
جمعسایرعمومیجمع کلسایر منابععمومیجمع کلسایر منابععمومیجمع کلسایر منابععمومی

37,50077,620115,12034,06651,73285,79833,75251,73285,4843140314209,877طالقان ساختمان سد طالقانانتفاعی11307003065

انتفاعی21307002069
آبرسانی به شهر تهران از سد تنظيمی 

 كرج
595,059808,0001,403,059535,05952,500587,55935,45352,50087,953499,6060499,60610,700تهران-كرج

انتفاعی31307002250
مطالعه و اجرای سامانه جایگزین انتقال آب 

شرب از طالقان به البرز و تهران
10,0008,00018,00010,000010,00000010,000010,0000تهران- البرز 

سامانه های انتقال آب از سرشاخه های 

دز
17,9504,00021,95015,9502,36018,31015,9502,36018,310000

89,4154,00093,41575,0501,35276,40274,9691,35276,32181081ساختمان سد كوچری

51403001005
غير 

انتفاعی

جلوگيری از آلودگی آب شرب تهران  

 (در محدوده شركت آب منطقه ای تهران)
63,80020,00083,80063,52816,72780,25530,00016,72746,72733,528033,5284,190استان تهران

813,724921,6201,735,344733,653124,671858,324190,124124,671314,795543,5290543,529503,551

185,00046,500231,500173,88731,643205,53091,33431,643122,97782,553082,553340,131فيروزكوه ساختمان سد نم رودانتفاعی61307003099

انتفاعی71307003002

احداث خط دوم انتقال پساب تصفيه خانه 

جنوب تهران به دشتهای ورامين، پاكدشت و 

شهر ری

-ورامين-تهران

ری-پاكدشت
17,6258,80026,42513,7758,79022,56511,9348,79020,7241,84101,841712

احداث تصفيه خانه آبهای سطحی صالح آباد 

و خطوط انتقال و تاسيسات وابسته
0157,500157,50003,4633,46303,4633,4630000

احداث تصفيه خانه آبهای سطحی سرخه 

حصار، خطوط انتقال و تاسيسات وابسته
94,025157,500251,52593,5257,159100,68407,1597,15993,525093,5250

12,50010,00022,50012,16710,00022,1678,99910,00018,9993,16803,168408مطالعات ساماندهی آبهای سطحی جنوب تهران

63,5009,00072,50063,5008,98272,48263,5008,98272,482000تعادل بخشی منابع آب زیرزمينی

26,500026,50026,500026,50026,500026,500000مطالعه و اجرای تغذیه مصنوعی

101307006015
غير 

انتفاعی

تكميل و تجهيز شبكه های اندازه گيری آبهای 

سطحی و زیرزمينی در محدوده شركت 

 سهامی آب منطقه ای تهران

17,2509,00026,25014,7021,01615,7181,6191,0162,63513,083013,0830استان تهران

مرمت و بازسازی شبكه های آبياری و 

زهكشی
14,2503,00017,25014,2392,20016,43912,2072,20014,4072,03202,032

8,0006,00014,0005,7005,61811,3184,8555,61810,4738450845مرمت و بازسازی سدها

4,00004,0003,62003,6203,14003,1404800480مطالعه مرمت و بازسازی سدها و شبكه ها

121307006108
غير 

انتفاعی
105,000200,000305,00092,59419,149111,74392,59419,149111,743000275,413استان تهران مطالعه و عالج بخشی سد الر

547,650607,3001,154,950514,20998,020612,229316,68298,020414,702197,5270197,527664,609

1,361,3741,528,9202,890,2941,247,862222,6911,470,553506,806222,691729,497741,0560741,0561,168,160

