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 مقدمه -1

های اجتماعی و سیاسی زیادی قرار داده است، بهبود این  در شرایط خاص اقلیمی، کشور را در آستانه کمبود شدید و به دنبال آن تنشرشد روز افزون تقاضای آب  

برای مدیریت ابزاری قوی    شرایط نیازمند رویکردهایی برای تخصیص و استفاده بهینه از منابع آبی موجود می باشد. قیمت گذاری هوشمندانه و تعیین تعرفه های مناسب،

 تقاضا و بهترین رویکرد برای بهبود تخصیص و تشویق به حفاظت از منابع آب است. 

ی تعقیب و اعمال هدف از تهیه و تنظیم دفترچه پیش رو، همسان سازی و شفافیت در تدوین و اعمال مقررات تعرفه ای شرکت های آب منطقه ای است، تا در راستا

ازی انها به سیستم ها و نظامات و توسعه  با ذینفعان را تسهیل نماید، و زمینه تجهیز و توانمند سراهبرد ها و سیاست های ابالغی وزارت نیرو تعامالت شرکت های مذکور  

امعه و مشترکین تحت ظرفیت های دانشی و سازمانی برای نظام مند کردن اجرای تعرفه ها و بهبود و ارتقاء شاخص ها در سطوح کمی و کیفی ارائه خدمات به آحاد ج 

 پوشش را فراهم کند .

با بهره گیری از ظرفیت های قانونی بشرح این کتابچه تهیه و  1400برای سال  قم ایکت آب منطقهدفترچه تعرفه آب و خدمات وابسته مربوط به حوزه فعالیت شر

اهم مقررات و آیین نامه های به کار گرفته شده در این   تنظیم گردیده است و مالک عمل بین شرکت و خدمات گیرندگان در کاربری های مختلف می باشد.

 تصری از آنها به شرح ذیل می باشد.دفترچه برای تهیه تعرفه ها و شرح مخ

 یاسالم یمجلس شورا 29/6/1369مصوب  قانون تثبیت آب بهای زراعی: (1

 مجلس شورای اسالمی  15/8/1384: مصوب (1قانون الحاق موادی به قانون تنظیم مقررات مالی دولت )  (2

ی و تعرفه آب در  تعرفه آب در بخش موارد خاص و اضطرار: مرتبط با تعرفه آب در بخش صنعت،  شورای اقتصاد  321953مصوبه شماره   (3

 ها.سایر کاربری

   تحویلی خام آب تعرفه   با مرتبط: نیرو محترم وزیر 11/03/1400 مورخ 100/20/17956/1400ابالغیه شماره  (4

تعرفه خدمات آب برداشتی    مرتبط باسازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور :    10/11/1394مورخ    238330/60بخشنامه شماره   (5

 از منابع آب سطحی و زیرزمینی  

 کارشناسی خدمات تعرفه   با مرتبط: نیرو محترم وزیر 26/02/1400 مورخ 100/20/15443/1400 شماره  ابالغیه (6

 های جبرانی اصالحیه مصوبه تعرفه هزینه  : 07/02/1400هـ مورخ 57725/ت12545تصویب نامه هیئت وزیران به شماره  (7

مرتبط با تعرفه آب خام و آب برداشتی از منابع  وزیر محترم نیرو:    1400/ 07/04مورخ    100/20/21454/1400ابالغیه شماره   (8

 سطحی و زیرزمینی 
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 تعاریف و واژگان  -2
 کار روند معانی و مفاهیم ذیل را خواهند داشت. ها و اصطالحات زیر هنگامی که در این دفترچه به واژه

 به آبی گفته می شود که پس از استحصال از منبع خود هیچگونه عملیات بهینه سازی بر روی آن صورت نگیرد.  آب خام: 

شوند، تا قابل  های بیولوژیکی، جامدات معلق و گازها از آب آلوده حذف می ایی نامطلوب، آالیندهبه فرآیندهایی اطالق میشود که طی آن مواد شیمی  آب تصفیه شده: 

 آشامیدن یا مصرف کشاورزی گردد. 

