
محدوده تحت پوشش و
:عملکرد شرکت

:استانوسعت کل 
کیلومتر مربع123966/4
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درصد
وسعت 
(Km2)

حوضه آبریز 
2درجه 

درصد
وسعت 
(Km2)

حوضه 
آبریز 
اصلی

25/2 31227/3 انبختگ-مهارلو 

38/6 47798/3
فالت 
11/7مرکزی 14500/2

-کویر ابرقو 
سیرجان

1/7 2070/8 گاوخونی

32/1 39821/7 مند

61/4 76168/1

خلیج 
فارس

-
دریای 
عمان

17/3 21403/5 کل و مهران

7/5 9306/4 حله

4/3 5376/3 -هندیجان 
جراحی

0/2 260/2 کارون

کیلومترمربع123966/4وسعت کل استان
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مقدار واحد موضوع

123966/4 Km2 وسعت

4،851،274 نفر جمعیت

306/9
میلی متر
درسال

نهمیانگین بارش ساال

213/3
میلی متر
درسال

عی میانگین تبخیر واق
ساالنه

20
درجه

دسانتیگرا
همیانگین دمای ساالن

8792 MCM
حجم بهره برداری از 

منابع آب

1832 MCM
حجم بهره برداری از 

منابع آب سطحی

6960 MCM
حجم بهره برداری از 
منابع آب زیرزمینی

0/74 متر (نهساال)میانگین افت 

692 MCM
متوسط کسری مخزن

ساالنه
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13931394139513961397شرح

-----(میلیون مترمکعب)سدهای مخزنی فقط برای تولید برق

ن
ل تأمی

ب قاب
جم آ

)ح
ب

ن مترمکع
میلیو

سدهای مخزنی چند (
منظوره

483/2368/8239/7229171/8کشاورزی، شرب، صنعت

51/231/638/673101(زیست محیطی)سایر 

317/5200/9204/3140142/9برداشت میان حوزه ای و مستقل از سدها

851/9601/3482/6442415/7حجم قابل تأمینجمع

ق به
ب و بر

جم آ
ح

ش رفت
فرو

ه
(

ب
ن مترمکع

میلیو
)

-----تحویل در پای سد و آبگیر به مصارف مختلف

537/9349/2237/9138/5125/4(توزیع)تحویل به تشکلهای آب بران 

طرحهای آبرسانی
تبهره برداری توسط شرک

78/380/783/384/899بشر

14/715/315/315/815/2صنعتی و سایر

630/9445/2336/6239/1239/6جمع حجم آب به فروش رفته

103,21558,83014,41723،1339,000(مگاوات ساعت)برقآبی 
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سال
13931394139513961397نوع مصرف

تا کلتعداد
سال پايان 

1397

449700060,726کشاورزی

391219113,926صنعتی
شرب شهری و 

روستایی
620682,059

000004آبزی پروری

00001183خدمات
بسته بندی و 

مظروف
000004

000231,492**سایر

5310812272368,394جمع
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6

نوع مصرف
شرب شهری و صنعتیکشاورزیحوضه

خدماتآبزی پروریروستايی
بسته بندی و 

جمع*سايرمظروف

5100000051کارون

3,0852131220141863,521زهره-جراحی

4,6001821680901125,071حله

18,638958633145120320,479مند

7,0344673220232617,909مهران-کل

6995000386گاوخونی

25,8751,877688386095429,483بختگان-مهارلو

1,374220121060731,794سیرجان-ابرکوه

60,7263,9262,059418341,49268,394جمع

شامل فضای سبز و شرب سایر*



سال
13931394139513961397نوع مصرف

6،573/06،576/46،576/46،576/46،576/4کشاورزی

141/1141/8141/9142/3142/4صنعتی

692/4692/5692/5693/2695/0شرب شهری و روستایی

0/60/60/60/60/6آبزی پروری

22/622/622/622/622/6خدمات

0/50/50/50/50/5بسته بندی و مظروف

76/076/076/076/276/2سایر

7،506/27،510/47،510/57،511/87،513/7جمع

میلیون مترمکعب
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نوع مصرف
شرب شهری و صنعتیکشاورزیحوضه

خدماتآبزی پروریروستايی
بسته بندی و 

جمع*سايرمظروف

5/90000005/9کارون

244/58/844/300/70/323/8302/4زهره-جراحی

341/77/458/801/005/5414/4حله

2031/829/8194/70/017/80/0212/92277/0مند

888/811/6103/201/60/134/91010/2مهران-کل

8/50/31/30000/410/5گاوخونی

2812/974/3250/10/6211/4043/43192/7بختگان-مهارلو

242/310/242/600/105/3300/5سیرجان-ابرکوه

6576/4142/4695/00/6322/60/4776/27513/7جمع

میلیون مترمکعب
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شامل فضای سبز و شرب سایر*



