
ردیف
بازه زمانی الزم 

جهت 

پیشرفت 

فیزیکی در سه 

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

پیشرفت فیزیکی در 

سه ماهه 
توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعمل

یک ساله 1
برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت 

کیفیت منابع آب استان

یک ساله 2
برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت 

کیفیت منابع آب استان

یک ساله 3
برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت 

کیفیت منابع آب استان

یک ساله 4
برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت 

کیفیت منابع آب استان

یک ساله 5
برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت 

کیفیت منابع آب استان

یک ساله 6
برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت 

کیفیت منابع آب استان

دستورالعمل پایش کیفی مخازن سدهایک ساله 

8

9

10

11

12

13

14

15

شرح برنامه

جمع آوری و تهیه فهرست و دسته بندی کلیه کانونهایی که بصورت نقطه ای 

و غیر نقطه ای پتانسیل ایجاد آلودگی در کلیه منابع آب ستان را دارا می 

باشند

شناسایی نقاط برداشت غیرمجاز   از  منابع آب  پذیرنده  پسابها  و تعیین 

نوع مصرف

برنامه ریزی برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از منلبع  آب  پذیرنده  

پسابها

 متری برای سرشاخه های گل گل ، چاویز و اما  در محیط 150تهیه بافر 

GIS

محیط زیست وکیفیت منابع آب  معاونت حافظت وبهره برداری : گروه/دفتر:حوزه کاری ------ 1398برنامه عملیاتی سال 

تهیه نقشه منابع آب شرب و پایش و حفاظت کیفی از  منابع آب

  در کلیه منابع آب با IRWQIپهنه بندی منابع آب بر اساس شاخص 

همکاری کلیه اعضاء  و جلوگیری از موازی کاری  برای محدوده های  مهران 

و دهلران

پایش کیفی دریاچه سد مخزنی ایالم

نام و نام خانوادگی تصویب کننده نام و نام خانوادگی تایید کنندهنام و نام خانوادگی تهیه کننده



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان 1

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان 2

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان 3

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان 4

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان 5

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان 6

دستور العمل حفاظت کیفی7

طرح موضوع جهت اخذ مصوبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان8

9

10

11

12

13

14

15

برنامه های میان مدت  

شرح برنامه

احصاء واحدهایی که بصورت بالفعل باعث ایجاد آلودگی  در منابع آب می شوند و انجام بازدیدهای 

(کل استان )میدانی از آنها   

 منابع آب استانGISپیاده سازی کانونهای شناسایی شده دارای پتانسیل آلودگی  بروی نقشه 

برنامه ریزی برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از منلبع  آب  پذیرنده  پسابها

برنامه ریزی جهت تهیه بانک اطالعات کیفیت منابع آب توسط یکی از دستگاههای اجرایی با  

تأیید کارگروه  و هماهنگی برای نحوه  ارسال و نوع اطالعات به مسؤل بانک

تدوین و راهبری برنامه های آگاهی رسانی حفاظت از کیفیت آب

/ نوع پساب، حجم، محل تخلیه )برنامه ریزی برای شناسایی انواع پسابهای تولید شده در استان 

مصرف و تهیه بانک مربوطه

انجام مطالعات پایش کیفی منابع آب استان

انجام مطالعات حفاظت کیفی دریاچه سد سیمره به عنوان بزرگترین پتانسیل آبی منطقه در 

قالب یک طرح ملی استانی شده



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان1

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان2

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان3

برنامه عملیاتی کارگروه اجرایی مدیریت کیفیت منابع آب استان4

دستورالعمل حفاظت کیفی مخازن سدهای با کاربری شرب5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

