
معاونت برنامه ریزي
1399اسفند ماه 

گزارش عملکرد شرکت در سال  
1399  

ا�ان�ر�ت �د�يت �نا�ع آب 

�ر�ت �ھا�ی آب ����ه ای ����ی

http://www.free-powerpoint-templates-design.com/free-powerpoint-templates-design


1420پالن طرح هاي آبرسانی به شهرها و روستاهاي استان تا افق 



تخصیص ابالغی
)ریالمیلیون (

اعتبارات  
ابالغی

)میلیون ریال( شماره 
طبقه بندي  

طرح
نام طرح

درصد جمع کل اسناد 
خزانه نقدي عمومی و متوازن

67% 148009 120959 27050 218009 1307002019
اراك از سد  آبرسانی به شهر

کمال صالح

87% 315000 240000 75000 360000 1307002029
آبرسانی به شهر تفرش و 

روستاهاي مسیر از چشمه هفتیان

38% 121337 56531 64806 312500 1307002073
آبرسانی به شهرها و روستاهاي 

از خط انتقال کوچري  استان مرکزي
به قم

65% 584346 417490 166856 890509 جمع کل

1399 سال در مرکزي منطقه اي آب شرکت ویژه استانی و ملی آبرسانی طرح هاي ابالغی تخصیص و اعتبارات جدول



اراك شمالیپروژه رینگ 

مشخصات طرح

نقاط شمالی شهر اراك آبرسانی به: هدف 

تا  1200 اقطارکیلومتر از جنس فوالدي با  9/5: طول خط انتقال 
میلیمتر 800

برثانیهلیتر  1200: حداکثر دبی قابل انتقال 

مترمکعبی بتنی و خط انتقال و  10000مخزن : اجزاء پروژه 
حوضچه هاي تخلیه

میلیارد ریال 250: میزان اعتبار هزینه شده تا کنون 

درصد100: درصد پیشرفت فیزیکی 

د  ش ا ري می ب ردا ره ب ه ده ب ح آما طر
نفر از  100000پس از بهره برداري در حدود  

جمعیت شهر اراك به خصوص در شهرك هاي شمالی  
جوادیه و   الغدیر، حمید، الهیه، شهر اراك شامل مشاور،

.از آب سد کمال صالح بهره مند خواهند شد... 

صالح کمال سد از اراك شهر به آبرسانی انتقال خط طرح -1



اراك جنوبیپروژه رینگ 

مشخصات طرح

نقاط جنوبی شهر اراك آبرسانی به: هدف 

تا  700اقطار و چدنی با از جنس فوالدي کیلومتر 14: طول خط انتقال 
میلیمتر 500

برثانیهلیتر  800: حداکثر دبی قابل انتقال 

مترمکعبی و خط انتقال و حوضچه هاي تخلیه  5000مخزن : اجزاء پروژه 

میلیارد ریال218: 1399میزان اعتبار در سال 

میلیارد ریال148: 1399در سال تخصیص  میزان

*میلیارد ریال 450: میزان اعتبار مورد نیاز 
با بهره برداري از این طرح شهرك هاي جنوبی شهر 

  3تا1اراك از جمله شهرك گردو، ولیعصر، فازهاي 
شهیدبهشتی، کوي صنعتی و کوي مسکن از سد کمال  

.صالح منتفع خواهند شد

ادامه - صالح کمال سد از اراك شهر به آبرسانی انتقال خط طرح -1



مشخصات طرح

روستاي مسیر به میزان  40آب شرب شهر تفرش و  تامین: هدف 
لیتر بر ثانیه 150

کیلومتر  100کیلومتر اصلی و  60(کیلومتر160: طول خط انتقال 
میلیمتر در  800تا  400از جنس فوالدي و پلی اتیلن با اقطار ) فرعی

میلیمتر در خطوط فرعی 50تا  300خط اصلی و 

لیتر برثانیه 150: حداکثر دبی قابل انتقال 

باب مخزن ذخیره با حجم  28 ایستگاه پمپاژ، 8شامل : اجزاء پروژه 
مترمکعب،  خطوط انتقال برق16000

