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 مقدمه

 ثبت به شرکتها ثبت اداره در 42/00/0421 مورخ 705 شماره طی حکم فارس ای منطقه آب سهامی شرکت

 مورخ 23244/40/000 شماره پیشنهاد به بنا جدید، وظایف حاوی شرکت، اساسنامه و است رسیده

 جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه سوم برنامه قانون( 2) ماده استناد به و نیرو وزارت 00/04/0410

 تصویب و 05/04/0414و  02/04/0410 مورخ های جلسه در وزیران هیأت تأیید و 0453 مصوب ایران اسالمی

بطور کلی اهداف بلند مدت  .گرفت قرار تصویب مورد ، 04/04/0414  مورخ هـ41424ت/3272 شماره نامه

 این شرکت به شرح موارد ذیل می باشد:

 

 تحقيق و پژوهش   -الف

 تدوين و استقرار نظام پژوهشی پويا در بخش آب از طريق :

آوری با استفاده از پژوهش های مبتنی بر نیازهای فعلی و آتی بخش آب در تولید و تعمیق دانش و فن *

 .شرکت

و تربیت نیروی انسانی با برگزاری دوره های آموزشی،گردهمایی ها، سخنرانی  ظرفیت سازی پژوهشی *

 .ها و جلسات علمی

ارتقاء ارتباط و هماهنگی با مراکز و موسسات دانشگاهی نظیر دانشگاه شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، پارك  *

به  آوریتای انتقال فنعلم و فن آوری و مهندسین مشاور فعال در تحقیقات ملی و بین المللی در راس

 .صنعت آب

نهادینه سازی پروژه های سفارشی برای انتقال نیازهای پژوهشی شرکت به جامعه و مراکز علمی و  *

 .تحقیقاتی

 شناخت اولويت های پژوهشی از طريق : 

شناخت خشکسالی و راههای مدیریت آن و روشهای نوین بهره برداری از منابع آب، مدیریت بهینه  *

 .مصرف آب و الگوی کشت در شبکه های آبیاری و زهکشی

بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از پساب تصفیه خانه شهرها و شهرکهای صنعتی بر منابع آب و  *

 .بوم زیستهای منطقه
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 .کنترل، حفاظت، بهره برداری و اجرای طرحهای جبرانی افت سفره های آبی *

مطالعه، بررسی و پایش منابع آب زیرزمینی با استفاده از تکنولوژیهای جدید و فناوری اطالعات از جمله  *

GIS . 

 .اجرای اقدامات پیشگیرانه و جبرانی در تعادل بخشی در منابع آب زیرزمینی *

  

 حفاظت و بهره برداری : -ب

 بهره برداری بهينه، افزايش کارآيی و بهره وری آب: استقرار مديريت توأمان عرضه و تقاضا به منظور راهبرد

 سياست اجرايی: تقويت مديريت توامان عرضه و تقاضا از طريق تمهيدات سازه ای و غير سازه ای

 .ابزارهای اقتصادی)آب بها( و انگیزشی جهت صرفه جویی منطقی و بهره وری بیشتر آباز  استفاده *

 .ها و ممنوعیت ها در شرایط کمبود آب اعمال محدودیت ها، سهمیه بندی *

 .فرهنگ سازی در راستای تغییرات رفتاری در مصرف آب از طریق تهیه برنامه های رادیویی و تلویزیونی *

ایجاد بانك اطالعاتی حوضه های آبریز شامل اطالعات منابع، مصارف و تخصیص آب، با لحاظ اصول  *

 .آمایش سرزمین

 بهره وری در مصارف آبسياست اجرايی: افزايش 

 .تخصیص آب به محصوالتی با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر به خصوص مصارف گلخانه ای *

 .تغییر کاربری ها )ترجیحاً از کشاورزی به صنعت( *

 .تهیه و اجرای طرح تجهیز نقاط تحویل به وسایل اندازه گیری حجم آب *

 .به ازاء هر واحد حجم آب مصرفیهمکاری درخصوص افزایش تولید  *

 .کاهش تلفات آب از طریق جلوگیری از نشت، تبخیر و برداشت های غیرقانونی و غیرمجاز آب *

