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  پدافند غير عامل جلسه مشترك با نمايندگان       :دستور جلسه

  

، سيف اله علي نيا ، شيرزاد يزداني ،  مهران فرصت ، محسن قرباني آقايان مهندسين:  حاضرين

  ،حاج آقاي نبوي وآقاي ضياكرمانيپورمهندس تورج نائيج  ،مهندس فياض شاهاندشتي

  آقاي دكتر فرشيدرضا حقيقي، - :غائب  

  

 عصر 13راس ساعت  15/2/93تاريخ  دركميسيون مشترك گروههاي تخصصي  يازدهمجلسه 

در  به همراه مدير عامل پدافند غير عامل و نمايندگان گروه كميسيون اعضاكليه دوشنبه با حضور

  ..برگزار شد ات هيات مديرهاتاق جلس

در آغاز مهندس نائيج پور ضمن عرض خير مقدم به گروه پدافند غيرعامل و مدير عامل پدافند 

حاج آقاي نبوي در رابطه با تشكيل كميسيون مشترك گروههاي تخصصي در  ،غير عامل استان

  .راستاي تحقق اهداف پدافند غير عامل توضيحاتي ارائه نمودند

عامل جاح آقاي نبوي در رابطه با اهميت موضوع پدافند غير عامل سپس مدير عامل پدافند غير 

سخناني ايراد نمودند كه چه در مباحث نظامي و چه در  مباحث غير نظامي مي بايست موضوع 

  .پدافند غير عامل در نظر گرفته شود

 21نظر به اهميت موضوع پدافند غير عامل، ايشان الزم دانستند در اين راستا موضوع مبحث 

  .مقررات ملي ساختمان به طور موثري در نظر گرفته شوند

منظوره مورد استفاده قرار 2كه به صورت  از ساختمانهادر ادامه حاج آقاي نبوي دررابطه با برخي 

گيرندسخناني ايراد نمودند همچنين مطابق جلسات قبلي و مطابق پيشنهاد رياست سازمان مقرر 

  .نگي ساخت و ساز مساجد مذاكراتي صورت پذيردگرديد كه با ااوقاف دررابطه با چگو



يكي از اعضاي كميته پدافند غير عامل عمده ترين بحثي كه در كليه شهرستانها مطرح گرديده 

  :دفاتر نمايندگي سازمان نظام مهندسي قرار گيرد كه مطابق با مذاكراتي كه انجام پذيرفت

گردد واين موضوع  به كليه ارگانها  م مهندسي عضوي از كميته پدافند غير عاملاتر نظادف- 1

  .اعالم گردد

بخشي كه در حال حاضر بسيار كمرنگ مي باشد نظارت بر ساخت و سازهاي خارج از محدوده - 2

  .شهرها مي باشدكه مي بايست مورد توجه بيشتري قرار گيرد

مواقع در مراكز هر يك از شهرستانهايك يا دو مدرسه با استحكام كافي معرفي گردد كه در - 3

  .بحران از آنها استفاده گردد

تاكيد بررعايت مقررات و در آخر هم تاكيدبر مبحث آموزش پدافند غير عامل در كليه شهرها و - 3

  .انجام پذيرفت21ملي ساختمان مبحث 

آقاي مهندس نائيج پور در ادامه اظهار داشتند مطابق تفاهم نامه پدافند غير عامل خيلي از موارد 

ر حال حاضر اجرا گرديده و در آينده نيز مواردي بيشتر براي اجرايي نمودن مد مندرج در آن د

  .نظر مي باشد

عضويت در دعوت به  پيشنهاد مدير عامل پدافند غير عامل به رياست سازمان نظام مهندسي 

  .مي باشد شوراي پدافند غيرعامل و كارگروه پدافند غير عامل

نمودند كه جهت آموزش در ابتداي كالسهاي آموزشي به  آقاي مهندس نائيج پور پيشنهادي ارائه

  .همراه فيلم هايي موضوع پدافند غير عامل به اگاهي كليه آموزش دهندگان برسد

نقطه مختلف استان بر گزار  3در كه در ادامه در رابطه با برگزاري همايش پدافند غير عامل 

  .برداشته شودتا در راستاي تفاهم نامه گامي  پيشنهادي ارائه شدگردد

از طريق آن گروه مشخص همچنين براي بحث آموزش ، عناوين مربوط به بحث پدافند غير عامل 

  .تا در ادامه اقدامات بعدي براي آموزش انجام پذيرد



به گروههاي تخصصي ارجاع گردد تا چك ليستهايي در رابطه با پدافند غير عامل از  21مبحث 

  .ارائه گردد 21به مبحث هر گروه جهت رعايت قوانين مربوط 

مقرر گرديد روساي گروههاي تخصصي در كارگروههاي تخصصي پدافند غير عامل در استان 

  .عضويت داشته و در جلسات مربوطه شركت نمايند

  پايان

  

  