میلیارد ریال 1045: میزان اعتبار هزینه شده تا کنون 

ریالمیلیارد 360: 1399میزان اعتبار در سال 

میلیارد ریال315: 1399میزان تخصیص در سال 

میلیارد ریال 1000: اعتبار مورد نیاز 

درصد 70: درصد پیشرفت فیزیکی 

کنسرسیوم شرکت هاي جهاد نصرکرمان و : پیمانکار اجرائی طرح
116آب  کوثر 

قانون مناقصات و به صورت فاینانس  28ماده  :روش عقد قرارداد
درصدي دولت و پیمانکار 50داخلی با مشارکت 

هفتیان چشمه از تفرش شهر به آبرسانی -2



  بهسازي پمپاژ، ایستگاه باب 3 احداث اصلی، خط از کیلومتر 4 اجراي :شامل باقیمانده عملیات
  تعداد به روستائی انشعابات کیلومتر،  60 طول به رسانی برق خط مخزن، مترمکعب 10000 حدود چشمه،

فرعی خط کیلومتر 18 و انشعاب 20

  70 طول به مسیر روستاي 20 به آبرسانی منظور به طرح اول فاز از بهره برداري :پذیرفته صورت اقدامات
اصلی خط کیلومتر 68 اجراي و کیلومتر

و هزینه کرد طرح جدول اعتبارات
مبلغ

)ریال میلیارد( شرح

1512 1398تا  1388کل اعتبار ابالغی از سال 

965
)64(% کل تخصیص ابالغی

609 پرداختی به کنسرسیوم جهاد نصر کرمان و  
116آب کوثر 

316 هزینه هاي   سایر
...)پیمان هاي قبلی و  تملک، مشاورین،(طرح

120 آورده پیمانکار

925 تا پایان سال مالی طرح   جمع کل هزینه کرد
1398

1045   جمع کل هزینه کرد در طرح با احتساب
آورده پیمانکار

ادامه - هفتیان چشمه از تفرش شهر به آبرسانی -2



سدکوچريطرح آبرسانی به شهرهاي استان از خط انتقال  -3

مشخصات طرح

روستاي مسیر و صنایع منطقه  26آب شرب شهر ساوه و تامین :هدف 
میلیون متر مکعب شهر ساوه و  14( میلیون مترمکعب  17به میزان 

میلیون مترمکعب روستاهاي در مسیر خط  3روستاي مسیر و  24
)  انتقال در حوزه سیاسی قم

 900کیلومتر خط اصلی از جنس فوالدي با قطر 131: طول خط انتقال 
تا  315کیلومتر خطوط فرعی از جنس پلی اتیلن با اقطار  58میلیمتر و 

میلیمتر 90

لیتر برثانیه 444: حداکثر دبی قابل انتقال 

  189به طول  شامل خطوط اصلی و فرعی مجموعا: اجزاء پروژه 
باب مخزن در مسیر خطوط اصلی و فرعی به میزان  8 کیلومتر،

انتقال در خط (باب ایستگاه پمپاژ در خطوط فرعی  2 مترمکعب،5200
)اصلی به صورت ثقلی و از تصفیه خانه دودهک انجام می پذیرد

میلیارد ریال5/312: 1399میزان اعتبار در سال 

میلیارد ریال121: 1399میزان تخصیص در سال 

:میزان اعتبار مورد نیاز جهت اجراي باقیمانده پروژه
میلیارد ریال   10000 

درصد 30: درصد پیشرفت فیزیکی 

به عنوان تنها پروژه باقیمانده از خط اصلی انتقال (روستاهاي مسیر و  ساوهپروژه آبرسانی به شهر 
)آب از سد کوچري به استان هاي مرکزي و قم که تا کنون به بهره برداري نرسیده است



