صورتجلسه نشستهای کمیته جنبه های زیست محیطی سدها
 -1مشخصات جلسه:
شماره جلسه 6 :

تاریخ جلسه 99/09/17 :

مکان  :کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

ساعت  17:00 :تا 19

 -2اعضاء جلسه:
حاضرین:
-

آقایان :نادر رضایی ،محسن درودیان  ،سیامک غالمی ،بهمن یارقلی ،مجتبی پورمقدم ،مجتبی افشار،

ابراهیم زالقی ،جواد شفیعی
-

خانم ها  :شهره صدری ،فرحناز سبزواری ،نگار طوسی ،شیما شجاعی

 -3دستور جلسه :
 " -3-1توسعه سواحل جنوبی کشور واقع دراستانهای خوزستان وبوشهر ازطریق شورورزی " توسط
مهندس پورمقدم
 -4خالصه مذاکرات :
ششمین جلسه کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی در سال  99به شکل آنالینن در ضانای مزنازی بندییل
رعایت پر تکل های بهداشتی مرتبط با یر س کر نا تشکیل شد.
این جلسه اختصاص به ارائه مهندس پورمقدم در خصنوص مطایعنا " طنر شنور رزی " داشنت  .مطایعنا طنر
شور رزی با راهبری شرکت آب نیر با همکاری تعدادی از مهندسین مشا ر مختلف در سواحل جنوب کشور انزنام
شده است .در کنار مطایعا طر شور رزی ،طر های پایلوتی از شور رزی نیز در سواحل جنوبی کشور اجنرا شنده
است که مهندس پورمقدم ضمن ارائه ای از کلیا طر به معرضی طر هنای شنور رزی پنایلو در اینن طنر نینز
پرداختند.
در ابتدا مهندس پورمقدم ضمن ارائه کلیاتی در خصوص اجرای طر حهای شور رزی در جهان ،نتایج پتانسیل اجنرای
طر شور رزی در ایران را ارائه کردند 1.5 .میلیون هکتار از پتانسنیل موجنود در کشنور بنرای طنر شنور رزی ،در
سواحل جنوب کشور به طول  1800کیلومتر اقع شده است .برخی از گیاهان که در شنور رزی امکنان رشند دارنند
عبارتند از :ساییکورنیا ،مانگر  ،درختچه گز ،آتریپلکس ،کینوا ،ر غن آرگان ،جاتر ضا.
تعداد  13مزرعه آزمایشی در طر شور رزی در سواحل جنوبی کشور ساخته شد .این مزارع آزمایشی با هدف کشت
گیاهان شورپسند ،نشای گیاهان شورپسند کشت جلبک های دریایی به بهره برداری رسیده بود.
در خاتمه مهندس پورمقدم در خصوص عدم اختصاص بودجه به طر علیرغم موضقینت آمینز بنودن در سنال 1399
صحبت کردند .ضایل کامل این ارائه در گر ه اسکایپی کمیته تا یکماه قابل مشاهده است .اعاایی که در جلسه حاور
نداشتند عالقمند به استفاده از این ارائه هستند می توانند به گر ه اسکایپی کمیته محیط زیست مراجعه کنند.
در خاتمه مقرر شد بدییل اتمام قت جلسه ،در خصوص جلسه آتی کمیته موضوع آن در گر ه اتنس آپنی گفتگنو
گردد.
 -5مصوبات این جلسه :
ردیف

مسئول پیگیری

عنوان

1
1

تاریخ ارجاع

تاریخ اجرا و
ارائه

