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  نقش پدافند غير عامل در مديريت پروژه هاي ملي استراتژيك

  آموزگاردبستان سما  معصومه رياضي

  خراسان جنوبي  -شهرستان فردوس 

  چكيده 

در اين مقاله سعي شده است موضوع مهم پدافند غير عامل در مديريت پروژه ها و نقش و جايگاه آن در      

اقدامات پدافند غير عامل ، فرآيند احتياطي و پيشگيرانه .سيستم مديريت پروژه مورد بحث و بررسي قرار گيرد 

ع بحران و تهديد ادامه يابد ، لذا رويكرد اي است كه الزاماً مي بايست در زمان صلح ، شروع و تا پايان وقو

در پروژه ها .مديريتي و نحوه مقابله با آن ، رويكرد پيشگيرانه به جاي مديريت آتش نشان و انفعالي مي باشد 

منظور از پدافند غير عامل در واقع مجموعه تمهيدات و اقدامات و طرح هايي است كه با استفاده از ابزار ، شرايط 

ور بدون نياز به نيروي انساني به صورت خود اتكاء از يك سو توان دفاعي مجموعه را در زمان بحران و حتي المقد

افزايش داده و از سويي ديگر پيامد هاي بحران را كاهش و امكان بازسازي مناطق آسيب ديده را با كمترين 

ش آمدن بحران در زمان ايده و در حقيقت پدافند غير عامل قبل از شروع پروژه و پي. هزينه فراهم مي سازد 

تصويب طرح بايد ديده شود و منتظر نباشيم پس از تهاجم و پيش آمدن حوادث بدنبال راهكار برويم و با توجه 

به فرصت هايي كه جهت تهيه چنين طرح هايي در زمان صلح فراهم مي گردد ، اين قبيل تمهيدات مي بايست 

ي تمهيدات و مالحظات پدافند غير عامل عالوه بر كاهش شديد هزينه به كارگير.در متن پروژه ها لحاظ گردند 

پدافند غيرعامل ، پروژه هاي حياتي و .ها ، كارايي دفاعي پروژه ها در زمان بحران بسيار افزايش خواهد داد 

مجتمع اقتصادي ، سياسي ، ارتباطي ، مواصالتي  پااليشگاه ، نيروگاهها ، بنادر ، نظامي ، فرودگاه ، ( حساس 

را در برابر حوادث طبيعي و غير مترقبه و همچنين نيروهاي مهاجم حفظ نموده ، خسارات و ... ) هاي صنعتي و

  . صدمات را تقليل داده و ادامه فعاليت و مقاومت در شرايط بحران را ممكن مي سازد
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  مقدمه

پدافند غير عامل به مجموعه اقداماتي اطالق مي گردد كه مستلزم به كار گيري جنگ افزار و عمليات مستقيم 

نبوده و با اجراي آن مي توان از وارد شدن خسارات مالي به تجهيزات و تأسيسات حياتي و حساس نظامي و غير 

. فات را به حداقل ممكن كاهش داد نظامي و تلفات انساني جلوگيري نموده و يا ميزان اين خسارات و تل

بكارگيري پدافند غير عامل در كنار پدافند عامل ضروري و اجتناب ناپذير بوده و با تأمين پدافند غير عامل مي 

توان با اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم از وارد شدن خسارت سنگين به مراكز حياتي ، حساس و مهم كشور 

تجربيات حاصل از جنگ تحميلي و خسارت هاي وارده .مالي را تقليل داد جلوگيري نموده و يا خسارات احت

به تأسيسات صنعتي و نظامي ... ناشي از تهاجمات دشمن و حوادث غير مترقبه از قبيل زلزله ، سيل ، طوفان و

رخانجات نيروگاهها ، پااليشگاهها ، محور هاي مواصالتي ، بيمارستان ها ، پادگانها ، صنايع مادر و كا: شامل 

توليد تسليحات نظامي ، لزوم توجه به دفاع بهينه كه تركيب و تلفيقي از پدافند عامل و غير عامل مي باشد، را بر 

آنچه كه در اين ميان و در خصوص پدافند غير عامل و اصول مرتبط با آن مد نظر است . همگان روشن ساخت 