مقرر در    عبارت از حقی است که براساس قرارداد منعقده بین شرکت و متقاضی برای وی ایجاد شده و به موجب آن امکان استفاده از آب به ترتیب  انشعاب یا اشتراک: 

 برداری از آب صادر و مفاد آئین نامه عملیاتی واگذاری اشتراک آب )و تغییرات بعدی آن( برای متقاضی و مشترک به وجود می آید.پروانه بهره

ی تخلیه به آبهای پذیرنده و  منظور آب حاصل از تصفیه فاضالب های خانگی و صنعتی و زهاب ها و هرگونه آبهای آلوده است که پس از تصفیه،  استانداردها  پسآب : 

 مصرف کشاورزی و فضای سبز را بدست آورده باشد.

اه مادر از سفره آب  به چاههائی گفته میشود که در حاشیه رودخانه ها حفاری شده و تغذیه چاه توسط آب رودخانه بوسیله گالریهای افقی حفاری شده در دیواره چ   چاه فلمن: 

 متر حفاری می گردد.  35تا   15چاههای دهانه گشاد می باشد و عمق آن نیز بستگی به موقعیت محل از  پذیرد . اینکف رودخانه انجام می 

باشد،  ها با چاه فلمن در قطر دهانه میگیری از اب های سطحی باشند. تفاوت این چاهبه چاههایی گفته می شود که دارای شعاع هیدرولیکی مناسبی برای بهره  چاه حریمی: 

 ها دهانه کوچتری نسبت به چاه فلمن دارا می باشند. ین چاهبه نحوی که ا

تواند های زیرزمینی آب با سطح زمین است. بسته به ثبات منبع آب، یک چشمه می محلی است که آب از زیر آن بیرون زند و روان شود. چشمه محل تالقی سفره  چشمه: 

 آیند.ها یا نهرهایی پدید میگاه حوضچه موقتی، دائمی یا خودجوش )آرتزین( باشد. در محل ظهور چشمه، 

ریافت  عبارتست از مبلغی که در قبال واگذاری انشعاب )اشتراک( آب باتوجه به میزان و نوع انشعاب از متقاضی )مالک یا استفاده کننده از آب( د  حق انشعاب )اشتراک(: 

 می شود. 

مجرا و یا انشعاب با ظرفیت و کیفیت    امکان برداشت و استفاده آب از منابع و تأسیسات آبی توسط یک: عبارت است از در دسترس قرار دادن و فراهم بودن  خدمات آب

 گیری مربوطه اعم از اینکه مشترک از این ظرفیت استفاده نماید یا ننماید.مناسب در یک نقطه تحویل( همراه با وسایل اندازه

اینگونه زمین گویند که معموبه زمین مسطح و نسبتاً همواری می   دشت:  بلندای کمی داشته باشد.  آیند که هر کدام بر حسب مورد  های گوناگون پدید می ها به روش الً 

 شوند، مانند جلگه آبرفتی و جلگه ساحلی و همچنین مسیله. گذاری می نام

 ره باشد. برداری از منابع آب زیرزمینی آن کمتر از میزان تغذیه سفدشتی که بیالن آن مثبت و بهره دشت آزاد: 

ای که موجب افت سطح آب زیرزمینی در آن دشت گردیده و به  برداری از منابع آب زیرزمینی بیش از پتانسیل تجدیدپذیربوده به گونه دشتی که در آن بهره  دشت ممنوعه: 

 طور طبیعی امکان بازگشت به سطح تعادل وجود ندارد. 

 سفره زیرزمینی یا کیفیت آب آبخوان به طور مستمر افت دارد. ای که در آن، سطح آب  دشت ممنوعه دشت ممنوعه بحرانی: 

امور تامین و  عبارت است از شرکت آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان که به موجب قوانین مربوطه تشکیل شده و یا میشود و برای تمام یا بخشی از    شرکت: 

 مات مورد نیاز آب را تامین مینماید.  توزیع آب در داخل محدوده خدماتی، به فعالیت می پردازد و خد

 به شبکه ای اطالق می شود که فاقد سد یا بند انحرافی و یا دهنه آبگیر و کانال اصلی انتقال آب باشد.  شبکه سنتی: 

 به شبکه ای اطالق می شود که حداقل شامل شبکه های یک و دو باشد. شبکه مدرن: 

 یکی از دو خصوصیت زیر را دارا باشد:   به شبکه ای اطالق می شود کهشبکه نیمه مدرن: 

