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فصل اول

کلیات



:مشخصات شرکت 

شرکتخالصه تاریخچه  –1 -1

 استان باتقسیم 1377 سال در و گردید وتأسیس منفک شمال اي منطقه آب شرکت از 1363 سال در مازندران اي منطقه آب سهامی شرکت : شرکت تاریخچه خالصه

 تصویب با سپس و یافت نام تغییر گلستان و مازندران اي منطقه آب شرکت نام به وزیران محترم هیأت 1377/7/26 مورخ 20230 شماره مصوبه طی گلستان و مازندران

. گردید تبدیل مازندران اي منطقه آب شرکت به ، گلستان اي منطقه آب شرکت تفکیک با 1383/2/7 مورخ مصوبه موجب به و اي منطقه آب شرکتهاي شدن استانی قانون

نیرو وزارت 1363/6/24 مورخ 9151/1752/505 پیشنهاد به بنا وزیران محترم هیأت 1363/7/18  مورخ مصوبه و آب عادالنه توزیع قانون 32 ماده باستناد :تأسیس مجوز

784: ثبت شماره                                    1367/7/18 :شرکت ثبت تاریخ

  ایجاد آبی برق انرژي تولید آب، منابع از بهینه بهره برداري حفاظت، توسعه، مطالعه، شناخت، راستاي در فعالیت گونه هر انجام : اساسنامه طبق شرکت فعالیت موضوع

 و قوانین در مندرج تکالیف چارچوب در آبی برق و ) وفاضالب آب به مربوط هاي وسازه تأسیسات استثناي به ( آبی هاي سازه و تأسیسات از نگهداري و برداري بهره توسعه

.باشد می نیرو وزارت هاي سیاست و مربوط مقررات

)گلوگاه شهرستان تا رامسر شهرستان از(مازندران استان سطح در )جغرافیایی ( :شرکت فعالیت گستره

ساري شهر شرکت اصلی مرکز :مرکزشرکت



نفرمیلیون  3/2: ـ تعداد جمعیت

میلیون نفر10:ـ تعداد جمعیت در پیک

فرمانداري 22:ـ تعداد فرمانداري ها 

نماینده 12:ـ تعداد نماینده گان مجلس

امور منابع آب در مناطق 8ـ در سطح استان داراي 

: ماموریت  شرکت  

صیانت و بهره برداري بهینه از منابع آب در منطقه    ـ

تولیدي ، خدماتی و شرب تامین نیازهاي آبی بخشهاي مختلف اقتصادي ،  	ـ

عه ایجاد تعادل بین  عرضه و تقاضاي آب با در نظر گرفتن اصول  توس  	ـ

.در راستاي برنامه توسعه کشور پایدارو 



ان نقشه وضعیت منابع آب است
الصاق گردد

مقدار واحد موضوع

23841 Km2 وسعت

3200000 نفر جمعیت

517
میلی متر 

درسال
میانگین بارش 

ساالنه

414
میلی متر 

درسال
میانگین 

نهتبخیرواقعی ساال

14/17
درجه

دسانتیگرا 

میانگین دماي 
ساالنه

3532 MCM
حجم بهره برداري از 

منابع آب

2259 MCM
حجم بهره برداري از 

منابع آب سطحی

1273 MCM
حجم بهره برداري از 
منابع آب زیرزمینی

0/5 متر افت دراز مدت

54 MCM
کسري مخزن دراز 

مدت



سنجش واحد نام کاال یا عنوان هدف 
مقدار عملکرد 

1395سال 

مقدار برنامه

1396سال  
مقدار عملکرد 

1396سال 

352939413532متر مکعب  میلیونحجم بهره برداري از منابع آب

238524002259متر مکعب  میلیونبهره برداري آب : الف 

234623552218مکعب متر میلیون کشاورزي  -ا

263228متر مکعب  میلیونشرب    -2

131313متر مکعب  میلیونصنعتی  -3

114415411273متر مکعب  میلیون بهره برداري آب برنظارت :ب 

6861041795متر مکعب میلیون کشاورزي  -ا

330370350متر مکعب میلیون شرب    -2

687068متر مکعب میلیون صنعتی  -3

606060متر مکعب میلیون سایر    -4

212122ساعت وات گیگابرقآبی : ج 

 میلیون متر معکب بوده که به دلیل همپوشانی در شش ماهه اول سال با بخش کشاورزي و شش ماهه دوم سال با سایر 165میزان آب مصرفی آبزي پروري معادل * 
.مصارف در جمع کل لحاظ نشده است



نوع مصرف

1396سال  1395سال  1394سال  

حجم مقدار
ر بودجهآب د

حجم مقدار
 عملکردآب در

 بر اساسدرآمد
صورتهاي مالی

حجم مقدار
ر بودجهآب د

حجم مقدار
 عملکردآب در

 بر اساسدرآمد
صورتهاي مالی

حجم مقدار
ر بودجهآب د

حجم مقدار
 عملکردآب در

 درآمد بر اساس
صورتهاي مالی

آب بها

1840188056،1191880188666،8221886189980،864  يکشاورز

143001781249،23320621235،259شرب   

141330،616131339،541131128،812صنعتی 

1868192386،73520712023115،59621052122144،935جمع آب بها

حق 
النظاره

667627988627613353627649260کشاورزي 

35025918،99428223518،50728221754،237شرب   

665522،619557536،082554636،041صنعتی 

705820،789582321،663582835،192سایر   

115399963،390102294676،6051022940125،730جمع حق النظاره

یالمیلیون ر/ مکعبمتر میلیون 

.می باشدمالی شرکت صورتهاي درج شده در بر اساس گزارشات سیستم آب زراعی ستون عملکرد مقدار حجم آب در 



