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  مقدمه -۱
با  ۱۳۹۹اي خراسان رضوي براي سال تعرفه آب و خدمات وابسته مربوط به حوزه فعاليت شركت آب منطقه

اي مجموعه اين كتابچه . گرديده استتهيه مختلف  يها براي برخي از كاربريبهره گيري از ظرفيت هاي قانوني 
مالك عمل بين شركت و خدمات گيرندگان در كاربري هاي از تعرفه هاي ابالغ شده تا كنون را شامل گرديده و 

  .الزم به ذكر است به روزرساني اين كتابچه به فراخور نياز انجام و ابالغ خواهد گردديد .مختلف مي باشد

  :بچه به شرح زير مي باشدالزم به ذكر است مستندات مورد استفاده در تهيه اين كتا

شركت مديريت منابع آب ايران با موضوع تعرفه آب  ۲۵/۳/۹۹مورخ  ۴۰۵۱/۱۰۰/۹۹نامه شماره  -۱- ۱
 ۱۳۹۹تحويلي و برداشتي از منابع آب سطحي و زيرزميني بخش صنعت و خدمات در سال 

ابالغ تعرفه شركت مديريت منابع آب ايران با موضوع  ۷۲۵/۴/۹۹مورخ  ۴۸۰۵/۱۰۰/۹۹نامه شماره  -۲- ۱
 ۱۳۹۹خدمات كارشناسي سال 

مدير امور شيالت و آبزيان جهاد كشاورزي خراسان رضوي با  ۱/۴/۹۹مورخ  ۳۴۹۴۳/۱۱نامه شماره  -۳- ۱
 موضوع قيمت عمده فروشي ماهي و محاسبه آب بها

آمار و اطالعات دريافتي از جهاد كشاورزي خراسان رضوي در خصوص عملكرد زراعي و باغي استان  -۴- ۱
 ۱۳۹۸در سال 

 و كشت الگوي به مربوط اطالعاتآمار و اطالعات دريافتي از دفتر تاسيسات آبي شركت در خصوص  -۵- ۱
  )سدها(و نيمه مدرن  مدرن هاي شبكه آبي نياز
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  تعاريف و واژگان- ۲
  .كار روند معاني و مفاهيم ذيل را خواهند داشتها و اصطالحات زير هنگامي كه در اين دفترچه بهواژه

به آبي گفته مي شود كه پس از استحصال از منبع خود هيچگونه عمليات بهينه سازي بر روي آن  :آب خام
  .صورت نگيرد

هاي بيولوژيكي،  به فرآيندهايي اطالق ميشود كه طي آن مواد شيميايي نامطلوب، آالينده :آب تصفيه شده
  .صرف كشاورزي گرددشوند، تا قابل آشاميدن يا م جامدات معلق و گازها از آب آلوده حذف مي

عبارت از حقي است كه براساس قرارداد منعقده بين شركت و متقاضي براي وي ايجاد  :انشعاب يا اشتراك
برداري از آب صادر و مفاد آئين نامه شده و به موجب آن امكان استفاده از آب به ترتيب مقرر در پروانه بهره

  .براي متقاضي و مشترك به وجود مي آيد )و تغييرات بعدي آن(عملياتي واگذاري اشتراك آب 

منظور آب حاصل از تصفيه فاضالب هاي خانگي و صنعتي و زهاب ها و هرگونه آبهاي آلوده است كه  :پسآب 
  .پس از تصفيه،  استانداردهاي تخليه به آبهاي پذيرنده و مصرف كشاورزي و فضاي سبز را بدست آورده باشد

د كه در حاشيه رودخانه ها حفاري شده و تغذيه چاه توسط آب رودخانه به چاههائي گفته ميشو :چاه فلمن
اين چاههاي . پذيرد بوسيله گالريهاي افقي حفاري شده در ديواره چاه مادر از سفره آب كف رودخانه انجام مي

  .متر حفاري مي گردد ۳۵تا  ۱۵دهانه گشاد مي باشد و عمق آن نيز بستگي به موقعيت محل از 

گيري از اب هاي سطحي به چاههايي گفته مي شود كه داراي شعاع هيدروليكي مناسبي براي بهره :چاه حريمي
ها دهانه كوچتري نسبت به باشد، به نحوي كه اين چاهها با چاه فلمن در قطر دهانه ميتفاوت اين چاه. باشند

