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 گزاری نشسترگزارش بخالصه 

 در تحقق برنامه ششم توسعه کشور یها و مراکز علمو نقش دانشگاه گاهیجا"سمپوزیوم 

 "(ایآب در ییزدا)نمک 

24/02/1397 

 دانشگاه صنعتی شریف 

، دبیر اصغر اعلم الهدیجناب آقای دکتر علیتشکر از قبول دعوت از مدعوین توسط با خیر مقدم و  نشستاین 

 آغاز گردیدسمپوزیوم 

 

  :سخنرانان کلیدی سمپوزیومارائه 

 سابق صنعت، معدن و تجارت  ریوز، باط یهاشم یمهندس مصطف یآقا جناب .1

  یاسالم یمجلس شورا یعیآب و منابع طب ،یکشاورز ونیسیعضو کم خایک یدکتر احمدعل یجناب آقا .2

 .و پنج سخنرانی ذیل در بخش اول سمپوزیوم ارائه شد

 قائم مقام سابق وزیر نیرو در امور بین الملل و پشتیبانی از صنعت، مهندس علیرضا دائمیجناب آقای  -1

 شرکت دولتی غیر بخش مشارکت گسترش و مالی منابع مدیر، یرضا کشفدیحم دیسمهندس جناب آقای  -2

 کشور فاضالب و آب مهندسی

 تیس آبی دهکده کنشیرین آب شرکت پروژه مدیر، سهیل سیفجناب آقای مهندس  -3

 خاورمیانه محیط و آب شرکت مدیره هیات رئیس، دکتر همایون ذاکرجناب آقای  -4

 دانشگاه صنعتی شریف رئیس انستیتو آب و انرژی، اعلم الهدیدکتر علی اصغر جناب آقای  -5
 

 صورت گرفت.ت رئیسه ذیل تشکیل و بحث و تبادل نظر ئپنل با ترکیب هی بخش

 پنل: خش بت رئیسه ئهیاعضای 

 باط یهاشم یمهندس مصطف یآقا جناب -1

  خایک یدکتر احمدعل یجناب آقا -2

 علیرضا دائمی مهندس یآقا جناب -3

 جناب آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدی   -4
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 د. یگرددر بخش نشست پنل مصوب  ذیل کارگروه 5 ، تشکیلاهداف مورد نظر سمپوزیوم دستیابی به برای ادامه کار و

 حمایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمراکز پژوهشی با  دانشگاه ها و 

 صنعت و فناوری  با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت و همکاری جهاد دانشگاهی 

 با حمایت کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی سیاست، قانون گذاری و نظارت 

 زیست  با حمایت پژوهشگاه نیرو و سازمان حفاظت محیط  سرزمین آمایشو  محیط زیست 

 بخش خصوصی گذارانولیت نماینده سرمایهئمس با حمایت ونگهداری  برداری وبهره 
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 گزارش برگزاری نشستخالصه 

در تحقق برنامه ششم توسعه کشور  یها و مراکز علمو نقش دانشگاه گاهیجا"دومین سمپوزیوم 

 "(ایآب در ییزدا)نمک

17/10/1397 

 و فناوری وزارت علوم تحقیقات سالن جلسات

 
 وزارت عتف کل محترم دفتر ارتباط با صنعتریمدسعید سیف، محمد جناب آقای دکترخیرمقدم این نشست با 

 آغاز گردید.

 سخنرانان کلیدی سمپوزیوم : ارائه 

  سابق نیرو ریوزدکتر حمید چیت چیان،  یآقا جناب -1

 یاسالم یمجلس شورا یعیآب و منابع طب ،یکشاورز ونیسیکم ، رئیسخایک یدکتر احمدعل یجناب آقا -2

ی و اهداف و اب آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدسمپوزیوم توسط جنشده دبیرخانه  های انجامفعالیتارائه گزارش 

  توسط جناب آقای مهندس علیرضا دائمیانتظارات سمپوزیوم 

 

 :حاضر در جلسه نظرهای ارائه شده توسط مسئولیناظهار

 معاون محترم آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت، قبادیانبرات دکتر جناب آقای  -1

 کشور رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجهدکتر فرخ مسجدی، جناب آقای  -2

 یو ارتباط با صنعت شرکت مهندس یآورتوسعه فن قات،یدفتر تحق سییردکتر احمد سیاحی، جناب آقای  -3

 آب و فاضالب کشور

آب، خشکسالی، فرسایش و های توسعه فناوریرییس ستاد قلی ابراهیمی، دکتر نادرآقای  جناب -4

 زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوریمحیط
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  پنل:بخش ت رئیسه ئیهاعضای 