برنامه های بلند مدت  

شرح برنامه

برنامه ریزی برای جلوگیری از استفاده غیرمجاز از منلبع  آب  پذیرنده  پسابها

شناسایی راهکارهای قانونی و پتانسیلهای استانی برای برخورد با واحدهای آالینده و 

پیگیری موضوع تا زمان رفع آالیندگی

  در کلیه منابع آب با همکاری کلیه IRWQIپهنه بندی منابع آب بر اساس شاخص 

اعضاء  و جلوگیری از موازی کاری

ارائه راهکارهای رفع مشکالت کیفی پساب و پیگیری اقدامات مربوطه

نصب سیستم فیش مانیتورینگ



ردیف
بازه زمانی الزم 

جهت 

پیشرفت فیزیکی در سه 

(ماه/روز)ماهه اول

پیشرفت فیزیکی در سه 

(ماه/روز)ماهه دوم

پیشرفت فیزیکی در سه 

(ماه/روز)ماهه سوم

پیشرفت فیزیکی در 

سه ماهه 
توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعمل

قانون توزیع عادالنه آب25252525یکساله1

قانون توزیع عادالنه آب25252525یکساله2

قانون توزیع عادالنه آب25252525یکساله3

قانون توزیع عادالنه آب25252525یکساله4

قانون توزیع عادالنه آب25252525یکساله5

قرارداد پرورش ماهی و سنگ 

شکن

قانون توزیع عادالنه آب25252525یکساله6

با بررسی و بازدید مستمر از 

منابع

گروه های گشت و بازرسیطرح احیا و تعادل بخشی25252525یکساله7

25252525یکساله8
شیوه نامه اجرایی ممنوعیت کشت 

برنج

9

10

11

12

13

14

15

شرح برنامه

تمدید پروانه های بهره برداری مشترکین

نظارت بر بهره برداری از منابع آبی

بازدید مستمر از منابع آب سطحی و زیرزمینی

بررسی درخواست های وارده در خصوص صدور مجوز

اداره منابع آب دره شهر . …معاونت :........................................... گروه/دفتر:حوزه کاری ------ 1398برنامه عملیاتی سال 

پیگیری اجرای قرارداد توسط بهره برداران

حفاظت از منابع آبی

گشت و بازرسی در حوزه عمل

تالش و پیگیری مستمر در جهت کاهش سطح زیرکشت برنج

نام و نام خانوادگی تصویب کننده نام و نام خانوادگی تایید کنندهنام و نام خانوادگی تهیه کننده



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

ساخت کانال های آبرسان و دیواره محافظ رودخانهقانون توزیع عادالنه آب1

تعیین حریم رودخانه های در محل طرح ها و مناطق مسکونیآیین نامه سواحل و رودخانه2

پروانه چاهها و موتور تلمبه ها جهت کاهش بهره برداری از منابع آبقانون توزیع عادالنه آب و اصالح بهینه پروانه آب 3

بازدید و بررسی مستمر جهت تدقیق اطالعاتقانون توزیع عادالنه آب4

جلوگیری از برداشت آبهای سطحی و زیرزمینیطرح احیا و تعادل بخشی5

تهیه گزارش برای درخواستهای وارده و طرح در کمیسیونقانون توزیع عادالنه آب6

بطور دوره ای جلساتی جهت حفاظت و صیانت از منابع آب انجام می گیردطرح احیا و تعادل بخشی7