عملیاتی نمودن دستورالعمل نحوه صدور مجوز بسته بندی آب از طریق شناسایی و آماربرداری از  منابع  *

 .مناسب

 مالیسياست اجرايی: افزايش بهره وری و مديريت 

 .ایجاد نظم و انضباط مالی و صرفه جویی در مصرف منابع در کلیه سطوح *

 .اعمال روش حسابداری قیمت تمام شده *
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اطالع رسانی عمومی در راستای فرهنگ سازی به منظور ترویج و رعایت اصول صرفه جویی و مصرف  *

 .بهینه آب با در نظر گرفتن روشهای کم آبیاری

 ساماندهی و بهينه سازی نظام های بهره برداری از منابع آبسياست اجرايی: 

 .تقویت تشکل های آب بران و بهره برداران آب *

پیشنهاد تخصیص آب از منابع سطحی، زیرزمینی، آبهای نامتعارف و پساب تصفیه شده به تفکیك  *

 .محدوده های مطالعاتی به کمیسیون تخصیص آب

بر حسابداری ملی منابع و مصارف آب و رعایت سقف تخصیص های ابالغی استقرار نظام تخصیص مبتنی  *

 .از سوی کمیسیون تخصیص آب

 .تدوین استانداردها و آیین نامه های اجرایی الزم جهت بهره برداری بهینه از منابع آب *

 زيرزمينیکمی و کيفی منابع و مصارف آب و جبران افت سطح آبخوان های : حفاظت و تعادل بخشیراهبرد

 سياست اجرايی: اقدامات سازه ای و غير سازه ای

 .توسعه و تجهیز سامانه سنجش کمی و کیفی منابع و مصارف آب به منظور رفتارسنجی آنها *

تجهیز چاههای بهره برداری کشاورزی به کنتورهای هوشمند به منظور کنترل دقیق میزان بهره برداری  *

 .حجمی آباز آب های زیرزمینی و تحویل 

تقویت آبخوانهای زیرزمینی با بیالن منفی از طریق اجرای طرحهای تعادل بخشی از قبیل پروژه های  *

 .تغذیه مصنوعی و پخش سیالب در مناطق مستعد

افزایش سهم تخصیص آب در دشتهای ممنوعه به مصارف گلخانه ای و جهت بخشی به مصرف آب در  *

 .عرصه های دارای بازده بیشتر

مطالعه و بررسی منابع آب های غیرمتعارف از جمله آبهای شور و لب شور و تخصیص آنها به مصارف  *

 .خاص و گیاهان مقاوم به شوری 

 .برنامه ریزی جهت ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب از طریق تخصیص بهینه منابع آب *

مراحل تخصیص، مصرف، استفاده مجدد و برنامه ریزی جهت اعمال مدیریت بهم پیوسته منابع آب در  *

 .حفاظت آب در راستای حمایت از اکوسیستمهای آبی
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تدوین و اجرای برنامه جامع خشکسالی و سیل در راستای اعمال مدیریت خشکسالی و سیالب با  

 .هماهنگی و همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط

 

مالحظات اقتصادی، اجتماعی، امنيتی، سياسی، زيست محيطی در استحصال، : تعيين ارزش ذاتی آب با درنظر گرفتن راهبرد

عرضه، نگهداری و مصرف و بازيافت آب )از تصفيه فاضالبها و پسابها ( در راستای حفاظت محيط زيست و دسترسی همگان به آب 

 سالم و کافی

 سياست اجرايی: 

 .هر حوضه آبریز تعیین ارزش کامل آب ) ارزش اقتصادی + ارزش ذاتی ( در *

ارزش گذاری آب در مصارف مختلف و نظام های مختلف بهره برداری با توجه به مالحظات اقتصادی،  *