97ابالغی 

(6)جمع ملی
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1307006090

1307006048

انتفاعی

انتفاعی

-اليگودرز

گلپایگان

98/03/31منتهی به -  آخرین وضعیت پیشرفت  مالی طرحهای ملی و ملی استانی شده

کد طرح

1307003076

1307003022

ف
دی

ر

مطالبات طرح

استان تهران

11

شهرستانعنوان پروژه

غير 

انتفاعی

استان تهران

نوع طرح

مانده97جمع جذب قطعی 97تخصیص 

278,784

1,342

46,603

8

جمع كل

(7)جمع ملی استانی شده

استان تهران9

غير 

انتفاعی

"دفتر طرحهای توسعه منابع آب"



 

درآمد 

عمومی
سایر منابععمومیسایر منابع

درآمد 

عمومی
سایر منابعدرآمد عمومیسایر منابعمنابع عمومیسایر منابع

1307005د1002
مطالعات تعيين حریم و بستر و ميله گذاری طرفين 

رودخانه های شهرستان تهران
2,0001,0001,80001,800019901,6010457تهران

5001,00048098480984809800765شميراناتمطالعه ساماندهی رودخانه جاجرود و سرشاخه های آن1307005د2013

1307002د3016
مطالعه و اجرای بند انحرافی جعفر آباد و كانال انتقال 

آن
08,00006,40006,40006,40000588تهران

5,0000000000002,634ریآبرسانی به شهرک صنعتی شمس آباد از طریق كانال محمدیه1304011د4019

1307003د5005
ساماندهی و احداث سازه آبگير و كانالهای انتقال آب 

رودخانه های شهرستان دماوند
1,44001130113011300015دماوند

1307005د6015
تعيين حریم و بستر سرشاخه های رودخانه آب آبعلی 

(شاخه هزار دشت و مبارک آباد)
1,0003,50097009700970000749دماوند

 تعيين حریم و بستر و ميله گذاری رودخانه های 

شهرستان ری
2,00001,97001,9700001,97000ری

6500650065000065000اسالم شهرساماندهی رودخانه های محدوده شهرستان اسالمشهر

1307006د8019
نگهداری  و بهره برداری از سامانه انتقال آب از جنوب 

تهران به رباط كریم
5,00004,77004,77003,42101,3490795سطح استان

2,12002,12002,120030001,82005,554رباط كریمایجاد ایستگاه های پمپاژ بر روی كانال محمدیه1307003د9016

64,000039,027038,027013,433024,594011,133سطح استانتكميل ایستگاه های پمپاژ كانال محمدیه1307003د10006

1307003د11028
مطالعه و اجرای انتقال آب از سد فشافویه به روستاهای 

پایين دست
5000000000000ری

1307006د12011
مرمت و بهسازی كانال انتقال آب ورامين در محدوده 

قيامدشت
5800580058005760400.0ری

0200,000019,778019,778019,77800288استان تهرانآبرسانی به صنایع  واحد های خدماتی شرق استان تهران1304011د13007

141502001005
انتقال آب از كالن به شهر جدید )زیرساخت مسكن مهر

(پردیس
24,000024,000024,000024,00000020,506پردیس

1,15001,15001,15001,1410900تهرانمطالعات ساماندهی رودخانه كرج و شاخه های فرعی آن1307005د15011

6,07806,07806,07804,42201,65600سطح استانتكميل عمليات ساختمان سد ماملو1307003د16029

1307005د17005
مطالعه و اجرای تصفيه روان آب های سطحی در 

محدوده فرودگاه امام خمينی
50,0004,50004,5000004,50000سطح استان

166,018213,50088,20826,27687,20826,27649,05526,27638,153043,484

98/03/31منتهی به - آخرین وضعیت پیشرفت  فیزیکی و مالی  طرحهای استانی 

97جمع جذب قطعی دریافتی از خزانه  تخصیص
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اعتبار مصوب

1307005د007

كد طبقه بندی 

طرح
شهرستانعنوان پروژه

مانده توزیع نشده
مطالبات 

پروژه

جمع کل 

"دفتر طرحهای توسعه منابع آب "