8

9

10

11

12

13

14

15

برنامه های میان مدت  

شرح برنامه

استانی-پیگیری و پیشنهاد پروژه های عمرانی 

بررسی و تعیین نقاط حادثه خیز رودخانه ها جهت تعیین حریم سواحل و رودخانه

بررسی پرونده ای و اصالح پروانه های بهره برداری

پیگیری و بروزرسانی اطالعات منابع آب در سامانه ساماب

 حفاظت مستمر از منابع آبی وجلوگیری از برداشت های غیرمجاز

بررسی درخواست های تامین آب وصدور مجوزهای بهره برداری در صورت وجود 

تخصیص آب

برگزاری جلسات شورای حفاظت از منابع آب و پیگیری مصوبات آن



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

1

 جلسه شواری عالی آب در خصوص 8وفق بند 

تهیه و تدوین طرح جامع برخورد قانونی با 

برداشت غیر مجاز و تعادل بین منابع و مصارف

بررسی وضعیت برداشت از آب های زیرزمینی بر 

اساس مجوز صادره و جلوگیری از برداشت غیر 

مجاز و کشت محصوالت پرآب بر

2

کلیه درخواست های مربوط به منابع آب سطحی 

و زیرزمینی بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه 

انجام می گیرد

جهت کاهش مکاتبات کاغذی3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

برنامه های بلند مدت  

شرح برنامه

طرح احیا و تعادل بخشی آبخوان

راه اندازی سامانه ساماب

اتصال به شبکه دولت

پیگیری و پیشنهاد ساماندهی رودخانه ها خصوصا رودخانه های داخل شهرها

پیگیری  اجرای سد مخزنی سیکان



ردیف
بازه زمانی الزم 

جهت 

پیشرفت 

فیزیکی در سه 

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

پیشرفت فیزیکی در 

سه ماهه 
توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعمل

دستور العمل چهارم طرح احیاء و تعادل بخشی ماه112

دستور العمل پنجم طرح احیاء و تعادل بخشی ماه212

دستور العمل پنجم طرح احیاء و تعادل بخشی ماه312

دستور العمل سوم طرح احیاء و تعادل بخشی ماه412

دستور العمل ششم طرح احیاء و تعادل بخشی ماه512

6
دستور العمل نگهداری و بهره برداری از تأسیسات تغذیه منصوعی ماه12

دستور العمل هشتم طرح احیاء و تعادل بخشی ماه712

دستورالعمل تعیین عمق کف شکنی ماه812

دستور العمل  اول طرح احیاء و تعادل بخشی ماه912

برش استانی ابالغی طرح احیاء و تعادل بخشی ماه1112

برش استانی ابالغی طرح احیاء و تعادل بخشی ماه1212

برش استانی ابالغی طرح احیاء و تعادل بخشی ماه1312

برش استانی ابالغی طرح احیاء و تعادل بخشی ماه1412

برش استانی ابالغی طرح احیاء و تعادل بخشی ماه1512

برش استانی ابالغی طرح احیاء و تعادل بخشی ماه1612

برش استانی ابالغی طرح احیاء و تعادل بخشی ماه1712

برنامه ششم توسعه- قانون توزیع عادالنه آب ماه12

برنامه عملیاتی ابالغی دشت ها ماه12

 نشست  دوره ای با بهره برداران منابع آب8 برگزاری 

برگزاری  نشست با مقامات قضایی و نیروهای انتظامی6 

 نشست با مقامات اجرایی17 برگزاری

 میلیون متر مکعب از 0.5 تغذیه  سفره های آب زیرزمینی به میزان 

طریق پروژه های تغذیه مصنوعی

 مطالعات جایگزینی پساب با چاه های کشاورزی

 مطالعات تعیین عمق کف شکنی دشت های استان

 استقرار الگوی مدیریت مشارکتی منابع آب زیرزمینی در دشت های 

پایلوت

معاونت حفاظت و بهره برداری- دفتر حفاظت و بهره برداری: گروه/دفتر:حوزه کاری ------ 1398برنامه عملیاتی سال 

 دستگاه  کنتور حجمی هوشمند20 نصب تعداد 

شرح برنامه

 اکیپ گشت و بازرسی14 استقرار تعداد 

 حلقه چاه غیرمجاز6 پر  و مسلوب المنفعه نمودن تعداد 

 حلقه چاه فاقد پروانه بهره برداری14 تعیین تکلیف تعداد 

 پروانه بهره برداری چاه های کشاورزی530 تعدیل تعداد 

  نشست با  روحانیون3 برگزاری 

  مصاحبه تلویزیونی و گزارش خبری از شبکه استانی

 برنامه رادیویی استانی3 تهیه 

تمدید پروانه  ) پیگیری امورات  جاری دفتر حفاظت و بهره برداری

بهره برداری، بررسی درخواست متقاضیان، تهیه گزارش کارشناسی 

 دستیابی به آب قابل برنامه ریزی ابالغی

(داناب ) اجرای طرح دانش آموزی نجات آب

نام و نام خانوادگی تصویب کننده نام و نام خانوادگی تایید کنندهصدیقه منصورینام و نام خانوادگی تهیه کننده



