مرکز امور بين الملل و هماهنگي ديپلماسي آب و برق
کارگروه تغيير اقليم با رويکرد بينالمللي

 -1مشخصات جلسه :
شماره جلسه27 :

تاريخ1399/12/17 :

مكان :به صورت مجازی

زمان جلسه 10 :الي 11:00

 -2اعضاء جلسه :
حاضران:
 سرکارخانم دکتر رحيمي (معاونت محترم پشتيباني صنعتي مرکز امور بينالملل و هماهنگي ديپلماسي آب و برق وزارت
نيرو و رييس کارگروه)
 جناب آقای مهندس تبيانيان (نماينده محترم سنديكای صنعت برق ايران و دبير کارگروه)
 جناب آقای مهندس قلخاني (نماينده محترم شرکت مديريت منابع آب ايران)
 سرکار خانم مهندس عبادتي (عضو محترم خبره)
 سرکار خانم دکتر سرابي (همكار محترم سرکار خانم دکتر لطفي  -معاونت آب و آبفا)
 سرکار خانم مهندس گلريزان (نماينده محترم شرکت مهندسي آبفای کشور)
 جناب آقای مهندس دودانگه (همكار محترم سرکار خانم مهندس گلريزان -شرکت مهندسي آبفای کشور)
 جناب آقای مهندس مقيمي(نماينده محترم شرکت توانير)
 جناب آقايان مهندس محمدی (همكاران محترم جناب آقای مهندس مقيمي -نماينده محترم شرکت توانير)
 جناب آقای مهندس خادم (نماينده محترم ساتبا)
 جناب آقای مهندس جاللي (نماينده محترم پژوهشگاه نيرو)

 -3دستور جلسه:
 .1بحث و تبادل نظر در خصوص محتوای قابل ارائه در وبگاه کارگروه تغيير اقليم با رويكرد بينالمللي
 .2ارائه اخبار تغيير اقليم
 .3تقدير از اعضای محترم کارگروه
 .4پرسش و پاسخ

 -4خالصه مذاکرات:
در ابتدای جلسه ،دبير کارگروه ضمن تشكر از حضور اعضای محترم  ،دستور جلسه را قرائت نمودند .مهمترين مباحث اين جلسه که
از طريق مجازی برگزار شد ،به شرح زير ميباشد:

الف) محتوای قابل ارائه در وبگاه کارگروه تغيير اقليم با رويکرد بينالمللي
در بخش اول جلسه دبير کارگروه توضيحاتي را در خصوص اقدمات صورت گرفته برای ايجاد وبگاه کارگروه تغيير اقليم ارائه دادند
و از اعضای محترم تقاضا شد نقط ه نظرات و پيشنهادات خود در خصوص محتوای قابل ارائه در وبگاه را بيان کنند .اهم پيشنهادات
طرح شده بدين شرح است:
 .1با توجه به تشابه ساختار و قالب کليه وبگاههای زير نظر وزارت نيرو ،از لحاظ شكل ظاهری تغييرات گستردهای نميتوان
صورت داد و قالب مرسوم چنين وبگاه هايي ميتواند برای وبگاه کارگروه تغيير اقليم کاربرد داشته باشد.
 .2در بارگذاری اطالعات در وبگاه بر دو اصل عدم انتشار محتوای محرمانه و مطالبي که مصداق رانت اطالعاتي باشد تاکيد
شد .با توجه به اينكه منبع انتشار اخبار هر سازمان نماينده آن سازمان در کارگروه ميباشد لذا کليه اعضای کارگروه در ارائه
اخبار و اطالعات بايستي در رعايت دو اصل مذکور اهتمام ورزند.
 .3آقای مهندس قلخاني ،مستول وبگاه هستند و در صورت لزوم برای طراحيهای شكلي و ساختاری از امكانات و تجربيات
سنديكای صنعت برق با هماهنگي آقای مهندس تبيانيان ،استفاده ميشود.
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مقرر شد پروتكل يک صفحهای در خصوص ارائه اخبار ،آمار و اطالعات در وبگاه (با مشارکت خانمها رحيمي و عبادتي،
و آقايان قلخاني و تبيانيان) تدوين شود و مالک کار اعضای محترم کارگروه قرار گيرد.
اعضای محترم در ارائه مطالب برای وبگاه الزم است کليه پروتكل ها/روندها/محوزهای الزم (مانند مجوز حراست) مجموعه
خويش را رعايت و اخذ نمايند.
مطابق با امكانات وبگاه و بر اساس اعالم واحد فناوری اطالعات وزارت نيرو ،امكان فراهم آوردن دسترسي محدود مختص
اعضای محترم کارگروه در وبگاه برای مطالب غير قابل انتشار برای عموم وجود دارد .ليكن به دليل فراهم بودن ارتباط ميان
اعضا در ساير بسترهای ارتباطي نظير ايميل ،مقرر شد مطالب انتشار يافته در وبگاه ،صرفا قابل انتشار برای عمومي باشد.
بر يكدست و استاندارد بودن اخبار و اطالعات درج شده در وبگاه از لحاظ نگارشي تاکيد شد .پيشنهاد ايجاد زيرگروهي با
حضور تعداد محدودی از اعضا جهت بررسي نهايي رعايت پروتكلها و همچنين يكدست سازی مطالب منتشر شده مطرح
گرديد .با توجه به تجربيات ،رعايت پروتكلها و نيز يک دست سازی مطالب توسط مسئول وبگاه و رئيس کميته به انجام
خواهد رسيد.
بخشهايي نظير کنفرانسها ،سمينارها و وبينارهای داخلي و بينالمللي ،مستندات مربوط به کارگروه تغييير اقليم ،اطالعات
نقطه تماس ( )Focal Pointکارگروه با ساير سازمانهای دولتي در داخل و خارج کشور ،دورههای آموزشي مرتبط ،لينکهای
مفيد حوزه تغيير اقليم ،ارائه تحليلها و گزارشها و  ...اهم مواردی بود که توسط اعضا جهت درج در وبگاه پيشنهاد شد.
مقرر شد با هماهنگي واحد فناوری اطالعات ،تمهيداتي مبني بر انتشار آزمايشي مطالب وبگاه برای دوره زماني کوتاه در نظر
گرفته شود و انتشار عمومي مطالب در زمان بلوغ و تكامل وبگاه باشد.