ي پروژه ها و طرح هاي بزرگ و كالن اقتصادي با حجم توجه به اين نكته اساسي است كه در ساخت و راه انداز

سرمايه گذاري هاي انبوه نظير پااليشگاهها ، سد ها ، مجتمع هاي پتروشيمي ، فرودگاهها و غيره به اصول و 

مباني پدافند غير عامل كمتر توجه اساسي به عمل آمده است و سرمايه گذاري هاي بسيار كالني بدون توجه و 

كه با توجه به . حظات امنيتي و دفاعي در سطح كشور انجام گرفته و يا در حال انجام است پرداختن به مال

  . فرمايشات مقام معظم رهبري بايد به اين موضوع توجه جدي مبذول داشت 
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  حوزه هاي مهم پروژه ها در پدافند غير عامل

 حوزه حمل و نقل و ارتباطات

، دريايي ، هوايي و خطوط ) جاده اي و ريلي ( مل و نقل اعم از زميني در پروژه هاي مرتبط به شبكه هاي ح     

لوله به منزله شاهرگ حياتي و اقتصادي كشور مطرح شده كه از طريق شبكه هاي مزبور امكانات الزم براي 

يره جابجايي نيروها ، تجهيزات ، تداركات، پشتيباني ، صدور و خروج كاال ، تأمين ارز كشور و صادرات نفت و غ

با اين حال الزم است تمهيدات و برنامه ريزي قبلي با رويكرد دفاع غير عامل در خصوص آنها . فراهم مي گردد 

مطرح و يا اجرا گردد و از جهتي در طراحي اينگونه پروژه ها طراحان و كارفرمايان با توجه به شرايط كشور به 

  .استفاده چند منظوره از اين شبكه نيز نمايند 

  

  انرژيحوزه 

رعايت اصول پدافند غير عامل با توجه به موارد ذيل نقش ) نفت ، گاز و نيروگاه ( در پروژه هاي حوزه انرژي      

  :و اهميت بسزايي دارد 

  تأمين منابع در آمد ارزي كشور •

  به حركت در آوردن چرخه توليد و كار •

  به حركت در آوردن چرخه حمل و نقل و ارتباطات •

  تأمين گرمايش  •

  تأمين آسايش خاطر و رضايتمندي مردم  •

 ارتقاء سطح كيفي زندگي مردم  •
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  حوزه صنايع

در پروژه هاي مرتبط با صنايع ، با توجه به اهميت روز افزون آنها و شرايط كنوني كشور و وجود تهديدات     

گردد ، كه عالوه بر پنهان و آشكار  مي بايست در زمان طراحي و تصويب با نگاه كاربردي چند منظوره پيشنهاد 

تأمين نياز هاي تجاري و غير نظامي بتواند نيازهاي بخش دفاعي و امنيتي كشور را نيز در صورت لزوم تأمين 

نمايد و قابليت استفاده از خدمات، استاندارد ها ، فرآيند ها و شيوه هاي دستيابي با هدف بر آورده ساختن 

  .بحران را دارا باشد نيازهاي نظامي و غير نظامي كشور در شرايط 

  

  حوزه دارو ، غذا ، آب و بازيابي نيروي انساني

در بسياري از موارد عدم دسترسي به غذا ، آب سالم و بهداشتي مي تواند زمينه و بستر الزم را براي ايجاد     

و درماني در نبود امكانات بهداشتي . آشوب ، بلوا ، هرج و مرج و نا امني را در سطح كشور در پي داشته باشد

شرايط بحران و جنگ مي تواند شرايط الزم را براي شيوع و گسترش بيماري هاي واگيردار عفوني نظير وبا ، 

پس بايد با . تيفوس ، تيفوئيد و غيره را ايجاد مي كند و سبب افزايش آمار تلفات انساني در جنگ ها گردد 

ه ها به شرايط احتمالي بحران نيز توجه كافي نموده تا هوشمندي الزم در زمان طراحي و تصويب اينگونه از پروژ

  . بتوان صدمات احتمالي را حتي االمكان كاهش داد 

  

  حوزه رسانه ها و تبليغات رواني

تالش سيستماتيك و سازماندهي شده يك كشور و دولتمردان سياسي آن با بهره گيري از وسايل و رسانه      

