
  
  

  
  

  يرويرووزارت ن وزارت ن 
  شركت مدرييت منابع آب اريانشركت مدرييت منابع آب اريان

  شركت سهامي آب منطقه ای مازندرانشركت سهامي آب منطقه ای مازندران                                                                                                                        
MMIINNIISSTTRRYY  OOFF  EENNEERRGGYY  

MMAAZZAANNDDAARRAANN  RREEGGIIOONNAALL  WWAATTEERR  CCOO..  

  
  ت هذيزُ بِ هجوع عوَهي صاحباى سْامت هذيزُ بِ هجوع عوَهي صاحباى سْامأأگشارش ّيگشارش ّي

  ضزكتضزكتدر بارُ فعاليت ٍ ٍضع عوَهي در بارُ فعاليت ٍ ٍضع عوَهي 
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 تسوِ تعالي

 ضروت سْاهي آب هٌطمِ ای هازًسراى

 گسارش ّيأت هسيرُ تِ هجوع عوَهي صاحثاى سْام

  29/12/1397ترای سال هالي هٌتْي تِ 

دس خلسِ  ، هي تاضذ 1397اسفٌذ  29ي ضشوت تشاي سال هالي هٌتْي تِ گضاسش حاضش وِ ًطاى دٌّذُ ٍضعيت عوَه 1347اغالحيِ لاًَى تداست هػَب  232دس اخشاي هفاد هادُ 

 ّيأت هذيشُ هغشح ٍ هَسد تػَية لشاس گشفت . 31/4/1398هَسخ 
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 ىْــطؾـت هغـالـة
 صفحِ                                                                                                                                                                                                                                                                                عٌَاى

 كليات  -فصل اٍل

 هٌابع ٍ تَليذ  -فصل دٍم

 اقالم هالي ٍ ّشيٌِ اي  -فصل سَم

 ، تَسعِ ٍ بْزُ بزداريهٌْذسي  -فصل چْارم

 تَسعِ هطاركت بخص غيزدٍلتي ٍ خصَصي ساسي  -فصل پٌجن

 ًيزٍي اًساًي، تحقيقات، آهَسش ٍ في آٍري  -فصل ضطن

 سايز هَاردٍ ًسبتْاي هالي   -فصل ّفتن

 چالطْا ٍ راُ كارّا  -فصل ّطتن

 پيَست ّا
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 فصل اول
 کلیات
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 هطرصات ضروت -1

تاتمسين استاى  1377زر سال  ٍ سيس گرزيسأاز ضروت آب هٌطمِ ای ضوال هٌفه ٍت 1363راى زر سال سضروت سْاهي آب هٌطمِ ای هازً صِ تاريرچِ ضروت :ذال

سپس تا تصَية  ٍ يافت ر ًاميگلستاى تغي ای هازًسراى ٍ تِ ًام ضروت آب هٌطمِت هحترم ٍزيراى أّي 26/7/1377هَرخ  20230 گلستاى طي هصَتِ ضوارُ هازًسراى ٍ

 . گرزيستثسيل ضروت آب هٌطمِ ای هازًسراى تا تفىيه ضروت آب هٌطمِ ای گلستاى ، تِ  7/2/1383تِ هَجة هصَتِ هَرخ  لاًَى استاًي ضسى ضروتْای آب هٌطمِ ای ٍ

 ٍزارت ًيرٍ 6/63/ 24هَرخ  505/1752/9151اى تٌا تِ پيطٌْاز ت هحترم ٍزيرأّي 18/7/1363هصَتِ هَرخ  لاًَى تَزيع عازالًِ آب ٍ 32تاستٌاز هازُ  هجَز تأسيس:

 784ضوارُ ثثت :                             18/7/1364ضروت:  ثثتتاريد 

س اًرشی ترق آتي ايجاز  ترزاری تْيٌِ از هٌاتع آب، تَلي اًجام ّر گًَِ فعاليت زر راستای ضٌاذت، هطالعِ، تَسعِ، حفاظت، تْرُ :هَضَع فعاليت ضروت طثك اساسٌاهِ 

رچَب تىاليف هٌسرج زر ارق آتي زر چت سيسات ٍسازُ ّای هرتَط تِ آب ٍفاضالب ( ٍأت یٌاثسازُ ّای آتي ) تِ است سيسات ٍأًگْساری از ت تَسعِ تْرُ ترزاری ٍ

 .سياست ّای ٍزارت ًيرٍ هي تاضسٍ  همررات هرتَط لَاًيي ٍ

 گلَگاُ(ضْرستاى راهسر تا ضْرستاى )از سطح استاى هازًسراىزر  گسترُ فعاليت ضروت: ) جغرافيايي(
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 ضْر ساریهروس اصلي ضروت  :ضروتهروس

 

 هطرصات سْاهساراى: -2
 زرصس سْام زر سال لثل از سال هَرز گسارش زرصس سْام زر سال هَرز گسارش تعساز سْام ًام صاحثاى سْام

 زرصس 100 زرصس 100 490729848 ضروت هسيريت هٌاتع آب ايراى .1

-. - - - - 

-. - - - - 

 اعضاء ّيات هسيرُ -3

 ت هسيرُيأاساهي اعضاء ّ
سوت زر ّيات 

 هسيرُ

هسرن 

 تحصيلي

  تاريد اًتصاب

 )تعٌَاى عضَ ّيات هسيرُ(
 حَزُ فعاليت تاريد اًمضاء

 تاريد اًتصاب

 )زر حَزُ فعاليت(

 عضَاصلي/

 علي الثسل

 عضَ هَظف/

 غير هَظف

 مًظف اصلی 07/08/1392 مذیر عامل 29/8/1398 07/08/1392 دكترا رئیس یخکشی  .محمذ ابراهیم  1

 مًظف اصلی 14/12/1392 جاوشیه ي مشاير مذیر عامل 12/12/1399 12/12/1397 كارشىاسی ارشذ عضً اصلی .مًسی   وامذار بابلی 2

 مًظف اصلی 01/03/1397 مشاير مذیر عامل 09/04/1399 09/04/1397 كارشىاسی ارشذ عضً اصلی .امیر هًشىگ پاشا زاوًسی3

 مًظف اصلی 26/1/1396 مشاير مذیر عامل 22/1/1399 4/11/1394 كارشىاسی ارشذ عضً اصلی . علی اصغر    احمذی 4

 مًظف اصلی 01/03/1397 معاين حفاظت يبهرٌ برداری 07/09/1399 07/09/1397 كارشىاسی ارشذ عضً اصلی . سیذ جمال مًسًی 5

 07/09/1399 07/09/1397 كارشىاسی ارشذ علی البذل ویک اختر هادی .6
مذیر امًر مىابع آب قائمشهر، 

 سًادكًٌ ي جًیبار
 مًظف علی البذل 01/11/1393
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 هطرصات هسير عاهل -4

 اتساير اطالع -5

 آذريي تغييرات زر اساسٌاهِ ضروت: 

 هَضَع: افسايص سرهايِ از هحل ٍجَُ حاصل از تجسيس ارزياتي زارايي ّای ثاتت                  6هازُ هَرز تغيير:  هازُ                      16/7/1391تاريد تغييرات:   

 ريال 847,000,000 سرهايِ اٍليِ:                            

 ريال 659,856,553,629 سرهايِ  لثلي:                      

 ريال 4,907,298,480,000 سرهايِ فعلي:   

 30/7/1391تاريد  آذريي تغيير سرهايِ: 

  

 ًام تازرس ) حساترس( ضروت : سازهاى حساترسي

 تاريد اًمضاء تاريد اًتصاب هسرن تحصيلي هسيرعاهل

 29/8/1398 07/08/1392 دكترا محمذ ابراهیم یخکشی
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 ّسفْا ٍ راّثززّا -6
  ضزكتٍ هیاى هست ّساف تلٌس هست ا - 2-6ٍ   – 1-6

 ویل ٍ تْیٌِ ساصی ضثىِ ّای اًذاصُ گیشی ووی ٍ ویفی هٌاتؽ آب سطحی ٍ صیشصهیٌی.تى 

  ٍسؿت سٍدخاًِ ّا ٍ سیل خیضی استاى.، هطالؿِ ٍ اجشای طشح جاهؽ سیل تا تَجِ تِ تؿذد 

  هتش هىؿة  هیلیاسد 3.5ّىتاس اساضی وطاٍسصی استاى تا احذاث سذ ٍ هْاس ٍ تٌػین آب سطحی تِ هیضاى  ّضاس 442تأهیي آب وطاٍسصی حذٍد. 

  هیلیَى هتش هىؿة 372تأهیي آب تخص غٌؿت استاى تِ هیضاى. 

  سطحیاص هٌاتؽ آب  هیلیَى هتش هىؿة 772تأهیي آب ضشب تشای جوؿیت ثاتت ٍ ضٌاٍس استاى تِ هیضاى. 

 ّىتاس اساضی وطاٍسصی استاى ّضاس 442دس  احذاث ضثىِ ّای آتیاسی ٍ صّىطی تشای تَصیؽ ٍ تمسین آب. 

 اخز سدیف  تشایهستٌذات  هذاسن ٍ اسائِم هطالؿات طشحْای هطالؿاتی ٍ واات. 

 اجشای دلیك سیاستْای ًػاهٌاهِ اجشایی هذیشیت جاهؽ ویفیت هٌاتؽ آب. 

  ضشوت. تَسؿِ ای ٍسی ًَیي دس سفؽ ًیاصّایآ تحمیك ٍ پظٍّص دس جْت دستیاتی تِ داًص ٍ فيتَجِ جذی تِ اهش 

 ْآب صیشصهیٌی. ای ؾوشاًی ٍاخز هجَص تخػیع آب طشح 

  ٍ ِافضایص پتاًسیل ّیذسٍتَسیسن تشای تأهیي آب وطاٍسصی ٍ جلَگیشی اص پیطشٍی آب ضَس دسیا اجشای سذّای الستیىیهطالؿ ٍ . 

  افضایص پتاًسیل ّیذسٍتَسیسن وطاٍسصی ٍ پشٍسش هاّی آتثٌذاًْا تؿٌَاى هٌثؽ رخیشُ آبٍ تْساصی الیشٍتی ٍ. 

  خطىسالی ٍ هشهت ٍ تاصساصی سشدٌِّ ّا. بسیال پایص ٍ هذیشیت ّای طشحهطالؿِ ٍ اجشای ٍ 

  دس تخص ّای هختلف هػشف.ٍ پساب تذٍیي ٍ تٌػین تؿشفِ ّای هٌاسة فشٍش آب 

  تا ّواٌّگی ساصهاى جْاد وطاٍسصیتِ تْشُ تشداساى ایجاد تطىلْای آتثشاى ٍ تحَیل حجوی آب  ٍNGO ّا. 

 تَیظُ تخص خػَغی ٍ سشهایِ گزاسی ٍ فایٌاًس داخلی ٍ خاسجی تشای تسشیؽ دس اجشای طشحْای ؾوشاًیهالی ؽ استفادُ اص غشفیت ّا ٍ سایش هٌات.  

 جْت پطتیثاًی اسائِ خذهات ٍ اًجام اهَسات حاوویتی تٌَؼ تخطی تِ هٌاتؽ دسآهذی ٍ ٍغَل حمَق دٍلت تا تَجِ تِ ووثَد ضذیذ ًمذیٌگی ٍ تشًاهِ سیضی تشای اجشای دلیك. 
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  ضٌاسایی جاهؿِ ّذف ٍ تْیِ ٍ تذٍیي تشًاهِ اجشاییتاصاس هحلی آب تمَیت ٍ. 

  ضشوت. هشتثط تاتىاسگیشی ٍ تَسؿِ سیستوْای سخت افضاسی ٍ ًشم افضاسی هٌاسة دس جْت استماء سیستن ّای 

 ُّوایطْا ٍ وٌفشاًسْاّای آهَصضی افضایص داًص ٍ هْاستْای تخػػی ٍ ؾوَهی ّوىاساى تا تشًاهِ سیضی ٍ ایجاد ٍ استماء داًص تا تشگضاسی دٍس ،. 

 اّساف سال هَرز گشارش -3-6
  . هَسد  48             خشیذ تجْیضات ، ادٍات ٍ لطؿات هَسد ًیاص ایستگاّْای آب ٍ َّاضٌاسی  

  .دسغذ 322               تِ ٌّگام ساصی تاًه اطالؾاتی هٌاتؽ آب  

 ُحلمِ  46222                                 7:ّای فالذ پشٍاًِ لثل اص سال  تؿییي تىلیف چا 

  . ُهَسد  422                                               ًػاست تش ؾولیات حفاسی چاّْای هحفَس 

  هَسد             7;                           .                                                                          ًػة وٌتَس 

 هَسد 722                                              هجاص .              شیغ یاص حفش چاّْا یشیجلَگ 

  . هَسد :748                                   تؿییي حشین ٍ تستش ٍ گستشُ سیل سٍدخاًِ ّا 

  . هَسد  362              تاصدیذ ًػاستی اص تْشُ تشداساى هػالح سٍدخاًِ ای 

  . هَسد   464                                       جلَگیشی اص دخل ٍ تػشف دس هجاسی آتی 

 هَسد  52                        ٍ سَاحل.                                                    ایدس نیحش يییتؿ 

  پشٍطُ   69                                                            .          طشحْای هٌْذسی سٍدخاًِاجشای 

  هَسد 3229             اؾالم تِ هشاجؽ ری ستط )هحیط صیست(         ٍ آلَدگی ّای هٌاتؽ آتی ضٌاسایی 

    هَسد 522       ًػاست ٍ اؾالم ًػشّای ویفی هٌاتؽ آب 

 هَسد 772      تیّای ادٍاسی تاسیسات آتی ٍ تشلاتاصسسی 

 ُهَسد 54:7      ّای ّیذسٍهتشی سذّاگیشی ایستگاُاًذاص 

 سذ هخضًی 5        پایص ویفی هخاصى سذّا 

  هذیشیت سیستن ّای ایٌتشًتیDis )سذ هخضًی ;   )ایوٌی ٍ پایذاسی سذّای هخضًی 
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  هذیشیت سیستن ّای ایٌتشًتیIran Dams ُهخضًیسذ  ;    تشداسی اص سذّای هخضًی(¬)تْش 

 
 
 

 فصل دوم
 تولیذ و هنابع
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 تزلآتيتَلیس ٍ  هیي ٍ فزٍش آبأحجن ت -7

 قطح
1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

 - - - - - - - - - - )هيليَى هتطهْقة( ؾسّاي هرعًي ىَظ تطاي تَليس تطً

ب ٍ
ن آ

حج
ي

هي
 تأ

ل
ات

ة( 
ْق

طه
هت

ى 
يَ

يل
)ه

 

 ؾسّاي هرعًي چٌس هٌؾَضُ

 )هيليَى هتطهْقة(

 216.12 317.2 333.8 317.2 274.5 317.2 293 317.2 322.4 317.2 ّكاٍضظي، قطب، نٌقت

 40.4 112 112.6 112 100.44 112 106.2 112 109.6 112 تطٍأتي ٍ ؾايط*

 1875.4 1918.8 1922.7 2067.8 2108 2172.8 2231.5 1992.8 2139.1 1967.8 تطزاقت هياى حَظُ اي ٍ هؿتَل اظ ؾسّا

 0.4 5 0.4 5 0.4 5 0.5 5 0.5 5 پؿاب حانل اظ تهييِ ىاضالب

 2.1 10 2.1 10 2.1 10 2 10 2 10 حانل اظ تاظچطذاًي ميط قطب

 2094 2251 2259 2400 2385 2505 2527 2325 2464 2300 جوـ ّل

 ِ
ً ت

تط
 ٍ 

ب
ن آ

حج
ت

ضى
ـ 

طٍ
ى

 

 759 1000 1049 1100 976 1000 963 1000 944 1000 تحَيل زض پاي ؾس ٍ آتگيط تِ ههاضه هرتلو

 تحَيل تِ تكْلْاي آب تطاى )تَظيـ(

 )هيليَى هتطهْقة(

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 عطحْاي آتطؾاًي

 تْطُ تطزاضي تَؾظ قطّت

- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - 

 6.2 30 22 30 21 30 21 30 24 30 تطٍأتي )ّعاضهگاٍات ؾافت(

 - - - - - - - - - - نازضات آب )هيليَى هتط هْقة(

 - - - - - - - - - - ؾايط

 759 1000 1049 1100 976 1000 963 1000 944 1000 جوـ ّل

 

  هيليَى هتط هْقة( زض ترف ّكاٍضظي لحاػ قسُ اؾت. 40.4 ضظي هيعاى آب ذطٍجي اظ ًيطٍگاُ )* تسليل ّوپَقاًي آب ذطٍجي اظ ًيطٍگاُ تا ههطه ّكاٍ
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 ريال( هیلیَىزرآهس ّا ٍ عَايس ) -8

 ترف
1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

زضآهس حانل 

 اظ ىطٍـ آب

 78871 188900 78392 99000 83891 85000 75955 68000 57628 52000 ّكاٍضظي

 قطب
 )آتياي قْطي ٍ ضٍؾتايي(

1300 - 1830 - 13318 9233 35902 35259 39492 29608 

 11397 57744 11911 38000 39541 43318 30616 37310 34851 22660 نٌقت

 29 - 345 - - - - - - - ؾايط

 119905 286136 125907 172902 132665 141636 106571 107140 92479 75960 جوـ

 3464 16170 11288 14700 13091 12500 - - - - زضآهس حانل اظ ىطٍـ تطٍأتي

 164230 152438 162099 138580 99357 128367 93070 76000 75324 65500 زضآهس حٌ الٌؾاضُ ٍ ذسهات ّاضقٌاؾي

 حٌ اقتطاُ
- - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - 

 ؾايط زضآهسّا

 63053 89399 29715 181033 57345 166456 42771 200895 42578 36000 ؾايط

 75625 85000 85000 85000 72500 72500 48000 64000 57100 61400 ّوِ ظياى زضياىتي اظ زٍلت

 56000 56000 30000 30000 - - - - - - ّاي پيف تيٌي ًكسُ زٍلت ّوِ

 482277 685143 444009 652215 374958 521459 290412 448035 267481 238860 وـ ّلج
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 هیلیَى هتش هىؿة                                                                                                  ٍضعیت ترػیع آب )ذالع( -9

 ترف
1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز* تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ لْطزفو تطًاهِ

اظ هحل عطحْاي 

 تَؾقِ هٌاتـ آب

 - 511 29 540 128 569 - 569 685 1254 ّكاٍضظي

 - 55 11 66 16 77 - 77 15 92 نٌقتي

 - 231 33 264 30 297 92.8 390 100 490 قطب قْطي ٍ ضٍؾتايي

 - 30 0 30 30 30 - 30 50 50 آتعي پطٍضي

 - 10 0 10 5 20 - 20 0 0 ذسهات )تيطيحي، تَضيؿتي،.. (

 - 10 0 30 - 30 - 30 0 30 تؿتِ تٌسي ٍ هؾطٍه

 - 425 39 464 92 503 - 503 97 600 ؾايط)ظيؿت هحيغي(

 - 1272 112 1404 301 1526 92.8 1619 947 2516 جوـ ؾغحي

اظ هحل شذايط 

 ظيطظهيٌي 

 - - - - - - - - - - ّكاٍضظي

 - - - - - - - - - - نٌقتي

 - - - - - - - - - - قطب آتيا ٍ آتياض

 - - - - - - - - - - آتعي پطٍضي

 - - - - - - - - - - ذسهات )تيطيحي، تَضيؿتي،.. (

 - - - - - - - - - - تؿتِ تٌسي ٍ هؾطٍه

 - - - - - - - - - - ؾايط

 - - - - - - 0 0 0 0 جوـ ظيط ظهيٌي 

 - 1272 112 1404 301 1526 92.8 1619 947 2516 جوـ ّل ؾغحي ٍ ظيطظهيٌي

 عذدي لحاػ ًطذُ است. 1397* تا تَخِ تِ عذم اخز تخػيع تشاي سذّاي پيطٌْادي استاى دسسالْاي لثل ، دس عولىشد سال 
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 تعساز                                                                                                        تعساز هجَسّاي غازرُ تْزُ تززاري اس آتْاي سيزسهیٌي -11

 ترف

1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

*2000 708 14000 983 15000 2793 2370 2376 2000 ّكاٍضظي  49 

 42 20 25 20 26 20 20 20 29 20 نٌقت 

 27 20 5 20 23 20 6 10 13 10 قطب قْطي ٍ ضٍؾتايي

 7 - - - - - - - - - آتعي پطٍضي

 1 - - - - - - - - - تيطيحي، تَضيؿتي،..

