هزینه های انشعاب آب

ردیف

قطر

حدمجازبرداشت آب دریک ماه

آبونمان ماهیانه ( ریال )

انشعاب ( ریال )

1

 0/5اینچ

 60مترمکعب

45000

90/000/000

2

 3/4اینچ

 240متر مکعب

90000

300/000/000

3

 1اینچ

 450مترمکعب

162000

550/000/000

4

 1/5اینچ

 1050مترمکعب

400000

1/250/000/000

5

 2اینچ

 1800مترمکعب

700000

2/200/000/000

6

 3اینچ

 3000مترمکعب

1550000

5/000/000/000

هزینه انشعاب آب شامل سهم سرانه هزینه اجرای شبکه آب و حق االمتیاز اشتراک آب است .
الزم به ذکراست واگذاری انشعاب آب درردیف های 4،3،5و 6منوط به انجام کارشناسی و تأیید
مدیریت منطقه ویژه می باشد.

هزینه های انشعاب برق
ردیف یک جدول
 -1فروش انشعاب برق بصورت ولتاژ ثانویه برای هرکیلووات معادل  7/500/000ریال است که در
زیر شبکه  20000ولت تحویل می گردد.

تبصره  :فروش انشعاب برق برای مشترکینی که درمجاور قطعه ایشان پست های برق عمومی وجود
داشته باشد انرژی برق تحویلی به ایشان  380ولت می باشد وهزینه دریافتی از مشترک عالوه بر حق
االمتیاز ،بخشی ازهزینه اجرای پست برق عمومی را نیز پرداخت می نمایدکه جمعا" معادل
 11/250/000ریال دریافت می شود.
ردیف یک جدول
فروش انشعاب برق بصورت ولتاژ اولیه برای هرکیلووات معادل  10/000/000ریال است که در
زیر شبکه  20000ولت تحویل می گردد.
ردیف

واگذاری برق( کیلووات)

هزینه دریافتی از مشترک بابت هر کیلووات (ریال)

1

 15تا 240

7/500/000

2

 300تا 1500

10/000/000

هزینه های انشعاب گاز

فروش انشعاب گازشامل سهم شبکه گازرسانی و حق االمتیاز می باشد ،به صورتی که مشترک بعد از
اجرای لوله کشی داخلی و اخذ تأییدیه نظام مهندسی مستقر در استان قم ،طبق میزان مصرف تأیید
شده اقدام به پرداخت سهم شبکه گاز برای هر مترمکعب معادل  1/000/000می نمایند ،سپس
مشترک جهت انعقاد قرارداد و خرید حق االمتیاز به شرکت گازاستان قم معرفی می گردد.

هزینه های انشعاب تلفن
فروش خطوط مخابرت شامل سهم ایجاد شبکه مخابراتی و حق االمتیاز می باشد ،به صورتی که
مشترک مطابق با جدول ذیل اقدام به پرداخت سهم شبکه می نماید ،سپس ایشان جهت انعقاد قرارداد
و پرداخت برقراری ارتباط به شرکت مخابرات معرفی می گردد.
ردیف

میزان خط

هزینه دریافتی (ریال)

1

یک

5/000/000

2

دو

7/000/000

3

سه

9/000/000

4

چهار

10/000/000

5

پنج

10/000/000

6

بیش ازپنج خط ( هرخط )

2/500/000