هاي ارتباط جمعي شنيداري و ديداري و نرم افزاري براي  كنترل تغيير شكل ، شكل دادن نگرش ، ديدگاه مردم 

مي تواند عامل مهمي در كاهش اثرات كشور مقابل در شرايط بحران از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود و 
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پيشنهاد مي گردد تمهيدات الزم را در زمان طراحي و تصويب پروژه به اصول . مخرب به جامعه انساني باشد 

  .پدافند غير عامل در نظر بگيريم 

  

  حوزه مالي و اقتصادي

طرح ريزي و اجراي برنامه زيرا كه . اين حوزه به عنوان قلب تپنده در اقتصاد هر كشوري محسوب مي شود     

هاي اقتصادي و توسعه سيستم هاي زير بنايي ارتباط مستقيم با بودجه و اعتبار ريالي و ارزي دارد و در اركان 

تصميم سازي و تصميم گيري از جمله مجلس و دولت مي بايست منابع الزم براي رعايت اصول پدافند غير عامل 

  .گرفتن اصول پدافند غير عامل باشدموارد جزء شروط تصويب پروژه در نظر  در پروژه ها را لحاظ و در پاره اي از

  

  حوزه ديپلماسي و امنيت خارجي

و مي تواند از بروز ) ديپلماسي فعال ( از يك سو مي تواند عامل باز دارنده شروع جنگ و تهاجم تلقي شود     

سوي ديگر، ديپلماسي فعال و تشريك مساعي تنش هاي منطقه اي و جهاني و نهايتاً جنگ جلوگيري نمايد و از 

در واقع بايد . و توافق كشورهاي مختلف مي تواند ، عامل اساسي براي شروع جنگ و تهاجم به يك كشور باشد 

در حوزه پروژه هاي سياسي كشور نيز اثرات و مسايل مرتبط با پدافند غير عامل جزء اصول ديپلماسي ما قرار 

  .گيرد 

  

  حوزه دفاع

ا توجه به حساسيت هاي موجود بدون استثناء بايستي در پروژه هاي كليدي و مهم دفاعي در فاز ايده سازي ب    

  .و امكان سنجي بحث پدافند غير عامل لحاظ گردد و سپس تصويب و اجرا گردد 
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  شاخص هاي كليدي الگوي سيستم مديريت پروژه بخش پدافند غير عامل 

  مكان يابي 

بحث مكان يابي در پدافند غير عامل و انتخاب مكان مناسب و بهينه براي آن  منطبق با پارامترهاي مؤثر بر    

پروژه از نقش و اهميت بسيار زيادي در كاهش ميزان آسيب هاي احتمالي ناشي از حوادث غير مترقبه از قبيل  

انتخاب محل استقرار پروژه .هاجم خواهد داشت زلزله ، سيل ، طوفان و همچنين انجام عمليات آفندي نيروهاي م

در كنار ديگر مالحظات ... ) دفاعي و امنيتي و( ها اعم از نظامي و غير نظامي و بررسي مالحظات پدافندي 

از .مي باشد و از اهميت زيادي برخوردار است ... معمول از جمله مباحث اقتصادي ، فني ، فرهنگي ، اجتماعي و

ثيرگذار در مكان يابي مي توان توجه به استفاده از عوامل طبيعي و محيط پيراموني براي شاخص هاي مهم و تأ

زيرا استقرار پروژه ها در مكان هاي مناسب و بهينه  ؛كاهش ميزان آسيب پذيري تأسيسات و اهداف اشاره كرد

در مكان يابي .هم مي نمايد شرايط الزم را براي اجرا و هدايت طرح هاي مرتبط با استتار ، اختفاء و فريب را فرا

در : مكان مناسب انتخاب گردد... ي وپروژه ها مي بايست با توجه به نوع ، شرايط ، مسائل فني ، خطرات احتمال

آنچه در . طراحي نقاط حساس و كليدي پروژه ها در مراكز ويژه ، همواره نبايد از يك الگوي خاصي تبعيت نمود 

ها مطرح مي باشد و در آن نقش كليدي و مهمي را ايفا مي نمايد، لحاظ كردن   ارتباط با بحث مكان يابي پروژه