 2 - - - - - 7 - - - تؿتِ تٌسي ٍ هؾطٍه

 79 10 5 10 10 10 5 - - - **ؾايط

 207 2050 743 14050 1042 15050 2831 2400 2418 2030 جوـ
 

 14000تـطزاضي  تـِ تقـساز    ًِ حيط ٍ ىاٍس پطٍاًِ تْطُ *تا تَجِ تِ فسم نسٍض پطٍاًِ تْطُ تطزاضي جْت تقسازي اظ چاّْا زض ؾالْاي گصقتِ  پيف تيٌي نسٍض پطٍاًِ تطاي ّليِ چاّْاي زاضاي پطٍا              

 اؾت .   يعي قسُض تطًاهِ  1397ؾال زض هٌثـ  2000هٌثـ 

 .ضزيو ؾايط قاهل ذسهات، ىضاي ؾثع ٍ ... هي تاقس**

 زض ؾال جسيس اظ ترهيهْاي انالحي ٍ ّاّف ياىتِ ٍثلي تَزُ اؾت ٍ اظ تطًاهِ پٌجن ّيچگًَِ ترهيهي زازُ ًكس. گطىتِ اظ هحل آب ظيطظهيٌي ترهيم ّاي نَضت -
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 ْاي سغحيتعساز هجَس ّاي غازرُ تْزُ تززاري اس هٌاتع آت -11

 

 1397 1396 1395 1394 1393 ترف

 1510 890 50 6 - ّكاٍضظي

 10 - 38 80 100 نٌقت

 13 - 9 - - قطب قْطي ٍ ضٍؾتايي

 11 2 7 - - آتعي پطٍضي

 0 - 2 - - تيطيحي، تَضيؿتي،..

 1 - 1 - - تؿتِ تٌسي ٍ هؾطٍه

 0 - 7 - - ؾايط

 1545 892 114 86 100 جوـ
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 (هیلیَى هتز هکعة)                                                                  یت تززاضت ّاي هجاس اس آتْاي سيزسهیٌيٍضع  -12

 ترف
1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

 731 1041 717 1041 686 1041 551 700 533 700 ّكاٍضظي

 68 70 68 70 68 70 56 60 48 60 نٌقتي

 341 370 350 370 330 370 293 370 390 378 قطب قْطي ٍ ضٍؾتايي

 20 30 20 30 21 30 20 - 20 - *آتعي پطٍضي

 - - - - - - - - - - ذسهات)تيطيحي، تَضيؿتي،.. (

 - - - - - - - - - - تؿتِ تٌسي ٍ هؾطٍه

 52 60 60 60 60 60 62 - - - ؾايط

 1192 1541 1195 1541 1144 1541 962 1130 991 1138 جوـ
 

ليَى هتط هقْة تَزُ ِّ تِ زليل ّوپَقاًي زض قف هاِّ اٍل ؾال تا ترف ّكاٍضظي ٍ قف هاِّ زٍم ؾال تا ؾايط ههاضه زض جوـ ّل لحاػ هي 20آب ههطىي آتعي پطٍضي هقازل هيعاى * 

 .ًكسُ اؾت
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 )هیلیَى هتز هکعة( ن تززاضت اس آتْاي سغحيٍضعیت حج-13
 

 *96-97ؾال آتي  95-96ؾال آتي  94-95ؾال آتي  93-94ؾال آتي  92-93ؾال آتي  ترف

 2043 2218 2346 2484 2343 ّكاٍضظي

 11 13 13 13 0 نٌقت

 40 28 26 30 8.7 قطب قْطي ٍ ضٍؾتايي

 145 145 145 140 152 آتعي پطٍضي*

 - 0 0 0 0 ،..تيطيحي، تَضيؿتي

 - 0 0 0 0 تؿتِ تٌسي ٍ هؾطٍه

 - 0 0 0 112.3 ؾايط

 2094 2259 2385 2527 2464 جوـ

 

هيليَى هتط هقْة تَزُ ِّ تِ زليل ّوپَقاًي زض قف هاِّ اٍل ؾال تا ترف ّكاٍضظي ٍ قف هاِّ زٍم ؾال تا ؾايط ههاضه زض جوـ ّل لحاػ  145*هيعاى آب ههطىي آتعي پطٍضي هقازل 

 .سُ اؾتًك
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 ضٌاسايي ٍ هسسٍز ًوَزى تززاضتْاي غیزهجاس آتْاي سيزسهیٌي )فمزُ( -14

 قطح
1393 1394 1395 1396 1397 

 هؿسٍز قٌاؾائي هؿسٍز قٌاؾائي هؿسٍز قٌاؾائي هؿسٍز قٌاؾائي هؿسٍز قٌاؾائي

 186 839 104 298 266 2644 813 1348 299 754 ّكاٍضظي

 - - - - - - - - - - نٌقتي

 - - - - - - - - - - قطب قْطي ٍ ضٍؾتايي

 - - - - 4 4 - - - - آتعي پطٍضي

 - - - - - - - - - - ذسهات)تيطيحي، تَضيؿتي،..(

 - - - - - - - - - - تؿتِ تٌسي ٍ هؾطٍه

 - - - - - - - - - - ؾايط

 186 839 104 298 270 2648 813 1348 299 754 جوـ
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 ع آٍري هٌػَتات تززاضتْاي غیز هجاس )*( اس آتْاي سغحي)فمزُ(ضٌاسايي ٍ جو-15

 

 ترف

 فولْطز ؾال هَضز گعاضـ فولْطز ؾال گصقتِ فولْطز زٍ ؾال گصقتِ

 قٌاؾايي جوـ آٍضي هٌهَتات قٌاؾايي
جوـ آٍضي 

 هٌهَتات
 جوـ آٍضي هٌهَتات قٌاؾايي

 160 160 98 110 110 110 ّكاٍضظي

 - - - - - - نٌقت

 - - - - - - طي ٍ ضٍؾتاييقطب قْ

 8 8 3 1 1 1 آتعي پطٍضي

 - - - - - - تيطيحي، تَضيؿتي،..

 - - - - - - تؿتِ تٌسي ٍ هؾطٍه

 - - - - - - ؾايط

 168 168 101 111 111 111 جوـ

 ص اص آب سغحي ٍ صيشصهيٌي هي تاضٌذ، ًيوِ هذسى ٍ سٌتي داساي حماتِ ٍ هدَ *تا تَخِ تِ ضشايظ آتي ٍ اًَاع اساضي تحت وطت ٍ هٌاتع آتي هتعذد ٍ هتٌَع،وليِ اساضي داخل ضثىِ هذسى 

اها دس ضشايظ ون آتي هعوَالً تا هَتَس پوپ ّاي سياس ٍ يا لَلِ تػَست سيفَى ٍ تػَست همغعي چٌذ ساعتِ الذام  ايي تشداضت ّاي غيش هداص تا ايداد ساصُ ٍ تأسيسات تضسي ٍ هْن ٍخَد ًذاسد.تٌاتش

 ي گشدد.ت غيش هداص آب هي ًوايٌذ تا تَخِ تِ حضَس هستوش ّوىاساى ضشوت ٍ پشسٌل تْشُ تشداسي تا ايٌگًَِ الذاهات تشخَسد ٍ تدْيضات خوع آٍسي هتِ تشداض
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 (96-97سال آتي  -آهار تززاضت اس رٍزذاًِ تِ تفکیک ًَع تززاضت)زر سال آتي هٌتْي تِ سال هَرز گشارش -16

 

 ًام ضٍزذاًِ ضزيو

سٍزُ ًام هح

هغالقاتي 

 2زضجِ 

حجن آب تطزاقتي تط اؾاؼ  تقساز ًَاط تطزاقت اظ ضٍزذاًِ ّا تط اؾاؼ ًَؿ تطزاقت

 هجَظّاي نازضُ
 آب تٌساى ؾط زّاًِ ؾٌتي هَتَض پوپ چاُ حطيوي )هيليَى هتط هْقة(

 ؾس

 اًحطاىي

 46 2 67 38 683 - - گلَضز ٍ ًْا 1

 310 1 145 213 2745 - - تجي 2

 280 0 162 185 2399 - - ضتاال 3

 507 2 291 599 1353 - - تاتلطٍز 4

 585 1 112 412 142 - - ّطاظ 5

 80 0 77 45 39 - - آليف ضٍز 6

 105 2 1 182 363 - - چالَؼ ٍ ؾطزآتطٍز 7

 130 0 4 224 847 - - چكوِ ّيلِ 8

 2043 8 859 1898 8571 - - جوـ ّل 9
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 ارُ تستز       اعالعات لزارزازّاي اج-17

 ًام هؿتاجط)حَيَي/حٍََي( قواضُ ٍطاضزاز ًَؿ ّاضتطي      
هؿاحت هَضز 

 اجاضُ )هتطهطتـ(

تاضيد قطٍؿ 

 ٍطاضزاز

هست ٍطاضزاز 

 )هاُ(

هازُ ٍاًًَي هطتثظ 

 زض آييي ًاهِ
 هثلل اجاضُ تِ ضيال

 - - - - - - - تجاضي-ّاضتطي هؿًَْي

 ّكاٍضظي

 16,250,000 7هازُ ٍاًًَي     6500 زُگلقلي ققثاى ظا زض زؾت اٍسام

 2,000,000 7هازُ ٍاًًَي     800 زّطيا ّتال زض زؾت اٍسام

 5,000,000 7هازُ ٍاًًَي     2000 حؿيي ّتال زض زؾت اٍسام

 8,380,000 7هازُ ٍاًًَي     3352 ٍسهي -ٍاؾوي  -هْسي نالحي  -ؾيساحوس  -ٍاؾن  زض زؾت اٍسام

 7,500,000 7هازُ ٍاًًَي     3000 يسجقيط تيْائيؾ زض زؾت اٍسام

 2,500,000 7هازُ ٍاًًَي     1000 قْطام حؿٌَلي ظازُ چاضي زض زؾت اٍسام

 3,750,000 7هازُ ٍاًًَي     1500 ؾيسًَي فعيع ظازُ زض زؾت اٍسام

 5,000,000 7هازُ ٍاًًَي     2000 اّثط اؾپْياى زض زؾت اٍسام

 7,500,000 7هازُ ٍاًًَي     3000 حوس تركَزُه زض زؾت اٍسام

 2,500,000 7هازُ ٍاًًَي     1000 هحطم تركَزُ زض زؾت اٍسام

 3,850,000 7هازُ ٍاًًَي     3500 ّطين ا.. ًَضاًي زض زؾت اٍسام

 5,000,000 7هازُ ٍاًًَي     2000 ؾيسهْسي حوعُ ء زض زؾت اٍسام

 7,000,000 7هازُ ٍاًًَي     2800 ٍلي الِ ذعافي زض زؾت اٍسام

 3,682,500 7هازُ ٍاًًَي     1473 هحوس اتطاّين ضّي زض زؾت اٍسام

 32,972,500 7هازُ ٍاًًَي     13189 هحوَز ضضا فثاؾي زض زؾت اٍسام

 2,260,000 7هازُ ٍاًًَي     904 ؾيسحؿيي ضحوي پَض چَتي زض زؾت اٍسام

 1,650,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/06/24 1500 ؾيس اؾسالِ حؿيٌي 4891/310

 4,692,600 7هازُ ٍاًًَي     4266 ؾيس حؿي حؿٌي ٍ هؾيط حؿٌي -آٍاياى ؾيس ؾيواى حؿيٌي  زض زؾت اٍسام

 1,100,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1380/05/08 1000 تاتافلي اّثطي 14414/322

 6,175,000 7هازُ ٍاًًَي     2470 ىطّاز ىالح زض زؾت اٍسام

 3,500,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1374/01/01 1400 نيطفلي ّاؽوي 11159/352

 3,050,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/03/31 1220 اتَعالة هحوسي 5486/306

 3,075,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/03/31 1230 ضٍيِ هؿلوي 5487/306
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 اعالعات لزارزازّاي اجارُ تستز      

 ًام هؿتاجط)حَيَي/حٍََي( قواضُ ٍطاضزاز يَؿ ّاضتطً  
هؿاحت هَضز 

 اجاضُ )هتطهطتـ(

تاضيد قطٍؿ 

 ٍطاضزاز

 هست ٍطاضزاز

 )هاُ(

هازُ ٍاًًَي هطتثظ 

 زض آييي ًاهِ
 هثلل اجاضُ تِ ضيال

 - - - - - - - تجاضي-ّاضتطي هؿًَْي

 ّكاٍضظي

 3,630,000 7ًيهازُ ٍاًَ 12 1397/05/01 3300 نوس حؿٌي تعهيي آتازي 5933/306

 2,500,000 7هازُ ٍاًًَي     1000 ؾيسُ ظّطا هحوسي زض زؾت اٍسام

 16,250,000 7هازُ ٍاًًَي     6500 اؾوافيل جاللي زض زؾت اٍسام

 550,000 7هازُ ٍاًًَي     220 شليرا ضضاظازُ زض زؾت اٍسام

 17,750,000 7هازُ ٍاًًَي     7100 ذليل ٌٍثطپَض زض زؾت اٍسام

 3,190,000 7هازُ ٍاًًَي     2900 ضهضاًقلي فليعازُ زض زؾت اٍسام

 25,000,000 7هازُ ٍاًًَي     10000 حثية الِ ًَضٍظي زض زؾت اٍسام

 6,250,000 7هازُ ٍاًًَي     2500 هؿية قْطي زض زؾت اٍسام

 0 7هازُ ٍاًًَي     0 تاٍط ضحواًي زض زؾت اٍسام

 0 7هازُ ٍاًًَي     3794 اضىِ نثاك زاضاتيؾيس ف زض زؾت اٍسام

 48,810,000 7هازُ ٍاًًَي     4881 اهيط تْطٍظي زض زؾت اٍسام

 17,535,000 7هازُ ٍاًًَي     7014 ققثاًقلي نازٍي زض زؾت اٍسام

 12,500,000 7هازُ ٍاًًَي     5000 ذسيجِ ّاهل هحلي زض زؾت اٍسام

 12,000,000 7هازُ ٍاًًَي     4800 اًي ذليليهحوس جَاز ضحو زض زؾت اٍسام

 8,750,000 7هازُ ٍاًًَي     3500 ًثي الِ ٍ اتطاّين فليٌػاززٍ احوسي ذغيط زض زؾت اٍسام

 10,500,000 7هازُ ٍاًًَي     4200 ؾيس احوس ًهيطظازُ زض زؾت اٍسام

 2,500,000 7هازُ ٍاًًَي     1000 َّچْقلي ىطجي ذٌْساضي زض زؾت اٍسام

 1,067,000 7هازُ ٍاًًَي     970 فليطضا حاجي پَض زض زؾت اٍسام

 5,000,000 7هازُ ٍاًًَي     2000 حَضيِ ضؾتوي زض زؾت اٍسام

 2,767,600 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/04/07 2516 ًَاتِ حؿي ظازُ 3978/307

 13,750,000 7هازُ ٍاًًَي     5500 ىطاهطظ شّاٍتي قْطٍزي زض زؾت اٍسام

 1,272,700 7هازُ ٍاًًَي     1157 اتطاّين اتطاّيوي زيَّالئي زض زؾت اٍسام

 12,500,000 7هازُ ٍاًًَي     5000 حويطا جقيطًػاز ّوياًي زض زؾت اٍسام



    آب منطقه ای مازندران سهامی شرکت

 

 
 
 
 

 

23 

 اعالعات لزارزازّاي اجارُ تستز 

 ًام هؿتاجط)حَيَي/حٍََي( قواضُ ٍطاضزاز ًَؿ ّاضتطي     
هؿاحت هَضز اجاضُ 

 هتطهطتـ()

تاضيد قطٍؿ 

 ٍطاضزاز

 هست ٍطاضزاز

 )هاُ(

هازُ ٍاًًَي هطتثظ 

 زض آييي ًاهِ

هثلل اجاضُ تِ 

 ضيال

 - - - - - - - تجاضي-ّاضتطي هؿًَْي

 ّكاٍضظي

 1,650,000 7هازُ ٍاًًَي     1500 زاٍز ٍ ؾليواى ؾليواًي زض زؾت اٍسام

 2,359,500 7يهازُ ٍاًًَ     2145 ؾيس ذليل آٍائي زض زؾت اٍسام

 1,250,000 7هازُ ٍاًًَي     500 يقََب ؾليسيؽ زض زؾت اٍسام

 10,000,000 7هازُ ٍاًًَي     4000 هحوس هْسي احوسظازُ زض زؾت اٍسام

 1,500,000 7هازُ ٍاًًَي     600 هحوَز هحوسي قْطٍزي زض زؾت اٍسام

 9,600,000 7هازُ ٍاًًَي     800 ؾقسي ىطج ًيا زض زؾت اٍس ام

 18,000,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/01/29 3000 فلي اّثط ّطز 8951/309

 45,000,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/02/30 4500 هؿقَز فاتسي 3519/309

 4,500,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/04/04 450 ٍطتاًقلي زضظي 4417/309

 1,700,000 7يهازُ ٍاًًَ     100 ققثاى ضضائي علة زض زؾت اٍسام

 32,400,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/07/14 1800 ضحين ّاضگط 7727/309

 36,000,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/07/21 2400 هيالز ضهضاًي ىط 8129/309

 0 7هازُ ٍاًًَي     14000 فثاؼ ظاضؿ زض زؾت اٍسام

 48,000,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/09/20 4000 هْطزاز اّثطي 10072/309

 12,500,000 7هازُ ٍاًًَي     2500 حؿيي ٍ حؿي معلي زض زؾت اٍسام

 3,895,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/12/18 779 ضحوت الِ نساٍت ذيطي 8947/311

 21,000,000 7هازُ ٍاًًَي 12 1397/10/27 4200 فثاؼ گلي 11943/309

 1,875,000 7اًًَيهازُ ٍ     625 ضؾَل اؾحٌ ًيوَضي زض زؾت اٍسام

 4,761,000 7هازُ ٍاًًَي     2070 ضضا پالَج زض زؾت اٍسام

 618,450,400 - - - 195925 جوـ ّكاٍضظي
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 اعالعات لزارزازّاي اجارُ تستز 

 ًام هؿتاجط)حَيَي/حٍََي( قواضُ ٍطاضزاز ًَؿ ّاضتطي
هؿاحت هَضز 

 اجاضُ )هتطهطتـ(

تاضيد قطٍؿ 

 ٍطاضزاز

 هست ٍطاضزاز

 )هاُ(

هازُ ٍاًًَي هطتثظ 

 زض آييي ًاهِ
 هثلل اجاضُ تِ ضيال

 - - - - - - - تجاضي-ّاضتطي هؿًَْي

 نٌقت

 356,900,000 10هازُ ٍاًًَي     43000 قطّت حطين ؾاظاى ؾاحل )هجتثي اًسضٍاغ( زض زؾت اٍسام

 0 10هازُ ٍاًًَي     0 فثاؼ ضٍحي زض زؾت اٍسام

 12,624,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/05/03 1052 ظّطا ًيِ پي 312/5229

