور الگوو، بوا ا و م  در صورت محدودیت در تامين آب مشترکين، :تبصره

 شود.به طور موقت قطع می ،اخطار قبلی
 

 تعرفه آب  مشترکين غير خانگي-1-2

قيموت »هوای غيور دا وم معوادل و اقامتگاه های اجرایویدسوتگاهتعرفه آب مصارف صنعتی،  مومی غيور آموزشوی، 1-1-2

 .گرددمحاسبه و دریافت می «ایغيریارانه

 گردد.محاسبه و دریافت می «ایقيمت غير یارانه»( برابر 5/1یک و نيم ) ،مراکز تجاریتعرفه آب 2-1-2

محاسوبه و دریافوت  "خوانگی نور  بوارترین طب وه مصورف مصووب در ب وش"معوادل تعرفه آب آزاد و بنوایی  3-1-2

 گردد.می

( ریال به ازای هور متور مکعوب 3.776تعرفه آب آموزشی و اماکن مذهبی معادل سه هزار و هفتصد و هفتاد و شش )4-1-2

( ریوال بوه ازای هور 1.887نشانی( معادل یک هزار و هشتصد و هشتاد و هفوت )ها )شيرهای آتشو تعرفه آب سایر کاربری

 .گرددمیمتر مکعب تعيين 

 باشد: می (3جدول شماره )به شرح  ،غير خانگی هایدر کاربری بندی مصارف مشترکيندسته: تبصره

 
 خانگيغیرمشترکین دسته بندی مصارف ( : 3جدول )

 مصارف تحت پوشش نوع کاربری

 صنعتی

هوا و شورکت مادرت صصوی فرودگاهصو ح، کليه واحدهای صونعتی و توليودی دارای پروانوه از مراجوع  ی

دفواتر تاسيسوات گردشوگری و آهون ..ا.ا، شرکت راهو  های فرودگاهی وابستهناوبری هوایی ایران و شرکت

 دارای مجوز از وزارت ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی. خدمات مسافرتی

 و  مومی

 دستگاه اجرایی

های دسوتگاه ،هواییمسوکونی، نوانواهوای ها و مجتمعفضای سبز شهرها و مصارف اشتراکی ) مومی( شهرک

( قووانين 3های دولتی منودر. در پيوسوت شوماره )( ماده واحده و شرکت7اجرایی مندر. در جدول شماره )

فهرسوت نهادهوا و موسسوات "بودجه سنواتی و نهادها و موسسوات  موومی غيردولتوی اشواره شوده در قوانون 

 .حاقات بعدیبا اص حات و ال - 1373مصوب  - " مومی غير دولتی

تجاری و مراکز 

 خدمات غير دولتی
 .واحدهای تجاری، سایر مراکز خدمات غيردولتی

 .مصارف آزاد و ساخت و ساز )بنایی( آزاد و بنایی

 .های مسکونی برای اقامت م طعی و محل غيرکسب و کار زندگی افرادوی ، باغ وی ، خانه باغ، مجتمع های غيردا ماقامتگاه

اماکن آموزشی و 

 مذهبی

 

 ها،های ورزشی،کتاب انهها، باشگاهدانشگاهآموزی، های دانشاهگاردوها، مدارس، ستانکها، کودمهدکودک

ای، فنوی و حرفوههوا، مراکوز آمووز  موزه های  لميوه، ب وا  متبرکوه،گلزار شوهدا،ها، حوزهمساجد، حسينيه

های سرپرسوت، بيمارسوتانمراکز نگهداری از معلولين و ایتوام و افوراد بی ای،های آزاد فنی و حرفهآموزشگاه

 فرهنگوی -شوده و ارزشومند غيور من وول تواری یآثوار ثبوت ، هوای خوا مراکوز درموانی بيماری ،آموزشی

 .آنها باشد "مالک  ين یا منفعت"که دانشگاه های دانشجویی خوابگاهو

 .شيرهای آتش نشانی سایر
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 و عشایري یيآب روستا تعرفه -2

مشترکين روستایی با درصد و برای  (50)معادل پنجاه ، کاربری خانگی برای مشترکين روستایی باتعرفه آب 

جدول  )پس از ا مال  ریب قيمتی شهری مو و درصدتعرفه آب ( 100)صد  کاربری غيرخانگی معادل

 گردد.تعيين می «)براساس ت سيمات کشوری( ترین شهرنزدیک»( پيوست(4)شماره 

 شود.میتعرفه آب شرب مشترکين تحت پوشش در مناطق  شایری، مانند آب شرب روستایی محاسبه  تبصره:
 