نتايج حاصل از مطالعات و بررسي هايي است كه در حوزه هاي طرح آمايش سرزمين و آمايش دفاعي حاصل 

  .  شده است

  

  آمايش سرزمين و آمايش دفاعي

با در نظر داشتن شرايط و ) هاي خرد و كالن  واحد( تنظيم و برنامه ريزي كمي و كيفي يك موضع ، مكان     

از . در سطح كالن و وسيع مي باشد ... عوامل سياسي ، امنيتي ، اقتصادي ، اجتماعي ، اقليمي ، نظامي و
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مهمترين ويژگي هاي آن ، نگرش همه جانبه به مسائل ، آينده نگري و دور انديشي و نتيجه گيري هاي مكاني از 

  .عه ملي مي باشد محتويات استراتژي توس

آمايش سرزميني ، بهترين ، دقيق ترين و ظريف ترين طرز انتقال عاقبت انديشي منطقي و ملي حكومت بر  

در چارچوب عدالت است در كشور هاي اروپايي مفهوم آمايش ) واحد ها خرد و كالن ( سرزمين يا فضاي حياتي 

اي پيدا مي كند ، قبل از ساخت نيروگاه ، بزرگراه ،  سرزميني ابتدا  مفهومي دفاعي دارد و سپس مفهوم توسعه

زير ساختهاي كليدي موضوع در كميته هاي نظامي و دفاعي مطرح مي گردد و پس از ... سد ، پااليشگاه و

در كشور ما نيز با توجه به . بررسي الزم و اعمال مالحظات دفاعي و امنيتي نسبت به ساخت آنها اقدام مي گردد 

وجود مي بايست اين مهم جزو اقدامات اساسي جهت تصويب پروژه هاي حداقل ملي مهم قرار حساسيت هاي م

  .گيرد

  

  پراكندگي 

  اثرات مهم پراكندگي 

  )اعم از حوادث طبيعي و جنگ ( ـ كاهش ميزان آسيب هاي احتمالي 

  ـ ترديد نيروهاي مهاجم در هدف يابي و ايجاد خسارات به پروژه ها

  مراكز حساس صنعتي و نظامي در يك محدوده قابل دسترسيـ عدم تمركز و تجميع 

تلفيق و تركيب پراكندگي با ديگر عوامل از جمله كوچك سازي و تحرك پذيري موجب مي شود كه نيروهاي 

براي مؤثر واقع شدن اقدامات ياد شده . مهاجم زمان بيشتري را براي شناسايي پروژه ها و اهداف صرف نمايند 

ل سياستگذاري و نگاهي فراملي ، پروژه هاي حياتي و حساس به صورتي متعادل در كل فضاي الزم است با اعما

سرزميني كشور توزيع گرديده و اين خط مشي را در ساخت و ساز ، توزيع و پراكنده نمودن مراكز ياد شده در 

ه اي شنيدني سروانتس گفت.حوزه يك استان ، حوزه يك شهر و فضاي يك مركز حساس و حياتي رعايت نمود 
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اين به عهده انسان عاقل است كه امروز به فكر فردا باشد و تمام تخم مرغ هاي خود را در يك سبد به : دارد 

  .مخاطره نيندازد 

  

 

  كوچك سازي

با توجه به اصل كوچك سازي پروژه هاي مهم در پدافند غير عامل تا حد بسيار بااليي مي توان ميزان آسيب    

در تصاوير ماهواره اي و در سيستم هاي جمع آوري . از انجام عمليات آفندي را كاهش داد هاي احتمالي ناشي 

اطالعات و سيستم هاي شناسايي و كشف اهداف ، مجموعه ها و تأسيسات كوچك كه در عين حال ديگر پارامتر 

و نقش و اهميت آنها  ها و معيارهاي پدافند غير عامل را نيز رعايت كرده باشند از نمود كمتري برخوردار بوده

از طرفي در صورت ايجاد حادثه اي براي يكي از پروژه ها ، .براي مفسرين و تحليلگران كم رنگ تر خواهد بود 