تعداد کل تا بخش
تعداد کل تا 139213931394139513961397سال پايان

1397سال پايان 

4574672818520کشاورزی

15710156910207صنعتی

424110654شرب

13001020133آبزی پروری

102299941خدمات

430000144بسته بندی و مظروف

0001001سایر

83920252448441000جمع
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13931394139513961397بخش

1/830/270/530/602/24کشاورزی

0/090/070/300/051/38صنعتی

0/110/713/2300/11شرب

06/3003/150پروریآبزی 

0/020/020/180/080/05خدمات

00000/65بسته بندی و مظروف

2/057/374/243/884/43جمع

میلیون مترمکعب
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.این ارقام فقط مربوط به تخصیص جدید در سال می باشد* 



شرح

1397عملکرد سال 1396عملکرد سال 

شناسايی چاه 
مجاز جديدالحفرغیر 

پر کردن چاه 
مجازغیر 

وجمع آوری 
منصوباتتقلیل 

شناسايی چاه 
مجاز جديدالحفرغیر 

پر کردن چاه 
مجازغیر 

وجمع آوری 
منصوباتتقلیل 

4712237111411561725845کشاورزی

0111903324صنعتی

000000شرب

000000آبزی پروری

000000خدمات 

000000بسته بندی ومظروف

000000سایرو5ماده 

4712248113311561758869جمع 

حلقه چاه
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شرح

1397عملکرد سال 1396عملکرد سال 

منصوباتجمع آوری شناسايیمنصوباتجمع آوری شناسايی

40893519194کشاورزی

2000صنعتی

0000شرب شهری و روستایی

0000پروریآبزی 

0000خدمات

0000بسته بندی و مظروف

0000سایر

41093519194جمع

فقره
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13

.آمار فوق، فقط مربوط به برداشت آب کشاورزی است* 

نام حوزه آبریزردیف
نام رودخانه2درجه 

حجم آب برداشتی بر اساس نقاط برداشت از رودخانه بر اساس نوع برداشت
میلیون متر )مجوزهای صادره 
(مکعب بند انحرافیآب بندانسردهانه سنتیموتور پمپچاه حریمی

000000(بشار)تنگ تیزاب کارون1

2585192235فهلیانزهره-حوضه آبریز جراحی2

152320123شاپورحوضه آبریز حله3

521902263111قره آغاجحوضه آبریز مند4

000000رودبالمهران-کل5

000000رحیمیگاوخونی6

2211290926کربختگان-مهارلو7

000000اعظم بواناتسیرجان-ابرکوه8

11441052815195جمع



13931394139513961397شرح 

56669تعداد

مینأحجم آب قابل ت
855/7568/1386/8518/3504/2(میلیون مترمکعب)

حجم آب تنظیمی 
534/4400/4278/3302/2272/8(میلیون مترمکعب)
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15

جمعسایرصنعتکشاورزیشربعنوانردیف

55/47014/241/5471/25درودزن1

0000/930/93مالصدرا2

00000ایزدخواست3

26/4971/52018/53116/54سلمان فارسی4

03/14003/14سیوند5

00/91010/7311/64تنگاب6

00067/5167/51رودبال7

00000چشمه عاشق8

0001/781/78خسویه9

81/9675/5714/24101/02272/79جمع کل

متر مکعبمیلیون 



13931394139513961397نوع شبکه

مدرن

22222تعداد

1976511048761000(ارهکت)شدهسطح اراضی تحت پوشش  بهره برداری 

154/966/258/100(میلیون مترمکعب)حجم آب ورودی 
142/560/253/500(میلیون مترمکعب)حجم آب تحویلی 

نیمه 
مدرن

1111111111تعداد

3812717045206931310013718(رهکتا)سطح اراضی تحت پوشش بهره برداری شده 

491/4354/8230/5191/2145/3(میلیون مترمکعب)حجم آب ورودی 
360258/9151/8111/894/1(میلیون مترمکعب)حجم آب تحویلی 

سنتی

44444تعداد

41253533420430004677(رهکتا)سطح اراضی تحت پوشش بهره برداری شده 

5748/853/134/550/3(میلیون مترمکعب)حجم آب ورودی 
35/33032/722/731/3(میلیون مترمکعب)حجم آب تحویلی 

