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 برق خوزستان سازمان آب و و ي منابع آب و نیروي ایران ، شرکت توسعهاي منطقهآب  يها ه شرکتیکل

                                  محترم وزیرانهیات 17/12/1400مورخ  هـ59632/ت164491به استناد مصوبه شماره 
 و 

 وزیر محترم نیرو 25/12/1400مورخ  240/59871/1400مصوبه شماره 

 

 تحویلیخدمات آب  تعرفه

 برداشتی از منابع آب سطحیو  

  زیرزمینی  و 

 1401سال 

 

 



 از منابع آب تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی .1

 شود.) تعیین می1تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی به شرح جدول (

 تحویلی و یا برداشتی از منابع آب سطحی و زیرزمینی): تعرفه آب 1جدول(

 / برداشت آبمنبع تأمین ردیف
 تعرفه آب

 (ریال به ازاي هر متر مکعب)

 هاي گرم* ماه هاي عادي ماه

هاي تأمین آب در محل  تصفیه شده از خطوط انتقال و طرح آب 1
 

33,620 40,340 
هاي تأمین آب در محل  تصفیه نشده از خطوط انتقال و طرحآب  2

 
26,900 32,280 

 28,240 23,530 شده)ز منابع آب سطحی تنظیم شده (مهارآب برداشتی ا 3
 20,170 16,810 نشده)منابع آب سطحی تنظیم نشده (مهار آب برداشتی از 4
5 

 آب برداشتی از منابع آب زیر زمینی
 8,070 6,720 دشت آزاد

 12,100 10,090 دشت ممنوعه 6
دشت ممنوعه  7

 

13,450 16,140 
ها و نواحی صنعتی از  آب برداشتی شهرك 8

 منابع آب زیرزمینی

 4,030 3,360 دشت آزاد
 6,050 5,040 دشت ممنوعه 9
دشت ممنوعه  10

 

6,720 8,070 
 هاي گرم شامل خرداد، تیر، مرداد و شهریور می باشد. *ماه

 
برداري آن توسط  برداشتی از منابع آب زیرزمینی که استحصال و بهره آب تحویلی یا: 1تبصره
سازمان آب و برق خوزستان  و ي منابع آب و نیروي ایران شرکت توسعه ،اي هاي آب منطقه شرکت

 گردد. )  جدول فوق می3) الی (1هاي ( برداري، مشمول ردیف پذیرد، براساس شرایط بهره انجام می
هاي فلمن و حریمی وابسته به منابع آب سطحی، براساس شرایط تامین،  از چاهتعرفه برداشت : 2تبصره

 گردد. ) جدول فوق می4) و (3مشمول ردیف هاي (
ترکیبی و دیزلی بر اساس شرایط تأمین،  هاي بخاري، گازي، سیکل تعرفه مصارف نیروگاه: 3تبصره 

 گردد. ) جدول فوق می7) الی (1هاي ( مشمول ردیف
قیمتی هاي مختلف کشور پس از اعمال ضرایب  ه آب مندرج در جدول فوق در شهرستان: تعرف4تبصره

به واحد صنعتی (ضرایب درج شده در جدول پیوست این ابالغیه)، مالك محاسبه و » ترین شهر نزدیک«
اند، ضریب آنها برابر یک  ها که در این جدول درج نشدهبها قرار گیرد. براي سایر شهرستان دریافت آب

 باشد.یم
، شهري است که واحد موردنظر به لحاظ تقسیمات کشوري جزو توابع آن »ترین شهر نزدیک: «5تبصره

 گردد. محسوب می
 

 ۱ 



 بندي آب عرفه آب براي صنایع بستهت .2

بندي سال قبل  فروشی آب بسته ) درصد قیمت عمده5( بندي آب معادل پنجتعرفه آب براي صنایع بسته
 گردد. می(درب کارخانه) تعیین 

