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  ١٤٠١ ماه ذرآ  صورتجلسه

  خاکی ایسده تخصصی کميته  ماه رذآآنالين جلسه 
  مشخصات جلسه: - ١

تاريخشماره جلسه :        
٢٤/٠٩/١٤٠١:سهجل

جلسه مکان :
   آنالين

 ١٢:٠٠ساعت : 
  ١٣:٣٠لغايت 

 
 :جلسهاعضاء  -٢

 حاضرين: 
و  ينیحسو خانم مهندس  اسکندری سناسرکار خانم مهندس  خانمها:

 خانم مهندس سلمانی
جناب و  باغیصمهندس جناب ن نژاد و ار قهرمتدکجناب آقای  آقايان:

آقای آقای مهندس مخبری و  و ورزادنآقای دکتر و آقای احمدی
 شيريان رتدکآقای نصرتی و  آقای مهندسشمسی و  مهندس

 
 : دستور جلسه -٣

١-بعد از انجام مذاکرات تلفنی با جناب آقای دکتر بهرامی فر 
که قبول زحمت آب منطقه ای آذربايجان غربی   کارشناس محترم سازمان

از مقرر شد کميته تخصصی سدهای خاکی جهت انجام بازديدهای نمودند 
داشته پيش و رو را  بازديد از سد کانی سيب پيشنهادی های گزينه

ديد متعاقبا باشيم که بعد از انجام پيگيريهای الزم برای انجام باز
آينده با حضور اعضا و توافق تمامی اعضا  اتتاريخ بازديد در جلس

اتخاذ شود. از اين نظر مورد بررسی و تصميم نهايی

٢-بنا به پيشنهاد جناب آقای دکتر رضا نورزاد و ساير اعضا محترم 
مقرر شد  در کنار جلسات آنالين حضوری تبصورتی امبنی بر برگزاری جلس

آدرس کميته ملی سدهای ر مکان دبهمن ماه بصورت حضوری و که جلسه 
نبندی شده خود ازم بزرگ برگزار شود از اعضا محترم خواهشمندم برنامه

 .دنتنظيم بفرماي را جهت حضور

 

 مباحث مورد بحث و پيشنهادات:ساير 
  
هندس تزکش کميته سدهای خاکی جناب آقای مهماهنگی با رياست محترم -١

اعالم نتيجه پذيرشها طی  روند فعاليتهای کميته ودر خصوص دوز 
 مکاتبات انجام شده با دبيرخانه محترم کميته ملی سدهای بزرگ ايران 

 
و  بين المللیخلی و دای از آخرين رويدادهامحترم آگاهی اعضا -٢

 ئت اجرايیهي تدستور جلسا

 
 با تجديد احترام

  پاتريشيا اسکندری سنا
 دبيرکميته تخصصی سدھای خاکی

 
  رونوشت:

ئت اجرايی کميته ملی سدهای رياست محترم هي- جناب آقای دکتر نورزاد- 
  بزرگ ايران

 ملی کميته اجرايی هيئت محترم دبير- ابراهيميان دکتر آقای جناب-  
  ايران بزرگ سدهای

 رياست محترم کميته تخصصی سدهای خاکی- جناب آقای مهندس ترکش دوز - 