 کارمزد خدمات دفع فاضالب-3

( درصد 100صد ) ،و برای مشترکين غيرخانگی( درصد 70هفتاد ) ،کارمزد دفع فا  ب برای مشترکين خانگی

 شود.آب بهای مصرفی تعيين می
 

 آبونمان آب و فاضالب -4
آبونمان مشترکين خانگی و غيرخانگی آب ا م از اینکه مشترک مصرف داشته یا نداشته باشد، به ازای هر واحد 

 گردد. آبونمان فا  ب، معادل آبونمان آب می باشد.( ریال تعيين می10.000ماهانه مبلغ ده هزار )
 

 سایر شرایط عمومي -5
 گردد.تعيين می ،پيوست( 4شماره )تی آب بهای شهرهای م تلف به شرح جدول جدول  رایب قيم :1تبصره 

با  ریب قيمتی  برای شهرهای،  2-1بند محاسبه آب بهای مشترکين غيرخانگی مو و   در خصو : 2تبصره 

 کمتر از یک،  ریب یک  ا مال گردد.

تش يص طب ه مصرفی مشترک در ب ش خانگی جهت محاسبه آب بها و همچنين محاسبه آبونمان،  :3تبصره 

 براساس متوسط مصرف یک دوره سی روزه خواهد بود.

و برای  2-1بند های گرم سال )خرداد، تير، مرداد و شهریور( برای مصارف غيرخانگی مو و  در ماه :4تبصره 

( درصد به نر  آب 20( متر مکعب در ماه، بيست )25مصارف خانگی طب ه مصرف بارتر از بيست و پنج )

 گردد.ا افه میمشترکين مربوطه، مصرفی 

های توزیع آب در محل و در ظروف خریداران، ها در ایستگاهکنآب شيرین: نر  فرو  آب توليدی 5تبصره 

شود. همچنين نر  فرو  آب شيرین توليدی ب وش خصوصوی ( ریال تعيين می40برای هر ليتر حداکثر چهل )

گيورد، بوه ازای هور واحود مسوکونی توا کن( که از طریق شبکه توزیع در اختيار مشوترکين قورار می)آب شيرین

بهای خانگی محاسبه و برای مصارف مازاد بور آن بوه ازای ( مترمکعب در ماه براساس تعرفه آب10مصرف ده )

 .گرددمترمکعب تا س ف قيمت قرارداد با ب ش خصوصی محاسبه و اخذ میهر 
های صنعتی، تجاری و مراکز خدمات غير دولتی و نر  تعرفه آب برای مشترکين غيرخانگی صرفاً برای کاربری

گردد تا س ف ظرفيت قراردادی، بوه ازای هور های اجرایی که از آب توليدی ب ش خصوصی تامين میدستگاه

 .شودمیکعب تا س ف قيمت قرارداد با ب ش خصوصی محاسبه و اخذ متر م
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هفت هزار و پانصد و پنجاه معادل ها قبل از ا مال  ریب قيمتی شهر نر  فرو  آب مصرفی گرمابه: 6تبصره 

 گردد.ریال به ازای هر متر مکعب و بدون در نظر گرفتن ظرفيت قراردادی تعيين می (7.550)

مور   200/48155/93آب و فا  ب خانگی و غيرخانگی شهری، براساس اب غيه شماره حق انشعاب :7تبصره 

 گردد.وزارت نيرو محاسبه و دریافت می 28/11/1393

)در صورت وجود ملک مش ص(،   شایریایی و آب در ب ش خانگی روست« حق انشعاب»تعرفه : 8تبصره 

و  شایری )در و در ب ش غيرخانگی روستایی « شهر تریننزدیک»ترین تعرفه ينی( درصد پا50معادل پنجاه )

گردد. تعيين می« ترین شهرنزدیک»( درصد حق انشعاب تعرفه 100معادل صد )صورت وجود ملک مش ص( 

معادل هفتاد )در صورت وجود ملک مش ص(   شایریو حق انشعاب فا  ب برای کاربری خانگی روستایی 

( 100معادل صد ))در صورت وجود ملک مش ص(   شایریو ستایی ( درصد و برای کاربری غيرخانگی رو70)

 گردد.درصد حق انشعاب آب روستایی تعيين می

به روستا، شهری است که روستای موردنظر به لحاظ ت سيمات کشوری جزو توابع « ترین شهرنزدیک: »9تبصره 