 .اجتماعی و زیست محیطی

 .توسعه صنایع آب مظروف و بسته بندی بر مبنای توجیه مالی، اقتصادی و زیست محیطی *

 .اقتصادی بیشترتخصیص آب به محصوالتی با نیاز آبی کمتر و ارزش  *

  

 احداث و توسعه :  -ج

ها و تأمين امکانات : تقويت و مشارکت مردمی و جلب و تجهيز منابع مالی جهت سرمايه گذاری و تسريع در اجرای طرحراهبرد

 توسعه و بهره برداری از منابع آب با افزايش ظرفيت استحصال از منابع آب 

 سياست اجرايی: 

طرحهای نیمه تمام، اجرای طرحهای با ارزش اقتصادی باالتر و اولویت در اجرای طرحهای توجه به اتمام  *

 .زودبازده

 .تأمین منابع مالی جهت امر توسعه با استفاده از فاینانس داخلی و خارجی  *

 .کردن مشارکتهای مردمیجهت نهادینههای الزمایجاد زمینه *

 .شبکه ها و عالج بخشی سدهااصالح، مرمت، نوسازی و بازسازی  *

 .استفاده از مکانیزم مهندسی ارزش در مصرف بهینه منابع مالی *

بازنگری و به روز آوری هیدرولوژی طرحهای توسعه منابع آب و بهینه سازی طرحهای شبکه های آبیاری  *

 .و زهکشی )از نظر مساحت و جانمایی(
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خصوص بهینه سازی کاربرد تجهیزات هیدرومکانیك و آموزش کارشناسان مرتبط با احداث طرحها در  *

 ابزار دقیق در سدها

 .EIA-EEتوجه به مطالعات زیست محیطی طرحهای توسعه   *

 .انجام مطالعات پدافند غیر عامل در طرحهای توسعه و در حال بهره برداری *

 تشریح گردیده است. 5931در ادامه گزارش، عملکرد شرکت سهامی آب منطقه ای فارس در سال 
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 اطالعات عمومی استان فارس

 (4931)براساس سرشماری سال 

 

 

 مترمربع کیلو  044322 وسعت:

 نفر 2723434 :جمعیت

 شهرستان 43  تعداد شهرستان :

 درصد 47 وسعت دشت ها:

 درصد 27  وسعت ارتفاعات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 فارس  درجه يك استانحوضه های آبريز 

 

 حوضه آبریز ایران مرکزی  -4                                                                               حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان                         -0
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 فارس  استان حوضه های آبريز درجه دو

 
 

 دریای عمان شامل:حوضه آبریز خلیج فارس و 

  رودخانه مند و کفه های بسته 

 رودخانه حله 

 و ساحلی رودخانه های کل و مهران 

 رودخانه های زهره و جراحی 

 رودخانه  کارون 

 حوضه آبریز فالت مرکزی  شامل:

 

  بختگان و مهارلو –شك طدریاچه های 
   سیرجان -کویر ابرقو 

 گاوخونی 
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 فارس  محدوده های مطالعاتی استان

 )کوچکترين واحد حوضه آبريز(

 کشور( %44محدوده مطالعاتی مستقل و مشترك )  042

 محدوده مطالعاتی بطور کامل در استان فارس قرار دارد.  53

 محدوده با استانهای مجاور مشترك هستند. 77

 )از لحاظ مطالعات منابع آب( محدوده تحت نظارت شرکت  004

 دشت 050

 دشت ممنوعه  001

 ممنوعه  بحرانیدشت  5
 دشت آزاد 27

 
 

  4931تعداد ايستگاه های پايش شده منابع آب سطحی و زيرزمينی  در سال 

 ايستگاه هيدرومتری
ايستگاه تبخير 

 سنجی
 چاه مشاهده ای ايستگاه برف سنجی ايستگاه بارانسنجی

منابع  تعداد 

آب جهت 

 های بررسی

 زير آب يتکيف

 زمينی

منابع  تعداد 

آب جهت 

 های بررسی

زير  آب میک

 زمينی

20 72 020 04 4000 4022 0721 
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 سدهای در حال بهره برداری

