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 ‐۱ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﺷﺪ روز اﻓﺰون ﺗﻘﺎﺿﺎی آب در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص اﻗﻠﯿﻤ ،ﮐﺸﻮر را در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﻨﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ و ﺳﯿﺎﺳ زﯾﺎدی ﻗﺮار داده اﺳﺖ ،ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ روﯾﺮدﻫﺎﯾ ﺑﺮای ﺗﺨﺼﯿﺺ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از ﻣﻨﺎﺑ آﺑ ﻣﻮﺟﻮد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ،اﺑﺰاری ﻗﻮی ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ
و ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ روﯾﺮد ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺗﺨﺼﯿﺺ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑ آب اﺳﺖ.
ﻃ ﺳﺎل ﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎدی ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺎم ﻗﺎﻧﻮﻧ و ﻣﻘﺮراﺗ ﻣﺼﻮب ﻣﺮاﺟ ذﯾﺮﺑﻂ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و در ﻣﻘﺎﺑﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺎﺑﻪ
ازاء آن ،ﻧﻈﺎﻣﻨﺎﻣﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ای در ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﻮب و اﺑﻼغ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺿﺮورت داﺷﺖ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﻮارد در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﺟﺎﻣ و ﮐﺎﻣﻞ ﮔﺮدآوری و ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد.
از اﯾﻦ رو 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 راﺳﺘﺎی ﺗﻌﻘﯿﺐ و
اﻋﻤﺎل راﻫﺒﺮد ﻫﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﺑﻼﻏ وزارت ﻧﯿﺮو ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺎ ذﯾﻨﻔﻌﺎن را ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ ،و زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی اﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﻧﻈﺎﻣﺎت و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی داﻧﺸ و ﺳﺎزﻣﺎﻧ ﺑﺮای ﻧﻈﺎم ﻣﻨﺪ ﮐﺮدن اﺟﺮای ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ و ﺑﻬﺒﻮد و ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﺳﻄﻮح ﮐﻤ و ﮐﯿﻔ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ
ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .
دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۳۹۹ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ ﺑﺸﺮح اﯾﻦ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ
ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ و ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
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 ‐۲ﺗﻌﺎرﯾﻒ و واژﮔﺎن
واژه ﻫﺎ و اﺻﻄﻼﺣﺎت زﯾﺮ ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻧ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ذﯾﻞ را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ.
آب ﺧﺎم  :ﺑﻪ آﺑ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل از ﻣﻨﺒ ﺧﻮد ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺑﺮ روی آن ﺻﻮرت ﻧﯿﺮد.
آب ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه  :ﺑﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎﯾ اﻃﻼق ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ ﻃ آن ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ،آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾ ،ﺟﺎﻣﺪات ﻣﻌﻠﻖ و ﮔﺎزﻫﺎ از آب آﻟﻮده ﺣﺬف ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻗﺎﺑﻞ
آﺷﺎﻣﯿﺪن ﯾﺎ ﻣﺼﺮف ﮐﺸﺎورزی ﮔﺮدد.
اﻧﺸﻌﺎب ﯾﺎ اﺷﺘﺮاک  :ﻋﺒﺎرت از ﺣﻘ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ﻣﻨﻌﻘﺪه ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺘﻘﺎﺿ ﺑﺮای وی اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ آن اﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺮر در
ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از آب ﺻﺎدر و ﻣﻔﺎد آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ واﮔﺬاری اﺷﺘﺮاک آب )و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻌﺪی آن( ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿ و ﻣﺸﺘﺮک ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣ آﯾﺪ.
ﭘﺴﺂب  :ﻣﻨﻈﻮر آب ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎی ﺧﺎﻧ و ﺻﻨﻌﺘ و زﻫﺎب ﻫﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ آﺑﻬﺎی آﻟﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﯿﻪ ،اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺗﺨﻠﯿﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎی ﭘﺬﯾﺮﻧﺪه و
ﻣﺼﺮف ﮐﺸﺎورزی و ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ را ﺑﺪﺳﺖ آورده ﺑﺎﺷﺪ.
ﭼﺎه ﻓﻠﻤﻦ  :ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎﺋ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﻛﻪ در ﺣﺎﺷﻴﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﻔﺎري ﺷﺪه و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭼﺎه ﺗﻮﺳﻂ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﮔﺎﻟﺮﻳﻬﺎي اﻓﻘ ﺣﻔﺎري ﺷﺪه در دﻳﻮاره ﭼﺎه ﻣﺎدر از