 دارای سد و یا بند انحرافی باشد. -

 دارای دهنه آبگیر و یا کانال اصلی انتقال آب باشد. -
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 کدینگ تعرفه ها  -3

 کد تعرفه آب مصرفی -1 جدول

 شرح کدینک  شماره کد 

 کشاورزی  10

 صنعتی 11

 شهرکها و نواحی صنعتی 12

 پرورش ماهی و آبزیان 13

 دامپروری و پرورش طیور  14

 شرب  15

 قانون توزیع عادالنه آب  5ماده   16

 فضای سبز  17

 آب شیرین کن  18

 صنایع بسته بندی آب  19

 تجاری و خدماتی  20

 مناطق آزاد، ویژه اقتصادی  21

 فعالیتهای عمرانی  22

 تانکرهای خدماتی  23

 شناورها کشتی ها و  24

 آموزشی و اماکن مذهبی  25

 آزاد و بنایی 26

 مراکز دولتی غیرآموزشی   27

 صدا و سیما  28

 مراکز نظامی و انتظامی  29

 اشتراکی )عمومی( شهرکها و مجتمع های مسکونی 30

 اماکن و باشگاههای ورزشی  31

 کتابخانه ها و موزه ها  32

 افراد بی سرپرستمراکز نگهداری معلولین و ایتام و  33

 بقاع متبرکه و  گلزار شهدا  34

 بیمارستانهای آموزشی و مراکز درمانی بیماریهای خاص  35

 مراکز خدمات غیردولتی 36

 نیروگاهها 37

 کشتارگاه صنعتی  38

 مرکز پرورش حیوانات  39

 آب مازاد کشاورزی  40

 آب مازاد صنعتی  41

 آب مازاد خدماتی  42
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 شرح کدینک  شماره کد 

 حق اشتراک آب کشاورزی 50

 حق اشتراک آب تکثیر و پرورش آبزیان 51

 حق اشتراک آب صنعت  52

 حق اشتراک آب خدمات  53

 حق اشتراک آب دامداری  54

 حق اشتراک آب مرغداری و طیور  55

 حق اشتراک آب فضای سبز  56

 حق اشتراک آب شرب  57

 حق اشتراک پسآب  60

 کارشناسی حفر چاه بجای قنات هزینه  61

 هزینه کارشناسی حفر چاه جدید یا جابجایی، کف شکنی، الیروبی و حفر گالری در آبرفت 62

 ، الیروبی، جابجایی قنات، کف شکنی با شیب برروی قنات، ادامه پیشکار قنات قناتهزینه کارشناسی حفر  63

 اعتبار پروانه حفر چاه در آبخوان آبرفتیهزینه کارشناسی صدور و یا تمدید  64

 هزینه کارشناسی برای آزمایش پمپاژ، کنترل منصوبات و تجهیز چاه جهت صدور پروانه بهره برداری  65

 هزینه کارشناسی تعیین میزان آبدهی چاه و قنات  66

 هزینه کارشناسی تغییر روش حفاری در صورت نیاز به بازدید  67

 کارشناسی تمدید اعتبار و یا اصالح )تغییر مندرجات فنی یا حقوقی( پروانه بهر ه برداری هزینه  68

 کارشناسی پمپاژ ثانویه به منظور صدور مجوز آبیاری تحت فشار  69

 خسارت اضافه برداشت از چاههای مجاز  70

 خسارت از چاههای غیرمجاز  71

 (57زیرزمینی )ماده هزینه جبران برداشت آب از منابع  72

 برداشت رسوبات دریاچه ها و تاسیسات آبی 73

 اجاره بستر و حریم رودخانه   74

 اجاره مخازن سدها  75

 چشمه های آبگرم، آب درمانی و آب معدنی 76

 خدمات آزمایشگاهی  77

 خدمات ارائه آمار و اطالعات  78

 خدمات گردشگری  79

 اجاره امالک  80

 تجهیزات اجاره  81

 هزینه کارشناسی اصالح کروکی پروانه حفر بنا به درخواست متقاضی  82

 هزینه کارشناسی فک پلمپ یا وصل مجدد آب چاه  83

 هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات تعمیرات یا تعویض تجهیزات چاه، بنا به درخواست متقاضی  84

