
  وزارت نیرو
  شرکت مدیریت منابع آب ایران

  شرکت آب منطقه اي خراسان جنوبی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  97تعرفه هاي سال 
  
  

  
  

  
  ریزي   معاونت برنامه

   مدیریت برنامه ریزي وبررسیهاي اقتصادي                                                              



  
  »1397هاي سال   هـتعرف«

  
  ق النظاره:ح -1
  کشاروزي و دام و طیور:هاي  برداري از چاه بهره حق النظاره -1-1

قانون تامین منابع مالی براي جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی، دریافـت   3به استناد ماده 
   هرگونه وجهی از فعالیت هاي کشاورزي، دامداري به عنوان حق النظاره آب ممنوع می باشد.

  
  :و روستایی هاي آب شرب شهري حق النظاره چاه -2-1

وزیـر محتـرم نیـرو     3/4/1396مـورخ   100/20/21561/96یه تعرفه آب شرب بـه شـماره   ابالغ با توجه به
  به صورت علی الحساب به شرح ذیل می باشد:      1397(پیوست) تعرفه حق النظاره هر مترمکعب آب براي سال 

  
  1397و روستایی در سال  يتعرفه هاي حق النظاره شرب شهر                             

  
  
  
  
  

                                                                                        
  یه فوق الذکر (بند ج) رعایت موارد زیر الزامی می باشد:ضمناً با توجه به مفاد ابالغ

) اعمـال  5/1در دشت هاي ممنوعه و ممنوعه بحرانی، تعرفه هاي حق النظاره با ضـریب یـک و نـیم (    -
 گردد.

حق النظاره برداشت از قنوات و چشمه ها توسط شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایی معـادل   -
 تعیین می گردد.حق النظاره برداشت از چاه ها 

شرکت هاي آب و فاضالب شهري و روستایی موظفند حداکثر تا آخر آذر ماه کلیه چاه هاي آب شـرب   -
متعلق به خود را به لوازم هوشمند اندازه گیري (کنتور که به تایید شرکت آب منطقه اي اسـتان رسـیده   

ظاره به شرح زیر انجام خواهـد  باشد) مجهز نمایند. لذا نحوه اندازه گیري آب مصرفی و محاسبه حق الن
 شد.

  

  مبلغ   حق النظاره  ردیف
  (ریال به ازاي هر متر مکعب) 

  250  شرب شهري  1
  65  شرب روستایی  2



 
الف: کلیه چاه هاي آب شربی که مجهز به کنتور هوشمند هستند، محاسبه حق النظاره بر اساس قرائت حجم آب 

  ریال روستایی انجام می گیرد. 65ریال شهري و  250مصرفی مندرج در کنتور هوشمند و به ازاي هر متر مکعب 
هز به کنتور هوشمند نشده اند نحوه محاسبه حق النظاره از ابتداي فـروردین  ب: کلیه چاه هاي آب شربی که مج

بر اساس حجم آب برداشتی طبق توافق دو شرکت و در غیر این صورت معادل حجم  1397لغایت آذر ماه  1397
  ریال روستایی محاسبه و دریافت می شود. 65ریال شهري و  250مندرج در پروانه و به ازاي هر متر مکعب 

به کنتور  1396ج: چنانچه شرکتهاي آب و فاضالب شهري و روستایی چاه هاي آب شرب خود را تا آخر آذر ماه 
تا زمان نصب کنتور هوشمند، نحوه محاسبه حق النظاره بر اساس  1396هوشمند مجهز ننمایند، از ابتداي در ماه 

ریال روستایی  65ریال شهري و  250ر مکعب برابر حجم آب مندرج در پروانه بهره برداري و به ازاي هر مت 5/1
  محاسبه خواهد شد.

  
  
  آب بهاء -2

ابالغیـه  بـه اسـتناد    شـهري  ب آب بهاي سد نهرین طبس براي مصارف شرتعرفه  آب بهاي شرب  : –الف 
بـراي  آب  بریال به ازاي هر مترمکعـ  1790ه مبلغ بنیرو وزیر  03/04/1396مورخ  100/20/21561/94شماره  

   می باشد.بصورت  علی الحساب  97 سال 
  

به استناد قـانون   براي مشترکین آب بهاء در بخش زراعی و باغی محاسبه مبناي آب بهاي کشاورزي  : –ب 
  تثبیت آبهاي زراعی بشرح زیر می باشد.

