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و براساس استانداكشور الزم است سازمان هواشناسي-1 را ها در بازه بيني المللي، دقت پيش دهاي بينربا استفاده از مباني علمي هاي مختلف

و  و نياز مالي بهبود در ارائه اطالعات، ريسكافزايش داده و ارائه نمايد هاي مختلف ناشي از برآوردهاي مختلف هواشناسي را نيز برآورد

و بودجه كشور اعالم نمايد تا اعتبارات موردنياز تأمين گردد. و نيروي انساني را به سازمان برنامه  تجهيزات

ك باتوجه به آنكه ريزش-2 (بخصوص از هاي جوي در برخي از شورهاي همسايه كه با آنها حوضه آبريز مشترك وجود دارد، بر منابع آب كشور

(نظير افغانستان،يها بيني سازمان هواشناسي كشور پيشت داردبعد بروز سيالب) تأثيرگذار است، ضرور الزم براي بارش در اين كشورها

و ..) را در برنامه كاري لحاظ نمود لزوهتركمنستان اخحسب و ساير نهادهاي متوليو اطالعيه ارهاطوم، صادر هاي الزم را براي وزارت نيرو

 نمايد.

و-3 از تجربيات حاصلباتوجه به آمادگي مجموعه كشور براي مديريت بحران سيل و سيلشده صيانت هاي اخير، الزم است موضوع حفاظت

ال،ها از رودخانه و نيز و بستر آنها گ يروبي رودخانهلزوم رعايت حد حريم و تصميمات ها در دستور كار يكي از جلسات شوراي عالي آب قرار رفته

و حرايم رودخانه الزم اتخاذ گردد. در اين زمينه ضروري است اطالع و جلوگيري از ساخت رساني به مردم جهت رعايت حدود بستر در ها وساز

 اين حرايم انجام پذيرد.

دجانبهو همههاي الزم باتوجه به توقف احداث برخي از سدها، الزم است بررسي-4 و ر صورتي كه تكميل در اين زمينه در اسرع وقت انجام

و، برنامه زمانضروري استآنها  شود.پيگيري با جديت الزم اقدامات بندي براي احداث آنها تهيه

و هماهنگ ضروري است جهت انجام سياست-5 و رواناب،يبين پيش آوري داده، در جمعي گذاري هاي اقليمي سازمان اشتراك دادهبارش

و انتشار آنها،  و صاحبنظران دانشگاهي، كميتههواشناسي با وزارت نيرو اي متشكل از وزارت نيرو، وزارت جهادكشاورزي، سازمان هواشناسي

 ذيل شوراي عالي آب تشكيل شود.

و كرخه، ضروري است سيالب ناشي از ذوب برف در كشور بخصوص در حوضهباتوجه به حجم ذخيره برفي-6 مورد،هاي آبريز كارون بزرگ

و  و تمهيدات الزم براي كاهش خسارات ناشي از آن انديشيده شود. همچنين باتوجه به بروز سيالب در كشور افغانستان بررسي قرار گرفته

د و بروز سيل و بلوچستان، ضروري است احتمال سيالبي شدن رودخانه هيرمند شده انديشيدهتوسط وزارت نيرو تمهيدات الزمر استان سيستان

و آمادگي الزم براي مقابله با آن ايجاد شود.

و خشك شدن آن در ماه باتوجه به آنكه بارش-7 سبب بروز ممكن است هاي گرم سال هاي اخير سبب رشد علوفه در مراتع كشور شده

و مراتع سوزي در جنگل آتش (ستاد مديريت بحران) براي كشور شودها و وزارت كشور ، الزم است تمهيدات الزم توسط وزارت جهادكشاورزي

(پس از بروز سيالب پذيرد.جلوگيري از بروز بحران صورت گلو در اثر خشك همچنين جهت جلوگيري از بروز ريزگردها از شدن والي ناشي
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(سازمان جنگلها ضروري است قرق،سيل) و آبخيزداري كشور) توسط وزارت جهادكشاورزي زيست با همكاري سازمان حفاظت محيطها، مراتع

 طور كامل رعايت شود. به


