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 1396اردیبهشت  9شنبه،  زمان
 نامثبت 9:00-8:00
 جمهوری اسالمی ایرانملی تالوت قران کریم و پخش سرود  9:05-9:00

 بخش اول
 )افتتاحیه(

 پخش کلیپ 9:10-9:05

9:20-9:10 
 جناب آقای مهندس شریعتمدار

 سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
 رئیس کمیته اجرایی کنفرانس

 های کمیته اجرایی کنفرانسارائه گزارشی از فعالیت

9:30-9:20 
 جناب آقای دکتر طاهری
 مشاور ارشد وزیر نیرو 

 رئیس کمیته علمی کنفرانس
 های کمیته علمی کنفرانسارائه گزارشی از فعالیت

 مدگوییآخوش )ریاست اتاق ایران(افعی شجناب آقای مهندس  9:45-9:30

10:00-9:45 
 جناب آقای دکتر عراقچی

 الملل وزارت امور خارجهمعاون حقوقی و بین
 بحران آب و دیپلماسی آب

 پخش کلیپ 10:20-10:00

10:30-10:20 
 سرکار خانم ایووت داود 

 معاون سفیر هلند
 هلند در زمینه آب مجازیهمکاری ایران و 

10:40-10:30 
 جناب آقای سرج ناکوزی

 نماینده فائو در ایران
 ای آب مجازی، امنیت آب و غذا دیدگاه منطقه

11:00-10:40 
 جناب اقای مهندس حجتی

 وزیر جهاد کشاورزی
 های توسعه کشاورزی و کمبود آبسیاست

11:15-11:00 
 کنفرانس( فسور هوکسترا )ویدئووجناب آقای پر

 استاد آب، محیط زیست، اقتصاد و توسعه پایدار دانشگاه توئنت هلند
 ردپای آب در جوامع مدرن

 پذیرایی 11:45-11:15
 

  



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی وآب

المللی آب مجازیولین کنفرانس بینا  

 برنامه کنفرانس
 

2 

 1396اردیبهشت  9شنبه،  زمان

12:10-11:45 
 جناب آقای مهندس کشاورز
 معاون زراعت جهاد کشاورزی

 کشور(آب مجازی و امنیت غذایی در ایران )ارائه گزارش 
 بخش دوم

12:30-12:10 
 جناب آقای پروفسور تونی آلن )پخش ویدئویی(

 ز کالج لندندپارتمان جغرافی کینگ
 توان کرد؟توان کرد و چه نمیمفهوم آب مجازی: چه می

 نماز و صرف نهار 14:00-12:30
 پروفسور آلن )پخش ویدئویی(سخنرانی کلیدی: جناب آقای  14:20-14:00

 بخش سوم
15:30-14:20 

 پنل تخصصی: 
 های کاربردی در سطح ملیاصول آب مجازی و استراتژی

 اعضای پنل:
 دکتر شمس اردکانی

 دکتر کاراندیش
 دکتر دهقانی سانیج

 بومآقای هوگه

 رئیس پنل: 
 مهندس کشاورز

 گزارشگر:
 دکتر دهقانی سانیج

 پذیرایی 16:00-15:30
 دکتر کاسکائوسرکار خانم سخنرانی کلیدی:  16:20-16:00

 بخش چهارم
 پنل تخصصی:  17:30-16:20

 هاها و پیچیدگیئوپولیتیکی، فرصتهای ژآب مجازی، چالش

 اعضای پنل: 
 پروفسور آلن )پخش ویدئویی(

 دکتر چترتون
 دکتر کاسکائو
 دکتر هادیان
 دکتر طاهری

 رئیس پنل: 
 دکتر عراقچی
 گزارشگر: 

 دکتر طاهری
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 1396اردیبهشت  10شنبه، یک زمان
 سخنرانی کلیدی: سرکار خانم دکتر کاتلین چترتون 8:50-8:30

