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12گروه

40 درصد

0.5 میلیون مترمکعب

394 تعداد

0 دشت

0.1 حجم( میلیون مترمکعب) 3

206 دستگاه

345 نشست، نسخه و برنامه و قرارداد

100 درصد

1 دشت پایلوت

0 دشت پایلوت5

0 میلیون مترمکعب6

6 دستگاه7

0 پروژه

1 پروژه

 جایگزینی پساب با چاه هاي کشاورزي در دشت هاي ممنوعه8

 8-1- جایگزینی پساب با چاه هاي کشاورزي در دشت هاي ممنوعه

 4-3- ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت از چاهها ( ساماب) 

 4-4- استقرارالگوي مدیریت مشارکتی
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 تهیه و نصب  کنتورهاي حجمی و هوشمند آب و برق،اطالع رسانی و 
ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت از چاهها واستقرارالگوي مدیریت 

مشارکتی

 8-2- انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی منابع آب و مطالعه مدلهاي کمی و کیفی و مدیریت آبخوانها

  ایجاد و استقرار بازار محلی آب در کشور

 خرید چاه هاي کم بازده کشاورزي براي تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

 ساماندهی شرکت هاي حفاري و نصب  دستگاه هاي GPS بر روي دستگاه هاي حفاري

 4-1-  تهیه و نصب  کنتورهاي حجمی و هوشمند آب و برق
( فهام ،حجمی) 

 4-2- اطالع رسانی و بسترسازي فرهنگی شامل تشست ها و برنامه هاي رادیو تلویزیونی و انتشار مطالب و موارد مرتبط و 
طرح داناب

  اجراي  پروژه هاي تغذیه مصنوعی و پخش سیالب در دشت هاي ممنوعه

برنامه تفصيلي

جدول برنامه عملیاتی و برش استانی در سال 1396- کمی

 2- 1- کنترل،  نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي فاقد پروانه مضر به مصالح عمومی  و جلوگیري از اضافه برداشت 
چاههاي مجاز
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 کنترل،  نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي فاقد پروانه مضر به 

مصالح عمومی

 2-3- تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاهها در دشتهاي ممنوعه و اجراي نتایج مطالعات انجام شده

  تقویت و استقرار گروه هاي گشت و بازرسی در سراسر کشور1

1-1
کنترل و نظارت بر بهره برداري منابع،مجاري و تاسیسات آب

 2-1
آماربرداري منابع،مصارف و تاسیسات آب

 2-2- اصالح و تعدیل پروانه ها

1_1 دفتر حفاظت و بهره برداري از منابع آب و امور مشترکین  معاونت حفاظت و بهره برداري