  % محصول کشت شده3متوسط آب بهاء از آبهاي تنظیم شده در شبکه هاي مدرن  -
  % محصول کشت شده2تلفیقی مدرن در کانالهاي ظیم شده متوسط آب بهاء از آبهاي تن -
  % محصول کشت شده1سنتی  کانالهاي متوسط آب بهاء از آبهاي تنظیم شده -
  

  ج ــ آب بهاي کشاورزي سدهاي استان :

  تعرفه هر متر مکعب ( ریال )  نوع شبکه  نام سد  نام شهر

  318  مدرن  فرخی  قاین

  
  
  
  



  ت و سایر مصارف:نرخ آب چاه هاي صنعتی، خدما -3
  اشتی:دتعرفه خدمات آب تحویلی و بر -1-3

بـه اسـتناد ابالغیـه    وشرایط عمومی آنهـا  خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی تعرفه 
منضم مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایران   5/4/97مورخ  7053/100/97شماره

بـا توجـه بـه     ووزیر محترم نیرو جهت مصـارف مختلـف     9/2/97مورخ  100/20/12302/97شماره  به ابالغیه
به شرح  97سال هیات محترم وزیران از ابتداي اردیبهشت  9/2/97 مورخ هـ  55055/ ت 12160مصوبه شماره 

  می باشد : جدول ذیل

  *ماه هاي گرم  شامل خرداد، تیر، مرداد و شهریور می باشد.
: آب تحویلی به مشترکین از منابع آب زیرزمینی که استحصال و بهره برداري آن توسط شرکت انجام 1تبصره  •

 ق می گردد.) جدول فو3) الی (1می پذیرد، براساس شرایط بهره برداري، مشمول ردیف هاي (
 

تعرفه برداشت از چاه هاي فلمن و حریمی وابسته به منابع آب سطحی، بر اساس شرایط تامین، : 2تبصره  •
 ) جدول فوق می گردد.4) و (3مشمول ردیف هاي (

  

  

  ردیف

  

  منبع تامین/برداشت آب

  

تعرفه آب (ریال به ازاي 
  ب)هر متر مکع

ماه هاي 
  عادي

  ماه هاي گرم*

  7396  6163  آب تصفیه شده از خطوط انتقال و طرح هاي تامین آب در محل انشعاب  1

  5917  4931  آب تصفیه نشده از خطوط انتقال و طرح هاي تامین آب در محل انشعاب  2

  5177  4314  آب برداشتی از منابع آب سطحی تنظیم شده (مهارشده)  3

  3698  3082  از منابع آب سطحی تنظیم نشده (مهارنشده)آب برداشتی   4

5  

  آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی

  1479  1233  دشت آزاد

  2219  1849  دشت ممنوعه  6

  2959  2465  دشت ممنوعه بحرانی  7

8  

آب برداشتی شهرك ها و نواحی 
  صنعتی از منابع آب زیرزمینی

  740  616  دشت آزاد

  1110  924  دشت ممنوعه  9

  1479  1233  دشت ممنوعه بحرانی  10



: تعرفه مصارف نیروگاه هاي بخاري، گازي، سیکل ترکیبی و دیزلی بر اساس شرایط تامین، مشمول 3تبصره  •
 ) جدول ذیل بند یک ابالغیه می گردد.7ی () ال1ردیف هاي (

  
نزدیک «) ابالغیه در شهرهاي مختلف کشور پس از اعمال ضرایب قیمتی 1: تعرفه آب مندرج در بند (4تبصره  •

محاسبه و دریافت آب بها به واحد صنعتی (ضرایب درج شده در جدول پیوست ابالغیه)، مالك  »ترین شهر
 ر جدول درج نشده اند ضریب آنها برابر یک می باشد . قرارگیرد وبراي سایر شهرها که د

شهري است که واحد مورد نظر به لحاظ تقسیمات کشوري جزو توابع آن » نزدیک ترین شهر«: 5تبصره  •
 محسوب می گردد.