جمع

1717171717تعداد

6201731626325071610018395(رهکتا)سطح اراضی تحت پوشش بهره برداری شده 

703/2469/8341/7225/7195/6(میلیون مترمکعب)حجم آب ورودی 
537/9349/2237/9134/5125/4(میلیون مترمکعب)حجم آب تحویلی 
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13931394139513961397شرح 

یافتهحجم آب انتقال 
(میلیون مترمکعب)

78/2980/7583/484/899
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13931394139513961397شرح 

3تعداد

مگاوات )ظرفیت اسمی و عملی 
(ساعت

102/25

103,21558,83014,00023,1009,000(مگاوات)میزان تولید 
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13931394139513961397شرح

مصنوعیتغذیه 
-1312تعداد

ظرفیت  
(مترمکعبمیلیون )

0/25205/5-

تعادل بخشی
16712137388742882627(حلقه)تعداد 

ظرفیت  
(مترمکعبمیلیون )

73102/726812660/5

منابع آبسنجششبکه
275275269268268(تعداد)سطحی 

60466093625362535877(تعداد)زیرزمینی 

1809095290341کیلومترهتعیین حریم و بستر رودخان

05/81/513کیلومترساماندهی  رودخانه ها

155037118کیلومترارپرگذاری حد بستر رودخانه ه

7123183052کیلومتربهاتعیین حد بستر و حریم تاال

19



عملكردواحدعناوینردیف

8ایستگاهآبمصارفومنابعكيفیوكمیسنجششبكههایایستگاهسازینوینوتجهيزتأسيس،1

1پروژهشركتكارآمدیوكاراییافزایشراستایدرتقاضامحوروكاربردیتحقيقاتیپژوهشیمطالعاتانجام2

_قراردادمطالعاتیهایمحدودهتمامدرآبمنابعكيفیوكمیمطالعاتانجام3

_محدوده مطالعاتی2درجهآبریزحوزهمطالعاتیهایمحدودهتمامدرآبمنابعسازیبهنگاموبيالنمطالعاتانجام4

109,573ركوردزیرزمينیآبوهواشناسیوآبهایایستگاهكليهازدقيقوموقعبهگيریاندازه5

90درصدزیرزمينیوسطحیهایآبمصارفومنابعازسراسریآماربرداری6

20گزارشمطالعاتیهایمحدودهتحليلیوفنیهایگزارشتهيه7

109,573ركوردآبمنابعپایهاطالعاتبانكجداولسازیبهنگام8

1ایستگاهزیرزمينیوسطحیآبمنابعسنجشهایایستگاهسازیآنالینوبهينهبرداریبهرهنگهداری،9

6تعدادزیرزمينیوسطحیآبمنابعسنجشهایایستگاهادواتواسنجی10
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عملکردواحدعنوان فعالیت

تعیین حد بستر موردی
755مورد

151کیلومتر

اعالم عمومی حد بستر و حریم تعیین شده
رودخانه

کیلومتر
0

18تاالب

اعالم نقشه های حد بستر و حریم به
مراجع ذیربط

جانمایی نقشه های حد بستر و حریم در طرح های هادی 
و تفصیلی

رودخانه
کیلومتر

67/7
3تاالب

ترجانمایی نقشه های حد بستر و حریم در سامانه کاداس
رودخانه

کیلومتر
218

18تاالب

رسیدگی به اعتراضات مردمی 
3توسط کمیسیون ماده 

68موردواصله
20موردرسیدگی شده

مدیریت حقوقی3محل استقرار دبیرخانه کمیسیون ماده

سایر موارد
33موردواصله

33موردرسیدگی شده

قانون توزیع 2ماده 4اجرای تبصره 
عادالنه آب

1139موردتصرفات شناسایی شده
1139موردتعداد اخطاریه صادره

36موردتخلفاتی که بدون ارجاع به محاکم قضایی رفع تصرف شده است

ارجاع پرونده به محاکم قضایی
77موردپروندهتعداد 

13موردآرای مثبت صادره
0موردآرای منفی صادره
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عملکردواحدعنوان فعالیت

آزادسازی

13مورداحکام یا دستورات قضایی صادره به منظور آزادسازی تصرفات
13مورداحکام یا دستورات قضایی اجرا شده به منظور آزادسازی تصرفات