  .چاه فلمن دارا مي باشند

هاي زيرزميني آب با  چشمه محل تالقي سفره. ن شودمحلي است كه آب از زير آن بيرون زند و روا :چشمه
در . باشد) آرتزين(تواند موقتي، دائمي يا خودجوش  بسته به ثبات منبع آب، يك چشمه مي. سطح زمين است

  .آيند ها يا نهرهايي پديد مي محل ظهور چشمه، گاه حوضچه

آب باتوجه به ميزان و نوع ) اشتراك(عبارتست از مبلغي كه در قبال واگذاري انشعاب  ):اشتراك(حق انشعاب 
  .دريافت مي شود) مالك يا استفاده كننده از آب(انشعاب از متقاضي 
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عبارت است از در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امكان برداشت و استفاده آب از منابع و : خدمات آب
همراه با وسايل ) طه تحويلتأسيسات آبي توسط يك مجرا و يا انشعاب با ظرفيت و كيفيت مناسب در يك نق

  .گيري مربوطه اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايداندازه

ها به  اينگونه زمين. گويند كه معموالً بلنداي كمي داشته باشد به زمين مسطح و نسبتاً همواري مي :دشت
شوند، مانند جلگه آبرفتي و جلگه  ري ميگذا آيند كه هر كدام بر حسب مورد نام هاي گوناگون پديد مي روش

  .ساحلي و همچنين مسيله

  .برداري از منابع آب زيرزميني آن كمتر از ميزان تغذيه سفره باشد دشتي كه بيالن آن مثبت و بهره :دشت آزاد

اي  برداري از منابع آب زيرزميني بيش از پتانسيل تجديدپذيربوده به گونه دشتي كه در آن بهره :دشت ممنوعه
كه موجب افت سطح آب زيرزميني در آن دشت گرديده و به طور طبيعي امكان بازگشت به سطح تعادل وجود 

  .ندارد

يت آب آبخوان به طور اي كه در آن، سطح آب سفره زيرزميني يا كيف دشت ممنوعه :دشت ممنوعه بحراني
  .مستمر افت دارد

عبارت است از شركت آب منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان كه به موجب قوانين مربوطه  :شركت
تشكيل شده و يا ميشود و براي تمام يا بخشي از امور تامين و توزيع آب در داخل محدوده خدماتي، به فعاليت 

  . تامين مينمايدمي پردازد و خدمات مورد نياز آب را 

به شبكه اي اطالق مي شود كه فاقد سد يا بند انحرافي و يا دهنه آبگير و كانال اصلي انتقال آب  :شبكه سنتي
  .باشد

حداقل شامل شبكه هاي يك و دو عالوه بر سد يا بند انحرافي به شبكه اي اطالق مي شود كه  :شبكه مدرن
  .باشد

  : شود كه يكي از دو خصوصيت زير را دارا باشد به شبكه اي اطالق مي: شبكه نيمه مدرن

  .داراي سد و يا بند انحرافي باشد -

  .داراي دهنه آبگير و يا كانال اصلي انتقال آب باشد -
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  كدينگ تعرفه ها - ۳
 :كد تعرفه آب مصرفي) الف

 

 شرح كدينك شماره كد

  كشاورزي  ۱۰
 صنعتي ۱۱

 شهركها و نواحي صنعتي ۱۲

 آبزيانپرورش ماهي و  ۱۳

 دامپروري و پرورش طيور ۱۴

 شرب ۱۵

 قانون توزيع عادالنه آب ۵ماده  ۱۶

 فضاي سبز  ۱۷

 آب شيرين كن ۱۸

 صنايع بسته بندي آب ۱۹

 تجاري و خدماتي ۲۰

 مناطق آزاد، ويژه اقتصادي ۲۱

 فعاليتهاي عمراني ۲۲

 تانكرهاي خدماتي ۲۳

 كشتي ها و شناورها ۲۴

 اماكن مذهبيآموزشي و  ۲۵

 آزاد و بنايي ۲۶

 مراكز دولتي غيرآموزشي  ۲۷

 صدا و سيما ۲۸

 مراكز نظامي و انتظامي ۲۹

 شهركها و مجتمع هاي مسكوني) عمومي(اشتراكي  ۳۰

 اماكن و باشگاههاي ورزشي ۳۱

 كتابخانه ها و موزه ها ۳۲

 مراكز نگهداري معلولين و ايتام و افراد بي سرپرست ۳۳

 بقاع متبركه و  گلزار شهدا ۳۴

 بيمارستانهاي آموزشي و مراكز درماني بيماريهاي خاص ۳۵
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 شرح كدينك شماره كد