 

 سد مالصدرا

 رودخانه تنگ براق

 میلون متر مکعب 440آب قابل تنظیم :

 میلیون متر مکعب 220حجم مخزن :  
 
 

 

 

 سد سلمان فارسی

 رودخانه قره آغاج

 میلیون متر مکعب 470آب قابل تنظیم :

 میلیون متر مکعب  0000حجم مخزن :   

  
 

 

 

 سد درود زن

 رودخانه کر

 میلیون متر مکعب 520آب قابل تنظیم ساالنه 

 میلیون متر مکعب 330حجم مخزن :
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 سد خسویه

 رودخانه تنگ چرخی

 میلیون متر مکعب 44/7آب قابل تنظیم : 

 میلیون متر مکعب 02حجم مخزن :

  
 

 

 

 سد ایزد خواست

 رودخانه ایزدخواست

 میلیون متر مکعب07آب قابل تنظیم : 

 میلیون متر مکعب 04حجم مخزن :

 

 
 

 سد سیوند

 رودخانه  سیوند

 میلیون متر مکعب 37آب قابل تنظیم : 

 میلیون متر مکعب 447حجم مخزن :  

 

 

 سد تنگاب    

 شهرستان فیروز آباد   –موقعیت : استان فارس 

 رودخانه :تنگاب 

 میلیون متر مکعب 040مخزن : حجم

 میلیون متر مکعب  22آب قابل تتنظیم :
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 4931در سال سدهای در دست بهره برداری عملکرد 

 نام سد
 ورودی 

(mcm) 

 خروجی کل

(mcm) 

 (mcmمصارف ) 

 جمع ساير  صنعت  کشاورزی  شرب 

 423140 74154 04170 074152 70144 423140 440174 درودزن

 045142 12102 0100 2014 0100 045142 044143 مالصدرا

 4124 0104 0100 0170 0100 4124 0135 ایزدخواست

 020101 44155 0100 12124 40121 020101 052142 سلمان فارسی

 4105 0100 0100 4105 0100 4105 4105 سیوند

 42175 42175 0100 0100 0100 42175 45131 تنگاب

 721103 033144 04170 417142 50100 721103 724145 جمع

 

 

 4931های برقآبی در دست بهره برداری در سال  نيروگاهعملکرد 
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 4931شبکه های آبياری و زهکشی در دست بهره برداری در سال عملکرد 

 عملکرد نوع شبکه                         

 مدرن

 4 تعداد

 03200 اراضی تحت پوشش بهره برداری شده )هکتار(

 22.4 حجم آب ورودی )میلیون مترمکعب(

 20.4 حجم آب تحویلی )میلیون مترمکعب(

 نیمه مدرن

 00 تعداد

 45200 اراضی تحت پوشش بهره برداری شده )هکتار(

 472.1 حجم آب ورودی )میلیون مترمکعب(

 471.3 حجم آب تحویلی )میلیون مترمکعب(

 سنتی

 2 تعداد

 2107 بهره برداری شده )هکتار( اراضی تحت پوشش

 21.1 حجم آب ورودی )میلیون مترمکعب(

 40.4 حجم آب تحویلی )میلیون مترمکعب(

 جمع

 05 تعداد

 20107 اراضی تحت پوشش بهره برداری شده )هکتار(

 223.1 حجم آب ورودی )میلیون مترمکعب(

 423.4 حجم آب تحویلی )میلیون مترمکعب(
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 4931طرحهای آبرسانی )شرب( در دست بهره برداری در سال عملکرد 

