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۱‐ مقدمه

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 ابالغ 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 ابالغ وزارت نیرو تعامالت 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 کرمان برای سال ۱۳۹۷ با بهره گیری از ظرفیت های قانون بشرح این کتابچه

تهیه و تنظیم گردیده است و مالک عمل بین شرکت و خدمات گیرندگان در کاربری های مختلف م باشد.
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۲‐ تعاریف و واژگان

واژه ها و اصطالحات 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 اطالق میشود که ط آن مواد شیمیای نامطلوب، آالیندههای 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 فاضالب 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 15 تا 35 متر حفاري م گردد.

باشند. تفاوت این چاه ها با چاه فلمن در قطر دهانه م برای بهره گیری از اب های سطح مناسب شود که دارای شعاع هیدرولی گفته م به چاههای : چاه حریم

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 تالق 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 معموال 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 بیالن 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 اطالق م شود که فاقد سد یا بند انحراف و یا دهنه آبیر و کانال اصل انتقال آب باشد.

شبه مدرن : به شبه ای اطالق م شود که حداقل شامل شبه های ی و دو باشد.

شبه نیمه مدرن : به شبه ای اطالق 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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۳‐ کدین تعرفه ها

: کد تعرفه آب مصرف

شرح کدین شماره کد
کشاورزی ۱۰
صنعت ۱۱

صنعت شهرکها و نواح ۱۲
پرورش ماه و آبزیان ۱۳

دامپروری و پرورش طیور ۱۴
شرب ۱۵

ماده ۵ قانون توزی عادالنه آب ۱۶
فضای سبز ۱۷

آب شیرین کن ۱۸
صنای بسته بندی آب ۱۹

تجاری و خدمات ۲۰
مناطق آزاد، ویژه اقتصادی ۲۱

فعالیتهای عمران ۲۲
رهای خدماتتان ۲۳
کشت ها و شناورها ۲۴

و اماکن مذهب آموزش ۲۵
آزاد و بنای ۲۶

غیرآموزش مراکز دولت ۲۷
صدا و سیما ۲۸

و انتظام مراکز نظام ۲۹
ونهای مس شهرکها و مجتم (عموم) اشتراک ۳۰

اههای ورزشاماکن و باش ۳۱
کتابخانه ها و موزه ها ۳۲

مراکز نهداری معلولین و ایتام و افراد ب سرپرست ۳۳
بقاع متبرکه و گلزار شهدا ۳۴

بیمارستانهای آموزش و مراکز درمان بیماریهای خاص ۳۵
مراکز خدمات غیردولت ۳۶

نیروگاهها ۳۷
کشتارگاه صنعت ۳۸

مرکز پرورش حیوانات ۳۹
آب مازاد کشاورزی ۴۰
آب مازاد صنعت ۴۱
آب مازاد خدمات ۴۲

حق اشتراک آب کشاورزی ۵۰
حق اشتراک آب تثیر و پرورش آبزیان ۵۱

حق اشتراک آب صنعت ۵۲
حق اشتراک آب خدمات ۵۳
حق اشتراک آب دامداری ۵۴

حق اشتراک آب مرغداری و طیور ۵۵
حق اشتراک آب فضای سبز ۵۶

حق اشتراک آب شرب ۵۷
حق اشتراک پسآب ۶۰

کارشناس حفر چاه بجای قنات ۶۱
هزینه کارشناس حفر چاه جدید یا جابجای، کف شن، الیروب و حفر گالری در آبرفت ۶۲

هزینه کارشناس حفر قنات، الیروب، جابجای قنات، کف شن با شیب برروی قنات، ادامه پیشار قنات ۶۳
صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در آبخوان آبرفت هزینه کارشناس ۶۴

هزینه کارشناس برای آزمایش پمپاژ، کنترل منصوبات و تجهیز چاه جهت صدور پروانه بهره برداری ۶۵
هزینه کارشناس تعیین میزان آبده چاه و قنات ۶۶

هزینه کارشناس تغییر روش حفاری در صورت نیاز به بازدید ۶۷
هزینه کارشناس تمدید اعتبار و یا اصالح (تغییر مندرجات فن یا حقوق) پروانه بهر ه برداری ۶۸