 مراكز خدمات غيردولتي ۳۶

 نيروگاهها ۳۷

 كشتارگاه صنعتي ۳۸

 مركز پرورش حيوانات ۳۹

 آب مازاد كشاورزي ۴۰

 آب مازاد صنعتي ۴۱

 آب مازاد خدماتي ۴۲

 كشاورزي حق اشتراك آب ۵۰

 حق اشتراك آب تكثير و پرورش آبزيان ۵۱

 حق اشتراك آب صنعت ۵۲

 حق اشتراك آب خدمات ۵۳

 حق اشتراك آب دامداري ۵۴

 حق اشتراك آب مرغداري و طيور ۵۵

 حق اشتراك آب فضاي سبز ۵۶

 حق اشتراك آب شرب ۵۷

 حق اشتراك پسآب ۶۰

  كارشناسي حفر چاه بجاي قنات  ۶۱
  كارشناسي حفر چاه جديد يا جابجايي، كف شكني، اليروبي و حفر گالري در آبرفتهزينه   ۶۲

هزينه كارشناسي حفر قنات، اليروبي، جابجايي قنات، كف شكني با شيب برروي قنات،   ۶۳
  ادامه پيشكار قنات

  هزينه كارشناسي صدور و يا تمديد اعتبار پروانه حفر چاه در آبخوان آبرفتي  ۶۴

كارشناسي براي آزمايش پمپاژ، كنترل منصوبات و تجهيز چاه جهت صدور پروانه هزينه   ۶۵
  بهره برداري

 هزينه كارشناسي تعيين ميزان آبدهي چاه و قنات ۶۶

 هزينه كارشناسي تغيير روش حفاري در صورت نياز به بازديد ۶۷

۶۸ 
پروانه بهر ه ) حقوقيتغيير مندرجات فني يا (هزينه كارشناسي تمديد اعتبار و يا اصالح 

 برداري

 كارشناسي پمپاژ ثانويه به منظور صدور مجوز آبياري تحت فشار ۶۹

 خسارت اضافه برداشت از چاههاي مجاز ۷۰
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 شرح كدينك شماره كد

 خسارت از چاههاي غيرمجاز ۷۱

 )۵۷ماده (هزينه جبران برداشت آب از منابع زيرزميني  ۷۲

 و تاسيسات آبيبرداشت رسوبات درياچه ها  ۷۳

 اجاره بستر و حريم رودخانه  ۷۴

 اجاره مخازن سدها ۷۵

 چشمه هاي آبگرم، آب درماني و آب معدني ۷۶

 خدمات آزمايشگاهي ۷۷

 خدمات ارائه آمار و اطالعات ۷۸

 خدمات گردشگري ۷۹

  اجاره امالك  ۸۰
  اجاره تجهيزات  ۸۱
  به درخواست متقاضي هزينه كارشناسي اصالح كروكي پروانه حفر بنا  ۸۲
  هزينه كارشناسي فك پلمپ يا وصل مجدد آب چاه  ۸۳

هزينه كارشناسي نظارت بر عمليات تعميرات يا تعويض تجهيزات چاه، بنا به درخواست   ۸۴
  متقاضي

هزينه كارشناسي حفر چاه جديد يا جابجابب، كف شكني، اليروبي چاه در سازندهاي   ۸۵
  سخت

  و يا تمديد اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت هزينه كارشناسي صدور  ۸۶
 ساير درآمدها ۹۰
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 :كد نوع منبع آب) ب

  

 شرح كدينك شماره كد

 )خام(سطحي  ۱۰

 )خام(زيرزميني دشت آزاد  ۱۱

 )خام(زيرزميني دشت ممنوعه  ۱۲

 )خام(زيرزميني دشت ممنوعه بحراني  ۱۳

 )خام(زيرزميني سازند سخت  ۱۴

 )خام(تلفيقي  ۱۵

 پسآب ۱۶

 دريا ۱۷

 چشمه ۱۸

  زهآب  ۱۹
 )تصفيه شده(سطحي  ۵۰

 )تصفيه شده(زيرزميني دشت آزاد  ۵۱

 )تصفيه شده(زيرزميني دشت ممنوعه  ۵۲

۵۳ 
تصفيه (زيرزميني دشت ممنوعه بحراني 

 )شده

 )تصفيه شده(زيرزميني سازند سخت  ۵۴

 )تصفيه شده(تلفيقي  ۵۵
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 :كد نوع برداشت تاسيسات  آب) ج

  