 محل تأمين نام طرح

 ظرفيت آبرسانی

 )شرب و صنعت(

)ميليون 

 مترمکعب(

طول خط 

 آبرسانی

 )کيلومتر(

حجم آب شرب انتقالی )ميليون 

 مترمکعب(

 4931سال 

 ساير آبفار آبفا

آبرسانی به شیراز و 

 مرودشت
 0154 0134 25.35 040100 24100 سد درودزن

 آبرسانی به پاالیشگاه
چاههای 

 پاالیشگاه
4120 40100 0100 0105 0100 

 0100 0100 3122 3100 00100 چشمه ساسان آبرسانی به بوشهر

 آبرسانی به الرستان
سد سلمان 

 فارسی
43100 404100 40170 0100 0100 

 0154 0100 57125 474100 002120 جمع

 01.51 91.411 511411 جمع کل

 

 

 4931وضعيت برداشت های مجاز از آبهای زيرزمينی )چاه، چشمه و قنات( در سال 

 حجم )ميليون متر مکعب( بخش

 5202.5 کشاورزی

 صنعتی

 0213 دامداری

 017 بسته بندی و مظروف

 20.0 سایر

 شرب
 42515 شهری 

 05511 روستایی

 5395.6 جمع
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 صادره بهره برداری از آبهای زيرزمينی )چاه، چشمه و قنات(تعداد مجوزهای 

 تعداد بخش

 35 کشاورزی

 صنعتی

 0 دامداری

 0 بسته بندی و مظروف

 5 سایر

 شرب

 0 شهری

 0 روستایی

 005 جمع

 

 4931غيرمجاز در سال چاه های نمودن و پر نمودن شناسايی 

 مسدود شناسايی شرح

 0207 452 کشاورزی

 5 0 صنعتی

 4 0 شرب شهری و روستایی

 5651 56. جمع
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 4931های عمرانی  حوزه مهندسی رودخانه و سواحل در سال عملکرد  فعاليت

 نحوه محاسبه عنوان شاخص

ی
یر

 گ
زه

دا
د ان

اح
و

 

ام
ارق

 

عملیات اجرایی ساماندهی رودخانه ها و سواحل )مرزی و 

 غیر مرزی(

 رودخانه هاطول اجرایی عملیات ساماندهی 

تر
وم

کیل
 

015 

 017 طول پیش بینی عملیات ساماندهی رودخانه ها

 مطالعه و اعالم عمومی حد بستر و حریم رودخانه ها

 طول اعالم عمومی رودخانه ها

تر
وم

کیل
 

040 

 040 طول رودخانه های مطالعه شده

 طول مطالعه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها

تر
وم

کیل
 

51 

 51 بینی مطالعه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها طول پیش

مطالعه و اعالم عمومی حد بستر و حریم سواحل دریا ، 

 دریاچه و تاالب ها

طول اعالم عمومی خط ساحل دریا ، محیط دریاچه ها و تاالب 

 ها

تر
وم

کیل
 

440 

 440 طول خط ساحل دریا ، محیط دریاچه ها و تاالب ها مطالعه شده

مطالعه تعیین حد بستر و حریم سواحل دریا ، دریاچه و طول 

 تاالب ها

تر
وم

کیل
 

30 

طول پیش بینی مطالعه تعیین حد بستر و حریم سواحل دریا ، 

 دریاچه و تاالب ها
30 

 اجرای حد بستر و حریم رودخانه ها

 طول اجرای عملیات نشانه گذاری )رپرگذاری( رودخانه ها

تر
وم

کیل
 

012 

 012 بینی عملیات نشانه گذاری )رپرگذری( رودخانه هاطول پیش 

اجرای حد بستر و حریم سواحل دریا ، دریاچه و تاالب 

 ها

طول اجرای عملیات نشانه گذاری )رپرگذاری( سواحل دریا ، 

 دریاچه و تاالب ها

تر
وم

کیل
 

70 

طول پیش بینی عملیات نشانه گذاری )رپرگذاری( سواحل دریا ، 

 تاالب هادریاچه و 
70 

 اعتبار هزینه شده برای نگهداری و تعمیرات شبکه های مدرن

تار
هک

در 
ل 

ریا
ار 

هز
 

2027000 

 75470 سطح کل اراضی قابل آبیاری تحت پوشش شبکه های مدرن
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 4931عملکرد گروه محيط زيست و کيفيت منابع آب در سال 