آنها، معادل تعرفه  یردوغ و نظا ي،ساز یخ ي،نوشابه ساز یعمورد استفاده در صنا یزان: تعرفه آب به متبصره
 .گردد یم یینآب تع يبند بسته یعصنا يآب برا

 
 رکین جدید در صورت عدم برداشت آبتعرفه مشت .3

در یک دوره متوالی دوازده  چنانچه مشترك جدید از زمان صدور مجوز، از آب تأمین شده و یا تخصیصی
غیر این  و در نماید برداري اقدام ف است نسبت به اصالح پروانه بهره) ماهه استفاده ننماید، مکل12(

) درصد از تعرفه همان کاربري را بر مبناي میزان مجوز برداشت، 30(صورت مکلف است معادل سی
 پرداخت نماید.

گونه  یکسال از زمان صدور مجوز، از آب تخصیصی هیچ: مشترك جدید، مشترکی است که تا تبصره
 اي نکرده باشد. استفاده

 
 تعرفه آب براي موارد خاص .4

، اي هاي آب منطقه در حوزه تحت پوشش شرکت »موارد خاص«تعرفه آب تحویلی و یا برداشتی براي 
با رعایت ) 2و سازمان آب و برق خوزستان به شرح جدول ( ي منابع آب و نیروي ایران شرکت توسعه

 گردد.ي مذکور تعیین میاهشرکت» هیئت مدیره«و اقتصادي منطقه و تصویب شرایط آبی، اجتماعی 

 ):  تعرفه آب براي موارد خاص به تفکیک نوع کاربري2جدول (

 مصارف تحت پوشش نوع کاربري

 دولتیو عمومی
شهرها و مصارف اشتراکی فضاي سبز مراکز دولتی غیرآموزشی، صداوسیما، مراکزنظامی و انتظامی، 

 هاي مسکونی. ها و مجتمع(عمومی) شهرك

 آموزشی و اماکن مذهبی
      ها، مراکز نگهداري از معلولین و ایتام و افراد ها، موزه هاي ورزشی، کتابخانهمراکز آموزشی، باشگاه

 هاي خاص. بیمارياي آموزشی و مراکز درمانی ه گلزار شهدا و بیمارستانسرپرست، بقاع متبرکه،  بی

 واحدهاي تجاري، خدماتی و سایر مراکز خدمات غیردولتی. و مراکز خدمات غیردولتی تجاري
 آزاد، عمرانی و ساخت و ساز. آزاد و بنایی

 سایر

 ها وشناورها. کشتی
 تانکرهاي خدماتی.

 ویژه اقتصادي و واحدهاي مستقر در آنها.، مناطق آزاد 
 هاي مسکونی از چاه داراي پروانه بهره برداري. ها و مجتمع شهركآب برداشتی توسط 

 ) قانون توزیع عادالنه آب.5مشمولین ماده (
 موارد مشابه.

 ۲ 



 

 پیوست: ضرایب قیمتی شهري

 ) : ضرایب تبعیض قیمت آب به تفکیک شهر3جدول (

 نام استان ضریب نام شهر
 1.39 تبریز.

 1.23 مراغه، مرند، بناب، شبستر، شرفخانه، شندآباد،گوگان،آذرشهر، ایلخچی. سردرود، خسروشهر، آذربایجان شرقی

 1.03 سایر شهرهاي استان.

 1.29 ارومیه.

 1.13 تکاب. آذربایجان غربی

 1.04 خوي، مهاباد، میاندوآب، بوکان.

 اردبیل 1.24 اردبیل.

 1.37 اصفهان.

 اصفهان

 1.32 نایین.
 1.31 کاشان.
شهر، شهرضا، خمینی شهر، زرین شهر، فوالد شهر، فالورجان،، میمه، آران و بیدگل، تیران، نیک آباد، محمد شاهین 

آباد، نصر آباد، کوهپایه، بهارستان، حسن آباد، ورزنه، هرند، اژیه، درچه ، قهدریجان، ابریشم، نجف آباد، گلدشت، 
 کهریزسنگ، حبی، اردستان.

