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 حاضرین:

ابراهیم  ،محمودزادهداود  ،برادران، محمد حسن لی، صالح ، محسن درودیان سیامک غالمی، جواد شفیعی نادر رضایی، آقایان

 پهلوان ،ناصر عشقی ،مهدی شادمحمدی ،بهنام کرمی ،ذلقی

 رافونه عراق ،شهره صدری خانم ها : 
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  "گردشگری منابع آبی و سدها "ارائه سخنرانی آقای دکتر محمد حسن لی در خصوص  -1

 

 خالصه مذاکرات : -4

گردشگگری "در خصرو  از اعضای کمیته ملی سدهای بزرگ ایرران  محمد حسن لیدکتر در این جلسه آقای  

توجه به اینکه بحر  رردشریری مخرازن سردها در وزارر نیررو با به ارائه سخنرانی پرداختند.  "بی و سدهاآمنابع 

خود  فعالیت بی نیز در کمیته ملی سدهای بزرگ ایرانآته رردشیری منابع مطرح شده است و در دو سال اخیر کمی

 تهیه است.  دستبی برای برخی از مخازن سدها تهیه شده و یا در آطرح های رردشیری منابع  ،از کرده استآغرا 

رونرد جنبه های زیست محیطری برا شنایی اعضای کمیته آاز دکتر حسن لی برای ارائه این سخنرانی با هدف عور د

 و موانع رردشیری مخازن سدها بود. کیفیت مطالعار در حال انجام و اهداف  ،فعالیت های صورر ررفته

از طریر  بی آمکان یابی طرح های رردشیری در اطراف منابع  وبه معرفی امکان سنجی  حسن لیدکتر در این ارائه 

  پرداختند. ی اطراف مخزن سدپهنه بندی و زون بندی ها

 دریاچره یر ماننردردشیری مخازن سدها در کشورهای دیادامه نمونه هایی از رردش اقتصادی و مالی حاصل از ردر 

بهره برداری از طرح های رردشیری سدها در ایرران در ابتردای  فعالیتا توجه به اینکه ب .شدارائه  رتور استرالیاآ سد 

انند وجود اراضری م چالش های محیط زیستی رردشیری پیرامون مخازن سدها نیز مورد بح  قرار ررفت. ،کار است

کیفیت سرنجی مخرزن  کمبود تجهیزار و امکانار کنترل و نظارر ،متری دریاچه سدها 150بهره برداران در حریم 

 و عدم مدیریت یکپارچه از طرف ذینفعان مختلف در اطراف دریاچه سدها ارائه شد.  سد

اثرار و پیامدهای مثبت و منفی بر محیط زیست را در طرح های رردشیری مخازن  ،دکتر حسن لی ،ادامه جلسهدر 

 نیاهی به رزارش های ارزیابی اثرار زیست محیطی این طررح هرا داشرت. بح ین ا سدها بطور خالصه ارائه کردند.

ئره شرده اراه پیوست فایل پی دی اف ب بهبود طرح های رردشیری در اجرا نیز ارائه شد.نیز در خصو  اهکارهایی ر

در فضای رروه اسکایپی کمیته جنبه های زیست  بررزار شده جلسه ،اینعالوه بر   ارسال می رردد. در جلسه کمیته

  محیطی ضبط شده و تا یکماه امکان مشاهده این جلسه در اسکایپ وجود دارد.

 جلسه پرسش و پاسخ و ارائه نقطه نظرار شرکت کنندران در خصو  این طرح ها انجام شد.درانتهای 
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 تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
تاریخ اجرا و 

 ارائه

- - - - - 

 


