


عنوان طرحطرحشماره رديف

93سال مالي 
جمع دريافتي

از ابتداي 
طرح تاكنون

اعتبار 
94سال   اعتبار نوع اعتبار 

مصوب
تخصيص
اعتبار

صكنترل تخصي
دريافتي از )

(خزانه
عملكرد

1940014644146441464426408250000درآمد عمومیساختمان سد كوار140201007

21482148214821417669890درآمد عمومی(دیون)ساختمان سد سیوند 240201008

1147586188618861850744730000درآمد عمومیانانتقال پساب تصفیه شده شیراز به دشت سروست340201017

15015613514012670412670410168240درآمد عمومیساختمان سد  تنگاب 440201033

3543543543549784720درآمد عمومی(دیون)ساختمان سد تنگ براق 540201050

19400017460017460017460013500080درآمد عمومیساختمان سد رودبال 640201074

5432043616436164361657140780000درآمد عمومیساختمان شبكه آبیاري و زهكشی درودزن740201083

88755887558875588755108748090000درآمد عمومیآبرسانی به الرستان از سد قیر840201200

آبرسانی به شهرشیراز940201211

355020355020355020355020درآمد عمومی

1346758450000 1050000150001500015000ماده 

1250000150001500015000ماده 

2910026190261902619022116450000درآمد عمومیآبرسانی به شهر فسا  1040201213

388003492034920349204464680درآمد عمومیآبرسانی به شهر المرد1140201222

یساختمان سد  چشمه عاشق و شبكه آبیاري و زهكش1240201348
29367248812488124881درآمد عمومی

490302110000 ارتقاء درآمد 
50000150001500015000استانی

395861593015930159301668260درآمد عمومیو نمدانآسپاس ساختمان شبكه آبیاري و زهكشی 1340201408

مبالغ به ميليون ريال:                                                                                                                            استاني -ملي و مليطرحهاي -الف
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عنوان طرحطرحشماره رديف

93سال مالي 
جمع دريافتي

از ابتداي 
طرح تاكنون

اعتبار 
94سال   اعتبار نوع اعتبار 

مصوب
تخصيص
اعتبار

صكنترل تخصي
دريافتي از )

(خزانه
عملكرد

3395025499254992549958023090000درآمد عمومیساختمان سد هایقر1440201497

6062536669366693666939181790000درآمد عمومیساختمان سد  نرگسی1540201526

29100043861000درآمد عمومیساختمان شبكه آبیاري و زهكشی نرگسی  1640201527

آبرسانی به شهر جهرم از سد قیر1740201536

36666310663106631066درآمد عمومی

297014200000 1025000750075007500ماده 

1225000750075007500ماده 

1324186708670867023022330000درآمد عمومیساختمان شبكه آبیاري و زهكشی كوار1840201551

1881812323123231232360348530000درآمد عمومیساختمان شبكه آبیاري و زهكشی سیوند1940201552

30031179211792117921115461130000درآمد عمومیساختمان شبكه آبیاري و زهكشی قیر2040201561

1125273687368736833887435000درآمد عمومیساختمان شبكه آبیاري و زهكشی  تنگاب 2140201573

2037011302113021130220034050000درآمد عمومیساختمان شبكه آبیاري و زهكشی  تنگ براق2240201588

2517215021150211502126406825000درآمد عمومیساختمان شبكه آبیاري و زهكشی رودبال2340201603

2910003095300درآمد عمومیساختمان شبكه آبیاري و زهكشی هایقر2440201630

86718867188671886718136348150000درآمد عمومیآبرسانی به شهرهاي داراب و زرین دشت2540201673

400341400341400341400341446491450000درآمد عمومیآبرسانی از سد رودبال به شهرهاي فسا و استهبان2640201686

مبالغ به ميليون ريال:                                                                                                                   استاني -ملي و مليطرحهاي -ادامه الف
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مبالغ به ميليون ريال:                                                                                                                  استاني -مليطرحهاي ملي و -الفادامه  

عنوان طرحطرحشماره رديف

93سال مالي 
جمع دريافتي

از ابتداي 
طرح تاكنون

اعتبار 
94سال   اعتبار نوع اعتبار 

مصوب
تخصيص
اعتبار

صكنترل تخصي
دريافتي از )

(خزانه
عملكرد

392853132131321313213692680000درآمد عمومیآبرسانی به شهرهاي ارسنجان و سعادت شهر2740201694

درصدي بخش غیر 50سد تنگ سرخ شیراز با مشاركت 2840201710
دولتی

776465465465درآمد عمومی
107292500

40000325363253632536شهرداري

تكمیل مطالعات و اجراي زیرساختهاي سد ماربر و 2940201721
1601798798797104871000درآمد عمومیسامانه انتقال آب

ی مطالعه و اجراي طرحهاي تعادل بخشی،تغذیه مصنوع3040202006
و پخش سیل 

17024135721357213572درآمد عمومی

285869315972 1801300117011701170ماده 

578000000ماده 

حی تكمیل و تجهیز شبكه هاي اندازه گیري آبهاي سط3140202026
34922287228722879447037000درآمد عمومیو زیر زمینی

يمرمت و بازسازي تأسیسات آبی در دست بهره بردار3240202100

15520101631016310163درآمد عمومی

7374940000 6320000163616361636ماده 

1030000750075007500ماده 

21272451739162173072617817182515772جمع كل
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فعاليترديف
(ريالميليون )93اعتبار سال  