  

  
  :تعرفه آب صنایع بسته بندي -2-3

رزمینی وشرایط عمومی آنهـا بـه   و برداشتی از منابع آب سطحی و زیتعرفه خدمات آب تحویلی ابالغیه  به استناد
مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل محتـرم شـرکت مـدیریت      97 5/4/97مورخ  7053/100/97استناد ابالغیه شماره

محترم نیـرو تعرفـه آب بـراي    وزیر   9/2/97مورخ  100/20/12302/97منضم به ابالغیه شماره منابع آب ایران 
تعیین می بندي سال قبل (درب کارخانه)  مت عمده فروشی آب بستهمعادل پنج درصد قیصنایع بسته بندي آب ، 

  گردد.
تبصره : تعرفه آب به میزان مورد استفاده درصنایع نوشابه سازي ، یخ سازي ، دوغ ونظایر آنها ، معادل تعرفه آب 

  براي صنایع بسته بندي آب تعیین می گردد . 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
   غیر شرب مشترکین آبفا وآبفار: تعرفه خدمات آب براي مصارف  3-3

وزیر محترم نیرو تعرفه آب برداشتی از منابع آب  9/2/1397مورخ  100/20/12302/97ابالغیه شماره  3به استناد بند 
) درصد آب 30روستایی معادل سی ( شهري وزیرزمینی جهت مصارف غیرشرب مشترکین شرکت هاي آب و فاضالب 

  تعیین می شود .  تعداد آحاد ) ف ماهانه وبهاي پلکانی شرب (متناسب با مصر
  
  حجم برداشت آب مشترکین و بهره برداران آب هاي زیرزمینیمحاسبه معیار لف)ا

  حجم برداشت آب مشترکین وبهره برداران آب هاي زیرزمینی ، بر اساس شرایط ذیل تعیین می شود : 
 ب مصرفی، کنتور مربوطه می باشد.چنانچه چاه آب داراي کنتور حجمی باشد، معیار محاسبه حجم آ - 1-1

نسبت به  1397بردار موظف است حداکثر تا پایان تیر ماه سال  انچه چاه فاقد کنتور حجمی باشد، بهرهچ 1-2
حجم آب مندرج در پروانه بهره برداري نصب کنتور اقدام نماید. در صورت عدم نصب کنتور در مهلت مقرر، 

 اسبه آب بها قرار خواهد گرفت . مالك تعیین میزان آب برداشتی وهمچنین مح

بر اساس نظر کارشناس منتخب هیات مدیره واستفاده از  تا زمان نصب کنتور، حجم آب مورد محاسبه،  بصره:ت
  قانون مدنی بین مشترکین و شرکت آب منطقه اي مالك عمل قرار می گیرد .  10ظرفیت ماده 

بنا به دالیلی مانند دارا بودن فاز توسعه، درخواست ه ، ماه 12در یک دوره متوالی در مواردي که مشترك  - 1-3
) مصوبه شماره 5موظف است باستناد بند پنج ( داشته باشد،نبرداري خود را  تعدیل پروانه بهره

) درصد از تعرفه همان کاربري  30نسبت به پرداخت سی ( وزیر محترم نیرو  9/2/97مورخ  100/20/12302/97
اقدام نماید در غیر اینصورت شرکت هاي آب منطقه اي وآب وبرق خوزستان می توانند  بر مبناي مجوز برداشت ،

) قانون توزیع عادالنه آب از طریق ابالغ به مشترك در 24ذیل ماده (» و« ص مذکور را به استناد مفاد بند  یتخص
ان مجاز هستند از محل بر این اساس شرکت هاي آب منطقه اي وسازمان آب وبرق خوزستاختیار خود قرار دهند . 