کارشناس پمپاژ ثانویه به منظور صدور مجوز آبیاری تحت فشار ۶۹
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شرح کدین شماره کد
خسارت اضافه برداشت از چاههای مجاز ۷۰

خسارت از چاههای غیرمجاز ۷۱
هزینه جبران برداشت آب از مناب زیرزمین (ماده ۵۷) ۷۲

برداشت رسوبات دریاچه ها و تاسیسات آب ۷۳
اجاره بستر و حریم رودخانه ۷۴

اجاره مخازن سدها ۷۵
و آب معدن رم، آب درمانچشمه های آب ۷۶

اهخدمات آزمایش ۷۷
خدمات ارائه آمار و اطالعات ۷۸

خدمات گردشری ۷۹
اجاره امالک ۸۰

اجاره تجهیزات ۸۱
پروانه حفر بنا به درخواست متقاض اصالح کروک هزینه کارشناس ۸۲

هزینه کارشناس ف پلمپ یا وصل مجدد آب چاه ۸۳
نظارت بر عملیات تعمیرات یا تعویض تجهیزات چاه، بنا به درخواست متقاض هزینه کارشناس ۸۴

هزینه کارشناس حفر چاه جدید یا جابجای، کف شن، الیروب چاه در سازندهای سخت ۸۵
هزینه کارشناس صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت ۸۶

سایر درآمدها ۹۰
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نوع منب آب :

شرح کدین کد
سطح (خام) ۱۰

زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۱
زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۲

زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۱۳
زیرزمین سازند سخت (خام) ۱۴

تلفیق (خام) ۱۵
پسآب ۱۶
دریا ۱۷

( سطح) چشمه ۱۸
زهاب ۱۹

( زیرزمین ) چشمه ۲۰
سطح (تصفیه شده) ۵۰

زیرزمین دشت آزاد (تصفیه شده) ۵۱
زیرزمین دشت ممنوعه (تصفیه شده) ۵۲

زیرزمین دشت ممنوعه بحران (تصفیه شده) ۵۳
زیرزمین سازند سخت (تصفیه شده) ۵۴

تلفیق (تصفیه شده) ۵۵

نوع برداشت تاسیسات آب :

شرح کدین کد
شبه مدرن ۱۰

شبه نیمه مدرن ۱۱
ه سنتشب ۱۲

چاههای فلمن (تنظیم شده) ۱۳
چاههای حریم (تنظیم شده) ۱۴
رودخانه و سراب تنظیم نشده ۱۵

آب بندان ۱۶
قنات ۱۷
چاه ۱۸

آب شیرین کن ۱۹
برداشت مستقیم از دریا بدون نم زدای و شیرین سازی( غیر شرب) ۲۰

مجاری خطوط انتقال آب ۲۱
مخازن سدها ۲۲

تلفیق ۲۳
چشمه ۲۴
پمپاژ ۲۵

رودخانه و سراب تنظيم شده ۲۶
برداشت غیرمستقیم از دریا بدون نم زدای و شیرین سازی( غیر شرب) ۲۷

چاههای فلمن (تنظیم نشده) ۲۸
چاههای حریم (تنظیم نشده) ۲۹

برداشت مستقیم از دریا با نم زدای و شیرین سازی(غیرشرب) ۳۰
برداشت مستقیم از دریا با نم زدای و شیرین سازی(شرب) ۳۱

برداشت غیرمستقیم از دریا با نم زدای و شیرین سازی(غیرشرب) ۳۲
برداشت غیرمستقیم از دریا با نم زدای و شیرین سازی(شرب) ۳۳

: 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)
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٦

۴- تعرفه آب و خدمات در سال ۱۳۹۷ در محدوده شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۳۵۴ ۰ ۳۵۴ گندم

سد تنوئیه شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۳۵۴ ۰ ۳۵۴ جو
۳۵۴ ۰ ۳۵۴ ذرت دانه ای

۶,۳۲۸ ۰ ۶,۳۲۸ پسته
۳۶۱ ۰ ۳۶۱ بادام

۱,۴۲۶ ۰ ۱,۴۲۶ باغات
۲۸۸ ۰ ۲۸۸ گل فصل
۱۷۶ ۰ ۱۷۶ حبوبات

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۵۳۵ ۰ ۵۳۵ گندم

شبه نساء شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۱۶۶ ۰ ۱۶۶ جو
۱۹۶ ۰ ۱۹۶ کلزا
۴۴۲ ۰ ۴۴۲ یونجه
۳۶۸ ۰ ۳۶۸ مرکبات