تصرفات آزاد شده

4موردتجاری-کاربری مسکونی
0/1365هکتار

24موردکاربری کشاورزی
3/5533هکتار

2(سراسری)مورد تفریحیکاربری 
1/904هکتار

19موردسایر کاربری ها
2/3151هکتار

7/9089هکتارمساحت کل
261/469میلیون ریالاعتبار هزینه شده برای انجام آزادسازی

های گشت و گروه
بازرسی

27اکیپ(مهندسی رودخانه)مجزا موردنیازتعداد اکیپ 

68اکیپتلفیقیتعداد اکیپ فعال
13اکیپ(مهندسی رودخانه)مجزا 

155نفرتعداد پرسنل

2560میلیون ریالتلفیقیبرای یک اکیپشدهاعتبار هزینه 
85/32میلیون ریال(مهندسی رودخانه)مجزا 

طرح تعادل بخشیمحل تأمین اعتبار

برداشت مصالح 
ایرودخانه

48موردتعدادموافقت های صادره
1,344,400مترمکعبحجم برداشت

294موردشناسایی شدهبرداشت های غیرمجاز 
151موردمتوقف شده
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مساحت مورد اجارهتعداد قراردادنوع کاربری
توضیحات(هکتار)

قرارداد حق انتفاع از اراضی بستر و 
_48220/92(شن و ماسه)ضوابط بهره برداری از آن 

عبور خط لوله از بستر رودخانه316/65کاربری هاسایر

_51237/57کلجمع
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عملکرد واحد فعالیت ردیف

97 گروه بازرسیوگشتگروه هایاستقراروتقویت 1

1758 تعداد غیرمجازچاه هایانسداد 2

38/2 میلیون مترمکعب میعمومصالحبهمضربهره برداریپروانهفاقدآبچاه هاینمودنالمنفعهمسلوبونظارتکنترل، 3

22/3 میلیون مترمکعب مجازچاه هایاضافه برداشتازجلوگیری 4

330 دستگاه هوشمنداندازه گیریابزاربهچاه هاتجهیز 5

95 بانک اطالعاتبانکجامعسیستماستقرار 6

95 بانک برقوآبدوسویهسامانهراه اندازی 7

319 دستگاه GPSنصببرنظارت 8

1829 دستگاه حفاریدستگاه هایپایشسامانهطریقازحفاریدستگاه هایوGPSعملکردبرنظارت 9

2 دشت زیرزمینیآبمشارکتیمدیریتالگویاستقرار 10

1 دشت (پایلوتاستانهایبرای)آبمحلیبازارهایایجادومطالعه 11

1 دشت آبمنابعکیفیحفاظتانجام 12

1156 حلقه شناسایی شدهغیرمجازمحفورهچاه هایتعداد 13

208 حلقه شناسایی شدهمواردازپرشدهغیرمجازچاه هایتعداد 14

399 دستگاه شدهتوقیفغیرمجازحفاریدستگاه هایتعداد 15

78 تعداد مجازچاه هایجابجاییالیروبی،کف شکنی،درشناسایی شدهتخلفاتتعداد 16

24



شرح
فوق لیسانس و باالترلیسانسفوق ديپلمديپلمکمتر از ديپلم

1397سال 1396سال 1397سال 1396سال 1397سال 1396سال 1397سال 1396سال 1397سال 1396سال 

1100191110594138144کارمندان
1174000000کارگران

قرارداد انجام 
کار مشخص

001210121336333537کارمندی
161265651293900کارگری

181484794333144136173181جمع

15تا 5بین سال5کمتر از شرح
سال

25تا 15بین 
سال

سال30تا 25
کلجمعالسال به با30

سال30تا 29بین سال29تا 27بین سال27تا 25بین 

2377951520128250کارمندان
00100405کارگران

قرارداد انجام کار 
مشخص

2874000093کارمندی
1940000095کارگری

262581001520168443جمع
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درصد 
تحقق

97سال اقدامات تکالیف ردیف

100 .استشدهنصبباالترو7عاملسیستمهارایانهتمامیروی عاملهایسیستموهارایانهرسانیروزبه 1

100
امورنوریفیبرارتباط.استیافتهارتقاء2000به1000ازآباموراداراتارتباطیسرعت

.استشدهبرقرارنیزمرودشتآبمنابع
رکتشارتباطیساختهایزیرسازیاستانداردوتوسعهاصالح،

تابعهواحدهایو 2

100 .استشدهتبدیل1Gبهشرکتداخلیشبکهسرعتوپذیرفتهصورتسرورهاسازیمجازی اخلیدشبکهسازییکپارچهوسازیاستانداردتوسعه،اصالح، 3

