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  شوراي اقتصاد  18/5/1393تاریخ  54987رابطه با تصویب نامه شماره برنامه عملیاتی در 

  خصوص برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی وزارت نیرودر

  » اصالح ساختار تأمین منابع آب«برنامه هاي متناظر با سیاست - 2
توسعه بهره برداري از آب هاي غیرمتعارف از قبیل پساب ها، زه آب ها، آب هاي شور و لب شور به عنوان منابع آب  - 2-2

  جدید توسط بخش غیردولتی. 

مطالعات و مناقصه عملیات اجرایی طرح انتقال پساب تصفیه خانه هاي فاضالب شهر هاي تبریز و عجب شیر به شرح جدول 
 ی باشد . ذیل در دست انجام م

الزم به توضیح است فعال از طریق اعتبارات دولتی در دست اجرا می باشد و در صورت امکان سعی بر استفاده از پتانسیل 
 بخش خصوصی در این زمینه می باشد.

  برنده  مرحله انجام  برآورد (ریال)  بخش  عنوان عملیات  ردیف

1  
انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب تبریز به 

  ارومیهدریاچه 
    انجام ارزیابی کیفی  میلیارد ریال 250  پیمانکاري

  آبران  نهایی نمودن پیش نویس  میلیارد ریال 25  مشاوره

عملیات اجرایی انتقال پساب تصفیه خانه   2
  یرعجب ش

    فروش اسناد مناقصه  میلیارد ریال 20  پیمانکاري

 آتی نگار  نهایی نمودن پیش نویس  میلیارد ریال 2,5  مشاوره
  عمران آنو

عجب شیر  –مراغه –مرند –مطالعات مرحله اول امکان استفاده مجدد از پساب تصفیه خانه هاي فاضالب شهرهاي جلفا  -
 میانه واهر انجام یافته است. –

 مراغه و سهند و دریاچه ارومیه در حال انجام می باشد.–امکان مطالعات انتقال پساب تصفیه خانه هاي بستان آباد  -
 

  تقویت آبخوان از طریق طرح هاي تغذیه مصنوعی و پخش سیالب.  - 3-2

  طرح تغذیه مصنوعی شربیان با پیشرفت فیزیکی و مشخصات به شرح جدول ذیل در حال انجام می باشد. 

  رد

  یف
  نام پروژه

پیشرفت 
  فیزیکی

  (درصد)
 94اعتبار مصوب   هدف

  (میلیون ریال)

اعتبار ماده 
(میلیون 180

  ریال)

بینی پیش 
  توضیحات  سال اتمام

1  
تغذیه 

مصنوعی 
  شربیان

میلیون  27/2  65
  متر مکعب

15000  -  95    
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  اولویت بندي و تعیین تکلیف طرح هاي نیمه تمام منابع آب - 7-2

 100پیشرفت فیزیکی دارند و با تخصیص   %60از طرح هاي ملی طرح هاي آبرسانی مرند و میانه از طرح هاي هستند که باالي  -1
  دارند. استان براي حیاتی طی دو سال به بهره برداري خواهند رسید و نیز جنبه درصد

  رد

  یف
  نام پروژه

پیشرفت 
  فیزیکی

  (درصد)
  هدف

اعتبار مصوب 
(میلیون  94

  ریال)

  180اعتبار ماده 

  (میلیون ریال)
پیش بینی 
  توضیحات  سال اتمام

  فاز اول   1

 مدول خانه تصفیه
  یک

تامین آب بلند مدت 
مرند و سایر شهرهاي 
و روستا هاي واقع در 

مسیر خط انتقال از 
رودخانه ارس (طرح 

  آبرسانی مرند

 شرب آب تأمین  % 71
 شهرستان صنایع و

 – جلفا ، مرند
 سایر و هادیشهر

 واقع روستاهاي
 خط مسیر در

به میزان   انتقال
میلیون  43

  .مترمکعب درسال

طرح فاز اول   95  -  120000
یعنی اجراي 

تصفیه خانه با 
 71پیشرفت 

درصد در دست 
اجرا بوده و 

اعتبار مورد نیاز 
جهت اتمام آن 

130000 
میلیون ریال 

  است.

