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  :جلسهاعضاء  -2
  سدهاي خاكي و دبير كميته رياست محترم كميته

  حاضرين:  
  خانم مهندس رادمنشو و خانم دكتر صدريمهندس حسيني ركار خانم سو اسكندري سناسركار خانم مهندس  خانمها:
 رج پناهفجناب آقاي دكتر و  كارچيانمجناب آقاي دكتر  و يرانيجمهندس جناب آقاي و  يحسنممهندس جناب آقاي  آقايان:

  جوادي آقاي مهندس و ريعتشو آقاي مهندس  امتصآقاي مهندس  و بحانيص آقاي مهندسو
  

  : دستور جلسه -3
 حضار ميرسانم جلسه مردادماه کميته سدهای خاکی در روز و ساعت مقرر برگزار شد ولی بدليل اختالالتاستبه 
لسه حضور داشتن امکان ارتباط با جکه از استان خوزستان در مهندس محسنی  آقای  به جنائدر ارا اينترنت یاسررس

بمحض مرتفع شدن مشکل رائه ايشان در جلسات آتی ا تکراربه  عبا نظر جم و در نهايت مواجه بود ختالل اب ايشان
شد. ریيگ تصميم ايشان  ارتباطی

)(از سازمان آب و برق خوزستان شرکت بهره برداری از سد و نيروگاه کرخه  محسنیمهدی مهندس  آقایجناب سخنرانی 

بررسی موردی سد ايليسوی ترکيهاثرات زيست محيطی احداث سدهای بزرگ عنوان:با 

)ارِائه شده در پنجمين کنفرانس سد وتونل (                                          

   مباحث مورد بحث و پيشنهادات:
در خصوص پذيرش اعضا جديد و اعالم نتيجه كميته سدهاي خاكي جناب آقاي مهندس تزكش دوز هماهنگي با رياست محترم - 1

  پذيرشها طي مكاتبات انجام شده با دبيرخانه محترم كميته ملي سدهاي بزرگ ايران 
  خاكيسدهاي  تخصصي  از دستوركار كميته به اعضا اطالع- 2
 .ايرانو تصميمات هيئت اجرايي كميته سدهاي بزرگ  بين الملليداخلي و ي از آخرين رويدادهامحترم آگاهي اعضا - 3

  
 

 با تجديد احترام
  پاتريشيا اسکندری سنا

 دبيرکميته تخصصی سدهای خاکی
 

  رونوشت:
  
  يرانرياست محترم هيئت اجرايي كميته ملي سدهاي بزرگ ا-جناب آقاي دكتر نورزاد-
  ايران بزرگ سدهاي ملي كميته اجرايي هيئت محترم دبير-ابراهيميان دكتر آقاي جناب- 

  رياست محترم كميته تخصصي سدهاي خاكي-جناب آقاي مهندس تركش دوز -
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