۲,۱۲۴ ۰ ۲,۱۲۴ خرما

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۶۹۹ ۰ ۶۹۹ گندم

شبه جیرفت شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۶۲۶ ۰ ۶۲۶ جو
۵۵۵ ۰ ۵۵۵ ذرت دانه ای

۱,۸۵۱ ۰ ۱,۸۵۱ سیب زمین
۲,۵۴۷ ۰ ۲,۵۴۷ سبزی و گیاهان
۱,۰۵۸ ۰ ۱,۰۵۸ پیاز
۳,۱۱۷ ۰ ۳,۱۱۷ گوجه
۲۸۷ ۰ ۲۸۷ کلزا
۳۷۹ ۰ ۳۷۹ یونجه

۲,۲۸۰ ۰ ۲,۲۸۰ بادمجان
۳,۰۰۰ ۰ ۳,۰۰۰ توت فرن
۱,۲۵۵ ۰ ۱,۲۵۵ خیار
۹۷۱ ۰ ۹۷۱ مرکبات
۳۳۴ ۰ ۳۳۴ نخیالت

۱,۳۹۱ ۰ ۱,۳۹۱ انور
۲۴۹ ۰ ۲۴۹ حبوبات



تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام آب منطقه ای کرمان شرکت مدیریت مناب آب ایران

٧

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۳۵۴ ۰ ۳۵۴ گندم

شبه بافت شبه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۰

۳۵۴ ۰ ۳۵۴ جو
۳۵۴ ۰ ۳۵۴ ذرت دانه ای

۱,۲۰۴ ۰ ۱,۲۰۴ بادام
۱,۲۰۴ ۰ ۱,۲۰۴ گردو
۱,۲۱۴ ۰ ۱,۲۱۴ باغات
۲۶۴ ۰ ۲۶۴ حبوبات

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۲۳۶ ۰ ۲۳۶ گندم

سد تنوئیه شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۲۳۶ ۰ ۲۳۶ جو
۲۳۶ ۰ ۲۳۶ ذرت دانه ای

۱,۰۲۹ ۰ ۱,۰۲۹ سبزی و گیاهان
۴,۲۱۹ ۰ ۴,۲۱۹ پسته
۲۴۱ ۰ ۲۴۱ بادام
۹۵۰ ۰ ۹۵۰ باغات
۱۹۲ ۰ ۱۹۲ گل فصل
۱۱۷ ۰ ۱۱۷ حبوبات

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۳۵۷ ۰ ۳۵۷ گندم

شبه نساء شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۱۱۰ ۰ ۱۱۰ جو
۱۳۰ ۰ ۱۳۰ کلزا
۲۹۵ ۰ ۲۹۵ یونجه
۲۴۵ ۰ ۲۴۵ مرکبات

۱,۴۱۶ ۰ ۱,۴۱۶ خرما



تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام آب منطقه ای کرمان شرکت مدیریت مناب آب ایران

٨

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۴۶۶ ۰ ۴۶۶ گندم

شبه جیرفت شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۴۱۸ ۰ ۴۱۸ جو
۳۷۰ ۰ ۳۷۰ ذرت دانه ای

۱,۲۳۴ ۰ ۱,۲۳۴ سیب زمین
۱,۶۹۸ ۰ ۱,۶۹۸ سبزی و گیاهان
۷۰۶ ۰ ۷۰۶ پیاز

۲,۰۷۸ ۰ ۲,۰۷۸ گوجه
۱۹۱ ۰ ۱۹۱ کلزا
۲۵۳ ۰ ۲۵۳ یونجه

۱,۵۲۰ ۰ ۱,۵۲۰ بادمجان
۲,۰۰۰ ۰ ۲,۰۰۰ توت فرن
۸۳۷ ۰ ۸۳۷ خیار
۶۴۷ ۰ ۶۴۷ مرکبات
۲۲۳ ۰ ۲۲۳ نخیالت
۹۲۷ ۰ ۹۲۷ انور
۱۶۶ ۰ ۱۶۶ حبوبات

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : کشاورزی (۱۰)

