
ریال براي هرهکتار2769320کشت اولشبکه آبیاري مدرن مغان
بطور متوسط براي الگوي کشت شبکه (3% عملکرد محصول برداشت شده) 

براساس قانون تثبیت آب بهاي زراعی

بطور متوسط براي الگوي کشت شبکه (3% عملکرد محصول برداشت شده)ریال براي هرهکتار1530211کشت دومشبکه آبیاري مدرن مغان

بطور متوسط براي الگوي کشت شبکه (2% عملکرد محصول برداشت شده)ریال براي هرهکتار2085612کشت اولشبکه مغان (شامات)

بطور متوسط براي الگوي کشت شبکه (2% عملکرد محصول برداشت شده)ریال براي هرهکتار1018127کشت دومشبکه مغان (شامات)

بطور متوسط براي الگوي کشت شبکه (2% عملکرد محصول برداشت شده)ریال براي هرهکتار872853نیمه مدرنشبکه بران منطقه مغان(اصالندوز)

ریال براي هرهکتار1478000(اراضی توسعه)شبکه مدرن یامچی اردبیل
بطور متوسط براي الگوي کشت شبکه (3% عملکرد محصول برداشت شده) 

براساس قانون تثبیت آب بهاي زراعی

متوسط آب بهاء براي هر هکتار برابر الگوي کشت برمبناي 2% عملکردریال براي هرهکتار1078800(اراضی بهبود)شبکه مدرن یامچی

متوسط آب بهاء براي هر هکتار برابر الگوي کشت (برمبناي 2% و3% عملکرد)ریال براي هرهکتار1635000اراضی فاریآبشبکه مدرن سبالن مشگین شهر

ریال براي هرهکتار3321100اراضی فاریآبشبکه مدرن سقزچی نمین
بطور متوسط براي الگوي کشت شبکه (3% عملکرد محصول برداشت شده) 

براساس قانون تثبیت آب بهاي زراعی

ریال براي هرهکتار1445000اراضی فاریآبشبکه مدرن قوري چاي اردبیل
بطور متوسط براي الگوي کشت شبکه (3% عملکرد محصول برداشت شده) 

براساس قانون تثبیت آب بهاي زراعی

آب تحویلی به آبفاي  پارس آباد و 
گرمی

 محل برداشت از شبکه مغانریال براي هر متر مکعب172شرب و بهداشت

آب تحویلی به آبفاي مشگین 
شهر(خیاو چاي)

برداشت از رودخانهریال براي هر متر مکعب164شرب و بهداشت

آب تحویلی به آبفایآب تحویلی به 
آبفاي خلخال (چاههاي فلمن)

برداشت از چاهریال براي هر متر مکعب164شرب و بهداشت

شرب و بهداشتحق النظاره  شرب شهري و روستائی
 82ریال شهري- 65ریال

روستائی
برداشت از چاهریال براي هر متر مکعب

 
آب تحویلی به آبفاي اردبیل  از سد 

براداشت از مخزن سد اردبیلریال براي هر متر مکعب434شرب و بهداشت

مترمکعب - ریال4838ماه هاي گرم
مترمکعب - ریال4032ماه هاي عادي

مترمکعب - ریال3456ماه هاي گرم

مترمکعب - ریال2880ماه هاي عادي

ماه هاي گرم
دشت آزاد(1382 ریال)-
دشت ممنوعه(2074 ریال)

مترمکعب - ریال

ماه هاي عادي
دشت آزاد(1152ریال)-

دشت ممنوعه(1728 ریال)
مترمکعب - ریال

ماه هاي گرم
دشت آزاد(691 ریال)-

دشت ممنوعه(1037 ریال)
مترمکعب - ریال

ماه هاي عادي
دشت آزاد(576 ریال)-
دشت ممنوعه(864 ریال)

مترمکعب - ریال

ریال2900000

ریال3210000

ریال4040000

ریال1460000
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ریال براي هر متر مکعب821/65

هزار ریال براي هر هکتار9000

هزار ریال براي هر هکتار10000

هزار ریال براي هر هکتار7000

ریال براي هر متر مکعب103000

 ریال (براي آنالیزکامل نمونه براي 111000000
پارامترهاي موجود )