 شکنی، الیروبی چاه در سازندهای سخت ، کف  ییهزینه کارشناسی حفر چاه جدید یا جابجا 85

 هزینه کارشناسی صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت  86

 سایر درآمدها  90



 

 

 در استان قم آب وخدمات وابسته  یتعرفه ها

 

5 

 

 کد نوع منبع آب  -2 جدول

 شرح کدینک  شماره کد 

 سطحی )خام(  10

 زیرزمینی دشت آزاد )خام(  11

 ممنوعه )خام( زیرزمینی دشت  12

 زیرزمینی دشت ممنوعه بحرانی )خام(  13

 زیرزمینی سازند سخت )خام(  14

 تلفیقی )خام(  15

 پسآب 16

 دریا 17

 چشمه 18

 زهآب  19

 سطحی )تصفیه شده(  50

 زیرزمینی دشت آزاد )تصفیه شده(  51

 زیرزمینی دشت ممنوعه )تصفیه شده(  52

 بحرانی )تصفیه شده( زیرزمینی دشت ممنوعه  53

 زیرزمینی سازند سخت )تصفیه شده(  54

 تلفیقی )تصفیه شده(  55

 کد نوع برداشت تاسیسات  آب: -3 جدول

 شرح کدینک  شماره کد 

 شبکه مدرن  10

 شبکه نیمه مدرن  11

 شبکه سنتی  12

 چاههای فلمن )تنظیم شده(  13

 )تنظیم شده( چاههای حریمی  14

 رودخانه و سراب تنظیم نشده 15

 آب بندان 16

 قنات 17

 چاه  18

 آب شیرین کن 19

 برداشت مستقیم از دریا بدون نمک زدایی و شیرین سازی)غیرشرب(  20

 مجاری خطوط انتقال آب  21

 مخازن سدها 22

 تلفیقی  23

 چشمه 24

 پمپاژ 25

 رودخانه و سراب تنظیم شده  26

 برداشت غیرمستقیم از دریا بدون نمک زدایی و شیرین سازی)غیرشرب(  27

 چاههای فلمن )تنظیم نشده(  28

 چاههای حریمی )تنظیم نشده(  29

 برداشت مستقیم از دریا با نمک زدایی و شیرین سازی)غیرشرب(  30

 برداشت مستقیم از دریا با نمک زدایی و شیرین سازی)شرب( 31

 غیرمستقیم از دریا با نمک زدایی و شیرین سازی)غیرشرب( برداشت   32

 برداشت غیرمستقیم از دریا با نمک زدایی و شیرین سازی)شرب( 33

 : گراهنمای کدین
 دو رقم اول سمت چپ کد تعرفه 

 دو رقم دوم سمت چپ کد نوع منبع آب 

 (   مجاری خطوط انتقال آبو نوع برداشت:  آب سطحی خام، منبع: صنعتی)نوع مصرف:   111021    مثال:            دو رقم آخر  کد نوع برداشت آب 
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 ضرایب قیمتی آب بهای شهرهای مختلف  -4 جدول

 نام شهر  ضریب نام استان

 قم 39/1 قم

 مرکزی
 اراک  30/1

 محالت 22/1

 

 
 ( 10کشاورزی ) کاربری -عملیاتی شرکت آب منطقه ای قم  در محدوده 1400در سال تعرفه آب در انواع کاربری  

 کدینگ
نوع منبع 

 آب

نوع برداشت 

 آب

نام دشت، منطقه، 

 شهرستان یا شبکه
 محصول غالب

 تعرفه آب بها 

 )ریال / مترمکعب(   

101012 

سطحی  

 )خام(

 شبکه سنتی 
محدوده مطالعاتی  

 ( 4112)کد ساوه 

 313 گندم 

 
 226 جو 

 184 انار

 187 یونجه 

101011 
شبکه نیمه  

 مدرن

  -محدوده مطالعاتی قم 

 ( 4126کهک )کد 

 1031 گندم 

 844 جو 

 419 انار

 459 یونجه 

محدوده مطالعاتی  

 نیزار  -سلفچگان

 ( 4127)کد 

 893 گندم 

 539 جو 

 565 انار

 591 یونجه 

 شبکه مدرن  101010

محدوده مطالعاتی  

 نیزار  -سلفچگان

 ( 4127)کد 

 1073 گندم 

 627 جو 

 887 انار

 395 ذرت علوفه ای

 414 یونجه 

 8/394 گیاهان غیرمثمر شهرستان قم تلفیقی پساب 101623
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 ( 11کاربری : صنعتی )  عملیاتی شرکت آب منطقه ای استان قم  در محدوده 1400کاربری در سال تعرفه آب در انواع 