تعرفه آب بها (ریال / مترمعب)
محصول / محصول غالب نام شبه نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

جم کل هزینه پمپاژ آب بها

۲۳۶ ۰ ۲۳۶ گندم

شبه بافت شبه نیمه مدرن سطح (خام) ۱۰۱۰۱۱

۲۳۶ ۰ ۲۳۶ جو
۲۳۶ ۰ ۲۳۶ ذرت دانه ای
۸۰۳ ۰ ۸۰۳ بادام
۸۰۳ ۰ ۸۰۳ گردو
۸۰۹ ۰ ۸۰۹ باغات
۱۷۶ ۰ ۱۷۶ حبوبات

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۱۱) کاربری : صنعت

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۳,۳۹۰ سيرجان

رودخانه و سراب تنظیم نشده سطح (خام) ۱۱۱۰۱۵
۳,۱۴۴ بافت
۳,۶۶۸ كرمان‐رفسنجان
۳,۰۸۲ سایر شهرستانها
۲,۰۳۴ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۱۱۲۱۸
۱,۸۸۶ بافت
۲,۲۰۰ كرمان‐رفسنجان
۱,۸۴۹ سایر شهرستانها

تبصره ۱: مصارف در ماههای گرم سال (خرداد،تیر،مرداد و شهریور) ۲۰ درصد به تعرفه های مورد عمل افزوده میشود.

تبصره ۲: در 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 عالوه بر

تعرفه های فوق محاسبه و از مشترک براساس قرارداد، به صورت توافق مطابق ماده (۱۰) قانون مدن، دريافت مشود.



تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام آب منطقه ای کرمان شرکت مدیریت مناب آب ایران

٩

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۱۲) صنعت کاربری : شهرکها و نواح

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱,۰۱۶ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۲۱۲۱۸
۹۴۲ بافت

۱,۱۰۰ كرمان‐رفسنجان
۹۲۴ سایر شهرستانها

۱,۳۵۶ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۱۲۱۳۱۸
۱,۲۵۸ بافت
۱,۴۶۷ كرمان‐رفسنجان
۱,۲۳۳ سایر شهرستانها

تبصره ۱: مصارف در ماههای گرم سال (خرداد،تیر،مرداد و شهریور) ۲۰ درصد به تعرفه های مورد عمل افزوده میشود.

تبصره ۲: در 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 عالوه بر

تعرفه های فوق محاسبه و از مشترک براساس قرارداد، به صورت توافق مطابق ماده (۱۰) قانون مدن، دريافت مشود.

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : شرب (۱۵)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام تاسیسات نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۳۴۴ سد تنویه به سیرجان
مخازن سدها سطح (خام) ۱۵۱۰۲۲

۳۳۱ سد بافت
- شرب روستای

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۵۱۱۱۸۱۹۱ شرب شهری
۱۹۱ غیر شرب روستای

- شرب روستای
چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۱۵۱۳۱۸۱۹۱ شرب شهری

۱۹۱ غیر شرب روستای

تبصره ۱ : حق النظاره برداشت از قنوات و چشمه ها توسط شرکت های آب و فاضالب شهری و روستای معادل حق النظاره برداشت از چاهها ، تعیین میردد.

تبصره ۲ : در دشت های ممنوعه و ممنوعه بحران ، تعرفه های حق النظاره با ضریب ی و نیم اعمال میردد.

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : ماده ۵ قانون توزی عادالنه آب (۱۶)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱۱۲ سط استان چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۶۱۲۱۸
۱۱۲ سط استان چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۱۶۱۳۱۸
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١٠

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : فضای سبز (۱۷)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۸۲۵ سيرجان

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۷۱۱۱۸
۷۶۵ بافت
۸۹۳ كرمان‐رفسنجان
۷۵۰ سایر شهرستانها