فصل دوم

منابع و تولید



برنامه
1393139413951396

عملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامه
--------)میلیون مترمکعب( سدهاي مخزنی فقط براي تولید برق

ن
می

تأ
ل 

قاب
ب 

 آ
م

ج
ح )

ب
کع

رم
مت

ن 
یو

یل
م

(

سدهاي مخزنی چند 
منظوره

)میلیون مترمکعب(

کشاورزي، شرب، 
صنعت

317,2322,4317,2293317,2274,5317,2333,8

112109,6112106,2112100,44112112,6*برقآبی و سایر

1967,82139,11992,82231,52172,821082067,81922,7برداشت میان حوزه اي و مستقل از سدها

50,550,550,450,4پساب حاصل از تصفیه فاضالب
102102102,1102,1حاصل از بازچرخانی غیر شرب

23002464232525272505238524002259جمع کل

ت
رف

ش 
رو

 ف
به

ق 
بر

و 
ب 

 آ
م

ج
ح

1049	1000944100096310009761100لفتحویل در پاي سد و آبگیر به مصارف مخت

)توزیع(تحویل به تشکلهاي آب بران 
)میلیون مترمکعب(

--------
--------

طرحهاي آبرسانی
بهره برداري توسط شرکت

--------
--------

3024302130213022)هزارمگاوات ساعت(برقآبی 
--------)میلیون متر مکعب(صادرات آب 

--------سایر
	100094410009631000976جمع کل

.برنامه شامل حجم مفید مخازن سدها و عملکرد شامل حجم مصارف آب می باشد* 

.  در بخش کشاورزي لحاظ شده است) میلیون متر مکعب 112,6(بدلیل همپوشانی آب خروجی از نیروگاه با مصرف کشاورزي میزان آب خروجی از نیروگاه ** 



تعداد 

بخش

1393139413951396

عملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامه

708*20002376237027401500098314000کشاورزي

2029202420262025صنعت 

10131062023205شرب شهري و روستایی

--------آبزي پروري

--------..تفریحی، توریستی،

----7---بسته بندي و مظروف

111010105---سایر

203024182400278815050104214050743جمع

نـه بهـره فـر و فاقـد پرواه حبا توجه به عدم صدور پروانه بهره برداري جهت تعدادي از چاهها در سالهاي گذشته  پیش بینی صدور پروانه براي کلیه چاههاي داراي پروان*
.  منبع در برنامه صورت پذیرفته است  14000به تعداد برداري  

.ی داده نشددر سال جدید از تخصیصهاي اصالحی و کاهش یافته قبلی بوده است و از برنامه پنجم هیچگونه تخصیص گرفته از محل آب زیرزمینی تخصیص هاي صورت 
.می باشد... ردیف سایر شامل خدمات، فضاي سبز و 



1393139413951396بخش

650890-کشاورزي

-1008038صنعت

-9--شرب شهري و روستایی

72--آبزي پروري

-2--..تفریحی، توریستی،

-1--بسته بندي و مظروف

-7--سایر

10086114892جمع

تعداد 

)مجموع حقابه بران و تخصیص جدید.(مجوز صادره شامل صدور پروانه براي حقابه بران و بهره برداران جدید می باشد 892تعداد *



میلیون مترمکعب

ال متر معکب بوده که به دلیل همپوشانی در شش ماهه اول سال با بخش کشاورزي و شش ماهه دوم سمیلیون  20میزان آب مصرفی آبزي پروري معادل * 
.با سایر مصارف در جمع کل لحاظ نشده است

بخش
1393139413951396*

عملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامه

70053370055110416861041717*کشاورزي

6048605670687068صنعتی

378390370293370330370350روستاییشرب شهري و 

2030213020-20-**پروريآبزي 

-------.. )تفریحی، توریستی،(خدمات

-------بسته بندي و مظروف

6260606060---سایر

113899111309621541114415411195جمع



میلیون مترمکعب

*95-96 بیسال آ94-95 بیسال آ93-94سال آبی 92-93سال آبی بخش

2343248423462218کشاورزي

0131313صنعت

8,7302628شرب شهري و روستایی

152140145145*آبزي پروري

0-00..تفریحی، توریستی،

0-00بسته بندي و مظروف

112,3000سایر

2464252723852259جمع

م متر معکب بوده که به دلیل همپوشانی در شش ماهه اول سال با بخش کشاورزي و شش ماهه دومیلیون  145آب مصرفی آبزي پروري معادل میزان 
.سال با سایر مصارف در جمع کل لحاظ نشده است