اگر پروژه يك نيروگاه كوچك مورد حمله يا حادثه اي قرار گيرد صدمات كمتري به خط انتقال و مراكز مصرف 

البته اين امر منوط به رعايت  . ندازي است تا يك نيروگاه بزرگايجاد مي گردد و سريعتر قابل تعمير و راه ا

  .مسايل فني و اقتصادي پروژه مي باشد 

  

  تحرك پذيري

يكي از مسائل مهم و ضروري پدافند غير عامل ، تحرك پذيري تجهيزات ، ابنيه و قسمت هاي مختلف يك    

اگر چه ممكن است پياده سازي اين شاخص مهم پروژه ها را با . پروژه با رعايت عوامل امكان سنجي مي باشد 

نقاط قوت پروژه خواهد بود تا هزينه هاي مضاعف مواجه نمايد ولي در زمان بحران رعايت همين نكات يكي از 

بتوانيم در صورت بروز حادثه يا صدمه اي به تأسيسات و ابنيه پروژه را سريع راه اندازي كنيم و خسارت كمتر 

گرديم و يا در صورت وقوع بحران در پروژه هاي كشور ، اين امر مهم و حياتي خواهد بود كه بتوانيم  متحمل

شايد اين سوال به ذهن . ابجا نموده و از صدمه ديدن آنها جلوگيري نماييمتجهيزات و امكانات يك پروژه را ج
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شما خطور كند كه در پروژه هاي عظيمي مثل سد ، پااليشگاه و كارخانه سيمان به چه صورت خواهد بود ؟ 

حداقل مي توان در چنين پروژه هاي بزرگي ، بعضي از تجهيزات مهم و اساسي پروژه را طوري طراحي و نصب 

يكي از ساده ترين . مود كه در زمان بحران بتوان با جابجا نمودن تجهيزات ، خطرات احتمالي را كاهش داد ن

  .نمونه ها در اين رابطه طراحي پل ها و محور هاي مواصالتي استراتژيك به صورت متحرك مي باشد 

  

  استحكام بناها ، تجهيزات و سازه ها 

استفاده از مصالح مقاوم و و  بندي سازه ها به لحاظ كاربردي و رفتاريشناسايي موقعيت سازه در جدول دسته   

از عوامل مهم پدافند غيرعامل است  سبك براي استحكام سازي بناها و سازه هاي موجود و كنترل نظارتي دقيق

  بهره گيري از امكانات كامپيوتري و تست هاي آزمايشگاهي در راستاي بومي سازيبه همين دليل ضروري است 

لي و خارجي قديمي اخذ شده در صورتي كه اين ضوابط از آيين نامه هاي داخ(و تصحيح ضوابط آيين نامه اي 

  . اقدام نمود ) باشد 

  شناسايي نوع بارگذاري اعمالي روي سازه ها و تجهيزات مورد بحث در شرايط بحراني 

  

  طراحي فضاهاي چند عملكردي

خصوصاً در صنايع نظامي كشور به اين اصل مهم تكيه نماييم كه در صورت بروز بايد در زمان طراحي پروژه ها     

حادثه چگونه از ظرفيت هاي خالي امكانات و تجهيزات و پروژه هاي ديگر در راستاي اهداف مورد نظر بهره برداري 

در شرايط عادي و سيستم هاي الكتريكي از قبيل تأمين روشنايي و برق نيز داراي كاربردي دو منظوره . نماييم 

  .اضطراري و مشترك در هر دو نوع ايستگاه زير زميني مي باشد 

استفاده مشترك از اين گونه منابع به واسطه صرفه جويي در زمان ، هزينه ساخت و هزينه تعميرات و نگهداري ،    

ه برداري ، تعمير و نگهداري در عمل از آنجا كه اين سيستم ها در زمان عادي نيز مورد بهر. منطقي و معقول مي باشد 

قرار دارند ، استفاده از آن ها در زمان بحران و شرايط اضطراري ، با اطمينان از كارايي آنها ، با آسودگي خاطر همراه 
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به . در ايجاد كارخانجات ، نگرش دفاعي داشته باشيم و خط توليد آنها دو منظوره طراحي گردد همچنين . خواهد بود 