۱,۲۳۸ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۷۱۲۱۸
۱,۱۴۸ بافت
۱,۳۳۹ كرمان‐رفسنجان
۱,۱۲۵ سایر شهرستانها
۱,۶۵۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۱۷۱۳۱۸
۱,۵۳۰ بافت
۱,۷۸۵ كرمان‐رفسنجان
۱,۵۰۰ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : صنای بسته بندی آب (۱۹)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱۰۰۰۰۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۱۹۱۱۱۸
۱۰۰۰۰۰ بافت
۱۰۰۰۰۰ كرمان‐رفسنجان
۱۰۰۰۰۰ سایر شهرستانها
۱۰۰۰۰۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۱۹۱۲۱۸
۱۰۰۰۰۰ بافت
۱۰۰۰۰۰ كرمان‐رفسنجان
۱۰۰۰۰۰ سایر شهرستانها
۱۰۰۰۰۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۱۹۱۳۱۸
۱۰۰۰۰۰ بافت
۱۰۰۰۰۰ كرمان‐رفسنجان
۱۰۰۰۰۰ سایر شهرستانها

• 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،مالک 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 ۷۰ درصد کل حجم برداشت بر اساس تعرفه فوق و ۳۰ درصد باقیمانده بر اساس تعرفه فضای سبز محاسبه خواهد شد.

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۲۰) کاربری : تجاری و خدمات

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۲,۴۲۱ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۰۱۲۱۸
۲,۲۴۵ بافت
۲,۶۱۹ كرمان‐رفسنجان
۲,۲۰۱ سایر شهرستانها
۳,۲۲۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۲۰۱۳۱۸
۲,۹۹۳ بافت
۳,۴۹۱ كرمان‐رفسنجان
۲,۹۳۴ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود
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١١

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : مناطق آزاد، ویژه اقتصادی (۲۱)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۲,۴۲۱ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۱۱۲۱۸
۲,۲۴۵ بافت
۲,۶۱۹ كرمان‐رفسنجان
۲,۲۰۱ سایر شهرستانها
۳,۲۲۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۲۱۱۳۱۸
۲,۹۹۳ بافت
۳,۴۹۱ كرمان‐رفسنجان
۲,۹۳۴ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۲۲) کاربری : فعالیتهای عمران

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱۱,۸۲۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۲۱۲۱۸
۱۰,۹۶۷ بافت
۱۲,۷۹۵ كرمان‐رفسنجان
۱۰,۷۵۲ سایر شهرستانها
۱۵,۷۷۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۲۲۱۳۱۸
۱۴,۶۲۳ بافت
۱۷,۰۶۰ كرمان‐رفسنجان
۱۴,۳۳۶ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۲۵) و اماکن مذهب کاربری : آموزش

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۸۵۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۵۱۲۱۸
۷۹۵ بافت
۹۲۷ كرمان‐رفسنجان
۷۷۹ سایر شهرستانها

۱,۱۴۳ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۲۵۱۳۱۸
۱,۰۶۰ بافت
۱,۲۳۶ كرمان‐رفسنجان
۱,۰۳۹ سایر شهرستانها

وفق مفاد ماده ۱۳ قانون الحاق برخ مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مال دولت فضاهای اصل مساجد ، حسینیه ها ،موسسات قرآن ، دارالقران ها ، حوزه های علمیه ، گلزارهای شهدا ، امامزاده ها ، خانه های عالم روستاها واماکن

مذهب اقلیت های دین مصرح در قانون اساس از پرداخت هزینه مصارف ماهانه آب ، فاضالب ، برق و گاز معاف میباشند.



تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام آب منطقه ای کرمان شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٢

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۲۶) کاربری : آزاد و بنای

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱۱,۸۲۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۶۱۲۱۸
۱۰,۹۶۷ بافت
۱۲,۷۹۵ كرمان‐رفسنجان
۱۰,۷۵۲ سایر شهرستانها
۱۵,۷۷۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۲۶۱۳۱۸
۱۴,۶۲۳ بافت
۱۷,۰۶۰ كرمان‐رفسنجان
۱۴,۳۳۶ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۲۷) غیرآموزش کاربری : مراکز دولت

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱,۲۳۸ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۷۱۲۱۸
۱,۱۴۸ بافت
۱,۳۳۹ كرمان‐رفسنجان
۱,۱۲۵ سایر شهرستانها
۱,۶۵۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۲۷۱۳۱۸
۱,۵۳۰ بافت
۱,۷۸۵ كرمان‐رفسنجان
۱,۵۰۰ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : صدا و سیما (۲۸)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱,۲۳۸ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۸۱۲۱۸
۱,۱۴۸ بافت
۱,۳۳۹ كرمان‐رفسنجان
۱,۱۲۵ سایر شهرستانها
۱,۶۵۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۲۸۱۳۱۸
۱,۵۳۰ بافت
۱,۷۸۵ كرمان‐رفسنجان
۱,۵۰۰ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود



تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام آب منطقه ای کرمان شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٣

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۲۹) و انتظام کاربری : مراکز نظام

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱,۲۳۸ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۲۹۱۲۱۸
۱,۱۴۸ بافت
۱,۳۳۹ كرمان‐رفسنجان
۱,۱۲۵ سایر شهرستانها
۱,۶۵۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۲۹۱۳۱۸
۱,۵۳۰ بافت
۱,۷۸۵ كرمان‐رفسنجان
۱,۵۰۰ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۳۰) ونهای مس شهرکها و مجتم (عموم) کاربری : اشتراک

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱,۲۳۸ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۳۰۱۲۱۸
۱,۱۴۸ بافت
۱,۳۳۹ كرمان‐رفسنجان
۱,۱۲۵ سایر شهرستانها
۱,۶۵۰ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۳۰۱۳۱۸
۱,۵۳۰ بافت
۱,۷۸۵ كرمان‐رفسنجان
۱,۵۰۰ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۳۱) اههای ورزشکاربری : اماکن و باش

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۸۵۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۳۱۱۲۱۸
۷۹۵ بافت
۹۲۷ كرمان‐رفسنجان
۷۷۹ سایر شهرستانها

۱,۱۴۳ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۳۱۱۳۱۸
۱,۰۶۰ بافت
۱,۲۳۶ كرمان‐رفسنجان
۱,۰۳۹ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود



تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام آب منطقه ای کرمان شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٤

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : کتابخانه ها و موزه ها (۳۲)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۸۵۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۳۲۱۲۱۸
۷۹۵ بافت
۹۲۷ كرمان‐رفسنجان
۷۷۹ سایر شهرستانها

۱,۱۴۳ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۳۲۱۳۱۸
۱,۰۶۰ بافت
۱,۲۳۶ كرمان‐رفسنجان
۱,۰۳۹ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : مراکز نهداری معلولین و ایتام و افراد ب سرپرست (۳۳)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۸۵۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۳۳۱۲۱۸
۷۹۵ بافت
۹۲۷ كرمان‐رفسنجان
۷۷۹ سایر شهرستانها

۱,۱۴۳ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۳۳۱۳۱۸
۱,۰۶۰ بافت
۱,۲۳۶ كرمان‐رفسنجان
۱,۰۳۹ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : بیمارستانهای آموزش و مراکز درمان بیماریهای خاص (۳۵)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۸۵۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۳۵۱۲۱۸
۷۹۵ بافت
۹۲۷ كرمان‐رفسنجان
۷۷۹ سایر شهرستانها

۱,۱۴۳ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۳۵۱۳۱۸
۱,۰۶۰ بافت
۱,۲۳۶ كرمان‐رفسنجان
۱,۰۳۹ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود



تعرفه آب و خدمات وابسته شرکت سهام آب منطقه ای کرمان شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٥

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

(۳۶) کاربری : مراکز خدمات غیردولت

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نام شهرستان نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۲,۴۲۱ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۳۶۱۲۱۸
۲,۲۴۵ بافت
۲,۶۱۹ كرمان‐رفسنجان
۲,۲۰۱ سایر شهرستانها
۳,۲۲۷ سيرجان

چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۳۶۱۳۱۸
۲,۹۹۳ بافت
۳,۴۹۱ كرمان‐رفسنجان
۲,۹۳۴ سایر شهرستانها