 15,125,000 10هازُ ٍاًًَي     2500 ىطيس نازٍي ضٍزتاضي زض زؾت اٍسام

 26,361,000 10هازُ ٍاًًَي     909 نازً اذتياضي اهيطي زض زؾت اٍسام

 0 10هازُ ٍاًًَي     360000 ضضا ٍطتاًي هَسم ًوايٌسي قْطزاضي زض زؾت اٍسام

 27,497,500 10هازُ ٍاًًَي     3235 اهيي ىاعطي زض زؾت اٍسام

 60,000,012 10ًيهازُ ٍاًَ     360000 احوس هْسي پَض آمَظي زض زؾت اٍسام

 13,003,200 10هازُ ٍاًًَي     336 فليطضا فثاؾي ىيطٍظجايي قطّائ زض زؾت اٍسام

 9,680,000 10هازُ ٍاًًَي     250 هحوسضضا زضظي ٍ قطّاء زض زؾت اٍسام

 74,824,000 10هازُ ٍاًًَي     9353 حؿي حؿيي ًػازاحوسي زض زؾت اٍسام

 130,000,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1392/12/13 3070 ىجوال حجاظي زيٌا 31211/322

 20,895,000 10هازُ ٍاًًَي     995 حاىؼ يايي القْي زض زؾت اٍسام

 123,433,200 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/05/24 9351 قطّت تتي آهازُ حٌ پطؾت ّجَض 6709/311

 75,019,860 10ًًَيهازُ ٍا   1397/03/29 5802 اهيس ٍ شّطيا ؾام ٍ هحؿٌي 2157/311

 182,930,000 10هازُ ٍاًًَي     8315 قْطام قيطظازي زض زؾت اٍسام

 50,000,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/05/24 2000 هْطزاز ضحيوي 6/3483/106

 0 10هازُ ٍاًًَي     0 قطّت تْطُ تطزاضي ٍ تَظيـ آب زض زؾت اٍسام

 17,946,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/05/24 2991 ضضا ظالْاًي 26/26050/106

 32,560,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/08/27 1480 ًهطت پالَج 26/4394/106

 1,079,000 10هازُ ٍاًًَي     83 ؾيس هحوس قجاؿ السيي چايچياى زض زؾت اٍسام

 38,700,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/03/01 1935 جَاز گيل ظضٍزي 26/6315/106

 72,600,000 10هازُ ٍاًًَي     5500 حؿيي ههلحي جَيثاضي اٍسام زض زؾت
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 اعالعات لزارزازّاي اجارُ تستز 

 ًام هؿتاجط)حَيَي/حٍََي( قواضُ ٍطاضزاز ًَؿ ّاضتطي
هؿاحت هَضز 

 اجاضُ )هتطهطتـ(

تاضيد قطٍؿ 

 ٍطاضزاز

 هست ٍطاضزاز

 )هاُ(

هازُ ٍاًًَي هطتثظ زض 

 آييي ًاهِ
 هثلل اجاضُ تِ ضيال

 - - - - - - - تجاضي-ّاضتطي هؿًَْي

 نٌقت

 15,840,000 10هازُ ٍاًًَي     1200 هؿقَز ًهيطي زض زؾت اٍسام

 72,600,000 10هازُ ٍاًًَي     5500 حؿيي ههلحي جَيثاضي زض زؾت اٍسام

 24,769,500 10هازُ ٍاًًَي     16513 ؾيس ًانط حؿٌي ٍ قطّاء زض زؾت اٍسام

 71,250,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/06/27 2850 ـ تاٍطيآض 26/20374/106

 964,194,000 10هازُ ٍاًًَي     43827 هحوس ظضٍزي زض زؾت اٍسام

 13,000,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/09/14 520 ّياًَـ ظضٍزي 26/4139/106

 68,640,000 10هازُ ٍاًًَي     5200 تَضج ىتحي زض زؾت اٍسام

 5,000,940 10هازُ ٍاًًَي     378 زاٍز هؿگط مزض زؾت اٍسا

 71,550,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/10/15 2650 هحوس ّاؽن تَي ّاؾگطي 26/33016/106

 50,000,000 10هازُ ٍاًًَي     4000 فلي ًجيي زض زؾت اٍسام

 50,000,000 10هازُ ٍاًًَي     4000 ّاهَى اّثطي زازاهحلِ زض زؾت اٍسام

 24,000,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/11/28 400 حؿيي هؿلوي 97/6936/3

 50,000,000 10هازُ ٍاًًَي     4000 اهيط ّوايَى هيط ّاقوي زض زؾت اٍسام

 233,400,000 10هازُ ٍاًًَي     9725 ؾيس ؾقيس هيثاٍي زض زؾت اٍسام

 108,000,000 10هازُ ٍاًًَي     4000 اؾيٌسياض ظضٍزي زض زؾت اٍسام

 59,400,000 10هازُ ٍاًًَي     2750 ننطي هٌهَضّيايي زض زؾت اٍسام

 50,000,000 10هازُ ٍاًًَي     5000 هؿقَز ًهيطي زض زؾت اٍسام

 50,000,000 10هازُ ٍاًًَي     4000 اهيي فلي ًهيطي زض زؾت اٍسام

 50,000,000 10هازُ ٍاًًَي     2000 ّاهَى اّثطي زازاهحلِ زض زؾت اٍسام

 60,000,000 10هازُ ٍاًًَي     3000 اهيط ّوايَى هيط ّاقوي زض زؾت اٍسام

 46,926,000 10هازُ ٍاًًَي     1738 قاّيي پَض آٌّگطياى زض زؾت اٍسام

 0 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/04/03 1000 اؾيٌسياض هؿلوي 11513/106

 4,140 10ٍاًًَي هازُ     9000 ٍاؾن ّازي ًػاز زض زؾت اٍسام
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 اعالعات لزارزازّاي اجارُ تستز 

 ًام هؿتاجط)حَيَي/حٍََي( قواضُ ٍطاضزاز ًَؿ ّاضتطي
هؿاحت هَضز اجاضُ 

 )هتطهطتـ(
 تاضيد قطٍؿ ٍطاضزاز

هست ٍطاضزاز 

 )هاُ(

هازُ ٍاًًَي هطتثظ زض 

 آييي ًاهِ
 هثلل اجاضُ تِ ضيال

 - - - - - - - تجاضي-ّاضتطي هؿًَْي

 نٌقت

 2,040 10هازُ ٍاًًَي     4533 ؾيسحويسضضا ىاضلي ؾت اٍسامزض ز

 0 10هازُ ٍاًًَي     0 زّياضي ضٍؾتاي زٍٍاًلَ زض زؾت اٍسام

 57,620,000 10هازُ ٍاًًَي     6700 فثسالطحوي گَضاى اٍضيوي زض زؾت اٍسام

 0 10هازُ ٍاًًَي     0 ههغيي ذٌاضي ًػاز زض زؾت اٍسام

 191,084,000 10هازُ ٍاًًَي     8308 اؾيي احوسظازُي زض زؾت اٍسام

 27,000,000 10هازُ ٍاًًَي 12 1397/09/18 1000 آضهيي تَي اؾقسي 26/4181/106

 0 10هازُ ٍاًًَي     0 ىطآٍضزُ ّاي آتي زٍّعاض الثطظ زض زؾت اٍسام

 0 10هازُ ٍاًًَي     4533 ذيطاهلل فطب زض زؾت اٍسام

 27,497,500 10هازُ ٍاًًَي     3235 ضهضاى ضٍحي پاقائي زض زؾت اٍسام

 3,782,955,892 0 156 0 983717 جوـ نٌقت

 آتعي پطٍضي

 26,400,000 10هازُ ٍاًًَي     2000 ايطج فلي هحوسي زض زؾت اٍسام

 72,600,000 10هازُ ٍاًًَي     5500 فلي حؿيي اهيٌي زض زؾت اٍسام

 39,600,000 10هازُ ٍاًًَي     3000 اىاحؿاى ىطظفلي زض زؾت اٍسام

 138,600,000 - - - 10500 جوـ آتعي پطٍضي

 ؾايط

 842,800 10هازُ ٍاًًَي     98 فليطضا عْواؾثي زض زؾت اٍسام

 12,642,000 10هازُ ٍاًًَي     1470 هحوس تاٍط ىتح الْي زض زؾت اٍسام

 648,000 10يهازُ ٍاًًَ     30 هاقاالِ فثاؾياى زض زؾت اٍسام

 500,000,000 10هازُ ٍاًًَي 360 1397/02/27 10000 هحوس حؿي ظازُ ههغيي جاللي 26/5658/404

 216,000,000 10هازُ ٍاًًَي     10000 ضجثقلي هلِ ذيلي زض زؾت اٍسام

 730,132,800 - - - 21598 جوـ ؾايط

 5,270,139,092 - - - 1211740 جوـ ّل
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 تزلآتي ٍذسهات فٌي ٍ هٌْسسي تِ تفکیک كطَرّاي ذزيسار ٍضعیت غازرات آب،-18

 ٍاحس ؾٌجف ًام ّكَض هحهَل
1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

 آب

............ 
 - - - - - - - - - - هيليَى هتطهْقة

 - - - - - - - - - - هيليَى ضيال

............ 
 - - - - - - - - - - هيليَى هتطهْقة

 - - - - - - - - - - هيليَى ضيال

 تطٍأتي

............ 
 - - - - - - - - - - ّعاض هگاٍات ؾافت

 - - - - - - - - - - هيليَى ضيال

............ 
 - - - - - - - - - - ّعاض هگاٍت ؾافت

 - - - - - - - - - - هيليَى ضيال

نازضات ذسهات ىٌي ٍ 

 هٌْسؾي

 - - - - - - - - - - هيليَى ضيال ............

 - - - - - - - - - - هيليَى ضيال ............

ٍاضزات ذسهات ىٌي ٍ 

 هٌْسؾي

 - - - - - - - - - - هيليَى ضيال ............

 - - - - - - - - - - هيليَى ضيال ............

     .ّت فولْطزي زض ايي ذهَل ًساقتِ اؾتقط
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 فصل سوم 
 اقالم هالي و هسينه اي 
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 ريال( هیلیَى)                                           الالم غَرت سَز ٍ سياى -19
  فولْطز ؾال هَضز گعاضـ

 فولْطز ؾال زضنس اىعايف / ّاّف ًؿثت تِ

 هَضزگعاضـ

 تَزجِ ؾال

 هَضز گعاضـ

 لْطزفو

 ؾال ٍثل 
 اٍالم

 تَزجِ ؾال

  هَضز گعاضـ
 ؾال ٍثلفولْطز 

 ىطٍـ ذالم ٍ زضآهس اضائِ ذسهات 299294 454744 287599 (4) (37)

 تْاي توام قسُ ّاال/ ذسهات ىطٍـ ضىتِ (529885) (529139) (544606) (3) (3) 

 ؾَز ) ظياى ( ًاٍيػُ (230591) (74395) (257007) (11) (245) 

 ّعيٌِ ّاي ىطٍـ ، فوَهي ٍ ازاضي (59907) (156004) (54781) 9 65 

 ؾايط زضآهسّا ٍ ّعيٌِ ّاي  فولياتي 26138 44055 48654 86 10

 ؾَز ) ظياى ( فولياتي (264360) (186344)  (263134)  0.5 (41) 

 ّعيٌِ ّاي هالي - - - - -

 ط فولياتيزضآهس ٍ ّعيٌِ ّاي مي 3578 45344 14399 302 (68) 

 ظياى ( ٍثل اظ ّوِ زٍلت  ؾَز ) (260782) (141000) (248735) 5 (76) 

 ّعيٌِ ّاي پيف تيٌي ًكسُ  510000-1ّوِ زضياىتي اظ ضزيو هتيطٍِ  30000 56000 56000 87 0

 ت تاهيي تركي اظ ظياى قطّ 520000-9يو زضّوِ ظياى زضياىتي اظ زٍلت اظ  85000 85000 75625 (11)  (11) 

 ؾَز ) ظياى ( ذالم پؽ اظ ّوِ زٍلت (145782) 0 (117110) 20 (100)

 هاليات ؾٌَات ٍثل (9684) - (32043)  (231) -

 ؾَز ) ظياى ( ذالم (155466) - (149153) 4 -
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 )هیلیَى ريال(                                                                                                                                                                          غَرت ريش ّشيٌِ ّا زر ّز يک اس هزاكش ّشيٌِ-21 

 قطح ّعيٌِ
ٍيوت توام قسُ 

 حانل اظ ىطٍـ آب

ٍيوت توام قسُ حانل 

 اظ ىطٍـ تطً

ٍيوت توام قسُ حانل اظ 

 اضائِ ذسهات ٍ حٌ الٌؾاضُ
 جوـ ؾغطي فوَهي ٍ ازاضي ٍـتَظيـ ٍ ىط

 131,562 19،049 0 37،535 0 74،978 زؾتوعز هؿتَين

 332,440 35،732 0 32،589 16،571 247,548 ؾطتاض هؿتَين

 3,470 0 0 3,046 0 424 آب ٍ تطً ٍ ؾَذت

 11,668 19 0 462 701 10,486 تقويطات ٍ ًگْساضي

 896 28 0 853 0 15 هراتطات ٍ اضتثاعات

 28,686 617 0 5,008 0 23,061 ٍطاضزازي حَيَي  ذسهات

 117,230 34,351 0 13,082 10،479 59,318 ذسهات ٍطاضزازي حٍََي 

 0 0 0 0 0 0 جوـ پازاـ ؾٌَات ذسهت ّاضٌّاى

 28,888 681 0 8،192 0 20،015 ؾايط ّعيٌِ

 141,602 36 0 1،946 5،391 134،229 اؾتْالُ 

 135,385 0 0 73،007 0 62،378 ؾطتاض ميط هؿتَين

 98,188 0 0 40،900 0 57،288 پطؾٌلي 

 343 0 0 343 0 0 آب ٍ تطً ٍ ؾَذت 

 3,077 0 0 2,434 0 643 تقويطات ٍ ًگْساضي

 352 0 0 352 0 0 هراتطات ٍ اضتثاعات

 14,372 0 0 13,053 0 1،391 ذسهات ٍطاضزازي حَيَي 

 11,088 0 0 11,049 0 39 ذسهات ٍطاضزازي حٍََي 

 1,642 0 0 218 0 1،424 ؾايط ّعيٌِ 

 6,251 0 0 4،658 0 1،593 اؾتْالُ 

599،387 54،781 0 143،131 16،571 384،904 جوـ ّل  



    آب منطقه ای مازندران سهامی شرکت

 

 
 
 
 

 

31 

       اًحزافات تَزجِ ٍ عولکزز: ِیتَج -21
       ّا ٌِيّع :اليــ

       ياظ هحل هٌاتـ زاذل يا ِيؾطها ٌِيّع -1
       تاقس . يهٌاؾة ه يٌگياظ فسم ًَس يًاق يا ِيؾطها ٌِيتَزجِ ٍ فولْطز ّع اًحطاه

       حًََ ٍ زؾتوعز :-2
       زّس . يزضنس هؿافس ًكاى ه 1 عاىيترف اًحطاه تِ ه ييزض ا يتيطيهس يٍ ٌّتطل ّا  يضطٍض طيم يّا ٌِيزض ّع يينطىِ جَ ليتسل
       آب ٍ تطً ٍ ؾَذت :  -3

       اؾت . سُيترف گطز ييهٌجط تِ اًحطاه هؿافس زض ا يتيطيهس يٌّتطلْا ليلآب ٍ تطً ٍ ؾَذت تس يّا ٌِيّع
       :  يٍ ًگْساض طيتقو ٌِيّع-4

تَجِ تِ هطاتة  تا ْييتْاضتطزُ ل ٌِيترف حساّثط تَاى ذَز ضا جْت ّاّف ّع ييتاقس  لصا قطّت زض ا يه فيىطؾَزُ قسى ضٍ تِ اىعا ليتِ زل يآت ؿاتيتاؾ يٍ ًگْساض طاتيتقو يّا ٌِيّع
 يٍ ًگْساض طاتيتقو يتطًاهِ ّا يتواه ياًجام قسُ هصَّض ًؿثت تِ تَزجِ جَاتگَ ٌِيّع فياىعا طمنياؾت .فل سُيترف گطز ييزضنس ًاهؿافس زض ا 2هٌجط تِ اًحطاه  ٌِيهَساض ّع ييىًَ  ا

       تاقس . يًو
       هراتطات ٍ اضتثاعات :  ٌِيّع -5
       تاقس. يه ٌتطًتيٍ ا يهراتطات يتقطىِ ّا فياىعا زضنس زاقتِ ِّ فوستاً 20 عاىيت ٍاضتثاعات ، اًحطاه ًاهؿافس تِ هزض ترف هراتطا ٌِيّع 

       :يَيذسهات ٍطاضزاز حَ-6
       تاقس. ياض هّ يحجو فيترف ٍ اىعا ييزض ا يايحًََ ٍهعا اًِيؾال فياظ اىعا يزضنس ًاق 17اًحطاه ًاهؿافس هقازل   يترف ذسهات ٍطاضزاز زض
        :يذسهات ٍطاضزاز حٍََ -7

   تاقس . يه يتطٍى ؾپاض يآب هاظًسضاى ٍ قطّتْا ـيٍ تَظ يقطّت تْطُ تطزاض يٍغق تيفسم اضائِ نَضت ٍضق يزضنس اًحطاه ًاق 32 يحٍََ يذسهات ٍطاضزاز ٌِيترف ّع ييا زض
       پازاـ ؾٌَات ذسهت  ٌِيّع -8

   .نَضت ًگطىتِ اؾت يّاضٌّاى پطزاذت يايهعا طيترف ؾا ييپازاـ ؾٌَات ذسهت ّاضٌّاى زض ا ايهعا طيزض ترف ؾا يٌيت فيالطمن پ يهت ّاضٌّاى فلپازاـ ؾٌَات ذس ٌِيّع
         :ّا ٌِيّع طيؾا-9

 تاقس . يهجاظ ه طيم يّاضّا ترهَل هؿسٍز ّطزى چاّْا ياظ تطٍى ؾپاض يّا فوستاً ًاق ٌِيّع طيؾا فياىعا
          ّا ضآهسز ب:
       آب ٍ تطً : يزضآهس انل-10

 .اؾت  اىتِيهَضز گعاضـ تَزُ ِّ تحٌَ ً يزض ؾال هال يذكْؿال يآب ٍ زضآهس تطً تا تَزجِ ههَب ًاق يزضآهس انل اليض َىيليه 173236ًاهؿافس تِ هثلل  اًحطاه
       زضآهسّا : طيؾا -11

    تاقس. يهَضز گعاضـ ه يزض ؾال هال يياظ فسم تحٌَ ىطٍـ ظه يزضآهسّا تا تَزجِ ههَب فوستاً ًاق طياؾ اليض َىيليه 26346ًاهؿافس هثلل  اًحطاه
       : اىيّوِ ظ -12

  تَزُ اؾت . ًؿثت تِ تَزجِ ههَب مياظ فسم تره يهَضز گعاضـ ًؿثت تِ تَزجِ ههَب ًاق ياظ زٍلت زض ؾال هال ياىتيزض اىيّوِ ظ اليض َىيليه 9375ًاهؿافس هثلل  اًحطاه
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 ريال( هیلیَى)                                                                                 هٌاتع جثزاى سياى -22 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 1397فولْطز ؾال  1397تَزجِ ؾال  1396فولْطز ؾال  قطح

 131،625 141،000 115،000 هٌاتـ فوَهي زٍلت

 147،853 141،350 147،684 اؾتْالُ  ّعيٌِ

 (130،325) (282،350) (107،218) ؾطهايِ زض گطزـّاّف 

 (149،153) 0 (155،466) جوـ
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 ريال( هیلیَى)            ٍضعیت عولکزز زر ترص تسّیْا  -23

 ًام تؿتاًْاضاى قطح
  1397ؾال تسّي زض اتتساي

 )انل، ىطؿ، تاذيط(

تسّي ايجاز قسُ عي 

 1397 ؾال

تسّي تازيِ قسُ عي 

 1397 ؾال

هاًسُ تسّي پاياى 

 1397 ؾال

تاًْْا ٍ هَؾؿات هالي ٍ 

 افتثاضي

 )زاذلي ٍ ذاضجي(

 

 - - - - تؿْيالت هالي تلٌس هست 

 40،775 139،107 132،504 47،378 ّؿَضات هاليات ٍ تيوِ 

 10،792 136،982 132،225 15،549 قطّتْاي گطٍُ 

 ؾايط قطّتْاٍ هَؾؿات

 - - - - ّتْاي آتيا قط

 218،497 655،446 716،312 259،134 ؾايط

 270،064 931،535 981،041 322،061 جوـ
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 ريال( هیلیَى)                      ٍضعیت عولکزز زر ترص هغالثات   -24