 توضيحات تعداد واحد اندازه گيری عنوان فعاليت رديف

0 
پایش کیفی منابع آب و 

 فاضالب

نمونه برداری و انجام 

آزمایشات فیزیکی، شیمیایی، 

 باکتریولوژی

040 

نمونه برداری آب شرب  از سدهای 

درودزن، مالصدرا، سلمان فارسی و نمونه 

برداری از پساب مراکز آالینده و تصفیه 

خانه فاضالب )در هر نمونه برداری بیش 

 اندازه گیری می شود.(پارامتر  40از 

4 

اعمال دیدگاههای حفاظت 

از کیفیت منابع آب در 

ساماندهی استقرار کاربری 

های مختلف در سطح 

 استان

تعداد پرونده های مورد 

 بررسی
427 

پرونده های معادن شن و ماسه، 

کارخانجات صنعتی، سایتهای دفن 

پسماند، طرحهای هادی شهری و 

پرورش ماهی، روستایی، صنایع کشاورزی 

گلخانه، گاوداری و کارگاههای بلوك زنی، 

... 

4 

اطالع رسانی و ارتقاء آگاهی 

عمومی در زمینه حفاظت 

 کیفیت منابع آب

 - 0000 بروشور

 - 7 مصاحبه

 - 4 برنامه مستند تلویزیونی

 

 

 جانمايی سدهای استان فارس
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 سدهای در  دست  اجرا
 سد نرگسی

 شهرستان کازرون–موقعیت : استان فارس 

 رودخانه : شیرین )جره(

 میلیون متر مکعب 004زن :حجم مخ

 میلیون متر مکعب 443آب قابل تتنظیم  ساالنه 

 درصد4010= 34پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 

 710: 0432سال  درپیشرفت فیزیکی 
 

 سد چشمه عاشق 

 شهرستان نیریز –موقعیت استان فارس 

 رودخانه : چشمه عاشق 

 میلیون متر مکعب  50حجم مخزن :

 میلیون متر مکعب  40آب قابل تنظیم  ساالنه  

 درصد 0/20= 34پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 

 5101: 0432سال  درپیشرفت فیزیکی 

  
 سد هایقر 

 شهرستان فیروز آباد –موقعیت استان فارس 

 رودخانه : تنگاب  

 میلیون متر مکعب  10آب قابل تتنظیم  ساالنه 

 میلیون متر مکعب442حجم مخزن :

 درصد 0/54= 34پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 

 4210: 0432سال  درپیشرفت فیزیکی 

  
 سد کوار 

   کوار  شهرستان –موقعیت : استان فارس  

 رودخانه :قره آغاج

 میلیون متر مکعب در سال027آب قابل تتنظیم: 

 میلیون مترمکعب  400حجم مخزن :

 درصد 4511= 34پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 

به دلیل کمبود اعتبار و : 0432سال  درپیشرفت فیزیکی 

عملیات اجرایی متوقف  0432عدم تخصیص کافی در سال 

 .شده است
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 سد تنگ سرخ 

 شهرستان شیراز  –موقعیت : استان فارس 

 رودخانه :رودخانه خشك

 میلیون متر مکعب 40حجم مخزن :

