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و نظام هاي احياي زاينده ضروري است در تشكيل كارگروه-1 و كيفي كارون بزرگ تسريع شده و ساماندهي كمي و شرح رود نامه، ساختار

راي عالي آب با حضور نمايندگان اعضاي شورا مورد بررسي قرار گيرد. در اين زمينه چنانچه متن نهايي مورد وظايف آن در كميته تخصصي شو

و تأييد كميته تخصصي قرار گرفت، به عنوان مصوبه شورا ابالغ شود، در غير اين صورت مواردي كه محل اختالف است، در شورا طرح

الز درخصوص آن تصميم در يا وزير نيرو نيز به انتخاب رئيس شوراي عالي آب دانشگاهي كارشناسانم است گيري شود. در اين زمينه

 الذكر عضو باشند. هاي فوق كارگروه

و تركيب كارگروه-2 و كيفي كارون به استانداران توجه بيشتري شود هاي احياي زاينده الزم است در شرح وظايف و ساماندهي كمي و حتي رود

به نامه، از آنها هم دعوت شود. در جلسه بررسي نظام كه گونه البته شرح وظايف بايد هاي بخشمطروحه مطالبات گرددتأكيد اي نوشته شود

 رسد.مي)كه وزرا عضو آن هستند(شوراي عالي آب به تأييد حتماً،هستندگذاري سياستكه از جنس،در كارگروهمختلف 

و-3 ييفكباتوجه به وجود مصوبات قبلي درخصوص ساماندهي رودخانه كارون، ضروري است موارد مجدداً با تشكيل كارگروه ساماندهي كمي

م و زمانوكارون، در آن كارگروه بردبندي جدي رد بررسي قرار گرفته همچنين كارگروه بايد بررسي هاي مصوب ارائه شود.ي اجراي پروژهاي

عونمايد  و راهكارها را ارائه نمايد.رودخانه شده در شرايط فعلي بروز املي سبب كه چه

به-4 و در اين زمينه جلساتي نيز برگزار شده باتوجه آنكه مقرر بود موضوع تأمين آب شرب مشهد با محوريت وزير نيرو مورد بررسي قرار گيرد

وزگزارشي رضوي، حضور استاندار خراسان است، ضروري است با درتوسط  ارائه شود.شورا ارت نيرو

و به عنوان بازوي كارشناسي، موارد قابل طرح در شوراي مذكور را مورد-5 و كميته تخصصي شوراي عالي آب فعال شده الزم است دبيرخانه

و باتوجه به آنكه موضوع آب يكي از ابر چالش و پيشنهادات را به شورا ارائه نمايد. در اين زمينه است هاي كشور است، ضروري بررسي قرار داده

كمهكارهاي رفع اين چالش را و ضمن طرح برخي از موضوعات در كارگروه ملي سازگاري با موضوعاتي مانند؛،يآب مورد بررسي قرار گرفته

وو،اقتصادي شدن آب، امنيت غذايي و امنيت غذايي مسائلي از اين دست در كميته تخصصي رسيدن به نقطه تعادل درخصوص امنيت آبي

و نتيجه به شور و اساتيد دانشگاه اي عالي آب جهت سياستبررسي و تصويب ارائه شود. همچنين ضروري است از پتانسيل صاحبنظران گذاري

 استفاده شود.آنها در اين زمينهو مطالعات 


