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 طزح بزقداركزدى چاُّا ٍ تلوبِّای آب كشاٍرسیّدف كالى طزح
حزف سَخت ًفت گاص هػشفی چاُّای وطاٍسصی ٍ غادسات آى بِ هٌظَس افضایش دسآهذّای دٍلت،
وٌتشل هیضاى بشداضت آب ٍ بشق هػشفی با استفادُ اص وٌتَس َّضوٌذ ٍ

واّص هطمت وطاٍسصاى با حزف دیضل طًشاتَس ،بْیٌِ

ساصی هػشف اًشطی با استفادُ اص الىتشٍپوپ ّای ضٌاٍس

شزح كلی طزح
بش اساس اػالم ضشوت هذیشیت هٌابغ آب ( ٍصاست ًیشٍ) دس حال حاضش حذٍد ّ 229ضاس حلمِ چاُ وطاٍسصی دیضلی داسای پشٍاًِ
بْشُبشداسی هؼتبش دس وطَس ٍجَد داسد وِ اص سَخت هایغ ( گاصٍئیل یا ًفت سفیذ) بشای تأهیي اًشطی پوپّای خَد استفادُ
هیًوایٌذ اها با تَجِ بِ اٍلَیتبٌذیّای اػالم ضذُ تَسظ ضشوت هزوَس ،فمظ حذٍد ّ 130ضاس چاُ اٍلَیت بشلی ضذى داسًذ وِ
ّوِ ایي تؼذاد ،بشای ایي عشح ّذف گزاسی ضذُ است .دس ایي عشح سشهایِگزاساى ػاهل غشفِجَیی ،بِ هٌظَس بشلی وشدى
چاُّای وطاٍسصی دیضلی داسای پشٍاًِ بْشُبشداسی هؼتبش ،با استفادُ اص اًشطیّای تجذیذپزیش ( اًشطی خَسضیذ ٍ اًشطی باد) یا
اتػال بِ ضبىِ سشاسشی بشق ٍ یا طًشاتَسّای گاصسَص هیتَاًٌذ الذام ًوَدُ ٍ اص هحل غشفِجَیی سَخت تحمك یافتِ ،حذاوثش
بِ هذت  8سال( ،حذاوثش تا پایاى سال  )1406یاساًِ غشفِجَیی سَخت دسیافت هی ًوایٌذ.

اّن اقداهات اًجام شدُ
تِیُ ٍ تدٍيي ًوًَِ تفاّوٌاهِ ،قزاردادّا ٍ اسٌاد حقَقی(اسٌاد باالدستی)

 اخز هػَبات ٍ اغالحیِ ّای ضَسای التػاد ٍ ابالغیِ ّای هشتبظ اص ضشوت هلی ًفت ایشاى
 تْیِ ٍ اغالح ًوًَِ لشاسداد پشداخت یاساًِ غشفِجَیی سَخت بابت بشقداس وشدى تلوبِّای چاُ ّای آب وطاٍسصی فی ها بیي
سشهایِ گزاس ػاهل غشفِ جَیی ٍ ضشوت بْیٌِ ساصی (تائیذیِ اهَس حمَلی ٍ هالی ضشوت هلی ًفت ایشاى اخز ضذُ است).
 تْیِ ٍ اغالح ًوًَِ تَافمٌاهِ بشقداس وشدى تلوبِّای چاُّای آب وطاٍسصی بیي سشهایِگزاس ػاهل غشفِ جَیی ٍ هطتشی
(تائیذیِ اهَس حمَلی ٍ هالی ضشوت هلی ًفت ایشاى اخز ضذُ است).
 اخز تاییذیِ ًوًَِ لشاسدادّا ٍ هَافمت ًاهِ ُ ای فی هابیي ریٌفؼاى عشح اص هذیشیت اهَس هالی ٍ اهَس حمَلی ٍ لشاسدادّای
ضشوت هلی ًفت ایشاى
 هػَبِ ّیات هذیشُ ضشوت بْیٌِ ساصی هػشف سَخت هبٌی بش تؼییي سمف یاساًِ لابل پشداخت بِ سشهایِ گزاساى ػاهل
غشفِ جَیی بِ دٍ سٍش سیالی ٍ اسصی اخز ضذُ است.
 هػَبِ ّیات هذیشُ ضشوت بْیٌِ ساصی هبٌی بش ػمذ لشاداد بشق داس وشدى
ضشوت سشهایِ گزاسی جْاد ًػش اخز ضذُ است.