ﺳﻔﺮه آب ﻛﻒ رودﺧﺎﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﻣ ﭘﺬﻳﺮد  .اﻳﻦ ﭼﺎﻫﻬﺎي دﻫﺎﻧﻪ ﮔﺸﺎد ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻖ آن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﺘ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ از  15ﺗﺎ  35ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺎري ﻣ ﮔﺮدد.
ﭼﺎه ﺣﺮﯾﻤ : ﺑﻪ ﭼﺎﻫﻬﺎﯾ ﮔﻔﺘﻪ ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ دارای ﺷﻌﺎع ﻫﯿﺪروﻟﯿ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﺑﺮای ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اب ﻫﺎی ﺳﻄﺤ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻔﺎوت اﯾﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﺎه ﻓﻠﻤﻦ در ﻗﻄﺮ دﻫﺎﻧﻪ ﻣ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ اﯾﻦ ﭼﺎه ﻫﺎ دﻫﺎﻧﻪ ﮐﻮﭼﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭼﺎه ﻓﻠﻤﻦ دارا ﻣ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﭼﺸﻤﻪ  :ﻣﺤﻠ اﺳﺖ ﮐﻪ آب از زﯾﺮ آن ﺑﯿﺮون زﻧﺪ و روان ﺷﻮد .ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﻼﻗ ﺳﻔﺮهﻫﺎی زﯾﺮزﻣﯿﻨ آب ﺑﺎ ﺳﻄ زﻣﯿﻦ اﺳﺖ .ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﻣﻨﺒ آب ،ﯾ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻮﻗﺘ ،داﺋﻤ ﯾﺎ ﺧﻮدﺟﻮش )آرﺗﺰﯾﻦ( ﺑﺎﺷﺪ .در ﻣﺤﻞ ﻇﻬﻮر ﭼﺸﻤﻪ ،ﮔﺎه ﺣﻮﺿﭽﻪﻫﺎ ﯾﺎ ﻧﻬﺮﻫﺎﯾ ﭘﺪﯾﺪ ﻣآﯾﻨﺪ.
ﺣﻖ اﻧﺸﻌﺎب )اﺷﺘﺮاک(  :ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از ﻣﺒﻠﻐ ﮐﻪ در ﻗﺒﺎل واﮔﺬاری اﻧﺸﻌﺎب )اﺷﺘﺮاک( آب ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان و ﻧﻮع اﻧﺸﻌﺎب از ﻣﺘﻘﺎﺿ) ﻣﺎﻟ ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه از آب(
درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﺷﻮد.
ﺧﺪﻣﺎت آب  :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از در دﺳﺘﺮس ﻗﺮار دادن و ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن اﻣﺎن ﺑﺮداﺷﺖ و اﺳﺘﻔﺎده آب از ﻣﻨﺎﺑ و ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت آﺑ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﻤﺠﺮا و ﯾﺎ اﻧﺸﻌﺎب ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﯾ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ( ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ وﺳﺎﯾﻞ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻋﻢ از اﯾﻨﻪ ﻣﺸﺘﺮك از اﯾﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
دﺷﺖ  :ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻣﺴﻄ و ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﻮاری ﻣﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﻠﻨﺪای ﮐﻤ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻨﻮﻧﻪ زﻣﯿﻦﻫﺎ ﺑﻪ روشﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺪﯾﺪ ﻣآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد
ﻧﺎمﮔﺬاری ﻣﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻠﻪ آﺑﺮﻓﺘ و ﺟﻠﻪ ﺳﺎﺣﻠ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﻠﻪ.
دﺷﺖ آزاد  :دﺷﺘ ﮐﻪ ﺑﯿﻼن آن ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨ آن ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﯿﺰان ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺳﻔﺮه ﺑﺎﺷﺪ.
دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ  :دﺷﺘ ﮐﻪ در آن ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﻣﻨﺎﺑ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﺑﯿﺶ از ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮﺑﻮده ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﺳﻄ آب زﯾﺮزﻣﯿﻨ در آن دﺷﺖ ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌ اﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﻄ ﺗﻌﺎدل وﺟﻮد ﻧﺪارد.
دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺤﺮاﻧ : دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪای ﮐﻪ در آن ،ﺳﻄ آب ﺳﻔﺮه زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﯾﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب آﺑﺨﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻓﺖ دارد.
ﺷﺮﮐﺖ  :ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﺸﯿﻞ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸ از اﻣﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ و
ﺗﻮزﯾ آب در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﺧﺪﻣﺎﺗ ،ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣ ﭘﺮدازد و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آب را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ.
ﺷﺒﻪ ﺳﻨﺘ : ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ای اﻃﻼق ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺪ ﯾﺎ ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓ و ﯾﺎ دﻫﻨﻪ آﺑﯿﺮ و ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺒﻪ ﻣﺪرن  :ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ای اﻃﻼق ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﻪ ﻫﺎی ﯾ و دو ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺪرن  :ﺑﻪ ﺷﺒﻪ ای اﻃﻼق ﻣ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾ از دو ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ زﯾﺮ را دارا ﺑﺎﺷﺪ:
‐ دارای ﺳﺪ و ﯾﺎ ﺑﻨﺪ اﻧﺤﺮاﻓ ﺑﺎﺷﺪ.
‐ دارای دﻫﻨﻪ آﺑﯿﺮ و ﯾﺎ ﮐﺎﻧﺎل اﺻﻠ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﺎﺷﺪ
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 ‐۳ﮐﺪﯾﻨ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎ
ﮐﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ آب ﻣﺼﺮﻓ: 