  : شده انجام اقدامات

  کیلومتر 30 اجراي ،  اصلی خط کیلومتر 15 اجراي-
  سازي مسیر

 نصب آماده کار پاي فوالدي لوله کیلومتر 22-
.می باشد

  کیلومتر 20 اجراي براي پیمانکار انتخاب مناقصه-
 در ریال میلیارد 150 برآوردي مبلغ با اصلی خط

  .می باشد اقدام دست

  20 طول به طرح نیاز مورد لوله هاي از بخشی-
 شده خریداري گذشته سال اعتبارات از کیلومتر

 .است

 باقیمانده اجراي منظور به پروژه فاینانس ابالغ-
خصوصی بخش مشارکت طریق از طرح عملیات

ادامه-سدکوچريطرح آبرسانی به شهرهاي استان از خط انتقال  -3



روستاي خمین 43تامین آب شرب: اهداف کلی پروژه

مهندسین مشاور مهرآب سپاهان: مشاور و دستگاه نظارت

شرکت جهاد نصر استان مرکزي: پیمانکار

آبرسانی به روستاهاي خمین از خط انتقال سد کوچري -4

  مجتمع از سالم آب انتقال ،لزوم باکیفیت و سالم آشامیدنی آب تأمین خصوص در خمین روستاهاي فراوان مشکالت به توجه با
 اي منطقه آب سهامی شرکت کار دستور در ، شود می شامل را روستا 43 حدود اول الویت در که خمین روستاهاي به کوچري

 لیکن شود می شامل را روستا 61 خمین شهرستان در کوچري روستایی مجتمع به آبرسانی کلی طرح .گرفت قرار مرکزي استان
  قرار طرح پوشش روستاتحت43فقط شده نامگذاري اجرایی اول اولویت عنوان تحت که اجرا از مرحله این در

 ، -8 طنجران ، -7 یوجان امامزاده ، -6اکبرآباد ، -5 ازنوجان ،-4 ،قلته -3 ،یوجان -2 باال آباد رشید -1 روستاهاي .گیرد می
 ، -16 دیوکن ، -15 زورقان ، -14 ،رازان -13 خرواوند ،- 12حیدرآباد ، -11آبادسادات حسین ، -10 آباد حاجی -9 جعفرآباد،

  میشیجان ، -23پایین میشیجان ، -22محمودآباد ، - 21مجدیان ، -20 گلدشت ، -19فشار قلعه ، -18 اباد قاسم ، -17سیدآباد
  ، -31 پایین رشیدآباد ، -30جدید جلماجرد ، -29 بهدشت ، -28 آباد امین ، -27 اسدآباد ، -26 ورآباد ، -25 واپیله ، -24 باال

 ، -38 کفسان ، -37 قیدو ، -36فشارود ، -35 آباد فتح ، -34 شهرمیزان ، -33مراد رباط ، -32)کفسان رباط(ارجمند رباط
مهر پشت -43 بیگ محمد قلعه -42 یمن ،-41 نفیس ، -40 رودان میان ، -39 مزاین

الزم به ذکر است که مجموع آب تأمین شده براي  روستاهاي الویت اول اجرایی  از تصفیه خانه خمین به میزان 
.پیش بینی شده است لیتر بر ثانیه 40
روستاي   20به شبکه آب کوچري متصل و از نعمت آب آشامیدنی بهره مند شده اند و  1396روستا از سال  23

.باقیمانده در آینده اي نزدیک به شبکه متصل خواهند گردید



ادامه -آبرسانی به روستاهاي خمین از خط انتقال سد کوچري  -4

:ابنیه مورد نیاز در اولویت اول اجرایی

متر مکعبی بتنی 1000باب مخزن ذخیره آب  2ساخت �.

متر مکعبی بتنی 300باب مخزن ذخیره آب  3ساخت �.

حوضچه بتنی مدفون شیر آالت 100ساخت حدود �.

ساخت ساختمان شیر خانه بهمراه ساختمان نگهبانی�.

باب شیرخانه بتنی  1ساخت �.