ب) ارائه اخبار تغيير اقليم
 خانم دکتر رحيمي :گزارش عملكرد اقدامات زير مجموعههای وزارت نيرو در مورد شاخصهای تغيير اقليم بخشهای آب ،برق،ساتبا و امور زنان ،دريافت و با اضافه نمودن فعاليتهای مرکز بينالملل در اين راستا ،گزارش نهايي پس از تاييد مقام عالي وزارت
برای سازمان محيط زيست ارسال ميگردد .عملكرد بحش های مختلف در اين زمينه قابل تقدير و بيانگر تالشهای اعضای محترم
کارگروه در مجموعههای خود است.
 خانم دکتر رحيمي :از ابتدای مارس  2021پروژه برنامه اقدام اقليم ايران با وزارت محيط زيست آلمان با بودجه طرف آلماني آغازشده است .اين پروژه در سطح ملي اجرا ميشود و تمرکز اصلي آن بر انرژیهای تجديدپذير و بهرهوری انرژی است .در اين
خصوص کميته راهبری متشكل از وزارت خانههای مرتبط و بخش خصوصي ،تشكيل و فعال خواهد شد .ايشان از زحمات سرکار
خانم مهندس عبادتي در تهيه يادداشت مفهومي و برنامه عملياتي اين پروژه تشكر نمودند.

ج) تقدير از اعضای کارگروه
در بخش بعدی جلسه ،خانم دکتر رحيمي از اعضای کارگروه به واسطه همراهيها و همكاریهای ايشان در طول سال  1399تشكر
کردند .به پاس زحمات اعضای کارگروه لوحهای تقديری با امضای مشاور محترم وزير نيرو تهيه گرديده که از طريق ايميل ،به اعضای
محترم تقديم ميگردد.
با تبريک اعياد و ايام پيش رو و نيز فرارسيدن سال نو و بهار طبيعت ،جلسه در جوی صميمانه و دوستانه به پايان رسيد.
 -5مصوبات:
رديف
1

مصوبه

تدوين پروتكل يک صفحهای در خصوص ارائه اخبار ،آمار و
اطالعات در وبگاه

 -6دستور جلسه آينده:
 متعاقبا اعالم ميگردد.
 ارائه اخبار تغيير اقليم
 پرسش و پاسخ

2

مسئول اجرا

مهلت اجرا

رئيس کارگروه

يک ماه