ﺷﻤﺎره ﮐﺪ

ﺷﺮح ﮐﺪﯾﻨ

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹
۴۰
۴۱
۴۲
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵
۵۶
۵۷
۶۰
۶۱
۶۲
۶۳
۶۴
۶۵
۶۶
۶۷
۶۸
۶۹

ﮐﺸﺎورزی
ﺻﻨﻌﺘ
ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣ ﺻﻨﻌﺘ
ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ و آﺑﺰﯾﺎن
داﻣﭙﺮوری و ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر
ﺷﺮب
ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب
ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ
ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آب
ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗ
ﻣﻨﺎﻃﻖ آزاد ،وﯾﮋه اﻗﺘﺼﺎدی
ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﺮاﻧ
ﺗﺎﻧﺮﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗ
ﮐﺸﺘ ﻫﺎ و ﺷﻨﺎورﻫﺎ
آﻣﻮزﺷ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒ
آزاد و ﺑﻨﺎﯾ
ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘ ﻏﯿﺮآﻣﻮزﺷ
ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣ و اﻧﺘﻈﺎﻣ
اﺷﺘﺮاﮐ) ﻋﻤﻮﻣ (ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤ ﻫﺎی ﻣﺴﻮﻧ
اﻣﺎﮐﻦ و ﺑﺎﺷﺎﻫﻬﺎی ورزﺷ
ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮزه ﻫﺎ
ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و اﯾﺘﺎم و اﻓﺮاد ﺑ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ
ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ و ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺧﺎص
ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘ
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ
ﮐﺸﺘﺎرﮔﺎه ﺻﻨﻌﺘ
ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎت
آب ﻣﺎزاد ﮐﺸﺎورزی
آب ﻣﺎزاد ﺻﻨﻌﺘ
آب ﻣﺎزاد ﺧﺪﻣﺎﺗ
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک آب ﮐﺸﺎورزی
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک آب ﺗﺜﯿﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﯾﺎن
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک آب ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک آب ﺧﺪﻣﺎت
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک آب داﻣﺪاری
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک آب ﻣﺮﻏﺪاری و ﻃﯿﻮر
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک آب ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک آب ﺷﺮب
ﺣﻖ اﺷﺘﺮاک ﭘﺴﺂب
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﺠﺎی ﻗﻨﺎت
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ،ﮐﻒ ﺷﻨ ،ﻻﯾﺮوﺑ و ﺣﻔﺮ ﮔﺎﻟﺮی در آﺑﺮﻓﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت ،ﻻﯾﺮوﺑ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﻗﻨﺎت ،ﮐﻒ ﺷﻨ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﺮروی ﻗﻨﺎت ،اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﺎر ﻗﻨﺎت
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺻﺪور و ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﺮای آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﻤﭙﺎژ ،ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻨﺼﻮﺑﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰ ﭼﺎه ﺟﻬﺖ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﺑﺪﻫ ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺣﻔﺎری در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر و ﯾﺎ اﺻﻼح )ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﻨ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗ (ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮداری
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﭘﻤﭙﺎژ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﻣﺠﻮز آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر
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ﺷﻤﺎره ﮐﺪ

