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كاهش هاي مختلف طور متغير در استانبه درصد60تا50و چيزي بين استرو به هرحال امسال سال سختي به لحاظ منابع آبي پيش-1

كشبارش  و براي تأمرقورخواهيم داشت. لذا مردم بايد در جريان وضعيت آب . ضروري استو مردمتعزم دولين پايدار آب شرب، ار بگيرند

كاو الزم است باتوجه به شكل تدوين شدهبراي اين امرها در تمامي استانبايد برنامه روشني كمرگروه سازگاگيري و آبي، مسا ري با ئل

و روستاهايو نهايي شده مطرحدر كارگروهع مالي موردنيازبو مناها برنامه،هارشرب، راهكا مشكالت آب و براي تأمين آب شرب در شهرها

(سال كشور در كوتاه و بلندمدت1397مدت  ريزي انجام شود. برنامه)

آببه دليل اهميت موض-2 هي شرب، در يكشنبه آينده در هيئت دولت با حضور رئيس وع (يا اولين جلسه ت دولت با حضورئجمهور محترم

و استانگزارش دقيقي درخصوص تأمين آب شرب به تفكيك جمهور محترم)، رئيس و درخواستدار شهرهاي مشكلهاي مختلف ها، راهكارها

 ارائه گردد.و تدوين

و بودجهبرنام سازمان، ظرف هفته جاري 1397قانون بودجه سال14شده در اثر تبصره باتوجه به محدوديت ايجاد-3 ره رفع محدوديت اهكار،

و برق در اختيار اين دو بخش قرار به نحوي كه مذكور را  و امكان تأمين ارائه گيرد، منابع بخش آب (از طريق الزم مالي منابع ساير داده را

و بودجه عمومي)   ارائه نمايد.نيز بررسي

و ها، دستگاه استانداري درخصوص تأمين پايدار آب شرب در سال جاري، همكاري نزديك-3 ميمردم هاي اجرايي ذيربط تا ضروري از باشد

كفعلي وضعيت  ني ينند كه در آب شرب مشكل داريمببمردم وقتي مسلماًو رده بدون دغدغه عبور و برنامه .نمودخواهند كمكم،يدارزو راهكار

راعموضو وزارت نيرو-4 و بخصوص آب شرب و اطالعكمبود آب در سال جاري و سيما تبديل كرده را به موضوع اصلي در صدا رساني الزم

تأ زده نمود. بايد اطمينان داده شود كه با برنامه به مردم انجام دهد البته نبايد مردم را وحشت و روستا نيمريزي انجام شده، آب شرب در شهرها

و برنامه و براي مردم تشريح گردد. هاي انجام ريزي خواهد شد و شفاف بوده  شده نيز روشن