شماره 
 كد

 شرح كدينك

 شبكه مدرن ۱۰

 شبكه نيمه مدرن ۱۱

 شبكه سنتي ۱۲

 )تنظيم شده(چاههاي فلمن  ۱۳

 )تنظيم شده(چاههاي حريمي  ۱۴

 رودخانه و سراب تنظيم نشده ۱۵

 آب بندان ۱۶

 قنات ۱۷

 چاه ۱۸

 آب شيرين كن ۱۹

 )غيرشرب(بدون نمك زدايي و شيرين سازيبرداشت مستقيم از دريا  ۲۰

 مجاري خطوط انتقال آب ۲۱

 مخازن سدها ۲۲

 تلفيقي ۲۳

 چشمه ۲۴

 پمپاژ ۲۵

 رودخانه و سراب تنظيم شده ۲۶

 )غيرشرب(برداشت غيرمستقيم از دريا بدون نمك زدايي و شيرين سازي ۲۷

  )تنظيم نشده(چاههاي فلمن   ۲۸
 )نشدهتنظيم (چاههاي حريمي  ۲۹

  )غيرشرب(برداشت مستقيم از دريا با نمك زدايي و شيرين سازي  ۳۰
  )شرب(برداشت مستقيم از دريا با نمك زدايي و شيرين سازي  ۳۱
  )غيرشرب(برداشت غيرمستقيم از دريا با نمك زدايي و شيرين سازي  ۳۲
  )شرب(برداشت غيرمستقيم از دريا با نمك زدايي و شيرين سازي  ۳۳
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  :راهنماي كدينك

  دو رقم اول سمت چپ كد تعرفه
  دو رقم دوم سمت چپ كد نوع منبع آب

  دو رقم آخر  كد نوع برداشت آب
  )  مجاري خطوط انتقال آب: و نوع برداشت آب سطحي خام: ، منبعصنعتي: نوع مصرف(  ۱۱۱۰۲۱  :مثال

 
  استان خراسان رضويضرايب قيمتي آب بهاي شهرهاي 

  شهر نام  ضريب  نام استان

  خراسان رضوي

  مشهد  ۴۵/۱
  نيشابور  ۳۳/۱
  گناباد، سبزوار، تربت حيدريه  ۳۰/۱
  كاشمر، قوچان، بجستان، طرقبه، شانديز، قاسم آباد  ۱۶/۱
  ساير شهرها  ۱
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خراسان رضويدر محدوده عملياتي شركت آب منطقه اي  ۱۳۹۹انواع كاربري در سال  تعرفه آب در  
)۱۱(صنعتي : كاربري   

در صورت عدم . تعرفه هاي مذكور مربوط به مواردي است كه حق اشتراك توسط متقاضي پرداخت گرديده است : ۱تبصره 
 .پرداخت حق اشتراك، تعرفه آب بايستي توسط كارشناس منتخب هيات مديره تعيين گردد

  .ماه هاي گرم شامل خرداد، تير، مرداد و شهريور مي باشد:  ۲تبصره 

 )تاسيسات/دشت /محدوده/شهرستان(نام  برداشت آب/ منبع تامين  كدينگ
 )مترمكعب/ريال(تعرفه آب 

  ماه هاي گرم  ماه هاي عادي

۱۱۱۰۲۱ 

آب تصفيه شده از خطوط 
تامين آب انتقال و طرح هاي 

 در محل انشعاب

 ۱۲۲۷۹ ۱۰۲۳۰ مشهد

  ۱۱۲۶۲  ۹۳۸۳  نيشابور
 ۱۱۰۰۸ ۹۱۷۲ گناباد ، سبزوار و تربت حيدريه

  ۹۸۲۳  ۸۱۸۴  كاشمر ، قوچان ، بجستان ، طرقبه ، شانديز و قاسم آباد
  ۸۴۶۸  ۷۰۵۵  ساير شهرها

آب تصفيه نشده از خطوط 
انتقال و طرح هاي تامين آب 

 انشعابدر محل 

  ۹۸۲۲  ۸۱۸۵ مشهد
  ۹۰۰۹  ۷۵۰۸  نيشابور

  ۸۸۰۶  ۷۳۳۹ گناباد ، سبزوار و تربت حيدريه
  ۷۸۵۸  ۶۵۴۸  كاشمر ، قوچان ، بجستان ، طرقبه ، شانديز و قاسم آباد

