شرکت آب و فاضالب استان روستایی تهران
راهنمای محاسباتی – بخش اول  :صورتحساب فروش انشعاب(پیوست )2
در سال 4931
الف)خانگی – انشعاب آب
برای محاسبه فروش انشعاب آب خانگی :
 .1استخراج نرخ حق انشعاب از جدول زیر

طبقه حق انشعاب
طبقه اول

نام شهرستان

مبلغ حق انشعاب
(0005222دو میلیون و سیصدو هفتادو پنج تهران
هزار ریال)

اسالمشهر ،پاکدشت ،ری ،شهریار ،مالرد ،ورامین،

طبقه دوم

 (0022222یک میلیون و نهصد هزار) ریال

طبقه سوم

 (0005222یک میلیون ششصدو پانزده

پیشوا ،پردیس ،دماوند ،رباط کریم ،شمیران،

هزار) ریال

فیروزکوه

شهر قدس

 .2محاسبه هزینه نصب انشعاب  ،این هزینه به تناسب قطر انشعاب تعیین می شود  (.طبق مصوبات هیات مدیره اعالم می
گردد).
ب) خانگی – انشعاب فاضالب
برای محاسبه فروش انشعاب فاضالب خانگی :
 .1حق انشعاب فاضالب خانگی معادل  %07حق انشعاب آب خانگی است .
 .2محاسبه هزینه نصب انشعاب  ،این هزینه به تناسب قطر انشعاب تعیین می شود .

ج) غیرخانگی – انشعاب آب
برای محاسبه فروش انشعاب آب غیر خانگی:
 .1تعیین ضریب تعدیل شهری از جدول زیر

گروه

حق انشعاب

ضریب تعدیل

نام شهر

شهری
گروه 0

0005222

2.0

پیشوا ،پردیس ،شمیران ،فیروزکوه**

گروه 0

0005222

 (0.0یک و یک دهم)

دماوند – رباط کریم

گروه 0

0022222

 (0.0یک و د8و دهم) پاکدشت – قدس – مالرد

گروه 4

0022222

 (0.0یک و سه دهم)

اسالمشهر – ری – شهریار  -ورامین

گروه 5

0005222

 (0.4یک و چهار

تهران

دهم)
.2

برآورد ظرفیت قراردادی به شرح زیر :
ضریب تعدیل ظرفیت قراردادی × واحد محاسبه ظرفیت قراردادی × حجم مصرف به ازای واحد ) متر مکعب در ماه ( = ظرفیت قراردادی

 .3محاسبه مبلغ حق انشعاب :
 × 285.000ظرفیت قراردادی × ضریب تعدیل شهری = مبلغ حق انشعاب

تبصره  :برای انشعابات تجاری معادل مبلغ  1,147,777ریال تحت عنوان " ارزش تجاری آب " به ازای هر واحد به حق
انشعاب اضافه می شود .

د) غیرخانگی – انشعاب فاضالب
برای محاسبه فروش انشعاب فاضالب غیرخانگی:
 .1حق انشعاب فاضالب مشترکین غیرخانگی برابر با صد در صد ( )%177حق انشعاب آب است .
تبصره  :برای انشعابات تجاری معادل مبلغ  1 ,147,777ریال تحت عنوان" ارزش تجاری فاضالب" به ازای هر واحد به حق
انشعاب اضافه می شود .
نکات قابل توجه :
 .1هزینه حفاری به ازای هر مشترک دریافت می شود .
 .2هزینه شب کاری معادل  %17هزینه نصب انشعاب می باشد .

