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

 20تا 18:30 ساعت : کمیته ملی سدهای بزرگ ایران مکان : 23/06/99    تاریخ جلسه :            4  شماره جلسه :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین: 

 سیامک غالمی ، محسن درودیان ،نادر رضایی:   آقایان -

 ، فرحناز سبزواریشهره صدری خانم ها : -

 

 : دستور جلسه -3

 مهندس رضاییتوسط  " مدلسازی و مدیریت کیفیت مخزن سد " -1-3

 

 خالصه مذاکرات : -4
 

بادییل  به شکل آنالین و در فضاای مااازی 99 سالدر کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی جلسه  چهارمین

 تشکیل شد.  رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا

 خانم صدری موارد مهم آخرین صورتالسه هیات اجرایی را با اعضای حاضر به اشاترا  ذااشاتند. جلسه  ابتدایدر 

در ارائاه داشاتند. در سد چمشیر  "مدلسازی و مدیریت کیفیت مخزن سد "در خصوص  سپس مهندس رضایی 

در پرداختناد.  نما  ورودیدر ارتباط باا سد این خصوص ایشان به مدیسازی های اناام شده بر روی کیفیت مخزن 

آنها در کیفیت مخزن ساد بحاو و تباادل  ECارتباط با چشمه های نمکی داخل مخزن سد و همچنین میزان تاثیر 

 نظر ذردید.

را به عنوان موضاوع  "بررسی کیفی آب مخازن سدها پس از وقوع سیالب" موضوعجلسه، مهندس درودیان در ادامه 

ت کامل تهیاه شاود تاا این منظور الزم است پروپوزال تکمیلی با جزییابرای قابل طرح از طرف کمیته مطرح کردند. 

  ن در کمیته تخصصی و کمیته ملی فراهم شود.آامکان طرح 

 ر بااخانم صدری پیشنهاد کمیته چایش های سدسازی را در ارتباط با برذزاری جلسه مشتر  در مااه مهادر خاتمه 

ر  برذازار ذاردد. کمیته چایش های سدسازی بطور مشات ر شد تا جلسه آتی باراعضای حاضر در میان ذااشتند. مق

ادن به درگیری ها بر سرآب، راه حل  هلایی بلرای آب و پایان د "خانم صدری در جلسه آینده در خصاوص 

 . ارائه خواهند داشت "چالش های آن

 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
تاریخ اجرا و 

 ارائه

1 
برذزاری جلسه مهرماه مشاتر  باا کمیتاه تخصصای 

 چایش های سدسازی
 ماه آینده 23/06/99 صدری

 


