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نظر درخصوص اظهار ؛اعم از 1399اول سال  شش ماههبررسی برخی از اقدامات کمیته تخصصی سدهاي پسماند طی  -
، »2021در بخش نوآوري کنگره جهت شرکت شده  پیشنهادمقاله  بررسی«، »ICOLDهاي تخصصی راهنماي کمیته«
 و...» کشور قانون جامع آبنویس پیشاظهارنظر درخصوص «

  کشور هند با میزبانی  ICOLD مجازيبررسی امکان حضور اعضاي کمیته تخصصی سدهاي پسماند در گردهمایی  -
 نتحت عنوا بررسی روند ترجمه بولتن جدید کمیته تخصصی سدهاي پسماند -

“Tailings Dams Technology Update”  
جدید کمیته باتوجه به استعفاي آقاي بحث و اخذ نظر اعضاي کمیته تخصصی سدهاي پسماند درخصوص انتخاب دبیر  -

 مهندس باغی
  درخواست عضویت آقاي مهندس مجتبی نصرتیبررسی  -

 

 خالصه مذاکرات: -4

  
 اعم 1399 سال اول شش ماهه طی پسماند سدهاي تخصصی کمیته اقدامات از برخی بررسی -

 بخش در شده ارسال مقاله وريدا«، »ICOLD تخصصی هايکمیته راهنماي« درخصوص نظر اظهار ؛از
در اینخصوص ؛  ...و »کشور آب جامع قانوننویس پیش درخصوص اظهارنظر« ،»2021 کنگره نوآوريجایزه 

 ازوگو قرار گرفت، همچنین ند مورد بحث و گفتاقدامات انجام شده توسط اعضاي کمیته تخصصی سدهاي پسما
شایان توجه است که این راستا در تقدیر به عمل آمد.  الذکرهاي فوقو گزارشدارك م بهنسبت  اعضافعال  مشارکت

ها و اقدامات سایر انجمن مطالعه و بررسی برافزونسعی برآن داشته است تا  همواره کمیته تخصصی سدهاي پسماند
 اتنظراز ، )International Federation of Consulting Engineers( اللملی همچون فیدیکنهادهاي بین
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اوري د«هاي اخیر این کمیته از جمله گزارشنیز بهره گیرد که این مهم در و افراد خارج از کمیته کارشناسان مستقل 
 طور ویژه نمود پیدا کرده است. به »نویس قانون جامع آب کشوربررسی پیش«و  »2021 کنگره مقاله بخش نوآوري

   

ررسی امکان حضور اعضاي کمیته تخصصی سدهاي پسماند در گردهمایی کشور هند و ب -
هاي الکترونیکی ارسال شده از سوي کمیسیون هاي اخیر کمیته ملی و نامهدر این راستا نامه؛ APGکنفرانس 

اعضا ارسال  يگذاري در گروه کمیته براي کلیهتر نیز از طریق ایمیل و به اشتراكالمللی سدهاي پسماند که پیشبین
در گردهمایی کشور هند مورد عضا اوگو قرار گرفت. همچنین مقرر شد امکان حضور شده بود مورد بحث و گفت

ارسال شده از سوي کمیته ملی سدهاي  مداركبررسی قرار گیرد و نتیجه آن به کمیته سدهاي پسماند منعکس گردد. 
نام در گردهمایی مجازي کمیسیون بین المللی سدهاي پسماند در کشور هند، نیز بزرگ ایران درخصوص نحوه ثبت

در حداقل یک نماینده از کمیته تخصصی سدهاي پسماند رو مذاکرات انجام شده، پیقرار گرفت.  در اختیار اعضا
  حضور خواهد داشت. الذکر گردهمایی فوق

  
 Tailings“المللی سدهاي بزرگ تحت عنوان ررسی روند ترجمه آخرین بولتن کمیسیون بینب -

Dams Technology Update” المللی سدهاي بزرگ با کمیته تخصصی سدهاي پسماند کمیسیون بین؛
هاي ملی از جمله کمیته تخصصی سدهاي پسماند ایران، بولتن جدیدي تهیه و براي تایید و همکاري برخی از کمیته

انتشار به کمیسیون سدهاي بزرگ ارسال کرده است. پیرو مذاکرات آخرین نشست کمیته سدهاي پسماند، ترجمه 
الذکر در دستورکار برخی از اعضاي کمیته قرار گرفته است. تاکنون بخشی از این بولتن توسط آقاي مهندس لتن فوقبو

هاي باقیمانده توسط آقایان مهندس احمدي و مهندس پهلوان انجام شود. شاکري ترجمه شده است و قرار است بخش
ال با توجه به ارسوفق موافقت هیئت اجرایی و  اند.فتههاي ترجمه شده را بعهده گرسایر اعضا بازبینی بخشهمچنین 

ر را الذکنویس قرارداد ترجمه از سوي کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران، مقرر شد اعضایی که ترجمه بولتن فوقپیش
ینکه اهمچنین باتوجه به . نمایندرا تکمیل و به دبیرخانه کمیته ملی ارسال  دادري مربوط به قراهادارند، فرم به عهده

صوص خ المللی سدهاي بزرگ منتشر نشده است، مقرر شد در ایننسخه نهایی بولتن همچنان از سوي کمیسیون بین
المللی سدهاي پسماند صورت پذیرد و این موضوع در گردهمایی مجازي ساالنه هاي الزم از کمیته بینپیگیري
 هاي تخصصی مورد بحث قرار گیرد. کمیته
 
 کمیته جدید دبیر انتخاب درخصوص پسماند سدهاي تخصصی کمیته اعضاي نظر اخذ و بحث -
ط عمل آمده توسگیري بهباتوجه به استعفاي آقاي مهندس باغی، با راي؛ باغی مهندس آقاي استعفاي به باتوجه

اي هو از زحمات و تالش میته تخصصی سدهاي پسماند انتخاباعضا، آقاي مهندس کامیار پهلوان به سمت دبیري ک
 ارزشمند آقاي مهندس باغی تقدیر و قدردانی به عمل آمد. 
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 اعضاي توسط مجتبی نصرتی مهندس آقاي درخواست؛ بررسی درخواست عضویت آقاي مهندس مجتبی نصرتی -

 عضویت با نصرتی مهندس آقاي پژوهشی تحقیقاتی، تخصصی، کاري، سوابق به نظر. گرفت قرار بررسی مورد کمیته
 .گردید موافقت پسماند سدهاي تخصصی کمیته در ایشان
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