فقره

شرح
1393139413951396

مسدودشناسائیمسدودشناسائیمسدودشناسائیمسدودشناسائی

75429913488132644266298104کشاورزي

--------صنعتی

--------شرب شهري و روستایی

--44----آبزي پروري

--------..)تفریحی، توریستی،(خدمات

--------بسته بندي و مظروف

--------سایر

75429913488132648270298104جمع



فقره

بخش
عملکرد سال مورد گزارشعملکرد سال گذشتهعملکرد دو سال گذشته

شناسایی
جمع آوري 

منصوبات
شناسایی

جمع آوري 

منصوبات
شناسایی

جمع آوري 

منصوبات

18018011011011098کشاورزي

-----222صنعت

------شرب شهري و روستایی

1113-67آبزي پروري

------..تفریحی، توریستی،

------بسته بندي و مظروف

------سایر

469180111111111101جمع

ی می باشند مجوز از آب سطحی و زیرزمینو  با توجه به شرایط آبی و انواع اراضی تحت کشت و منابع آبی متعدد و متنوع،کلیه اراضی داخل شبکه مدرن ، نیمه مدرن و سنتی داراي حقابه* 
عـی چنـد اما در شرایط کم آبی معموالً با موتور پمپ هاي سیار و یا لوله بصورت سـیفون و بصـورت مقط.بنابر این برداشت هاي غیر مجاز با ایجاد سازه و تأسیسات بزرگ و مهم وجود ندارد

.جهیزات جمع آوري می گرددو تساعته اقدام به برداشت غیر مجاز آب می نمایند با توجه به حضور مستمر همکاران شرکت و پرسنل بهره برداري با اینگونه اقدامات برخورد 



نام رودخانه

نام محدوده 
مطالعاتی 

2درجه 

 حجم آب برداشتی بر اساستعداد نقاط برداشت از رودخانه ها بر اساس نوع برداشت

مجوزهاي صادره
)میلیون متر مکعب( چاه 

حریمی

موتور 

پمپ

سر دهانه 

سنتی
آب بندان

 سد

انحرافی

6833864246--گلورد و نکا

27452131501410--تجن

23991851500280--تاالر

13535992592577--بابلرود

1424121071585--هراز

394577080--آلیش رود

35618212105--چالوس و سردآبرود

84722440135--چشمه کیله

8571189881282218--کل جمع



فصل سوم

مهندسی ، توسعه و بهره برداري 



شرح
95-96سال آبی 94-95سال آبی 93-94سال آبی 1393

عملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامه

تعداد

99999999بزرگ

11111111کوچک

1010101010101010جمع

حجم آب قابل تامین
)میلیون مترمکعب(

316,6321,3316,6292316,6273,9316,6333,2بزرگ

0,61,10,610,60,60,60,6کوچک

317,2322,4317,2293317,2274.5317,2333,8جمع

حجم آب تنظیمی 

)میلیون مترمکعب(

439,7287,7439,7260,6439,7325,3439,7234,1بزرگ

1,11,11,11,11,11,11,11,1کوچک

440,8288,8440,8261,7440,8326,4440,8235,2جمع



نوع شبکه
*95-96سال آبی *94-95سال آبی 93-94سال آبی 92-93سال آبی 

عملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامه

مدرن

11111111تعداد

1227312052125001178113500116991250011167)هکتار(سطح اراضی تحت پوشش  بهره برداري شده

134,3134,1177148150158156122)میلیون مترمکعب(حجم آب ورودي 

114,1111,3150136130137130102)میلیون مترمکعب(حجم آب تحویلی 

نیمه مدرن

66666666تعداد

6326163261680006483170000651237700075283)هکتار(سطح اراضی تحت پوشش  بهره برداري شده

980,51325,9162713561235117014481416)میلیون مترمکعب(حجم آب ورودي 

588,3795,61200113095090011141089)میلیون مترمکعب(حجم آب تحویلی 

سنتی

88888888تعداد

154186154186750007211477000748777000064705)هکتار(سطح اراضی تحت پوشش  بهره برداري شده

23902926,5180017051995183815551437)میلیون مترمکعب(حجم آب ورودي 

14341969,1140012181425130911111027)میلیون مترمکعب(حجم آب تحویلی 

جمع

1515151515151515تعداد

229720229499155500148726160500151699159500151155)هکتار(سطح اراضی تحت پوشش  بهره برداري شده

3504,84386,5360432093380316631592976)میلیون مترمکعب(حجم آب ورودي 

2136,42876275024842505234623552218)  میلیون مترمکعب(حجم آب تحویلی 

.هکتار منابع آب زیرزمینی لحاظ نشده است 73413هکتار می باشد که در جدول فوق  224568استان برابر  مجموع اراضی تحت پوشش بهره برداري شده: 95-96در سال آبی *



شرح 

95-96سال آبی 94-95سال آبی 93-94سال آبی 93-93سال آبی 

برنامه
عملک

رد
عملکرد*برنامهعملکردبرنامهعملکردبرنامه

حجم آب انتقال یافته 
)میلیون مترمکعب(

113,44315,64322,454328,4

            رداريبحجم آب برنامه ریزي شده سه سد شهید رجایی ، البرز و میجران جهت بهره *  



تعمیرات سالیانه

تولیدسهم 

)درصد( 

)MWH(میزان انرژي

برق 

مصرف 

داخلی 

)MWH(

 ظرفیت

قابل 

تولید 

)MW(

 ظرفیت

عملی 

)MW(

فعالیت

نام 

نیروگاه

 عملکرد

)روز(

نی بی پیش

)روز(

تعداد 

واحد

 عملکرد

)روز(

ی بین پیش

)روز(

تعداد 

واحد
تولید شده

 متوسط

هسالیان

1396 1395 1396 1395 1396 1395

60 60 3 30 30 3 0,51 0,51 22480,3 21086 21000 7 13,5 13,5
شهید 

رجایی



توضیحات

خروج

فعالیت

	
	

