
  در خصوص برنامه هاي اقتصاد مقاومتی 95ر مه 15 عملکرد تاآخرین اقدامات ***
  

  اقدامات عمومی و تکالیف : بخش اول 
  

   95برش استانی وکشوري برنامه هاي اقتصاد مقاومتی شرکت آب منطقه اي اردبیل در سال  -

  عنوان پروژه ملی  ردیف
هدف 

 کشوري 

برش 
 استانی

  توضیحات  اقدامات انجام شده

1  

 50000بهره برداري از 
هکتار شبکه هاي آبیاري و 

آبهاي (زهکشی اصلی
  )مرزي

50000 
 هکتار 

5700  
  هکتار

 هکتار  200+8830

شبکه هاي خداآفرین  در هکتار 8830ذکراست که تاکنون قابل
  . است  شده  سبالن احداث و

رد خاصی بغیر او موپیگیري هاي الزم طبق برنامه انجام ***
 . از مشکالت و موارد جنبی وجود ندارد

2  

سد  10آبگیري و یا افتتاح 
 500با ظرفیت تنظیمی 
عمدتا (میلیون متر مکعب 

) با هدف تامین آب شرب
  غیر طرحهاي مرزي

 م .م500
76   

  م.م
  آماده افتتاح

پیشرفت فیزیکی و آماده افتتاح % 97در حال حاضر با *** 
  .می باشد

الزم براي خرید و تملک و آزادسازي  عدم تامین اعتبار -
  اراضی داخل مخزن تاکنون

مکاتبه با استانداري جهت دعوت از مقامات کشوري  براي  -
 افتتاح

3  

پر و مسلوب المنفعه نمودن 
حلقه چاه فاقد  20000

پروانه و مضر به مصالح 
  عمومی

20000 
 حلقه 

100  
  حلقه

 حلقه 74
در  دست اقدام  – پیشرفت فیزیکی تاکنون% 74با 

برنامهکامل تا تحقق  وپیگیري  

4  

نصب کنتورهاي 
هوشمند بر روي 

) 50000(چاهها
دستگاه کنتور فهام و 

دستگاه کنتور  7000
حجمی مکمل آن و 

نصب ابزار هاي اندازه 
گیري مناسب در منابع 
آبهاي سطحی بر روي 

 ایستگاه 1000

  کنتور فهام
50000   - 

  دستگاه
 کشوري  

  استانی  -  1009
  دستگاه

0  

برق استان انجام خواهد  از طریق شرکت توزیع نیروي
گرفت لیست چاههاي برقدار مجاز داراي پروانه به 
 شرکت مذکور جهت نصب کنتور ارسال شده است 

  .استتاکنون اقدام عملی انجام نشده ***

کنتور 
  حجمی

7000 
  دستگاه 

 کشوري

  استانی  -141
  دستگاه

مورد 30
 کنتور

 هوشمند

دستگاه کنتور تهیه و  201اسناد مناقصه خرید 
عالوه برآن  در حال برگزاري مناقصه میباشد

% 22با دستگاه نصب شده   30بصورت موردي 
 پیشرفت فیزیکی تاکنون

 

ابزاراندازه 
  گیري

  1000   
   دستگاه

 کشوري

  استانی  - 100
  دستگاه

25  %
پیشرفت 
 فیزیکی

نقاط انجام گرفته و از محل ردیف متمرکز تامین  تعیین
اعتبار گردید  مشاور انتخاب شده و مطالعات تکمیلی 

 شروع شده است 
در مرحله عقد قرارداد و تهیه اسناد مناقصه اجرائی *** 

.پیش بینی می شود اجرا تا آخر سال - ماه آینده 2تا   

 
 
 
 
 

 

  



  )شرح موارد و توضیحات برنامه ها( اقدامات خاص: بخش دوم  -
 

 جدول فوق الذکر 2و1 -عناوین برنامه ها و اقدامات در قالب بند -1
   خداآفرینطرح شبکه آبیاري وزهکشی فعالیتها و پیگیري ها در احداث و اجراي  -

با .پیگیري هاي الزم طبق برنامه انجام و موارد خاصی بغیر از مشکالت و موارد جنبی وجود ندارد  *
 .میلیارد ریالی طرح اخیراً اعتباري تخصیص داده نشده است 400عنایت به بدهی حدود 

   سبالنطرح شبکه آبیاري وزهکشی فعالیتها و پیگیري ها در احداث و اجراي  -
 مصوب و عدم تخصیص به موقعکمبود اعتبارات *  

  -  طرح سد گیويفعالیتها و پیگیري ها در احداث و اجرا و اتمام و آبگیري  -

عدم تخصیص اعتبار براي اجرا و جابجائی  – خرید و تملک اراضیبراي عدم تخصیص اعتبار *
 دکل هاي برق فشار قوي

 )جدول 4و3 -بندهاي(عناوین برنامه ها در حوزه حفاظت و بهره برداري -2
 ونیز کنترل و تقلیل منصوبات  پر ومسلوب المنفعه نمودن چاه هاي فاقد پروانه -

