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 مصوب کارگروه ملی سازگاری با کم آبی 

81/18/8317  

 بسمه تعالی

 کارگروه ملی سازگاری با کم آبیاجرایی  شیوه نامه

 کارگروه ملیدبیرخانه هدف و ضرورت تشکیل ( 8ماده 

 هـ 66015/ت 969151 تبیین فرآیند انجام وظایف محوله به کارگروه ملی سازگاری باکم آبی بر اساس مصوبه شماره  -

  .هیئت وزیران 21/21/2931مورخ 

زم برای سازگاری با کم آبی در مناق  متللف کوور و اتتا  تصمیما  الزم منبب  با شرایط و فراهم آوردن شرایط ال -

 .وضعیت منابع آبی کوور

  .هاملی و اسلان در سبح در راسلای اجرای مصوبا  بین دسلگاهیهمکاری  تبیین و تقویت -

های ها، قرح ها و پروژهاما  و اجرای برنامه اسلفاده موثر و بهینه از ظرفیت های ملی و اسلانی در راسلای هم افزایی اقد -

 .بتوی مولرک میان

 ( محدوده اجرا:2ماده 

 .های کوور و جغرافیای اسلان 1های آبریز اصلی و درجه  سبح دسلگاه های ملی و اسلانی مرتبط در مقیاس حوضه در -

 ( ارکان:3ماده 

 هیئت وزیران 21/21/2931مورخ هـ 66015/ت 969151مصوبه شماره مباب  ساخلار تعریف شده در  کارگروه ملی: -

 .به مسئولیت وزیر نیرو

ملوکل از نماینده تام االخلیار اعضای کارگروه ملی درسبح معاون وزیر، مدیرعامل  کمیته تخصصی کارگروه ملی: -

ه شرکت مادر تتصصی و یا رئیس سازمان می باشد. حسب مورد ازخبرگان و کارشناسان  یربط برای شرکت در کمیل

 دعو  می شود. رئیس کمیله تتصصی توسط اعضا انلتاب می شود.

دبیر کارگروه ملی که به عنوان دبیر  باشد. محل اسلقرار دبیرخانه کارگروه ملی درسلاد وزار  نیرو می  دبیرخانه کارگروه: -

 فعالیت می نماید، توسط وزیر نیرو تعیین می گردد.  نیز کمیله تتصصی

هـ، مورخ  96956/   66211تصویب نامه شماره  1)موضوع ماده  حفاظت منابع آب اسلانی شوراکارگروه اسلانی:  -

 هیئت وزیران 21/21/2931مورخ هـ  66015/ت 969151شماره با لحاظ اصالحا  مصوبه  هیئت وزیران( 13/6/2965

 .می باشد
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 ( شرح وظایف کمیته تخصصی کارگروه ملی: 4ماده 

 می باشد: شرح وظایف این کمیله به شرح  یل

هیئت وزیران در  21/21/2931هـ مورخ  66031/  266313تهیه برنامه عملیاتی و نقوه راه اجرای مصوبه شماره  -

تحت عنوان رئیس جمهور  2/22/31مورخ  200/20/10002/31خصوص سازگاری با کم آبی و اجرای مفاد نامه شماره 

معدن و تجار  و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رسیده محلرم که به امضای وزرای نیرو، جهاد کواورزی و صنعت، 

 است )تصویر پیوست(.

 اسلانی موضوع این شیوه نامه.کارگروه توکیل کمیله تتصصی کارگروه ملی و فعال نمودن  -

 اسلانی وکمیله تتصصی ملی و ابالغ مصوبه ها.کارگروه های بررسی و تصویب برنامه ها و پیونهادا  واصله از  -

 راهبردی و پایش تتصصی و تعاملی عملکرد دسلگاه های  یربط در سبح ملی و اسلان ها.نظار   -

اسلانی به منظور دریافت کارگروه های ها و سازمان های عضو کارگروه ملی و  تتانهارتعامل با دسلگاه های اجرایی وز -

 آبی.  های عملیاتی مرتبط با سازگاری با کم پیونهادا  و برنامه

 اسلانی.کارگروه های ارائه راهکارها بر اساس وظایف کارگروه ملی و پیونهادا  تصمیم سازی و  -

 تدوین چارچوب، محورها و برنامه های عملیاتی در قالب وظایف محوله به کارگروه.  -

 در قالب هریک از برنامه های کلی تدوین و ابالغ شده.کارگروه های بررسی برنامه عملیاتی تفصیلی  -

 کارگروه ملی و در صور  نیاز قرح در هیئت وزیران.آماده سازی مصوبا   -

 :دبیرخانه کارگروه ملی ( وظایف5ماده 

 جمع آوری و تهیه بانک اقالعا  از کلیه اسناد باالدسلی مرتبط با وظایف محوله به کارگروه. -

 هماهنگی، پیگیری و اجرای برنامه عملیاتی مصوب کارگروه ملی. -

 های عملیاتی ابالغی به اسلان ها. یورفت برنامهگزارش گیری و ارزیابی عملکرد و پ -

  .ها، دسلور جلسا ، صورتجلسا  و پیگیری و ابالغ مصوبا  و تصمیما  تهیه و تنظیم دعوتنامه -

  .اسلانیکارگروه های و کمیله تتصصی و ملی  ها و پیونهادا  واصله در جلسا  کارگروه برنامه نمودن برحم -

  .تتصصی و کمیله ملی و ارائه به کارگروه صوبا  ابالغیاخذ گزارش پیورفت کار درخصوص م -

 تدوین تقویم زمانی و فراهم نمودن امکان برگزاری مناسب جلسا . -

  کمیله تتصصی.مدیریت اسناد و مدارک مربوط به کارگروه ملی و  -

 تهیه و تدوین مسلندا  و مصوبا  کارگروه ملی جهت قرح در هیئت وزیران. -
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 برگزار خواهد گردید. و جلسا  کمیله تتصصی هر هفله یکبار ملی هر دو هفله یکبار جلسا  کارگروه: 8تبصره

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل وزار  نیرو وظیفه اقالع رسانی در راسلای کلیه اقداما  مندرج در این شیوه : 2تبصره

   و دسلگاه های عضو کارگروه را بر عهده دارد. نامه و همچنین تعامال  الزم با رسانه ها و دبیرخانه اقالع رسانی دولت

 نحوه ابالغ مصوبات:   (6ماده 

شده و یا عندالزوم جهت قرح در هیئت وزیران به معاون اول محلرم کارگروه ابالغ  مسئولاز قری   مصوبا  کارگروه -

 .گرددرییس جمهور منعکس می

 

 رگروه ملی مورد تصویب قرار گرفت.کا 26/02/2935در جلسه مورخ  و دو تبصره ماده ششاین شیوه نامه در 

*** 

 