نام نیروگاه

زمان 
عدم 
کارکرد

)H(

تعداد

زمان 
عدم 
کارکرد

)H(

تعداد

جمع ناگهانی اضطراري
طبق 
برنامه

جمع ناگهانی اضطراري
طبق 
برنامه

1396 1395

* 3,18 4 4 0 0 11 6 3 2 1 شهید رجایی

.ها از مدار خارج می شود نیروگاه سد شهید رجائی در وضعیت فعلی تنها در زمان رهاسازي آب کشاورزي مورد استفاده قرار می گیرد و در سایر زمان* 



توضیحات

ضرایب

فعالیت

	
	

نام نیروگاه

خروج اضطراري آمادگی بهره برداري بار

1396 1395 1396 1395 1396 1395 1396 1395

0,11 0,5 92,98 99,90 71,87 49,45 97,17 99,98 شهید رجایی



فعالیت                                                                                                                
نام نیروگاه 

ظرفیت
)MW(

در دست ساختدر دست مطالعه

توضیحات بخش 
خصوصی

بخش دولتی
بخش 

خصوصی
بخش 
دولتی

*5/07نیروگاه برق آبی سد البرز 
ل با سرمایه گذار تفاهمنامه سرمایه گذاري، ساخت و بهره برداري امضا و در مراحل تبدی

.قرارداد میباشد

ی نیروگاه برق آبی خط انتقال آب شرب ساري و خروجی زیست محیط 
سد شهید رجایی

2/71*
ت و با شرکت مهندسان پارسه پایدار به عنوان سرمایه گذار قرارداد سرمایه گذاري، ساخ

.ابالغ گردید 96/12/24مورخ  26/39566/404بهره برداري امضا و طی نامه شماره 

درصد پیشرفت داشته است 80حدود *120پتانسیل یابی برق آبی در بازه طرح چالوس 

درصد پیشرفت داشته است 80حدود *115پتانسیل یابی برق آبی در بازه طرح سردآبرود 

*20مطالعه نیروگاه هاي برق آبی گلورد 
مسیر آب شرب . درصد پیشرفت داشته است 70مطالعات نیروگاه برق آبی پاي سد حدود 

درصد انجام و گزارش اولیه  80درصد و مسیر رودخانه مهربان حدود  50نکا حدود -بهشهر
.دریافت گردید

درصد پیشرفت داشته است 80حدود *56رودخانه هراز)  پتانسیل یابی (مطالعه نیروگاه هاي برق آبی  

.براي اجرا در قالب بسته هراز می باشد*25نیروگاه هاي برق آبی سد هراز 

براي مطالعات توسط مشاور در مرحله ابالغ قرارداد می باشد*-پتانسیل یابی برق آبی رودخانه تاالر 

*0/5تفاهمنامه برق آبی آب خروجی شرب و کشاورزي سد میجران 
، سرمایه به علت کاهش شدید قیمت خرید تضمینی، پایین بودن ظرفیت وانرژي تولیدي

.   گذار از ادامه فرآیند منصرف شد

.مشغول پیگیري مراحل می باشد) 1درجان(سرمایه گذار براي سه هزار*0/3تنکابن)درجان( 1تفاهمنامه برق آبی سه هزار  

ان تفاهمنامه سرمایه گذاري، اجرا و بهره برداري نیروگاه زنجیره اي درج 
تنکابن

.سرمایه گذارمشغول پیگیري مراحل می باشد*6

350جمع



شرح
1393139413951396

عملکردبرنامهعملکردبرنامه		عملکردبرنامه	عملکردبرنامه 

تغذیه مصنوعی

--------تعداد
ظرفیت  

میلیون ( 
)مترمکعب

--------

تعادل بخشی

1000270300104----)حلقه (تعداد 

ظرفیت  
میلیون ( 

)مترمکعب
1/261/38613/11251/1

*منابع آب  سنجش شبکه
6272706210488113177)تعداد(سطحی 

80707031075200246تعدادزیر زمینی 

692130917819651/5375105,3کیلومترتعیین حریم و بستر رودخانه

114133/3523211597/594/5121119,8کیلومتر**هارودخانه  والیروبیساماندهی

00127/510/8119/627/6400کیلومتررپرگذاري حد بستر رودخانه ها

0012542101476018کیلومترتعیین حد بستر و حریم تاالب ها

00000000کیلومتررپرگذاري حد بستر تاالب ها 

و اعتباريفنی  کمکهاي 
--------)هکتار ( توسعه 

--------)هکتار ( بهبود 

مورد  8(مورد مربوط به آبهاي زیرزمینی  246و ) مورد نوین سازي 13مورد مرمت و   156ایستگاه بازسازي و  8( ایستگاه مربوط به آبهاي سطحی  177ایستگاه سنجش  423از *
). مورد نوین سازي 2مورد مرمت و باز سازي و  236تاسیس و 

.کیلومتر الیروبی می باشد 116کیلومتر ساماندهی و  3,8عملکرد این آیتم شامل **



عملکردبرنامهواحدعناوینردیف

313423ایستگاهآب ومصارف منابع کیفی و کمی سنجش شبکه ایستگاههاي سازي نوین و تجهیز ، تاسیس 1

--پروژهشرکت کارآمدي و کارائی افزایش راستاي در تقاضامحور و کاربردي تحقیقاتی پژوهشی مطالعات انجام 2

22قراردادمطالعاتی هاي محدوه تمام در آب منابع کیفی و کمی مطالعات انجام 3

11محدوده مطالعاتیمطالعاتی محدوده یک در آب منابع  سازي بهنگام و بیالن  مطالعات انجام 4