مصارف در ماههای گرم سال ۲۰% به تعرفه های مورد عمل افزوده م شود

هزینه خدمات کارشناس در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

تعرفه (هزار ریال) عنوان کدین

۳,۶۰۰ کارشناس حفر چاه بجای قنات ۶۱۰۰۰۰
۳,۶۰۰ هزینه کارشناس حفر چاه جدید یا جابجای، کف شن، الیروب و حفر گالری در آبرفت ۶۲۰۰۰۰
۳,۶۰۰ هزینه کارشناس حفر قنات، الیروب، جابجای قنات، کف شن با شیب برروی قنات، ادامه پیشار قنات ۶۳۰۰۰۰
۳,۶۰۰ صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در آبخوان آبرفت هزینه کارشناس ۶۴۰۰۰۰
۳,۹۹۰ هزینه کارشناس برای آزمایش پمپاژ، کنترل منصوبات و تجهیز چاه جهت صدور پروانه بهره برداری ۶۵۰۰۰۰
۱,۸۲۰ هزینه کارشناس تعیین میزان آبده چاه و قنات ۶۶۰۰۰۰
۱,۸۲۰ هزینه کارشناس تغییر روش حفاری در صورت نیاز به بازدید ۶۷۰۰۰۰
۱,۸۲۰ هزینه کارشناس تمدید اعتبار و یا اصالح (تغییر مندرجات فن یا حقوق) پروانه بهر ه برداری ۶۸۰۰۰۰
۱,۸۲۰ کارشناس پمپاژ ثانویه به منظور صدور مجوز آبیاری تحت فشار ۶۹۰۰۰۰
۱,۸۲۰ پروانه حفر بنا به درخواست متقاض اصالح کروک هزینه کارشناس ۸۲۰۰۰۰
۱,۸۲۰ هزینه کارشناس ف پلمپ یا وصل مجدد آب چاه ۸۳۰۰۰۰
۱,۸۲۰ نظارت بر عملیات تعمیرات یا تعویض تجهیزات چاه، بنا به درخواست متقاض هزینه کارشناس ۸۴۰۰۰۰
۵,۰۲۰ هزینه کارشناس حفر چاه جدید یا جابجای، کف شن، الیروب چاه در سازندهای سخت ۸۵۰۰۰۰
۵,۰۲۰ هزینه کارشناس صدور و یا تمدید اعتبار پروانه حفر چاه در سازند سخت ۸۶۰۰۰۰

مالحظات:

۱‐ هزینه کارشناس نظارت بر عملیات پمپاژ موضوع، برای مدت بیست و چهار (۲۴) ساعت و یبار مراجعه است. چنانچه نظارت بر عملیات پمپاژ چاه ها، بیش از ی شبانه روز طول بشد، روزانه بیست (۲۰) درصد به مبل اولیه اضافه

خواهد شد.

۲‐ شرکتهای تعاون روستای و مراکز خدمات روستای و عشایری و موسسات عام المنفعه فقط پنجاه (۵۰) درصد هزینه کارشناس مقرر را پرداخت خواهند نمود.

۳‐ هزینه 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 و خدمات وابسته شرکت سهام آب منطقه ای کرمان شرکت مدیریت مناب آب ایران

١٦

تعرفه آب در انواع کاربری در سال ۱۳۹۷ در محدوده عملیات شرکت سهام آب منطقه ای کرمان

کاربری : خسارت اضافه برداشت از چاههای مجاز (۷۰)

تعرفه آب (ریال/مترمعب) نوع دشت نام دشت نوع برداشت آب نوع منب آب کدین

۱,۱۵۲ آزاد دق سرجنل ,گلبافت ,كشيت ,كوير لوت ,دشت خاک ,زرند چاه زیرزمین دشت آزاد (خام) ۷۰۱۱۱۸

۱,۷۲۸ ممنوعه

منوجان ,نودژ ,دهكهان ,فاریاب ‐ کالشرد ,كويرهرات ‐ مروست ,جيرفت ,فاقد
دشت ,اسفندقه ,فاقد دشت ,فاقد دشت ,بافت ,دشتاب ,سلطان ,فاقد دشت ,فاقد
دشت ,قلعهگن ‐ كمسفيد ,راور ,شهداد ,کوهپایه ,بم ‐ نرماشير ,راين ,ساردوئیه

,رحمتآباد ,بندگودر ,قريهالعرب ,کوهبنان ,شیطور ,سيريز ‐ طغرلجرد

چاه زیرزمین دشت ممنوعه (خام) ۷۰۱۲۱۸

۲,۳۰۴ ممنوعه
بحران

دولتآباد ,دهساالر ,صوغان ,شهربابك ,خاتونآباد ,کویر سیرجان ,قلعهامانیه ,کفه
خیرآباد ‐ نعمتآباد ,چاهمرمر ,چاهدراز ,سيرجان ,رودبار جیرفت ,فارياب شرق

,رفسنجان ,بردسير ,كرمان ‐ باغین
چاه زیرزمین دشت ممنوعه بحران (خام) ۷۰۱۳۱۸
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