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 تقویت و استقرار گروه هاي گشت و بازرسی1

 استقرار گروه هاي گشت و بازرسی

 حجم صرفه جویی در اثر شارژ کنتور

 اجراي طرح دانش آموزي نجات آب( داناب)

 همکاري صدا و سیماي جمهوري اسالمی در آگاهی رسانی به مردم و 
مسئولین از طریق تهیه و پخش فیلم هاي مستند، انیمیشن، شبکه 

خاص آب و ....
 برنامه رادیویی استانی

  مصاحبه تلویزیونی و گزارش خبري از شبکه استانی

نشست هاي دوره اي با بهره برداران منابع آب

 استقرار الگوي مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی

واحدبرنامه تفصیلی

جدول برنامه عملیاتی و برش استانی در سال 1397
شرکت آب منطقه اي ایالم

یف
عنوان برنامه/ هدف مورد رد

هدفعنوان برنامه عملیاتیانتظار

 تعیین تکلیف چاه هاي محفوره قبل از 85

 فرآیند تعدیل پروانه ها و صدور پروانه نهایی

 مطالعات تعیین عمق کف شکنی

نشست با مقامات اجرایی

نشست با گروههاي مرجع و روحانیون

 حجم صرفه جویی در اثر کاهش منصوبات

  تقویت آبخوان از طریق اجرا و تکمیل طرح هاي تغذیه مصنوعی و پخش سیالب

 مطالعات جایگزینی پساب با چاه هاي کشاورزي

  خرید چاههاي کم بازده کشاورزي براي شرب یا تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی

  راه اندازي کارگروه فرهنگ سازي استانی

  تهیه و انتشار مصاحبه ها و مقاالت در مطبوعات استانی

 تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیري4

 کنتور حجمی

  خرید چاه هاي کم بازده کشاورزي

 تقویت آبخوان از طریق طرح هاي تغذیه مصنوعی

  بازار محلی آب
تعادل بخشي منابع آب 

زيرزميني

 مسدود یا پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي غیرمجاز

 انتشار مطالب تحلیلی در سایت هاي اینترنتی استانی

  تهیه و تدوین کتاب، بروشور، بنر و پوستر

 ایجاد کانال اطالع رسانی در شبکه هاي اجتماعی

 انجام مطالعات مدیریت حفاظت کیفی
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 برگزاري جلسات آگاهی رسانی در سطح قوه قضاییه و مسئولین محلی
نشست با مقامات قضایی و نیروهاي انتظامی

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


