
 

 

 

 برای نیروگاه برق آبیسد تخصصی  های کمیته نشستصورتجلسه 

 مشخصات جلسه: -1

 شماره جلسه:
 1401سال  دوم جلسه

 برگزاری:تاریخ 

09/12/1401 

 محل برگزاری:
 شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

 :برگزاریساعت 
9:00-11:00 

 :جلسهاعضاء  -2

 : )اعضا و میهمانان( حاضرین
ی، وحید حسن زاده ، حسین زاده ، روحانی، دکتر براهیمی، دکتر موسو-حسین نژاد، مجتبی طاهریمجتهدی ،  امیر فرید ،

د محمود زاده ، سید محمد موسوی نیا ، فرهاد ان ، محمد قادری، مجیمد سپهوند، ایمان میرزاییدکتر کشکولی ، مح
قنبری پور ، محمد ابراهیم محجوب ، حمید رضا  مجید محبی ، داریوشداودیان ، محمد صالح برادران ، رضا جنازی، 

 ریقت ، علی اکبر صبا ، امیر محموذی ، پرچمی ، محمدرضا مشکانیاناسماعیلی ، علیرضا ط

 : دستور جلسه -3

 موضوعات سمپوزیوم بین المللی سدهای بزرگ در کشور کانادا و درخواست از دوستان جهت ارائه مقالهارائه  -1

  تر فوالدفرکدتوسط ارائه سخنرانی  -2

 پرسش و پاسخ  -3

 ارائه پیشنهادات و نظرات -4

 خالصه مذاکرات : -4

اجالس کمیته بین المللی سدهای بزرگ در سوئد اشاره نمود و به مرور جلسه  رییسمهندس مجتهدی ی آقا

ه معرفی دکتر فاضلی دکتری مهندسی آب س را مورد بحث قراردادند. سپس بنحوه ثبت نام و موضوعات کنفران

ابعاد طرح را عات اولیه چم شیر را مورد بحث قراردادند و طال. دکتر فاضلی ابتدا مانشگاه شریف اشاره نمودند د

حله اول و مصوبه های محیط زیست ، شرکت نفت و میراث فرهنگی بهمراه مصوبه مطالعات مر ارائه کردند.

توند مقایسه کردند و بعد مدل را مرور کردند و با گ. زمین شناسی مخزن و سازند گچساران ند.نشان داددوم به 

در فصلهای مختلف در قالب گراف ارائه کردند. به چشمه های شور پایین دست مخزن سازی کیفی مخزن را 

ب تا تراز تخلیه کننده باال آمده است. پایین دست هم و آ 1500و  1400اشاره کردند. کیفیت فعلی مخزن 

دکتر موسوی خوانساری ضمن اشاره به ذینفعان رهاسازی این آب تعدیل می گردد.  که بسته به می باشد 2400

ضمن دکتر کشکولی این آب برای کشاورزی انتقاد نمودند. کشاورزی پایین دست از سکوت آنها در استفاده از 

و به جای هم قابل کشت است  2000رائه شده گفتند علوفه های دامی با هدایت الکتریکی تا تشکر از پرزنته ا

ادهای دامی امکان کشت این نوع گیاهان در این منطقه زیاد است. مهندس اینکه آب را منتقل کنیم با کشت نه

و مستندات بعمل باید برنامه ریزی صحیح برای پاسخگویی ات شبه حسین نژاد نیز اشاره نمودند برای پاسخ به

پاسخ با هجمه های وارده را پاسخ بر مبنای  آورد. دکتر احمدی نیز در خصوص رویکرد شرکت آب و نیرو در

اشاره نمود ولی اعالم طرف مقابل بر اساس اطالعات نادرست اقدام به موضع گیری استدالت فنی و مهندسی 

 .سخنرانی دکتر فاضلی بعمل آمدژه از نماید. در انتها تشکر ویمی 



 

 

 

 مصوبات این جلسه : -4

 یخ اجرا و ارائهتار تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف

1     

 پیگیریهای مربوط به مصوبات جلسات قبلی : -5

 تاریخ اجرا و ارائه تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف

 