:جنس و اقطار خط لوله انتقال آب
میلیمتر 250تا  100کیلومتر لوله چدن داکتیل در اقطار  13�.
میلیمتر 400تا  75کیلومتر لوله پلی اتیلن در اقطار  70�.
میلیمتر 400تا  250کیلومتر لوله یو پی وي سی در اقطار  14�.

:وضعیت اعتبارات و پرداختی 

اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی 

میلیارد ریال 120:  میزان اعتبار هزینه شده تا کنون  

1394: شروع پروژه

درصد 98: پیشرفت فیزیکی



آبرسانی به شهر جدید امیرکبیر -5

تامین آب شرب شهر امیرکبیر:اهداف کلی پروژه
1410نفر درافق سال 25000: جمعیت کل در افق  طرح 
 ):به همراه نقشه موقعیت(موقعیت جغرافیایی طرح

1399:پیش بینی سال خاتمه پروژه
شرکت فراسان: پیمانکار 

لیتر در ثانیه 81: میزان نیاز آب شرب در پایان طرح
چاه: محل تامین آب 
)متر100لیتر در ثانیه و عمق 25با دبی(2چاه شماره : در فاز اول اجرا 

)لیتر در ثانیه25چاه حفر شده با دبی ( 4چاه شماره: در فاز دوم اجرا  
کیلومتر  9.2:  خط انتقال طول 

میلیمتر  300و  250به اقطار   G.R.P:جنس لوله 
باب                        2: هاي پمپاژ-تعداد ایستگاه

.   متر مکعب بتنی 500یک باب  با حجم : تعداد مخزن ذخیره 



:اقدامات صورت گرفته 
.حفر دوحلقه چاه به عالوه حفر یک حلقه چاه اضطراري درمنطقه-
میلیمتر300الی250خرید لوله هاي موردنیاز در سایزهاي -
کیلومتر 9.2اجراي خط انتقال به طول -
.   متر مکعب بتنی 500احداث یک باب مخزن به حجم -
احداث ایستگاه پمپاژ سرچاهی وبین راهی-
اجراي خط انتقال برق-

.این پروژه افتتاح شده و درحال بهره برداري می باشد

ادامه -امیرکبیر آبرسانی به شهر جدید  -5



:مشخصات قرارداد
مرمت سرریز سد کمال صالح -6

مرمت و بازسازي پایاب سرریز سد مخزنی کمال صالح:  موضوع 
 1398/08/20 :عملیات  تاریخ شروع

میلیون ریال  13800:    مبلغ اولیه قرارداد 
میلیون ریال  17000:   مبلغ نهائی قرارداد 
ماه  3:    مدت اولیه قرارداد 

1398/12/25 : پایان عملیات 
پایاب سرریز سد  -سد مخزنی کمال صالح-جاده اراك 80کیلومتر طرح محل اجراي 

: شرح عملیات اجرائی انجام شده 
حفاري و گود برداري پایاب سرریز -1
متر  با بیل مکانیکی 9و سنگ برداري پایاب سرریز به عمق حدود حفاري -1-1
مستمر محل اجراي عملیات با تلمبه موتوري    آبکشی -1-2
عملیات حمل و نصب و راه اندازي ایستگاه تولید بتن در محل ورودي سد   -2
آرماتور بندي و قالب بندي دیوار حفاظتی و بتن ریزي -3
انجام خاکریزي و بکفیل پایاب و اصالح مسیر رودخانه -4
مترمکعب 792: خاکبرداري در زمین هاي لجنی -5
مترمکعب 2816: خاکبرداري در زمین هاي سنگی با پیکور  -6
کیلوگرم 44700عملیات آرماتوبندي  -7
مترمربع 515: عملیات قالب بندي -8
)Kg/cm2 400: مقاومت فشاري(   Iمترمکعب از نوع رده  1240عملیات بتن ریزي  -9



ترمیم پل هفت دهنه مزلقان چاي ساوه -7

در حال حاضر تخریب دوپایه وفنداسیون ، سه 
عرصه آسیب دیده، جمع آوري درصد گارد ریل  
وضایعات فلزي وانتقال به محل مناسب توسط  