پلمپ و تقلیل منصوبات چاههاي مجاز داراي –ومسلوب المنفعه نمودن مورد پر کردن 74 * 
در سطح استان  ) 0.43MCM (با جلوگیري از اضافه برداشتحلقه  18اضافه برداشت به تعداد 

 .دشت پایلوت میباشد حلقه در 16که 
 

 ) فهام -کنتورهاي حجمی ، هوشمند(نصب تجهیزات و سازه هاي اندازه گیري منابع آب -

 .در جدول باال قسمت مربوطه توضیحات درج شده است*     

  
   

 اقدامات و برنامه ها بعنوان فعالیتهاي کلیدي موثر و تسهیل گر تحقق سیاست هاي اقتصاد مقاومتی -3
 

 منابع مالی شامل؛تامین ) الف
  تامین منابع مالی براي طرحهاي مرزي ازمحل صندوق توسعه ملی -

اعتبار مصوب سال ) میلیارد ریال  6370( میلیارد تومان  637از  -مستمرا در دست پیگیري و انجام*
 . تخصیص یافته است  ) ریال میلیارد 1000( تومان میلیارد 100تاکنون  1395

 
  BOTتامین منابع مالی براي تصفیه خانه خلخال از روش عقد قرارداد  -

 . می باشد حال اجرادر % 22با پیشرفت فیزیکی  * 
  تامین منابع مالی براي انتقال آب از قزل اوزن به استان برنامه ریزي -

 و مذاکره با شرکت هاي تامین کننده مالی طرح و انجام مکاتبات الزم در دست پیگیري*
     تامین منابع مالی براي انتقال اب گورگور به اردبیلبرنامه ریزي  -

                             بازگشائی پاکات بروش بیع متقابلبرگزاري مناقصه و در حال *
تازه  تامین منابع مالی براي مدول دوم تصفیه خانه اردبیل و آبرسانی از سدگیوي واز سدبرنامه ریزي  -

 در قالب مکاتبات الزم در دست پیگیري*  -کند انگوت



طرح  5براي سرمایه گذاري و اجراي ) استانبول متروپل(مبادله تفاهم نامه باسرمایه گذار ترك  -
  در حال پیگیري* -عمرانی شرکت

، خزانه  )میلیارد ریال 105( استفاده از ظرفیت هاي قانونی بودجه براي جذب از محل اوراق مشارکت -
  )میلیارد ریال 450(اسالمی

  - بانک توسعه اسالمی -

هجري 1438از سال (براي همکاري هاي آتی و شبکه گیوي  پیشنهاد شبکه آبیاري و زهکشی سبالن *
 و پیگیري اخذ تسهیالت الزم )قمري

  

  مدیریت منابع آب و توسعه کشاورزي و اشتغالزائی )ب
   مطالعه منابع آبی جهت مهار آبهاي سطحی و ذخیره سازي آن   -
دره رود و قزل اوزن در دست پیگیري و انجام می  –در قالب طرحهاي مطالعاتی براي حوزه هاي بالهارود * 

  .باشد
   مطالعات جامع تامین آب شرب و صنعت استان  -
در بسیاري از شهرها منابع و مصارف تعیین شده و گزارشات به تصویب آب و مطالعات بوده در حال انجام * 

  .استفاضالب کشور رسیده 
   تغییر رویکرد به توسعه کشت هاي اقتصادي و پربازده و کم مصرف -
   .با سازمان جهادکشاورزي و طرح در جلسات مشترك در جریان است*  

  توجه به افزایش راندمان آبیاري -
بعنوان مثال تاکنون حدود ( انجام عملیات تعمیرات و نگهداري در شبکه هاي مدرن آبیاري استان*

انجام عملیات تعمیرات در و ) در شبکه مغان هزینه شده -میلیاردریال37- میلیاردتومان  3.7
  سدهاي کوتاه و شبکه هاي نیمه مدرن

   تغییر رویکرد به توسعه کشاورزي صنعتی در مطالعات شبکه هاي آبیاري -
  هاي گلخانه ايبرگزاري جلسات با سازمان جهادکشاورزي و توسعه کشت *
   عملیاتی نمودن احیاء و برداشت حقابه هاي سنتی مرزي -

کیلومتر پیش بینی شده ارس انجام شده و حدود  75کیلومتر از 44( در قالب طرح ساماندهی رودخانه هاي مرزي *
کیلومتر از 12 پیشرفت فیزیکی % 13در رودخانه بالهارود با  - پیشرفت فیزیکی% 59هکتار اراضی آزاد شده است با 600

  .)هکتار اراضی آزاد خواهد شد200کیلومتر پیش بینی شده انجام گردیده است با اتمام کار 80
 ایجاد و استقرار بازار محلی آب در کشور 

ولی از اعتبارات . این پروژه بصورت پایلوت در چند استان انجام خواهد شد که استان اردبیل جزء پایلوت نمیباشد *
  .درصد پیشرفت فیزیکی دارد 25. موضوع در محدوده مطالعاتی مشگین شهر در دست اقدام استداخلی شرکت 

