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 جنبه های زیست محیطی سدها های کمیتهنشستصورتجلسه 
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 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین:

 ،مان رودگرمیژپ ،بهنام کرمی ،امامیمحمد جواد ،  شفیعی، جواد بهمن یارقلی، محسن درودیان  نادر رضایی، سیامک غالمی، آقایان -

 طاووسی  نگار ، شهره صدری فرحناز سبزواری،خانم ها : 

 

 : دستور جلسه -3

میکروپالستیک ها، آالینده "با عنوان  –مهندسی منابع آب کارشناس ارشد  –ارائه سخنرانی آقای مهندس جواد شفیعی  -1

  "نوظهور

 کمیته در سال آینده برای ارسال به کمیته اجرایی نهایی نمودن لیست برنامه های پیشنهادی-2

 

 خالصه مذاکرات : -4
ینده کمیته مطرر  آاضر در جلسه خواستند تا پیشنهادات خود را برای تدوین برنامه سال از اعضای ح آقای مهندس رضاییدر ابتدای جلسه 

 کنند. 

موزشی صرحبت آ ارائه شده برای برگزاری کارگاه و همچنین پیشنهاد های قبلی یتخصصادامه اعضای حاضر در خصوص برگزاری نشست در 

 :پیشنهادی به قرار زیر بودموارد کردند. 

 نشست تخصصی سدهایی که دارای چالش کیفی هستند -

 "آالینده های نوظهور منابع آب و اثرات سوء آنها بر منابع آب، راهکارهای پاالیش آنها"کارگاه آموزشی با موضوع  -

 "در پایین دست رسوبات سدها خلیهت محیطی زیستاثرات ارزیابی  "کارگاه آموزشی  -

موزشی آروی دو کارگاه ، تی بدلیل حجم کار وجود نداردآ توجه به اینکه امکان برگزاری سه کارگاه برای کمیته در سالبا پیشنهاد دادند اعضا 

 برعهده بگیرند. موزشی را که پیشنهاد داده اند آهای قایان دکتر یارقلی و دکتر غالمی محوریت برگزراری کارگاه آتمرکز شود و 

جدول تهیه شده در جلیه به اشتراک گذاشته شد و قرار شد چند سد ، مشکالت زیست محیطی هستند ارتباط با لیست سدهایی که دارایدر 

دو ی ضایی از اعضا خواستند تا ظرف یکرقای مهندس رآدر خصوص موضوعات پیشنهادی برای تالیف جدول اضافه گردد. دیگر پیشنهادی به 

 ترالیف خرود را ارسرال کررده دکتر امامی و مهندس درودیان پیشنهاد موضوع، کنون دکتر یارقلیتا ینده پیشنهادات خود را ارائه دهند. آروز 

 دند. بو

ینرده آروز طری چنرد را  برنامهر شد خانم صدری ریته مقتی کمآتوجه به درخواست دربیرخانه مرکزی برای ارسال لیست برنامه های سال با 

لتودگی آ، میکروپالستتیک هتا "خرود را در خصروص  موضوع سخنرانیقای مهندس شفیعی آ، ادامه جلسهدر . جهت ارسال تهیه نماید

مخراطرات میکررو پالسرتیک هرا و  ،نها در محیط زیسرتآرفتار  ،مفهوم میکروپالستیکایشان توضیحاتی در خصوص ارائه دادند.  "نوظهور

الینده هایی هستند که به تازگی شرناخته شرده آمیکروپالستیک ها  ،به گفته مهندس شفیعیالینده ها ارائه دادند. آراهکارهای مدیریت این 

دی به اقیانوس ها راه یافته اند. یاو به مقدار ز هستند میلیمتر 5دارای ابعادی زیر این ذرات غالبا اند و هنوز دارای عدم قطعیت هایی هستند. 

الینده آساده ترین راهکار برای کاهش این نها نیز شده اند. آبزیان دریایی شده و باعث مرگ و میر آمتاسفانه این ذرات از طربق بلع وارد بدن 

 تعمیر و بازیافت.  ،استفاده دوباره  ،کاهش مصرف پالستیک ها ،تیک هاامتناع از دریافت پالس :عبارتند ازیط زیست ای جدید در محه

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ اجرا و ارائه تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف

 یندهآچند روز تا  02/11/1400 یخانم صدر 1401برناممه های کمیته برای سال ارسال  1

 
 


