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51:شماره جلسه                                                         فاطمه آقاجانی  :  دبیر جلسه  

اتاق جلسه هیات رئیسه محل جلسه :                                                        51/9/99 تاريخ جلسه:    

 دستور جلسه:

گزارش از حضور همايش پدافند غیر عامل استان هرمزگان-5  

پیشنهاد بودجه كمیسیون -2  

:و مصوبات اهم مذاكرات  

 به نام خدا

ریح امل در استان قزوین برگزار شد موضوعی را تشبا پدافند غیر عرابطه آقای مهندس یزدانی در خصوص جلسه ای که دردرآغاز

نی ارائه نمودند که اظهار داشتند بسیار مفید بوده و چک لیست و مدارک در جلسه آینده با پاورپوینت توسط آقای مهندس یزدا

 خواهد گردید.

ر واقع حاتی ارائه نمودند که دآقای دکتر فرصت دررابطه با همایش پدافند غیر عامل که در استان هرمزگان برگزار گردید توضی

قش موضوع جلسه نقش پدافند در کنار دریا بوده که به صورت مشترک در استان مازندران نیز مورد توجه می باشد همچنین ن

 پدافند در توسعه پایدار هم مورد بررسی قرار گرفت.

ن استان نیز برگزار گردد.آقای مهندس یزدانی پیشنهاد دادند که با همین موضوع همایش یا سمیناری در ای  

ه پدافند با موارد مربوطه بگردد که هر گروه نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه آقای دکتر حقیقی با گروههای تخصصی مکاتبه 

 غیر عامل به سازمان ارائه نماید.

موضوع وجود دارد : 2آقای دکتر فرصت اظهار نمودند   

ثبتی می باشد که چک لیستها می بایست از طریق گروهها ارائه گردد.موضوع پدافند غیر عامل در تک پالک -1  

های الیت نمودن موضوعات و اعالم آن به مسئولین ذیربط-2  

سیار بخش می باشد یکی قبل از اتفاق و دیگری بعد از اتفاق و بحران می باشد که ب 2آقای دکتر فرصت موضوع پدافند غیر عامل در 

 مهم است.

 



                                        

همایش و  1دررابطه با بودجه پیشنهادی کمیسیون مطرح و مقرر گردید.بابت برگزاری  11/8/03مورخ  03-د74-10311نامه شماره 

 و گروههای کنترلجلسه آموزشی جهت گروههای تخصصی استان و شهرستانها و گروههای بررسی نقشه  3کارگاههای آموزشی و 

میلیون تومان  71میلیون تومان که به طور کل به مبلغ  5و مابقی هم هرکدام میلیون تومان بابت همایش  31مضاعف مبلغ 

 درخواست بودجه از طرف این کمیسیون می باشد.

که  رشته برای یک پروژه بزرگ چک لیستی مشابه بررسی نقشه را مورد بررسی قرار داده 4آقای دکتر حقیقی پیشنهاد نمودند که 

نظام مهندسی با این شرح خدمات به نتیجه مطلوب خواهد رسید یاخیر. باتوجه به این بررسی مشخص شود که  

اشته آقای دکتر فرصت هم در ادامه اظهار داشتند که تعداد زیادی از نقشه های برق که مورد بررسی قرار گرفته ایرادات اساسی  د

 اغند.

یرد در جلسه مواردی که می بایست مورد بررسی قرار گ اقای دکتر فرصت اذعان نمودند که دکتر حقیقی موارد را اعالم نمایند و کلیه

 اعالم گردد.

 همچنین پیشنهاد نمودند که می توان موضوع فوق را در قالب یک طرح پژوهشی نیز مورد بررسی قرارداد.
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:جلسهدر ء عضاا  

 حاضر/غائب نام و نام خانوادگی اعضا رديف 

  ٧ مهران فرصت 1

  ٧ فرشیدرضا حقیقی 2

مدمحمدی تاكامیمح 3    

   سیف اله علی نیا 7

   ٧ علی فیاض شاهاندشتی 5

  ٧ شیرزاد يزدانی 6

   ٧ محسن قربانی 4

    تورج نائیج پور 8
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