 نوع برداشت آب  نوع منبع آب کدینگ

نام 

)شهرستان/محدوده

 دشت /تاسیسات(/

 )ریال/مترمکعب(تعرفه آب  

 های گرم ماه های عادی ماه

 ( تصفیه شدهسطحی ) 115021
مجاری خطوط انتقال 

 آب 
 12594.8 10493.11 شهرستان قم

 چاه زیرزمینی دشت آزاد )خام(  111118
 دریاچه نمک 

 (4101کد    -)بخش آزاد  
2098.9 2520.07 

 چاه زیرزمینی دشت ممنوعه )خام(  111218

 دریاچه نمک  

 3778.02 3146.96 (4101)کد  
 نیزار  -سلفچگان

 (4127)کد  

111318 
  بحرانی  زیرزمینی دشت ممنوعه

 )خام(
 چاه

 ( 4110مسیله )کد 

4199.19 5038.75 

 ساوه   -علی آباد

 (4112)کد    

 (4125آباد )کد شریف 

 ( 4126کهک )کد  - قم

 ( 4132کاشان )کد 

برنامه   :1تبصره به  مربوط  و  مباحث  پساببهرهریزی  از  شماره  برداری  بخشنامه  در  مندرج  ضوابط  و  فرآیند  برابر  روستایی  و  شهری  های 

 وزیر محترم نیرو، بررسی و انجام خواهد شد.  19/05/1398مورخ  100/31/25907/98

  01/02/1400، تاریخ اجرای تعرفه های فوق  11/03/1400مورخ    100/20/17956/1400با عنایت به ابالغیه وزیر محترم نیرو به شماره    : 2تبصره  

 می باشد. 
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ها و نواحی صنعتی  کاربری : شهرک   عملیاتی شرکت آب منطقه ای استان قم  در محدوده 1400سال تعرفه آب در انواع کاربری در  

(12 ) 

 نوع منبع آب کدینگ
نوع برداشت 

 آب

نام 

)شهرستان/محدوده/

 دشت /تاسیسات(

 تعرفه آب )ریال/مترمکعب(

 های گرم ماه های عادی ماه

 ( تصفیه شدهسطحی ) 125021
مجاری خطوط 

 انتقال آب
 12594.8 10493.11 شهرستان قم

 1890.4 1573.48 شهرستان قم قنات زیرزمینی دشت ممنوعه )خام( 121217

 2520.07 2098.9 شهرستان قم قنات زیرزمینی دشت ممنوعه بحرانی )خام( 121317

 چاه زیرزمینی دشت آزاد )خام(  121118
دریاچه نمک )بخش  

 ( 4101کد  -آزاد
1048.06 1259.34 

 چاه زیرزمینی دشت ممنوعه )خام(  121218

دریاچه نمک )کد  

4101) 
1573.48 1890.4 

نیزار )کد   -سلفچگان

4127) 

121318 
  بحرانی  زیرزمینی دشت ممنوعه

 )خام(
 چاه

 ( 4110مسیله )کد 

2098.9 2520.07 

ساوه )کد   - علی آباد

4112) 

 ( 4125شریف آباد )کد 

 ( 4126کهک )کد  - قم

 ( 4132کاشان )کد 

برنامهم   :1تبصره به  مربوط  بهرهباحث  و  پسابریزی  از  شماره  برداری  بخشنامه  در  مندرج  ضوابط  و  فرآیند  برابر  روستایی  و  شهری  های 

 وزیر محترم نیرو، بررسی و انجام خواهد شد.  19/05/1398مورخ  100/31/25907/98

  01/02/1400، تاریخ اجرای تعرفه های فوق  11/03/1400مورخ    100/20/17956/1400با عنایت به ابالغیه وزیر محترم نیرو به شماره    : 2تبصره  

 می باشد. 
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 ( 15کاربری : شرب )  عملیاتی شرکت آب منطقه ای استان قم  در محدوده 1400کاربری در سال تعرفه آب در انواع 

