شرح وظایف کارگروه استانی امور سيل و مخاطرات رودخانه ها
مقدمه
كارگروه استاني براساس تبصره  4ماد  51آئين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور و به رياست مديرعامل
شركت آب منطقهاي و دبيري مدير دفتر مهندسي رودخانه و سواحل تشكيل ميشوند .اين كارگروهها وظيفه سياستگذاري،
پيگيري و نظارت بر اقدامات مرتبط با مديريت سيالب در سطح استان را بر اساس شرح وظايف ذيل برعهده دارند .كليه
فعاليتهاي كارگروه استاني با هماهنگي و تصويب شوراي هماهنگي مديريت بحران صورت ميگيرد .ادارات متناظر هر يك از
دستگاههاي عضو كارگروه فرعي ستادي در استان ،اعضاي كارگروه استاني را تشكيل ميدهند.
 كارگروه استاني موظف است در پايان هر سال گزارش عملكرد ساالنه خود را به شوراي هماهنگي مديريت بحران استانارائه نمايد.
پيگيري شناسايي و ارزيابي ريسك سيل و مخاطرات رودخانهها در استان و برنامهريزي براي مديريت آنها.
 پيگيري تهيه نقشههاي پهنهبندي سيالب توسط شركتهاي آب منطقهاي به ترتيب اولويت حوضههاي آبريز در سطح استان پيگيري و نظارت بر مطالعه و اجراي طرحهاي سازهاي و غيرسازهاي كنترل سيالب (سامانه هاي هشدار سيل و )...ومخاطرات رودخانه ها توسط دستگاه هاي مرتبط و مسئول
 پيگيري شناسايي و اولويتبندي شهرها ،روستاها ،شبكه راههاي ارتباطي ،خطوط انتقال انرژي در استان بر مبناي اهميت وميزان آسيبپذيري در برابر سيالب و مخاطرات دريايي و تعيين راهكارهاي مناسب براي افزايش ايمني آنها در برابر
مخاطرات اعم از محدودههاي داخل و خارج از شهرها توسط دستگاههاي مرتبط و مسئول
 تعيين ضرورتهاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه كاهش خسارات ناشي از سيالب و مخاطرات رودخانهها و پيشنهاد آن بهشوراي هماهنگي مديريت بحران استان
 هماهنگي فعاليتهاي مرتبط با پيشگيري و مديريت سيالب و مخاطرات رودخانهها و اولويتبندي طرحهاي مطالعاتي واجرايي و هماهنگي بين دستگاههاي اجرايي در رابطه با انجام طرحهاي مذكور.
 برنامهريزي و پيگيري براي تدوين نظامنامه عملياتي پيشگيري و كاهش خسارات سيالب در سطح استان تهيه و تدوين برنامههاي اوليه و اجراي مانور و تمرين مديريت بحران به صورت محلي و استاني با هماهنگي شورايهماهنگي مديريت بحران استان
 پيگيري و انجام هماهنگي با شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و ساير كارگروههاي تخصصي استاني شورايهماهنگي مديريت بحران
 همكاري با كارگروههاي علمياتي و آمادگي استان (كارگروههاي برق ،آب و فاضالب ،امداد و نجات و  )...در مواقع بروزبحران ناشي از سيالب با هماهنگي شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستاني
 تهيه بانك اطالعاتي از مشخصات رودخانهها و نيز وقايع سيالب استان به همراه و ميزان آسيبهاي زيستمحيطي ،انسانيو اقتصادي سيالب استان و مستندات مديريت و مقابله با سيالب هاي رخ داده در استان
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 اطالع رساني وقوع سيالب به مديريت بحران استان و رئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران شهرستان از طريق پيامكوتاه در ساعات اوليه وقوع سيل
 تهيه گزارشهاي اوليه و تكميلي وقوع سيالب در استان ،براساس دستوالعمل تهيه گزارشهاي اوليه و تكميلي سيالب دفترمهندسي رودخانه و سواحل شركت مديريت منابع آب ايران
-

شركت در جلسات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان و ارائه مشاوره تخصصي به تيمهاي عملياتي
مقابله سيل در زمان بحران

 بررسي و اعالم نظر در خصوص برنامهها ،پروژهها و گزارشات مربوط به سيالب و كنترل مخاطرات رودخانهها در سطحاستان.
 برنامهريزي و پيگيري انجام برنامهها و مانورهاي آموزشي در سطح عمومي و تخصصياعضاء پيشنهادي
دو

شركت آب منطقهاي (دبيرخانه و مسئوليت كارگروه):
مديريت بحران استان
شهرداري اردبيل
اداره كل امور روستايي استانداري
اداره كل امور شهري استانداري
اداره كل برنامه ريزي و بودجه استانداري
سازمان جهاد كشاورزي
اداره كل منابع طبيعي
اداره كل راه و شهرسازي
اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي
اداره كل هواشناسي
شركت آب و فاضالب شهري
شركت آب و فاضالب روستايي
صدا وسيماي مركز اردبيل
جمعيت هالل احمر استان اردبيل
دانشگاه محقق اردبيلي
دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
سازمان صنعت ،معدن و تجارت
اداره كل محيط زيست
ساير دستگاههاي اجرايي بر حسب نياز
نفر از پژوهشگران ،اساتيد دانشگاه و يا صاحب نظران در زمينه پديده سيالب به پيشنهاد دبير كارگروه و تصويب اعضا

كارگروه استاني
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