 100حلمِ چاُ پایلَت فیوابیي ایي ضشوت ٍ
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قزاردادّای هٌعقد شدُ


یگزاس ی جْاد ًػش
ابالؽ لشاسداد ضواسُ (1224-2958عشح پایلَت بشلی وشدى 100حلمِ چاُ وطاٍسصی) بِ ضشوت سشها ُ

تفاّن ًاهْْای ّوکاری هٌعقدُ در طزح بزق دار كزدى چاُ ّای كشاٍرسی

 اًؼماد تفاّن ًاهِ ّوىاسی پٌج جاًبِ فی هابیي هؼاًٍت بشق ٍ اًشطی ٍصاست ًیشٍ ،هؼاًٍت آب ٍ خان ٍصاست جْاد وطاٍسصی،
هؼاًٍت آب ٍ آبفای ٍصاست ًیشٍ ،ضشوت هلی پخص فشآٍسدُ ّای ًفتی ،ضشوت بْیٌِ ساصی هػشف سَخت جْت اجشای عشح
بشق داس وشدى چاُ ّای وطاٍسصی دیضلی ( تطىیل واسگشٍُ هشبَعِ)
 اًؼماد تفاّن ًاهِ فیوابیي ضشوت بْیٌِساصی هػشف سَخت ،هَسسِ جْاد ًػش ٍ ضشوت سشهایِ گزاسی جْاد ًػش بشای
بشلی وشدى  50.000حلمِ چاُ ٍ تلوبِ آب وطاٍسصی
تِیُ ٍ تدٍيي اسٌاد هالی

 پیگیشی اخز تاییذیِ سٍیِ هالیً ،حَُ باصپشداخت بِ سشهایِ گزاساى ٍ ضواًت ًاهِ اص اهَس هالی ٍ حمَقی ضشوت هلی ًفت
ایشاى
 هىاتبِ با ٍصیش هحتشم ًفت جْت تخػیع بَدجِ باصپشداخت عشحْای هػَب هادُ 12
ايجاد ًظام اًداسُگیزی ٍ صحِگذاری جْت هحاسبِ هقدارصزفِجَيی ٍ اساس باسپزداخت سزهايِگذاری عاهالى صزفِجَيی

 تْیِ ٍ بِ سٍص سساًی عشح اًذاصُ گیشی ٍغحِ گزاسی
ًْ ایی ساصی دستَسالؼول( M&Vاًذاصُ گیشی ٍ غحِ گزاسی( بشای ولیِ ساّىاسّای اجشایی عشح
یی
ییت بشًاهِس ص
 اغالح جذٍل باصپشداخت چاّْای وطاٍسصی ٍ اسائِ بِ هذ س
تدٍيي فزآيٌدّا ٍ دستَرالعولْای هَردًیاس ٍ طزاحی ساهاًِ “بْسوا”

 تذٍیي گشدشّای واسی ٍ ًمطِ فشایٌذی (ثبت ًام ری ًفؼاى دس ساهاًِ ٍ اًجام هحاسبات غشفِ جَیی)
 تحَیل هَلت ٍ ضشٍع بِواس صیشساهاًِ بشسٍی ٍب ()www.behsama.ir
 پیگیشی بشای ایجاد اهىاًات اعالػیِ ،سٍیذادًگاسی ،افضٍدى واسبشجذیذ ایفىَ با سغح دستشسی هختلف ٍ دسخَاست تطىیل
جلسِ ضبیِ ساصی اجشای یه لشاسداد فشضی دسساهاًِ ٍ ّوچٌیي آهَصش واسبشی ساهاًِ
سایراقداهات صَرت پذيزفتِ