  انتقال ، هیتصف  61  آبرسانی میانهطرح   2
 آب رهیذخ و

 یگرم سد
 شهر به يچا
 17 ، انهیم

 واقع يروستا
 شهر و ریمس در

 زانیم به ترك
(هیتردرثانیل450

 شیافزا قابل
 به

 تریل900زانیم
  ) هیدرثان

اعتبار موردنیاز   96    84000
میلیون  600000

  ریال
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درصد طی دو سال  100پیشرفت فیزیکی دارند و با تخصیص   %60از طرح هاي استانی طرح هاي به شرح جدول ذیل که باالي  -2
  دارند. استان براي حیاتی به بهره برداري خواهند رسید و نیز جنبه

  رد

  یف
  نام پروژه

پیشرفت 
  فیزیکی

  (درصد)
  هدف

اعتبار 
 94مصوب 

(میلیون 
  ریال)

اعتبار ماده 
(میلیون 180

  ریال)

پیش بینی 
  سال اتمام

توضیحا
  ت

پمپاژ ابراهیم سمیع   1
  کلیبر

  فاز اول  95  15000  -  هکتار 450  75

شبکه پایاب سد   2
  وحدت بستان آباد

    94  -  5000  هکتار 620  99

شبکه پایاب سد   3
  صومعه علیا میانه

    94  7000  -  هکتار 550  85

شبکه پایاب سد خرم   4
  درق چاراویماق

    94  8000  -  هکتار 385  80

تکمیل کانال داش   5
  اسپیران

    94  -  2000  هکتار 500  90

  

  » اصالح الگوي مصارف آب«رنامه هاي متناظر با سیاست ب- 3
  تعیین ضوابط و استانداردهاي الگوي مصرف در کاربري هاي مختلف  - 1-3

در تعیین نیاز آبی کشاورزي از سند ملی آب که توسط موسسه تحقیقات خاك و آب تهیه شده استفاده می گردد.ضمنا در 
ده در سند ملی مطابقت می گردد.معموال بسیاري از موارد با استفاده از روابط ارائه شده ،نیاز آبی محاسبه گردیده و با ارقام ارائه ش

  حداقل رقم انتخاب می گردد.

  
  استفاده گسترده از فناوري هاي نوین و دانش به منظور کاهش مصرف آب در تولیدات صنعتی و کشاورزي.  - 2-3

  دد(مانند شبکه سهند).در طرحهایی که مزارع نمونه وجود داشته باشد ،ازنتایج آن در تدقیق نیاز آبی محاسبه شده استفاده می گر

  نیز به عنوان راهنما در برآورد نیاز آبی مورد استفاده قرار می گیرند. Netwat ,cropwatنرم افزار هاي 
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  » توسعه بازار آب و ارتقاي بهره وري آب«برنامه هاي متناظر با سیاست  - 4
  توانمندسازي تشکل ها و واگذاري امور تصدي امور آب به تشکل ها.  - 2-4

 به شرح جدول زیر می باشد:  ها به تفکیک سال برداري و نگهداري طرحها و تاسیسات آبی به تشکل ها عملکرد  توانمند سازي تشکل ها و واگذاري مدیریت بهره 

 سال
تعداد طرح 
 واگذار شده

 طرحها نام
مساحت 

 اراضی(هکتار)
تعداد 
 تعاونی

 17 89تا پایان 
 

10505 46 

 3 568 پمپاژ اشتوبین-پمپاژ قوالن -ورزقانسد زرآباد  3 1390

 9 2300 مزرعه نمونه شبکه سهند -شبکه ارسباران 2 1391

1392 3 
-گلفرج(ایستگاه پمپاژ حیدرآباد و سیلگرد) شبکه

 سد وحدت بستان آباد –پمپاژ ایري و سیه رود 
2920 7 

1393 3 
 –شبکه قلعه چاي اراضی بهبود  -اهر سد آزادگان

 شبکه آیدوغموش واحد اکرم آباد
10150 36 

 2 1500 پمپاژ شبکه ستارخان ایستگاههاي 1 1394

 29 جمع
 

27943 103 

 
الزم به توضیح است با عنایت به ماهیت کاري و پروسه طوالنی  و مدت دار عملیات مربوط به جلب مشارکت همه جانبه ذي 

( برگزاري جلسات با مسئولین شهرستان و کشاورزان  و بستر سازي جهت نفعان  و  واگذاري یک طرح به تعاونیهاي آبران 
برگزاري جلسات با مسئولین شهرستان و کشاورزان به منظور واگذاري  - ماه  3تشکیل تعاونی و ثبت آن  - ماه 1تشکیل تعاونی 

 یکساله امکان پذیرمی باشد. ماه) امکان ارائه عملکرد ماهانه وجود ندارد و بصورت شش ماهه  یا 2مدیریت بهره برداري 

در راستاي برنامه هاي ستاد احیاي دریاچه ارومیه تشکیل تعاونی و توانمندسازي روستاهاي شهرستانهاي بناب و  1394براي سال 
تعاونی تاسیس شده و مراحل  60ملکان در حاشیه دریاچه ارومیه جزو برنامه کاري دفتر مشارکت مردمی می باشدو تاکنون حدود 