 ًام تسّْاضاى قطح
 97علة زض اتتساي ؾال 

 )انل، ىطؿ، تاذيط(

علة ايجاز قسُ 

 عي ؾال

يِ قسُ علة تاز

 عي ؾال

هاًسُ علة پاياى 

 97ؾال 

 هكتطّيي فام

 9،351 - - - تَظيـ آبتطزاضي ٍ  قطّت تْطُ

 - - - - حٌ اًكقاب آب ؾغحي

 - - - - تْاء آتْاي ظيطظهيٌي

 
 - - - - ؾايط

 هكتطّيي ذال

 127،342 43،485 85،485 85،342 قطّت هٌْسؾي آتيا ٍ قطّتْاي ظيط هجوَفِ

 893 3،390 3،605 679 ّاي تَاًيط هجوَفِ قطّت

 117،300 902،966 93،7491 82،775 ؾايط

 - - - - *ٍ اًتؾاهي ًيطٍّاي ًؾاهي

 254،886 949،841 1،026،581 168،796 جوـ

 .تِ جْت ًاهكرم تَزى ٍضقيت ٍنَل تسّي ًيطٍّاي هؿلح حؿاب هصَّض زض زىاتط قطّت ثثت ًكسُ اؾت* 
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 فصل چهارم
 توسعه  ههنذسي،

 بهره برداري  و
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 ٍضعیت عزحْاي تولک زارايیْاي سزهايِ اي -25
 هيليَى ضيال                                                                                                                                                                                                    29/12/1397تا تاريد 

 فولْطز ترهيم  افتثاض ههَب تقساز پطٍغُ تقساز عطح  ًَؿ افتثاض

 *هلي
 )هٌاتـ فوَهي ، هتَاظى، اؾٌاز ذعاًِ ٍ اٍضاً هكاضّت(

2 2 390،000 426،984 225،526 

 هلي اؾتاًي
اٍضاً ، ًَسي ٍ )هٌاتـ فوَهي ، هتَاظى، اؾٌاز ذعاًِ

 هكاضّت(

13 16 2،197،124 2،467،734 1،041،598 

 اؾتاًي
، اضتَاؿ هتَاظى، ضّثطي ،)هٌاتـ فوَهي ، زٍ زضنس ًيت

 قاذم، حَازثي، اؾٌاز ذعاًِ ٍ اٍضاً هكاضّت(

6 216 547،165 305،768 98،273 

 هتوطّع
)هٌاتـ فوَهي، هتَاظى، اؾٌاز ذعاًِ، ًَسي ٍ اٍضاً 

 هكاضّت(
4 4 68،207 33،373 32،060 

 1،397،457 3،233،859 3،202،496 238 25 جوـ

 هي تاضذ. 5تثػشُ  هغ تخػيع خاسج اص سمف اعتثاس تٌذ افضايص تخػيع ًسثت تِ اعتثاسهػَب تذليل اتال*

گضاسش ًْايي ،( 98ا )تيش هاُ سال هي تاضذ ٍ تا تَخِ تِ صهاى اتوام سال هالي عشح ّ( 97اسفٌذ سال هٌتْي تِ هشتَط تِ سال هالي خاسي) گضاسش فَق اعالعات تَضيح ايٌىِ**

 )لغعي( دس پاياى دٍسُ اسائِ خَاّذ ضذ.
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 ٍضعیت كلي سسّاي زر حال تْزُ تززاري  -26

  

 قطح
 96-97ؾال آتي  95-96ؾال آتي  94-95ؾال آتي  93-94ؾال آتي  1393

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

 تقساز

 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 تعضٓ

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 َّچِ* 

 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 جوـ

 حجن آب ٍاتل تاهيي

 )هيليَى هتطهْقة(

 215.82 316.6 333.2 316.6 273.9 316.6 292 316.6 321.3 316.6 تعضٓ

 0.3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 1 0.6 1.1 0.6 َّچِ

 **216.12 317.2  333.8 317.2 274.5 317.2 293 317.2 322.4 317.2 جوـ

حجن آب تٌؾيوي 

 )هيليَى هتطهْقة(

 214.41 439.7 234.1 439.7 325.3 439.7 260.6 439.7 287.7 439.7 تعضٓ

 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 َّچِ

 215.51 440.8 235.2 440.8 326.4 440.8 261.7 440.8 288.8 440.8 جوـ

 
 

 ايهتط  15ضٍ تاج،  ؾَاضُ اي ضٍ ازُيضٍَم ؾغح پ ييتط ييياضتياؿ آًْا اظ پا -1ِّ:  قَز ياعالً ه ييتعضٓ تِ ؾسّا ي(، ؾسّاICOLDتعضٓ ) يؾسّا يالولل ييت َىيؿيّو يتٌس تط اؾاؼ عثَِ* 
هتط  َىيليه ِيهرعى حساٍل  تيب. ؽطى هتط زاقتِ تاقس. 500تِ عَل حساٍل  يا زاضا تاقس: الو. تاجض ليش ظياظ قطا يْيحساٍل  ِْيهتط زض نَضت 15تا  10تا اضتياؿ  يؾسّا -2 تاقس. كتطيت

 تاقس. يطفازيذال ٍ م يعطاح ي. قْل ؾس زاضاّ  تاقس. يطفازيذال ٍ م سُ،يچيپ ائلؾس تا هؿ يز. پ تاقس. ِيهتط هْقة زض ثاً 2000حساٍل  البيؾ ِيج. ترل هْقة تاقس.
هتط،  عَل تاج  12آتاز تْكْط  ِّ اضتياؿ ؾس فثاؼ ييجا آى اظ. اًس تعضٓ آٍضزُ قسُ يؾسّا ويزض ضز عيهتطهْقة ً َىيليه 3اظ  فيت تيهتط تا ؽطى 15تا  5 ييت يؾسّا 1998ؾال  لياظ اٍا-3

 .تاقس يُ ٍ ؾس َّچِ هًكس يتٌس تعضٓ عثَِ يتاال زض زؾتِ ؾسّا ويعثٌ تقاض تاقس يهتط هْقة ه َىيليه 0.6هرعى آى  تيٍ ؽطى 197آى هتط
 ا تطاظ پايساضي قسُ اؾت. ** اذتاله چكوگيط فولْطز ؾال آتي جاضي ًؿثت تِ ؾال گصقتِ، تِ زليل ذكْؿالي تَزُ ِّ هٌجط تِ حساّثط اؾتيازُ اظ هرعى ؾس قْيسضجايي ت
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 ٍضعیت كلي ضثکِ ّاي آتیاري ٍ سّکطي زر حال تْزُ تززاري  -27

 ًَؿ قثِْ
 96-97ؾال آتي  95-96ؾال آتي  *94-95آتي  ؾال 93-94ؾال آتي 

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

 هسضى

 1 1 1 1 1 1 1 1 تقساز

 11557 11600 11167 12500 11699 13500 11781 12500 تطزاضي قسُ)ّْتاض( ؾغح اضاضي تحت پَقف  تْطُ

 84 90 122 156 158 150 148 177 حجن آب ٍضٍزي )هيليَى هتطهْقة(

 68 75 102 130 137 130 136 150 حجن آب تحَيلي )هيليَى هتطهْقة(

ًيوِ 

 هسضى

 6 6 6 6 6 6 6 6 تقساز

 64411 67000 75283 77000 65123 70000 64831 68000 تطزاضي قسُ)ّْتاض( ؾغح اضاضي تحت پَقف  تْطُ

 626 650 1416 1448 1170 1235 1356 1627 حجن آب ٍضٍزي )هيليَى هتطهْقة(

 503 520 1089 1114 900 950 1130 1200 حجن آب تحَيلي )هيليَى هتطهْقة(

 ؾٌتي

 8 8 8 8 8 8 8 8 تقساز

 68899 70000 64705 70000 74877 77000 72114 75000 تطزاضي قسُ)ّْتاض( ؾغح اضاضي تحت پَقف  تْطُ

 2208 2400 1437 1555 1838 1995 1705 1800 حجن آب ٍضٍزي )هيليَى هتطهْقة(

 1472 1600 1027 1111 1309 1425 1218 1400 حجن آب تحَيلي )هيليَى هتطهْقة(

 جوـ

 15 15 15 15 15 15 15 15 تقساز

 144867 148600 151155 159500 151699 160500 148726 155500 تطزاضي قسُ)ّْتاض( ؾغح اضاضي تحت پَقف  تْطُ

 2918 3140 2976 3159 3166 3380 3209 3604 ي )هيليَى هتطهْقة(حجن آب ٍضٍز

 2043 2195 2218 2355 2346 2505 2484 2750 حجن آب تحَيلي )هيليَى هتطهْقة( 
 

 آب ظيطظهيٌي لحاػ ًكسُ اؾت. ّْتاض هٌاتـ 80272ّْتاض هي تاقس ِّ زض جسٍل ىًَ  225139اؾتاى تطاتط  : هجوَؿ اضاضي تحت پَقف تْطُ تطزاضي قس96ُ-97*زض ؾال آتي 
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 ٍضعیت كلي عزحْاي آتزساًي )ضزب( زر حال تْزُ تززاري  -28
  

 96-97ؾال آتي  95-96ؾال آتي  94-95ؾال آتي 93-94ؾال آتي  قطح

 فولْطز تطًاهِ* فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ 

 39.75 43 28.4 43 22.45 43 15.6 43 حجن آب اًتَال ياىتِ )هيليَى هتطهْقة(

             طزاضيتجْت تْطُ  ؾِ ؾس قْيس ضجايي ، الثطظ ٍ هيجطاىحجن آب تطًاهِ ضيعي قسُ *      

 

 ٍضعیت كلي ًیزٍگاّْاي تزلآتي زر حال تْزُ تززاري  -29

 قطح
1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز اهِتطً فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 تقساز

 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 ؽطىيت اؾوي )هگاٍات(

 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 9 9 ؽطىيت فولي )هگاٍات(
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 )هيليَى هتطهْقة(                                                                                                         اّن هطرػات سسّاي زر حال تْزُ تززاري - 31

 * ّضيٌِ ّا پس اص تدذيذ اسصياتي

 

 

 ًام ضٍزذاًِ گطٍُ ؾسّا
حجن 

 هرعى 

حجن آب 

 ٍاتل تأهيي

حجن آب 

 تأهيي قسُ

حجن آب 

 ٍاتل تٌؾين

حجن آب تٌؾين 

 *ّل ّعيٌِ اجطا قسُ

 )هيلياضز ضيال(

 قطٍؿ ؾال

ؾال تْطُ تطزاضي

1396 

 ؾال

1397 

 ؾسّاي تعضٓ

 1377 1358 96.55 110.2 204 87.094 158 162.5 تجي قْيس ضجائي

 1382 343 18.48 18.5 15 18.66 7.7 8 ًؿاء ضٍز هيجطاى

 1372 18.8 0.73 3.5 4.2 0.73 1.9 2.1 ّجَض نالح السيي ّال

 1373 15.2 1.18 0.3 2.2 1.18 0.6 0.8 قاهيطٍز اليواالت

 1378 84.7 1.47 3.2 6 1.63 4.3 4.5 ٍ چلين زتعضٍ قيازُ

 1374 22.9 6.56 2.3 9 5.92 3.1 3.3 يجتَ تطًجؿتاًِ

 1379 96.9 0.24 0.4 4.7 0.23 2.8 3 ٍ زاهاز فطٍؼ ىطين نحطا

 1376 21.1 0.67 3.2 2.6 0.68 1.2 1.4 ضٍز ؾٌثل ؾٌثل ضٍز

 1389 1858 88.53 92.5 192 99.68 136.5 141.6 تاتلطٍز ؾس الثطظ

  - 1.1 1.1 1.1 0.3 0.6 0.6 التپِ فثاؼ آتاز ؾسّاي َّچِ

  3818.6 215.51 235.2 440.8 216.12 316.7 327.8 جوـ ّل
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  اّن هطرػات ضثکِ ّاي آتیاري ٍ سّکطي زر حال تْزُ تززاري -31
 )هيليَى هتطهْقة(                                                                                                                                                             (96-97ل آتي سا -)زر سال آتي هٌتْي تِ سال هَرز گشارش

 ًام ؾس/ ضٍزذاًِ ًام قثِْ
 تقساز

 تْطُ تطزاضاى

 حجن آب ٍضٍزي

 ْقة()هيليَى هتط ه

 حجن آب تحَيلي

 )هيليَى هتط هْقة(

هؿاحت اضاضي تحت پَقف 

 تْطُ تطزاضي قسُ

 )ّْتاض(

 قطٍؿ ؾال

 تْطُ تطزاضي

 1377 11557 68 84 3820 قْيس ضجائي تجي هسضى

 ًيوِ هسضى

 1391 3480 37 46 2107 - گلَضز

 1377 11258 41 50 15480 قْيس ضجائي تجي

 1391 11019 46 58 16379 الثطظ الثطظ

 1374 36535 347 434 42067 - ّطاظ

 1375 1000 11 13 1195 - ؾطزآتطٍز

 - 1119 21 25 2387 - چالَؼ

 - - - - - - ؾايط

 - 68899 1472 2208 71088 ؾٌتي

 - 144867 2043 2918 154523 جوـ ّل
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 اّن هطرػات عزحْاي آتزساًي )ضزب( زر حال تْزُ تززاري  -32

 ًام ؾس عطحًام 

ؽطىيت 

 آتطؾاًي
 هتطهْقة( )هيليَى

عَل ذظ 

 يآتطؾاً

 )ّيلَهتط(

 ّل ّعيٌِ اجطا )هيليَى هتطهْقة(اًتَالي حجن آب 

تجسيس اضظياتي 

 قسُ
 )هيلياضز ضيال(

 ؾالپيف تيٌي 

قطٍؿ تْطُ 

 تطزاضي

1396 1397 

 ؾايط آتياض آتيا ؾايط آتياض آتيا

 1397 - - - 11.05 - - 8.3 16.7 13 جطاىهي آتطؾاًي تِ قْط ضاهؿط

 1397 - - - 12.63 - - 9.6 35 44 قْيس ضجايي آتطؾاًي تِ قْط ؾاضي

آتطؾاًي تِ تاتل ٍ تاتلؿط ٍقْطّاي گطٍُ 

 الو 
 1397 - - - 16.07 - - 10.5 82 44 الثطظ

  - - - 39.75 - - 28.4 133.7 101 جوـ

 حال تْزُ تززاري  اّن هطرػات ًیزٍگاّْاي تزلآتي زر -33

 ًام ؾس ًام ًيطٍگاُ

 ؽطىيت )هگاٍات(
 تَليس تطً

 )هگاٍات ؾافت(

زضآهس حانل اظ ىطٍـ 

 ّل ّعيٌِ اجطا تطً )هيلياضز ضيال(

 )هيلياضز ضيال( 

 ؾال

 قطٍؿ تْطُ تطزاضي

 ؾال گصقتِ فولي اؾوي )اٍليي ٍاحس(
ؾال هَضز 

 گعاضـ

ؾال 

 گصقتِ

ؾال هَضز 

 گعاضـ

ًيطٍگاّْاي 

 عضٓت

 1389 174.45350 3.46 11.288 6221 22480 13.5 13.5 قْيس ضجايي ًيطٍگاُ تطً آتي

 - - - - - - - - - ًيطٍگاُ .....

 - 174.45350 3.46 11.288 6221 22480 13.5 13.5 - جوـ

  - - - - - - - - ؾايط ًيطٍگاّْا

  174.45350 3.46 11.288 6221 22480 13.5 13.5 جوـ
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 تْزُ تززاري، حفاظت ٍ هغالعات هٌاتع آب  حَسُعیت ٍض -34

 قطح
1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ  فولْطز تطًاهِ  فولْطز تطًاهِ 

 تنصيِ ههٌَفي
 - - - - - - - - - - تقساز

 ؽطىيت  
 هيليَى هتطهْقة() 

- - - - - - - - - - 

 تقازل تركي
 186 180 104 300 270 1000 - - - - )حلَِ (تقساز 

 ؽطىيت  
 هيليَى هتطهْقة() 

26/1 386/1 1 1/3 1 2 5 1/1 0/8 2/3 

 هٌاتـ آب * ؾٌجف قثِْ
 197 104 177 113 88 104 62 70 72 62 ؾغحي )تقساز(

 73 61 246 200 5 107 3 70 70 80 تقسازظيط ظهيٌي 

 79.8 124 105.3 375 51.5 196 178 309 21 69 ّيلَهتط تقييي حطين ٍ تؿتط ضٍزذاًِ

 53.6 60 119.8 121 5/94 5/97 115 232 35/133 114 ّيلَهتط **ضٍزذاًِ ّا ٍاليطٍتي ؾاهاًسّي

 2 150 0 40 6/27 119.6 8/10 5/127 0 0 ّيلَهتط ضپطگصاضي حس تؿتط ضٍزذاًِ ّا

 9 25 18 60 47 101 42 125 0 0 ّيلَهتط تقييي حس تؿتط ٍ حطين تاالب ّا

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ّيلَهتط ضپطگصاضي حس تؿتط تاالب ّا 

 ٍ افتثاضيىٌي  ّوْْاي 
 - - - - - - - - - - تَؾقِ ) ّْتاض (
 - - - - - - - - - - تْثَز ) ّْتاض (

 

هَضز 26) يٌيطظهيظ يهَضز هطتَط تِ آتْا73( ٍ يؾاظ ييٍ ًَ يْيازٍات الْتطًٍ سيهَضزذط26هَضز هطهت ٍ  165ٍ  يتاظؾاظ ؿتگاُيا 6)  يؾغح يهطتَط تِ آتْا ؿتگاُيا 197ؾٌجف  ؿتگاُيا 270*اظ 

 (.  يهَضز هطهت ٍ تاظ ؾاظ 47ٍ ؽيتاؾ

 .ّيلَهتط اليطٍتي هي تاقس 50ّيلَهتط ؾاهاًسّي ٍ   3.5آيتن قاهل **فولْطز ايي 
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 ّاي تولک زارايي سزهايِ اي ي عزحعولکزز تزًاهِ هٌْسسي رٍزذاًِ ٍ سَاحل اس هحل اجزا-35

و
زي

ض
 

ه ) فٌَاى تطًاهِ
ّس

k
m

)
 

ز 
ْط

ول
ف (

k
m

)
 

افتثاض ّعيٌِ قسُ 

 )هيليَى ضيال(

ًؿثت تْطُ ٍضي )ًؿثت 

 فولْطز تِ افتثاض ّعيٌِ قسُ(

1 
فوليات اجطايي ؾاهاًسّي ضٍزذاًِ ّا ٍ ؾَاحل )هطظي ٍ ميط 

 هطظي(

 10593 14.8 9.9 هلي
0.00061 

 76550 38.8 50 اؾتاًي

2 
هغالقِ ٍ افالم فوَهي حس تؿتط ٍ حطين ضٍزذاًِ ّا ٍ هطحلِ اٍل 

 ؾاهاًسّي

 496 48.3 70 هلي
0.043 

 1364 31.5 54 اؾتاًي

 افالم فوَهي حس ٍ تؿتط حطين ضٍزذاًِ ّا 3
 0 0 0 هلي

0.51 
 195 126.5 404 اؾتاًي

 ًِ ايهغالقات پتاًؿيل ياتي ههالح ضٍزذا 4
 0.086 520 45 150 هلي

 0 0 0 اؾتاًي

 هغالقات هطحلِ زٍم ؾاهاًسّي 5
 898 16 47.6 هلي

0.017 
 50 0.2 0.6 اؾتاًي

6 
هغالقِ ٍ افالم فوَهي حس تؿتط ٍ حطين ؾَاحل زضيا ، زضياچِ ٍ 

 تاالب ّا

 873 9 25 هلي
0.01 

 0 0 0 اؾتاًي

 *ا )ًكاًِ گصاضي(اجطاي حس تؿتط ٍ حطين ضٍزذاًِ ّ 7
 0 1.7 120 هلي

- 
 0 0.3 30 اؾتاًي

8 
 اجطاي حس تؿتط ٍ حطين ؾَاحل زضيا ، زضياچِ ٍ تاالب ّا 

 )ًكاًِ گصاضي(

 - 0 0 0 هلي

 - 0 0 0 اؾتاًي

 91539 332.1 961.1 جوـ ّل
 

0.036 

گضاسش ًْايي )لغعي( ،( 98هي تاضذ ٍ تا تَخِ تِ صهاى اتوام سال هالي عشح ّا )تيش هاُ سال ( 97سال  اسفٌذهٌتْي تِ هشتَط تِ سال هالي خاسي) گضاسش فَق اعالعات تَضيح ايٌىِ* 