ﺷﺮح ﮐﺪﯾﻨ

۷۰
۷۱
۷۲
۷۳
۷۴
۷۵
۷۶
۷۷
۷۸
۷۹
۸۰
۸۱
۸۲
۸۳
۸۴
۸۵
۸۶
۹۰

ﺧﺴﺎرت اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺎز
ﺧﺴﺎرت از ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺟﺒﺮان ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻣﻨﺎﺑ زﯾﺮزﻣﯿﻨ) ﻣﺎده (۵۷
ﺑﺮداﺷﺖ رﺳﻮﺑﺎت درﯾﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آﺑ
اﺟﺎره ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
اﺟﺎره ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ
ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎی آﺑﺮم ،آب درﻣﺎﻧ و آب ﻣﻌﺪﻧ
ﺧﺪﻣﺎت آزﻣﺎﯾﺸﺎﻫ
ﺧﺪﻣﺎت اراﺋﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت
ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﺷﺮی
اﺟﺎره اﻣﻼک
اﺟﺎره ﺗﺠﻬﯿﺰات
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ اﺻﻼح ﮐﺮوﮐ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻓ ﭘﻠﻤﭗ ﯾﺎ وﺻﻞ ﻣﺠﺪد آب ﭼﺎه
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮات ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭼﺎه ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ،ﮐﻒ ﺷﻨ ،ﻻﯾﺮوﺑ ﭼﺎه در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی ﺳﺨﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺻﺪور و ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ
ﺳﺎﯾﺮ درآﻣﺪﻫﺎ
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ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت آب :

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب :

ﮐﺪ

ﺷﺮح ﮐﺪﯾﻨ

ﮐﺪ

ﺷﺮح ﮐﺪﯾﻨ

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۵۰
۵۱
۵۲
۵۳
۵۴
۵۵

ﺳﻄﺤ) ﺧﺎم(
زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ آزاد )ﺧﺎم(
زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(
زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺤﺮاﻧ) ﺧﺎم(
زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ )ﺧﺎم(
ﺗﻠﻔﯿﻘ) ﺧﺎم(
ﭘﺴﺂب
درﯾﺎ
ﭼﺸﻤﻪ )ﺳﻄﺤ( 
زﻫﺎب
ﭼﺸﻤﻪ ) زﯾﺮزﻣﯿﻨ( 
ﺳﻄﺤ) ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه(
زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ آزاد )ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه(
زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه(
زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺤﺮاﻧ) ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه(
زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﺳﺎزﻧﺪ ﺳﺨﺖ )ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه(
ﺗﻠﻔﯿﻘ) ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺷﺪه(

۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷
۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳

ﺷﺒﻪ ﻣﺪرن
ﺷﺒﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﻣﺪرن
ﺷﺒﻪ ﺳﻨﺘ
ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻓﻠﻤﻦ )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه(
ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮﯾﻤ) ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه(
رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮاب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه
آب ﺑﻨﺪان
ﻗﻨﺎت
ﭼﺎه
آب ﺷﯿﺮﯾﻦ ﮐﻦ
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از درﯾﺎ ﺑﺪون ﻧﻤ زداﯾ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی) ﻏﯿﺮ ﺷﺮب(
ﻣﺠﺎری ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب
ﻣﺨﺎزن ﺳﺪﻫﺎ
ﺗﻠﻔﯿﻘ
ﭼﺸﻤﻪ
ﭘﻤﭙﺎژ
رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮاب ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه
ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از درﯾﺎ ﺑﺪون ﻧﻤ زداﯾ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی) ﻏﯿﺮ ﺷﺮب(
ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻓﻠﻤﻦ )ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه(
ﭼﺎﻫﻬﺎی ﺣﺮﯾﻤ) ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه(
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از درﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻤ زداﯾ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی)ﻏﯿﺮﺷﺮب(
ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از درﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻤ زداﯾ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی)ﺷﺮب(
ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از درﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻤ زداﯾ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی)ﻏﯿﺮﺷﺮب(
ﺑﺮداﺷﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از درﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻤ زداﯾ و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺳﺎزی)ﺷﺮب(

راﻫﻨﻤﺎی ﮐﺪﯾﻨ: 
دو رﻗﻢ اول ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﺪ ﺗﻌﺮﻓﻪ
دو رﻗﻢ دوم ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﮐﺪ ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب
دو رﻗﻢ آﺧﺮ ﮐﺪ ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب
ﻣﺜﺎل ) ۱۱۱۰۲۱ :ﻧﻮع ﻣﺼﺮف  :ﺻﻨﻌﺘ ﻣﻨﺒ آب  :ﺳﻄﺤ ﺧﺎم و ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ  :ﻣﺠﺎری ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب(