  ۶۷۷۴  ۵۶۴۵  ساير شهرها

۱۱۱۰۲۲ 

آب برداشتي از منابع آب 
  سطحي تنظيم شده

 )مهار شده( 

  ۸۵۹۴  ۷۱۶۲ مشهد
  ۷۸۸۳  ۶۵۶۹  نيشابور

  ۷۷۰۵  ۶۴۲۱ گناباد ، سبزوار و تربت حيدريه
  ۶۸۷۵  ۵۷۲۹  كاشمر ، قوچان ، بجستان ، طرقبه ، شانديز و قاسم آباد

  ۵۹۲۷  ۴۹۳۹  ساير شهرها
  ۱۶۹۴  ۱۴۱۱  آق دربند ، گنبدلي ، كالت )خام(زيرزميني دشت آزاد ۱۱۱۱۱۸

۱۱۱۲۱۸ 
  زيرزميني دشت ممنوعه

 )خام(

  ۳۳۰۲  ۲۷۵۱ تربت حيدريه، گناباد 
  ۲۹۴۶  ۲۴۵۵  و قاسم آباد  بجستان 

  ۲۵۴۰  ۲۱۱۶  ساير شهرها

۱۱۱۳۱۸ 

زيرزميني دشت ممنوعه 
  بحراني

 )خام(

  ۴۹۱۳  ۴۰۹۳ مشهد
  ۴۵۰۶  ۳۷۵۵  نيشابور
  ۴۴۰۴  ۳۶۷۰ سبزوار 

  ۳۹۳۰  ۳۲۷۵  كاشمر ، قوچان ، طرقبه ، شانديز 
  ۳۳۸۸  ۲۸۲۳  ساير شهرها



 

۱۱ 
 

 شركت آب منطقه اي استان خراسان رضوي                              ۱۳۹۹تعرفه هاي آب و خدمات وابسته در سال 

خراسان رضويدر محدوده عملياتي شركت آب منطقه اي  ۱۳۹۹انواع كاربري در سال تعرفه آب در   
)۱۲(صنعتي شهرك ها و نواحي : كاربري   

 .ماه هاي گرم شامل خرداد، تير، مرداد و شهريور مي باشد :تبصره 

خراسان رضويدر محدوده عملياتي شركت آب منطقه اي  ۱۳۹۹تعرفه آب در انواع كاربري در سال   

)۱۹(صنايع بسته بندي آب : كاربري   

ضمناً . چنانچه مشتركين ابزار اندازه گيري را در محل فيلتر نصب نمايند، مالك محاسبه آب بهاء تعرفه فوق خواهد بود :۱ تبصره
همچنين چنانچه ابزار اندازه گيري در محل . آب مصرف شده براي ساير مصارف نيز براساس تعرفه فضاي سبز محاسبه خواهد شدحجم 

درصد باقيمانده براساس تعرفه فضاي سبز ۳۰درصد كل حجم برداشت براساس تعرفه فوق و ۷۰نصب گردد، ....) چاه، چشمه، (برداشت 
 .محاسبه خواهد شد

آب به ميزان مورد استفاده در صنايع نوشابه سازي، يخ سازي، دوغ و نظاير آنها، معادل تعرفه آب براي صنايع بسته تعرفه : ۲ تبصره
 .بندي آب تعيين مي گردد

 

 )تاسيسات/دشت /محدوده/شهرستان(نام  برداشت آب/ منبع تامين  كدينگ
 )مترمكعب/ريال(تعرفه آب 

  ماه هاي گرم  ماه هاي عادي

۱۲۱۱۱۸ 
 زيرزميني دشت آزاد

 )خام(
  ۸۴۷  ۷۰۵ آق دربند ، گنبدلي ، كالت

۱۲۱۲۱۸ 
  زيرزميني دشت ممنوعه

 )خام(

  ۱۶۵۲  ۱۳۷۵ گناباد و تربت حيدريه
  ۱۴۷۴  ۱۲۲۷  و قاسم آباد  بجستان

  ۱۲۷۱  ۱۰۵۸  ساير شهرها

۱۲۱۳۱۸ 
  زيرزميني دشت ممنوعه بحراني

 )خام(

  ۲۴۵۶  ۲۰۴۶ مشهد
  ۲۲۵۳  ۱۸۷۷  نيشابور
  ۲۲۰۲  ۱۸۳۴ سبزوار

  ۱۹۶۵  ۱۶۳۷  كاشمر ، قوچان ، طرقبه ، شانديز 
  ۱۶۹۴  ۱۴۱۱  ساير شهرها

 )مترمكعب/ريال(تعرفه آب  )تاسيسات/دشت /محدوده/شهرستان(نام  برداشت آب/ تامين منبع  كدينگ