84568456موردزمینی زیر آب و هواشناسی و آب ایستگاههاي  ازکلیه دقیق و موقع به گیري اندازه 5

66قراردادزمینی زیر و سطحی آبهاي مصارف و  منابع از سراسري برداري آمار 6

100103گزارشمطالعاتی هاي محدوده وتحلیلی فنی گزارشهاي تهیه 7

6317763177رکوردآب منابع پایه اطالعات بانک جداول سازي بهنگام 8

782718ایستگاهزیرزمینی و سطحی آب منابع سنجش ایستگاههاي سازي آنالین و بهینه برداري بهره نگهداري، 9

12120تعدادزیرزمینی و سطحی آب منابع سنجش ایستگاههاي ادوات واسنجی 10

.باشدمی ... حلقه چاه و  236ایستگاه و رنگ آمیزي  12ایستگاه و مرمت و بازسازي  67ایستگاه هیدرومتري تعمیر و تعویض ادوات  77این تعداد ایستگاه شامل الیروبی  1در ردیف •
.جویبار می باشد -مطالعات انجام شده براي محدوده مطالعاتی قائمشهر  4ردیف در •
.درصد انجام شده است 54آمار برداري چشمه ها  6ردیف در •

.مقاله به انجام رسیده است 3گزارش فنی و تحلیلی تعداد  103از  7ردیف در •
.فیلد به ثبت رسیده است 1215079و ) رکورد 63177( محاسبه شده است  95-96بانک اطالعاتی بر اساس رکورد  سال آبی  8ردیف در •
.در بخش آمار برداري سراسري می باشد که توسط شرکت آب منطقه اي مازندران انجام گرفته شد... و متر  Ecبرگ واسنجی ادوات مربوط به  108تعداد  10ردیف در •



)به میلیون ریالارقام (1396سال در اعتبارات عملیات نگهداري و تعمیرات تأسیسات تأمین آب عملکرد 

مالحظات درصد عملکرد
اعتبار هزینه شده اصالحیه/اعتبار مصوب

نام سد
جمع سرمایه اي جاري جمع سرمایه اي جاري

سدهاي مخزنی - عملکرد اعتبارات عملیات نگهداري و تعمیرات تأسیسات تأمین آب

	 107% 38 0 38 35 	0 35 عباس آباد

	 71% 2537 0 2537 3570 500 3070 شهیدرجائی

	 0 0 0 0 77 	0 77 فریم صحرا

	 77% 166 0 166 216 0		 216 برنجستانک

	 0 0 0 0 0 0		 0 البرز

	 81% 76 0 76 94 0		 94 سنبل رود

	 32% 126 0 126 397 250 147 شیاده

	 76% 173 0 173 228 0		 228 الیماالت

	 74% 88 0 88 120 0		 120 صالح الدین کال

	 66% 699 0 699 1064 150 914 میجران

	 67% 3902 0 3902 5800 900 4900 جمع سدهاي مخزنی

  سد تنظیمی  - عملکرد اعتبارات عملیات نگهداري و تعمیرات تأسیسات تأمین آب

	 422% 106 0 106 25 0		 25 الستیکی میاندشت

	 622% 156 0 156 25 0		 25 الستیکی عربخیل

	 477% 119 0 119 25 0		 25 الستیکی آرمیچ کال

	 458% 115 0 115 25 0		 25 الستیکی فریدونکنار

	 495% 495 0 495 100 0		 100 جمع سدهاي تنظیمی

	 75% 4389 0 4389 5900 900		 5000 جمع کل



میلیون ریال1396اعتبارات نگهداري و تعمیرات تاسیسات انتقال و توزیع آب در سال عملکرد 

مالحظات درصد عملکرد
اعتبار هزینه شده اصالحیه/اعتبار مصوب

نام شبکه مدرن
جمع سرمایه اي جاري جمع سرمایه اي جاري

شبکه هاي مدرن

	 167% 956 0 956 573 200 373 البرز

	 529% 3441 0 3441 652 0 652 تجن	

	 95% 657 0 657 691 400 291 گلورد

	 264% 5060 0 5060 1916 600 1316 جمع 
شبکه هاي نیمه مدرن

	 189% 1738 0 1738 918 0 918 سردآبرود

	 194% 2086 0 2086 1073 	 1073 چشمه کیله

	 93 % 341 0 341 368 	 368 هراز

	 177% 4166 0 4166 2359 0 2359 جمع 
شبکه هاي سنتی

	 268% 1203 0 1203 449 0 449 آلیشرود

	 133% 1255 0 1255 945 300 645 تاالر

	 176% 2457 0 2457 1394 300 1094 جمع 
سد انحرافی

	 0 0 0 0 51 0 51 تجن

	 194% 177 0 177 91 0 91 چالوس

 129% 44 0 44 34 0 34 رئیس کال

	 164% 127 0 127 77 0 77 سردآبرود

 194% 95 0 95 49 0 49 شاهبند

 259% 89 0 89 34 0 34 گنج افروز

 308% 128 0 128 41 0 41 نکارود

	 268% 943 0 943 351 0 351 هزارسنگر

	 219% 1602 0 1602 730 0 730 جمع 

	 208% 13285 0 13285 6400 900 5500 جمع کل



فرایند کنترل ایمنی و پایداري سدهاعملکرد 

توضیح
 12نسبت به  DISعملکرد تعداد گزارش ثبت شده در سامانه 
گزارش هدف در هر سال

سدهاي مشمول
بازرسی ماهانه

12
-شیاده-میجران-البرز-شهید رجایی

الیماالت-برنجستانک

اهم تصمیمات تاریخ هاي تشکیل جلسات کمیته ایمنی و پایداري

توضیح
مصوبه کمیته ایمنی و پایداري

)ندارد/ دارد (
وضعیت تهیه و ارسال گزارش رفتارنگاري ساالنه به ستاد

)شماره و تاریخ نامه(
سدهاي مشمول 

رفتارنگاري ساالنه

دارد .تهیه و ارسال گردید
  -شیاده-میجران-البرز-شهید رجایی
فریم صحرا-سنبل رود-برنجستانک