 دس پاياى دٍسُ اسائِ خَاّذ ضذ.
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 ّاي جاري حَسُ هٌْسسي رٍزذاًِ ٍ سَاحل عولکزز  فعالیت -36
 فولْطز ٍاحس فٌَاى ىقاليت

 تقييي حس تؿتط هَضزي
 5268 هَضز

 84 ّيلَهتط

 گي تِ افتطاضات هطزهي ضؾيس

 3تَؾظ ّويؿيَى هازُ 
 60 هَضز ٍانلِ

 64 هَضز ضؾيسگي قسُ

 ؾايط هَاضز
 350 هَضز ٍانلِ

 309 هَضز ضؾيسگي قسُ

 ٍاًَى تَظيـ فازالًِ آب 2هازُ  4اجطاي تثهطُ 

 236 هَضز تهطىات قٌاؾايي قسُ

 242 هَضز تقساز اذغاضيِ نازضُ

 38 هَضز تِ هحاّن ٍضايي ضىـ تهطه قسُ اؾت ترلياتي ِّ تسٍى اضجاؿ

 اضجاؿ پطًٍسُ تِ هحاّن ٍضايي

 108 هَضز تقساز پطًٍسُ

 74 هَضز آضاي هثثت نازضُ

 9 هَضز آضاي هٌيي نازضُ

 آظازؾاظي

 49 هَضز هٌؾَضآظازؾاظي تهطىات احْام نازضُ تِ

 تهطىات آظاز قسُ

 تجاضي-ّاضتطي هؿًَْي
 4 هَضز

 0.9 ّْتاض

 ّاضتطي ّكاٍضظي
 6 هَضز

 6.3 ّْتاض

 ّاضتطي تيطيحي
 - هَضز

 - ّْتاض

 7.2 ّْتاض هؿاحت ّل

 - هيليَى ضيال افتثاض ّعيٌِ قسُ تطاي اًجام آظازؾاظي
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 ّاي جاري حَسُ هٌْسسي رٍزذاًِ ٍ سَاحل عولکزز  فعالیتازاهِ 

 فولْطز ٍاحس فٌَاى ىقاليت

 ضؾيّاي گكت ٍ تاظ گطٍُ

 8 اّيپ تقساز اّيپ هَضزًياظ

 8 اّيپ تقساز اّيپ ىقال

 20 ًيط تقساز پطؾٌل

 27052 هيليَى ضيال افتثاض ّعيٌِ قسُ

 ٍطاضزاز عطح احيا ٍ تقازل تركي هحل تأهيي افتثاض

 اي تطزاقت ههالح ضٍزذاًِ

 ّاي نازضُ هَاىَت

 13 هَضز تقساز

 92357 هتطهْقة حجن تطزاقت

 ّاي ميطهجاظ تطزاقت

 85 هَضز قٌاؾايي قسُ

 85 هَضز هتٍَو قسُ
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 ٍضعیت تاسساسي تاسیسات آب -37

 قطح
1397 

 قطح فوليات
 فولْطز تطًاهِ

 9685 26946 ؾسّاي هرعًي چٌس هٌؾَضُ )هيليَى ضيال(

ؾس  - ٌغَِه اظيهتط هْقة آب هَضز ً َىيليه 15 نيتٌؾ تِ هٌؾَض جطاىيؾس ه يؾاذت ؾاذتواى تْطُ تطزاض

ضاُ  هطهت ٍ تاظؾاظي – هٌغَِ اظيهتط هْقة آب هَضز ً َىيليه 4/7 نيتٌؾهرعًي ىطين نحطا توٌؾَض

هطهت جازُ  – هٌغَِ اظيهتط هْقة آب هَضز ً َىيليه 15 نيتِ هٌؾَض  تٌؾ جطاىيتِ  ؾس ه يزؾتطؾ

 زؾتطؾي ؾس نالح السيي ّال

 آتطؾاًي زض زؾت تْطُ تطزاضي

- - - 

- - - 

- - - 

 6742 25438 )هيليَى ضيال( 2ٍ  1قثِْ ّاي آتياضي ٍ ظّْكي 
ٍ  يتطٍ ؿاتيتاؾ يهطهت ٍ تاظؾاظ -ّعيٌِ آظهايكات هَضزي پطٍغُ هطهت ٍ تاظؾاظي تٌس اًحطاىي تعضٍز

ّاًال  يٍ تطٍظ ضؾاً ؽيضٍ ٍ انالح جازُ ؾطٍ ييهاق يانالح ًطزُ جاًپٌاُ پلْا -ي ؾس اًحطاىي ّطاظ ْيهْاً

 تجي ترف اٍل ياضيقثِْ آت يْف ّاّا ٍ ظّ

 - - - ًيطٍگاّْاي تطٍأتي )هگاٍات(
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 ازاهِ جسٍل ٍضعیت تاسساسي تاسیسات آب

 قطح
1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

ؾسّاي هرعًي چٌس 

 هٌؾَضُ

 )هيليَى ضيال( 

ًگْساضي ٍ 

 ويطات)جاضي(تق
2660 1872 3950 3950 4000 3428 5000 4398 5000 4896 

 9685 26946 6314 40078 0 35840 2888 9500 3645 7060 *هطهت ٍ تاظؾاظي)عطح(

آتطؾاًي زض زؾت 

 تْطُ تطزاضي 

 )هيليَى ضيال(

 - - - - - - - - - - ذغَط اًتَال آب 

 - - - - - - - - - - تهييِ ذاًِ آب 

 - - - - - - - - - - ظى آب هرا

قثِْ ّاي آتياضي ٍ 

 ظّْكي

 )هيليَى ضيال( 

ًگْساضي ٍ 

 تقويطات)جاضي(
2286 2991 3343 8358 5000 5572 5500 13285 5500 10174 

 6742 25438 3240 37402 0 42528 2745 15500 4676 6580 *هطهت ٍ تاظؾاظي)عطح(

 701 770 700 700 - - - - - - ًيطٍگاّْاي تطٍأتي )هگاٍات(

گضاسش ًْايي )لغعي( ،( 98هي تاضذ ٍ تا تَخِ تِ صهاى اتوام سال هالي عشح ّا )تيش هاُ سال ( 97اسفٌذ سال هٌتْي تِ هشتَط تِ سال هالي خاسي) گضاسش فَق اعالعات تَضيح ايٌىِ* 

 دس پاياى دٍسُ اسائِ خَاّذ ضذ.
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 )زرغس( يهتَسظ راًسهاى تاسیسات آت -38

 قطح
 (96-97آتي هٌتْي تِ ؾال هَضز گعاضـ )ؾال آتي ؾال 

 فولْطز تطًاهِ

ضاًسهاى اًتَال قثِْ ّاي هسضى آتياضي ٍ 

 ظّْكي )تجي(
100 80 

  (اًساسُ گیزي ٍ تحَيل حجوي آب )ضاذػْا ٍ اعالعات كويًاهِ عولکزز تز -39

 ّااي سسپ -1-39
 تكطح شيل تَزُ اؾت . )تِ هيليَى هتطهْقة ( 96-97آتي ض ؾال هيعاى آب ضّا قسُ تِ جْت ههاضه هرتلو اظ ؾسّاي هرعًي ز

 ًَؿ ههطه          

 ؾال                
 جوـ ؾايط***  نٌقت قطب**  ّكاٍضظي* 

1396 226.5 28.4 0 78.9 333.8 

1397 130.68 39.75 0 45.69 216.12 

 

 هيليَى هتط هْقة  7.12ٍ ؾايط ؾسّا  4.83، هيجطاى 66.17، الثطظ 52.55 * حجن آب ذطٍجي تطاي ههاضه ّكاٍضظي اظ ؾسّاي هرعًي قْيس ضجائي

 تاضگصاضي ًوي قَز.  Iran Damsايٌتطًتي هيليَى هتط هْقة اظ حجن آب ذطٍجي تطاي ّكاٍضظي هطتَط تِ ؾس فثاؼ آتاز تَزُ ِّ زض ؾيؿتن 0.3هي تاقس. 

 هيليَى هتط هْقة هي تاقس. 11.05ٍ هيجطاى  16.07، الثطظ  12.63ضجائي ** حجن آب ضّا قسُ زض ترف قطب هطتَط تِ ؾسّاي هرعًي قْيس 

 تاقس.*** ؾايط ههاضه قاهل ههاضه ظيؿت هحيغي ٍ آب ضّا قسُ اظ هرعى ؾس زض ظهاى ؾطضيع هي
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    : ضثکِ ّاي آتیاري ٍ سّکطي -2-39

 .هي پصيطز ماًجا آٍضزيآب تط اؾاؼ ٍ تحَيل  ؾثِ هحا ٌساققثِْ ّا تِ زٍ زؾتِ انلي ٍىطفي تَزُ ٍىاٍس اتعاضّاي اًساظُ گيطي حجوي هي ت

 .گطزز ّاي تْويل قسُ ٍتِ تْطُ تطزاضي ضؾيسُ اظ هحل آتطؾاًي تحَيل قطّت آتياي اؾتاى هي پطٍغُّليِ عطحْا ٍ :عطحْاي آتطؾاًي  -3-39

 : چاّْا، چطوِ ّا ٍ لٌَات -4-39

 ٌاتع آب سيزسهیٌي ) هیلیَى هتز هکعة(هتزًاهِ ٍ عولکزز تزاي اًساسُ گیزي ٍ تحَيل حجوي 

 قطح
 1397 96فولْطز ؾال  95فولْطز ؾال  94فولْطز ؾال  93فولْطز ؾال

 فولْطز پيف تيٌي فولْطز پيف تيٌي فولْطز پيف تيٌي فولْطز پيف تيٌي فولْطز پيف تيٌي

 241 241 241.6 241.6 240 240 240 240 390 268 چاّْا، چكوِ ّا ٍ ٌٍَات:

 : غسٍر اسٌاز ٍ لزارزازّاي فزٍش آب )ضاذػْا ٍ اعالعات كوي(عولکزز  -41

 : ضثکِ ّاي آتیاري ٍ سّکطي -1-41
 1393ؾال  1394ؾال  1395ؾال 1396ؾال 1397ؾال 

 ًام قثِْ
 حجن هثلل حجن هثلل حجن هثلل حجن هثلل حجن هثلل

12،302 68 35،739 111 29،770 101 27،142  110 21،274 114 
 تجي

 كاٍضظي ، نٌقت()ّ

 

 قةهْهتط  هيليَىحجن :                                       يليَى ضياله هثلل :
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، قف عطح تعضٓ هغالقاتي ٍ 1425هغاتٌ عطح جاهـ آب قطب تطاي ّل جوقيت اؾتاى تا اىٌ ؾال قطّت زض ؾال هَضز گعاضـ :  عزحْاي آتزساًي -2-41

هيليَى هتط هْقة آب قطب تهييِ قسُ  350ّا زض ّل حسٍز  هيلياضز ضيال زض زؾت هغالقِ ٍ اجطا زاضز ِّ تا اجطاي ايي عطح 30000اجطايي ضا تا تطآٍضز ّلي حسٍز 

 تْساقتي اظ هٌاتـ آب ؾغحي تطاي جوقيت اؾتاى تأهيي ذَاّس قس.

 هماٍم ساسي، ايوٌي ٍ پايساري تاسیسات آب )ضاذػْا ٍ اعالعات كوي( -41
 تْساسي( اًثي آى: )الساهات زرجْت هماٍم ساسي ٍسس ٍ تاسیسات ج -1-41

و
زي

ض
 

 فٌاٍيي فوليات هطهت ٍ تاظؾاظي
 فولْطز

 )هيليَى ضيال(
 تَضيحات

 زض زؾت اٍسام 3000 ترف زٍم ؾاحل ضاؾت -هطهت ٍ تاظؾاظي قثِْ آتياضي ٍ ظّْكي تجي 1

 زض زؾت اٍسام 1000 هطهت ٍ تاظؾاظي تٌس اًحطاىي تعضٍز)قيازُ( 2

 زض زؾت اٍسام 2500 السيي ّال فوليات ظيطؾاظي ٍ آؾيالت جازُ زؾتطؾي ؾس هرعًي نالح اجطاي 3

 زض زؾت اٍسام 2000 هطهت ٍ تاظؾاظي جازُ زؾتطؾي ؾس هيجطاى 4

 

گضاسش ًْايي ،( 98ي عشح ّا )تيش هاُ سال هي تاضذ ٍ تا تَخِ تِ صهاى اتوام سال هال( 97اسفٌذ سال هٌتْي تِ هشتَط تِ سال هالي خاسي) گضاسش فَق اعالعات تَضيح ايٌىِ* 

 )لغعي( دس پاياى دٍسُ اسائِ خَاّذ ضذ.
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  ًیزٍگاّْاي تزلآتي: -2-41

 گشارش فعالیتْاي تْزُ تززاري، تعویزات ٍ ًگْساري ًیزٍگاّْاي تزلآتي زرحال تْزُ تززاري

 

 
 
 
 
 

ؾْن تَليس  تقويطات ؾالياًِ

ًؿثت تِ هتَؾظ 

 ؾالياًِ

 )زضنس( 

 (MWHطغي)هيعاى اً
تطً 

ههطه 

زاذلي 

(MWH) 

ؽطىيت 

ٍاتل 

تَليس 

(MW) 

ؽطىيت 

فولي 

(MW) 

 ىقاليت

  
ًام 

 ًيطٍگاُ

فولْطز 

 )ضٍظ(

تيٌي  پيف

 )ضٍظ(
 تقساز ٍاحس

فولْطز 

 )ضٍظ(

تيٌي  پيف

 ()ضٍظ

تقساز 

 ٍاحس
 تَليس قسُ

هتَؾظ 

 ؾالياًِ
1397 1396 1397 1396 1397 1396 

60 60 3 60 60 3 28.27 102.18 6221 22480 22000 7 13.5 13.5 
قْيس 

 ضجايي
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  گشارش تعساز ذزٍج ٍاحسّاي ًیزٍگاّْاي تزلآتي زرحال تْزُ تززاري

 

 ّا اظ هساض ذاضج هي قَز. * ًيطٍگاُ ؾس قْيس ضجائي زض ٍضقيت ىقلي تٌْا زض ظهاى ضّاؾاظي آب ّكاٍضظي هَضز اؾتيازُ ٍطاض هي گيطز ٍ زض ؾايط ظهاى

 
 

 
 

 تَضيحات

 ذطٍج

 ىقاليت

 

 
 

 ًام ًيطٍگاُ

ظهاى فسم 

 (Hّاضّطز)

 تقساز

ظهاى فسم 

 (Hّاضّطز)

 تقساز

 ضياضغطا ًاگْاًي جوـ عثٌ تطًاهِ اضغطاضي ًاگْاًي جوـ
عثٌ 

 تطًاهِ

1397 
1396 

 

 قْيس ضجايي 0 0 4 4 3.18 0 0 1 1 0.67 *
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 اضغزاري ًیزٍگاّْاي تزلآتي تحت پَضصگشارش  ضزاية تار، تْزُ تززاري ، آهازگي ٍ ذزٍج 

 

 تَضيحات

 ىقاليت ضطاية

 

 

 

 ًام ًيطٍگاُ

 تاض تْطُ تطزاضي آهازگي ذطٍج اضغطاضي

1397 1396 1397 1396 1397 1396 1397 1396 

 
 قْيس ضجايي 97.17 99.09 71.87 54.64 92.98 99.63 0.11 0.06
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 ت هغالعِ ٍ ساذتگشارش ٍضعیت ًیزٍگاّْاي تزق آتي زر زس

                                                                                        

 ىقاليت                                                            ًام ًيطٍگاُ 

 ؽطىيت

(MW) 

 زض زؾت ؾاذت زض زؾت هغالقِ

ترف  تَضيحات

 ذهَني

ترف 

 زٍلتي

ترف 

 هَنيذ

ترف 

 زٍلتي

     5.07 آتي ؾس الثطظ ًيطٍگاُ تطً 

ٍطاضزاز تِ ٍ زض هطاحل تثسيل تا ؾطهايِ گصاض تياّوٌاهِ ؾطهايِ گصاضي، ؾاذت ٍ تْطُ تطزاضي اهضا 

ِ    تَزُ  تغـَض هـَاظي زض هطحلـِ ىطاذـَاى     گـصاض   ٍ زض ضوي تقلـت هكـْالت اضظي تـطاي ؾـطهاي

 تاقس. هيًيع گصاضي  ؾطهايِ

آتي ذظ اًتَال آب قطب ؾاضي ٍ ذطٍجي ظيؿت  تطًًيطٍگاُ  

 هحيغي ؾس قْيس ضجايي
2.71     

تا قطّت هٌْسؾاى پاضؾِ پايساض تِ فٌَاى ؾطهايِ گصاض ٍطاضزاز ؾطهايِ گـصاضي، ؾـاذت ٍ تْـطُ    

ٍ زض حال احساث آى  اتالك گطزيس 24/12/96هَضخ  404/39566/26تطزاضي اهضا ٍ عي ًاهِ قواضُ 

 تاقس. هي

 زضنس پيكطىت زاقتِ اؾت. 85حسٍز      122 لقات پتاًؿيل ياتي تطً آتي زض تاظُ عطح چالَؼهغا 

 زضنس پيكطىت زاقتِ اؾت. 85حسٍز      115 هغالقات پتاًؿيل ياتي تطً آتي زض تاظُ عطح ؾطزآتطٍز 

     27 هغالقات ًيطٍگاُ ّاي تطً آتي گلَضز 

-زضنس پيكطىت زاقتِ اؾت. هؿيط آب قطب تْكْط 75هغالقات ًيطٍگاُ تطً آتي پاي ؾس حسٍز 

فلت ًاهكرم تَزى عطح ًْـايي آتطؾـاًي، هتٍَـو گطزيـس. هغالقـِ       زضنس ِّ تِ  50ًْا حسٍز 

 زضنس پيكطىت ٍ گعاضـ اٍليِ آى زضياىت قس. 90آتطؾاًي هؿيط ضٍزذاًِ هْطتاى ضٍز حسٍز 

 زضنس پيكطىت زاقتِ اؾت. 90حسٍز      56 ِ ّطاظضٍزذاً  هغالقات ًيطٍگاُ ّاي تطً آتي )پتاًؿيل ياتي ( 

 تطاي اجطا زض ٍالة تؿتِ ّطاظ هي تاقس.     25 ًيطٍگاُ ّاي تطً آتي ؾس ّطاظ 

 زضنس پيكطىت زاقتِ اؾت. 30ٍطاضزاز اتالك گطزيس ٍ حسٍز      * پتاًؿيل ياتي تطً آتي ضٍزذاًِ تاالض 

     0.2 ٍضظي ؾس هيجطاىتياّوٌاهِ تطً آتي آب ذطٍجي قطب ٍ ّكا 
تِ فلت ّاّف قسيس ٍيوت ذطيس تضويٌي، پاييي تَزى ؽطىيت ٍاًطغي تَليسي، ؾـطهايِ گـصاض اظ   

 تاقين. هيجسيس گصاض  زض حال پيگيطي تطاي جصب ؾطهايِ ازاهِ ىطآيٌس هٌهطه قس.