٥

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

 -۴ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﮐﺸﺎورزی )(۱۰

ﻣﺤﺼﻮل  /ﻣﺤﺼﻮل ﻏﺎﻟﺐ

ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

ﻧﺎم ﺷﺒﻪ

۱۰۱۰۱۰

ﺳﻄﺤ) ﺧﺎم(

ﺷﺒﻪ ﻣﺪرن

ﺷﺒﻪ آﺑﯿﺎری دﺷﺖ ﻗﺰوﯾﻦ

ﮔﻨﺪم
ﺟﻮ

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب ﺑﻬﺎ )رﯾﺎل  /ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(
آب ﺑﻬﺎ

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﭘﻤﭙﺎژ ﺟﻤ ﮐﻞ

۱,۰۵۰

۳,۱۵۰

۱,۰۵۰

۲,۱۰۰
۲,۱۰۰

۳,۱۵۰

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺻﻨﻌﺘ(۱۱) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۱۱۱۱۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ آزاد )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

۱۱۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

۱,۶۷۹

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۱,۴۱۱

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۲,۱۱۶

۲,۵۱۸

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺒﺼﺮه  :۱ﻣﺼﺎرف در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل )ﺧﺮداد،ﺗﯿﺮ،ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر(  ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓ و اﺧﺘﺼﺎﺻ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻨ ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ،ﻧﻈﺎرﺗ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ ،درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد.

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻧﻮاﺣ ﺻﻨﻌﺘ(۱۲) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۱۲۱۱۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ آزاد )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

۱۲۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

۸۳۹

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۷۰۵

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۱,۰۵۸

۱,۲۵۹

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺒﺼﺮه  :۱ﻣﺼﺎرف در ﻣﺎﻫﻬﺎی ﮔﺮم ﺳﺎل )ﺧﺮداد،ﺗﯿﺮ،ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﯾﻮر(  ۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻋﻤﻞ اﻓﺰوده ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺒﺼﺮه  :۲در ﻣﻮاردي ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺸﺘﺮک ،ﺷﺮﻛﺖﻫﺎي آب ﻣﻨﻄﻘﻪاي و ﺳﺎزﻣﺎن آب و ﺑﺮق ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت اﺿﺎﻓ و اﺧﺘﺼﺎﺻ از ﻗﺒﯿﻞ ﻓﻨ ،ﻣﻬﻨﺪﺳ ،ﻧﻈﺎرﺗ و ﻏﯿﺮه ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎي اﺿﺎﻓ ﻋﻼوه ﺑﺮ
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﻓﻮق ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و از ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮارداد ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻘ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده ) (۱۰ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧ ،درﻳﺎﻓﺖ ﻣﺷﻮد.

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﭘﺮورش ﻣﺎﻫ و آﺑﺰﯾﺎن )(۱۳
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۱۳۱۰۱۵

ﺳﻄﺤ) ﺧﺎم(

رودﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺮاب ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه

۱۳۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

٦

ﻧﻮع آﺑﺰی

ﺳﺮدآﺑ
ﮔﺮمآﺑ
ﺳﺮدآﺑ
ﮔﺮمآﺑ

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج
ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۲,۱۰۰
۲,۱۰۰
۱,۱۰۰

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۱,۱۰۰

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۲,۱۰۰

ﻗﺰوﻳﻦ
ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۲,۱۰۰
۱,۱۰۰
۱,۱۰۰

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۱۳۱۱۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ آزاد )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﺗﻌﺮﻓﻪ ،رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺑﺎﺷﺪ.

٧

ﻧﻮع آﺑﺰی

ﺳﺮدآﺑ
ﮔﺮمآﺑ

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج
ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۲,۱۰۰
۲,۱۰۰
۱,۱۰۰
۱,۱۰۰

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :داﻣﭙﺮوری و ﭘﺮورش ﻃﯿﻮر )(۱۴
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۱۴۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۲,۵۱۸

ﻗﺰوﻳﻦ

۲,۱۱۶

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺷﺮب )(۱۵
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