 گردد.محسوب می آن

 17/12/1400مور  هو 59632ت/164491مصوبه شماره ( 3): قيمت غيریارانه ای آب، مو و  بند 10تبصره 

به ازای هر متر  ( ریال33.622) ریالسه هزار و ششصد و بيست و دو هيئت محترم وزیران، در سال جاری سی و 

 .معادل هزینه تأمين آب می باشدو  مکعب

تانکرهای خدماتی و موارد ها، شناورها، قيمت فرو  آب برای موارد خا  )مانند فرو  به کشتی :11تبصره 

شود قيمت گردد. همچنين به هيئت مدیره شرکت اجازه داده میمشابه(، با تصویب هيئت مدیره شرکت تعيين می

آب )تحویل  مده( به مناطق آزاد را با توجه به صرفه و ص ح شرکت، شيوه تامين آب و با در نظر گرفتن 

 تعيين نماید.های دریافتی قبل از اجرای طرح، متوسط قيمت

نمایند، براساس برآورد ی که از منابع آب مست ل )خار. از شبکه( استفاده مییحجم فا  ب واحدها :12تبصره 

 گردد.کارشناس شرکت مش ص می

برای مصارف تا س ف ظرفيت قراردادی است. شرکت موظف است ، 2-1مو و  بند ی هاقيمت: 13تبصره 

يش از ظرفيت قراردادی )ظرفيت مندر. در قرارداد واگذاری انشعاب(، برای مشترکين غيرخانگی با مصرف ب

 من محاسبه و دریافت بهای مصارف مازاد )نسبت به ظرفيت قراردادی( با تعرفه آب آزاد، برای یک دوره 

 اخطار کتبی صادر و در صورت استمرار  دول از ظرفيت قراردادی، نسبت به قطع جریان آب اقدام نماید.

( قانون الحاق برخی مواد به قانون 13ماده )قوانين و م ررات نظير مصرح در متن دارای معافيت  یهاکاربری

شامل اماکن ، معافيت مذکور باشنداین تبصره مستثنی میشمول از  ،(2تنظيم ب شی از م ررات مالی دولت )

 باشد.نمیوابسته به آنها  تجاری

توانند   وه بر آب و فا  ب، شوراهای اس می شهرها میگذاری محلی خدمات به منظور قيمت :14تبصره 

های مصوب این دستورالعمل، در راستای رسيدن به قيمت تمام شده، تعرفه خدمات آب و فا  ب را به نر 

 های آب و فا  ب، تصویب و برای تایيد و اب غ به وزارت نيرو ا  م نمایند.پيشنهاد شرکت
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های فا  ب و ( ماده واحده قانون ایجاد تسهي ت برای توسعه طرح3( و )2)های تبصره مبالغ:15تبصره 

هایی که از درآمد  مومی های اداری مربوط به دستگاههای آب شهری به استثنای ساختمانبازسازی شبکه

 گردد.ا افه می نمایند، حسب مورداستفاده می

های آب و فا  ب، جزء جداناپذیر این های شرکتهنامه  ملياتی و شرایط  مومی تعرفمفاد آیين :16تبصره 

 باشد.اب غيه بوده ورزم ارجرا می
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 پیوست: ضرایب قیمتي شهری
 ضرایب تبعیض قیمت آب به تفکیک شهر :( 4)جدول  

 نام استان ضریب نام شهر

 1.39 تبریز.

 1.23 سردرود،خسروشهر،مراغه،مرند،بناب،شبستر،شرف انه،شندآباد،گوگان،آ رشهر،ایل چی.  آذربایجان شرقي

 1.03 سایر شهرهای استان.

 1.29 اروميه.

 ربایجان غربيذآ

 1.13 تکاب.

 1.04 خوی، مهاباد، مياندوآب، بوکان.

نوشين،گردکشانه، قره  ياالدین، فيرورق، ربط، ميرآباد، قوشچی، تازه سلماس،ماکو، بازرگان، پيرانشهر،ن ده، سردشت، سيلوانه، سرو، 

 شهر،  چهاربر.، باروق، محمدیار، سيمينه، شاهين دژ، محمودآباد،کشاورز، اشنویه، نالوس، آواجيق، سيه چشمه.

0.87 

 0.79 سایر شهرهای استان. 

 1.24 اردبيل.
 

 اردبیل

 

 0.98 مشگين شهر، پارس آباد.

 0.81 سایر شهرهای استان. 

 1.37 اصفهان.