 هي تاقس. اذص هجَظات جْت فَس ٍطاضزاز هطاحل هكنَل پيگيطي ؾطهايِ گصاض     30. )زضجاى(تٌْاتي 1تياّوٌاهِ تطً آتي ؾِ ّعاض  

هغالقات پتاًؿيل ّاي تطً آتي ضٍزذاًِ ّاي تاتلطٍز ٍ تجي ٍ 

 ّا ؾطقاذِ
*      اًجام پصيطىت. 1397اؾتقالم اًتراب هكاٍض زض پاياى ؾال 

 353 جوـ
 

 تاقس. آتي هي زض هطحلِ هغالقِ جْت تقييي ؽطىيت تطً *
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 ًگْساري ، زرآهس ٍ ًزخ فزٍش اًزصي ًیزٍگاّْاي تزلآتي تحت پَضص گشارش اعتثارات تعویزات ٍ

 

 تَضيحات

 ًطخ ىطٍـ تطً

 زضآهس)هيليَى ضيال(

 افتثاضات)هيليَى ضيال(
 ىقاليت

 

 

 

 ًام ًيطٍگاُ

پيكطىت 

 ضيالي)زضنس(
 ههَب فولْطز

پيكطىت 

 ضيالي)زضنس(
 ههَب فولْطز

(Rial/KWH) 

1397 1396 1397 1396 1397 1396 

 قْيس ضجايي 700 700 (100%) 770 701 (100%) 11288 3464 502 557 

 
 جوـ 700 700 (100%) 770 701 (100%) 11288 3464 502 557
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 فصل پنجن
 کسب و کار، توسعه يفضا 

 هطارکت بخص غیردولتي  
 و خصوصي سازي

 

 

 

 

 

 

 

 



    آب منطقه ای مازندران سهامی شرکت

 

 
 
 
 

 

58 

 ريالهیلیَى ارلام تِ                                         ٍ سزهايِ هیي ٍ تجْیش هٌاتع هالي اس تاسار پَلأت  -42

 

 ًَؿ تؿْيالت

ًام ًْاز پطزاذت 

ٌٌّسُ يا تاهيي 

 ٌٌّسُ

1393 1394 1395 1396 1397 

 فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ فولْطز تطًاهِ

 تؿْيالت ضيالي
 تاًِ ّكاٍضظي

 ز ًَييتاًِ اٍتها
50000 1582 30000 19300 19360 19360 0 0 0 0 

 0 0 0 0 - - - - - - - تؿْيالت اضظي

 0 0 0 1210000 610000 610000 690000 700000 - 120000 - اٍضاً هكاضّت

 - - - - - - - - - - - اتعاضّاي هالي تاظاض ؾطهايِ

 3132763 3202496 464399 723091 1022206 1091206 0 270000 20000 20000 - ؾايط)اؾٌاز ذعاًِ اؾالهي(

 3132763 3202496 464399 1933091 1651566 1720566 709300 1000000 21582 190000 - جوـ

 

گضاسش ًْايي )لغعي( ،( 98هاُ سال  هي تاضذ ٍ تا تَخِ تِ صهاى اتوام سال هالي عشح ّا )تيش( 97اسفٌذ سال هٌتْي تِ هشتَط تِ سال هالي خاسي) گضاسش فَق اعالعات تَضيح ايٌىِ* 

 دس پاياى دٍسُ اسائِ خَاّذ ضذ.
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 ) سزهايِ گذاري هستمین زاذلي ٍ ذارجي(عولکزز زر تَسعِ هطاركت ٍ سزهايِ گذاري ترص غیززٍلتي  -43

 اّساه عطح ًام عطح ضزيو
 ًَؿ ؾطهايِ گصاضي

(BOT ،BOO) ... ، 

ًام ؾطهايِ 

 گصاض

 جطاي عطحتاضيد ا هٌاتـ ؾطهايِ گصاضي 

زضنس پيكطىت 

 ىيعيْي
هٌاتـ زٍلتي ٍ زاذلي 

 قطّت ؾطهايِ پصيط

 هٌاتـ ؾطهايِ گصاض

 زاذلي ذاتوِ قطٍؿ

 )هيليَى ضيال(

 ذاضجي

 )هيليَى يَضٍ(

1 

آتي ذظ  ًيطٍگاُ تطً

اًتَال ؾس قْيس 

 ضجايي

تَليس تطً تِ 

 KW/H 3هيعاى 
BOO 

قطّت 

 پاضؾِ پايساض
- 55،500 1،730 97 98 70 

 - - - 1،730 55،500 - جوـ

  

 عولکزز زر ترص هسيزيت ٍجَُ ازارُ ضسُ -44

 تاًِ عطه ٍطاضزاز

 ٍضقيت پطزاذت ٍجَُ )هيليَى ضيال(

ٍجَُ اظ هحل هٌاتـ 

 فوَهي

ٍجَُ اظ هحل هٌاتـ زاذلي 

 قطّتْا

ٍجَُ هكاضّتي 

 تاًِ

ّل ٍجَُ ازاضُ 

 قسُ

ّل تؿْيالت 

 پطزاذتي

 - - - - - هٌاتـ زٍلتي(تاًِ .ّكاٍضظي.)

 1،782 2،388 358 - 2،030 تاًِ ّكاٍضظي

 - - - - - ؾايط )تٌگاّْاي اٍتهازي ظٍز تاظزُ(

 1،782 2،388 358 - 2،030 جوـ

 ضزيو اقاضُ قسُ هطتَط تِ قثِْ آتياضي ضٍؾتاي ٍضاظزُ فليا چوؿتاى قْطؾتاى ًَض هي تاقس.

گضاسش ًْايي )لغعي( ،( 98هي تاضذ ٍ تا تَخِ تِ صهاى اتوام سال هالي عشح ّا )تيش هاُ سال ( 97اسفٌذ سال هٌتْي تِ تِ سال هالي خاسي) هشتَط گضاسش فَق اعالعات تَضيح ايٌىِ* 

 دس پاياى دٍسُ اسائِ خَاّذ ضذ.
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 فصل ضطن
 وضعیت نیروي انساني،

 تحقیقات، آهوزش 
 و فن آوري 
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 تا احتؿاب تاظًكؿتِ ّا 1397ى ؾال آهاض تا پاياٍضعیت ًیزٍي اًساًي: 

 ًیزٍي اًساًي ٍ ّشيٌِ تعساز  -45

 قطح

 تقساز ّل تقساز ظى تقساز هطز

 حًََ ٍهعاياي

 هؿتوط ٍ ميطهؿتوط پطزاذتي

 ضيال(هيليَى )

 هجوَؿ ّعيٌِ ّاي پطؾٌلي

 ضيال( َىيلي)ه

 ؾال ٍثل
ؾال هَضز 

 گعاضـ
 ؾال ٍثل

ؾال هَضز 

 گعاضـ
 ؾال ٍثل

ؾال هَضز 

 *گعاضـ
 ؾال ٍثل

ؾال هَضز 

 گعاضـ
 ؾال ٍثل

ؾال هَضز 

 گعاضـ

 209،901 210،705 170،000 145،002 180 179 22 20 158 159 ّاضهٌساى

 19،849 17،512 14،372 11،976 16 19 1 0 15 19 ّاضگطاى

 229،750 228،217 184،372 156،978 196 198 23 20 173 178 جوـ

ًيط( لْي زض  196لحاػ قسُ اؾت ) 1397ايي اؾت ِّ زض ايي جسٍل تقساز پطؾٌل پاياى ؾال  1397ؾال اؾيٌس  29ًَ تا نَضتْاي هالي هٌتْي تِ زض جسٍل ىفلت تياٍت جوـ پطؾٌل  *

 ًيط( 187اضائِ گطزيسُ اؾت. جسٍل شيل تط اؾاؼ نَضتْاي هالي قطّت هي تاقس.) 1397نَضتْاي هالي،  هياًگيي تقساز پطؾٌل ؾال 

    )تعساز( ساهي ًیزٍي اًساًيٍضعیت استر  -46

      
 جوـ ّاضٌّاى ٍطاضزازي ّاضٌّاى زائن قطح

 198 78 120 1396ؾال 

 187 71 116 1397ؾال 

 
 ًيط اظ پطؾٌل قطّت تاظًكؿتِ قسًس. 18زض ترف جاضي ، 97زض عي ؾال * 
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 زر پاياى سال هَرز گشارش )تعساز(سَاتك ذسهتي ًیزٍي اًساًي  -47

 ؾال 5ّوتط اظ  قطح
 14تا 5تيي 

 ؾال

 24تا  15تيي 

 ؾال

 ؾال 30تا  25
ؾال تِ  30

 تاال
 26تا  25تيي  جوـ

 ؾال

 28تا  27تيي 

 ؾال

 30تا  29تيي 

 ؾال

 180 7 22 44 15 28 35 29 ّاضهٌساى

 16 5 2 3 3 2 1 - ّاضگطاى

 196 12 24 47 18 30 36 29 جوـ

 

 ز()تعساتحػیالت ًیزٍي اًساًي ٍضعیت  -48

 

 قطح

 جوـ ىًَ ليؿاًؽ ٍ تاالتط ليؿاًؽ ىًَ زيپلن زيپلن ّوتط اظ زيپلن

ؾال 

 ٍثل

ؾال هَضز 

 گعاضـ

ؾال 

 ٍثل

ؾال 

هَضز 

 گعاضـ

 ؾال ٍثل
ؾال هَضز 

 گعاضـ
 ؾال ٍثل

ؾال هَضز 

 گعاضـ

ؾال 

 ٍثل

ؾال هَضز 

 گعاضـ

ؾال 

 ٍثل

ؾال 

هَضز 

 گعاضـ

 180 179 95 77 75 87 6 8 4 7 0 0 ّاضهٌساى

 16 19 0 0 0 0 4 4 10 11 2 4 طاىّاضگ

 196 198 95 77 75 87 10 12 14 18 2 4 جوـ
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  زٍرُ ّاي آهَسضي -49
 1397فولْطز ؾال  1396فولْطز ؾال 

ّعيٌِ  ؾغح ّاضگطي ؾغح ّاضزاًي ؾغح ّاضقٌاؾي

 آهَظـ
 ()هيليَى ضيال

ؾغح 

 ّاضقٌاؾي
ّعيٌِ  ؾغح ّاضگطي ؾغح ّاضزاًي

 آهَظـ
 ()هيليَى ضيال

تقساز 

 زٍضُ

ًيطهاُ 

 ّل

تقساز 

 زٍضُ

ًيطهاُ 

 ّل

تقساز 

 زٍضُ

ًيطهاُ 

 ّل

تقساز 

 زٍضُ

ًيطهاُ 

 ّل

تقساز 

 زٍضُ

ًيطهاُ 

 ّل

تقساز 

 زٍضُ

ًيطهاُ 

 ّل

95 107 4 10 2 4 3،082 83 81 20 5 8 1.5 2،461 

 

 

 

 يعزحْاي پضٍّطي ٍ تحمیمات -51

 هثالل تِ هيليَى ضيال                                                                                                                                                                

 فولْطز ؾال هَضز گعاضـ گصقتِفولْطز ؾال 

 تقساز

 عطحْا

 تَزجِ پيف تيٌي قسُ

 ايؾطهايِ هحل افتثاضات  اظ

 ّعيٌِ اًجام قسُ

 اضات ّعيٌِ ايهحل افتث اظ

 تقساز

 عطحْا

 تَزجِ پيف تيٌي قسُ

 ايؾطهايِ هحل افتثاضات  اظ

 ّعيٌِ اًجام قسُ

 هحل افتثاضات ّعيٌِ اي اظ

5 1،431 1،053 6 1،560 828 
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 فت()زرغس پیطز اعالعات عولکزز تزًاهِ تَسعِ في آٍري -51  

 تحٌَ ّاهل زاليل فسم 
زضنس 

 تحٌَ
 ضزيو  تْاليو اٍساهات

- 100 
ٍ  تاقس ًوي XPؾيؿتن فاهل  اي زاضاي ضاياًِ زض ّل ّيچ ٍ قس اًساظي ضاُزؾتگاُ ضاياًِ جسيس ذطيساضي ٍ  26

 هي تاقٌس. 10ٍ  7ّا اظ ٍضظى  OSتواهي 
 1 تطٍظضؾاًي ضاياًِ ّا ٍ ؾيؿتن ّاي فاهل

- 100 
ًيع پٌْاي تاًس ؾتاز تقِ، زض هسيطيت هٌاتـ آب قْطؾتاًْاي تاايٌتطاًت ٍ  MPLSپٌْاي تاًس زٍ تطاتطي اىعايف  

 ًيع اتراش قسُ اؾت. FTTHزٍ تطاتط قسُ ٍ ايٌتطًت  MPLS  ٍ ايٌتطاًت

قطّت ٍ  ظيط ؾاذتْاي اضتثاعياؾتاًساضز ؾاظي  ٍ انالح، تَؾقِ

  ٍاحسّاي تاتقِ
2 

- 100 
اهَضات تاتقِ ٍ ض زياىتِ ٍ  تنييط ciscoتِ  هسيطيت هٌاتـ آب قْطؾتاًْاتواهي ؾَئيچْاي قثِْ زاذلي ؾتاز ٍ 

 .ض حال اضتَاء ذَاّس تَزاضتثاعات قثِْ ّوَاضُ زض حال ضنس ٍ زض نَضت ًياظ ز ؾتاز
 3 ٍ يْپاضچِ ؾاظي قثِْ زاذلياؾتاًساضز ؾاظي  ،انالح، تَؾقِ

- 100 
UTM قثِْ قطّت ًهة ٍ ضاُ اًساظي قس. آًتي ٍيطٍؼ ّاي ًؿرِ انل ذطيساضي ٍ تطٍظ ايٌتطًت لثِ زض  ايطاًي

 اًساظي اٍليِ قسُ اؾت. ذاضجي ًيع ذطيساضي ٍ ًهة ٍ ضاُ UTM .پصيطىتاليؿٌؽ اًجام  زاًي ٍ اىعايف تقساضؾ
 4 اىعايف ضطية اهي ؾاظي ظيطؾاذتْاي قطّت

 
 5 اتاً ؾطٍض اؾتاًساضز ؾاظي ،انالح، تَؾقِ ٍ اؾتاًساضز ؾاظي قس. تغَض ّاهل اجطا 100

- 100 
 هجاظي ّايتقساز ؾطٍضفالٍُ تط آى  ساضي ٍ ًهة ٍ ضاُ اًساظي گطزيس.ذطي 97زض ؾال  G9زؾتگاُ ؾطٍض يِ 

 .ِ اؾتياىت اىعايفزؾتگاُ  27قطّت تِ 
 6 اضتَاء ٍ تطٍظضؾاًي ؾطٍضّا ٍ تْطُ هٌسي اظ ٍاتليت  هجاظي ؾاظي

- 100 
زض  ذسهت 23ىطآيٌس قطّت قٌاؾايي، احهاء، هؿتٌسؾاظي ٍ انالح قسُ ِّ اظ ايي هياى ذسهت ٍ  58تقساز 

 اضائِ هي گطزز. ؾاهاًِ ؾاهاب تهَضت الْتطًٍيْي 

 –احهاء زازُ ّا ، ىطآيٌسّا ٍ ضٍـ ّاي اجطايي جاضي قطّت 

 هٌْسؾي هجسز ىطآيٌسّا تا ٍاتليت الْتطًٍيْي ًوَزى ىطآيٌسّا
7 

 .ؾاًي قسُ اؾتاعالؿ ض زض پطتال ذسهت ًيع 58 ضاٌّواي هاغٍل اجطايي زض ٍب ؾايت قطّت ضاُ اًساظي ٍ 9تقساز  100 -
تطٍظضؾاًي ٍ تَؾقِ پطتال تا ضٍيْطز ايجاز پٌجطُ ٍاحس ذسهت 

  تطاٌّكي ( هثتٌي تط قٌاؾٌاهِ ذسهت –)اعالؿ ضؾاًي، تقاهلي 
8 

- 100 
ىقال افن اظ هالي، ؾاهاب، اؾتوالُ،ؾاهيط ٍ ّاضگعيٌي زض حال اضائِ تواهي ؾاهاًِ ّاي  MPLSتثاعي ضتؿتط ا ضٍي

 تي هي تاقٌس.ذسهت ٍ گعاضـ هسيطي

ٍضقيت قثِْ اذتهاني آب ّكَض ٍ ؾطٍيؽ ّا ٍ ؾيؿتن ّاي 

 اعالفاتي فولياتي  ىقال 
9 

- 100 
، اتَهاؾيَى هالي، اتَهاؾيَى ازاضي ىطظيي، تاًِ اعالفات زىتط هالي عطح تواهي ؾاهاًِ ّاي هالي جاضي،

 ٍ ... ىقال هي تاقٌس.   Gpsاب ، ؾاهاب، ؾاهيط، ٌّتطل ذَزضٍٍّطاضزازّا، اؾتوالُ اضاضي، هكتطّيي آ

 –)فوَهي ٍضقيت ؾيؿتن ّا ٍ ؾاهاًِ ّاي اعالفاتي فولياتي 

 زض قطّت اذتهاني ( ىقال 
10 
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 اغالح ٍ تْثَز سیستن ّا ٍ رٍش ّاي اًجام كار -52 

 ؾايط تاظًگطي ٍ انالح ضٍقْا هؿتٌس ؾاظي احهاي ضٍقْاي اًجام ّاض ؾال

 - ؾطفت زض اًجام ّاض ،اىعايف ّيييت 1پيَست يي دس صهاىٍ غشفِ خَ واّص ّضيٌِ ّا سال لثل

 - ؾطفت زض اًجام ّاض ،اىعايف ّيييت 1پيَست ٍ غشفِ خَيي دس صهاى واّص ّضيٌِ ّا سال هَسد گضاسش

 ترص عزح تکزين ارتاب رجَع عولکزز  -53

 ؾال
 زضنس ضضايت

 )ؾٌجف هيعاى ضضايتوٌسي اظ عطيٌ اؾتاًساضي(

 زضنس ضضايت

 عاى ضضايتوٌسي اظ عطيٌ قطّت()ؾٌجف هي

 زضنس ضضايت

 ٍظاضت ًيطٍ( -)ؾٌجف هيعاى ضضايتوٌسي اظ عطيٌ هتوطّع

1396 - 96.5 * 

1397 - 91.6 * 
 *ايي ترف اظ ؾٌجف اظ عطيٌ اعالفات زضياىتي تَؾظ ؾتاز ٍظاضت ًيطٍ اًجام هي قَز.