  ۱۹۱۱۱
۸ 

  زيرزميني دشت آزاد
 )خام(

  ۱۰۰۰۰۰  كليه شهرستان



 

۱۲ 
 

 شركت آب منطقه اي استان خراسان رضوي                              ۱۳۹۹تعرفه هاي آب و خدمات وابسته در سال 

خراسان رضويمحدوده عملياتي شركت آب منطقه اي در ۱۳۹۹و ۱۳۹۸سالرانواع كاربري دتعرفه آب در  
)۱۳(پرورش ماهي و آبزيان : كاربري   

)كيلوگرم ماهي توليدي/ريال(تعرفه آب  نوع آبزي نوع برداشت آب نوع منبع آب كدينگ  

۱۳۱۰۲۲ 

سطحي 
)خام(  

 سد

 ۳۴۵۰ گرم آبي
 ۳۶۰۰ سرد آبي
 ۹۰۰۰ خاوياري

 بر اساس نظر كارشناس منتخب هيأت مديره تكثير ماهيان

رودخانه و  ۱۳۱۰۱۵
 سراب

 ۶۹۰ گرم آبي
 ۱۲۰۰ سرد آبي
 ۳۰۰۰ خاوياري

 بر اساس نظر كارشناس منتخب هيأت مديره تكثير ماهيان

۱۳۱۱۱۷ 

زيرزميني 
دشت آزاد 

)خام(  

 قنات

 ۶۹۰ گرم آبي
 ۱۲۰۰ سرد آبي
 ۳۰۰۰ خاوياري

 بر اساس نظر كارشناس منتخب هيأت مديره تكثير ماهيان

 چاه ۱۳۱۱۱۸

 ۳۴۵۰ گرم آبي
 ۳۶۰۰ سرد آبي
 ۹۰۰۰ خاوياري

 بر اساس نظر كارشناس منتخب هيأت مديره تكثير ماهيان

 چشمه ۱۳۱۱۲۴

 ۶۹۰ گرم آبي
 ۱۲۰۰ سرد آبي
 ۳۰۰۰ خاوياري

  بر اساس نظر كارشناس منتخب هيأت مديره تكثير ماهيان

  
 نايزبآ و يهام شرورپ ياهب بآ ناريا تاليش نامزاس ۱۸/۳/۹۹ خروم ش/۷۱۴۵ هرامش همان ساسا رب : هرصبت
  .تسا هديدرگ نييعت ۱۳۹۸ لاس دننامه انيع
  



 

۱۳ 
 

 شركت آب منطقه اي استان خراسان رضوي                              ۱۳۹۹تعرفه هاي آب و خدمات وابسته در سال 

  خراسان رضويدر محدوده عملياتي شركت آب منطقه اي  ۱۳۹۹تعرفه آب در انواع كاربري در سال 
  )۴۰(كشاورزي  آب مازاد: كاربري 

نام دشت، منطقه،   منبع آبنوع  كدينگ
  شهرستان يا شبكه

  
  )مترمكعب/ريال(تعرفه آب 

۴۰۱۰۱۰  
  
  و 
  

۴۰۱۰۱۱  
 

  سطحي
  )خام( 

 ۲۵۰۰ دولت آباد

 ۲۵۰۰ يام

 ۲۵۰۰ فريمان

 ۱۵۰۰  قره تيكان

 ۱۵۰۰  چهچهه

 ۴۰۰۰ ارداك

 ۱۵۰۰ درونگر

 ۲۵۰۰ مدرس

 ۲۵۰۰ سنگرد

 ۲۵۰۰ كمايستان

 ۱۰۰۰ دوستي

 ۳۰۰۰ تبارك

 ۱۵۰۰ زاوين

 ۵۰۰۰ سده

  ۳۰۰۰  شهيد يعقوبي
  ۶۰۰۰  طرق
  ۶۰۰۰  كارده

 
  .، برابر جدول فوق خواهد بودتعرفه آب مازاد كشاورزي سدهاي استان از محل زهكش سد:  ۱ تبصره
وجود متقاضي بيشتر از ظرفيت تعرفه هاي فوق حداقل قيمت تعيين شده مي باشد و در صورت  : ۲ تبصره

  .موجود، تعرفه بر اساس عرضه و تقاضا و به صورت رقابتي قابل دريافت خواهد بود

  

  



 

۱٤ 
 

 شركت آب منطقه اي استان خراسان رضوي                              ۱۳۹۹تعرفه هاي آب و خدمات وابسته در سال 

