
 های سطحی آباز و نگهداری وظایف گروه بهره برداری 

بهره برداری از منابع از آبهای سطحی، زیرمجموعه دفتر حفاظت و و نگهداری  بهره برداریگروه        

 باشد:دار وظایف زیر میبهره برداری بوده و به طور عمده عهدهو آب در معاونت حفاظت

  بهره برداری از منابع آبهای سطحی شامل رودخانه ها، شبکه های آبیاری، رسیدگی به درخواستهای مشترکین

زهکش ها، انهار و آب بندان ها همچنین چشمه ها، چاه های محفوره در بستر رودخانه ها و چاه های فلمن. 

بندی آب شرب، نیروگاه های تولید برق، شهرك های شرکتهای آبفای شهری و روستایی، شرکت های بسته

نصب نظارت بر برداری، واحدهای صنعتی استان و...که بررسی، رفع اشکال، صدور پروانه بهره صنعتی،

 های هوشمند آب و نهایتاً تنظیم قرارداد آبی.کنتور

 .آماده سازی تمامی پرونده ها و شرکت در جلسات کمیته مدیریت منابع آب 

 شرکت آب منابع مدیریت کمیتهجلسه  30 در پرونده فقره 289 طرح و بررسی. 

  کشاورزی، مصارف منابع آب سطحی برای از برداری بهره های پروانه کمیسیون صدور جلسه 40برگزاری 

طرح بیش .... در روز سه شنبه هر هفته و  و خدمات ، شیالت ، صنایع ، روستایی و شهری بهداشت و شرب

 .پرونده در کمیسیون فوق 191 از

  متقاضیان، همچنین نهادهای مختلف دولتی، خصوصی و مشاورین.پاسخ به شکایات ارباب رجوع و 

 ساماندهی واحدهای صنعتی بهره بردار از محل منابع آبهای سطحی. 

  در بانک اطالعاتی.  مشترکینوارد نمودن اطالعات جاری پرونده های 

 ساماندهی برداشتهای  غیر مجاز شامل  استخرهای گرمابی، واحدهای صنعتی، خدماتی، رفاهی . 

   تشکیل بانک سیستم اطالعات جغرافیایی(GIS).ایجاد الیه های مربوطه ، 

 های تبادل نظر و آموزش نیروهای مستقر در امورات و پاسخگویی به سواالت و ابهامات آنها.تشکیل جلسه 

 بندی آب شرب، قرائت فلومترهای منصوبه بر روی آنها جهت صدور های بستهکارخانه عملکرد کنترل

 .ابصورتحس

 ساالنهو عملکرد تنظیم قرارداد آبی  ،آب و فاضالب استانعملکرد  بر نظارت و کنترل. 

 مدیره هیأت عملکرد گروه به ارائه منظور عملکرد بهبودجه و  های فرم تکمیل. 

 آب یا کمیته مدیریت منابع آب شرکت. امورهای درخواست با و لزوم مواقع در کارشناسی انجام 

 

 

 



  سطحی آبهای صدور مجوز از -

به تفکیک نوع  1399 سال در سطحی آبهای از و نگهداری برداری بهره درگروه صادرهپروانه های بهره برداری 

 ارائه شده است:زیرمصرف در جدول 
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 5795 4474 3266 14.3 7.6 9 گرمابی

 14979 17.2 344 15 0.042 3 سردابی

.220 2 خاویاری  10 45 9.7 1307 

 678.9 - 175 0 - 0 صنعت و خدمات

 92.7 - 311 2.11 - 11 دامداری و مرغداری

 260 - 79 3.7 - 3 شرب و بهداشت

 69 - 21 2 - 1 بسته بندی آب شرب

3310. 291 مجموع  1.332  5544 38626 26252.6 

 مصرف نوع تفکیک به صادره برداری بهره های پروانه جدول

 آب سطحی بهره برداریتعداد پروانه های صادره در گروه نمودار 

 



 زیرزمینیوظایف گروه بهره برداری و نگهداری از آب های 

 99انجام شده در بخش آب زیرزمینی در سال اقدامات 

 تعداد ردیف

 2827 تقاضای رسیده

 2212 کارشناسی انجام شده

 454 نظارت بر آزمایش پمپاژ

 27 توقیف دستگاه حفاری

 75 انسداد چاه

 6 تمدید پروانه حفر

 822 تمدید پروانه بهره برداری

 563 اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری

 8 صدور مجوز جابجایی چاه

 16 صدور مجوز کف شکنی

 1317 پرونده های مطرح شده در کمیسیون

 

  به تفکیک نوع مصرف  99پروانه های حفر و بهره برداری صادره در سال
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 - 36 - 26 - 10 - 0 پروانه حفر 

 76/0470 13 48/2 5 0 0 27/8 8 پروانه بهره برداری  

 


