
 جدول برنامه هاي اقتصاد مقاومتي در شركت آب منطقه اي همدان                                                                       

  طبق مصوبه 95برنامه    94عملكرد  تا انتهاي سال   عنوان شاخص حسب مصوبه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي  رديف

با صرفه جويي  حلقه چاه غيرمجاز 1359انسداد   نمودن چاه هاي فاقد پروانه و مضر به مصالح عموميپر و مسلوب المنفعه   1

كشور  در  كه در يمتر مكعبميليون  140حدود 

  دوسال حائز رتبه اول گرديده است.

حلقه چاه غيرمجاز  550انسداد -

ميليون متر  24رفه جويي و ص

  مكعبي 

  

 5افتتاح و آبگيري با ظرفيت   درصد سد شنجور رزن 90پيشرفت فيزيكي  حدود    آبگيري و يا افتتاح سد  2

  ميليون مترمكعب

درصدي شبكه آبياري و زهكشي  90پيشرفت حدود   بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي  3

  هكتار 500پايين دست سد كالن مالير به مساحت 

درصدي و شروع  100پيشرفت 

  بهره برداري 

اصالح تخصيص بخش توسعه كشاورزي در سد -  مهندسي ارزش و بازنگري طرح هاانجام   4

  مترمكعبميليون  4به  7كالن از 

بازنگري سد نعمت آباد (كاهش حجم مخزن از -

ميليارد  10م.م.م. وصرفه جويي حدود   6به  9حدود

  تومان طرح)

بازنگري در خريد اجناس خارجي طرح تالوار  كه  -

ليون يورو بوده كه بعد از مي 52در طرح اوليه 

خريدهاي موردنياز از داخل تاكيد بربازنگري و 

باعث ميليون يورو رسيده است و  35 حدودكشور به 

  .رونق صنعت داخلي كشور شده است

بازنگري در ابعاد طرح سد شنجور كه باعث  -

  كاهش هزينه و كاهش مدت اجرا گرديد

ابعاد و تخصيص آب و هزينه 

خرمرود تويسركان هاي سدهاي 

و گرين نهاوند مورد مهندسي 

ارزش و بازنگري قرار خواهند 

 گرفت

  

ها ي حاصله از تصفيه خانه هاي پساب دربخش هاي  استفاده از پساب  5

  مختلف مصرف

بهره برداري از طرح خط انتقال پساب تصفيه خانه -

 44فاضالب همدان به نيروگاه شهيد مفتح به طول 

 15ميليمتر با ظرفيت انتقال  900قطر  باكيلومتر 

ميليارد  46ميليون متر مكعب با هزينه بالغ بر 

 4از محل منابع داخلي وزارت نيرو  در مدت تومان 

 ماه كه در نوع خود در كشور بي نظير است.

مطالعات استفاده از پساب در تمام شهرستان هاي -

استان به اتمام رسيده است و اجراي  آن در 

اتمام عمليات اجرايي پساب 

فاضالبهاي اسد آباد و نهاوند و 

كبودراهنگ در صورت تامين 

  اعتبار



همدان و رزن به اتمام  الير،شهرستان هاي م

  رسيده است. البته داراي مقداري ديون مي باشند

استفاده از توان بخش سرمايه گذاري خصوصي در   استفاده از توان سرمايه گذاري بخش خصوصي   6

خط انتقال آب شرب مالير و تويسركان از سد هاي 

،  جمعا به  BOTسرابي و كالن با نوع واگذاري 

  ميليارد ريال 640مبلغ 

خط انتقال آب شرب همدان از تالوار با نوع واگذاري 

  ميليارد ريال 3000،  به مبلغ 56از نوع ماده 

  

توان  و سرمايه بخش استفاده از 

خصوصي در سدهاي گرين نهاوند 

و خرمرود تويسركان (طرح هاي 

قابل واگذاري به بخش خصوصي 

طرح به  13به تعداد حدود 

سازمان مديريت معرفي كه 

درصورت تصويب به دو طرح 

  مذكور افزوده خواهند شد)

و نصب ابزارهاي اندازه گيري  چاه هابر روي نصب كنتورهاي هوشمند   7

  مناسب در منابع آبهاي سطحي

نصب كنتورهاي   مورد كنتور هوشمند آب و برق  2500نصب 

هوشمند(تعدادمتعاقبا اعالم خواهد 

  شد) 

 


