((نحوه محاسبه هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضالب))

 -1حق انشعاب آب خانگی(به ازای هرواحد مسکونی):
نام شهر

حق انشعاب (ریال)

اهواز

5,700,000

سایر شهرها

3,230,000

 -2حق انشعاب فاضالب خانگی:
حق انشعاب فاضالب خانگی معادل هفتاد درصد( )70%حق انشعاب آب محاسبه و دریافت می گردد.

 -3حق انشعاب آب غیرخانگی:
 * 285,000ضریب تعدیل شهری به شرح جدول ذیل * ظرفیت قراردادی به مترمکعب=حق انشعاب آب غیرخانگی (ریال)
تبصره :درمورد انشعاب های تجاری عالوه بر مبلغ فوق ،رقمی معادل  1,140,000ریال بعنوان ارزش تجاری ،به ازای
هرواحد اضافه می گردد.
ضریب تعدیل شهری
نام شهر
اهواز

1/4

حمیدیه،شیبان

0/9

سایرشهرها

0/8

 -4حق انشعاب فاضالب غیرخانگی:
حق انشعاب فاضالب غیرخانگی معادل صددرصد ( )100%حق انشعاب آب مشترک محاسبه و دریافت می گردد.

((نحوه محاسبه هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضالب))
 -5ماده  11قانون تشکیل شرکتهای آبفا:
ماده  11قانون تشکیل شرکتهای آبفا به شرح جداول ذیل محاسبه و دریافت می گردد.
ماده  11جهت متقاضیان خانگی (به ازای هرواحد مسکونی)

منطقه
شهرداری

مبلغ ماده  11آب (ریال)

مبلغ ماده  11فاضالب (ریال)

حوزه تحت
پوشش

منطقه 1

14,107,000

12,511,000

منطقه 2

14,107,000

12,511,000

منطقه 3

14,107,000

12,511,000

منطقه 4

14,219,000

12,380,000

منطقه 5

14,332,000

12,038,000

منطقه 6

14,332,000

12,038,000

منطقه 7

14,332,000

12,038,000

منطقه 8

14,332,000

12,038,000

ادارات تابعه

8,075,000

5,653,000

روستایی اهواز و کارون

7,125,000

0

سایر روستایی

4,038,000

0

اهواز

ادارات تابعه شامل شهرهای مالثانی،ویس ،شیبان،حمیدیه،شیرین شهر و شهر رامین می باشد.
ماده  11جهت متقاضیان غیرخانگی (به ازای یک مترمکعب ظرفیت قراردادی)

حوزه تحت پوشش

مبلغ ماده  11آب
(ریال)

مبلغ ماده  11فاضالب
(ریال)

اهواز

542,000

532,000

تابعه1

570,000

570,000

تابعه2

641,000

641,000

روستایی اهواز و کارون

587,000

0

روستایی مالثانی و روستایی ویس

570,000

0

روستایی شیبان و روستایی حمیدیه

641,000

0

((نحوه محاسبه هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضالب))
تابعه  : 1شامل شهرهای مالثانی،ویس،شیرین شهر و شهر رامین می باشد.
تابعه : 2شامل شهرهای شیبان و حمیدیه می باشد.
تبصره  :از متقاضیان انشعابات غیرخانگی که دارای یکی از شرایط ذیل باشند ،هزینه ماده  11آب و فاضالب
معادل  2.5برابر مبلغ حق انشعاب به اضافه تبصره  3مربوطه ،با امضای معاونت درآمد و خدمات مشترکین،
معاونت بهره برداری و توسعه آب و معاونت بهره برداری و توسعه فاضالب دریافت می گردد.
الف -ظرفیت قراردادی محاسبه شده  500مترمکعب و باالتر از آن.
ب -تعداد واحد انشعاب غیرخانگی  20واحد و باالتر از آن.
ج -مجموعه های غیرخانگی که انشعابات آن بصورت تکی واگذار می گردد مشابه بازارچه ها،بازار روز و میدان
های میوه و تره بار ،شهرک ها و . ...
 -6تبصره  3ماده واحده خانگی(به ازای هرواحد مسکونی) درشهر اهواز:
محدوده شهرداری

تبصره  3آب (ریال)

تبصره  3فاضالب (ریال)

مناطق 1و2و3

900,000

1,100,000

منطقه 4

788,000

962,000

مناطق 5و6و7و8

675,000

825,000

 -7تبصره  3ماده واحده غیرخانگی درشهر اهواز:
 * 45,000ظرفیت قراردادی = تبصره  3حق انشعاب آب غیرخانگی(ریال)
 * 55,000ظرفیت قراردادی = تبصره  3حق انشعاب فاضالب غیرخانگی(ریال)
 -8تبصره  2ماده واحده:
تبصره  2ماده واحده قانون ایجاد تسهیالت برای توسعه طرح های فاضالب و بازسازی شبکه های آب شهری(به
استثنای ساختمان های اداری مربوط به دستگاههایی که از درآمد عمومی استفاده می نمایند) به میزان ده درصد
( )10%حق انشعاب آب محاسبه و دریافت می گردد.
 -9تعرفه آب روستایی و عشایری:
تعرفه حق انشعاب آب در بخش خانگی روستایی و عشایری (درصورت وجود ملک مشخص) ،معادل  %50پایین
ترین تعرفه نزدیک ترین شهر و در بخش غیرخانگی روستایی و عشایری (درصورت وجود ملک مشخص) معادل
 100%حق انشعاب تعرفه نزدیک ترین شهر تعیین می گردد .حق انشعاب فاضالب برای کاربری خانگی روستایی

((نحوه محاسبه هزینه های برقراری انشعاب آب و فاضالب))
و عشایری (درصورت وجود ملک مشخص) معادل %70و برای کاربری غیرخانگی روستایی و عشایری (درصورت
وجود ملک مشخص) معادل  %100حق انشعاب آب روستایی تعیین می گردد.