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

دو بار بازدید از منابع آب دستور العمل چهارم طرح احیاء و تعادل بخشی1

 میلیون متر مکعب اضافه برداشت چاه های مجاز12جلوگیری از دستور العمل ششم طرح احیاء و تعادل بخشی4

دستیابی به آب قابل برنامه ریزی ابالغیدستور العمل سوم طرح احیاء و تعادل بخشی5

6
باالآمدگی تراز آب زیرزمینی و جلوگیری از  کسری مخزندستور العمل نگهداری و بهره برداری از تأسیسات تغذیه منصوعی

باال بردن مشارکت مردمی در بهره برداری از منابع آببرش استانی ابالغی طرح احیاء و تعادل بخشی7

30مأمورین ماده 8

قانون توزیع عادالنه آب9

دستیابی به آب قابل برنامه ریزی ابالغیکارگروه ملی سازگاری با کم آبی10

تأمین آب شربکارگروه ملی سازگاری با کم آبی11

جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجازشیوه نامه کشت برنج-مصوبه هیأت وزیران12

16
بررسی درخواست متقاضیانبرنامه ششم توسعه- قانون توزیع عادالنه آب

طرح احیاء و تعادل بخشی- برنامه ششم توسعه

برنامه عملیاتی ابالغی دشت ها

برنامه های میان مدت  

شرح برنامه

 بازدید دوره ای از منابع آب توسط اکیپ های گشت و بازرسی

 دستگاه کنتور حجمی هوشمند500 نصب 

 دستیابی به آب قابل برنامه ریزی ابالغی

 پروانه بهره برداری چاه کشاورزی400 تعدیل تعداد 

 صدور پروانه بهره برداری برای چاه های مجاز فاقد پروانه

 اجرای مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی

 کنترل برداشت در محدوده چاه های شرب

 کاهش اراضی زیر کشت برنج

 میلیون متر مکعب از 3 تغذیه سفره های آب زیرزمینی به میزان 

طریق پروژه های تغذیه مصنوعی

 اطالع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی

 برخورد با متخلفین منابع آب

تمدید پروانه  ) پیگیری امورات  جاری دفتر حفاظت و بهره برداری

بهره برداری، بررسی درخواست متقاضیان، تهیه گزارش کارشناسی 

 جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

1
جبران کسری مخزن سالیان گذشتهدستور العمل های ابالغی طرح احیاء و تعادل بخشی

قانون توزیع عادالنه آب2

دستیابی به آب قابل برنامه ریزی ابالغیکارگروه ملی سازگاری با کم آبی5

جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجازمصوبه هیأت وزیران6

8
قانون توزیع عادالنه آب

 ممنوعیت کشت برنج
تمدید پروانه بهره  ) پیگیری امورات  جاری دفتر حفاظت و بهره برداری

