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و اكتشـافات هـاي سـازمان زمـين وزارت نيرو ضمن استفاده از ظرفيتوزارت نيرو در مديريت منابع آب كشور، باتوجه به مسئوليت-1 شناسـي

مي معدني كشور و تجهيزات قابل توجهي و آن وزارت حوريـتمشـورايي بـا باشد، در مطالعات منابع آب كارست كشور، كه داراي منابع انساني

و بودجه كشور و اكتشاف، سازمان زمينعضويت سازمان برنامه و سازمان حفاظت محـيط شناسي و سـاير دسـتگاهزي ات معدني كشور هـاي سـت

و تجهيزات سازمان زمينميتشكيل(حسب لزوم) ذيربط  (از جمله اطالعات و اكتشافات معـدني گردد، تا ضمن تجميع اطالعات موجود شناسي

ه، سازمان انرژي اتمي كشور، وزارت نفت آبو ...)، بررسي و دقيقي در مورد منابع  ارستي كشور انجام پذيرد.كمه جانبه

و نقـاط اولويـت،مختلف كشور اثرگذاري برداشت آب از منابع آب كارست بر ساير منابع آبي مناطق-2 دار بـراي مورد بررسي دقيق قرار گرفته

 امكان استحصال اين منابع مشخص گردد. 

و بـه سـاير كشـورها كه اين منابع از دسترس كشور ما خارج مـيت در مناطق مرزي است، در جايياولويت استفاده از منابع آب كارس-3 شـود

 يابد. جريان مي

و به جهت حفظ حقوق بينآب فوق استراتژيك برداري از اين منابع بهره-4 در تنها براي مصرف آب شرب بوده نسلي، بايد استفاده از اين منابع

و ضابطه  توسط وزارت نيرو انجام شود.مند چارچوب خاص

و ضروري است وزارت كشور حداكثر طي هفته آينده، جلسه در مورد استان اصفهان،-5 و اسـتانداران نيـرويارزاي با حضور و جهادكشـاورزي

و بختي و چهارمحال و محيطو نيز جناب آقاي دكتر كالنتري، مشاور محترم معاون اول رئيس جمهور در امور آب، كشاريااصفهان زيست ورزي

و ضمن بررسي دقيق وضعيت منابع آبي حوضه، محدوديت و حمايت در وزارت كشور برگزار ال ها در زمينـه كشـاورزي منطقـه را مـوردزمهـاي

و تصويب قرار دهند.  بررسي

شو-6  اي عالي آب صرفاً با موضوع آبخيزداري تشكيل گردد.رطي دو هفته آينده، جلسه


