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 حاضرین:

 بهمن یارقلی ،حسن فراهانی ،واد شفیعیج، حسن لیبرادران، محمد ، صالح محسن درودیان سیامک غالمی،  نادر رضایی، آقایان

 نگار طوسی ،شهره صدری خانم ها : 

 

 : دستور جلسه -3

 تصمیم گیری در مورد عضویت اعضای جدید کمیته-1

  1401نیم سال دوم هم اندیشی و برنامه ریزی برای اجرایی نمودن برنامه های پیش بینی شده  در  -2

 

 خالصه مذاکرات : -4

نکتده رین تدمهمخدرین صورتجلسده هیداج اجرایدی را بدرای ارضدا قراند.  ردندد  آخانم صددری در ابتدای جلسه  

ه از مدتها پیش توسد   میتده صورتجلسه ردم موافق. هیاج اجرایی با برگزاری نشس. تخصصی سد چمشیر بود  

از طرف دیگر  ارگاه تخصصی بررسدی سدیالن نیدز  ده توسد  پیشنهاد شده بود   21چالش های سدسازی در قرن 

ریاسد. توس  هیاج اجرایی در پی اسدتعفای  ، میته تخصصی سیالن برای هشتم شهریور ماه برنامه ریزی شده بود

به روندد تصدمیم گیدری در هیداج اجرایدی در خصدو   انتقادانم صدری ضمن خ  ه اس.  میته سیالن لغو گردید

مورد مشابه  میته تخصصی جنبده هدای محدی  بایکوج  ردن نشس. های تخصصی در مورد سدهای مساله دار به 

در یکدی از جلسداج مادگی برگزاری یدک جلسده تخصصدی آرلیرغم زیستی برای بررسی سد پارسیان پرداختند  ه 

گفتده خدانم صددری در صدورتیکه بده برگزاری این جلسه با فشارهای وارده از وزارج نیرو لغو گردید   ، میته ماهانه

ن اجازه بحث و بررسی مسانل سدهایی را نداشدته باشدند  ده از  میته های تخصصی  میته ملی سدهای بزرگ ایرا

. تخصصدی ایدن تشدکل بدرای کار رمومی و سایر متخصصان نقد میشود پس  ی و  جا قرار اس. از ظرفیدطرف اف

 استفاده  رد  بین  ارشناسان وا اوی مسانل 

وع اشاره  ردند  ه مسانل محی  زیستی سدها برای نظردهدی  ارشناسدی بده  میتده هم به این موض غالمیدکتر 

در حالیکه این  میته نیز با توجه به حضدور ظرفی.  ارشناسی موجود ارجاع نمی گردد  جنبه های محی  زیستی با 

ها  ارشناسدی در خصدو  سددمتخصصان با تجربه در امر محی  زیس. و سدسازی می تواند مرجعی برای نظدراج 

 باشد  

هم به لیس. تهیه شده توس  ارضای  میته در خصو  سدهای دارای مشکالج محی  زیسدتی  ندرودیامهندس 

از ادامده  دار بدر و تجربه سد پارسدیان اشاره  ردند  ه با توجه به فضای  میته ملی سدهای بزرگ  سال پیش 2در 

یش اسد. سدال پد 35ن  ه بدرای  میته ملی سدهای بزرگ ایرااساسنامه  با اشاره بهایشان   ن صرف نظر شدآروی 

از این جایگاه اسدتفاده  ندیم  برای  میته ملی سدهای بزرگ تعریف شده اس.  چه جایگاه رلمی  باید ببینیمفتند گ

جوانبخ. در هیداج اجرایدی حضدور داشدتند بده موضدوع  مهندسقای آنکه در سالجاری در جلسه ای  ه آبر افزون 

اینرو ما از د  رده بودند  ظرفی. های  میته  لی سدهای بزرگ در حل  مسانل و مشکالج سدسازی تا ی استفاده از

در مورد فعالی. های هدفمند  میته به اشتراک نظری می توانیم با استناد به اساسنامه و پیشنهاداج د تر جوانبخ. 

 برسیم  

 ه قرار دهند شد خانم صدری اساسنامه را در اختیار ارضای  میتر رمق

هم گفتند اینکه ما در یک جمع  امال تخصصی در مورد مشکل یک سد در  میته تخصصدی  مهندس طوسیخانم 
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هیچ ارتباطی بدا مردر   ،اسی و تجارن و  راهکارها را بشنویمجنبه های محی  زیستی صحب.  نیم و نظراج  ارشن

رای در  میتده ملدی سددهای بدزرگ بدمتخصد  ضوی. افدراد رشدن نام سدهای مشکل دار در سرح جامعه ندارد  

   ه الزم اس. تا از این توانمندی ها استفاده شود   مشار . در حل مسانل بوده اس.

ه با توجه به این موضوراج مرر  شده پس از خواندن اساسنامه نامه ای به هیاج در ادامه گفتند   رضاییس مهند

در خصو  مسانل مرر  شده می نویسیم و یا درخواس. جلسه حضوری می  ندیم تدا در ایدن بداره صدحبه اجرایی 

   نیم  

   بان ماه میتواند برگزار گرددآد تر یارقلی و ایشان برای   -  ه  ارگاه پیشنهادی ارالم  ردند قای شفیعیآدر ادامه 

درخصدو  و نظدر ارضدای حاضدر  شدمرر  را رضا چویلی و  سید میثم رلوی درخواس. رضوی. دو نفر به نام های

قدای سدید میدثم رلدوی آقه  اری و مدرک تحصیلی ارتباط سابردم   با توجه به م شدارالپذیرش رضوی. این افراد 

 وقد.م و وابسدته به شکل مرتب سابقه  اری قای مهندس رضا چویلی بدلیل آرضوی.  رضوی. ایشان پذیرفته نشد 

    گردیدپذیرفته 

 "تغذیه گرایی سد کبوودوال "ارانه سخنرانی در مورد ارالم  ردند  ه برای جلسه مهرماهآقای د تر حسن لی نیز 

 هماهنگ  رده اند  را 

 

 مصوبات این جلسه : -5

 تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
را و تاریخ اج

 ارائه

1 
و تهیه پیش نویس  گیری تهیه نامه به هیاج اجراییپی 

 با نظر ارضا
 01/06/1401 خانم صدری

ماهانه  سهجل

 آتی 

 الینده های نوظهور آبرگزاری  ارگاه تخصصی پیگیری  2
شفیعی و قای آ

 خانم صدری
01/06/1401 

ماه  دربرگزاری 

 بان آ

 