  سمپوزیوم ، مسئول کمیته راهبریعلیرضا دائمی مهندس یآقا جناب -1

 ، دبیر سمپوزیومب آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدیجنا -2

 تارسابق صنعت، معدن و تج ریوز، باط یهاشم یمهندس مصطف یآقا جناب -3

 وزارت عتف کل محترم دفتر ارتباط با صنعتریمد، دکتر سعید سیفجناب آقای -4
 

 :کنونها از ابتدای فعالیت تاگزارش مسئولین کارگروه

 دکتر مجتبی فاضلیجناب آقای  توسط ،مراکز پژوهشی ها ودانشگاه -1

 شیروی حسینامیر دکترجناب آقای توسط ، صنعت و فناوری -2

  غفوری ایوب مهندسجناب آقای توسط  ،گذاری و نظارتسیاست، قانون -3

 دائمی علیرضا مهندسجناب آقای  توسط ،زمینسر آمایشو  محیط زیست -4

 مهندس سهیل سیفجناب آقای توسط ، برداری و نگهداریبهره -5
 

وقت و عدم امکان طرح نظرات، با قیض لیدله ب ،نظر حاضرینها و اظهارگزارش مسئولین کارگروه ارائه پس از

 ومیسمپوز یبندو جمع یلیادامه مباحث تکم یمقرر شد که برا طبا یهاشم یمهندس مصطف یجناب آقا شنهادیپ

 .برگزار شوددر یک فرصت زمانی کوتاه نشست پنل  ،تنفس کیبا 
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 گزارش برگزاری نشستخالصه 

در تحقق برنامه ششم توسعه  یها و مراکز علمو نقش دانشگاه گاهیجا"سمپوزیوم  پنل دومینشست ن

 "(ایآب در ییزداکشور )نمک

29/10/1397 

 زیستسازمان حفاظت محیط سالن جلسات

 
سازمان حفاظت  ییایدر ستیز طیمعاون محترم مح یفرشچ نیخانم دکتر پرو سرکاراین نشست با خیرمقدم 

 آغاز گردید. ستیز طیمح

توسط جناب   انتقال فناوری، تامین، طراحی و ساخت داخل، ،مدیریت هوشمند ،از آب دریازدایی نمک ارائه گزارش

های ملی ایاالت متحده آمریکا، آزمایشگاهمطالعات انجام شده توسط با استفاده از تجارب  آقای دکتر اعلم الهدی

 کنگره و اقدامات وزارت انرژی جهت تامین امنیت انرژی با توجه به تاثیرات تغییر اقلیم بر منابع آب آن کشور

  پنل:بخش  ت رئیسهئهیاعضای 

 ستیزطیسازمان حفاظت مح ییایدر ستیز طیمح معاون، فرشچیدکتر پروین سرکار خانم  -1

 یمجلس شورا یعیآب و منابع طب ،یکشاورز ونیسیکم رئیس، دکتر احمدعلی کیخاجناب آقای  -2

 یاسالم

 تارسابق صنعت، معدن و تج ریوز، مهندس مصطفی هاشمی طبای جناب آقا -3

 ، مسئول کمیته راهبری سمپوزیوممهندس علیرضا دائمیی جناب آقا -4

 ، دبیر سمپوزیومجناب آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدی -5

های مقرر گردید این بیانیه در چارچوب رایج بیانیه ،و ارائه نظرات مدعوین جلسه مسئولین نظرپس از اظهار

به نمایندگی از جمع حاضر در جلسه دیگری  جلسهها تهیه و توسط تعدادی از اعضای ها و یا کنفرانسسمپوزیوم

 نهایی گردد. 
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 سمپوزیوم جمع بندی بیانیه گزارش برگزاری نشستخالصه 

   "(ایآب در ییزدادر تحقق برنامه ششم توسعه کشور )نمک یها و مراکز علمو نقش دانشگاه گاهیجا" 

 زیست سازمان حفاظت محیط ،زیست دریاییدفتر معاونت محیط

 .گردید میتنظ07/11/1397در تاریخ  سمپوزیوم پایانی دومین  هیانیب ،ذیل نیبا نظرات حاضر

 متبوعسازمان  و نام خانوادگینام  ردیف

 سازمان حفاظت محیط زیست سرکار خانم دکتر پروین فرشچی 1

 ول کمیته راهبری سمپوزیومئمس جناب آقای مهندس علیرضا دائمی 2

 وزارت صنعت، معدن و تجارت جناب آقای دکتر امیر حسین شیروی 3

 ایتوسعه آب آس یشرکت مهندس جناب آقای مهندس منصور هوشمند 4

 سازمان حفاظت محیط زیست جناب آقای مهندس سیاوش شمس پور 5

آب  گذارهیسرما یخصوص یهاانجمن شرکت جناب آقای مهندس امیر جعفری 6

 کننیریش

 دانشگاه صنعتی شریفجهاد دانشگاهی  جناب آقای دکتر صادق حاجی تاروردی 7

 شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور جناب آقای دکتر احمد سیاحی 8

 شرکت رعد آب جنوب جناب آقای مهندس علی محمد قول بیگی 9

 کشور سازمان برنامه و بودجه جناب آقای مهندس ایوب غفوری 10

 شرکت آب شیرین کن دهکده آبی تیس جناب آقای مهندس سهیل سیف 11

 سازمان حفاظت محیط زیست جناب آقای دکتر ضیاء الدین الماسی 12

 دانشگاه صنعتی شریف ب و انرژیآانستیتو  جناب آقای دکتر علی اصغر اعلم الهدی 13

 زدایینمک هایهسته توسعه فناوری سرکار خانم مهندس غزاله مالجانی 14

 