 ی را طی می نماید. ثبت

 » مدیریت تقاضاي آب«برنامه هاي متناظر با سیاست 

  تجهیز نقاط تحویل آب به وسایل اندازه گیري حجمی در کلیه مصارف  - 1-1

  برنامه مطالعه،اجرا ونظارت بر طرح تجهیز انهار سنتی به ادوات اندازه گیري وکنترل جریان درحوزه آبریز دریاچه ارومیه 
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  جمع  96  95  94  عنوان
  ارقام میلیون ریال

  500  200  154  146  تعدادنقطه مطالعه
  8500  4000  2500  2000  برآوردهزینه مطالعه
  20500  9000  6500  5000  برآوردهزینه نظارت

برآوردهزینه عملیات 
  اجرایی

40000  42000  49000  131000  

  160000  62000  51000  47000  جمع هزینه
  درکانالهاي اصلی شبکه هاي آبیاري مدرنراندمان متوسط انتقال آب 

  96  95  94  عنوان
  89,6  89,4  89,2  راندمان انتقال به درصد

  

با عنایت به بخشنامه هاي جدید صادره،این شرکت اقدامات الزم جهت نصب کنتورهاي هوشمند حجمی براي مصــارف شــرب و 
تمدیــد پروانــه هــاي بهــره بــرداري منــوط بــه نصــب  1395سال  صنایع و خدمات با هزینه مالکان چاهها را اقدام نموده است که در

کنتورهاي مذکور بوده و در صورت عدم نصب کنتور، برق چاههاي مذکور مطابق مصوبه کمیته مشترك آب و برق قطــع خواهــد 
 شد.

  نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاه ها. -2-1

در این میان نیز اولویت با چاههاي کشاورزي داراي مازاد  اولویت نصب کنتورهاي هوشمند بر روي چاههاي کشاورزي بوده که
 برداشت و دشتهاي پایلوت می باشد که عملکرد و برنامه در جدول پیوست ارائه شده است.

  » اصالح ساختار تأمین منابع آب«برنامه هاي متناظر با سیاست - 2
  کاهش سهم منابع آب زیرزمینی در مجموعه منابع آب از طریق کاهش برداشت آب و جایگزینی نیازها از سایر منابع.  - 1-2

توسعه بهره برداري از آب هاي غیرمتعارف از قبیل پساب ها، زه آب ها، آب هاي شور و لب شور به عنوان منابع آب  - 2-2
  جدید توسط بخش غیردولتی. 

گزینی پساب تصفیه خانه مرند با چاههاي کشاورزي دشت مرند جزء برنامه عملیاتی می باشد که در حال جای 1394در سال 
 .انتخاب مشاور جهت مطالعه و اجرا می باشد

  تقویت آبخوان از طریق طرح هاي تغذیه مصنوعی و پخش سیالب.  - 3-2
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دو طرح تغذیه مصنوعی دره چاي و کبوتر علی چاي  در سالجاري اتمام طرح تغذیه مصنوعی شربیان و همچنین مرمت و الیروبی
جزء برنامه بود که در حال انجام می باشند و همچنین انتقال آب براي تغذیه مصنوعی طرح هاي فعال انجام گرفته که عملکرد در 

 جدول پیوست ارائه شده است.

  حفاظت از آب هاي زیرزمینی و سطحی و جلوگیري از برداشت هاي غیرمجاز.  - 6-2

شدن اکیپ هاي گشت وکنترل در حفاظت از آبهاي ســطحی خصوصــا در محــدوده شهرســتانهاي  با توجه به فعال درسال جاري و
درمورد برداشت غیر مجاز مصــالح  48مورد اعمال ماده  40وبه تعداد  2ماده  3مورد اعمال تبصره 60به تعداد حوضه دریاچه ارومیه 

  درصد 100فیزیکی رودخانه اي در سطح استان با پیشرفت 

  » توسعه بازار آب و ارتقاي بهره وري آب«برنامه هاي متناظر با سیاست  - 4
  تقویت و ایجاد بازارهاي محلی آب.  - 1-4

  با عنایت به عدم تخصیص اعتبار در سالجاري، فعالیتی در این خصوص انجام نخواهد پذیرفت.
  

  »مدیریت تقاضاي آب«برنامه هاي متناظر با سیاست  - 1
  متناسب نمودن طرح هاي توسعه کشاورزي و صنعتی کشور براساس منابع آب در دسترس - 5-1

  بازنگري اهداف طرحهاي توسعه منابع آب براساس تخصیص هاي آب بازنگري شده-

  دراولویت قراردادن تامین آب صنایع-

  » اصالح ساختار تأمین منابع آب«برنامه هاي متناظر با سیاست - 2
برداري از آب هاي غیرمتعارف از قبیل پساب ها، زه آب ها، آب هاي شور و لب شور به عنوان منابع آب  توسعه بهره - 2-2

  جدید توسط بخش غیردولتی. 

