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

 18.00تا  17.00 ساعت : فضای مجازی اسکایپ مکان : 04/10/1400    تاریخ جلسه :        9  شماره جلسه :

 

 :جلسهاعضاء  -2

 حاضرین:

داوود ،امامیمحمد جواد ،  شفیعی، جواد بهمن یارقلی، محسن درودیان  نادر رضایی، سیامک غالمی، آقایان  -

 انیتپرعلی نوروزیان، بهنام کرمی، ، سید حسین زمانی، دزادهومحم

  شهره صدری فرحناز سبزواری،خانم ها :  -

 

 : دستور جلسه -3

پیشنهاد اعضا در خصوص اعالم اسامی سدهایی که مشکالت زیست محیطی دارند برای احتمال برنامهه ریه ی -1

 مایان جهت ارائه سخنرانی در سال آتی برای دعوت از کارفر

 پیشنهاد در خصوص بهتر شدن کیفیت جلسات ماهانه کمیته-2

 

 خالصه مذاکرات : -4
به اعضای جدیدی که در جلسه تخصصی ماهانه کمیته شرکت داشتند خیر مقدم گفته و به اختصار در  آقای مهندس رضاییدر ابتدای جلسه 

توضیحاتی دادند. سپس خانم صدری دبیر کمیته دستور جلسه را اعالم کردندد و در ادامده اعضدای شدرکت مورد روند جلسات ماهانه کمیته 

 کننده نظرات خود را در مورد دستور جلسه اعالم کردند. 

 گفتند "هارسوبات سد تخلیهارزیابی زیست مطالعاتی جمع آوری مطالعات  "ابتدا دکتر غالمی در مورد موضوعی که قبال پیشنهاد داده بودند 

ه رسوبات در سدها دست پیدا کنیم و فقط مساله برگزاری کارگاه و وبینار در این خصوص به مستندسازی و داده سازی در مورد وضعیت تخلی

آقای مهندس کرمی هم از این پیشنهاد اسدتقبا  کردندد. داده جامع و کافی وجود ندارد. در این خصوص نباشد. چون در خصوص این مساله 

در وزارت نیرو وجود دارد. شاید بتوان درج این  کشورمهندس رضایی توضیح دادند که در حا  حاضر مرکز داده ها در خصوص سدهای آقای 

قای دکتر غالمی خواستند تا در ارتباط با موضوع پیشنهادی خدود همچنین مهندس رضایی از آاطالعات را نیز در آن سامانه درخواست کرد. 

آقدای دکتدر در ارتباط با رسوبات مخازن سدها، برای سا  آینده هر فعالیتی که مد نظر دارند را با محوریت خدود در کمیتده راهبدری کنندد. 

تعیین ریاست برای حوضده هدا آبریدز در کشدور،  یارقلی هم در خصوص وضعیت کیفی مخازن سدها و ثبت داده ها توضیح دادند که پیش از

تشدکی  سداختار همه اطالعات کیفی توسط دفاتر محیط زیست در شرکت های آب منطقه ای استان ها جمع آوری می گردید. ولی بعدد از 

کده پدیش از آن نیدز . عدالوه بدر اینتحوضه آبریز ها و مدیریت آنها این دفاتر منح  شده است و طی دو سا  گذشته هم فعا  نگردیدده اسد

 اطالعات کیفی مخازن سدها در دسترس همه قرار نمی گرفت. 
 که شام  موارد زیر بود: در ادامه جلسه دکتر صالح برادران پیشنهادات خود را اعالم کردند

نم صدری گفتند در اطالع رسانی کنفرانس ها، وبینارها و همایش های داخلی و تخصصی پیش رو در هر جلسه ماهانه ) در این خصوص خا -

تهیه بولتن حاوی اخبار، موضوعات روز و سایر مواد مرتبط با دانش جنبده  -جلسات آتی این اطالع رسانی در ابتدای جلسه انجام خواهد شد(

و بدا   توضیح دادند که بولتن سدسازی قبال توسط دبیرخانه کمیته ملی سددها تهیده میشدد قای مهندس رضاییآهای محیط زیستی سدها )

در حا  حاضر نمی توان در کمیته جنبه های وجود ندارد بدلی  نیاز به صرف زمان و نیرو توسط یک کمیته تهیه بولتن امکان اینکه  توجه به

وهش و همچندین ارسدا  ژپدتدالی  و انند جهت پیشرفت اهداف کمیته متوانایی های اعضا در بکارگیری  –زیست محیطی بولتن تهیه کرد( 