صورت  100با پیشرفت فیزیکی شرکت برین سازه 
.پذیرفته است

این پروژه بصورت دو قسمت برچیدن قسمت هاي آسیب دیده و طراحی و اجراي سازه جدید از طریق برگذاري  
.مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار گردیده است

طراحی ، ساخت و اجراي سازه توسط شرکت ماشین 
درصد  85سازي اراك بصورت ذیل و با پیشرفت فیزیکی 

: صورت پذیرفته است
، ساخت، حمل و نصب عرشه فوالدي با دهانه  طراحی-1

. متر ، دو پایه جدید، بتن ریزي عرشه ها 45
سیستم فونداسیون و گروه شمع براي پایه هاي  طراحی -2

جدید، حفاري و بتن ریزي و کلیه عملیات مرتبط با  
. ها و گروه شمعفونداسیون 

و نصب گاردریل و کلیه متعلقات آسفالت و اجراي تهیه -3
الزم و حمل کلیه اقالم پل به محل اجرا و نصب کامل  

.اجزاي پل تمامی 



 20تا  99سال 98سال 97سال 96سال 95سال فعالیت نوع ردیف
 جمعاسفند

۱

2352203971612591272تعداد چاههاي پر و مسلوب المنغعه چاههاي غیرمجاز  

15.111.912.06.010.555.5)میلیون متر مکعب(میزان آب صرفه جویی شده 

7445602326228تعداد توقیف دستگاه حفاري غیرمجاز  ۲

۳

3939148146194566تعداد جلوگیري از اضافه برداشت چاه هاي مجاز

4.24.222.816.08.055.2)میلیون متر مکعب(میزان آب صرفه جویی شده 

۴

1352532432184901339تعداد کنتورهاي نصب شده

3.85.311.610.017.548.2)میلیون متر مکعب(میزان آب صرفه جویی شده 

۵

0.00.05157612774تعداد پروانه هاي تعدیل شده

0.00.00.68.023.732.3)میلیون متر مکعب(میزان آب صرفه جویی شده 

*۶

103324967)پرونده(فرم یک -تعیین تکلیف چاه هاي فاقدپروانه

10191505401178)پرونده(فرم پنج -تعیین تکلیف چاه هاي غیرمجاز

23.021.446.440.059.7191.1)میلیون متر مکعب(مجموع آب صرفه جویی شده         ۷

حجم آب صرفه جویی از پر و مسلوب المنفعه نمودن چاههاي تعیین تکلیف شده فرم یک و پنج، در آیتم اول محاسبه شده است*

عملکرد شرکت آب منطقه اي مرکزي در طرح تعادل بخشی -8 



شربوضعیت سدهاي تامین کننده آب 

سد
حجم کل 

م مخزن،م 
م

بودن مخزندرصد پر حجم مخزن، م م مکل ورودي، م م م

سال آبی
1400-1399

سال آبی
1399-1398

سال آبی
1400-1399

سال آبی
1399-1398

سال آبی
1400-1399

سال آبی
1399-1398

27749492102287682ساوه
کمال 
95133373868390صالح

37262822833147684جمع

حجم آب تحویلی تا اسفندماه
میلیون مترمکعب 34: آب شرب اراك

میلیون مترمکعب12: آب شرب ساوه
میلیون متر مکعب 115آب کشاورزي ساوه 

ادامه -عملکرد شرکت آب منطقه اي مرکزي در طرح تعادل بخشی  -8 



)   کیلومتر(هاي استان رودخانه مدیریت مهندسی عملکرد  

)سال(عملکرد نوع فعالیت
9596979899

0023516.8ساماندهی الیروبی و اصالح مسیر

212362.551.5220198ها مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه

05.7101015ها در مطالعات مرحله دوم ساماندهی رودخانه

7.50030100رپر گذاري رودخانه ها و مسیلها

1400480مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی تاالب

1400048رپر گذاري تاالب

1515151211آزاد سازي سراسري

000200198ثبت نقشه ها در سامانه کاداستر

عملکرد شرکت آب منطقه اي مرکزي در مهندسی رودخانه ها -9 



مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت  -تا کنون  1395ایستگاه هاي آب و هواشناسی از سال 