،  آب را به سایر مشترکین اختصاص داده وبهاي آب را مطابق » غیرممنوعه«تخصیص هاي ابطال شده در مناطق 
تعرفه دریافت نمایند . همچنین شرکتهاي آب منطقه اي وسازمان آب وبرق خوزستان مجاز هستند از محل 

  به منظور کمک به آبخوان استفاده نمایند . »] بحرانی  ممنوعه«و » ممنوعه «تخصیص هاي ابطال شده در مناطق 
هاي آتش نشانی)،  گیرند (مانند چاه هاي آب در شرایط اضطراري مورد استفاده قرار می هچادر مواردي که  تبصره :

هاي پدافند غیرعامل و لزوم آمادگی کامل براي مواجه با شرایط اضطراري  با توجه به ضرورت رعایت دستورالعمل
الذکر مستثنی و مالك محاسبه حجم برداشت آب،  هاي مذکور از مفاد موضوع بند فوق یش بینی شده، چاهپ

  کنتورخواهد بود.
، بهره بردار موظف است نسبت به پرداخت  ) قانون توزیع ادالنه آب وآیین نامه اجرایی آن34بر اساس ماده ( - 1-4

کت در مهلت تعیین شده اقدام نماید . در صورتیکه بهره مبلغ آب بهاء طابق با صورتحساب ارسالی از سوي شر
بردار از پرداخت صورتحساب ارسالی در موعد مقرر استنکاف نماید ، ضمن آنکه مجوزهاي صادره از جمله 

مفاد قانون توزیع عادالنه آب وپس از شرکت موظف است با رعایت مجوز بهره برداري فاقد اعتبار می شوند ، 
رت مکتوب ، از طریق اجرائیات اداره ثبت اسناد و امالك و یا هر طریق دیگر نسبت به وصول اعالم قبلی به صو

  مطالبات خود اقدام نماید . 
  

  : تعرفه خدمات اضافی واختصاصی  ب ) 
در مواردي که جهت تامین آب بنا به درخواست مشترك ، شرکت هاي آب منطقه اي وسازمان آب وبرق خوزستان 

غیره باشند ، هزینه هاي اضافی  اختصاصی از قبیل فنی ، مهندسی ، نظارتی و دمات اضافی ومجبور به ارائه خ
 ) قانون مدنی ، دریافت می شود . 10محاسبه واز مشترك بر اساس قرارداد ، بصورت توافقی مطابق ماده (

  

  تعرفه آب موارد خاص: -4-3



بـر   به تفکیـک نـوع کـاربري   تحت پوشش شرکت  موارد خاص در حوزهبراي تحویلی و یا برداشتی تعرفه آب    
مشاور وزیر نیرو و مدیر عامل محترم شرکت مدیریت منابع   5/4/97مورخ  7053/100/97ابالغیه  شماره  اساس

 به شرح زیر میشماره نیرو به محترم وزیر   9/2/97مورخ  100/20/12302/97آب ایران منضم به ابالغیه شماره 
  )(مبالغ به ریال  باشد .

  نوع کاربري
تامین آب از 
منابع آبهاي 

  سطحی

  تامین آب از منابع آبهاي زیرزمینی
دشت   دشت آزاد  مصارف تحت پوشش

  ممنوعه
ممنوعه 
  بحرانی

  1700  1246  1020  7365  عمومی و دولتی
مراکز دولتی غیرآموزشی، صدا و سیما، مراکـز  
نظــامی و انتظــامی، فضــاي ســبز شــهرها و  

می) شــهرك هــا و مصــارف اشــتراکی (عمــو
  مجتمع هاي مسکونی 

  1118  1000  883  7651  و اماکن مذهبی یآموزش 

آموزشی، باشگاههاي ورزشی، کتابخانه  مراکز
ها، موزه هـا، مراکـز نگهـداري از معلـولین و     
ایتام و افراد بی سرپرست، بقاع متبرکه، گلـزار  
شهدا و بیمارستانهاي آموزشی و مراکز درمانی 

  بیماریهاي خاص

واحد هاي تجاري، خدماتی و سایر مراکز   23540  21400  19260  16050  جاريت
  خدمات غیردولتی

  آزاد ، عمرانی وساخت وساز  23540  21400  19260  16050  آزاد وبنایی

  23540  21400  19260  16050  سایر 

ماتی ، منـاطق  دخـ  کشتی ها وشناورها، تانکرهـاي 
،آب مستقر در آنها آزاد، ویژه اقتصادي و واحدهاي 

برداشتی توسط شهرك ها ومجتمع هاي مسکونی 
 5از چاه داراي پروانه بهره برداري ، مشمولین ماده 