زمان صلح اگر كارخانه اي كفش توليد مي كند در زمان بحران توانايي توليد انواع پوتين و لوازم اوليه طور مثال در 

  .نيروهاي مسلح را داشته باشد 

  

  استتار ، اختفاء و فريب 

  انضباط استتار

راحي و بايد از زمان ط. رعايت انضباط در پروژه هاي نظامي و غير نظامي مهم از موارد حياتي و ضروري است 

  :اينگونه پروژه ها تا زمان اجرا ، راه اندازي ، تحويل و بهره برداري رعايت گردد و حداقل موارد زير رعايت شود 

  .ـ تردد هاي بين پروژه ها و تأسيسات بايد محدود بوده و دقيقاً كنترل شود 

ژه ها و تأسيسات كمك مي كند ـ از قطع درختان موجود بين پروژه ها و تأسيسات كه تا اندازه اي به استتار پرو

  .بايد شديداً جلوگيري شود 

  .ـ اجراي عمليات استتار بايد به صورت مداوم و مستمر انجام شود 

ـ مواد و مصالح تجهيزات استتار به طرقي سفارش داده و مصرف شوند كه نيازي به انبار كردن آنها در محدوده 

  .تأسيسات پروژه نباشد 

  .را به قسمت هاي حساس و حياتي مراكز اختصاص دهيد  ـ اولويت اجراي استتار

  .ـ استتار را با اقدامات شبيه سازي و فريبنده تقويت و كامل كنيد 

  .ـ رفت و آمد خودرو ها به تأسيسات حتي المقدور بايد از راههاي فرعي صورت گيرد 

  .ركينگ خودداري شود ـ خودروهاي موجود بايد پراكنده و استتار شوند و از تجمع آنها در محل پا

مرتباً و مستمراً ... ـ در طول احداث تأسيسات و پروژه ها ، مواد ساختماني بايد از نظر تناسب ، كيفيت ، رنگ و

  .بازرسي و كنترل شود 
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ـ مجموعه تأسيسات بايد همواره از روي زمين و عكس هاي هوايي باز بيني و كنترل شوند تا اشكاالت احتمالي 

  .شود سريعاً برطرف 

  .ـ محل انبار قطعات يدكي و تجهيزات پروژه بايد به خوبي مخفي و استتار شود 

  

  اختفاء

ولي در اصطالح شامل كاهش نشانه . در لغت به معني ديده نشدن و يا مشابه سازي با محيط پيراموني است    

  :اء عبارتند از راهكارهاي موثر در اختف. ها و عاليمي است كه منجر به شناسايي اهداف مي گردد 

  ـ حفظ مجموعه در محيط بسته با استفاده از نيروها و تجهيزات استتاري

  ـ استفاده از ويژگي هاي محيط پيراموني

  ـ بررسي شرايط ديد

  ـ به كار گيري تجهيزات فني و استتاري

  ـ رعايت اصول استتار

  ـ توزيع مناسب نيروها و تجهيزات

  

  فريب

ولي در اصطالح شامل طرح ها و برنامه ها و . فريب در معناي لغوي به مفهوم گمراه ساختن دشمن است     

حوزه هاي تأثير گذاز در . شيوه هايي است كه سبب سر درگمي دشمن در تعيين و ردگيري اهداف مي باشد 

  :فريب عبارتند از 

  ـ ارسال اطالعات كاذب

  ـ شبيه سازي و ماكت سازي

  )وانمود سازي ( م فعاليت هاي نمايشي كاذب ـ انجا
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  )طراحي هوشمندانه جهت مرمت و تعميرات در زمان بهره برداري( مرمت پذيري 

در ساخت و ساز ها و پروژه ها ، نكات مهندسي و ساخت بايد طوري رعايت شود كه در صورت هر گونه حمله 

و بتوانيم در سريعترين و با كمترين هزينه ... يل وغير مترقبه و يا حوادث طبيعي از قبيل زلزله ، طوفان ، س

صدمات وارده را جبران نماييم و اين مهم تحقق نخواهد يافت ، مگر اينكه حداقل نكات زير را در هنگام طراحي 