براي مدیریت مشارکتی هم کارگروه استانی تشکیل و مقرر است در دو تعاونی تولیدي پیشرو واقع در دشت پایلوت 
  اقدامات بعدي معمول گردد

  به منظور حفاظت منابع آبی و نظارت بر بهره برداري )اکیپ 19هدف ( تقویت و استقرار گروه گشت و بازرسی منابع آب 

  اکیپ سهم استان اردبیل اعالم گردیده بود که گروهها در تمام شهرستانها تشکیل و فعال میباشند ،  19*  
  
  



  
  سایر برنامه ها) ج
  تغییر رویکرد براي تامین آب مورد نیاز صنایع و معادن -

آب  و در بحث هاي تخصیص مطرح می گردد و در دست در جلسات کمیته مدیریت منابع * 
 .پیگیري و اقدام است

  استفاده از ظرفیت آبهاي غیرمتعارف و حوزه هاي مجاور توجه به استفاده از پساب هاي شهري -

مستمرا در جلسات مطرح می گردد و در دست پیگیري و اقدام براي تحویل به مصارف صنعتی و *
 ...متناسب با کیفیت آب خروجی هر گونه مصارف فضاي سبز و 

 شروع مطالعات مربوط به پدافند غیر عامل طرحها -

 .در اکثر طرحها پیش نویس قرارداد تهیه شده و در مرحله انتخاب مشاور می باشد*
 مورد نیاز  طرح ها براي تامین اقالم و تجهیزاتاستفاده از تولیدات داخلی  -

باالدستی و مطابق سیاست هاي اقتصادمقاومتی و حمایت از تولید ملی در براساس بخشنامه ها و دستورالعملهاي *
 .دستور کار است

  .کاربردي نمودن نتایج مطالعات مهندسی ارزش طرح ها -
 .انجام شده و در طرح شبکه سبالن در دست اقدام است )  عمارت وخدآفرین  ،عنبران( در طرحهاي *

 مبادله تفاهم نامه با دانشگاه ها جهت انجام تحقیقات کاربردي مرتبط با نیاز صنعت آب   -
  .با دانشگاه محقق مبادله تفاهم نامه در سالجاري انجام شده است* 

 انجام پروژه هاي تحقیقاتی براي حل و فصل موضوعات و نیازهاي مرتبط با اهداف شرکت -

  .مورد قرارداد تحقیقاتی در حال انجام و اقدام می باشد 19عقد و تحقیقاتی در حال  مورد قرارداد 9 * 
 برنامه ریزي براي برگزاري دوره هاي آموزشی اقتصاد مقاومتی -

ساعت دوره آموزشی برگزار شده است در نفر 800بصورت حضوري و الکترونیکی و کارگاهی تاکنون حدود ( *
 )سطوح کارشناسی و مدیریتی

  
  ...)سرمایه گذاري و -مشارکت مردمی -بهره وري -اشتغالزائی -رشد اقتصادي( وپیآمدهانتایج :  سومبخش  -
  

باعث تعادل بخشی و حفاظت و بهره برداري  و برنامه هاي پیش بینی شده در حوزه تحقق برنامه در زمینه فعالیتها 
ادامه روند باعث قرار گرفته واحیاي سفره و ذخایر آب زیرزمینی شده که در دشت اردبیل در حال حاضر در شرایط بحرانی 

و حتی تامین آب شرب و بهداشت منطقه را تحت التشعاع واردشدن لطمات جبران ناپذیري بر منابع آبی منطقه خواهد شد 
   .قرار خواهد داد 

 سد و زهکشی و احداثشبکه هاي آبیاري وتوسعه و گسترش ( طرح و توسعه و احداث تاسیسات آبی در حوزه
مستلزم جدیت در تامین منابع مالی و اعتباري و تامین منابع اجرائی بوده که در ) سایر سازه هاي آبی افزایش ذخایر آبی و

 ش هاي مرتبط و بروز در جهت ارتقاء دانش مدیریتمی باشد، همچنین انجام تحقیقات و پژوه يجددست اقدام و پیگیري 
هاي آشنائی با ابعاد و جنبه هاي سیاست هاي آبی و نیز برگزاري دوره بهره برداري ومصارف و توسعه و احدات تاسیسات 

اقتصاد مقاومتی مطمئنا در انجام بهینه وظایف و تکالیف سازمانی راهگشا و موثر خواهد بود که افزایش بهره وري ، اشتغالزائی 
توسعه یه گذاري باهدف تسهیل سرما، فعال سازي پتانسیلهاي نیروي انسانی وعلمی و ارتقاء مشارکت و همکاري جمعی و 

  .به دنبال خواهد داشتو ارتقاي عدالت اجتماعی را درآمد اقشار جامعه  افزایشو  کارآفرینی 



  
  
  موانع ومشکالت:  چهارمبخش  -

  
 ات الزم براي تسریع فعالیتهاي اجرائی و تملک اراضی کمبود اعتبار -
 عدم تخصیص به موقع اعتبارات مصوب -
  ضرورت همکاري موثر سایر سازمانها و ارگانهاي همکار  -