 نوع برداشت آب  نوع منبع آب کدینگ
یا   نوع مصرف 

 تاسیسات 
 تعرفه آب )ریال/مترمکعب( نام شهرستان 

151021 

 
 سطحی )خام(

 

مجاری خطوط 

انتقال )آبرسانی از  

 دز به قم( 

 روستا  - شهر

 قم 

1405 

 خمین 

 محالت

 دلیجان

 خوانسار 

 گلپایگان

151022 
سدها )سد  مخازن 

 خرداد( 15
 1164 قم  روستا  - شهر

 سطحی )تصفیه شده( 155021

مجاری خطوط 

انتقال )آبرسانی از  

 دز به قم( 

 -  قم  روستا  - شهر

زیرزمینی دشت آزاد   151118

 )خام(

 234 قم  روستا  - شهر چاه

زیرزمینی دشت  151217

 )خام( ممنوعه

 5/292 قم  روستا  - شهر قنات

 5/292 قم  روستا  - شهر چاه 151218

زیرزمینی دشت  151317

 )خام( ممنوعه بحرانی

 5/292 قم  روستا  - شهر قنات

 5/292 قم  روستا  - شهر چاه 151318

( ریال  چهارصد و پنجهزار و )یک 1405معادل  1399تعرفه سامانه باالدست سد کوچری و خط آبرسانی به قم، از ابتدای مهرماه سال  :1تبصره 

شصت و )هفتصد و    763های آب و فاضالب استان اصفهان، مرکزی و قم موظفند متناسب با حجم آب برداشتی، معادل  گردد؛ شرکتتعیین می

متر مکعب از تعرفه مذکور را، جهت بهره برداری ازسد کوچری و سامانه باالدست، به شرکت توسعه آب و نیروی ایران   ( ریال به ازای هر سه

 ای قم پرداخت نمایند.  ریال( را به شرکت آب منطقه و چهل و دو )ششصد  642پرداخت نمایند و مابقی  

  01/02/1400زیر محترم نیرو، تعرفه های فوق جهت اجرا از تاریخ  و  1400/ 07/04مورخ    100/20/21454/1400مصوبه شماره  وفق    :2تبصره  

؛ همچنین تعرفه برداشت آب از منابع آب  ها، تعیین گردیده استمعادل تعرفه برداشت از چاه ،هاتعرفه برداشت از قنوات و چشمه   باشد، ضمنامی

های ممنوعه بحرانی تا سقف الگوی مصرف با ضریب یک و بیست در دشت( و  25/1های ممنوعه با ضریب یک و بیست و پنج )در دشت زیرزمینی  

  -( در تعرفه برداشت از منابع آب زیرزمینی در سطح استان )شهر40/1( و برای برداشت باالتر از الگوی مصرف با ضریب یک و چهل )25/1و پنج )

 گردد. باشد، محاسبه می( ریال می234) سی و چهار دویست وروستا( که معادل 

های فاقد ابزار اندازه گیری مورد تایید  برداری و همچنین چاههای فاقد پروانه بهرهتعرفه برداشت آب از منابع زیرزمینی در خصوص چاه   :3تبصره  

 ( اعمال خواهد شد. 2ای، با ضریب دو )های آب منطقهشرکت

قرارداد مبادله  های آب و فاضالب شهری تابع ضوابط و مقررات مربوطه، از جمله:  مصارف شرب و صنعت شرکت  موردنیاز   تأمین آب  :4تبصره  

مورخ   700/27794/90همسان تأمین و فروش آب موردنیاز شرکت های آب و فاضالب )برای مصارف شرب و صنعت(، موضوع ابالغیه شماره  

 باشد. می ، یرو در امور آب و آبفامعاون محترم وزیر ن 7/8/1390
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 (19کاربری : صنایع بسته بندی آب )  عملیاتی شرکت آب منطقه ای استان قم  در محدوده 1400در سال تعرفه آب در انواع کاربری  

 نوع منبع آب کدینگ
نوع برداشت 

 آب
 نام شهرستان 

تعرفه آب 

 )ریال/مترمکعب(

191218 
زیرزمینی دشت  

 ممنوعه  )خام(
 107000 قم  چاه

191318 
زیرزمینی دشت  

 ممنوعه بحرانی )خام(
 107000 قم  چاه

 سطحی )تصفیه شده(  195021
مجاری خطوط 

 انتقال آب
 107000 قم 

تعرفه آب به میزان مورد استفاده در صنایع نوشابه سازی، یخ سازی، دوغ و نظایر آنها، معادل تعرفه آب برای صنایع بسته بندی آب   تبصره:

 تعیین می گردد. 