 ب برای شرکت در جلسات. آدعوتنامه برای نخبگان حوطه محیط زیست و سد و 

قای مهندس رضایی توضیح دادند که چنین امکانی در کمیتده وجدود دارد و آوهش ژقای برادران در ارتباط با تالی  و پآپیشنهاد خصوص در 

تا در صورت تمای  موضوع پیشدنهادی خدود را بدرای سدا   وهشی اعضا را برای ایشان بفرستندژقرار شد خانم صدری موضوعات تالیفاتی و پ

 . ینده اعالم کنندآ

قدای دکتدر آد. مادگی دارندآینده در خصوص میکروپالستیک ها آارائه سخنرانی در ماه ادامه جلسه مهندس شفیعی اعالم کردند که برای در 

مدیریت  اداما ه یداز گدمقی م ادام ظر میندع نری  دا   "موضدوع در خصدوص گفتندد بعنوان عضو تازه کمیته  خودهم ضمن معرفی  امامی

برای ارائه پیش بینی گردد.  1401اولین جلسه در سا   برایقرار شد تا ارائه ایشان مادگی دارند. آتی آبرای اولین ارائه در سا    آحدار  رق 
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ب آزمدین ممتداثر از برداشدت هدای بدی رویده فرونشسدت "در خصدوص محمود زاده پیرو اعالم قبلی قای دکتر آسخنرانی در ماه اسفند نیز 

 سخنرانی خواهند داشت.   "زیرزمینی

ر د -هدای زیسدت محیطدیجنبده  –د خدونشست هایی با کمیتده هدای همپدای  یندهآتا برای سا  گفتند خوب است مهندس پرتانی قای آ

مهندی رضایی در این خصوص گفتند این مساله را با دبیرخانه کمیته قای آو یا وبینار مشترک داشته باشیم.  نیمکشورهای بین المللی اجرا ک
 خر سا  مطرح خواهیم کرد تا ببینیم امکان برگزاری چنین نشست هایی وجود دارد یا خیر. آدر جلسه 

بطدور مادا  امدروز مهندس درودیان هم پیشنهاد دادند تا در جلسات کمیته سعی شود موضوعات دستور جلسه مورد بحث قرار گیدرد. قای آ

بود بررسی این سدها براساس رار قموضوع جلسه تهیه لیست سدهای دارای مشک  زیست محیطی بود ولی اصال به این موضوع پرداخته نشد. 

 ی در برنامه ها گنجانده شود. تآاولویت برای سا  

تی به شک  لیست در اختیار اعضا قرار گیرد تا اعضا بدا توجده بده آکمیته در سا   اصلیدکتر یارقلی پیشنهاد دادند تا اهم فعالیت های قای آ

البته شد خانم صدری این لیست را تهیه و در اختیار اعضا قرار دهد. قرار . ای پینشهادی خود را ارائه دهندینده برنامه هآموضوعات برای سا  

گرفته  از طرف اعضا خانم صدری اینجا عنوان کردند متاسفانه بارها مطالبی برای ارائه نظر اعضا در گروه واتساپ قرار می گیرد ولی بازخوردی

 نمی شود. 

اعضا اگر ، نها تهیه شودآدر مورد سدهایی که مشک  دارند و قرار بود لیست  گفتند قای مهندس درودیانآگفته ضمن تاکید صدری هم خانم 

شنا هستند برای جلسات ماهانه سا  بعد و ارائه سخنرانی در مورد معضالت ایدن سددها و آدر خصوص این سدها کارفرما یا مجری طرحی با 

ماهانده اسدتفاده  جلسدات رانی هدایواقع میتوان از ظرفیت سایر افراد غیر عضو در کمیته برای سخندر ن دعوت کنند. آتی مدیریراهکارهای 

   .کرد

 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ اجرا و ارائه تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف

1 
و ارسا  بدرای ینده آلیست فعالیت های اصلی کمیته در سا  تهیه 

 اعضا جهت ارائه پیشنهاد موضوعات
 یک هفتهتا  04/10/1400 صدریخانم 

2 
ای مشدکالت زیسدت محیطدی فرم اسدامی سددهایی کده دارتهیه 

 هستند و ارائه به اعضا جهت درج سدهای پیشنهادی
 دو هفتهتا  04/10/1400 صدریخانم 

 

 

 
 

 


