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ياماهي عالي آب شورالساتج-1 بهيكروز45 انه آب.منظم برگزار شودطور بار نيرو به عنوانو بايد وزارت مسئله جدي دولت است،مسئله

گذاري در جلسات شورا مطرح گردد. چنانچه حضور ساير اعضاي هيئت دولت نيز دبيرخانه تالش نمايد كه مباحث اساسي در زمينه سياست

و موضوعات الزم است كميته تخصصي شورا فعال صورت پذيرد.مقتضي براي حضور آنها ضروري است، الزم است هماهنگي  مورد را تر شود

ق و نكات اساسي را براي تصويب به شورا ارائه نمايد.بررسي  رار داده

و منظوراجراي پروژهبه-2 ت هاي اضطراري مقابله با تنش آبي در شهرها وش،نروستاهاي داراي وبا بودجه كشور سازمان برنامه  ابالغ

.دهد وجوه آن را دراختيار وزارت نيرو قرار،هيئت محترم وزيران7/5/96مورخ�54520/ت53856اعتبارات مصوبه شماره تخصيص صددرصد

و گزارش الزم است باتوجه به شرايط بارش-3 تا هاي ارائه ها و رياست جمهوري ارائه شود شده، گزارشاتي در اين زمينه به مقام معظم رهبري

ال و چنانچه تمهيداتي  زم است، عملياتي گردد.مسئولين ارشد نظام در جريان وضعيت كشور درخصوص مسائل آب قرار بگيرند

تا وزارت كشور اطالع-4 و فرمانداران، بخصوص در مورد شهرهايي كه با تنش آب شرب مواجه هستند، انجام دهد رساني الزم را به استانداران

و  شدر اين زمينه فعال شده  به مردم انجام شود.مقتضي رساني اطالعهمچنين الزم است ود.تمهيدات الزم براي مواجهه با اين امر انديشيده

و هر ميزان هيچبه-5 و بودجه جلساتي گذاشته شود و سازمان برنامه وجه نبايد مسئله آب شرب مردم دچار اشكال شود. با مسئوليت وزارت نيرو

كه به مصلحت است،و يا هر محل ديگري12و10نياز اعتباري وجود دارد، بخصوص براي شهرهاي دچار تنش آب شرب، از محل مواد 

 تأمين شود.

آب-6 و نيز منابع و وزارت نيرو ضرورت دارد كمبود بارش به به مردم اطالعاز طريق سازمان هواشناسي و رساني شود نحوي كه سبب ترس

كش تشويش آنها نشود. مردم بايد بدانند كه خشكسالي ديگر جزو شرايط عادي كشور شده و منبعد بايد با اين شرايط  ور اداره شود.است

و نيز باروري ابرها،-7 ميموضوع آب ژرف تخصصي با دقت مورد در كميتهشوند، به عنوان موضوعاتي كه از سوي مراجع علمي پيگيري

و نتيجه در شورا ارائه گردد.  بررسي قرار گرفته

با-8 و اقدامات بنيادين انجام شود، منطقي استياينكه ولي شرايط،هاي الزم در اين زمينه تبيين شود سياستو بايدد اقتصاد آب اصالح شود

ا-اجتماعي مينسياسي كشور در حال حاضر براي و طي يك دوره درازمدت تغييرات اعد نيست. بايد براي اين كار برنامهسامر ريزي شده

.اي)(البته غيررسانه صورت تدريجي انجام پذيرد به

و يا جرايمي براي چنانچه محدوديت-9 كنندگان بيش از استاندارد ضروري است، اقدام الزم توسط وزارت نيرو با همكاري ساير مصرف ها

 هاي ذيربط انجام شود. دستگاه

به-10 تواند شرايط تنش آبي را مديريت به تنهايي نمي وجه نبايد از دستور كار شوراي عالي آب خارج شود، چراكه وزارت نيرو هيچ مسائل جاري

ال و لذا . بديهي است اگرو موضوعات نيز در شورا مطرح شود هاي اجرايي ذيربط همكاري نمايند زم است كه در اين زمينه همه دستگاهنمايد
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هاي ذيربط، اين امر بدون طرح يا هريك از ساير دستگاه نياز به تصويب موردي در هيئت محترم وزيران نيز باشد، با پيشنهاد وزارت نيرو

 دولت انجام خواهد شد.هاي موضوع در كميسيون

به-11 و به مسئولين تراز اول مملكت موقع گزارش الزم است كه وزارت نيرو هاي تحليلي دقيق را درخصوص شرايط منابع آبي كشور تهيه

 ارائه نمايد.
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