 میلیون متر مکعب  05آب قابل تتنظیم  

 درصد 112=  34پیشرفت فیزیکی تا پایان سال 

 و اعتبار کمبود دلیل به: 0432 سال در فیزیکی پیشرفت

 متوقف اجرایی عملیات 0432 سال در کافی تخصیص عدم

  .است شده
 

  4931پيشرفت فيزيکی شبکه های آبياری و زهکشی  در دست اجرا در سال 

 مساحت )هکتار( نام طرح رديف
درصد پیشرفت فیزیکی 

 5939تا پایان سال 

درصد پیشرفت 

 5931فیزیکی سال 

 عملکرد ریالی

 )میلیون ریال(

 شبکه  آبیاری و زهکشی کوار 0
 شبکه هکتار 05000 ایجاد

 زهکشی و آبیاری

72100 0100 44007100 

4 
شبکه  آبیاری و زهکشی سد 

 سیوند

 شبکه هکتار 00500 ایجاد

 زهکشی و آبیاری

50140 0150 22520100 

 شبکه  آبیاری و زهکشی قیر 4
 شبکه هکتار 45000 ایجاد

 زهکشی و آبیاری

71100 0170 43070100 

 شبکه  آبیاری و زهکشی  تنگاب 2
 شبکه هکتار 04000 ایجاد

 زهکشی و آبیاری

53140 4140 47312100 

7 
شبکه  آبیاری و زهکشی  تنگ 

 براق

 شبکه هکتار 2200 ایجاد

 زهکشی و آبیاری

70107 1137 24700100 

 شبکه  آبیاری و زهکشی رودبال 2
 شبکه هکتار 02270 ایجاد

 زهکشی و آبیاری

43100 0121 04450100 

 شبکه  آبیاری و زهکشی درودزن 5
 شبکه هکتار 004000 ایجاد

 زهکشی و آبیاری

54102 0102 40100100 
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 عمرانی  در  دست  اجرا   طرحهای

 هدف طرح  نام طرح  رديف

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی تا 

پایان سال 

5939  

درصد 

پیشرفت 

فیزیکی سال 

5931 

 عملکرد

 ریالی

 میلیون)

 (ریال

0 
انتقال پساب تصفیه شده شیراز به 

 دشت سروستان

 0207000کشاورزی به میزان  آب انتقال و تامین

 میلیون متر مکعب در سال
22100 0147 21515100 

4 

مطالعه و اجرای طرح های تعادل 

بخشی و تغذیه مصنوعی و پخش 

 سیل

میلیون متر  27الف: تغذیه مصنوعی آبخوان به میزان 

 مکعب در سال.

 002ب: تعادل بخشی آبهای زیر زمینی به میزان 

 سال. میلیون متر مکعب در

ج: تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی به میزان 

 میلیون متر مکعب در سال. 700

17120 0140 044431100 

4 
تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه 

 گیری آبهای سطحی  و زیر زمینی

پروژه تکمیل و تجهیز شبکه های اندازه گیری آبهای 

 سطحی و زیرزمینی
12120 

0120 5200100 

2 
بازسازی تاسیسات آبی در مرمت و 

 دست بهره برداری
 1000100 20124 1175 پروژه بازسازی تاسیسات آبی

 

  خطوط آبرسانی در دست اجرا

 نام طرح  ردیف
درصد پیشرفت فیزیکی تا 

  5939پایان سال 

درصد پیشرفت فیزیکی 

 5931سال 

ریالی عملکرد  

 (ریال میلیون)

 77000100 0122 33142 آبرسانی به الرستان از سد قیر 0

4 
آبرسانی به شهرهای داراب و زرین 

 دشت از سد رودبال
40100 01140 004700100 

 402000100 0100 21100 آبرسانی به شهر شیراز 4

 04530100 0140 31140 آبرسانی به شهر فسا 2

 30574100 0110 45140 آبرسانی به شهر جهرم از سد قیر 7

2 
شهرهای فسا آبرسانی از سد رودبال به 

 و استهبان
44102 0112 014700100 

5 
آبرسانی به شهرهای ارسنجان و 

 سعادت شهر
07103 0110 70000100 
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 )مبالغ به ميليون ريال(4931ای  در سال وضعيت اعتبارات طرحهای تملك داراييهای سرمايه 

 عنوان درآمد عمومی اوراق مشارکت  ساير

0432سال اعتبار مصوب  4742112 0424254 -  

 اعتبار تخصیص یافته 0104234 0040754 -

 دریافتی از خزانه 0402440 0040754 -

 عملکرد 0402440 0047573 

44472002 
 اعتبار مورد نیاز برای تکمیل طرحها

 در سالهای بعد

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


