صورتجلسه نشستهای کمیته جنبه های زیست محیطی سدها
 -1مشخصات جلسه:
شماره جلسه 7 :

تاریخ جلسه 99/11/20 :

مکان  :کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

ساعت  17:00 :تا 18.30

 -2اعضاء جلسه:
حاضرین:
-

آقایان :نادر رضایی ،محسن درودیان  ،سیامک غالمی ،بهمن یارقلی ،حبیب زاده ،ابراهیم زالقی ،جواد

شفیعی
-

خانم ها  :شهره صدری ،فرحناز سبزواری

 -3دستور جلسه :
 ارائه پیشنهادات اعضا در خصوص برنامه های کمیته در سال آتی 1400 -4خالصه مذاکرات :
هفتمین جلسه کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی در سال  99به شکل آنالینن و در فضنای مانازی بندییل
رعایت پروتکل های بهداشتی مرتبط با ویروس کرونا تشکیل شد.
این جلسه اختصاص به ارائه پیشنهاد اعضا در خصوص برنامه های کمیته در سال آتی داشنت .ابتندای جلسنه خنان
صدری ضمن به اشتراک گذاری آخرین صورتالسه هایت اجرایی ،به سمینارهای بین ایمللی پیشروی کمیته سدهای
بزرگ اشاره کرده و اعضای حاضر خواستند تا در صورت تمایل در ارائه مقاالت شرکت کنند.
سپس خان صدری در خصوص برنامه های پیشنهادی سال آتی ،ابتدا از اعضا خواستند تا در خصوص یک روز خناص
در هر ماه اعالم نظر کنند تادر سال آتی کلیه جلسات در یک تاریخ مشخص بطور منظ برگزار شود.
با پیشنهاد مهندس رضایی و موافقت اعضا ،روزهای شنبه اول هر ماه مطابق با برنامه جلسات ماهانه کمیتنه در ننند
سال گذشته ،برای برگزاری جلسات سال آتی به تصویب رسید.
سپس مهندس رضایی در خصوص طرح های تاییفاتی از اعضا خواستند تا عناوین تاییفاتی خود را اعالم کننند .پنی
از این مهندس درودیان و دکتر یارقلی عناوین تاییفاتی خود را در گروه واتس آپنی ارئنه داده بودنند  .دکتنر ینارقلی
عنوان دیگری را در خصوص ادامه طرح تاییفاتی سال جاری خود در خصوص "بررسی روشهای حذف فسفر با هندف
جلوگیری از کاه کیفیت آب مخازن سدها" اعالم کردند .مقرر شد تنا خنان صندری کلینه طنرح هنای تاییفناتی
پیشنهاد شده را جمع بندی و طی نامه ای به دبیرخانه کمیته اعالم کنند.
در خصوص پیشنهاد در ارتباط با برگزاری کارگاه آموزشی و تخصصی در سال آتی ابتدا مهنندس زیقنی از آب و بنر
خوزستان  3پیشنهاد را به قرار زیر ارائه دادند:
 رسوب در مخازن سدها در استان خوزستان بهره وری در آناییز عملکرد و تامین منابع آب از سدها ضرورت مدیریت یکپارنه منابع آببا توجه به اینکه موضوعات پیشنهادی با وظایف سایر کمیته های تخصصی دیگنر تنداخل داشنت منورد تاییند قنرار
نگرفت.
ی
به پیشنهاد دکتر یارقلی ،موضوع کارگاه آموزشی "پایش کیف آب و رسوبات مخاان ساا ا" کنه سنال گذشنته در
دستور کار کمیته قرار داشت و به دییل شیوع کرونا امکان پی گیری جهت برگزاری فراه نشد ،برای سنال آتنی در
قایب وبینار برگزار گردد .این پیشنهاد از سوی اعضا پذیرفته شد .در ادامنه دکتنر مالمنی نینز پیشننهاد دادنند تنا در
خصوص آیودگی فلزات سنگین در مخازن سدها نیز نشست تخصصی و یا کارگناهی برگنزار گنردد .مقنرر شند تنا در
1

صورت امکان هر دو کارگاه فو برای سال آتی بصورت وبیننا برگنزار گنردد .همچننین از اعضنا خواسنته شند تنا در
برگزاری کارگاه های پیشنهادی همکاری فعال داشته باشند.
در خاتمه مقرر شد خان صدری کلیه برنامه های پیشنهادی سال آتی را در قاینب پاورپویننت درخواسنتی دبیرخاننه
تهیه و ارسال کنند.
 -5مصوبات این جلسه :
تاریخ اجرا و

ردیف

عنوان

مسئول پیگیری

تاریخ ارجاع

1

برگزاری منظم جلسات ما انه کمیتاه رر ساا آیناا
رر شنبه او ر ما

خان صدری

99/11/20

سال 1400

خان صدری

99/11/20

تا آخر هفته
جاری

خان صدری –
مهندس رضایی

99/11/20

قبل از
99/11/25

ا ا ااای تالیف ا ا ااا

اعض ا ا ااا ب ا ا ااه
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ارس ا ا ااا عن ا ا اااو ن طا ا ا ا
ربیخانه کمیته
ر

3

تهیا اه پاورپو نا ا برناما ااه ا ااا و عملجا اارر کمیتا ااه جنبا ااه
ربیخانه کمیته
ای نیس محییط و ارسا به ر

2

ارائه