 گردیده است.  ابالغشرکت مدیریت منابع آب ایران  13/02/1400مورخ   2230/163/1400شماره  نامهمطابق با فوق تعرفه : 2تبصره 

ضمنا حجم آب   تعرفه فوق خواهد بود،  مالک محاسبه آب بها،  ر نصب نمایند، تچنانچه مشترکین ابزار اندازه گیری را در محل فیل  توضیحات:

   محاسبه خواهد شد. مصرف شده برای سایر مصارف نیز بر اساس تعرفه فضای سبز

حجم برداشت بر اساس    درصد کل  70  ، مطابق فرمول زیر،نصب گردد   چشمه،...(   همچنین چنانچه ابزار اندازه گیری در محل برداشت ) چاه، 

 . محاسبه خواهد شد   تعرفه فضای سبزدرصد باقیمانده بر اساس  30تعرفه فوق و 

%70*  100000+  %30* تعرفه فضای سبز    = تعرفه صنایع بسته بندی آب { } 
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 * عملیاتی شرکت آب منطقه ای استان قم در محدوده 1400کارشناسی در سال هزینه خدمات 

 ریال( هزار    مبلغ )  عنوان کدینگ

 هزینه کارشناسی حفر چاه بجای قنات 610000

7300 
 چاه جدید یا جابجایی، کف شکنی، الیروبی چاه و حفر گالری در آبرفت هزینه کارشناسی حفر  620000

 هزینه کارشناسی حفر قنات، الیروبی قنات، کف شکنی با شیب بروی قنات، ادامه پیشکار قنات  630000

 کارشناسی صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در آبخوان آبرفتی  هزینه  640000

 8100 برداریهزینه کارشناسی برای آزمایش پمپاژ، کنترل منصوبات و تجهیز چاه جهت صدور پروانه بهره 650000

 هزینه کارشناسی تعیین میزان آبدهی چاه و قنات  660000

3800 

 تغییر روش حفاری در صورت نیاز به بازدید هزینه کارشناسی  670000

 برداری )تغییر مندرجات فنی یا حقوقی(پروانه بهره هزینه کارشناسی تمدید اعتبار و یا اصالح 680000

 هزینه کارشناسی پمپاژ ثانویه به منظور صدور مجوز آبیاری تحت فشار 690000

 بنا به درخواست متقاضیهزینه کارشناسی اصالح کروکی پروانه حفر  820000

 هزینه کارشناسی فک پلمپ یا وصل مجدد آب چاه  830000

 هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات تعمیرات یا تعویض تجهیزات چاه بنا به درخواست متقاضی 840000

 هزینه کارشناسی بررسی امکان تأمین آب -

 جابجایی، کف شکنی، الیروبی چاه در سازندهای سختهزینه کارشناسی حفرچاه جدید یا  850000
10300 

 هزینه کارشناسی صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت  860000

 مقام عالی وزارت نیرو  26/02/1400مورخ  100/20/15443/1400وفق ابالغیه شماره * 

 :سایر شرایط عمومی

 عناوین مندرج در جدول فوق، حسب درخواست متقاضی خواهد بود. ارائه خدمات کارشناسی به شرح   -1

در راستای کاهش تصدی دولت، شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران موظف است امکان ارائه خدمات موضوع این مصوبه   -2

 نیز فراهم نماید.  توسط اشخاص صاحب صالحیت غیردولتی را

 خدمات کارشناسی، بازدید از محل و عنداللزوم ارائه گزارش فنی و اقتصادی است. دریافت هزینه کارشناسی، منوط به انجام  -3

  ( ساعت و یک24، برای مدت بیست و چهار )جدول فوق  (650000ردیف )کدینگ  هزینه کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاژ موضوع -4

( درصد به مبلغ اولیه 20ول بکشد، روزانه بیست )ط  بار مراجعه است. چنانچه نظارت بر عملیات پمپاژ چاه ها، بیش از یک شبانه روز

 اضافه خواهد شد. 