سدهاي مشمول برنامه پایش کیفیوضعیت 

نام سدردیف
تعداد چک لیست هاي 

ارسالی در سال
فی امکان اندازه گیري پارامترهاي کی

)ندارد/دارد(
توضیحات

	دارد12شهید رجائی1

	دارد12البرز2

	دارد12میجران3



عملکردواحدعنوان فعالیت

موردي بستر حد تعیین
6669مورد

99,6کیلومتر

  مردمی اعتراضات به رسیدگی

3توسط کمیسیون ماده 
128موردواصله

70موردرسیدگی شده

سایر موارد
79موردواصله

78موردرسیدگی شده

 توزیع قانون 2 ماده 4 تبصره اجراي
آب عادالنه

280موردتصرفات شناسایی شده

262موردتعداد اخطاریه صادره

75موردتخلفاتی که بدون ارجاع به محاکم قضایی رفع تصرف شده است

ارجاع پرونده به محاکم قضایی

151موردتعداد پرونده

114موردآراي مثبت صادره

5موردآراي منفی صادره

آزادسازي

90مورداحکام صادره به منظورآزادسازي تصرفات

تصرفات آزاد شده

تجاري-کاربري مسکونی
7مورد

2,67هکتار

کاربري کشاورزي
42مورد

5,47هکتار

کاربري تفریحی
1مورد

3,3هکتار

11,44هکتارمساحت کل

46میلیون ریالاعتبار هزینه شده براي انجام آزادسازي



عملکردواحدعنوان فعالیت

بازرسی و گشت هاي گروه

23اکیپتعداد اکیپ موردنیاز

17اکیپتعداد اکیپ فعال

34نفرتعداد پرسنل

30815میلیون ریالاعتبار هزینه شده

قرارداد طرح احیا و تعادل بخشیمحل تأمین اعتبار

اي رودخانه مصالح برداشت

موافقت هاي صادره
24موردتعداد

165379مترمکعبحجم برداشت

برداشت هاي غیرمجاز
200موردشناسایی شده

200موردمتوقف شده



نوع کاربري
اجارهمساحت مورد 

)متر مربع(
گزارشمبلغ اجاره در سال مورد 

)میلیون ریال( 

--تجاري-کاربري مسکونی

22484106کاربري کشاورزي

--)شن و ماسه(قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر و ضوابط بهره برداري از آن

36359283صنعت

16400214آبزي پروري

846771،012سایر

1599201،615جمع کل

پیوست



.مجموعه اقداماتی است که در تغذیه مصنوعی سفره نقش دارند... احداث سدهاي انحرافی،طرح تثبیت و بازگشایی بستر رودخانه ها،الیروبی آببندانها و* 

ارک درصد پیشرفت عملکرد هدف واحد فعالیت ردیف

55 19 35 گروه گروه هاي گشت و بازرسی  تقویت و استقرار 1

35 104 300 تعداد انسداد چاه هاي غیرمجاز 2

22 1/1 5

بمیلیون  متر مکع
الح کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري مضر به مص

عمومی
3

میلیون  متر
مکعب

جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجاز 4

100 102 100 دستگاه تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیري هوشمند 5

100 1 1 بانک سیستم جامع بانک اطالعات  استقرار 6

80 1 1 بانک راه اندازي سامانه دوسویه آب و برق 7

54 14 26 دستگاه GPSنظارت بر نصب  8

100 70 70 دستگاه و دستگاه هاي حفاري از طریق سامانه پایش دستگاه هاي حفاري  GPSنظارت بر عملکرد  9

100 1 1 بمیلیون  متر مکع * تقویت آبخوان از طریق مطالعه، اجرا و تکمیل طرح هاي تغذیه  مصنوعی و پخش سیالب  10

0 0 1 دشت استقرار الگوي مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی ب 11

0 0 1 دشت )براي استانهاي پایلوت(مطالعه و ایجاد بازارهاي محلی آب  12

100 1 1 دشت انجام حفاظت کیفی منابع آب 13



عملکرد هدف واحد فعالیت ردیف

:اجراي مفاد دستورالعمل هاي ابالغی وزیر

138 0 درصد لوتبه کل پروانه ها در دشتهاي پای) توامان(تعداد صدور پروانه هاي اصالح و تعدیل شده  14

55 100 درصد
ه به کل گروه هاي گشت و بازرسی در حال فعالیت مطابق ضوابط دستورالعمل مربوط تعداد

مندرج در قرارداد مربوطه گرو ه هاي
15

3

حفاري آب شمال مزرعه-1
ند شرکت آبگستر توانم -2

مازند
شرکت بهره برداري  -3

توزیع آب مازندران

تعداد و نام شرکت ها انتخاب پیمانکار موضوع دستورالعمل ابالغی انسداد چاه هاي غیرمجاز 16

0 0 تعداد و نام شرکت ها تعداد مشاور مشمول فعالیت در خصوص استقرار مدیریت مشارکتی 17