۱۵۱۰۱۸

ﺳﻄﺤ) ﺧﺎم(

۱۵۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

۱۵۱۱۱۸

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

ﻧﺎم ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

ﭼﺎه

ﺷﺮب آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن

۲۱۹

ﭼﺎه

ﺷﺮب آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن

۲۱۹

ﭼﺎه

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ آزاد )ﺧﺎم(

۲۱۹

ﺷﺮب آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎن

‐ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻣﻨﺎﺑ زﯾﺮزﻣﯿﻨ در دﺷﺖﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ،ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﯾ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ (۱.۲۵) اﻋﻤﺎل ﻣﮔﺮدد.
‐ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻣﻨﺎﺑ زﯾﺮزﻣﯿﻨ در دﺷﺖﻫﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﺤﺮاﻧ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ اﻟﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﯾ و ﺑﯿﺴﺖ و ﭘﻨ ۱.۲۵ و ﺑﺮای ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻟﻮی ﻣﺼﺮف ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ﯾ و ﭼﻬﻞ  ۱.۴اﻋﻤﺎل ﻣﺷﻮد.
‐ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻗﻨﻮات و ﭼﺸﻤﻪﻫﺎ ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻣﻨﺎﺑ زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﮔﺮدد.
‐ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻣﻨﺎﺑ زﯾﺮزﻣﯿﻨ در ﺧﺼﻮص ﭼﺎهﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﺎهﻫﺎی ﻓﺎﻗﺪ اﺑﺰار اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی آب ﻣﻨﻄﻘﻪای ،ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ دو ) (۲اﻋﻤﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
‐ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ از ﻣﻨﺎﺑ آب ﺳﻄﺤ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻧﺸﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي آب و ﻓﺎﺿﻼب اﺳﺘﺎﻧ ،ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ آب از ﻣﻨﺎﺑ زﯾﺮزﻣﯿﻨ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﮔﺮدد

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﻣﺎده  ۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻮزﯾ ﻋﺎدﻻﻧﻪ آب )(۱۶
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۱۶۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۶,۳۲۵
۶,۳۲۵

رﻗﻢ ﺛﺎﺑﺖ ۶.۳۲۵۰.۰۰۰رﯾﺎل ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺒﻠ۶.۳۲۵ رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻌﺐ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ )(۱۷
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۱۷۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۵۱۶
۳,۷۹۵

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آب )(۱۹
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۱۹۱۰۲۴

ﺳﻄﺤ) ﺧﺎم(

ﭼﺸﻤﻪ

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۱۰۰۰۰۰
۱۰۰۰۰۰

• ﺗﻌﺮﻓﻪ آب ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾ ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﺳﺎزی  ،ﯾ ﺳﺎزی  ،دوغ و ﻧﻈﺎﯾﺮ آﻧﻬﺎ  ،ﻣﻌﺎدل ﺗﻌﺮﻓﻪ آب ﺑﺮای ﺻﻨﺎﯾ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی آب ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
• ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ اﺑﺰار اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی را در ﻣﺤﻞ ﻓﯿﻠﺮ ﻧﺼﺐ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ،ﻣﻼک ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ آب ﺑﻬﺎ ،ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد،ﺿﻤﻨﺎ ﺣﺠﻢ آب ﻣﺼﺮف ﺷﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺼﺎرف ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ اﺑﺰار اﻧﺪازه
ﮔﯿﺮی در ﻣﺤﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ) ﭼﺎه،ﭼﺸﻤﻪ(...،ﻧﺼﺐ ﮔﺮدد  ۷۰درﺻﺪ ﮐﻞ ﺣﺠﻢ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻮق و  ۳۰درﺻﺪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

٨

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗ(۲۰) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۲۰۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

٩

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۵,۶۱۱
۴,۷۱۵

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺗﺎﻧﺮﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗ(۲۳) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۲۳۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴۰,۲۵۰
۴۰,۲۵۰

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :آﻣﻮزﺷ و اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒ(۲۵) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۲۵۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۵۸۴
۳,۸۵۲

ﺗﺒﺼﺮه :وﻓﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻗﺮآﻧ ،داراﻟﻘﺮآن ﻫﺎ ،ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﻬﺪا ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ روﺳﺘﺎﻫﺎ و
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﻌﺎف ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :آزاد و ﺑﻨﺎﯾ(۲۶) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۲۶۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۲۵,۳۰۰
۲۵,۳۰۰

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﻣﺮاﮐﺰ دوﻟﺘ ﻏﯿﺮآﻣﻮزﺷ(۲۷) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۲۷۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۵۱۶
۳,۷۹۵

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺻﺪا و ﺳﯿﻤﺎ )(۲۸
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۲۸۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۴۰۲
۴,۴۰۲

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻈﺎﻣ و اﻧﺘﻈﺎﻣ(۲۹) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۲۹۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