ریال براي هر متر مکعب124720

13

تعرفه آب مصرفی مواردخاص(بغیر 
از اماکن و مراکز دینی و مذهبی و 

قبرستانها و حوزه هاي علمیه که 
معاف  از پرداخت آب بهاء هستند)

ریال براي هر متر مکعب
محاسبات و اعمال آب بهاء  براساس تعرفه خدمات آب برداشتی و تحویلی 
صورت می گیرد با این تفاوت :  با اعمال ضریب برابر یک و بصورت ماههاي 

عادي در طول سال

6

9

آب برداشتی از منابع آب سطحی 
(تنظیم شده) مهار شده

آب برداشتی از منابع آب سطحی 
(تنظیم نشده) مهار نشده

آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی

آب برداشتی از منابع آب زیرزمینی 
براي شهرك ها و نواحی صنعتی

بسته بندي آب شرب معدنی

3

مصارف صنعت و خدمات برداشتی 
از منابع آب سطحی و زیرزمینی( 

فضاي سبز  غیر از مصارف 
مواردخاص براي مصارف آب )

پرورش ماهی

حق اشتراك کشاورزي مورد عمل 
در سال 1392

خدمات کارشناسی

ماهیان سردآبی

اراضی پایآب شبکه هاي آبیاري نیمه مدرن و تلفیقی و پایآب سدهاي کوتاه استان

اراضی پایآب شبکه هاي سنتی استان

پنج درصد فروش سالیانه

تعرفه هاي مورد عمل شرکت در یک نگاه  - سال   1395  (شرکت آب منطقه اي اردبیل)

مستندات  و مداركواحد

آب بهاء مصارف زراعی در شبکه هاي آبیاري نیمه مدرن مطابق  قانون تثبیت آب بهاي زراعی  براساس 2% عملکرد محصول در مناطق مختلف استان با هماهنگی ودریافت آمار و ارقام جهادکشاورزي و 
تحقیقات محلی همکاران امورآب محاسبه ، ابالغ و اعمال می گردد

 آب بهاء مصارف زراعی در شبکه هاي آبیاري سنتی  مطابق  قانون تثبیت آب بهاي زراعی  براساس 1% عملکرد محصول در مناطق مختلف استان با هماهنگی ودریافت آمار و ارقام جهادکشاورزي و 
تحقیقات محلی همکاران امورآب  محاسبه ، ابالغ و اعمال می گردد

مبلغ متوسط(ریال) توضیحاتنام/عنوان تعرفه

براساس مصوبه شماره 342 مورخ 95/10/07 هیئت مدیره محترم شرکت

1 مصارف زراعی

ردیف

5

4

مصارف شرب وبهداشت2

برابر مصوبه شماره 202 مورخ 1391/03/31 بصورت علی الحساب

برابر مصوبه بند 19 هیئت مدیره به شماره 334  مورخ 1395/07/5

براساس صورتجلسه شماره 330 مورخ 95/05/11 هیئت مدیره شرکت که طی نامه شماره 95/7743/901 مورخ 95/05/17 ابالغ شده است . ( در صورت 
استفاده از آبهاي تنظیمی و پمپاژ 30% به مبالغ تعرفه اضافه خواهد شد ونیز هزینه پمپاژ جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.)

براساس نامه شماره 94/100/24438 مورخ 94/12/17 مدیریت منابع 
آب ایران منضم به ابالغیه وزیر محترم نیرو بشماره 94/42318/20/100 

مورخ 94/12/01  با موضوع تعرفه خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع 
آب سطحی و زیرزمینی (مصوبه شوراي اقتصاد)

 کارشناسی حفر چاه جدید ، کف شکنی ، الیروبی ، 
جابجائی چاه  و کف شکنی ، الیروبی  و پیشکاري قنوات و 