محل ردیف
تجهیزات و منصوبات ایستگاهنوع ایستگاهایستگاه

هزینه ساخت  
ایستگاه 

)ر-م(

هزینه خرید 
تجهیزات و  
منصوبات 

)ر-م(ایستگاه   

توضیحاتسال ساخت

پل اندازه گیري و چاهک و اتاقک هیدرومتريکرهرود1
از محل خسارات مربوط به سیالب 99-110001398لیمینوگراف

1398فروردین 

پل اندازه گیري و چاهک و اتاقک هیدرومتريحسن آباد2
از محل خسارات مربوط به سیالب 100-110001398لیمینوگراف

1399فروردین 

  20فنس کشی اطراف ایستگاه به ضلع تبخیر سنجیدهنو3
از محل طرح تکمیل و تجهیز85001397متر

عملکرد شرکت آب منطقه اي مرکزي در ساخت ایستگاه هاي آب و هواشناسی -10  



استراتژي

برنامه اجرایی
حجم عملیات

)م.م.م(حجم صرفه جوئی
  سال هاي

مجموعبرنامه هفتم1400و1399 پروژهبرنامه

ت
اش

رد
ش ب

اه
ک

  جلوگیري از اضافه
306090)دستگاه( 5850 *نصب کنتور حجمی هوشمندبرداشت از چاه ها

تعیین تکلیف   
چاههاي فاقد پروانه  

38138176)حلقه( 11630تعیین تکلیف چاه هاي فرم 

245175)حلقه( 1027**5پرو مسدودکردن چاه هاي فرم 
کاهش پروانه هاي  
55264319-اصالح و تعدیل پروانه هاي بهره برداريبهره برداري  صادره

147513660جمع کل

حجم اضافه برداشت از چاه هاي مجاز کشاورزي استان می باشد که بر اساس ارقام مندرج در برنامه هاي  عملیاتی ابالغی دشت هاي *
.استان درج شده است

با برنامه جهادکشاورزي به خاطر پرکردن چاه هاي غیرمجاز می باشد که  )م.م.م(75اختالف برنامه شرکت آب منطقه اي به میزان **
.سازمان جهادکشاورزي استان براي آن برنامه اي ندارد و اصوال برنامه اي هم نمی توان براي آن پیش بینی کرد

  سازگاري با کم آبی شرکت آب منطقه اي مرکزيبرنامه  -11  



حجم کاهششرح
)م.م.م(

درصد نسبت 
به کل

مجموع (برنامه سازگاريکل  میزان کاهش برداشت از منابع  آب زیرزمینی که در
690/5100)م.م.م(پیشنهاد شده است) برنامه هاي دستگاه ها

میزان کاهش برداشت از منابع  آب سطحی که در برنامه سازگاري پیشنهاد شده  
00است

-2)سال(زمان مورد نیاز براي دستیابی به اهداف میان مدت برنامه
-7)سال(زمان مورد نیاز براي دستیابی به اهداف بلند مدت برنامه

کلیات برنامه هاي پیشنهادي سازگاري با کم آبی استان مرکزي

حجمسهم بخش هاي مختلف مصرف در برنامه سازگاري با کم آبی
درصد)م.م.م(

182/6سهم بخش شرب شهري و روستایی از کاهش برداشت

7/51/1سهم بخش صنعت از کاهش برداشت

*660سهم بخش کشاورزي از کاهش برداشت
)585+75(

95/6

50/7میزان و درصد کاهش مصرف آب فضاي سبز و خدمات شهري
690/5100مجموع

غیرمجاز چاه هايناشی از انسداد  صرفه جوئی حجم+جهادکشاورزيناشی از اقدامات سازمان  صرفه جوئیحجم *