١٠

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۵۱۶
۳,۷۹۵

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :اﺷﺘﺮاﮐ) ﻋﻤﻮﻣ (ﺷﻬﺮﮐﻬﺎ و ﻣﺠﺘﻤ ﻫﺎی ﻣﺴﻮﻧ(۳۰) 
ﮐﺪﯾﻨ

۳۰۱۲۱۸
۳۰۱۲۲۱

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﭼﺎه

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﻣﺠﺎری ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل آب

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

۴,۵۱۶

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۳,۷۹۵

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۶,۴۷۲

۷,۷۰۲

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :اﻣﺎﮐﻦ و ﺑﺎﺷﺎﻫﻬﺎی ورزﺷ(۳۱) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۳۱۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۵۸۴
۳,۸۵۲

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻮزه ﻫﺎ )(۳۲
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۳۲۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۵۸۴
۳,۸۵۲

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﻣﺮاﮐﺰ ﻧﻬﺪاری ﻣﻌﻠﻮﻟﯿﻦ و اﯾﺘﺎم و اﻓﺮاد ﺑ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ )(۳۳
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۳۳۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۵۸۴
۳,۸۵۲

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ و ﮔﻠﺰار ﺷﻬﺪا )(۳۴
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۳۴۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۵۸۴
۳,۸۵۲

ﺗﺒﺼﺮه :وﻓﻖ ﻣﻔﺎد ﻣﺎده  ۱۳ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺤﺎق ﺑﺮﺧ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺑﺨﺸ از ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟ دوﻟﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺻﻠ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﻫﺎ ،ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻗﺮآﻧ ،داراﻟﻘﺮآن ﻫﺎ ،ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯿﻪ ،ﮔﻠﺰارﻫﺎی ﺷﻬﺪا ،اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ روﺳﺘﺎﻫﺎ و
اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒ اﻗﻠﯿﺖ ﻫﺎی دﯾﻨ ﻣﺼﺮح در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳ از ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﺼﺎرف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آب ،ﻓﺎﺿﻼب ،ﺑﺮق و ﮔﺎز ﻣﻌﺎف ﻣﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻬﺎی آﻣﻮزﺷ و ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻬﺎی ﺧﺎص )(۳۵

١١

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۳۵۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

١٢

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۴,۵۸۴
۳,۸۵۲

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت ﻏﯿﺮدوﻟﺘ(۳۶) 
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۳۶۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﻗﺰوﻳﻦ

ﺗﺎﻛﺴﺘﺎن‐آﺑﻴﻚ‐ﺑﻮﺋﻴﻦ زﻫﺮا‐آوج

۵,۶۱۱
۴,۷۱۵

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ )(۳۷
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

ﻧﺎم ﻧﯿﺮوﮔﺎه

ﻧﺎم ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

۳۷۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

آﺑﯿ‐

آﺑﻴﻚ

۲۱۱۶

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺪﯾﻨ

ﺗﻌﺮﻓﻪ )ﻫﺰار رﯾﺎل(

ﻋﻨﻮان

۶۱۰۰۰۰

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺑﺠﺎی ﻗﻨﺎت

۶۳۰۰۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت ،ﻻﯾﺮوﺑ ،ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ﻗﻨﺎت ،ﮐﻒ ﺷﻨ ﺑﺎ ﺷﯿﺐ ﺑﺮروی ﻗﻨﺎت ،اداﻣﻪ ﭘﯿﺸﺎر ﻗﻨﺎت

۵,۶۰۰

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

۶,۲۵۰

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺣﻔﺎری در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪ

۲,۹۰۰

۶۲۰۰۰۰
۶۴۰۰۰۰
۶۵۰۰۰۰
۶۶۰۰۰۰
۶۷۰۰۰۰
۶۸۰۰۰۰
۶۹۰۰۰۰
۸۲۰۰۰۰
۸۳۰۰۰۰
۸۴۰۰۰۰
۸۵۰۰۰۰
۸۶۰۰۰۰

۵,۶۰۰
۵,۶۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ،ﮐﻒ ﺷﻨ ،ﻻﯾﺮوﺑ و ﺣﻔﺮ ﮔﺎﻟﺮی در آﺑﺮﻓﺖ

۵,۶۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺻﺪور و ﯾﺎ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه در آﺑﺨﻮان آﺑﺮﻓﺘ

۲,۹۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯿﺰان آﺑﺪﻫ ﭼﺎه و ﻗﻨﺎت

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر و ﯾﺎ اﺻﻼح )ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﺪرﺟﺎت ﻓﻨ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗ (ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻬﺮ ه ﺑﺮداری