 دسیافت ٍ بشسسی پیطٌْاد بشلی وشدى  2000حلمِ چاُ وطاٍسصی اص ضشوت سشهایِ گزاسی جْاد ًػش ٍ پیگیشی بشای تىویل
اعالػات هشبَط بِ پیطٌْاد ّای اسائِ ضذُ تَسظ سشهایِ گزاساى جْت آهادُ ساصی لشاسداد ّای جذیذ
 دسیافت ٍ بشسسی اعالػات  100حلمِ چاُ اص یه وٌسشسیَم بِ ًوایٌذگی ضشوت یَتاب َّضیٌِ ٍ پیگیشی بشای تىویل
اعالػات هشبَعِ
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دسیافت فْشست اٍلَیتْای ضشوت هذیشیت هٌابغ آب (ٍصاست ًیشٍ) دس حذٍد ّ 130ضاس چاُ ٍ تلوبِ آب وطاٍسصی دس دٍ
اٍلَیت اٍل ّ 23ضاس ٍ اٍلَیت دٍمّ 107ضاس
هزاوشُ دس خػَظ تىویل ٍ سفغ ًَالع احتوالی لیست اٍلَیت ّای اػالم ضذُ دس جلسات واسگشٍُ ٍ پیگیشی ٍ هىاتبِ
با هؼاًٍت آب ٍ خان ٍ ٍصاست ًیشٍ جْت بِ سٍص سساًی لیست اٍلَیت چاُ ّای وطاٍسصی جْت بشلی ضذى

