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1212100121001210012100تعداد

309302170268530100تعداد

72.1304.9705.95857100میلیون مترمکعب

400401032080400100400100دستگاه

8081064808010080100دستگاه

40040102005032080400100تعداد3

120100100100بانک

150100100100بانک

1255075100بانک

123257601210012100دستگاه

2715551866228127100دستگاه

722546071007100تعداد

00100400850100میلیون مترمکعب6

0.090.009100.036400.0765850.09100میلیون مترمکعب7

2104080100دشت 8

1104080100دشت پایلوت9

0104080100دشت پایلوت10

نشست هاي دوره اي با بهره برداران منابع آب در 
هر امور شهرستان

نشست هاي دوره اي با بهره برداران منابع آب در 
123256501210012100نشستهر امور شهرستان

412525041004100نشستنشست با مقامات قضایی و نیروهاي انتظامی
1032555087510100نشستنشست با مقامات اجرایی

82254506758100نشستنشست با گروههاي مرجع و روحانیون

246251250187524100برنامه

1232565097512100برنامه

1232565097512100برنامه

14781000073915014781100نفر 

14425750117514100جلسه

369251850277536100مطلب

120302560509075120100مطلب

105508751010010100نسخه

جدول برنامه عملیاتی و برش استانی در سال 1395
شرکت آب منطقه اي ایالم

یف
هدفواحدبرنامه تفصیلیعنوان برنامه عملیاتیعنوان برنامه/ هدف مورد انتظاررد

پیشرفت کار بصورت تجمعی
سه ماه چهارمسه ماه سومسه ماه دومسه ماه اول

عملکردپیش بینیعملکردپیش بینیعملکردپیش بینیعملکردپیش بینی

1

تعادل بخشي منابع آب زيرزميني

تقویت و استقرار گروه هاي گشت و بازرسی

تشکیل، استقرار، کنترل، نظارت، آماربرداري و ...  *

انسداد چاه هاي غیرمجاز

کنترل، نظارت و مسلوب المنفعه نمودن چاه هاي آب فاقد 
پروانه بهره برداري مضر به مصالح عمومی و جلوگیري از 

اضافه برداشت چاه هاي مجاز

تجهیز چاه ها به ابزار اندازه گیري هوشمند2
فهام

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

حجمی

اصالح و تعدیل پروانه ها

4
ایجاد سامانه پایش و بانک اطالعاتی 

استقرار نرم افزار سیستم اطالعات و آمار حفاظت و  )
بهره برداري منابع آب)

ایجاد سیستم جامع بانک اطالعات و پیاده سازي سیستم 
GIS

ایجاد سایت مشترك آب و برق

ایجاد سامانه پایش کنتور

ساماندهی شرکت هاي حفاري5

GPS نظارت بر نصب

و دستگاه هاي حفاري از طریق سامانه  GPS نظارت بر عملکرد
پایش دستگاه هاي حفاري

آموزش حفاران و مهندسین ناظر

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

انجام مطالعات حفاظت منابع آب و  تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاهها در دشتهاي ممنوعه و اجراي نتایج مطالعات 
انجام شده

استقرار مدیریت مشارکتی آب زیرزمینی با استفاده از تشکل هاي آب بران آب زیرزمینی با همکاري وزارت جهاد کشاورزي

مطالعه و ایجاد بازارهاي محلی آببازار محلی آب

تهیه و انتشار مصاحبه ها و مقاالت در مطبوعات استانی

انتشار مطالب تحلیلی در سایت هاي اینترنتی استانی

تهیه و تدوین کتاب، بروشور، بنر و پوستر

درصد اعتبار این ردیف به آماربرداري اختصاص می یابد. 40:*
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برگزاري جلسات آگاهی رسانی در سطح قوه 
قضاییه و مسئولین محلی

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 ....

مصاحبه تلویزیونی و گزارش خبري از شبکه استانی

برنامه رادیویی استانی

برنامه تلویزیونی استانی

داناب) اجراي طرح دانش آموزي نجات آب(

راه اندازي کارگروه فرهنگ سازي استانی

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


