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با توجه به رسالت رسانه ملی  ،بی شک سایت جام جم به عنوان مرکز این رسانه دارای اهمیت فراوانی می باشد
که بایستی در خصوص لزوم حفظ و نگهداری تاسیسات زیر بنایی آن برنامه ریزی مدونی صورت گیرد.
در این راستا حفظ تجهیزات ارزشمند تاسیسات زیربنایی مانند شبکه گاز ،مکان یابی مناسب نصب و استقرار
تجهیزات  ،مقاوم سازی و استحکام سازی و استفاده مناسب از عوارض طبیعی محیط از اهمیت به سزایی برخوردار
می باشد .
فرهنگ سازی و آموزش در حوزه پدافند غیرعامل دارای اهمیت بوده و باید روند فرهنگ سازی در این زمینه
همزمان با اجرای آن انجام شود.
می توان گفت پدافند غیرعامل یک کار مهندسی است و تهیه آیین نامه و استانداردها در پدافند غیرعامل ،از
کارهای مهندسی محسوب می شودکه در آن ارزیابی ریسک وپیامدهای محتمل هرتهدید ،پیشبینی و پیشگیری
در شرایط خطر و بحران در خصوص هر یک از تاسیسات زیر بنایی و مخاطرات محتمل مورد توجه و بررسی
قرارمی گیرد.
پیشگیری ،شناسایی ،رصد و پایش در مقابل تهدیدات و آسیب پذیری ها اصل مهم پدافند غیرعامل است که الزم
است در جهت حفظ ،مصون سازی ،بازدارندگی و پایداری بیشتر تاسیسات زیر بنایی تالش مضاعفی انجام دهیم.
تاسیسات زیر بنایی و شبکه گاز شامل اجزایی از جمله ایستگاه تقلیل فشار ،شبکه تغذیه و توزیع ،علمک ها،
سیستم های کنترل حفاظتی ،ایمنی و ساختمان های اداری در سایت جام جم است که نیاز است به دلیل
حساسیت و قابل اشتعال و حادثهساز بودن آنها در برابر تهدیدات  ،از طریق تهیه یک برنامه جامع و مدون در
حوزه پدافند غیر عامل مورد دقت و توجه جدی قرار گیرد.
هدف اصلی از این نشست می تواند روشن کردن اهمیت حفظ و نگهداری تاسیسات زیر بنایی خصوصا شبکه گاز
جام جم باشد که بایستی جزء اولولیت های اصلی واحد هاو معاونت های مختلف سازمان از جمله معاونت توسعه
و فناوری رسانه ،معاونت برنامه ریزی و بودجه  ،معاونت اداری و مالی و ....باشد و پس از حل شدن موضوع اهمیت
حفظ و نگهداری تاسیسات  ،جهت جلوگیری از بروز مشکالت و مخاطرات در زمان تهدیدهای احتمالی نیاز به
ترجمه این برنامه های مدون به صورت پروژه های اجرایی می باشد.
1-

خطرات محتمل بر شبکه گاز جام جم چیست؟

2-

راه حل مشکالت پدافندی شبکه گازدر سایت های مشابه جام جم به چه صورت بوده است؟
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دستورالعملهای تهیه و تبین شده در خصوص تهدیدات شبکه گاز از منظر پدافند غیر عامل در دیگر

سایتها به چه صورت است؟