 اصفهان

 1.32 ين.ینا

 1.31 .کاشان

شاهين شهر، شهر ا، خمينی شهر، زرین شهر، فورد شهر، ف ورجان،، ميمه، آران و بيدگل، تيران، نيک آباد، محمد آباد، نصر آباد، 

 قهدریجان، ابریشم، نجف آباد، گلدشت، کهریزسنگ، حبی، اردستان.کوهپایه، بهارستان، حسن آباد، ورزنه، هرند، اژیه، درچه ، 

1.1 

مه، حنا، ونک، بو ين و مياندشت، کوشک، زیبا شهر، کشهر،نياسر، قمصر، گلپایگان، خوانسار، سميرم، فریدون شهر، زواره، ر وان

ایمانشهر، منظریه، جوش ان و کامو، مشکات،  برزک،  افوس، داران، دامنه، برف انبار، پيربکران، بهاران شهر، کليشاد و سودرجان، 

 گوگد.

0.92 

 0.78 سایر شهرهای استان. 

 1.36 کر. بزرگ.

 1.16 نظر آباد. البرز

 1.07 سایر شهرهای استان. 

 1.31 ای م. 

 0.87 مهران، دهلران، دره شهر، بدره، ميمه، پهله، موسيان، لومار، سرابله، توحيد، صالح آباد، آبدانان، زرنه، ایوان.  ایالم

 0.79 سایر شهرهای استان. 

 1.50 بوشهر، بندر گناوه. 

 0.97 برازجان، بندر دیلم.  بوشهر

 0.83 سایر شهرهای استان. 

 1.49 تهران. 

 1.16 ورامين، اس مشهر، پاکدشت، قدس، قرچک، شهریار، باغستان، اندیشه، م رد،گلستان، نسيم شهر.  تهران

 1.07 سایر شهرهای استان. 
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 نام استان ضریب نام شهر

چهار محال و  1.29 شهرکرد. 

 0.83 سایر شهرهای استان.  بختیاری

 1.27 بيرجند. 

 خراسان جنوبي
 1.02 .طبس 

 0.84 . شق آباد

 0.80 سایر شهرهای استان. 

 1.49 مشهد. 

 خراسان رضوی

 1.40 .نيشابور 

 1.37 تربت حيدریه.گناباد، سبزوار،

 1.22 کاشمر، قوچان، بجستان، طرقبه، شاندیز و قاسم آباد.

 تایباد،تربت جام، خواف، سرخس، درگز، بردسکن، خليل آباد، فریمان، چناران،ک ت، جغتای، ن اب، بایگ،

 دولت آباد،کدکن، رباط سنگ، رشت وار، نوخندان، چاپشلو، داورزن، ریو ، ملک آباد، ر ویه، درود، قدمگاه، خرو،

  شق آباد، نشتيفان، س می، گلبهار، بينالود.

1.02 

 0.86 سایر شهرهای استان. 

 1.35 بجنورد. 

 0.86 اسفراین، شيروان.  خراسان شمالي

 0.83 سایر شهرهای استان. 

 1.10 اهواز، کارون. 

 خوزستان

 1.33 دزفول، اندیمشک، مسجدسليمان، ایذه. 

 شادگان،دزآب، صفی آباد،ميانرود، قلعه خواجه،حميدیه، بندرماهشهر، بهبهان، شوشتر، شو ، شيبان، آبادان، خرمشهر،  

 باغ ملک، قلعه تل، رلی.
0.86 

 0.77 سایر شهرهای استان.

 .221 زنجان. 
 زنجان

 0.86 سایر شهرهای استان. 

 1.32 سمنان. 

 1.02 شاهرود،  دامغان،مهدی شهر.  سمنان

 0.88 سایر شهرهای استان. 

 1.76 شبکه جدید شهر زاهدان و آب شيرین کن چابهار و کنارک. 

 سیستان و بلوچستان

 1.09 .زابل 

 0.53 چابهار و کنارک.شبکه قدیم شهر زاهدان، سایر منابع )بجز آب شيرین کن( 

 0.84 ایرانشهر، خا ، سراوان، سرباز، زهک، راسک، نيک شهر، فنو.، دوست محمد، بنجار، محمدآباد، ادیمی، نگور.

 0.74 سایر شهرهای استان. 

 1.29 .، صدرا، خان زنيان و داریونشيراز

 فارس

 1.56 مرودشت، رر، گرا ، اوز، خنج. 