  قانون توزیع عادالنه آب  وسایر موارد مشابه 

   عشایر شرب اشخاص و  802  728  631  0  سایر موارد مشابه 

  
  ي مورد عمل افزوده میشود.به تعرفه ها ضرایب قیمتی آب بهاي شهرهاي مختلف :1 تبصره

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت فضاهاي اصلی  13وفق مفاد ماده  :2تبصره 
مساجد ، حسینیه ها، موسسات قرآنی ، دارالقرآن ها ، حوزه هاي علمیه ، گلزارهاي شهدا ، امامزاده ها ، خانه هاي عالم 

اقلیت هاي دینی مصرح در قانون اساسی از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب ،فاضالب ، برق و  روستاها و اماکن مذهبی
جنانجه مشترك جدید از زمان صدور مجوز از آب تأمین شده و یا تخصیصی در یک دوره متوالی (  گاز معاف میباشند.

مکلف است اقدام و در غیر این صورت  دوازده ) ماهه استفاده ننماید مکلف است نسبت به اصالح پروانه بهره برداري
درصد از تعرفه همان کاربري را بر مبناي مجوز برداشت پرداخت نماید . مشترك جدید مشترکی است که تا 30معادل 

  یکسال از زمان صدور مجوز از آب تخصیصی هیچگونه استفاده اي نکرده است .
  



) 12یا تخصیصی در یک دوره متوالی دوازده ( مین شده وچنانچه مشترك جدید از زمان صدور مجوز ، از آب تا : 5-3
ماهه استفاده ننماید ، مکلف است نسبت به اصالح پروانه بهره برداري اقدام و در غیر اینصورت مکلف است معادل سی 

  ) درصد از تعرفه همان کاربري را بر مبناي میزان مجوز برداشت پرداخت نماید .30(
 که تا یکسال از زمان صدور مجوز ، از آب تخصیصی هیچگونه  استفاده اي نکرده باشد . مشترك جدید ، مشترکی است  
 

  هزینه هاي جبرانی: -4
قانون الحاق موادي به قانون تنظیم بخشی از مقـررات مـالی دولـت شـرکت هـاي آب       57بر اساس ماده 

  بابـت جبـران افـت    نوعـه ي هـاي انجـام شـده در دشـتهاي مم    منطقه اي مجازند در قبال انجام سـرمایه گـذار  
و  1388سفره هاي آب زیرزمینی مبالغی را اخذ نمایند که با توجه به عدم ابالغ هزینه هاي جبرانـی در سـالهاي   

بـه صـورت علـی     1397در شرایط فعلی تعرفه هزینه هاي جبرانی در دشتهاي ممنوعـه اسـتان در سـال     1383
  یافت گردد.به شرح زیر در 1382الحساب بر اساس تعرفه هاي سال 

  تعرفه علی الحساب هزینه هاي سرمایه گذاري جبران افت آبهاي زیرزمینی

  1397در استان خراسان جنوبی در سال 

یف
رد

  

صارف متعرفه یک متر مکعب در سال براي   نام دشت
  )ریال(متر مکعب در شبانه روز  50

تعرفه یک متر مکعب در سال براي مصارف 
  روز (ریال)متر مکعب در شبانه  50بیش از 

  5334  3556  اسفدن  1
  6782  4521  بیرجند  2
  5334  3556  چاهک موسویه  3
  5877  3918  خضري  4
  5334  3556  اسدیه -درمیان  5
  5334  3556  سده  6
  5877  3918  سرایان  7
  5877  3918  سربیشه  8
  5334  3556  شاهرخت  9
  5877  3918  قاین  10
  5334  3556  مختاران  11
  5877  3918  بشرویه  12
  5334  3556  فردوس  13
  5334  3556  قاسم آباد کویربجستان  14
  5334  3556  نهبندان  15
  5334  3556  سهل آباد  16
  5822  3548  طبس   17
  5822  3548  دستگردان   18

  



  

  

  

  