572 - حلقه تعداد چاه هاي محفوره غیرمجاز شناسایی شده 18

104 - حلقه تعداد چاه هاي غیرمجاز پرشده از موارد شناسایی شده 19

38 - دستگاه حفاري غیرمجاز توقیف شده تعداد دستگاه هاي 20

27 - تعداد چاه هاي مجاز تعداد تخلفات شناسایی شده در کف شکنی، الیروبی، جابجایی 21

100 100 درصد تعداد پاسخگویی به موقع مکاتبات ستاد به کل نامه هاي ارسالی 22

100 100 درصد ماه سال 12تعداد آمارماهیانه ارسالی به موقع در  23

100 100 درصد ماه سال 12تعداد آمارماهیانه ارسالی دقیق و صحیح در  24

2 2 تعداد رعایت ارسال به موقع گزارش هاي ممنوعه 25



فصل چهارم

آوري و فن نیروي انسانی ،آموزش  



شرح
تعداد کلتعداد زنتعداد مرد

سال مورد گزارشسال قبلسال مورد گزارشسال قبلسال مورد گزارشسال قبل

1631601821181181کارمندان

2519112619کارگران

1891791922207200جمع



شرح

فوق لیسانس و باالترلیسانسفوق دیپلمدیپلمکمتر از دیپلم

سال قبل
سال مورد 

گزارش
سال قبل

سال مورد 
گزارش

سال قبل
سال مورد 

گزارش
سال قبل

سال مورد 
گزارش

سال قبل
سال مورد 

گزارش

087118102876079-کارمندان

000_74151144کارگران

7423181512102876079جمع

شرح
 5کمتر از 
سال

 15تا  5بین 
سال

 25تا  15بین 
سال

سال 30تا  25
سال  30

به باال سال 29تا  27بین سال 27تا  25بین 
 30تا  29بین 

سال

4717223938108کارمندان

٠434512کارگران

47212543431110جمع



96عملکرد دوره هاي آموزشی در سال 

سرانه آموزش 
کارمندان

)ساعت(

سرانه آموزش 
مدیران

)ساعت(

سرانه کل 
کارکنان

)ساعت(

سرانه دوره هاي 
اختصاصی

)ساعت(

سرانه دوره هاي 
عمومی

)ساعت(

نسبت 
آموزش هاي 
الکترونیکی

)درصد(

نسبت 
آموزش هاي 
 کارشناسی به

کل
)درصد(

شاخص توزیع 
آموزش

)درصد(

ت نسبت اعتبارا
هزینه شده

)درصد(

4613557397-6981100

میلیون ریال

عملکرد سال موردگزارشعملکرد سال گذشته

تعداد
طرحها

دهبودجه پیش بینی ش
از محل اعتبارات 

هزینه اي

هزینه انجام 
شده

تعداد
طرحها

هزینه انجام شدهبودجه پیش بینی شده

از محل اعتبارات هزینه اياز محل اعتبارات سرمایه اي

219961،032221،4311،053



 دالیل عدم 

تحقق کامل

درصد 

تحقق
اقدامات تکالیف ردیف 

- 100
) دستگاه 35 ستاد و دستگاه 40 شامل امورات(شد توزیع و خریداري جدید رایانه دستگاه 75

.یافتند ارتقاء 10 و 8 و 7 هاي سیستم به XP هاي عامل سیستم و
عامل هاي سیستم و ها رایانه بروزرسانی 1

- 100 1M به نیز MPLS و دولت شبکه ،1M به امورات و 2M به ستاد اینترانت باند پهناي افزایش 

 و شرکتارتباطی ساختهاي زیر سازي استاندارد و توسعه اصالح،

	تابعه واحدهاي 2

- 100

 امور جدید ساختمان و یافته ارتقاء cisco به امورات و ستاد در داخلی شبکه سوئیچهاي تمامی

 و سعهتو نیز ستاد و تابعه امورات دیگر در .گردید مجهز استاندارد محلی شبکه به بهشهر آب

.شد انجام شبکه اصالح

داخلی شبکه سازي یکپارچه و سازي استاندارد ،توسعه اصالح، 3

- 100
UTM هنسخ هاي ویروس آنتی .شد اندازي راه و نصب شرکت شبکه لبه در و خریداري ایرانی 

.پذیرفت انجام الیسنس تعداد افزایش و رسانی بروز و خریداري اصل
شرکت زیرساختهاي سازي امن ضریب افزایش 4

.شد انجام سازي استاندارد و اجرا کامل بطور سرور اتاق سازي استاندارد ،توسعه اصالح، 5

- 100
 جهت نیز مجازي سرور 6 تعداد.گردید اندازي راه و نصب و خریداري G9 سرور دستگاه 2 تعداد

.شد اندازي راه و نصب جدید هاي سامانه
سازي مجازي  قابلیت از مندي بهره و سرورها بروزرسانی و ارتقاء 6

ایـــن مـــوارد از 

ــاماب  ــامانه س س

استخراج شـده، 

در شرف تـامین 

 اعتبار و انتخـاب

پیمانکـــار مـــی 

.باشیم

50

 22 میان این از که شده اصالح و مستندسازي احصاء، شناسایی، شرکت اصلی فرآیند 31 تعداد