 1.14 ارزین )فتح آباد(.ک

 1.04 کازرون، فيروزآباد، آباده، جهرم، داراب، فسا ، نورآباد،رمرد، اشکنان،اهل، مهر.

 0.93 سایر شهرهای استان. 
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 نام استان ضریب نام شهر

 1.29 قزوین. 

 0.97 تاکستان، اقباليه، آبيک، محمدیه، بيدستان، الوند. قزوین

 0.83 سایر شهرهای استان. 

 1.39 قم. 
 قم

 0.73 سایر شهرهای استان. 

 1.29 سنند.. 

 1 بانه، س ز، قروه، مریوان.  کردستان

 0.84 سایر شهرهای استان. 

 1.29 کرمان، رفسنجان.

 کرمان

 1.20 سيرجان. 

 1.11 بافت. 
بم، جيرفت، بهرمان، زرند، ماهان، شهربابک، بردسير، رابر، بزنجان، دهج، گلباف، باغين، چترود، فاریاب، گلزار، نگار،  نبرآباد،  

 مردهک.
0.85 

 0.78 سایر شهرهای استان.

 1.22 کرمانشاه. 
 کرمانشاه

 0.85 سایر شهرهای استان. 

 1.32 یاسو.. 
کهگیلویه و بویر 

 احمد
 0.97 مارگون، دوگنبدان، دهدشت، چرام، باشت، سی س ت، ليکک. 

 0.81 سایر شهرهای استان. 

 1.32 گرگان. 

 گلستان
 گنبد کاووس، بندر ترکمن، مينو دشت،  لی آباد، فا ل آباد، کردکوی، سرخنک ته، گاليکش،  انبار آلوم، آق ق ،  

 راميان، دلند، نوکنده.بندر گز ، ک له،  آزاد شهر، خان ببين، 
0.93 

 0.87 سایر شهرهای استان.  

 1.27 رشت.  

 گیالن
، سياهکل، کياشهر، خمام، بندر انزلی ،آستارا، رهيجان، لنگرود ، رودسر ، فومن ،صومعه سرا ، آستانه اشرفيه، تالش، چابکسر، رودبار  

 منجيل. چاف و چم اله، رودبنه، کومله، اطاقور، شلمان، سنگر، املش،
1.04 

 0.82 سایر شهرهای استان.  

 1.32 خرم آباد.  

 1 بروجرد ، اليگودرز ، دورود ، نورآباد ، کوهدشت.  لرستان

 0.85 سایر شهرهای استان.  

 1.41 بابل.  

 مازندران

 1.31 ساری.   

 1.05 آمل، قا مشهر.  

  

 رامسر، چالوس، بابلسر، تنکابن، محمود آباد، نوشهر، فریدونکنار، ک ردشت، مرزن آباد، رینه، گزنک، امير ک ، گتاب، بهشهر، 

 خليل شهر، سلمان شهر،  باس آباد، ک ر آباد،  نشتارود، خرم آباد، کتالم و سادات شهر، کياسر، آرشت، پل سفيد، زیرآب، 

 شيرگاه، بلده، چمستان، نور.

0.88 

  0.85 سایر شهرهای استان.  
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 نام استان ضریب نام شهر

 1.30 اراک.   

 مرکزی

 1.22 مح ت.   

 1.06 آشتيان.   

 0.81 ساوه، نوبران، دليجان، تفر ، خمين، خنداب، سنجان، رهرود،  قورچی باشی،  نراق، کميجان، آستانه،  شازند، هندودر، توره.   

 0.76 سایر شهرهای استان.   

 1.40 بندر  باس.    

 هرمزگان

 1.26 قشم.    

 1.12 ميناب، بندرلنگه و بندرکنگ.    

 0.97 .استان یر شهرهایسا    

 1.29 .همدان    

 همدان

 0.96 .م یر، نهاوند، اسد آباد

 فيروزان، برزول،ان، ازندریان، جوکار، سامن، زنگنه، کتویسرکان، مریانج، کبودر آهنگ،  بهار، رزن، رلجين، سر 

 د، دمق، فرسفج، قروه درجزین.کيان، قهاوند، فامنين، جورقان، گل تپه،  صالح آبا 
0.81 

 0.77 .استان یر شهرهایسا  

 1.35 یزد، حميدیه و شاهدیه. 

 یزد
 1.26 اردکان، ميبد. 

 0.97 تفت، بهاباد، بافق، مهریز، زارچ، اشکذر. 

 0.80 سایر شهرهای استان.    

 