( درصد هزینه 50پنجاه )مشمول پرداخت    ،های تعاونی روستایی و مراکز خدمات روستایی و عشایری و موسسات عام المنفعهشرکت -5

 تعیین شده در جدول فوق می باشند.  کارشناسی

 عهده شرکت آب منطقه ای مربوطه می باشد.  بهیاب و ذهاب جهت بازدید از محل  هزینه های ا -6
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 ( 70عملیاتی شرکت آب منطقه ای استان قم ) در محدوده 1400در سال   *خسارت اضافه برداشت از چاههای مجاز آب 

 نوع دشت نام دشت کدینگ
نرخ هر متر 

 مکعب )ریال( 

701118 
 دریاچه نمک

 (4101کد  -حوض سلطانبخش شرقی دریاچه )
 7/1658 آزاد 

701218 
 ( 4101دریاچه نمک )کد 

 5/2488 ممنوعه 
 ( 4127نیزار )کد  -سلفچگان

 

701318 

 ( 4110مسیله )کد 

 8/3317 بحرانی -ممنوعه

 ( 4112ساوه )کد  - علی آباد

 ( 4125شریف آباد )کد 

 ( 4126کهک )کد  - قم

 ( 4132کاشان )کد 

  به  ابالغی  "نحوه محاسبه حجم بهره برداری غیرمجاز، جبران خسارات وارده و اعاده به وضع سابق"  دستورالعمل  مطابق ضرایب  سایر  :  1تبصره  

 های فوق افزوده خواهد شد. مقام عالی وزارت نیرو، به تعرفه 20/06/1395مورخ  100/31/28420/95شماره 

 

 ( 71عملیاتی شرکت آب منطقه ای استان قم ) درمحدوده  1400درسال ز آب های غیرمجااز چاهاضافه برداشت خسارت 

 نرخ هر متر مکعب )ریال(  نوع دشت نام دشت کدینگ

711118 

 دریاچه نمک

 -بخش شرقی دریاچه حوض سلطان)

 ( 4101کد 
 4/3317 آزاد 

711218 
 ( 4101دریاچه نمک )کد 

 4977 ممنوعه 
 ( 4127نیزار )کد  -سلفچگان

 

711318 

 ( 4110مسیله )کد 

 7/6635 بحرانی -ممنوعه

 ( 4112ساوه )کد  - علی آباد

 ( 4125شریف آباد )کد 

 ( 4126کهک )کد  - قم

 ( 4132کاشان )کد 
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  57)موضوع ماده  ای استان قمعملیاتی شرکت آب منطقه  در محدوده 1400در سال هزینه جبران برداشت آب از آب های زیرزمینی  

 ( 72) (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت

فوق  تعرفه   :1تبصره   تصویب های  اساس  شماره  بر  به  وزیران  هیئت  مورخ  57379/ت 139939نامه  شماره    1399/ 02/12هـ  به  آن  اصالحیه  و 

 تعیین شده است.  1400/ 07/02هـ مورخ 58725/ت12545

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب    68بر اساس مفاد ماده    ثابت خواهد بود و پس از آن   فوق برای مدت سه سال  هایتعرفه  :2تبصره  

   چنین این مبالغ به ازای هر مترمکعب در یک سال تعیین شده است. بروزرسانی و از متقاضیان اخذ خواهد شد. هم  1380سال 

 

 

 

 

 

 

 

 کدینگ
نوع منبع 

 آب
 نام شهرستان/دشت نوع محصول  نوع برداشت آب 

تعرفه آب 
 ( سال/)ریال/مترمکعب

721218 

 زیرزمینی

 دشت ممنوعه
  ،  گیاهان دارویی و زینتی

 صنعت و خدمات 

 ( 4101دریاچه نمک )کد 
24000 

 ( 4127نیزار )کد  -سلفچگان

 دشت ممنوعه بحرانی 721318
  ،  گیاهان دارویی و زینتی

 صنعت و خدمات 

 ( 4110مسیله )کد 

24000 

 ( 4112ساوه )کد  - علی آباد

 ( 4125شریف آباد )کد 

 ( 4126کهک )کد  - قم

 ( 4132کاشان )کد 


