قوانین مرتبط با پدافند

ماده198ـ به منظور کاهش آسیبپذیری زیرساختها ،ارتقاء پایداری ملی ،حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و
تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی ،اقدامات زیر انجام میشود:
الف ـ تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه
ب ـ ایجاد سامانه پایش ،هشدار و خنثیسازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی ،حساس و مهم
ج ـ ایمنسازی و حفاظت از مراکز حیاتی ،حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان
تبصره ـ پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است .دستورالعمل هماهنگی حوزههای
پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و
سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران تأیید ستاد کل نیروهای مسلح میرسد.
ماده199ـ پروژههای موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی
به اجراء درخواهد آمد .موافقتنامه این گونه پروژهها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله
خواهد شد.
ماده201ـ دولت موظف است به منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و
حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی ،انقالب اسالمی
ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی ،اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل
نیروهای مسلح به عمل آورد:
الف ـ تقویت مؤلفههای بنیه دفاعی با تأکید بر مدرنسازی و هوشمندسازی تجهیزات ،ارتقاء منابع انسانی و
سامانههای (سیستمهای) فرماندهی ()C4 I
ب ـ ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سامانههای (سیستمهای) اطالعاتی در بهکارگیری سامانههای
دفاعی به ویژه سامانههای الکترونیکی ،هوافضا ،دریایی و پدافند هوایی
ج ـ بهینهسازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی
د ـ ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و بهکارگیری متقابل و بهینه از
امکانات و توان منابع انسانی
هـ ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین
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
ح ـ ارتقاء سطح آموزش ،تحقیقات ،فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریها با مراکز علمی دانشگاهی

داخلی و خارجی
ط ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزههای آبی کشور (خلیج فارس ،دریای عمان و دریای خزر)
ی ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح
ک ـ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز
تأسیسات زیربنایی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط
دستگاههای اجرائی موضوع ماده ( )179این قانون ،به منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح
غیرطبیعی
آئیننامههای اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون ،توسط معاونت و وزارت دفاع و
پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت
تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجراء گذاشته میشود.
ماده215ـ پیشنهاد طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر
امکانپذیر است:
الف ـ عناوین ،اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای جدید با رعایت مواد ( )22و
( )23قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار ،زمانبندی اجرا) ،اقتصادی ،مالی و
زیستمحیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برای یک بار و به
قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در الیحه بودجه ساالنه منظور میگردد به تفکیک
سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسالمی میرسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیطزیست موظف است استانداردهای زیستمحیطی را در شش ماهه اول سال
اول برنامه به معاونت جهت ابالغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن
در طراحی طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای خود اعالم نماید.
ب ـ مبادله موافقتنامههای طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای مشتمل بر اهداف طرح ،شرح عملیات،
اعتبارات مصوب ،پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار در دوران برنامه انجام میپذیرد این
موافـقتنامهها برای دوران برنامه معـتبر و مالک عمل خواهد بود .اطالعات ضروری در خصوص موارد فوق در
اصالحیه موافقتنامهها نیز درج میگردد.
تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای برای سالهای باقیمانده اجرای طرح در
برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور میشود.
ج ـ موافقتنامههایی که برای انطباق میزان اعتبارات ساالنه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله میگردند
جنبه اصالحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژههای طرح شوند .موارد استثناء که منجر به
تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژهها میشوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذیربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت
وزیران با رعایت مفاد بند (الف) این ماده بالمانع است.

د ـ مبادله موافقتنامههای طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی
است که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران میرسد.
هـ ـ معاونت موظف است خالصهای از جمعبندی گزارشهای توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین
مالی میشود ،به استثناء طرحهای دفاعی و امنیتی را یک سال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس
عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
و ـ تصویب طرحهای تملک دارائیهای سرمایهای جدید در هر فصل توسط معاونت ،منوط به تأمین اعتبار
کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به
مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر.

سیاست هاي كلي پدافند غیر عامل

مقام معظم رهبری سیاست های کلی نظام پدافند غیر عامل را ابالغ فرموند .در این سیاست های ابالغی که به
عنوان راهنما ی دستگاههای اجرایی  ،تقنینی و نظارتی است مقام معظم رهبری خط مشی و جهت گیری نظام
را تعیین فرمودند.

سیاست های کلی پدافند غیرعامل

1

-تأکید بر پدافند غیرعامل که عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که موجب افزایش بازدارندگی،

کاهش آسیب پذیری ،تداوم فعالیت های ضروری ،ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل
تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می گردد.
2

-رعایت اصول و ضوابط پدافند غیرعامل از قبیل انتخاب عرصه ایمن ،پراکنده سازی یا تجمیع حسب مورد،

حساسیت زدایی ،اختفاء ،استتار ،فریب دشمن و ایمن سازی نسبت به مراکز جمعیتی و حائز اهمیت بویژه در
طرحهای آمایش سرزمینی و طرح های توسعه آینده کشور.
3

-طبقه بندی مراکز ،اماکن و تاسیسات حائز اهمیت به حیاتی ،حساس و مهم و روزآمدکردن آن در صورت

لزوم.
4

-تهیه و اجرای طرح های پدافند غیرعامل (با رعایت اصل هزینه – فایده) در مورد مراکز ،اماکن و

تاسیسات حائز اهمیت (نظامی و غیرنظامی) موجود و در دست اجراء بر اساس اولویت بندی و امکانات حداکثر تا
پایان برنامه ششم و تامین اعتبار مورد نیاز.

5

-تهیه طرح جامع پدافند غیرعامل در برابر سالحهای غیرمتعارف نظیر هستهای ،میکروبی و شیمیایی.

6

-دو یا چندمنظوره کردن مستحدثات ،تاسیسات و شبکه های ارتباطی و مواصالتی در جهت بهره گیری

پدافندی از طرحهای عمرانی و بویژه در مناطق مرزی و حساس کشور.
7

-فرهنگ سازی و آموزش عمومی در زمینه به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در بخش دولتی و

غیردولتی ،پیشبینی مواد درسی در سطوح مختلف آموزشی و توسعه تحقیقات در زمینه پدافند غیرعامل.
8

-رعایت طبقهبندی اطالعات طرحهای پدافند غیرعامل.

9

-ممانعت از ایجاد تاسیسات پرخطر در مراکز جمعیتی و بیرون بردن اینگونه تاسیسات از شهرها و

پیشبینی تمهیدات ایمنی برای آن دسته از تاسیساتی که وجود آنها الزامی است و ممانعت از ایجاد مراکز
جمعیتی در اطراف تاسیسات پرخطر با تعیین حریم الزم.
- 10حمایت الزم از توسعه فناوری و صنایع مرتبط مورد نیاز کشور در پدافند غیرعامل با تاکید بر طراحی و
تولید داخلی.
- 11به کارگیری اصول و ضوابط پدافند غیرعامل در مقابله با تهدیدات نرمافزاری و الکترونیکی و سایر
تهدیدات جدید دشمن به منظور حفظ و صیانت شبکههای اطالعرسانی ،مخابراتی و رایانهای.
- 12پیشبینی سازوکار الزم برای تهیه طرحهای مشترک ایمنسازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرحها و
برنامهها و مدیریت نهادهای مسئول ،در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت همافزایی و
کاهش هزینهها.
 -13ایجاد مرکزی برای تدوین طراحی ،برنامهریزی و تصویب اصول و ضوابط ،استانداردها ،معیارها ،مقررات و
آیین نامه های فنی پدافند غیرعامل و پیگیری و نظارت بر اعمال آنها