(...برداری، بررسی درخواست متقاضیان، تهیه گزارش کارشناسی و

برنامه های بلند مدت  

شرح برنامه

گشت و بازرسی، نصب کنتور ) اجرای طرح احیاء وتعادل بخشی

(...حجمی،تغذیه مصنوعی ،و 
 برخورد با متخلفین منابع آب

 اجرای مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی



ردیف
بازه زمانی الزم جهت 

(ماه/روز)انجام

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

(ماه/روز)اول

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

(ماه/روز)دوم

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

(ماه/روز)سوم

پیشرفت فیزیکی در 

سه ماهه 

(ماه/روز)چهارم

توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعمل

دستورالعمل بهره برداری شبکه ها ماه112

دستورالعمل بهره برداری شبکه ها ماه212

دستورالعمل بهره برداری شبکه ها ماه312

دستورالعمل بهره برداری سدها ماه412

دستورالمل تهیه گزارش رفتارنگاری سدها خاکی ماه512

دستورالعمل بازرسی  سدها ماه612

ابالغیه موافقنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران ماه712

ابالغیه موافقنامه شرکت مدیریت منابع آب ایران ماه812

ابالغیه سازمان برنامه ریزی استان ماه1012

 ماه1112
دستورالعمل تشکیل کمیته حسب نامه مدیر عامل شرکت 

مدیریت منابع آب ایران

 ماه1212
دستورالعمل تشکیل کمیته حسب نامه مدیر عامل شرکت 

مدیریت منابع آب ایران

بر اساس فهرست بهای  مربوطه  ماه1312

بر اساس فهرست بهای  مربوطه  ماه1413

دستورالعمل بهره برداری شبکه ها ماه1512

دستورالعمل بهره برداری سدها ماه1612

 ماه1712
بر اساس نامه ارسالی دفتر تاسیسات تامین آب شرکت 

مدیریت منابع آب ایران

18
درحال بهره برداری 

است
پروژه سامانه ساماب

در حین کار ایرادات موجود 

.برطرف می گردد

طرح احیا و تعادل بخشی ماه1912

قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب ماه2112

قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب ماه2212

قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب ماه2312

قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب ماه2412

نام و نام خانوادگی تصویب کننده نام و نام خانوادگی تایید کنندهنام و نام خانوادگی تهیه کننده

 بازدید دوره ای تاسیسات انتقال و توزیع و تامین آب

 تکمیل گزارش فصلی تجهیزات هیدرومکانیکال سدهای در حال بهره 

برداری

راه اندازی و بهره برداری کامل از سامانه ساماب

کنترل گروه های گشت و بازرسی از مناطق با اهداف نظارت و نحوه بهره برداری 

.از منابع آب 

.اصالح پروانه بهره برداری بر اساس آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی

 تکمیل و ارسال گزارش فصلی عملکرد برش استانی

انجام کلیه امور کارشناسی مربوط به بهره برداری از منابع آبهای سطحی

اصالح و بروز رسانی بانک اطالعات آبهای سطحی

شناسایی و جمع آوری تجهیزات و منصوبات موتورتلمبه های غیر مجاز

معاونت حفاظت و بهره برداری- دفتر بهره برداری از تاسیسات آبی و برق آبی:  حوزه کاری1398برنامه عملیاتی سال 