حفر چاه به جاي قنات

 کارشناسی نظارت بر عملیات پمپاژ چاه ها

 کارشناسی سازند هاي سخت
 کارشناسی تعیین میزان آبدهی و سایر خدمات کارشناسی 

مرتبط با منابع آب زیرزمینی

برابر ابالغیه وزیر نیرو به شماره 95/17719/31/100 مورخ 95/03/22

اجاره براساس مزایده و باالترین قیمت پیشنهادي و تامین آبگرم مجتمع ها برابرصورتجلسه هیئت مدیره

آب مصرفی در پروژه ها

اماکن عمومی ، دولتی ، ورزشی و آموزشی و تجاري ، حمل با تانکر  وسایر

شبکه مغان

شبکه یامچی

شبکه قوري چاي

حق اشتراك فضاي سبز

مصوبه هیئت مدیره به شماره 147 مورخ 1389/07/07  بصورت علی الحساب

مصوبه هیئت مدیره به شماره 88 مورخ 1387/08/29  بصورت علی الحساب

ابالغیه وزیر نیرو  در امور آب و آبفا به شماره 11170/20/100  مورخ 1384/02/31

براساس نامه شماره 93/100/11018 مورخ 93/06/19 شرکت مدیریت 
منابع آب ایران منضم به ابالغیه وزیر محترم نیرو  به شماره 

93/27628/31/100 مورخ 93/06/08

براساس نامه شماره 94/100/24438 مورخ 94/12/17 مدیریت منابع 
آب ایران منضم به ابالغیه وزیر محترم نیرو بشماره 94/42318/20/100 

مورخ 94/12/01  با موضوع تعرفه خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع 
آب سطحی و زیرزمینی (مصوبه شوراي اقتصاد)

براساس نامه شماره 94/100/24438 مورخ 94/12/17 مدیریت منابع 
آب ایران منضم به ابالغیه وزیر محترم نیرو بشماره 94/42318/20/100 

مورخ 94/12/01  با موضوع تعرفه خدمات آب تحویلی و برداشتی از منابع 
آب سطحی و زیرزمینی (مصوبه شوراي اقتصاد)

براساس نامه شماره 95/170/3439 مورخ 95/2/27 شرکت مدیریت 
منابع آب ایران منضم به نامه سازمان شیالت عمل می شود.

محاسبات و اعمال آب بهاء  مطابق جدول(1) تعرفه خدمات آب برداشتی و 
تحویلی و با اعمال ضرائب قیمتی شهرستان ( طبق جدول اعالمی پیوست ابالغیه 

براي اردبیل ضریب برابر: 1.06 و براي سایر شهرستانها ضریب برابر : 1)

محاسبات و اعمال آب بهاء  مطابق جدول(1) تعرفه خدمات آب برداشتی و 
تحویلی و با اعمال ضرائب قیمتی شهرستان ( طبق جدول اعالمی پیوست ابالغیه 

براي اردبیل ضریب برابر 1.06 و براي سایر شهرستانها ضریب برابر:  1)

مطابق بند 2 - ابالغیه : تعرفه آب بسته بندي معادل 5% قیمت عمده فروشی 
آب بسته بندي سال قبل در درب کارخانه تعیین شده است

براساس نامه سازمان شیالت ایران نحوه و رقم آب بهاي قابل اعمال و دریافت 
براساس درصدي از عملکرد -تن در هکتار- ماهی تولید شده در مزرعه 

پرورشی محاسبه و دریافت می گردد.

براساس صورتجلسه شماره 329 مورخ 95/04/29 هیئت مدیره شرکت که طی نامه شماره 95/6820/901 مورخ 95/4/31 ابالغ شده است

درصد

درصد از عملکرد فروش سالیانه ماهیان گرم آبی(منفرد و مجتمع)
(برمبناي شرایط تحویل آب به 
مزرعه پرورشی - سنتی- نیمه 

مدرن و مدرن)

قیمت فروش کیلوئی اعالمی ومصوب 
براي ماهی گرمآبی (49800ریال) براي 

سردآبی(82000ریال) و براي ماهی 
خاویاري(300000ریال) درسال95

آزمایشگاه (هزینه آنالیز آب)

ماهیان خاویاري

برداشت  از چشمه هاي معدنی 
منطقه

شرب

نیروگاه برق آبی مغان

آبهاي گرم معدنی