  :هزینه هاي کارشناسی آب هاي زیرزمینی تعرفه  -5 

عرفه  هزینـه هـاي کارشناسـی خـدمات     ، ت26/12/1361مصوب قانون توزیع عادالنه آب  8در اجراي ماده 
براي سال وزیر محترم نیرو  22/03/1396مورخ  100/20/20025/96 شمارهبراساس ابالغیه  موضوع ماده مذکور

  جدول زیر می باشد. مطابقبصورت علی الحساب  1397

  نوع کارشناسی  ردیف 
مبلغ (هزار 

  ریال)

ی، جابه جایی چاه، الیروبی و پیشکاري قنوات و حفر هزینه کارشناسی حفر چاه جدید ، کف شکنی، الیروب  1
  3190  چاه به جاي قنات

  3530  هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاز چاه ها  2
  1610  (چاه، چشمه، قنات) ینیرزمیمنابع آب ز یخدمات کارشناس ریو سا یآبده زانیم نییتع یکارشناس نهیهز  3
  4440  تحت يسازندها یکارشناس نهیهز  4

  
  مالحظات :

سـاعت وبـک بـار     24برا مدت جدول فوق )  2هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاژ چاهها (ردیف  - 1
طول بکشد روزانـه بیسـت   یک شبانه روز  بیش ازعملیات پمپاژ چاهها  مراحعه است . چنانچه نظارت بر

   اولیه اضافه خواهد شد.مبلغ درصد به  )20(
پنجـاه   عام المنفعه فقـط  روستایی و عشایري و موسسات اکز خدماتو مر شرکت هاي تعاونی روستایی - 2

 هزینه کارشناسی مقرر را پرداخت خواهند کرد.) درصد 50(

 هزینه هاي ایاب وذهاب جهت بازدید از محل به عهده شرکت آب منطقه اي مربوطه می باشد . -3

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  به هزار ریال 1396مصادیق هزینه خدمات کارشناسی سال   

  مبلغ (هزار ریال)  عناوین تفصیلی خدمات کارشناسی  یفرد

1  

  کارشناسی حفر چاه به جاي قنات

3190  

کارشناسی حفر چاه جدید یا جابجایی، کف شکنی، الیروبی چاه و حفر گالري 
  در آبرفت

کارشناسی حفر قنات، الیروبی قنات، کف شکنی با شیب بر روي قنات، ادامه 
  پیشکار قنات

  ی صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در آبخوان آبرفتیکارشناس

کارشناسی براي آزمایش پمپاژ، کنترل منصوبات و تجهیز چاه جهت صدور   2
  3530  پروانه بهره برداري

3  

  کارشناسی تعیین میزان آبدهی چاه و قنات

1610  

  کارشناسی تغییر روش حفاري در صورت نیاز به بازدید
تمدید اعتبار و یا اصالح (تغییر مندرجات فنی یا حقوقی) پروانه کارشناسی 

  بهره برداري
  کارشناسی پمپاژ ثانویه به منظور صدور مجوز آبیاري تحت فشار
  کارشناسی اصالح کروکی پروانه حفر بنا به درخواست متقاضی

  کارشناسی فک پلمپ یا وصل مجدد آب چاه
تعمیرات یا تعویض تجهیزات چاه بنا به کارشناسی نظارت بر عملیات 

  درخواست متقاضی

4  
کارشناسی حفر چاه جدید یا جابجایی، کف شکنی، الیروبی چاه در سازندهاي 

  4440  سخت
  کارشناسی صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت

  
  
  
  
  



  
  
  
  
  بستر و حریم رودخانه ها حق انتفاع -6

یا کارشناسان رسمی دادگستري  بستر رودخانه ها توسط کارشناسان منتخب هیآت مدیره حق انتفاع اراضی
  خواهد شد . تعیین  (حسب مورد )

  حق انتفاع بشرح جدول زیر می باشد :

  توضیحات  حق انتفاع ( ریال )  نام شهرستان  ردیف

    1900  بیرجند  1

    1200  قاین  2

    1200  نهبندان  3

    1600  سربیشه  4

    1500  درمیان  5

    1200  زیرکوه  6

    1200  بشرویه  7

    1200  سرایان  8

    1400  فردوس  9

    1500  خوسف  10

    1200  طبس  11

  
نچه متقاضی با قیمت هاي فوق مخالف باشد با هزینه خود نسبت به تعیین قیمـت بـر اسـاس    چناتبصره : 

  کارشناسی رسمی دادگستري اقدام نماید.