 تهیه گزارش رفتار نگاری سدها

شرح برنامه

 تهیه برنامه منابع و مصارف آب شبکه های مدرن

 تکمیل و بارگذاری اطالعات آب وروردی شبکه ها در سامانه سیمتا

 بارگذاری عملکرد شبکه هاو سطح زیر کشت در سامانه سیمتا

 تهیه برنامه منابع و مصارف سدها مخزنی در حال بهره برداری

 نظارت بر پروژه های تعمیر و مرمت

 برگزاری کمیته مشترک طرح و توسعه و حفاظت

 برگزاری کمیته ایمنی و پایداری سدها

 برآورد و برگزاری مناقصه تعمیرات شبکه ها و سدها

 تهیه گزارش بازرسی سدهای مخزنی

 تهیه موافقنامه نگهداری و مرمت و بارگذاری در سامانه سیمتا

 تهیه عملکرد موافقنامه نگهداری و مرمت و بارگذاری در سامانه 

سیمتا

 تهیه و برآورد طرح های عمرانی پیشنهادی استانی



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

برآورد هزینه و برگزاری مناقصهبرنامه اقتصاد مقاومتی دفتر مقام معظم رهبری1

دستورالعمل بهره برداری سدها2

در حال انجام پروژه توسط مشاوردستور العمل جامع امینی و پایداری سدها3

4
در حال انجام پروژه توسط مشاور

در حال برآورد اعتباراتدستورالعمل بهره برداری شبکه ها5

6
نامه ابالغی شرکت مدیری منابع آب ایران

در سد و ایستگاه پمپاژ کنگیر انجام شده است و در مابقی شبکه ها 

در حال انجام

در شبکه ها در حال انجام استنامه ابالغی شرکت مدیری منابع آب ایران7

در حال اجراکارگروه سازگاری با کم آبی8

در مرحله تامین اعتبار9

قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب10

11
قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب

12
قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب

13
قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب

طرح احیا و تعادل بخشی14

پیگیری جهت تخصیضص اعتبار دستورالعمل رفتارنگاری  سدها15

برنامه عملیاتی ابالغی

مصوبه هیأت وزیران- شیوه نامه کشت برنج

آئین نامه تعیین حریم و بستر- قانون توزیع عادالنه آب

 پروژه مطالعات جامع ایمنی و پایداری سد ایالم

 پیگیری تشکیل و آموزش تشکل های آب بران در خصوص بهره برداری

 اجرای مصوبات کارگروه سازگاری با کم آبی
 و کنتور برق در شبکه انتقال برق OPGW اجرای سیستم کات اوت و کابل 

صالح آباد

.اصالح پروانه بهره برداری بر اساس آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی
و  سایر  (GIS)برنامه ریزی جهت استفاده از سیستم های اطالعات جغرافیائی 

.الزامات مشابه در زمینه حفاظت منابع آبهای سطحی

 شبکه های آبیاریGIS تکمیل پروژه 

 نوسازی و بهینه سازی ایستگاه های پمپاژ

 برون سپاری خدمات بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی

ارائه پیشنهادات مورد نظر در رابطه با سیاست ها ، ضوابط و استاندارد ها و مدل 

.های بهره برداری به مراجع ذیربط به منظور افزایش بهره وری منابع آب 

همکاری با سایر واحدها در جهت تدوین روشهای مدیریت کم آبی و مقابله با 

.بحران آب

شناسایی و جمع آوری تجهیزات و منصوبات موتورتلمبه های غیر مجاز

 دستیابی به آب قابل برنامه ریزی ابالغی

 کاهش سطح زیر کشت برنج

 رپرگذاری حریم تملک شده شبکه های آبیاری و زهکشی استان

برنامه های میان مدت  

شرح برنامه

 تجهیز نقاط تحویل حجمی آب در شبکه ها به ابزار اندازه گیری جریان

 پروژه نصب و راه اندازی دستگاه دیتا الگر سد مخزنی ایالم

 تکمیل و تجهیز ابزار دقیق سد مخزنی ایالم



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

نامه ابالغی شرکت مدیریت منابع آب ایران1
در سد و ایستگاه پمپاژ کنگیر انجام شده است و در مابقی شبکه 

ها در حال انجام

دستیابی به آب قابل برنامه ریزی ابالغیکارگروه ملی سازگاری با کم آبی2

پیگیری جهت تخصیص اعتبار 3

قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب4

قانون توزیع عادالنه آب-سند ملی آب5

پیگیری جهت تخصیص اعتبار 6

پیگیری جهت تخصیص اعتبار 7

پیگیری جهت تخصیص اعتبار 

پیگیری جهت تخصیص اعتبار 

مصوبه هیأت وزیران- شیوه نامه کشت برنج

های تولید و مصرف آب بر اساس نیازهای مستمر و فصلی پیش بینی و تنظیم برنامه

اعمال مدیریت یکپارچه منابع و مصارف در حوضه آبریز

برنامه های بلند مدت  

شرح برنامه

 تکمیل برون سپاری خدمات  بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی

 اجرای مصوبات کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

  سیستم پایش و کنترل آنالین ایستگاه های پمپاژ

(مانیتورینگ  ) تجهیز سد های مخزنی در حال بهره برداری به سیستم پایش و کنترل آنالین 

 تجهیز شبکه های  در حال بهره برداری به سیستم پایش و کنترل آنالین

 انجام عملیات هیدروگرافی مخازن دریاچه سدهای مخزنی حوزه عمل شرکت

 انجام عملیات میکروژئودزی سدهای مخزنی حوزه عمل شرکت

 ممنوعیت کشت برنج



ردیف
بازه زمانی الزم 

جهت 

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

پیشرفت فیزیکی 

در سه ماهه 

پیشرفت فیزیکی در 

سه ماهه 
توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعمل

 میلیون ریال6810مبلغ قراردادآئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال1