  خراسان رضوي در محدوده عملياتي شركت آب منطقه اي  ۱۳۹۹هزينه خدمات كارشناسي در سال 

 )ريالهزار (مبلغ   عنوان  كدينگ

 ۵۶۰۰  هزينه كارشناسي حفر چاه بجاي قنات ۶۱۰۰۰۰

 ۵۶۰۰ هزينه كارشناسي حفر چاه جديد يا جابجايي، كف شكني، اليروبي چاه و حفر گالري در آبرفت ۶۲۰۰۰۰

 ۵۶۰۰ هزينه كارشناسي حفر قنات، اليروبي قنات، كف شكني با شيب بروي قنات، ادامه پيشكار قنات ۶۳۰۰۰۰

 ۵۶۰۰ هزينه كارشناسي صدور و يا تمديد اعتبار پروانه حفر چاه در آبخوان آبرفتي   ۶۴۰۰۰۰

 ۶۲۵۰  برداري هزينه كارشناسي براي آزمايش پمپاژ، كنترل منصوبات و تجهيز چاه جهت صدور پروانه بهره  ۶۵۰۰۰۰

 ۲۹۰۰  هزينه كارشناسي تعيين ميزان آبدهي چاه و قنات  ۶۶۰۰۰۰

 ۲۹۰۰ تغيير روش حفاري در صورت نياز به بازديد هزينه كارشناسي  ۶۷۰۰۰۰

 ۲۹۰۰ برداري پروانه بهره)تغيير مندرجات فني يا حقوقي( هزينه كارشناسي تمديد اعتبار و يا اصالح  ۶۸۰۰۰۰

 ۲۹۰۰ هزينه كارشناسي پمپاژ ثانويه به منظور صدور مجوز آبياري تحت فشار  ۶۹۰۰۰۰

 ۲۹۰۰ پروانه حفر بنا به درخواست متقاضيهزينه كارشناسي اصالح كروكي   ۸۲۰۰۰۰

 ۲۹۰۰ هزينه كارشناسي فك پلمپ يا وصل مجدد آب چاه  ۸۳۰۰۰۰

 ۲۹۰۰ هزينه كارشناسي نظارت بر عمليات تعميرات يا تعويض تجهيزات چاه بنا به درخواست متقاضي  ۸۴۰۰۰۰

 ۷۹۰۰ در سازندهاي سختهزينه كارشناسي حفرچاه جديد يا جابجايي، كف شكني، اليروبي چاه   ۸۵۰۰۰۰

 ۷۹۰۰  هزينه كارشناسي صدور و يا تمديد اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت  ۸۶۰۰۰۰

  :مالحظات
 .ارائه خدمات كارشناسي به شرح عناوين مندرج در جدول فوق، حسب درخواست متقاضي خواهد بود - ۱

شركت مادر تخصصي مديريت منابع آب ايران موظف است امكان در راستاي كاهش تصدي گري دولت،  - ۲
 .صاحب صالحيت غير دولتي را نيز فراهم نمايدارائه خدمات موضوع اين مصوبه توسط اشخاص 

دريافت هزينه كارشناسي، منوط به انجام خدمات كارشناسي، بازديد از محل و عنداللزوم ارائه گزارش  - ۳
  .فني و اقتصادي است

جدول فوق، براي مدت بيست و ) ۲(كارشناسي نظارت بر عمليات پمپاژ چاه ها موضوع رديف هزينه  - ۴
چنانچه نظارت بر عمليات پمپاژ چاه ها، بيش از يك شبانه روز  . ساعت و يكبار مراجعه است) ۲۴(چهار 

 .درصد به مبلغ اوليه اضافه خواهد شد) ۲۰(طول بكشد، روزانه بيست 

) ۵۰(و مراكز خدمات روستايي و عشايري و موسسات عام المنفعه، پنجاه  شركتهاي تعاوني روستايي - ۵
 .درصد هزينه كارشناسي مقرر را پرداخت خواهند نمود

 .هزينه هاي اياب و ذهاب جهت بازديد از محل، بر عهده شركت آب منطقه اي مربوطه مي باشد - ۶

 



 

۱٥ 
 

 شركت آب منطقه اي استان خراسان رضوي                              ۱۳۹۹تعرفه هاي آب و خدمات وابسته در سال 

در محدوده عملياتي شركت آب منطقه اي  ۱۳۹۹در سال  خسارت اضافه برداشت از چاه هاي مجاز آب
)۷۰(خراسان رضوي   

 
در محدوده عملياتي شركت آب منطقه اي  ۱۳۹۹در سال  خسارت اضافه برداشت از چاه هاي مجاز آب