  ي زر سال هَرز گشارشرًٍس ٍ هیشاى ٍظايف ٍ فعالیتْاي ٍاگذار ضسُ تِ ترص غیززٍلت -54

 هالحظات درصذ بِ كل ٍظايف ٍ فعاليتْاي دستگاُ هيشاى ٍاگذاري رٍش ٍاگذاري عٌَاى ٍظايف ٍاگذار ضذُ بِ بخص خصَصي رديف

   211 خزيذخذهت خذهات خَدرٍّاي استيجاري 2

   211 خزيذخذهت اهَر خذهات عوَهي)باغباًي، ًظافت ٍ آبذارخاًِ( 3

   211 خزيذخذهت ًسَراهَر ًگْذاري آسا 4

   211 خزيذخذهت ٍ استخز ٍاگذاري سالي ٍرسضي 5

   211 خزيذخذهت سزٍيس تعويز ٍ ًگْذاري سخت افشار ٍ ضبکِ ٍ هخابزات 6

   211 خزيذخذهت گطت ٍ باسرسي 7

   211 خزيذخذهت ًگْذاري تأسيسات آبي 8

   211 خزيذخذهت اضيٍ ثبت ٍ ٍرٍد اطالعات پزًٍذُ ّاي تولک ار GISتْيِ ًقطِ 9

   211 خزيذخذهت آب  ٍ تَسيع تقسين :

   211 خزيذخذهت ٍصَل درآهذ 21

   211 خزيذخذهت تَسيع قبَض 22

   211 خزيذخذهت ساهاًذّي رٍدخاًِ 23

   211 هٌاقصِ اجزاي پزٍصُ ّاي عوزاًي 24
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 فصل هفتن

 و نسبتهاي هاليساير هوارد   
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  غزٍحِ علیِ ضزكت ٍ الساهات اًجام ضسُ تزاي حل ٍ فػل آىزعاٍي ه -55
 قطّت تِ قطح شيل هي تاقس:  ترف جاضيهكرهات پطًٍسُ ّاي هغطٍحِ زاضاي آثاض هالي زض 

  1397ٍضعیت ضکَائیِ ٍ زعاٍي ضزكت علیِ اضراظ زر سال  

تقساز پطًٍسُ ّاي 

 جطياًي

تقساز آضاء ضز 

 /قَْائيِزفَي

 جوـ هحَْم

 ضيال هيليَى تِ

 تقساز احْام نازضُ

 تِ ًيـ قطّت

هثالل هَضز هغالثِ تِ 

 هيليَى ضيال

تقساز 

 پطًٍسُ
 قطح

 حٍََي 40 2،000 8 400 1 31
 

 ّييطي 209 - 80 - - 129
 

 
 

  1397ٍضعیت ضکَائیِ ٍ زعاٍي اضراظ علیِ ضزكت زرسال  

تقساز پطًٍسُ ّاي 

 جطياًي

تقساز آضاء ضز 

 زفَي/قَْائيِ

 ّت()تِ ًيـ قط

 جوـ هحَْم

 

تقساز احْام نازضُ فليِ 

 قطّت

فليِ هثالل هَضز هغالثِ 

 هيليَى ضيالتِ  قطّت
 قطح تقساز پطًٍسُ

 حٍََي 52 10،000 1 - 9 42

 ّييطي 9 1،000 - - - 9
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ّسف ّا ٍ ًتايج  ضزح هأهَريتْاي اًجام ضسُ تَسظ اعضاي ّیأت هسيزُ ٍ ّوچٌیي هسيزاى ضزكت تِ ذارج اس كطَر ضوي اضارُ تِ -56

 : حاغل اس آًْا
                      .ت هسيطُ تِ ذاضج اظ ّكَض ؾيط ًٌوَزُ اًس أّيچ يِ اظ افضاء ّي ض ؾال هالي هَضز گعاضـز

 ريال َىهیلیارلام تِ             )جاري (هعاهالت اًجام ضسُ  -57

 قطح 
 فولْطز ؾال هَضز گعاضـ   گصقتِفولْطز ؾال 

 تقساز هثلل  تقساز هثلل 

 هعايسُ

 2 54،664 4 2،011 فوَهي 

 - - 0 0 هحسٍز

 32 23،300 16 8،163 تطُ تكطييات

 34 77،964 20 10،174 جوـ

 هٌاٍهِ

 3 47،349 3 38،226 فوَهي 

 - - 0 0 هحسٍز

 - - 0 0 تطُ تكطييات

 2 1،373 1 498 فسم العاهات تِ تطگعاضي هٌاٍهِ

 - - 1 870 اؾتقالهي

 5 48،722 5 39،594 جوـ

 0 0 0 0 ىؿد پيواى

 0 0 0 0 هكاٍضاى

 39 126،686 25 49،768 جوـ ّل   
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 اقذاهات انجام ضذه

 در خصوظ 
 تکالیف هجوع 
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  تکالیف هجوع عوَهي: -58

نالح قطّت  جِ تِ نطىِ ٍ: هساضُ پَقف تيوِ اي تطاي تيوِ ًوَزى زاضايي ّاي ثاتت آؾية پصيط تات2َپاؾد تٌس الو: ضزيو

 .هؿتٌسات تحَيل حؿاتطؼ گطزيس تيوِ ًوَزُ ٍ

زاليل ٍ تَجيْات هطتَط تِ اًحطاىات احتوالي فولْطز اظ  ٍ تَزجِ ٍ تهاٍيط گعاضـ هَايؿِ اي فولْطز : 1پاضاگطاه 3ضزيو 

 .تحَيل حؿاتطؼ هحتطم گطزيس تَزجِ تْيِ ٍ

ت هسيطُ اضؾال قسُ ّيأجْت تقيي ٍتْليو عي ًاهِ اي تِ  ٍ ؾٌَاتي تْيِ پاضاگطاه: تْيِ جسٍل ؾٌي اٍالم ضاّس 4ٍضزيو 

 . هؿتٌسات تحَيل حؿاتطؼ هحتطم گطزيس ٍّليِ هساضُ ٍ

هكْالت ؾس ىطين نحطا تِ ّوطاُ گعاضـ اظ هقاًٍت عطح ٍ تَؾقِ تِ ًوايٌسُ ؾاظهاى حؿاتطؾي ضؾيسُ ٍ ّوچٌيي  : 5تٌس 

ٍ هقاًٍت تْطُ تطزاضي گعاضـ هيهلي  ظ ؾس ىطين نحطا زضذَاؾت هصاّطُ حضَضي ًوَزُاظ هسيط عطح ٍ ّاضقٌاؼ هغلـ ا هجسزاً

 .اظ ؾس هصَّض اضائِ گطزيس

،  ؾٌس ٍ تقييي تْليو اضاضي ٍ اهال : زض ذهَل هؿتٌس ؾاظي ًؿثت تِ اذص اؾٌاز هالْيت زاضايي ّاي ىاٍس4پاضاگطاه 8تٌس 

وايٌسُ ؾاظهاى حؿاتطؾي هؿتَط زض قطّت ضؾيسُ ِّ هؿتٌسات هطتَعِ ت ًيهساضُ ٍ ّاضّاي اًجام قسُ زض ايي ذهَل تِ ضٍ

 . تِ پيَؾت اضؾال هي گطزز

: زض اضتثاط تا اؾتَطاض هٌاؾة ٌّتطل ّاي زاذلي ٍ تكْيل ّويتِ حؿاتطؾي زاذلي هؿتٌسات الظم ٍ اتالميِ 5پاضاگطاه 8تٌس 

 .سين هي گطززت ؾاظهاى حؿاتطؾي ضؾيسُ ِّ هساضُ تِ پيَؾت تَيّاي هطتَعِ تِ ضٍ
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اؾٌاز هالي هثٌي  ت اظ ّليِ ٍطاضزاز ّاي هٌقَسُ ٍي:زض ذهَل زؾتَضالقول ٍ آييي ًاهِ ّاي اجطايي هثاضظُ تا پَلكَيي ضٍ 10تٌس 

 .، ّس پؿتي ٍ ... تَؾظ ًوايٌسُ ؾاظهاى حؿاتطؾي تقول آهسُ اؾت، ّس اٍتهازيتط زضج ّس قٌاؾِ

 : ؾايط هَاضز -تٌس ج 

گعاضـ هغالثات اظ ًيطٍّاي هؿلح ٍ آتيا ِّ ّط ؾِ هاُ يِ تاض اٍسام هي گطزز عثٌ هؿتٌسات پيَؾت تِ  : 3پاضاگطاه  5تٌس 

 .ت ًوايٌسُ ؾاظهاى حؿاتطؾي ضؾيسُ اؾتيضٍ

ت ًوايٌسُ ؾاظهاى حؿاتطؾي ضٍي: ًوًَِ اي تْويل اعالفات ٍ گعاضقات تاضگصاضي زض ؾاهاًِ زىتط هجاهـ تِ 4پاضاگطاه  5 تٌس

 .ٍثَل ٍاٍـ گطزيس ضؾيسُ ٍ هَضز

:زض ذهَل ًهة ٌّتَض َّقوٌس تا اؾتيازُ اظ اّطم هؿسٍز ًوَزى ٍ جلَگيطي اظ احياء هجسز چاُ ّاي 7پاضاگطاه  5 تٌس

ميطهجاظ ٍ ّوچٌيي اٍساهات تط تيالى ؾيطُ ّاي آب ظيطظهيٌي هساضُ ٍ هؿتٌسات الظم تِ ّوطاُ گعاضـ تَجيْي اظ هقاًٍت تْطُ 

 .سُ ؾاظهاى حؿاتطؾي ضؾيسُ ِّ هؿتٌسات هطتَعِ تِ پيَؾت اضؾال هي گطززت ًوايٌضٍيتطزاضي تِ 

: هساضُ ٍ هؿتٌسات اظ ًطم اىعاض ٍ تَجِ تِ ىٌاٍضي ّاي ًَيي تطاي حياؽت اظ ضٍزذاًِ ّا ٍ تقازل تركي آب تِ 8پاضاگطاه  5 تٌس

 .ضٍيت ًوايٌسُ ؾاظهاى حؿاتطؾي گطزيس

 29/12/97ط لاًًَي  هزتَط  تِ عولکزز سال هالي هٌتْي پاسد تٌسّاي  گشارش حساتزسي  ٍ تاسر -59
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   ٍضعیت هالیاتي ضزكت تزاي پٌج سال گذضتِ -61

 ريالهیلیَى هثالغ تِ                                                                                                                                                                       

ؾال 

 هالي

هطجـ تكريم 

 هاليات
 هاليات ٍغقي هاليات تكريهي اتطاظي ظياى چگًَگي تكريم

هاليات 

 تأزيِ قسُ
 تَضيحات

 3942 4668 4668 (172222)  ضؾيسگي قسُ اؾت اهَضهالياتي ؾاضي 1392
هَضز افتطاو قطّت ٍاٍـ قسُ 

 اؾت

 4255 3583 14831 (148821)  ُ اؾتضؾيسگي قس اهَضهالياتي ؾاضي 1393
هَضز افتطاو قطّت ٍاٍـ قسُ 

 اؾت

 4897 4749 4897 (179351)  ضؾيسگي قسُ اؾت اهَضهالياتي ؾاضي 1394
ضؾيسگي قسُ ٍلي اتالك ًكسُ 

 اؾت

 ضؾيسگي قسُ اؾت 4787 4787 4787 (154817)  ضؾيسگي قسُ اؾت اهَض هاليات ؾاضي 1395

 ضؾيسگي ًكسُ اؾت 275 - 29066 (82784) ضؾيسگي ًكسُ اؾت اهَض هاليات ؾاضي 1396

 ضؾيسگي ًكسُ اؾت - - - (149153) ضؾيسگي ًكسُ اؾت اهَض هاليات ؾاضي 1397
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 :اجزاي احکام لاًًَي ٍ هػَتات  -61

  ائينٌقتي ٍ اجط ٍاًَى حساّثط اؾتيازُ اظ تَاى ىٌي ، هٌْسؾي ، تَليسي ، 3هازُ ٍ  2هازُ 2ُ تثهطاجطاي هياز 

 فولْطز : 

  ٍتطًاهِ ّا ٍعطحْاي فوطاًي اظ تَاى ىٌي ٍهٌْسؾي زاذلي اؾتيازُ هي ًوايٌس اّساه اجطايقطّت تطاي. 

  ٍُظيط هحتطم ًيطٍ 25/10/1386هَضخ  100/50/83487اجطاي ًؾام پصيطـ ٍ تطضؾي پيكٌْازات هَضَؿ ًاهِ قواض 

 1397فولْطز ًؾام تطضؾي ٍ پصيطـ پيكٌْازّا زض ؾال                                                             : فولْطز 

 

  ِتَؾقِ قكناجطاي هياز ٍاًَى تطًاه 

 فولْطز:  

  .هغاتٌ تا ٍاًَى تطًاهِ ٍ تطاتط تركٌاهِ ّاي ٍظاضت ًيطٍ اٍسام قسُ اؾت  

 ز گعاضـاجطاي هياز ٍاًَى تَزجِ ؾالياًِ ٍ ضَاتظ اجطائي تَزجِ ؾال هَض 

 : فولْطز

  ّاهال اجطاء هي ًوايس.ضا  (ذَز اّساه تاهطتثظ )تٌس ّاي قطّت هياز ٍاًَى تَزجِ ٍضَاتظ اجطايي آى 

 ضفايت هياز تركٌاهِ ؾياؾتْاي ٍظاضت ًيطٍ زض ذهَل نطىِ جَيي ٍ ّاّف ّعيٌِ ّاي ميط فولياتي 

تقساز پيكٌْازّاي 

 زضياىتي اظ ّاضٌّاى

اضائِ پيكٌْاز تِ ؾطاًِ 

 ّل قطّت

ؾطاًِ ؾالياًِ پيكٌْازّاي 

 اجطاقسُ ّاضٌّاى

هكاضّت ّاضٌّاى زض  ؾطاًِ 

 ًؾام پيكٌْازّا

تقساز پيكٌْاز 

 زٌّسگاى

پيكٌْازّاي تقساز 

 ي تِ ّل پيكٌْازگطٍّ

زضنس پيكٌْازّاي تاذيط 

 زض تطضؾي تِ زضياىتي

541 11/2 1 1 150 79 0 
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 : فولْطز

 ي ميط فولياتي  اٍسام ًوَزُ اؾت قطّت زض حس هَسٍضات ًؿثت تِ نطىِ جَيي ٍّاّف ّعيٌِ ّا. 

 ِاجطاي هياز اؾاؾٌاه  

 : فولْطز

 . توام هياز اؾاؾٌاهِ تطاؾاؼ ضَاتظ ٍ ٍَاًيي اًجام قسُ اؾت  

 ٍَاًيي ٍ هَطضات اتالمي ٍ ههَتات هجوـ فوَهي 

 : فولْطز

 ٍَاًيي ٍ هَطضات اتالمي ٍ ههَتات هجوـ فوَهي تطاؾاؼ ضَاتظ ٍ ٍَاًيي اًجام قسُ اؾت توام .  

 اجطاي ههَتات ّيات هحتطم ٍظيطاى 

 : فولْطز

 .گطزز ّاهال اجطا هي 

  اجطاي هياز ٍاًَى تٌؾين تركي اظ هَطضات هالي زٍلت ٍ الحاٍيِ آى 

 : فولْطز

  گطزز ّاهال اجطا هي. 

 ِاجطاي ؾايط ٍَاًيي ٍ هَطضات هَضَف 

 :  فولْطز

 گطزز ّاهال اجطا هي. 
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 ًسثتْاي هالي -62

 1397ؾال  1396ؾال  1395ؾال  1394ؾال  1393ؾال  قطح ضزيو

 ًؿثت جاضي 1
 زاضائيْاي جاضي

 تسّيْاي جاضي
0.6 0.42 0.33 0.61 0.71 

 ًؿثت ؾطيـ 2
 هَجَزي ّاال ٍ پيف پطزاذتْا -زاضائيْاي جاضي

 تسّيْاي جاضي
0.6 0.42 0.33 0.61 0.71 

 ًؿثت گطزـ زاضائي 3
 ّل زضآهس

 ّل زاضاييْاي ذالم
0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 

 ًؿثت تاظزُ زاضاييْا 4
 ؾَز ٍ ظياى ذالم

 ّل زاضاييْا
(0.03) (0.03) (0.03) 0.028 0.028 

 تاظزُ ؾَز ٍ ظياى ذالم 5
 ؾَز)ظياى( ًاذالم

 ّل زضآهس
(0.8) (0.87) (0.63)  (0.51) (0.54) 

6 
ؾَز )ظياى( ٍثل اظ ّوِ زٍلت تِ 

 زضاهس

 ؾَز)ظياى(ٍثل اظ ّوِ زٍلت

 ّل زضآهس
(0.76) (0.78) (0.60) (0.58) (0.52) 

 ًؿثت تسّي 7
 ّل تسّيْا

 ّل زاضاييْا
0.23 0.25 0.35 0.37 0.26 

 ًؿثت گطزـ ؾطهايِ جاضي 8
 ّل زضآهس

 ؾطهايِ زض گطزـ
(4.15) (2.51) (1.25) (4.14) (4.23) 

 ًؿثت هالْاًِ 9
 اضظـ ٍيػُ

 ّل زاضايي
0.97 0.74 (0.9) (0.62) (1.07) 

 تسّي ًؿثت پَقف 10
 زاضاييْاي ثاتت

 تسّيْاي تلٌس هست
4.9 4.66 3.5 3 5.09 
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 ازاهِ ًسثتْاي هالي
 1397ؾال  1396ؾال  1395ؾال  1394ؾال  1393ؾال   قطح ضزيو

11 
ًؿثت زاضايي جاضي تِ 

 ّل تسّي ّا

 زاضاييْاي جاضي

 هجوَؿ تسّيْا
- 0.019 0.6 0.075 0.099 0.021 

12 
هتَؾظ زؾتوعز ٍ هعاياي 

 ياًِهاّ

 جوـ حًََ ٍ زؾتوعز ٍ هعاياي ؾالياًِ

 هتَؾظ تقساز ّاضٌّاى× 12
 102384 73146 65789 55022 57466 ّعاضيال

13 
اضظـ ّل زاضاييْا  تِ 

 ّاضٌّاى قطّت

 ّل زاضاييْا

 هتَؾظ تقساز ّاضٌّاى
 28319657 1911867 20115000 21615000 23253286 ّعاضيال

 زضآهس ؾطاًِ 14
 ّل زضآهس

 تقساز ّاضٌّاىهتَؾظ 
 2579021 1895406 1363000 1262660 1215822 ّعاضيال

 پطؾٌليؾطاًِ  15
 ّعيٌِ ّاي پطؾٌلي

 هتَؾظ تقساز ّاضٌّاى
 1228609 876745 789000 841117 689600 ّعاضيال

 ؾطاًِ ؾَز ٍ ظياى ذالم 16
 ؾَز ٍ ظياى ذالم

 هتَؾظ تقسازّاضٌّاى
(779786) 676459 ّعاضيال  (560000)  (498288)  (797609)  

 تاظزُ ؾطهايِ زض گطزـ 17
 ؾَز ٍ ظياى ذالم

 ؾطهايِ زض گطزـ
- (2.3) (1.56) (0.5)  (0.144)  (1.3)  

18 
 ًؿثت تقويطات

 ٍ ًگْساضي 

 ّعيٌِ تقويطات ٍ ًگْساضي

 ّل ّعيٌِ ّا
- 0.016 0.024 0.023 0.02 0.02 
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 ًسثتْاي تْزُ ٍري -63

 1397ًؿثت ّاي ؾال  1396ًؿثت ّاي ؾال  1395ًؿثت ّاي ؾال  ٍاحس  قاذم ضزيو 

1 
 زضآهس حانل اظ ىطٍـ آب

 ّل آب ّاي ّعيٌِ

 هيليَى ضيال

 هيليَى ضيال

132665 =0.25 

529775            

125907 = 0.21 

589792             
 119905 = 0.20 

599387           

2 
 قت+ ...(حجن آب تحَيلي تِ ههطه ٌٌّسگاى اظ ؾس)ّكاٍضظي+ قطب+ نٌ

 *تقساز ّل ًيطٍي اًؿاًي قامل زض ترف آب

 هيليَى هتط هْقة

 ًيط

274.5 = 1.32            

208                       

333.8 =1.7 

200          
216.12 =1.10 

196          

274.5 = 1.009            

272                        

333.8 =1.3 

263        
216.12 =0.84 

257        

3 
 حجن آب ٍاتل تٌؾين زض ؾسّاي هرعًي

 ّعيٌِ اًجام فوليات احساث ؾسّاي هرعًي

 هيليَى هتط هْقة

 هيليَى ضيال

440.8    = 0.0001154 

                    3818600  

440.8=0.0001154 

                3818600  
440.8=0.0001154 

                3818600  

4 
 ين ياىتِ ؾسّاي هرعًيحجن آب تٌؾ

 حجن جطياًات ؾغحي

 هيليَى هتط هْقة

 هيليَى هتط هْقة

326.4 = 0.0796 

4100                 

235.2 =0.0569 

4136                  
215.51 =0.081 

2674                  

5 
 آتياضي ٍ ظّْكي احساث قسُ  هسضى ّاي ؾغح تحت پَقف قثِْ

 ّاي هسضى آتياضي ٍ ظّْكي قثِْ ّل فوليات احساث  ّعيٌِ

 ّْتاض

 هيليَى ضيال

11699=0.063 

187000              
11167=0.06 

        187000 

11557=0.06 

        187000 

6 
 ّاي تقويط ٍ ًگْساضي ؾس ٍ قثِْ هجوَؿ ّعيٌِ

 ّاي ّل آب  ّعيٌِ

 هيليَى ضيال

 هيليَى ضيال

9000 =0.017 

529775           

17940 = 0.03 

582140           

 15070 = 0.025 

                 599387     

7 
 هيعاى اجطاي عطحْاي ؾاهاًسّي ٍاليطٍتي ضٍزذاًِ

 ّعيٌِ ّاي اًجام قسُ 

 ّيلَهتط

 هيليَى ضيال

94.5= 0.00855 

  11050                  

119.8    = 0.0045  

 26571                     
53.6   = 0.00061 

87145                     

  س.ٌهي تاقّاض هقيي ًيط ٍطاضزاز  61ٍ   يط ّاضٌّاى ترف جاضيً 196قاهل ِّ  1396زض پاياى ؾال ًيط: تقساز ّل ًيطٍّاي اًؿاًي زض ترف آب  263*
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 ازاهِ ًسثتْاي تْزُ ٍري

گضاسش ًْايي ،( 98هي تاضذ ٍ تا تَخِ تِ صهاى اتوام سال هالي عشح ّا )تيش هاُ سال ( 97اسفٌذ سال هٌتْي تِ هشتَط تِ سال هالي خاسي) گضاسش فَق اعالعات ضيح ايٌىِتَ*

 )لغعي( دس پاياى دٍسُ اسائِ خَاّذ ضذ.