 اخز تاییذ غالحیت  10سشهایِ گزاس ػاهل غشفِ جَیی اص ٍصاست ًفت

 دسیافت فایل فْشست ّ 7ضاس حلمِ چاُ هشبَط بِ  29استاى اص ضشوت هلی پخص فشآٍسدُ ّای ًفتی ٍ پیگیشی اًجام اغالحات
الصم تَسظ ضشوت هلی پخص ٍ ًْایی ساصی سْویِ حذٍد ّ 5ضاس چاُ دس فایل هشبَعِ
 دسیافت لیست سْویِ سَخت سایش چاُ ّای اٍلَیت اٍل دس استاى ّای هاصًذساى ،گلستاى ،یضد ،آرسبایجاى ضشلی ،خشاساى
ضوالی ٍ سوٌاى جْت بشلی ضذى ٍ اًجام هزاوشات ٍ هىاتبات با ضشوت هلی پخص فشآٍسدُّای ًفتی جْت تؼییي سْویِ
سَخت هجاصی چاّْای بالیواًذُ دس لیست اٍلَیت ّا
 تطىیل جلسِ واسگشٍُ ستادی جْت تؼییي سْویِ سَخت چاُّا ٍ بشسسی ًتایج واسگشٍُ استاًی دس خػَظ فْشست چاّْا
ٍ بشسسی ٍ تاییذ اًغباق هطخػات لیست  100حلمِ چاُ پایلَت هَسسِ جْاد ًػش با هػَبات عشح
 اخز تأییذ اٍلَیت  100حلمِ چاُ پایلَت اص عشف ضشوت هذیشیت هٌابغ آب ٍ اسسال لیست بِ ٍاحذ اًذاصُ گیشی ٍ غحِ
گزاسی
 اسسال لیست چاّْای وطاٍسصی  23000تایی بِ سشهایِگزاسى ٍ توذیذ هْلت اًتخاب چاّْا تا پایاى خشدادهاُ سال 97
 بشگضاسی جلسِای دس هحل هؼاًٍت آب ٍ خان ٍصاست جْاد وطاٍسصی استاى البشص جْت سفغ ابْاهات ٍ سَاالت ًوایٌذگاى
ساصهاًْای استاًی ٍصاست جْاد وطاٍسصی ٍ سشهایِگزاساى
 تطىیل جلسِ وویتِ فٌی ٍ باصسگاًی ٍ بِسٍص سساًی جذٍل اسصیابی تاهیيوٌٌذگاى ٍ تاییذ آى تَسظ اػضای وویتِ
 اداهِ ضٌاسایی ػَاهل اجشایی بیشًٍی پشٍطُ اص لبیل سشهایْگزاساى ،تأهیٌىٌٌذگاى تجْیضات ٍ ًاظشیي با تطىیل جلسات
هختلف ٍ بشسسی تاهیي وٌٌذگاى ثبت ًام ضذُ دس ساهاًِ بِ سوا
 ضٌاسایی سشهایِگزاساى جذیذ ٍ اسسال هذاسن آًْا بِ هؼاًٍت بشًاهِسیضی ٍصاست ًفت جْت اخز تائیذ غالحیت
 دسخَاست اص  5سشهایِ گزاس ػاهل غشفِ جَیی جْت اًتخاب چاُ اص فْشست چاُ ّای داسای سْویِ ٍ اسائِ پیطٌْاد
سشهایِگزاسی
 بشگضاسی جلسات با سشهایِگزاساى ٍ اًجام هىاتبات جْت پاسخ بِ سَاالت ٍ ابْاهات آًْا دس هَسد هطىالت هشبَط بِ عشح
 اعالعسساىی دس خػَظ اغالح هفاد هػَبِ ُ یئت هذیسُ ضشوت بِیًِساص ی هػشف سَخت بِ سشهایِ گزاساى
 بشگضاسی جلسِ با سشهایِ گزاساى هتماضی سشهایِ گزاسی دس عشح بِ سٍش استفادُ اص طًشاتَس گاصسَص
 بشگضاسی جلسِ با سشهایِ گزاساى هتماضی سشهایِ گزاسی دس عشح بِ سٍش استفادُ اص پٌل خَسضیذی
 اًجام هىاتبات با ضشوت تَاًیش ٍ هؼشفی سشهایِگزاساى عشح بِ آى ضشوت جْت هؼشفی آًْا تَسظ ضشوت تَاًیش بِ ضشوتْای
تَصیغ بشق بشای ّوىاسی ٍ اسائِ اعالػات ٍ ًمطِّای هشبَط بِ ضبىِ بشق
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 اػالم لیست اٍلَیت دٍم چاُ ّا بِ تؼذاد ّ107ضاس حلمِ بِ ّوِ سشهایِ گزاساى تاییذ غالحیت ضذُ
 بشگضاسی جلسِ واسگشٍُ هطتشن عشح بشق داس وشدى چاُ ّای وطاٍسصی بِ هٌظَس ًْایی ساصی دستَس الؼول ًحَُ ًؼاهل
سشهایِ گزاس ٍ هتماضی دس عشح ٍ تْیِ ٍ اغالح

یگزاس دس فشآیًذ عشح بشقداس وشدى
شیٍُ ًاهِ تؼاهل هاله چاُ ٍ سشها ُ

چاّْای وطاٍسصی با ّوىاسی اػضای واسگشٍُ
 بشگضاسی جلسِ با اهَس اًشطی ساصهاى بشًاهِ ٍ بَدجِ بشای افضایص هطاسوت ضشوت تَاًیش دس عشح
 بشسسی چاُ ّای ٍاجذ ضشایظ استاى ّوذاى ٍ اًتخاب دٍ هٌغمِ جْت هؼشفی بِ سشهایِ گزاساى بشای استفادُ اص ساّىاس طًشاتَس
گاصسَص
 ضشوت دس جلسات هشبَط بِ تبػشُ هادُ  14لاًَى بَدجِ سال  1397دس خػَظ ًحَُ باصپشداخت بِ سشهایِ گزاساى ػاهل
غشفِ جَیی
 اسسال هطخػات تلوبِ ّای آب وطاٍسصی سایت ّای پشٍسش هیگَی استاى بَضْش بِ سشهایِ گزاساى ػاهل غشفِ جَیی
 بشگضاسی جلسِ ضشٍع بِ واس لشاسداد ضواسُ  1224-2958هشبَط بِ بشق داس وشدى  100حلمِ چاُ وطاٍسصی تَسظ ضشوت
سشهایِ گزاسی جْاد ًػش