1.1 

 1.36 کرج بزرگ.

 1.16 نظر آباد. البرز

 1.07 سایر شهرهاي استان.

 ایالم 1.31 ایالم.

 بوشهر 1.50 بوشهر، بندر گناوه.

 1.49 تهران.

 1.16 ورامین، اسالمشهر، پاکدشت، قدس، قرچک، شهریار، باغستان، اندیشه، مالرد،گلستان، نسیم شهر. تهران

 1.07 سایر شهرهاي استان.

 شهرکرد.
1.29 

چهار محال و 

 بختیاري

 1.27 بیرجند.
 خراسان جنوبی

 1.02 طبس.

 1.49 مشهد.

 خراسان رضوي

 1.40 نیشابور.
 1.37 تربت حیدریه. گناباد، سبزوار،

 1.22 کاشمر، قوچان، بجستان، طرقبه، شاندیز و قاسم آباد.

 جغتاي، نقاب، بایگ،تایباد، تربت جام، خواف، سرخس، درگز، بردسکن، خلیل آباد، فریمان، چناران،کالت، 
 دولت آباد،کدکن، رباط سنگ، رشتخوار، نوخندان، چاپشلو، داورزن، ریوش، ملک آباد، رضویه، درود، قدمگاه، خرو،

 عشق آباد، نشتیفان، سالمی، گلبهار، بینالود.
1.02 

 خراسان شمالی 1.35 بجنورد.

 1.10 اهواز، کارون.
 خوزستان

 1.33 ایذه.دزفول، اندیمشک، مسجدسلیمان، 

 زنجان 1.22 زنجان.

 ۳ 



 نام استان ضریب نام شهر
 1.32 سمنان.

 سمنان
 1.02 شاهرود،  دامغان،مهدي شهر.

سیستان و  1.76 شبکه جدید شهر زاهدان و آب شیرین کن چابهار و کنارك.

 1.09 زابل. بلوچستان

 1.29 شیراز، صدرا، خان زنیان و داریون.

 فارس
 1.56 مرودشت، الر، گراش، اوز، خنج.

 1.14 کارزین (فتح آباد).
 1.04 کازرون، فیروزآباد، آباده، جهرم، داراب، فسا ، نورآباد،المرد، اشکنان،اهل، مهر.

 قزوین 1.29 قزوین.

 قم 1.39 قم.

 1.29 سنندج.
 کردستان

 1 بانه، سقز، قروه، مریوان.

 1.29 کرمان، رفسنجان.

 1.20 سیرجان. کرمان
 1.11 بافت.

 کرمانشاه 1.22 کرمانشاه.

 یاسوج.
1.32 

کهگیلویه و بویر 

 احمد

 گلستان 1.32 گرگان.

 1.27 رشت.
بندر انزلی ،آستارا، الهیجان، لنگرود ، رودسر ، فومن ،صومعه سرا ، آستانه اشرفیه، تالش، چابکسر، رودبار، سیاهکل،  گیالن

 شلمان، سنگر، املش، منجیل.کیاشهر، خمام، چاف و چمخاله، رودبنه، کومله، اطاقور، 
1.04 

 1.32 خرم آباد.
 لرستان

 1 بروجرد ، الیگودرز ، دورود ، نورآباد ، کوهدشت.

 1.41 بابل.
 1.31 ساري. مازندران

 1.05 آمل، قائمشهر.

 1.30 اراك.

 1.22 محالت. مرکزي
 1.06 آشتیان.

 1.40 بندر عباس.
 1.26 قشم. هرمزگان

 1.12 بندرلنگه و بندرکنگ.میناب، 

 همدان 1.29 همدان.

 1.35 یزد، حمیدیه و شاهدیه.
 یزد

 1.26 اردکان، میبد.

 

 ٤ 
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