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 دستور جلسه: -3

های در کارگروه مشارکتریزی درخصوص نحوه و برنامهالمللي سدهای پسماند های اخیر کمیته بینفعالیتبررسي  -

Risk Assessment ،Training ،Tailings Dams Registry(شاخه جوانان ،YEF...و ) . 

المللي سدهای پسماند تحت روی نسخه نهایي آخرین بولتن کمیته بینبر گیری درخصوص اظهارنظر بررسي و تصمیم -

 ”Tailings Dams Safety“عنوان 

 ”Tailings Dams Safety“وگو درخصوص امكان ترجمه بولتن بررسي و گفت -

 Tailings Dams Technology“ نتحت عنوا بررسي روند ترجمه بولتن کمیته تخصصي سدهای پسماند -

Update” 

 مارسي   ICOLD 2022بررسي امكان حضور اعضای کمیته تخصصي سدهای پسماند در کنگره  -

 بررسي امكان معرفي نماینده جهت عضویت در کارگروه تهیه بانک اطالعات و مشخصات سدهای بزرگ کشور -

 

 

 خالصه مذاكرات: -4

 

 در مشاركت نحوه درخصوص ريزیبرنامه و پسماند سدهای المللیبين كميته اخير هایفعاليت بررسی -

 نشست ابتدای در و...؛   (YEF)جوانان شاخه ،Risk Assessment، Training، Dam Registry هایكارگروه

 ارائه پسماند سدهای الملليبین کمیته اخیر هایفعالیت از مختصری گزارش پهلوانمهندس  و عسكری دکتر آقای

 الملليبین کمیته جدید رئیس مختصر معرفي شامل بخش این در شده اشاره موارد مهمترین خالصه بطور. دادند

 کمیته جدید رئیس شروع بهكار از پس که است توجه شایان. بود (Andy Small)اندی اسمال ، آقایماندسپ سدهای
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 است تهفیا افزایش کمیته این مجازی هاینشست تعداد ، ICOLDهایروال برخي تغییر و پسماند سدهای الملليبین

های بر فعالیت، افزونحال حاضر. در است شده برگزار نشست یک حداقل ماهه سه هایدورهدر  اخیر هایماه طي و

 و گرفته بهره هاکشور اعضای تعداد بیشتری از مشارکت از که است آن بر پسماند سدهای المللينبی کمیتهگذشته، 

 یجادا Trainingو   Risk Assessment،Tailings Dams Registry ي از جمله، عناوینتحت  را هایيکارگروه

 .نماید

خود را های آموزشي برنامه تاالمللي سدهای پسماند بر آن است های مختلف، کمیته بینبر تشكیل کارگروهافزون

 برای اخذ تایید نهایي کمیسیون بین المللي ،پسماند سدهای ایمني بولتن آنكه به باتوجهعنوان نمونه . بهگسترش دهد

 متعدد آموزشي هایکارگروه برگزاری برای ریزیبرنامه حال در کمیته این ،شود( آماده ميICOLDسدهای بزرگ)

 بیشتر همكاری ضرورت، عسكری دکتر آقای، این بخشدر . الذکر استفوق معرفي و ارائه محتوی بولتن خصوصدر

 .داشتند بیانرو های پیشدر فعالیت را پسماند سدهای ملي کمیته اعضای

 مورد کمیته هایکارگروه در اعضا حضور امكان، المللي سدهای پسماندهای کمیته بینپس از ارائه کلیات فعالیت

 نماینده عنوان به احمدی مهندس آقای شد مقررو تجارب همكاران ،  هاتخصص به توجهبا. گرفت قرار گووگفت و بحث

 مهندس آقای ،(داشت خواهند همكاری ایشان با تمنایي مهندس آقای( )Risk Assessment) وهکارگردر  ایران

 Tailings Dams شناسنامه سدهای پسماند وهکارگر در مقدم غفاری مهندس آقای آموزش، کارگروه درشاکری 

Registry جوان شاخه در پسماند سدهای الملليبین کمیته نماینده عنوان به پهلوان مهندس آقای و 

ICOLD(Young Engineers Forum) شوند معرفي. 

 

المللی سدهای نهايی آخرين بولتن كميته بين گيری درخصوص اظهارنظر بر روی نسخهتصميم و بررسی -

 و پسماند سدهای الملليبین کمیته هایپیگیری به توجه با؛ ”Tailings Dams Safety“پسماند تحت عنوان 

بندی جمع، پسماند سدهای ایمني بولتن برروی نظر اظهار خصوص در ایران بزرگ سدهای ملي کمیته اخیر نامه

 سدهای تخصصي کمیته که رساندمي آگاهي به خصوص این در. مورد بررسي قرار گرفت ی کمیتهااعض نهایي نظرات

لئود برعهده که ریاست آنرا آقای هاروی مک مربوطه کارگروه با ،حاضر بولتن تهیه مراحل تمامي در ایران پسماند

 همچنین، .استارسال شده  پسماند المللي سدهایبین، برای کمیته کمیته این نظرات و داشته فعال همكاری دارند

 نیز موضوع این که کردند ارائه نكاتي و داده قرار بررسي مورد مجددا را بولتن این نهایي نسخه احمدی مهندس آقای