)هيات مديرهبراساس نظر كارشناس  منتخب (خراسان رضوي در كاربري غير كشاورزي   

 )تاسيسات/دشت /محدوده/شهرستان(نام  برداشت آب/ منبع تامين  كدينگ

 )مترمكعب/ريال(تعرفه آب 

كاربري 
  كاربري غيركشاورزي  كشاورزي

۷۰۱۲۰۰ 
 زيرزميني دشت آزاد

 )خام(
 براساس نظر كارشناس   ۱۴۱۱ آق دربند ، گنبدلي ، كالت

  منتخب هيات مديره

۷۰۱۲۰۰ 
  زيرزميني دشت ممنوعه

 )خام(

  ۲۷۵۱ گناباد و تربت حيدريه
براساس نظر كارشناس 

  ۲۴۵۵  و قاسم آباد بجستان  منتخب هيات مديره
  ۲۱۱۶  ساير شهرها

۷۰۱۲۰۰ 

زيرزميني دشت ممنوعه 
  بحراني

 )خام(

  ۴۰۹۳ مشهد

براساس نظر كارشناس 
  هيات مديره منتخب

  ۳۷۵۵  نيشابور
  ۳۶۷۰ سبزوار

  ۳۲۷۵  كاشمر ، قوچان ، طرقبه ، شانديز 
  ۲۸۲۳  ساير شهرها

 كدينگ
برداشت / منبع تامين 
 آب

 )تاسيسات/دشت /محدوده/شهرستان(نام 
 )مترمكعب/ريال(تعرفه آب 

  كاربري غيركشاورزي
    ۱۲۹۰۰ آق دربند ، گنبدلي ، كالت )خام(زيرزميني دشت آزاد ۷۰۱۲۰۰

۷۰۱۲۰۰ 
  زيرزميني دشت ممنوعه

 )خام(

    ۳۱۵۰۰ گناباد و تربت حيدريه
    ۳۰۰۰۰  و قاسم آبادبجستان 

    ۲۷۰۰۰  ساير شهرها

۷۰۱۲۰۰ 

زيرزميني دشت ممنوعه 
  بحراني

 )خام(

    ۴۹۵۰۰ مشهد
    ۴۵۰۰۰  نيشابور
    ۴۵۰۰۰ سبزوار

  ۴۸۰۰۰  طرقبه ، شانديز 
  ۴۲۰۰۰  كاشمر ، قوچان و ساير شهرها



 

۱٦ 
 

 شركت آب منطقه اي استان خراسان رضوي                              ۱۳۹۹تعرفه هاي آب و خدمات وابسته در سال 

    در محدوده عملياتي شركت آب  ۱۳۹۹در سال  خسارت اضافه برداشت از چاه هاي غيرمجاز آب
)۷۱(خراسان رضوي منطقه اي   

كليه تبصره هاي مندرج در دستورالعمل نحوه محاسبه حجم بهره برداري غيرمجاز ، جبران خسارت وارده و :تبصره
  .اعمال گردد ۲۰/۶/۹۵مورخ  ۱۰۰/۳۱/۲۸۴۲۰/۹۵اعاده به وضع سابق به شماره ابالغيه 

 )تاسيسات/دشت /محدوده/شهرستان(نام  برداشت آب/ منبع تامين  كدينگ

 )مترمكعب/ريال(تعرفه آب 

كاربري 
  كشاورزي

كاربري 
  غيركشاورزي

۷۰۱۲۰۰ 
 زيرزميني دشت آزاد

 )خام(
  ۲۸۲۲ آق دربند ، گنبدلي ، كالت

براساس نظر 
كارشناس  

منتخب هيات 
  مديره

۷۰۱۲۰۰ 
  زيرزميني دشت ممنوعه

 )خام(

براساس نظر   ۵۵۰۲ گناباد و تربت حيدريه
كارشناس 

منتخب هيات 
  مديره

  ۴۹۱۰  و قاسم آباد  بجستان

  ۴۲۳۲  ساير شهرها

۷۰۱۲۰۰ 

زيرزميني دشت ممنوعه 
  بحراني

 )خام(

  ۸۱۸۶ مشهد
براساس نظر 
كارشناس 

منتخب هيات 
  مديره

  ۷۵۱۰  نيشابور
  ۷۳۴۰ سبزوار

  ۶۵۵۰  كاشمر ، قوچان ، طرقبه ، شانديز 
  ۵۶۴۶  ساير شهرها


