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 هامخاطرات رودخانه امور سيل و  استانی  گروهرشرح وظایف کا

 مقدمه

و به رياست مديرعامل آئين نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور  51ماد  4استاني براساس تبصره كارگروه 

گذاري، ها وظيفه سياستكارگروهشوند. اين و دبيري مدير دفتر مهندسي رودخانه و سواحل تشكيل مي ايآب منطقه شركت

برعهده دارند. كليه  شرح وظايف ذيل اساس پيگيري و نظارت بر اقدامات مرتبط با مديريت سيالب در سطح استان را بر

گيرد. ادارات متناظر هر يك از صورت مي شوراي هماهنگي مديريت بحراناستاني با هماهنگي و تصويب  هاي كارگروهفعاليت

 دهند.استاني را تشكيل مي اعضاي كارگروه ،در استانهاي عضو كارگروه فرعي ستادي دستگاه

به شوراي هماهنگي مديريت بحران استان  كارگروه استاني موظف است در پايان هر سال گزارش عملكرد ساالنه خود را  -

 ارائه نمايد.

 .هاريزي براي مديريت آنتان و برنامهدر اس هارودخانهپيگيري شناسايي و ارزيابي ريسك سيل و مخاطرات 

 هاي آبريز در سطح استاناي به ترتيب اولويت حوضههاي آب منطقهبندي سيالب توسط شركتهاي پهنهپيگيري تهيه نقشه -

و اي كنترل سيالب )سامانه هاي هشدار سيل و...( اي و غيرسازههاي سازهپيگيري و نظارت بر مطالعه و اجراي طرح -

 توسط دستگاه هاي مرتبط و مسئول رودخانه هامخاطرات 

هاي ارتباطي، خطوط انتقال انرژي در استان بر مبناي اهميت و بندي شهرها، روستاها، شبكه راهشناسايي و اولويتپيگيري  -

در برابر  هانآمخاطرات دريايي و تعيين راهكارهاي مناسب براي افزايش ايمني سيالب و  پذيري در برابرميزان آسيب

 هاي داخل و خارج از شهرها توسط دستگاههاي مرتبط و مسئولمخاطرات اعم از محدوده

پيشنهاد آن به و  هارودخانهمخاطرات  سيالب و  هاي مطالعاتي و تحقيقاتي در زمينه كاهش خسارات ناشي ازتعيين ضرورت -

 شوراي هماهنگي مديريت بحران استان

هاي مطالعاتي و بندي طرحو اولويتها رودخانهمخاطرات مديريت سيالب و هاي مرتبط با پيشگيري و هماهنگي فعاليت -

 هاي مذكور.هاي اجرايي در رابطه با انجام طرحاجرايي و هماهنگي بين دستگاه

 در سطح استان سيالب پيشگيري و كاهش خسارات  عملياتي  ريزي و پيگيري براي تدوين نظامنامهبرنامه -

لي و استاني با هماهنگي شوراي مح به صورتهاي اوليه و اجراي مانور و تمرين مديريت بحران تهيه و تدوين برنامه -

 هماهنگي مديريت بحران استان

هاي تخصصي استاني شوراي گروهرمديريت بحران استان و ساير كايري و انجام هماهنگي با شوراي هماهنگي پيگ -

 نگي مديريت بحرانهماه

امداد و نجات و ...( در مواقع بروز  آب و فاضالب، هاي برق،هاي علمياتي و آمادگي استان )كارگروهگروهرهمكاري با كا -

 هنگي شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستانيبا هماسيالب بحران ناشي از 

محيطي، انساني هاي زيستوقايع سيالب استان به همراه و ميزان آسيبو نيز ها تهيه بانك اطالعاتي از مشخصات رودخانه -

 اناستان و مستندات مديريت و مقابله با سيالب هاي رخ داده در استسيالب  و اقتصادي
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شهرستان از طريق پيام  اطالع رساني وقوع سيالب به مديريت بحران استان و رئيس شوراي هماهنگي مديريت بحران -

   ت اوليه وقوع سيلكوتاه در ساعا

هاي اوليه و تكميلي سيالب دفتر در استان، براساس دستوالعمل تهيه گزارشوقوع سيالب  و تكميلي  اوليه هايتهيه گزارش -

 مهندسي رودخانه و سواحل شركت مديريت منابع آب ايران

هاي عملياتي و ارائه مشاوره تخصصي به تيم شركت در جلسات شوراي هماهنگي مديريت بحران استان و شهرستان -

 مقابله سيل در زمان بحران

در سطح ها رودخانهو كنترل مخاطرات  سيالب ها و گزارشات مربوط بهها، پروژهبررسي و اعالم نظر در خصوص برنامه -

 . استان

 صصي ها و مانورهاي آموزشي در سطح عمومي و تخريزي و پيگيري انجام برنامهبرنامه -

 اعضاء پيشنهادي

 )دبيرخانه و مسئوليت كارگروه(:     ايشركت آب منطقه -

 مديريت بحران استان  -

 شهرداري اردبيل  -

 استانداري اداره كل امور روستايي -

 اداره كل امور شهري استانداري -

 اداره كل برنامه ريزي و بودجه استانداري -

 سازمان جهاد كشاورزي -

 منابع طبيعي اداره كل  -
 اداره كل راه و شهرسازي  -

 اداره كل بنياد مسكن انقالب اسالمي  -
 هواشناسي اداره كل -
 شركت آب و فاضالب شهري -

 شركت آب و فاضالب روستايي -
 صدا وسيماي مركز اردبيل -
 جمعيت هالل احمر استان اردبيل -
 يدانشگاه محقق اردبيل -

 دانشگاه علوم پزشكي اردبيل -

 سازمان صنعت، معدن و تجارت -

 ل محيط زيستاداره ك -

 ساير دستگاههاي اجرايي بر حسب نياز -
اساتيد دانشگاه و يا صاحب نظران در زمينه پديده سيالب به پيشنهاد دبير كارگروه و تصويب اعضا  دو نفر از پژوهشگران،

 استاني كارگروه

 