 بخش اول
10:00-8:50 

 پنل تخصصی: 
تجارت آب مجازی، امنیت غذایی و 

 حکمرانی پایدار آب

 اعضای پنل: 
 دکتر چاپاگین )ویدئو کنفرانس(

 پروفسور آلن )پخش ویدئویی(
 مهندس کشاورز

 چترتونکاتلین خانم 
 مهندس سهرابی

 رئیس پنل:
 دکتر مکنون

 گزارشگر:
 مهندس سهرابی

 پذیرایی 10:30-10:00

10:45-10:30 
 وزیر نیرو، چیانچیتسخنرانی کلیدی: جناب آقای مهندس 

 (نقش آب مجازی در سیاست مدیریت منابع آب)

 بخش دوم
 های موضوعی()ارائه

12:00-10:45 

بررسی تجارت آب مجازی در ایران جهانی:انداز کارایی آب در چشم  
پور سلطانی و جهانی  

 تغییرات فضایی و زمانی ردپای آب در غالت در نواحی اقلیمی متفاوت ایران
 چالینفت-کاراندیش، هوکسترا و درزی

 آیا تجارت آب مجازی راه حل بحران آب در جهان است؟
 شاهنوشی، ابوالحسنی، هزاره

 زاینده رود آبریز در حوضه انرژی-غذا-آببا استفاده از مدل پیوند  انرژی آب در تبادالت آب مجازی و ردپایارزیابی 
 زهرایی، راور، گزینی و جعفری

 (سیرتکاملی تحقیقات نوین و مباحث کلیدی آب مجازی)سخنرانی کلیدی: پروفسور هوکسترا  12:20-12:00

 بخش سوم
13:30-12:20 

 پنل تخصصی:
 ردپای آب و تجارت آب مجازی: مناقشات و مباحث

 اعضای پنل:
 پروفسور آلن )پخش ویدئویی(

 دکتر زهرایی
 دکتر شاهنوشی

 لحسنیادکتر ابو

 رئیس پنل:
 دکتر زهرایی

 گزارشگر:
 دکتر ابوالحسنی

 



 
 مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی وآب

المللی آب مجازیولین کنفرانس بینا  

 برنامه کنفرانس
 

4 

 1396اردیبهشت  10شنبه، یک زمان

13:30-10:30 
با مدیریت خانم  کارگاه آموزشیبرگزاری ردپای آب و تجارت آب مجازی )نقش جهانی شدن مدیریت آب؛ یادگیری تعاملی 

 ( بوم از دانشگاه توئنت هلند به همراه ارائه مطالب پروفسور هوکسترامهندس نوری و آقای هوگه
زمان با بخش دوم و هم

 سوم
 نماز و صرف نهار 14:30-13:30

15:00-14:30 

 هاها و چالشفرصتتجارت آب مجازی در تولیدات کشاورزی: 
 بخش چهارم بهرامی

 محاسبه ردپای آب و تجارت آب مجازی در استان قزوین های موضوعی()ارائه
 وی، شکوهی و رمضانی اعتدالیبمجت

15:20-15:00 
 ری قیدارییسخنرانی کلیدی: پروفسور نص

 دبیر کل کمسیون ملی یونسکو در ایران

 بخش پنجم
16:30-15:20 

 پنل تخصصی: 
 ارائه نقشه راه

 دکتر طاهریآقای با مدیریت 
 

 اعضای پنل:
 پروفسور آلن )پخش ویدئویی(

 مهندس کشاورز
 دکتر مکنون
 دکتر زهرایی

 دکتر کالنتری 

 پذیرایی 17:00-16:30

17:20-17:00 
 مهندس شریعتمدار

 سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران
 کنفرانسرئیس کمیته اجرایی 

 
 بخش ششم 
 پخش کلیپ 17:20-17:40 )اختتامیه(

 بیانیه 18:00-17:40
 


