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صب ن-حصار کشی تاسیسات-بهسازی مخازن)مراکز حائز سطح بندی

(دوربین

شهر های استان انجام مطالعات تامین آب اضطراری-3

اجرای مطالعات تامین آب اضطراری در شهرهای دارای مطالعه-4

(حفر چاه-آب رسانی سیار)



ه فرم ارائاجرای پروژه های اضطراری مقابله با خشکسالی-5

تکمیل شده است« خشکسالی»شده در فرم 

مطالعات تامین EAP)تهیه برنامه اقدام در شرایط اضطراری -6

(  آب اضطراری 

تشکیل تیم های واکنش (ERUتشکیل تیم های واکنش سریع -7

(سریع
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(موبایل ماهواره ای 



ی ا)  تهیه وتجهیز خودروی مدیریتتامین خودروی ویژه مدیریت بحران-9

(سو زو

نتهیه و تامین تجهیزات انفرادی اعضا و پرسنل ستاد مدیریت بحرا-10

تشکیل کمیته وبرگزاری جلسات شورای هماهنگی مدیران بحران -11

وزارت نیرو

تهیه (GISتهیه و به روزسانی بانک های اطالعات مکانی و توصیفی -12

(وبروز رسانی بانکهای اطالعاتی

مانور مقابله با حوادث باهمکاری برگزاری مانورهای آماده سازی-13

استاهای معین ودستگاههای اجرایی استان 



برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی عمومی و اختصاصی -14

بر گزاری کارگاهها مدیریت بحران، ریسک و پدافند غیرعامل

نفر 500(ودوره های آموزشی عمومی ونخصصی مدیریت بحران
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جلسه در 12تعداد (برگزاری جلسات کمیته بحران شرکت -15
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یع آبارتقای حفاظت فیزیکی تاسیسات تامین، انتقال و توز-16

(حصار کشی تاسیسات)
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(نبود اعتبار:)مواردی که تحقق نشده است 

خرید کانکس با تجهیزات کامل  برای شرایط اضطرار-1

خرید کامیونت با تجهیزات آزمایشگاهی سیار-2

فوتی انباربحران 40و 20خرید کانتینر قابل حمل -3

تن برای نصب روی 10( مفصلی)خرید جرثقیل چپقی-4
کامیون 



با تشکر از توجه شما


