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 جنبه های زیست محیطی سدها های کمیتهنشستصورتجلسه 
 مشخصات جلسه: -1

 18.00تا  17.00 ساعت : فضای مجازی اسکایپ کان :م 07/12/1400    تاریخ جلسه :        11  شماره جلسه :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین:

  د شفیعی، جوامحسن درودیان  نادر رضایی، سیامک غالمی، آقایان -

  شهره صدری فرحناز سبزواری،خانم ها : 

 

 : دستور جلسه -3

 1400سال جمع بندی عملکرد کمیته تخصصی جنبه های زیست محیطی در  -1

 

 خالصه مذاکرات : -4
جرایری را برا هیرا  ا صورتجلسره خررین آابتدا خانم صدری محتوای ، نالینآبا حضور اعضای حاضر در جلسه ، 1400خرین جلسه سال آدر 

 گذاشتند.  کاعضای حاضر به اشترا

بره ارائره شرده وارد م ظرا  خود را ارائه دادند.ینده نآهر یک از اعضای حاضر در جلسه در خصوص فعالیت کمیته در سالجاری و سال سپس 

 :شرح زیر بود

 تیآدر سال های اول هر ماه  هنالین در شنبآادامه برگزاری جلسا  به شکل  -

قرار شد این موضوع در گروه واتساپی کمیته مطرح و اعضا ینده تغییر کند. آدر سال  16تا ساعت برگزاری جلسا  به  پیشنهادی مطرح شد -

 نظردهی کنند

نرده اعرال  یآن در سرال آاجررای  و همکراری در ینده اعضا برای پی گیرری آدر خصوص پیش بینی برگزاری دو کارگاه تخصصی در سال  -

 مادگی کردندآ

  ینده چند مورد از این سدها در جلسا  ماهانره کمیترهآچالش های سدهای مخزنی از لحاظ کیفی قرار شد تا در سال در خصوص موضوع  -

 کند. عمل  ترفعال  در این ارتباط که کمیتهاین خصوص پیشنهاد اعضا این بود در مورد بررسی قرار گیرند. 

پیشنهاد شد ترا ، وری داده ها برای مطالعا  زیست محیطی سدها از سوی ارگان ها و سازمان هاآبا توجه به محدودیت های اخیر در جمع  -

ینرده در یکری از جلسرا  مرورد آو اداری در سرال  وری داده های مربوط به ارزیابی اثرا  زیست محیطی سدها از لحاظ حقوقیآروند جمع 

 رد.بررسی قرار گی

نیرز ینرده آامیرد داریرم ترا در سرال ،  1400تالش و همکاری تمامی اعضای فعال کمیته در سرال  ضمن 1400خرین جلسه سال آن پایادر 

 به خوبی اجرا گردد.پیش بینی شده فعالیت های کمیته و برگزاری جلسا  ماهانه و برنامه های 

 1400تشکر از همه اعضای کمیته جنبه های زیست محیطی برای همکاری صمیمانه در سال با 

 سال نو مبارکپیشاپیش 

 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ اجرا و ارائه تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف

 1401ال س 07/12/1400 کمیته اعضای  1401 گیری موارد مطروحه در جلسه در سالپی  1

 
 