کیلومتري از شهرهاي فوق بـوده و مـازاد بـر ایـن     30رودخانه تا شعاع  همچنین انتفاع اراضی بستر و حریم
  درصد کاهش می یابد . 20شعاع حق انتفاع فوق 

  
  
  

  

  خسارات   -7
  )بدون مجوز و یا اضافه برداشت (خسارات برداشت شن و ماسه  -1-7

ت اولیه برگشته و یا در صورت برداشت غیر مجاز و یا اضافه برداشت توسط متقاضیان می بایست وضعیت به حال
طبق آخرین فهرست بهاء روز حجم مورد نیاز خاکبرداري وخاکریزي و هزینه حمـل محاسـبه و از متقاضـی اخـذ     

  گردد . 
  
  
  خسارت برداشت غیرمجاز از چاه ها -2-7

  

در  بصورت علی الحساب  1397در سال  کشاورزيخسارت اضافه برداشت از چاههاي مجاز 
  )70خراسان جنوبی (ب منطقه اي محدوده عملیاتی شرکت آ

تعرفه آب   محدوده  نوع برداشت آب  نوع منبع آب کدینگ
  (ریال/مترمکعب)

701118  
آزاد زیرزمینی دشت 

  (خام)
 

 1233 خراسان جنوبی  چاه

701218  
زیرزمینی دشت 

  (خام)ممنوعه 
 

 1849 خراسان جنوبی  چاه

701318 

زیرزمینی دشت 
ممنوعه بحرانی 

  (خام)
 

 2465 جنوبی خراسان  چاه

  درصد به تعرفه هاي مورد عمل افزوده میشود.20مصارف در ماههاي گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور)   :1تبصره
  به تعرفه هاي مورد عمل افزوده میشود. ضرایب قیمتی آب بهاي شهرهاي مختلف  :2تبصره

تشدید خواهد  5/1د پروانه بر مبناي ضریب درصد مفا 100تا  50اخذ خسارت براي برداشت هاي بیش از  :3تبصره 
  شد.



درصد مفاد پروانه وهمچنین برداشت از چاه هاي غیرمجاز با  100اخذ خسارت براي برداشت هاي بیش از : 4تبصره 
  تشدید خواهد شد. 2ضریب 

مل در درصورتی که خسارات وارده بر دشت براساس گزارش کارشناسی شرکت بیش از تعرفه هاي مورد ع :5تبصره 
این بند به ازاي هر متر مکعب آب باشد. این تعرفه بعد از تصویب هیئت مدیره شرکت وتایید شرکت مدیریت منابع آب 

  ایران قابل اعمال خواهد بود.
  

  

  

درمحدوده بصورت علی الحساب  1397غیرمجاز آب درسال  هاياضافه برداشت خسارت 
  )71( خراسان جنوبی عملیاتی شرکت آب منطقه اي

تعرفه آب   محدوده  نوع برداشت آب  نوع منبع آب دینگک
  (ریال/مترمکعب)

711118  
آزاد زیرزمینی دشت 

  (خام)
 

 2465 خراسان جنوبی  چاه

711218  
زیرزمینی دشت 

  (خام)ممنوعه 
 

 3698 خراسان جنوبی  چاه

711318 

زیرزمینی دشت 
ممنوعه بحرانی 

  (خام)
 

 4931 خراسان جنوبی  چاه

  
درصد به تعرفه هاي مورد عمل افزوده 20ر ماه هاي گرم سال (خرداد، تیر، مرداد و شهریور) مصارف د  :1تبصره
  میشود.

    ضرایب قیمتی آب بهاي شهرهاي مختلف به تعرفه هاي مورد عمل افزوده میشود.  :2تبصره

د درصورتی که خسارات وارده بر دشت براساس گزارش کارشناسی شرکت بیش از تعرفه هاي مور :3تبصره 
عمل در این بند به ازاي هر متر مکعب آب باشد. این تعرفه بعد از تصویب هیئت مدیره شرکت وتایید شرکت 

  مدیریت منابع آب ایران قابل اعمال خواهد بود.
  