دهاعتبار هزينه شياعتبار تخصيصاعتبار مصوب

2000488/5488/5انسداد چاههاي غیر مجاز و جلوگیري از اضافه برداشت1
1400012738/612738/6(گروههاي گشت و بازرسی بخش خصوصی)2
812400خرید و نصب كنتورهاي هوشمند آب و برق3
000اطالع رسانی و نظرسنجی از بهره برداران آب زیرزمینی4
000نیسیستم نرم افزار مدیریت یكپارچه اطالعات و آمار حفاظت و بهره برداري از آبهاي زیرزمی5
20014/914/9سیستم اطالعات جغرافیایی در حفاظت و بهره برداري از آبهاي زیرزمینی6
000مطالعه و ایجاد تشكلهاي آب بران آبهاي زیرزمینی7

پروژه هاي تغذیه مصنوعی8
000

200015001500
000«سیستم پشتیبانی تصمیم گیري»و « تهیه بیالن»ایجاد و استقرار سامانه 9
000شناسایی، پایش و تعیین حریم كیفی آب زیرزمینی10
000تعیین سقف كف شكنی چاهها در دشتهاي ممنوعه و ممنوعه بحرانی منتخب11

263241474214742جمع كل

ريالميليون 2000مبلغ  كل اعتبار پروژه هاي تغذيه مصنوعي به ريالميليون 24324مبلغ  كل اعتبار پروژه هاي تعادل بخشي به 

ريالميليون 1500مبلغ  درصد اعتبار تخصيص داده شده به 75ريالميليون 13242مبلغ  درصد اعتبار تخصيص داده شده به 54

ريالميليون 1500مبلغ  درصد اعتبار هزينه شده به 75ريالميليون 13242مبلغ  درصد اعتبار هزينه شده به 54

سيلريالي و فيزيكي طرح تعادل بخشي، تغذيه مصنوعي و پخش عملكرد -1-الف



عنوان طرحشماره طرحرديف

جمع دريافتي93سال مالي 
از ابتداي 

طرح 
تاكنون

اعتبار 
94سال  اعتبار 

مصوب
تخصيص
اعتبار

كنترل تخصيص
دريافتي)

(از خزانه
عملكرد

17307062986629866298670440424956طرحهاي كوچك تأمین آب و انتقال40201ف1019

1101947594758475895456250آبرسانی به شهرهاي كوچك40201ف2430

202901586515865158651185337300عملیات مهندسی رودخانه40203ف3001

20437983610836098360932506جمع كل
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مبالغ به ميليون ريال:            طرحهاي استاني-ب
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نوع پروژهمحل پروژهنام پروژهنام طرح
طول 
پروژه
km

عملكرداعتبار مصوب
درصد پيشرفت

تا  فيزيكي 
93پايان سال 

عملیات  
مهندسی  
رودخانه

185072096دیوار حفاظت ساحلیرستمعملیات مهندسی رودخانه شیو حسین آباد

0/51880151595/7دیوار حفاظت ساحلیكازرونعملیات مهندسی رودخانه شاپور خشت

0/53600324386/7دیوار حفاظت ساحلیجهرمعملیات مهندسی رودخانه قره آغاج خفر

حفاظت بیولوژیكی  مرودشترساماندهی و تعیین حریم بستر رودخانه ك
1/512350918788/5سواحل

0/585085095دیوار حفاظت ساحلیكازرونعملیات مهندسی رودخانه رنجان كهمره

مطالعه و اجراي تعیین حد بستر و حریم 
رودخانه ها در محدوده مسكونی شهر جهرم

حد بستر و تعیینجهرم
3703505_حریم رودخانه ها

مطالعه و اجراي تعیین حد بستر و حریم 
رودخانه ها در محدوده مسكونی شهر شیراز

حد بستر و تعیینشیراز
39000_حریم رودخانه ها

202901586589/1جمع

مبالغ به ميليون ريال:                                                                                                            رودخانهمهندسي مشخصات پروژه هاي -1-ب



:خاتمه يافته عمراني طرح هاي 
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40201033ساختمان سد تنگاب به شماره -1

40201074ساختمان سد رودبال به شماره -2

40201222آبرسانی به شهر المرد به شماره -3

40201408ساختمان شبكه آبیاري و زهكشی دشت آسپاس و نمدان به شماره -4



:هاي خاتمه يافته عمراني پروژه 

شماره رديف
نام طرحنام پروژهپروژه

مربوطه
تاريخ خاتمه

پروژه
تاريخ تحويل

موقت
تاريخ تحويل
به بهره بردار

فقانتغذیه مصنوعی میمند و احداث بندهاي انحرافی بر روي رودخانه حنی1811292

طرحهاي 
كوچك تأمین
آب و انتقال

93/09/1293/09/1293/09/12

93/10/0193/10/0193/10/01عملیات مهندسی رودخانه شیو حسین آباد2811450

93/05/2993/05/2993/05/29عملیات مهندسی رودخانه قره آغاج خفر3851701

4861631
قرارداد بهسازي كانال موجود و احداث  )احداث كانال رامجردي مرودشت 

(منشعب از آن4كانالهاي درجه 
93/06/3193/06/3193/06/31

5861631
قرارداد تهیه، حمل و باراندازي كانال )احداث كانال رامجردي مرودشت 
(پیش ساخته بتنی شبكه درودزن

93/12/1293/12/1293/12/12
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