 احصاء نیز دستگاهی بین فرایند 9 تعداد .گردد می ارائه حضوري غیر و الکترونیکی خدمت

.است شده اتوماسیونی مورد 5 که شده اصالح و مستندسازي احصاء،

 مهندسی – شرکت جاري اجرایی هاي روش و فرآیندها ، ها داده احصاء

فرآیندها نمودن الکترونیکی قابلیت با فرآیندها مجدد
7

- 100

 رسانی اطالع نیز خدمت 63 و اندازي راه و نصب شرکت سایت وب در اییاجر ماژول 9 تعداد

 و ها نامه پیگیري خصوص در واحد پنجره و ساماب هاي سامانه با ارتباط و است شده

.شد ایجاد شرکت سایت وب در رجوع ارباب درخواستهاي

 عاطال( خدمت واحد پنجره ایجاد رویکرد با پرتال توسعه و بروزرسانی

		خدمت شناسنامه بر مبتنی ) تراکنشی – تعاملی ، رسانی
8

- 100
 سرویس ارائه حال در شرکت فعال اطالعاتی هاي سامانه تمامی MPLS ارتباطی بستر روي

.هستند

 هاي سیستم و ها سرویس و کشور آب اختصاصی شبکه وضعیت

 فعال  عملیاتی اطالعاتی
9



دالیل عدم تحقق درصد تحقق 6139شرح اقدامات در سال  تکالیف ردیف

عدم نقدینگی جهت پیاده سازي 

مورد نیاز جهت ارائه  کامل سامانه

خدمات تعاملی و برگزاري دوره 

هاي آموزشی مورد نیاز و برنامه 

هاي کافی رادیو و تلویزیونی

87/5

رنتـی، مراجعه کنندگان و مشتریان از طریق تابلوها، پایگاه اطالع رسانی، وب سـایت هـاي اینت اطالع به

سـات شبکه هاي اجتماعی، برنامه هاي رادیویی و تلویزیونی، کتابچه، بروشور، رسانه هـاي مکتـوب، جل

نفر از کشاورزان ، تهیه منشور اخالقی، ابـالغ و آمـوزش آن،  3000توجیهی جهت بهره برداران از جمله  

ازرسی هاي اختصاص فضا و امکانات و تسهیالت مناسب، بهره گیري از سیستم پست و پیشخوان ، انجام ب

ازي، مکرر و دوره اي، نظر سنجی از ذینفعان، پیگیري شکایات و اعالم نتایج بـه متقاضـی، فرهنـگ سـ

آموزش و برنامه ریزي طرح تکریم ویژه کارکنان و ذینفعان و تهیه و اجراي برنامه سالیانه

رضایت ب مردم و جلم تکری

ارباب رجوع
1

- 100

-بررسی کارشناسی طـرح هـاي پیشـنهادي-طرح موضوع درجلسات متعددکمیسیون توسعه مدیریت

پیشنهاددرسامانه 527اخذ-انگیزشیپرداخت حق الزحمه هاي -برگزاري جلسات باپیشنهاددهندگان برتر

رکت شـ شرکت در چهاردهمین همایش نظام پیشنهادات و کسب تقدیر نامه به عنوان-پیشنهاداتنظام 

ملی در هشتمین جشنواره جایزه ي ملی و دریافت لوح سه ستاره از شرکت مادر تخصصی و حضوربرتر 

نظام پذیرش و بررسی 

پیشنهادها
2

عدم استقرار سـامانه یکپارجـه 
مدیریت دانـش توسـط شـرکت 

مادر تخصصی
70

براي  ارسال بسته هاي اموزشی مدیریت دانش-طرح موضوع درجلسات متعددکمیسیون توسعه مدیریت

ي برگـزار -سـازمانی اعزام مدیران وکارشناسان به دوره آموزش عمومی مدیریت دانـش -کلیه کارکنان

اعنوان ایجادفضاي مجازي درشبکه داخلی شـرکت بـ-نشست تاالرتجربه براي انتقال تجربیات همکاران

براساس  تهیه گزارش استقرارمدیریت دانش -براي بارگذاري وثبت تجربیات همکاران تجربیات همکاران

مدل بهره وري آسیایی

مدیریت دانش و 

مستندسازي تجارب 

مدیریتی

3

93/5 .تکمیل اطالعات مربوط به خود می باشند در حالمدیران به مشاغل انتصاب یافتند و  بانک اطالعات مدیران 4

- 100

بررسی وتصـمیم -مستمرودرحال اقداممصوبه 36مصوبه اجراشده و  56مصوبه و  92جلسه با  11برگزاري 

-وسیاسـتهاي ابالغـی اصـالح نظـام ادارياصـالح نظـام اداري برنامه 8گیري درخصوص تحقق اهداف 

جلسه 30برگزاري -ورودکامل اطالعات جلسات کمیسیون وکمیته هاي تخصصی پنجگانه درسامانه ساتم

توسط کمیته هاي پنج گانه

کمیسیون توسعه مدیریت 5

- 100

قرارداد انسداد چاه هاي دشت  95در سال (چاه هاي غیر مجاز-آببرداري وخدمات توزیع بهره : واگذاري 

و ثبـت و ورودپرونـده هـاي تملـک  GISتهیـه نقشـه-گشت وبازرسـی -)بهشهر منعقد گردیده است

 تکلیف ابالغی قراردادهاي متصدیان اشل،خودروهاي استیجاري،آسانسـور ، اسـتخر و 5عالوه بر (اراضی

.) سالن ورزشی نیز برونسپاري گردیده است

به و فعالیت ر 5واگذاري 

قانون  24ماده ( مشتري

)مدیریت خدمات کشوري 

6