 

 1397ًؿثت ّاي ؾال  1396ًؿثت ّاي ؾال  1395ًؿثت ّاي ؾال  ٍاحس قاذم ضزيو

8 
 هيعاى تقازل تركي آترَاًْاي آب ظيطظهيٌي

 ّعيٌِ تقازل تركي

 هيليَى هتط هْقة

 هيليَى ضيال

    2  = 0.0003 

                      6000 

1.1 

0 

2.3 

0 

9 
 هيعاى تقازل تركي آترَاًْاي آب ظيط ظهيٌي

 هيعاى جثطاى ّؿطي هرعى ؾيطُ

 هيليَى هتط هْقة

 

2 =0.017 

                     117 

1.1 = 0.02 

54.27        

2.3 = 0.03 

76.18 

10 
 ّا هغالقِ حس تؿتط ٍ حطين ضٍزذاًِ

 قسُ ّاي اًجام  ّعيٌِ

 ّيلَهتط

 هيليَى ضيال

51.5 = 0.128 

400 

0.0628=  105.3 

1676.8 

      79.8 =0.0429 

             1860 

11 
 تطزاضي ؽطىيت ًيطٍگاّْاي تطٍاتي زض زؾت تْطُ

 ْاي تطٍاتي ّكَضّل پتاًؿيل

 هگاٍات

 هگاٍات

13.5    = 0.00120 

11216 

13.5    = 0.0011 

11874 

13.5    = 0.001125 

     12000  

12 
 تطزاضي ؽطىيت ًيطٍگاّْاي تطٍاتي زض زؾت تْطُ

 ّاي تَليس تطً ّل ّعيٌِ

 هگاٍات

 هيليَى ضيال

13.5= 0.0010 

12420 

13.5 = 0.0013 

10135 

13.5 = 0.0013 

10135 

13 
 هجوَؿ افتثاض ّعيٌِ قسُ ًگْساضي ٍ تقويطات قثِْ

 تطزاضي قسُتيكتطيي ؾغح تْطُ

 هيليَى  ضيال

 ّْتاض

7253  = 0.031 

            236872           

13418 = 0.060 

224568            

10174 = 0.045 

225139               

14 
 ّاي تقويط ٍ ًگْساضي ؾس ٍ قثِْ  هجوَؿ ّعيٌِ

 َؿ افتثاض ههَبهجو

 هيليَى ضيال

 هيليَى ضيال

10213  = 1.13 

9000  

17940=1.7 

10500       

15070=1.44 

10500       

15 
 ّاي هطهت ٍ تاظؾاظي ٍ فالج تركي هجوَؿ ّعيٌِ 

 هجوَؿ افتثاض ههَب

 هيليَى ضيال

 هيليَى ضيال

0 = 0 

7638 

9554 =0.13 

75480 

16427 =0.31 

52384             
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 فصل هطتن
 چالطها و راهکارها  
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  سال هَرز گشارش ضزكت زراّن چالطْاي  -64
 .ووثَد ًمذیٌگی تشای پشداخت حذالل ّضیٌِ ّای پشسٌلی ٍ غیش پشسٌلی ٍ وسَسات لاًًَی 

                 ًیوض فموذاى اّشهْوای لواًًَی     پاییي تَدى دسآهذ ضشوت تا تَجِ تِ ووثوَد هخواصى رخیوشُ ٍ تٌػوین آب ، پواییي توَدى ضوثىِ ّوای آتیواسی ٍ صّىطوی هوذسى ٍ ٍجوَد ضوثىِ ّوای سوٌتی ٍ

% اص هٌواتؽ دس آهوذی تَاسوطِ تػوَیة لوَاًیي هٌوؽ ٍغوَل دس ضوثىِ ّوای سوٌتی ٍ حوك الٌػواسُ ّوا ٍ تواثیش سوَء دس افىواس                 92ٍ اص دسوت دادى   ی ٍغَل دسآهذٍ هطالثوات ضوشوت  الصم تشا

  .ؾوَهی دس دادى سایش تذّیْای غیش ضوَل

 فشآیٌذ طَالًی اخز تخػیع آب طشحْای هطالؿاتی ، اجشایی ٍ دس حال تْشُ تشداسی. 

 ب .افضایص هتماضیاى حفش چاُ ٍ تؿذد هطتشویي تا تَجِ تِ ؾذم اتالـ تخػیع آب هٌاتؽ آب صیشصهیٌی ٍ هحذٍدیت اختیاس ضشوت دس اؾطای تخػیع آ 

 ذؾذم اختػاظ اؾتثاس دس تخص پظٍّطی ٍ تحمیمات واستشدی ٍ طَالًی تَدى فشآیٌذ تػَیة طشحْای پظٍّطی ٍ تغییش فشایٌذّای سسیذگی ٍ اسائِ و. 

 استاى. هطىالت فشاٍاى دس حفع ٍ حشاست اص حشین ٍ تستش سٍدخاًِ ّا تِ لحاظ ووی ٍ ویفی تا تَجِ تِ گستشدگی ٍ ٍسؿت ٍ تؿذد سٍدخاًِ ّا ٍ اًْاس 

 .ؾذم جزب ًیشٍی اًساًی هتخػع ٍ واسآهذ 

 خطی . ؾذم لحاظ  اؾتثاس وافی جْت هطالؿِ  ٍطشاحی ٍ اجشای پشٍطُ ّای اغالح ٍتاص ساص ی ٍ ؾالج ت 

       22:ویلوَهتش سٍدخاًوِ  ٍ اًْواس  ٍ سوِ سٍدخاًوِ حفاغوت ضوذُ ٍ چْواس  سوذ هخضًوی  توأهیي وٌٌوذُ آب ضوشب ٍ تویص اص                9222 گستشدگی سوطح حَضوِ آتشیوض هاصًوذساى  ٍ ٍجوَد تویص اص 

 . ٍ آب ٍ َّایی خاظضشایط اللیوی  ّوچٌیي ٍجَد هٌاطك هتؿذد هوٌَؾِ تاهیي آب  ضشب ٍ لطؿِ آتثٌذاى  تا

 هات تخص وطاٍسصی تػَست سایگاى.ائِ تخص ؾوذُ ای اص خذاس 

 ضَد تؿویش ٍ ًگْذاسی تأسیسات تِ هَلؽ اًجام ًطذُ ٍ دسًْایت سثة هستْله ضذى لثل اص اتوام ؾوش هفیذ آى خَاّذ ضذ. ؾذم دسیافت ّضیٌِ ّای خذهات اسائِ ضذُ هَجة هی 

 ذم ٍجَد ساختواى اداسی هٌاسة دس ضْشستاًْاًیاص هثشم ساختواًْای اداسی هَجَد تِ تؿویشات اساسی ٍ ؾ. 

 ٌِّای هشتَطِ ٍ تؿشیف جایگضیي دس لَاًیي. حزف هٌاتؽ دسآهذی ضشوت تذٍى حزف ّضی 

 .ؾذم تٌاسة ساختاس ٍ تطىیالت آتْای سطحی تا هٌاتؽ هَجَد دس سطح استاى اص لحاظ تؿذد ٍ تٌَؼ 

 ّا دس حَصُ ّش اهَس. تؿذد فشهاًذاسیا تَجِ ؾذم تٌاسة ساختاس ٍ تطىیالت اهَس هٌاتؽ آب ضْشستاًْا ت 

 .ؾذم غذٍس هجَص جزب ًیشٍی اًساًی هتخػع هتٌاسة تا خشٍجی ًیشٍّا 
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 زر جْت رفع چالطْا ٍ هطکالت ٍ راّکارّاي اجزايي ّاپیطٌْاز -65

 .پیص تیٌی ٍ ایجاد اتضاسّای لاًًَی تشای پشداخت آب تْاء ٍ حك الٌػاسُ دس تخص ّای هختلف هػشف 

 یؽ دس غذٍس هجَص استخذام ًیشٍّای جذیذ تا تَجِ تِ تاصًطستگی ًیشٍی اًساًی.تسش 

 .اؾطای هجَص ّضیٌِ وشد اص هحل فشٍش اهَال ٍ داساییْا تشای پشداخت هطالثات واسوٌاى 

 .پیگیشی دس جْت تسشیؽ دس جْت دسیافت هطالثات آتفا ٍ آتفاس 

  ٍسؿت سٍدخاًِ ّای سیل خیض استاى تذلیل ٍلَؼ سیثالتْای هخشب ٍ سٌَات اخیش.پیص تیٌی سدیف هستمل طشح جاهؽ سیل تا تَجِ تِ تؿذد ٍ 

 سووتاى ٍ ؾووذم ٍجووَد پوویص تیٌووی سدیووف اجشایووی هشهووت ٍ تاصسوواصی سووشدٌِّ ّووای سووٌتی تووا تَجووِ تووِ سووٌتی تووَدى ضووثىِ ّووای آتیوواسی ٍ صّىطووی ٍ اسووتوشاس پذیووذُ خطىسووالی دس ا

 ًمذیٌگی وافی دس تخص جاسی.

 ٍ هتوشوض طشح تأهیي ٍ اًتمال آب تِ ضشوتْای آب هٌطمِ ای اخز سدیف هستمل. 

 تسشیؽ دس سًٍذ ٍ فشآیٌذ اتالـ تخػیع آب طشحْای تَسؿِ هٌاتؽ آب ٍ صیشصهیٌی. 

  ِسَاحل دسیای خضس.ّا ٍ   سٍدخاًِتػوین گیشی دس خػَظ هذیشیت یىپاسچ 

 س سطح هلی. تالش دس جْت استماء سطح فشٌّگی هشدم دس استفادُ تْیٌِ اص هٌاتؽ آب د 

  .) پیطٌْاد لَاًیي ٍ همشسات تىویلی تشای سفؽ هطىالت هَجَد )تاؾٌایت تِ ضشایط خاظ استاًْای ضوالی 

 اًی ضشوت لحاظ ضَد  .تا تَجِ تِ هطىالت ًمذیٌگی دس تخص جاسی تاصساصی ٍ هماٍم ساصی ساختواًْا اهَسات تْشُ تشداسی ، دس هَافمت ًاهِ ّای طشحْای هلی ٍ است 

 یص ووه صیاى دٍلتافضا. 
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 : ع زر سهیٌِ تعْسات هتماتل ضزكتْاولیف هجاتک -66
 هاًذُ علة اص) تذّي تِ(                                                                                                                                                          

 هيليَى سيال                                                                                                                                                                                                                                           

 زض  پـايـاى  ؾــال هثلـل  هقـاهلـِ قـــــطح  هقـاهلـِ ًَؿ ٍاتؿتگي ــًِام قـطّت عطه  هقاهلـ

 ّن گطٍُ قطّت تْطُ تطزاضي ٍ تَظيـ آب هاظًسضاى

حٌ العحوِ ذسهات ًگْساضي ٍتْطُ 

 تطزاضي اظ قثِْ ّاي آتياضي
87000 6515 

 - 18000 حٌ العحوِ تقويط ًٍگْساضي

 - - زضآهساجاضُ تؿتط

 116734 53203 حٌ الٌؾاضُ ّن گطٍُ ٍ ىاضالب قْطي اؾتاى هاظًسضاى قطّت آب

 544 544 حٌ الٌؾاضُ ّن گطٍُ ؾوٌاىقطّت آب ٍ ىاضالب قْطي اؾتاى 

 - - ؾپطزُ ًَسي اٍضاً هكاضّت ّن گطٍُ قطّت هٌْسؾي آب ٍ ىاضالب ّكَض

 0 1900 زيؾْن ّعيٌِ ّاي ضاّثط ّن گطٍُ قطّت هازض ترههي هسيطيت هٌاتـ آب ايطاى

 10064 18125 ىطٍـ آب قطب ّن گطٍُ قطّت آب ٍ ىاضالب اؾتاى تْطاى
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  1يَست پ

 ) خذٍل الف( 1397ًتايح الذام ّاي هشتثظ تا هستٌذساصي ٍ اغالح فشآيٌذّاي اختػاغي دستگاُ دس سال  -1 -1

 ي فشآيٌذ /اسائِ خذهتٍاحذ اغلي هتَلي اخشا عٌَاى فشآيٌذ/خذهت سديف
 ٍضعيت فشآيٌذ

 اسايِ تِ غَست غيشحضَسي اتَهاسيَى ضذُ اغالح ضذُ هستٌذ ضذُ

1 
حفش چاُ عويك ٍ ًيوِ عويك تشاي وليِ تخطْاي هػشف 

 13021446100ضشب ٍ سايش هػاسف( –غٌعتي  –)وطاٍسصي 
     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي -آب هٌغمِ اي هاصًذساى

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي -آب هٌغمِ اي هاصًذساى 13021446101گواًِ آصهايطي حفش 2

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي -آب هٌغمِ اي هاصًذساى 13021446103غذٍس پشٍاًِ حفش چاُ تِ خاي چاُ 3

     ًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسيهعا -آب هٌغمِ اي هاصًذساى 13021446106غذٍس پشٍاًِ وف ضىٌي ٍ تغييش هحل 4

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي -آب هٌغمِ اي هاصًذساى 13021446108غذٍس هدَص چاُ تِ خاي لٌات 5

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي -آب هٌغمِ اي هاصًذساى 13021446111پشٍاًِ حفش َّاوص ٍ گالشي/تغل وٌي چاُ 6

7 

ذيذ پشٍاًِ ٍ توذيذ پشٍاًِ تْشُ تشداسي تشسسي دسخَاست تد

حفش چاُ عويك ٍ ًيوِ عويك تشاي وليِ تخطْاي هػشف 

 13021447100ضشب ٍ سايش هػاسف( –غٌعتي  –)وطاٍسصي 

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي -آب هٌغمِ اي هاصًذساى

8 
تشسسي دسخَاست توذيذ پشٍاًِ وف ضىٌي ٍ تغييش 

 13021447101هحل
     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي -غمِ اي هاصًذساىآب هٌ

9 
حفش چاُ عويك ٍ ًيوِ عويك تشاي وليِ تخطْاي هػشف 

 13021446100ضشب ٍ سايش هػاسف( –غٌعتي  –)وطاٍسصي 

 هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى 

 هعاًٍت عشح ٍ تَسعِ –آب هٌغمِ اي هاصًذساى 
    

 تمال ٍ تَصيع آباً 10
 هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى 

 هعاًٍت عشح ٍ تَسعِ –آب هٌغمِ اي هاصًذساى 
    

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي-آب هٌغمِ اي هاصًذساى  اليشٍتي اًْاس 11

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –ِ اي هاصًذساى آب هٌغم خذهات هٌْذسي سٍدخاًِ )ديَاسُ حفاظتي ، تثثيت تستش ٍ ...( 12

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  اخاسُ تستش 13

     هذيشيت سٍاتظ عوَهي–آب هٌغمِ اي هاصًذساى  اسائِ خذهات تاصديذّاي علوي ٍ فٌي 14

     ظت ٍ تْشُ تشداسيهعاًٍت حفا –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  اداهِ حفاسي 15

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  آصهايص پوپاط ٍ تعيي آتذّي 16
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 ٍاحذ اغلي هتَلي اخشاي فشآيٌذ /اسائِ خذهت عٌَاى فشآيٌذ/خذهت سديف
 ٍضعيت فشآيٌذ

 اسايِ تِ غَست غيشحضَسي اتَهاسيَى ضذُ اغالح ضذُ هستٌذ ضذُ

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  استمشاس دستگاُ حفاسي 17

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  اغالح لذست تشق هَتَس يا تغيش ًَع ٍ افضايص 18

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  اغالح وشٍوي 19

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  اغالحيِ پشٍاًِ تْشُ تشداسي 20

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  پوپاط ثاًَيِ 21

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  تشخيع دستگاُ حفاسي 22

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  تىليف چاّْاي فالذ پشٍاًِتعييي  23

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  تغيش سٍش حفاسي 24

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  تغييش هيضاى تْشُ تشداسي 25

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  پشٍاًِ تْشُ تشداسيتوذيذ  26

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  توذيذ اعتثاس هدَص حفش 27

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  خاتدايي 28

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –هٌغمِ اي هاصًذساى آب  حفش چاُ تداي لٌات 29

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  حفش گالشي،َّاوص ٍ تغل وٌي ٍ دٍستشداسي 30

     هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  غذٍس هدَص ًػة تدْيضات 31
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 ) خذٍل ب( 1397م ّاي هشتثظ تا هستٌذساصي ٍ اغالح فشآيٌذّاي  هطتشن دستگاُ دس سال ًتايح الذا -2-1

 ٍاحذ اغلي هتَلي اخشاي فشآيٌذ /اسائِ خذهت عٌَاى فشآيٌذ/خذهت سديف
 ٍضعيت فشآيٌذ

دستگاُ ّاي اخشايي ديگشي وِ دس اخشاي 

 فشآيٌذ/اسائِ خذهت هطاسوت داسًذ
 ضذُ اتَهاسيَى اغالح ضذُ هستٌذ ضذُ

1 
دسخَاست توذيذ پشٍاًِ وف ضىٌي ٍ تغييش  يتشسس

 13021447101هحل
 -    هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي–آب هٌغمِ اي هاصًذساى 

 تَصيع تشق استاى    هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي–آب هٌغمِ اي هاصًذساى  تشلذاس ًوَدى چاُ 2

 ضشوت ًفت استاى    حفاظت ٍ تْشُ تشداسيهعاٍت –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  هدَص سَخت 3

 اداسُ ثثت ٍ اسٌاد    هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي–آب هٌغمِ اي هاصًذساى  13021446103غذٍس پشٍاًِ حفش چاُ تِ خاي چاُ 4

5 

حفش چاُ عويك ٍ ًيوِ عويك تشاي وليِ تخطْاي هػشف 

 سايش ٍ ضشب – غٌعتي –)وطاٍسصي 

 13021446100(هػاسف

 -    هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي–آب هٌغمِ اي هاصًذساى 

 غٌايع ٍ هعادى    هعاًٍت حفاظت ٍ تْشُ تشداسي–آب هٌغمِ اي هاصًذساى  آب هعذًي )تستِ تٌذي ( 6

 اداسُ ثثت ٍ اسٌاد    لشاسدادّا–آب هٌغمِ اي هاصًذساى  تااستعاله 7

8 
 -هٌاتع آب  ِياعالعات پا اًتطاس ٍ اسائِ آهاس ٍ ي،يتذٍ ِ،يتْ

 غٌعت آب ٌفعاىيٍ ر يٍ حمَل يمياضخاظ حم تِ
 -    ٍاحذ هغالعات–آب هٌغمِ اي هاصًذساى 

 -    حفاظت-تشًاهِ سيضي–آب هٌغمِ اي هاصًذساى  اههيپ كياص عش ياعالع سساً 9

 -    شُ تشداسيحفاظت ٍ تْ –آب هٌغمِ اي هاصًذساى  تشاوتَسي حفاسي ّاي دستگاُ هطخػات 10

 
 