  :و اجراي پروژه ها رعايت گردد

  )حتي المقدور در شرايط بحراني( ـ استفاده از مصالح سبك و مقاوم و قابل دسترسي سريع 

  ـ استفاده و بهره گيري از تكنولوژي جديد در ساخت و ساز با معيار قرار دادن زمان ساخت 

در سازه ها و ابنيه ها حياتي و مهم جهت عدم صرف زمان زياد ) از منظر هنري طرح ( ـ پرهيز از معماري خاص 

  .جهت باز سازي

  

  جان پناه و پناهگاه

ا ارزش ترين سرمايه هاي يك سازمان ، جامعه و كشور مي باشند و از منابع و نيروهاي انساني بزرگترين و ب   

دست رفتن نا بهنگام يك انسان ، بزرگترين زيان اجتماعي است كه به يك جامعه و كشور وارد مي شود و به 

با اين اوصاف حفظ جان يك انسان در زمان بحران يكي از مهمترين وظايف .سادگي قابل جبران نمي باشد 

در ) موقت و دايمي ( غير عامل مي باشد بدين صورت در پروژه ها مي بايست با ايجاد پناهگاه وجان پناه پدافند 

كنار مراكز حساس و حياتي كشور ، در كاهش ميزان تلفات انساني حاصل از حوادث غير مترقبه همت گماريم تا 

اي ايجاد شده در زمان بحران مفيد و اينكه نيروي انساني با امنيت كامل در جهت رفع مشكالت و نابساماني ه

مؤثر واقع شده و هر چه سريعتر جامعه و كشور را از حالت بحران نجات دهد و حتي در حين اجراي پروژه هاي 

بزرگ بايد پيش بيني هاي الزم در خصوص حفظ جان اعضاي تيم پروژه در صورت بروز هر گونه حادثه 

  .تمهيدات الزم را ديده و رعايت نماييم 
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  جمع بندي و نتيجه گيري

كه بعضاً با نگاهي سطحي ، غير دقيق ، غير جامع و يك وجهي ، اجراي مقدمات  كسانيتوصيه اين الگو به    

مكان يابي صحيح اوليه ، رعايت پراكندگي ، استحكامات و سازه هاي امن ، كوچك ( پدافند غير عامل از قبيل 

را غير ضروري ، غير اقتصادي و ...) مراكز حياتي حجيم و بزرگ ودر ساخت و احداث پروژه ها و ... )سازي و

هزينه بر مي دانند ، اين است كه در محاسبات و تحليل هاي تك بعدي به هزينه هاي مشروحه ذيل نيز نيم 

نگاهي نموده و پس از مقايسه اي كيفي ، كمي و واقع بينانه يك داوري مجدد و نگاهي از باال به پايين و كشور 

ول و فراملي ، هزينه بري اقدامات پدافند غير عامل را با ساير هزينه هايي كه در اثر بي توجهي به اقدامات شم

  .پدافند غير عامل متصور و محتمل خواهد بود مقايسه نمايند 

ـ هزينه تلفات نيروي انساني متخصص در مراكز حساس و حياتي كه باالترين سرمايه هاي ملي كشور محسوب 

  .د مي گردن

  ـ هزينه تعويق خود كفايي و وابستگي مجدد

ـ هزينه توقف خدمات رساني به مردم و تضعيف روحيه و حس فداكاري و مقاومت و وفا داري مردم ، كاهش 

  آستانه مقاومت ملي كشور و بهم زدن نظم اجتماعي و وحدت ملي

  ـ هزينه تهديد ملي و استقالل كشور

  أسيسات و تجهيزات مراكز حساس و حياتي تخريب شدهـ هزينه هاي كالن باز سازي مجدد ت

  ـ هزينه هاي فرصت از دست رفته و عدم النفع در زمان بروز حوادث احتمالي

، جغرافيايي ، اقتصادي و نظامي كشور در  سياسيبنابراين، اين الگو اعتقاد دارد كه با توجه به موقعيت هاي مهم 

منطقه و جهان مي بايست پدافند غير عامل به عنوان يكي از حوزه هاي مهم در مديريت ريسك پروژه لحاظ 

  .گرديده و به صورت يك طرح ملي و جامع در زمان طراحي و تصويب پروژه هاي صنعتي اين مهم لحاظ گردد
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