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آب-1 و استفادهكن شيرين درخصوص احداث (مورد استفاده براي خريد كاالهاي اساسي) براي اين امر، مقرر شد بررسي الزم ها از ارز دولتي

و چنانچه پرداخت يارانه ريالي مناسب و بودجه كشور با همكاري وزارت نيرو انجام در توسط سازمان برنامه تر باشد، اقدام الزم جهت تسريع

و درياي عمان در سواحل خليجبخصوص،احداث اين تأسيسات براي تأمين آب شرب  چنانچه استفاده از ارز دولتيهمچنين انجام پذيرد.،فارس

(باتوجه به آنكه آب شرب نيز جزو كاالهاي اساسي است)ناپذير اجتناب ، پيشنهادات الزم براي تصويب در هيئت وزيران در اسرع وقت ارائه باشد

 گردد.

و عليرغ-2 و دولتباتوجه به آنكه در شرايط فعلي به عنوان وثيقه جهت را قراردادهاي خريد تضميني ذيربط هاي عامل، بانكم تأكيد قانون

به مقرر شد پيشنهاد الزم توسط وزارت نيرو براي ملزم نمودن بانكپذيرند، نمي گذاران سرمايهبه وام پرداخت  و ضوابط ها اجراي كامل قوانين

و مربوطه و اعتبار ارائه  پيگيري شود.، به شوراي پول

و سدهاي تأمين بندي پروژه ضمن اولويت-3 (آبرساني ي آب شرب)، مقرر شد تأمين اعتبارات موردنياز از محل كننده هاي تأمين آب شرب

) و نيز اعتبارات ماده (10بودجه عمومي و ماده (موضوع12) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران

(ما»م«بند  و بودجه كشور2-) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت28ده صورت ) با هماهنگي سازمان برنامه

 پذيرد.

آبلباتوجه به اهميت موضوع تعام-4 آب با كشور افغانستان بخصوص در زمينه و ارائهو عملياتي نمودن ديپلماسي ، ضمن بررسي كامل

و تصميمات الزم اتخاذ گردد.ع اين موضو،راهكارها  در يكي از جلسات شوراي عالي آب مطرح

شهر مشهد، ضروري است وزارت نيرو تأمين آب شرب پايدار باالخص،هاي واقع در كريدور شرق باتوجه به اهميت تأمين آب شرب استان-5

و جهت هماهنگي سياست را، مراتها در اين زمينه گذاري راهكارهاي الزم را بررسي  به شوراي عالي آب ارائه نمايد.ب

و اعتبارات-6 و بهداشتي براي آحاد جامعه، اين موضوع با حساسيت توسط وزارت نيرو پيگيري شده باتوجه به اهميت تأمين آب شرب سالم

و بودجه كشور تأمين شود.  موردنياز نيز حسب ضرورت، توسط سازمان برنامه

و بهره هاي درخصوص اجرايي نمودن پروژه-7 ت ارتقاي مديريت و شبكهأوري برها سيسات مجاز هاي كشاورزي روي چاه(از جمله نصب كنتور

و بودجه كشور، با هماهنگي در موافقتنامه المقدور از بودجه، حتي)فاقد كنتور و اين امر توسط سازمان برنامه هاي هاي استاني استفاده شده

 لحاظ گردد.مربوطه 

سه 1398ار آب شرب در سال براي تأمين پايد-8 ، مقرر شد در اين زمينه ساله ارائه شده توسط وزارت نيروو نيز عملياتي نمودن برنامه

و هاي الزم توسط دستگاه همكاري و بودجه كشور انجام پذيرفته و باالخص سازمان برنامه مصوباتاي باتوجه به ماهيت بودجههاي ذيربط

و بودجه كشور، در گزارش ارائه شده پيشنهادي و عملياتي شود. ات مذكور، پيشنهادضمن برگزاري جلسه مشترك با سازمان برنامه  بررسي
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و ...، جلسات همچنين با توجه به مشكالت تأمين آب شرب در برخي از كالنشهرهاي كشور، از جمله اصفهان، مشهد، كرمان، بندرعباس

و توافقات الزم انجام پذيرد. و بودجه براي حل مشكالت تأمين اعتبار، برگزار  موردي با سازمان برنامه

آب باتوجه به لزوم تداوم سياست صرفه-9 و بهينهجويي در مصرف و، ضروري است وفق مفاد قانون توسعه و روستايي سازي آب شرب شهري

سا آيين درزنامه اجرايي مربوطه، و سيماي جمهوري اسالمي ايران، نسبت به انجام تبليغات مؤثر و كاهش مصرف زمينه صرفه مان صدا جويي

 اقدام نمايد.با هماهنگي وزارت نيرو آب 

و اثرگذاري آن در مديريت مصرف آب، موضوع از جوانب مختلفباتوجه به اهميت اقتصا-10 و با همكاري سايرد آب توسط وزارت نيرو

و جهت انجام سياست،هاي ذيربط دستگاه  گذاري مطلوب در يكي از جلسات شوراي عالي آب ارائه شود. مورد بررسي قرار گرفته


