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 جنبه های زیست محیطی سدها های کمیتهنشستصورتجلسه 
 مشخصات جلسه: -1

 19.30تا  18 ساعت : کمیته ملی سدهای بزرگ ایران مکان : 28/02/99    تاریخ جلسه :            1  شماره جلسه :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین: آقایان
 می، مهرداد نظریهاسیامک غالمجتبی پورمقدم،  ، محسن درودیان ،نادر رضایی -

 خانم ها :  -

 ، نازلی مقدم یکتا، فرحناز سبزواریشهره صدری  -

 

 : دستور جلسه -3

 وضعیت سدهای کشورهای با بارش های زمستان و ابتدای بهار سال جاریبررسی  -1-3

 ای جاری شده در سه ماهه اخیر در کشورخالصه ای از آمار سیل ه ارائه  -2-3

 

 خالصه مذاکرات : -4
 

بادلیل  نالین و در فضای مجاازیآه شکل برای اولین بار ب 99 سالدر کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی جلسه  اولین

 تشکیل شد.  رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا

را ارائاه کشاور  خرین وضعیت پرشدگی سدهایآ ،مار مربوط به بارش در کشورآخرین آمختصری از این جلسه خانم صدری در 

در خصوصو سیالب های رخ داده در ماه های اسفند و فروردین گذشته توضیح دادند با توجه به اینکه دسترسی همچنین دادند. 

زارشی حتی خالصه نیاز وجاود نادارد. لذا امکان ارائه گ، ب ها در دسترس عموم نیستمار منسجم یاز این سیالآبه اطالعات و 

در موجود و قابل دسترس محدود به اخبار مندرج در سایت های خبری است که بطور پراکنده از استان های مختلا  اطالعات 

در اختیار قارار دادن البته ایشان تاکید کردند که سایت سازمان هواشناسی بدلیل اخباری را گزارش کرده اند. زمان وقوع سیل 

نهاا بارای عماوم آو در دسترس قارار دادن  ی در خصوص وضعیت بارش تگودارها و گزارش های ماهانه و هفنم، مارآ، اطالعات

ب نیرو آن مانند شرکت توسعه منابع آبه یرو و شرکت های بزرگ وابسته وزارت ن سایت های موفق عمل کرده است. ولی بسیار 

 . وجود نداردسدها ، یل هااطالعات مربوط به وضعیت س بهب امکان دسترسی آکت مدیریت منابع رشو 

 مار و اطالعات در خصوص سیالب های رخ داده و همچناینآبدلیل دسترسی به  گفتندمهندس رضایی  ،توجه به این موضوعبا 

 . خواهند داداین موارد را برای اعضا ارائه ، کمیتهتی آوضعیت سدهای کشور در جلسه 

 را در جلسات کمیته  مدیریت یکپارچه سیالب ها  بررسی سرفصل های زیست محیطیسبزواری  مهندسجلسه خانم ه ادامدر 

  پیشنهاد کردند. 

 ی مانند کرخه و یا کارون انجام شود. بریزآس درودیان هم پیشنهاد کردند تا مساله بررسی سیالب ها در حوزه های مهندقای آ

از اعضای بیشتری بارای شارکت  ،فعلینالین بودن جلسات کمیته در شرایط آبا توجه به  خواستندقای دکتر غالمی آهمچنین 

 در جلسات دعوت گردد.

 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
تاریخ اجرا و 

 ارائه

1 
قای مهندس رضایی برای جلسه بعادی کمیتاه آارائه 

 در خصوص سیالب های اخیر
- 28/02/99 

تی آجلسه 

 کمیته

 