ادامه  -با کم آبی شرکت آب منطقه اي مرکزيبرنامه سازگاري -12  



مجموعه ورزشگاه شرکت آب منطقه اي  -13

مجموعه ورزشگاه شرکت آب منطقه اي در محل تصفیه خانه 
سردشت اراك با اعتبارات جاري شرکت در حال ساخت می 

براي تکمیل و بهره برداري از مجموعه حدودو یکصد  . باشد
.میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است

.درصد می باشد 90فیزیکی ابنیه و ساختمانی حدود پیشرفت 

.درصد می باشد 50فیزیکی تاسیسات و برق حدود پیشرفت 



ساختمان هاي اداري شهرستان هاي تابعه شرکت آب منطقه اي  -14  
ساختمان مرکزي شرکت آب منطقه اي مرکزي در اراك -14-1  

  خیابانانتهاي در واقع شرکت مرکزي ساختمان احداث زمین
 توسط مترمربع 6520 مساحت با دادگستري ساختمان جنب هپکو
 از آن پیرامونی دیوارهاي و گردیده استان شهرسازي و راه کل اداره
.است شده ساخته پیش بتنی نوع

  برنامه و مدیریت سازمانمجوز با شرکت مرکزي ساختمان طرح
  3( طبقه 8 در مترمربع7000 مساحت با مرکزي استان ریزي
 و نمازخانه و همایش سالن شامل طبقه 1+پارکینگ طبقه
 توسط )اداري طبقه 4 و ...و بایگانی و آرشیو و سرویسسلف

.است شده طراحی سپاهان کار جامع مشاور مهندسین شرکت
 مراحل ساختمان اجراي 5 ماده مصوبه اخذ با فعلی شرایط در

 پیگیري حال در یک منطقه شهرداري از ساختمانی پروانه گرفتن
 سال بهاي فهرست اساس بر کار اجراي برآورد اعتبار و باشد می

  با( آن از توجهی قابل بخش که باشد می ریال میلیارد 230 جاري
 محل از )کشور آب منابع مدیریت شرکت عمومی مجمع مجوز

 اي منطقه آب شرکت 2 شماره مجتمع قدیمی ساختمان فروش
 گردد می تامین افتخار شهید کوچه شیرودي شهید خیابان در واقع

 توسط طرح مناقصه اسناد ساختمانی پروانه اخذ موازات به همچنین
 و باشد می اقدام دست در پیمانکار به واگذاري جهت قراردادها امور

است شده بینی پیش سال 2 کار اجراي زمان مدت



ساختمان هاي اداري شهرستان هاي تابعه شرکت آب منطقه اي  -14  

 مجاورت در مترمربع15000مساحت به فوق ساختمان زمین
 به شهرسازي و راه کل اداره توسط شازند طبیعی منابع اداره

 زمین پیرامونی دیواره اجراي از پس و واگذار منطقه اي آب شرکت
 شهرستان اداري ساختمان )ساخته پیش بتنی دیوارهاي توسط(

  مربع متر 200 اول طبقه (زیربنا مربع متر 400 و طبقه دو در
 دفتر توسط )پارکینگ مربع متر 200 همکف طبقه و اداري فضاي

 سفت مرحله مناقصه اسناد 1398 سال در و طراحی شرکت فنی
 شرایط در و رسید تمام با و واگذار پیمانکار به ساختمان کاري
 می پیمانکار به واگذاري حال در ساختمان کاري نازك اسناد فعلی
 محل از مجمع مجوز با ساختمان اعتبار تامین محل و ضمناً باشد

 اجراي بینی پیش و باشد می شازند اداره قدیمی ساختمان فروش
.باشد می ریال میلیارد15 کار کامل

ساختمان اداري شهرستان شازند -14-2  

ساختمان اداري شهرستان ساوه -14-3  
  در مترمربع 18500 حدود مساحت با ساوه آب منابع اداري ساختمان زمین از توجهی قابل بخش شدن جدا به توجه با

