صورتجلسه نشستهای کمیته جنبه های زیست محیطی سدها
 -1مشخصات جلسه:
شماره جلسه 5 :

تاریخ جلسه 99/07/28 :

مکان  :کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

ساعت 16:00 :تا
17:30

 -2اعضاء جلسه:
حاضرین:
-

آقایان :رضایی ،غالمی ،موسوی ،حسن لی ،زرسازی ،غفاری مقدم ،حسین نژاد ،زلقی ،ابوالحسنی

-

خانم ها  :شهره صدری ،حق نژاد،

غائبین:
آقای محسن درودیان با اطالع قبلی

 -3دستور جلسه :
جلسه مشترک کمیته جنبه های زیست محیطی و کمیته چالش های سدسازی در قرن بیست و یکم.
گیی ها بر رس آب و راه حل های آن"
ارائه خانم مهندس شهره صدری در خصوص " نگایه به در ر

 -4خالصه مذاکرات :
پنجمین جلسه کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی در سال  99بطور مشترک با کمیته تخصصیی چیالش
های سدسازی در قرن بیست و یکم به شکل آنالین و در فضای مجازی بددییل راایدت پروتکدل هدای بتداشدتی
مرتبط با ویروس کرونا تشکیل شد.
در ابتدای جلسه اقای دکتر موسوی دبیر کمیته چایش های سدسازی مفاد آخرین صورتجلسه هیات اجرایدی کمیتده
ملی سدهای بزرگ ایران را قرائت کردند .در ادامه خانم متندس صدری در خصوص موضدو خدود را بدا اندوان "
نگاهی به درگیری ها بر سر آب و راه حل های آن" ارائه دادند .خانم صدری در این ارائده ابتددا بده وبیندار بدین
ایمللی که ماه پیش از سوی موسسه منابع جتانی برگزار شده و انتشار آخرین گدزار بدین ایمللدی " پایاا رگیای
هاا رارس آ " " توسط این موسسه اشاره کردند  .مبنای ارائه امروز ایشان برپایه آخرین گزار جتانی تتیه شدده در
ارتباط با درگیری ها بر سر آب بوده است .در این ارائه ابتدا سایت گاه شمار درگیری ها بر سر آب در جتدان مررفدی
شده و بطور کلی ترداد و روند درگیری های رخ داده بر سر آب در جتان طی چند دهه اخیر بررسی شدد .در ادامده
به الت بروز منازاات بر سر آب در جتان پرداخته شد و در ادامه بطور ویژه به مورد مطایراتی ادرا خخالصده ای از
وضریت منابع آب در ارا  ،الل شکل گیری درگیری ها بر سر آب ،تاریخچه ای از آخرین درگیری ها بر سدر آب در
این کشور و همچنین راه حل های موجود مورد بحث قرار گرفت.
در ادامه حاضرین در جلسه نقطه نظرات خود را در خصوص موضو فو ،ارائه دادند .در پایان جلسه پیشنتاد شد تدا
ماه آینده نیز در صورت امکان جلسه مشترک دو کمیته با هماهنگی دبیران کمیته برگزار گردد.
 -5مصوبات این جلسه :
ردیف

مسئول پیگیری

عنوان

1

1

تاریخ ارجاع

تاریخ اجرا و
ارائه