 میلیارد ریال22/37مبلغ قراردادآئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال2

 میلیارد ریال3/374مبلغ آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال3

 میلیون ریال210مبلغ آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال4

آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال5

6
آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال

آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال7

آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال8

آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال9

آئین نامه ها و دستور العمل های حفاظت از رودخانه های مرزییک سال10

آئین نامه و دستور العمل حفاظت کمی و کیفی از تاالب هایک سال11

آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال12

آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب یک سال13

14

15

نام و نام خانوادگی تصویب کننده نام و نام خانوادگی تایید کنندهنام و نام خانوادگی تهیه کننده

انجام مطالعات و حفاظت کمی و کیفی تاالب های استان

کنترل وحفاظت دریاچه سد ها و حریم تأسیسات آبی

تهیه گزارشات فنی درخصوص وظایف محوله از جمله گزارشات سیالب و 

مهندسی رودخانه

دفترمهندسی رودخانه ها و سواحل  معاونت حفاظت و بهره برداری:       حوزه کاری ------ 1398برنامه عملیاتی سال 

مطالعات تعیین بستر و حریم و ساماندهی رودخانه پاوزن و آسان

بررسی درخواست متقاضیان اجرای طرح ها و تعیین حریم و بستر رودخانه 

های و مسیل ها و شبکه های آبیاری و زهشکی در مجاورت طرح ها

پاسخگویی متقاضیان ثبت امالک و مستقالت در داخل و خارج از محدوده 

شهرها درخصوص تعیین بستر و حریم
انجام امورات کارشناسی و اگذاری معادن شن و ماسه رودخانه ای به 

متقاضیان
کنترل و جلوگیری از تجاوز به محدوده بستر و حریم رودخانه ها و برداشت 

غیرمجاز مصالح رودخانه ای

پیگیری امورات مربوط به رودخانه های مرزی

شرح برنامه

 رودخانه کنجانچم7 و 6احداث خاکریزهای 

عملیات تکمیلی ساماندهی رودخانه کنجانچم در پایین دست پاسگاه فرخ آباد

رپرگذاری رودخانه سیمره از خروجی سد سیمره تا پل گاومیشان

مطالعات تعیین بستر و حریم تاالب های استان



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

کیلومتر 343آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 1

کیلومتر 25/6آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 2

 کیلومتر60آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 7

 کیلومتر55آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 8

9
 کیلومتر63آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 

آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 10

 کیلومتر300آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 11

12

13

14

15

انجام مطالعات و نقشه برداری رودخانه های آسمان آباد، زنگوان، دره شهر، بدره، 

آبدانان، سرابله و ملکشاهی

تهیه نقشه تجاوزات و تصرفات حریم و بستر رودخانه ها

برنامه های میان مدت  

شرح برنامه

تعیین بستر وحریم رودخانه و مراحل اول ساماندهی

اجرای عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه ها

اجرای عملیات ساماندهی رودخانه ها

رفع تجاوز و آزادسازی محدوده رودخانه ها  و مسیل های سیروان و چرداول

رفع تجاوز و آزادسازی محدوده رودخانه سیمره در بازه خروجی سد سیمره تا پل 

گاومیشان



توضیحاتمستند قانونی یا دستورالعملردیف

کیلومتر 600آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 1

کیلومتر 60آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 2

کیلومتر 120آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 3

آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 4

5
 کیلومتر300آئین نامه تعیین حریم و بستر-قانون توزیع عادالنه آب 

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

برنامه های بلند مدت  

شرح برنامه

تعیین بستر وحریم رودخانه و مراحل اول ساماندهی

اجرای عملیات ساماندهی رودخانه ها

رفع تجاوز و آزادسازی محدوده رودخانه ها  و مسیل ها و شبکه های آبیاری و 

زهکشی
انجام عملیات رپرگذاری رودخانه های آسمان آباد، زنگوان، دره شهر، بدره، 

آبدانان، سرابله و ملکشاهی

اجرای عملیات رپرگذاری حد بستر رودخانه ها