  ت چاه و فروش آب از منابع آب زیرزمینی به متقاضیان:اجاره موق – 8
  بشرح زیر می باشد .) و ممنوعه بحرانی  یا ممنوعه چاهها متناسب با نوع مصرف و نوع دشت (آزادموقت اجاره 

  ( مبالغ به ریال ) 

  تامین آب از منابع آبهاي زیرزمینی



  ممنوعه بحرانی  دشت ممنوعه  دشت آزاد

10000  12000  15000  

% مبالغ فـوق بابـت هزینـه    20آب منطقه اي باشد  در صورتیکه استحصال آب غیر از چاه هاي در اختیارتبصره : 
  . استحصال و بهره برداري کسر گرددهاي 

  همچنین مراکز آموزشی یا موارد خاص بر اساس مصوبه هیات مدیره خواهد بود . 
  

  
  فروش پساب  -9

قانون توزیع عادالنه آب قیمت فروش پساب ساالنه جهت مصرف کنندگان  33وبند الف ماده 24براساس ماده 
  تعیین می گردد.ا کارشناس رسمی دادگستري هاد کارشناسان منتخب هیات مدیره یخاص با پیشن

  
  

  پرورش آبزیان  ا حق النظارهی تعرفه آب بها  -10
آیین نامه اجرائی قانون حفاظت و بهره برداري از  21تعرفه آب بهاي آبزیان به استناد بندهاي الف و ب ماده 

  منابع آبزي به شرح ذیل اخذ می گردد.
درصد محصول و یا ارزش ریالی آن در  5ر براي ماهیان گرامابی تعرفه آب بها بر اساس ماده فوق الذک -

 منابع آب تنظیم شده و یک درصد محصول یا ارزش ریالی آن در منابع آبی تنظیم نشده می باشد.

آب بها براي ماهیان سد آبی سه درصد محصول یا ارزش ریالی آن در منابع آبی تنظیم شده و یک  -
   ر منابع آبی تنظیم نشده می باشد.درصد محصول یا ارزش ریالی آن د

 نحوه محاسبه آب بهاي آبزیان به شرح ذیل می باشد:
 (درصد مورد نظر)= آب بهاي ساالنه× ظرفیت ساالنه واحد به کیلوگرم× قیمت ماهی درپاي مزرعه       

  
مدیریت  معاون برنامه ریزي و امور اقتصادي شرکت 27/2/1395مورخ  3439/170/95بر اساس نامه شماره 

ریال و ماهی گرمابی  82000سرمزرعه ماهی سردآبی مبلغ  عمده فروشی میانگین قیمت منابع آب ایران
  . می باشد ریال به صورت علی الحساب 300000و ماهی خاویاري  ریال 49800

ط فعالیت دیگر از طریق مزایده و با تعیین قیمت پایه توس راجاره دریاچه سدها جهت پرورش آبزي و یا ه
  کارشناس منتخب هیأت مدیره انجام خواهد شد .

  
   

  تعرفه حق اشتراك آبزي پروري (ماهی سراها) -1-10
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي پروري جمهوري اسالمی  21بر اساس ماده 

هـ مورخ 17925/ت/12240هیأت وزیران تصویب و طی نامه شماره  5/2/1387ایران که در جلسه مورخ 
وزیر  31/2/1384مورخ  100/20/11170ابالغیه شماره  6ابالغ گردیده است و همچنین بند  18/2/1378



محترم نیرو حق اشتراك هر یک هزار متر مربع استخر براي ماهیان گرمابی و سردابی معادل حق اشتراك 
  یک هکتار زراعت آبی در همان منطقه تعیین گردیده است. 

به ماده سه قانون چهارم توسعه که مقرر گردیده نرخ خدمات آب در سال اول برنامه چهارم توسعه با توجه 
باشد و به دلیل عدم ابالغ تعرفه جدید، تعرفه حق اشتراك پرورش  1383مطابق قیمت هاي پایان شهریور 

  به شرح ذیل خواهد بود. 1383مطابق حق اشتراك سال   1396آبزیان در سال 
  
  

  
 

  