 54346/00طي نامه شماره درخصوص نسخه نهایي بولتن،  نظرات این کمیتهارسال شده است.  مربوطه کارگروه برای

 .است شده داده انعكاس، ایران بزرگ سدهای ملي کمیتهبه  22/12/1400مورخ 

 

المللي بولتن اخیر کمیته بین؛ ”Tailings Dams Safety“وگو درخصوص امكان ترجمه بولتن گفت و بررسی -

 کمیته قبلي رئیسمربوطه، همچنین  کارشناسان گفته به، «ایمني سدهای پسماند»سدهای پسماند تحت عنوان 

درخصوص سدهای پسماند  های حال حاضر دنیا،، از مهمترین بولتنلئودآقای هاروی مک پسماند سدهای الملليبین

 در ،صوررت پذیرفته است مختلف کشورهای نمایندگان مشارکت با و سال چندینطي  آن که تهیه بولتن این. است

های کمیته به فارسي، در دستور فعالیتاین نشریه  ترجمه آن، اهمیت به توجه با لذا ،است نهایي انتشار پایاني حلامر

 شد مقرر همكاران نظر اخذ از پسدر این نشست ضمن بررسي و . تخصصي سدهای پسماند ایران قرار گرفته است

آقایان مهندس پهلوان، مهندس شاکری، مهندس طاحوني و آقای  ؛شامل نفره چهار گروه یک چارچوب در بولتن ترجمه
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 هیات و ایران بزرگ سدهای ملي کمیته نظر اعالم و همكاری زمینه این در .گیرد قرار مدنظرمقدم مهندس غفاری

 .بود خواهد توجه شایان و ارزشمند ،الذکرفوق بولتنترجمه  خصوص در اجرایي محترم

 

 Tailings Dams“المللی سدهای بزرگ تحت عنوان بررسی روند ترجمه آخرين بولتن كميسيون بين -

Technology Updateترجمه بولتن کمیته ملي سدهای بزرگ ایران، محترم عطف به موافقت هیات اجرایي  ؛

بخشي از این بولتن توسط آقای مهندس  الذکر در دستورکار برخي از اعضای کمیته قرار گرفته است. تاکنونفوق

های باقیمانده توسط آقایان مهندس احمدی و مهندس پهلوان انجام شود. شاکری ترجمه شده است و قرار است بخش

نویس قرارداد ترجمه از با توجه به ارسال پیش اند.های ترجمه شده را بعهده گرفتهبازبیني بخش ،سایر اعضاهمچنین 

ضمن اعالم دارند،  به عهدهالذکر را های بزرگ ایران، مقرر شد اعضایي که ترجمه بولتن فوقسوی کمیته ملي سد

 نمایند.را تكمیل و به دبیرخانه کمیته ملي ارسال  دادری مربوط به قراهافرم، بندیزمان برنامه

 

 بخش این درمارسی؛  ICOLD 2022 كنگره در پسماند سدهای تخصصی كميته اعضای حضور امكان بررسی -

 خود حضور امكان تا شد درخواست اعضا کلیه از مارسي، کنگره در ایران نمایندگان از یكي حضور اهمیت بیان ضمن

 .نمایند اعالم ایران پسماند سدهای تخصصي کمیته بهرا در اسرع وقت  نتیجه و بررسيالذکر فوق کنگره در را

 

 بزرگ سدهای مشخصات و اطالعات بانک تهيه كارگروه در عضويت جهت نماينده معرفی امكان بررسی -

 موضوع با ایران بزرگ سدهای ملي کمیته 11/11/1400 مورخس /106/17361 شماره نامه خصوص در؛ كشور 

 که ابهاماتي به توجه با. گرفت قرار بررسي و بحث مورد مربوطه کارگروه به نماینده معرفي امكان، «تشكیل کارگروه»

 پسماند وجود دارد، برای اعضای کمیته تخصصي سدهای کارگروه اهداف و وظایف شرح ،فعالیت شیوه خصوص در

 اهمیت جهت آن از موضوع این. قرار گیرد در اختیار اعضای کمیته ملياطالعات بیشتری است در این زمینه الزم 

 به وظایف شرح تفاوت و دارد وجودایران  بزرگ سدهای ملي کمیته در مشابه عنوان با تخصصي ایکمیته یابد کهمي

 .است شدهن روشن خوبي

 سدهای یشناسنامه ،المللي سدهای پسماندبین کمیته همكاری با و ترپیش ایران، پسماند سدهای تخصصي کمیته

 تبادل است امید .دارد وجود حوزه این در تجارب ارزشمندی و است نموده تهیه را کشور سدهای از برخي پسماند

 کشور سدهای اطالعات بانک کیفت بهبود احیانا و هاکاریینه کاهش برخي از دوبارهزم در بتواند حوزه این در دانش

 .گردد واقع موثر

 
 .تعیین گردید 23/05/1401روز یكشنبه مورخ  14کمیته ساعت بعدی  نشستتاریخ  -
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 تاريخ اجرا و ارائه تاريخ ارجاع مسئول پيگيری عنوان رديف
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 تاريخ اجرا و ارائه تاريخ ارجاع مسئول پيگيری عنوان رديف

          

 