  تامین آب صنایع از پساب هاي تصفیه خانه هاي فاضالب استان در صورت وجود متقاضی  
  بخش غیردولتی در صنعت آب و آبفا. بکارگیري مشوق ها و تمهیدات الزم براي جذب سرمایه و مشارکت - 5-2

  اصالح تعرفه هاي آب شرب ، صنعتی وکشاورزي به قیمت تمام شده + سود مورد انتظار.- 1

  ارائه تسهیالت کافی به بخش خصوصی جهت ترغیب به سرمایه گذاري درصنعت آب مانند حذف مالیات وسود بیشتر- 2

  

  » ف آباصالح الگوي مصار«رنامه هاي متناظر با سیاست ب- 3
  اصالح نظام تعرفه گذاري آب در مصارف مختلف با توجه به مالحظات اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی.  - 4-3

  اصالح نظام تعرفه گذاري آب از دو مسیر دنبال می گردد : 

  تدوین قانون جامع آب واصالح ساختاري نظام تعرفه .-الف 
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  ی موجود وپیگیري اصالح تعرفه ها ازطریق شوراي اقتصاداعمال اصالحات موردي از طریق ظرفیتهاي قانون- ب 
  
  » توسعه بازار آب و ارتقاي بهره وري آب«برنامه هاي متناظر با سیاست  - 4
  تقویت و ایجاد بازارهاي محلی آب.  - 1-4

  .دراین زمینه به منظور شناخت ازوضعیت بازارهاي محلی محدوده اسکو ، آذرشهر به عنوان منطقه پایلوت انتخاب شده  است 

  شفاف سازي هزینه تمام شده و تعیین تکلیف مابه التفاوت هزینه تمام شده و تعرفه هاي فروش تکلیفی.  - 3-4

برمبناي هزینه هاي انجام شده تعیین نموده وازاین طریق مابه التفاوت  ادراین مورد این شرکت تالش نموده است که تعرفه ها ر
  نماید . احصاء و به نهادهاي ذي ربط اعالم تعرفه هاي تکلیفی وتعرفه هاي مبتنی بر هزینه هاي تمام شده را 

  
استقرار نظام قیمت گذاري آب نظیر آب بها، حق انشعاب و حق النظاره براساس هزینه تمام شده با رویکرد ارتقاء بهره  - 4-4

  وري و کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري و بهره برداري 

رایی شرکت فعال واحدهاي اج مبانی قانونی مربوط به هریک از تعرفه ها درستاد و نظام قیمت گذاري آب برحسب شیوه نامه و
  می باشد .

  » اصالح ساختار تأمین منابع آب«برنامه هاي متناظر با سیاست - 2
  استفاده از فناوري هاي جدید در زمینه باروري ابرها و جمع آوري باران در مناطق مستعد کشور.  - 4-2

دم پــیش بینــی وابــالغ اعتبــار مربوطــه بــه پروژه باروري ابرها به صورت متمرکز وازطریق وزارت نیرو انجام می گیرد و بــه دلیــل عــ
بــه  21/6/1394مــورخ  100/10688وجود ندارد و مراتب طی نامۀ شــمارة  1394و 1393شرکت متبوع امکان عقد قرارداد براي سال 

پایــه  وزارت نیرو ارسال شده است و تاکنون پاسخی نسبت به نامۀ فوق االشاره دریافت نشده است با توجه به اینکه دفتــر مطالعــات
  میلیارد ریال براي یکسال می باشد . 15منابع آب پیگیر تخصیص اعتبار براي انجام طرح مزبور وبه میزان 

  » اصالح الگوي مصارف آب«رنامه هاي متناظر با سیاست ب- 3
  افزایش آگاهی هاي عمومی و فرهنگ سازي. - 5-3

آب به کلیه همکاران از طریق اتوماسیون و درج اطالع رسانی عمومی سیاست هاي چهارگانه اقتصادمقاومتی در بخش  -1
 در سایت داخلی

عقد قرارداد با صدا و سیماي مرکز آذربایجان شرقی براي فرهنگسازي مدیریت مصرف بهینه آب و پخش برنامه هاي  -2
 رادیو تلویزیونی مرتبط با موضوع

 تهیه نشریات آموزشی  -3

 برگزاري جلسات -4

 اي اعالنات شرکتنصب ارکان اقتصاد مقاومتی در تابلوه -5

 