100
اتوماتیکرسانیروزبهوسیسکوutmنصب-شبکهلبهدرنصبوایرانیutmتهیه

.شرکتضدویروس
شرکتساختهایزیرسازیامنضریبافزایش 4

100
ودننماضافهورسانیاطالعهوشمندسیستمارتقایجدید،رکدستگاهیکنصبوتهیه

.استانداردوجدیدسنسورهای سروراتاقسازیاستانداردوتوسعهاصالح، 5

100
مجازیتوسعهوقدیمیسرورهایباجایگزینیجهتباالمشخصاتباG9سرورهایتهیه

.سرورهاسازی
مجازیقابلیتازمندیبهرهوسرورهارسانیروزبهوارتقاء
سازی 6

100 .خدماتارائههایسامانهدرجدیدتغییراتاعمالوتوسعه
–شرکتجاریاجراییروشهایوفرآیندهاها،دادهاحصاء

نمودنالکترونیکیقابلیتبافرآیندهامجددمهندسی
فرآیندها

7

100
برمبتنی((تراکنشی–تعاملیرسانی،اطالع)خدمتواحدپنجره)الکترونیکخدمتمیز

.استرسانیروزبهحالدرمرتبوشدهانجامخدمتشناسنامه

واحدپنجرهایجادرویکردباپرتالتوسعهورسانیروزبه
اسنامهشنبرمبتنی(تراکنشی–تعاملیرسانی،اطالع)خدمت
خدمت

8

100 .تاسشدهاجراعملیاتیاطالعاتیسیستمهایوهاسرویسوکشورآباختصاصیشبکه
مهایسیستوسرویسهاوکشورآباختصاصیشبکهوضعیت

فعالعملیاتیاطالعاتی 9

100
کتشرباهماهنگویکپارچهبصورت(اختصاصی–عمومی)عملیاتیاطالعاتیهایسامانه

.استشدهسازیپیادهشرکتایندرایرانآبمنابعمدیریت
–یعموم)عملیاتیاطالعاتیهایسامانهوهاسیستموضعیت

شرکتدرفعال(اختصاصی 10
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درصد 
تحقق

1397شرح اقدامات در سال  تکالیف رديف

100 ه بازدیدهای دوره ای از ادارات و واحدهای تحت سرپرستی شرکت به منظور بررسی روند بخشنامه  ها و آیین نام-1
های صیانت از حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع

تکریم مردم و جلب 
رضایت ارباب رجوع 1100 آوردن اطالع رسانی مکتوب موارد نقص یا قابل اصالح به معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی جهت فراهم-2

تجهیزات مورد نیاز  متقاضیان در زمان حضور در شرکت

90 نسانی او حفظ کرامت در رسیدگی به تقاضاها پیگیری جهت تسریع در اجرایی شدن میز خدمت به منظور سرعت -3
مراجعان 

100 استقرار کامل سامانه جدید نظام پیشنهادها-1

نظام پذیرش و بررسی
پیشنهادها 2

100 تعریف کارگروه های جدید نظام پیشنهادها-2

100 97برگزاری فراخوان نظام پیشنهادها در سال -3

100 برگزاری دوره های آموزشی نظام پیشنهادها-4

100 تا کنون93شده از سال تأیید پرداخت پاداش به پیشنهادهای -5

100 تدوین سند استراتژیک در راستای حمایت مدیران ارشد در مدیریت دانش-1

مدیریت دانش و 
مستندسازی تجارب 

مدیریتی
3

100 برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با مدیریت دانش-2

100 ترجمه کتاب و انجام پروژه های تحقیقاتی توسط کارکنان-3

100 توزیع پرسشنامه در سه نوبت بین کارکنان  جهت سنجش سطح مدیریت دانش -4

100 ارسال گزارش عملکرد مدیریت دانش به صورت سه ماهه به شرکت مادر تخصصی-5
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درصد 
تحقق

1397شرح اقدامات در سال  تکالیف رديف

100 .مدیران در سامانه،  به روز رسانی و تأیید شداطالعات -1
بانک اطالعات مدیران  4

99 .جدید در سامانه، ثبت و تأیید شدانتصابات -2

100 برگزاری منظم جلسات کمسیون توسعه مدیریت و کمیته های ذیل آن-1

یت کمیسیون توسعه مدیر 5100 ورود اطالعات در سامانه ساتم-2

100 پیگیری اجرای مصوبات کمسیون توسعه مدیریت -3

100 شناسایی فعالیتهای قابل واگذاری -1
واگذاری  فعالیت رو به 

قانون 24ماده )مشتری 
(مدیریت خدمات کشوری

6100 همکاری با شرکت مدیریت منابع آب ایران در راستای اجرای مدل برون سپاری-2

100 فعالیت قابل واگذاری3واگذاری -3