 آب منابع اداره توسط شده جدا قسمت پیرامونی دیوار شرکت؛ مدیره هیئت مجوز با آب سازمان بلوار خیابان اجراي طرح
  می کار بعدي مراحل و شده جدا قسمت براي مالکیت سند اخذ به اقدام تکمیل از پس که باشد می اجرا حال در شهرستان

شود
.باشد می جاري اعتبارات محل از ریال میلیارد 3 دیوارچینی کار تکمیل برآورد بینی پیش



ساختمان هاي اداري شهرستان هاي تابعه شرکت آب منطقه اي  -14  

 در مربع متر 1000 مساحت با فوق ساختمان زمین
 توسط خمین شهرستان قانونی پزشکی اداره مجاورت

  اداري ساختمان نقشه و واگذار شهرسازي و راه کل اداره
  مترمربع 200 ( بنا مربع متر 400 مجوز با شهرستان

 صورت به همکف طبقه مربع متر 200 و اداري اول طبقه
 در و تهیه خمین شهرستان مهندسی نظام توسط )پیلوت
 و شهرداري از ساختمانی پروانه اخذ حال در فعلی شرایط

 توسط )آجري نماي با (زمین پیرامونی دیوار کشی دیوار
  15 کار بینیتکمیل پیش و میباشد خمین آب منابع اداره

 قدیمی ساختمان فروش محل از که باشد می میلیارد
.گردد می تأمین خمین اداري

 ایران آب منابع مدیریت شرکت عمومی مجمع مجوز
 ساختمان فروش محل از طرح اجراي نیاز مورد اعتبار

 مورد اعتبار پیش بینی با خمین شهرستان اداره قدیمی
.شد خواهد تأمین کار تکمیل براي ریال میلیارد 150 نیاز

ساختمان اداري شهرستان خمین -14-4  



ساختمان هاي اداري شهرستان هاي تابعه شرکت آب منطقه اي  -14  

ساختمان اداري شهرستان فراهان -14-5  

متر مربع در کوي قائم شهر فرمهین توسط اداره کل راه و شهرسازي واگذار شده و پس 700زمین ساختمان فوق با مساحت 
متر  200طبقه اول ( متر مربع زیربنا 400ساختمان اداري شهرستان در دو طبقه ) با نماي آجري( از اجراي دیوار پیرامونی زمین

تکمیل ساختمان  1398توسط دفتر فنی شرکت طراحی و در سال ) متر مربع پیلوت 200مربع ساختمان اداري و طبقه همکف 
به پیمانکار واگذار گردید؛ و پس از تکمیل کار اسناد مناقصه تکمیل ساختمان تهیه و در شرایط فعلی در تا مرحله سفت کاري

.حال انجام فرآیند مناقصه نازك کاري میباشد
.باشد میلیارد ریال می 15بینی تکمیل کار  باشد و پیش ضمناً محل اعتبار اجراي ساختمان فوق جاري می

ساختمان اداري شهرستان زرندیه -14-6  

مترمربع در شهر زرندیه توسط اداره کل راه و شهرسازي واگذار و بخشی از دیوار پیرامونی  568زمین ساختمان فوق با مساحت 
  400توسط اداره منابع آب شهرستان اجرا گردیده نقشه هاي ساختمان اداري شهرستان در دو طبقه ) با نماي آجري( ساختمان
توسط سازمان نظام مهندسی شهرستان  ) متر مربع پیلوت 200متر مربع فضاي اداري و طبقه همکف  200طبقه اول (متر مربع 

میلیارد ریال  15بینی اعتبار مورد نیاز طرح جهت تکمیل  تهیه و اسناد مناقصه سفت کاري آن در حال انجام است و پیش
.باشد می

متر مربع در مجاورت اداره بنیاد مسکن شهرستان محالت در حال واگذاري به شرکت 568زمین ساختمان فوق با مساحت 
.می شودآب منطقه اي می باشد که پس از اخذ واگذاري؛ مراحل اخذ مجوز و تهیه نقشه ساختمان اداري شهرستان پیگیري 

ساختمان اداري شهرستان محالت -14-7  
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