
 لی در بخش پدافند غیر عاملکهای  سیاست

 لی نظام پدافند غیر عامل را ابالغ فرموند. در این سیاست هایکمعظم رهبری سیاست های  مقام

رهبری  های اجرایی ، تقنینی و نظارتی است مقام معظم ه به عنوان راهنما ی دستگاهکابالغی 

  .تعیین فرمودند  خط مشی و جهت گیری نظام را

 

 لی پدافند غیرعاملکهای سیاست 

ه موجب افزایش بازدارندگی، کاز مجموعه اقدامات غیرمسلحانه  ه عبارت استکید بر پدافند غیرعامل کتأ -1

در مقابل تهدیدات   فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران اهش آسیب پذیری، تداومک

 .اقدامات نظامی دشمن می گردد و

نده سازی یا تجمیع حسب مورد، کانتخاب عرصه ایمن، پرا ت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیلرعای -2

  ز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در کفریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مرا حساسیت زدایی، اختفاء، استتار،

 .شورکسرزمینی و طرح های توسعه آینده  های آمایشطرح

 .ردن آن در صورت لزومکحائز اهمیت به حیاتی، حساس و مهم و روزآمد ن و تاسیساتکماز، اکطبقه بندی مرا -3

تاسیسات حائز  ن وکز، اماکفایده( در مورد مرا –اجرای طرح های پدافند غیرعامل )با رعایت اصل هزینه  تهیه و -4

ثر تا پایان برنامه کحدا اناتکام و غیرنظامی( موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندی و اهمیت )نظامی

 .ششم و تامین اعتبار مورد نیاز

 .شیمیایی روبی وکای، میهای غیرمتعارف نظیر هستهجامع پدافند غیرعامل در برابر سالح تهیه طرح -5

مواصالتی در جهت بهره گیری  ه های ارتباطی وکردن مستحدثات، تاسیسات و شبکدو یا چندمنظوره  -6

 .شورک مرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساسهای عپدافندی از طرح

پدافند غیرعامل در بخش دولتی و  ارگیری اصول و ضوابطکفرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به  -7

 .و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل بینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشیغیردولتی، پیش

 .ی پدافند غیرعاملهاطرح بندی اطالعاترعایت طبقه -8

بینی گونه تاسیسات از شهرها و پیشو بیرون بردن این ز جمعیتیکممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مرا -9

ز جمعیتی در که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکتاسیساتی  تمهیدات ایمنی برای آن دسته از

 .پرخطر با تعیین حریم الزم اطراف تاسیسات

ید بر طراحی و تولید کشور در پدافند غیرعامل با تاکنیاز  حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد -11

 .داخلی

تهدیدات  ی و سایرکترونیکافزاری و الاصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرم ارگیریکبه  -11

 .ایرایانه رسانی، مخابراتی وعهای اطالهکجدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شب

ها و ایجاد هماهنگی در سایر طرح سازی وایمن کهای مشترار الزم برای تهیه طرحک سازو  بینیپیش -12

افزایی و پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم ها و مدیریت نهادهای مسئول، در دو حوزهبرنامه

 .هااهش هزینهک

معیارها، مقررات و آیین  ریزی و تصویب اصول و ضوابط، استانداردها،ی تدوین طراحی، برنامهزی براکایجاد مر -13

 آنها نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال

 قوانین مرتبط با پدافند

  

ملی کشور ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع  پذیری زیرساختبه منظور کاهش آسیب ـ891ماده

 شود:و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامات زیر انجام می

 الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه       

 حیاتی، حساس و مهمسازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز ب ـ ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی       

 سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنانج ـ ایمن       



های پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه تبصره ـ       

ا پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور ب

 رسد.سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران تأیید ستاد کل نیروهای مسلح می

های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به پروژه ـ899ماده       

ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد قتنامه این گونه پروژهاجراء درخواهد آمد. مواف

 شد.

دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و  ـ108ماده

ع ملی، انقالب اسالمی حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از مناف

های ذیل را درصورت تصویب فرماندهی  های دفاعی، اقدام ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستم

 کل نیروهای مسلح به عمل آورد:

سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرنالف ـ تقویت مؤلفه

 (I 4Cهای( فرماندهی ) تمهای )سیسسامانه

های کارگیری سامانههای( اطالعاتی در به های )سیستمهای نوین و هوشمند و سامانه ب ـ ارتقاء فناوری       

 های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هواییدفاعی به ویژه سامانه

 سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملیبهینهج ـ        

کارگیری متقابل و بهینه از د ـ ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به       

 امکانات و توان منابع انسانی

 های صنعتی نوینو فرآیندهـ ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه        

و ـ ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقالب        

 اسالمی ایران

 ز ـ ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به صورت کمی و کیفی       

ها با مراکز علمی دانشگاهی  ات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریح ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقیق       

 داخلی و خارجی

 های آبی کشور )خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر(ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه       

 ی ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح       

اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز  ک ـ رعایت       

تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط 

وانح ( این قانون، به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از س179های اجرائی موضوع ماده ) دستگاه

 غیرطبیعی

های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط معاونت و وزارت دفاع و نامهآئین       

تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به 

 شود.ذاشته میمرحله اجراء گ تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به

ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر های سرمایه های تملک دارائی پیشنهاد طرح ـ182ماده

 پذیر است:امکان

( 23( و )22ای جدید با رعایت مواد )الف ـ عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه       

محیطی س گزارش توجیهی فنی )حجم کار، زمانبندی اجرا(، اقتصادی، مالی و زیستقانون برنامه و بودجه براسا

و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به قیمت ثابت 

های برنامه و  الگردد به تفکیک سهای مورد نظر برای اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور می سالی که طرح

 رسد.های بعد به تصویب مجلس شورای اسالمی می سال

محیطی را در شش ماهه اول زیست موظف است استانداردهای زیستسازمان حفاظت محیط تبصره ـ       

های مهندسین مشاور به منظور رعایت  های اجرائی و شرکت سال اول برنامه به معاونت جهت ابالغ به دستگاه

 ای خود اعالم نماید.های سرمایه های تملک دارائی در طراحی طرحمفاد آن 

ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، های سرمایه های تملک دارائی های طرحب ـ مبادله موافقتنامه       

 پذیرد ایناعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام می



ها برای دوران برنامه معـتبر و مالک عمل خواهد بود. اطالعات ضروری در خصوص موارد فوق در موافـقتنامه

 گردد.ها نیز درج میاصالحیه موافقتنامه

مانده اجرای طرح های باقی ای برای سالهای سرمایه های تملک دارائی اعتبارات مورد نیاز طرح تبصره ـ       

 شود.ل ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میدر برنامه با اعما

ها با قوانین بودجه سنواتی مبادله  هایی که برای انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرحج ـ موافقتنامه       

طرح شوند. موارد استثناء که های گردند جنبه اصالحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژهمی

ربط و تأیید معاونت و شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیها مینجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژهم

 تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند )الف( این ماده بالمانع است.

رالعملی ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستوهای طرحهای تملک دارائیهای سرمایهد ـ مبادله موافقتنامه       

 رسد.است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می

هایی که از منابع عمومی تأمین  های توجیهی طرحبندی گزارشای از جمعهـ ـ معاونت موظف است خالصه       

از تصویب از طریق وبگاه معاونت در شود، به استثناء طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس مالی می

 دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار های سرمایه های تملک دارائی و ـ تصویب طرح       

عتبار مورد نیاز به های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل ا کامل برای طرح

 مدت زمان اجرای طرح )برحسب سال( کمتر

 

 

 

 

 

 