۲,۹۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ اﺻﻼح ﮐﺮوﮐ ﭘﺮواﻧﻪ ﺣﻔﺮ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ

۲,۹۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻌﻤﯿﺮات ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﭼﺎه ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿ

۲,۹۰۰

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

۷,۹۰۰

۲,۹۰۰

ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﭘﻤﭙﺎژ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺻﺪور ﻣﺠﻮز آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر

۲,۹۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻓ ﭘﻠﻤﭗ ﯾﺎ وﺻﻞ ﻣﺠﺪد آب ﭼﺎه

۷,۹۰۰

ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺟﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎﯾ ،ﮐﻒ ﺷﻨ ،ﻻﯾﺮوﺑ ﭼﺎه در ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی ﺳﺨﺖ

ﻣﻼﺣﻈﺎت:
 ‐۱ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﻮﺿﻮع ،ﺑﺮای ﻣﺪت ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ) (۲۴ﺳﺎﻋﺖ و ﯾﺒﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﭘﻤﭙﺎژ ﭼﺎه ﻫﺎ ،ﺑﯿﺶ از ﯾ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻃﻮل ﺑﺸﺪ ،روزاﻧﻪ ﺑﯿﺴﺖ ) (۲۰درﺻﺪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠ اوﻟﯿﻪ اﺿﺎﻓﻪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 ‐۲ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺗﻌﺎوﻧ روﺳﺘﺎﯾ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺪﻣﺎت روﺳﺘﺎﯾ و ﻋﺸﺎﯾﺮی و ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻓﻘﻂ ﭘﻨﺠﺎه ) (۵۰درﺻﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﻣﻘﺮر را ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد.
 ‐۳ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﺟﻬﺖ ﺑﺎزدﯾﺪ از ﻣﺤﻞ ،ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﺒﺼﺮه :ﻫﯿﭽﻮﻧﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﺑﺴﺘﺮ و ﺣﺮﯾﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺑ آﺑ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤ ﮔﺮدد.

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺧﺴﺎرت اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ از ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻣﺠﺎز )(۷۰
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۷۰۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم دﺷﺖ

ﻗﺰوﯾﻦ

ﻧﻮع دﺷﺖ

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ

۲,۶۹۰

.۱ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻣﺬﮐﻮر در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﮐﻤﺘﺮ از ۵۰درﺻﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺸ۵۰ درﺻﺪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰۰درﺻﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ۱۰۰درﺻﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺧﺬ ﻣ ﮔﺮدد.
.۲ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ(،ﺑﺮای ﺣﺠﻢ آب ﮐﻤﺘﺮ از ۵۰درﺻﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﻤﺒﻠ ۲۲۶۰ رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ و ﺗﻌﺮﻓﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﻦ  ۵۰ﺗﺎ  ۱۰۰درﺻﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ اﻓﺰاﯾﺸ۵۰ درﺻﺪ و ﺗﻌﺮﻓﻪ
اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻬﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ از  ۱۰۰درﺻﺪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺑﺎ ﺿﺮﯾﺐ ۱۰۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺧﺬ ﻣ ﮔﺮدد.

١٣

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب و ﺧﺪﻣﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ

ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑ آب اﯾﺮان

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب در اﻧﻮاع ﮐﺎرﺑﺮی در ﺳﺎل  ۱۳۹۹در ﻣﺤﺪوده ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣ آب ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻗﺰوﯾﻦ
ﮐﺎرﺑﺮی  :ﺧﺴﺎرت از ﭼﺎﻫﻬﺎی ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز )(۷۱
ﮐﺪﯾﻨ

ﻧﻮع ﻣﻨﺒ آب

ﻧﻮع ﺑﺮداﺷﺖ آب

۷۱۱۲۱۸

زﯾﺮزﻣﯿﻨ دﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ )ﺧﺎم(

ﭼﺎه

ﻧﺎم دﺷﺖ

ﻗﺰوﯾﻦ

ﺗﻌﺮﻓﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻬﺎ)ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺰوﯾﻦ( ﺑﻪ ﻣﺒﻠ۴۵۲۰ رﯾﺎل ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﺧﺬ ﻣ ﮔﺮدد.

١٤

ﻧﻮع دﺷﺖ

ﺗﻌﺮﻓﻪ آب )رﯾﺎل/ﻣﺘﺮﻣﻌﺐ(

ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ

۵,۳۸۰

