
 اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور پنجم توسعه  اقنون ربانهم 
 پدافند غيرعامل  مواد مرتبط با حوزه

 

 

ّب، استمبء پبيذاسي هلي، حفبظت اص هشدم ٍ هٌبثغ هليي وـيَس ٍ تييويي تيذاٍم      ثِ هٌظَس وبّؾ آػيت پزيشي صيشػبخت -891ماده 

 ؿَد: هي، الذاهبت ريش اًدبم دفاع غيرنظاميخذهبت ثِ آًبى دس ساػتبي تىويل چشخِ 

 هَسد ًيبص پذافٌذ غيش ػبهل طي ػبل اٍل ثشًبهِ. فٌي تذٍيي اػتبًذاسدّبي الف ـ

 ، حؼبع ٍ هْن.ايدبد ػبهبًِ پبيؾ، ّـذاس ٍ خٌثي ػبصي دس خصَف تْذيذات ًَيي دس هشاوض حيبتي ب ـ

 آًبى. ايوي ػبصي ٍ حفبظت اص هشاوض حيبتي، حؼبع ٍ هْن وـَس ثشاي تذاٍم فؼبليت اهي ٍ پبيذاس ج ـ

ّبي پذافٌذ غيشػبهيل ٍ ػيبصهبى    پذافٌذ غيشػبهل فمط دس حَصُ تْذيذات دفبػي ٍ اهٌيتي اػت. دػتَسالؼول ّوبٌّگي حَصُ -تبصـه  

ثِ تصَيت ّيئت ٍصييشاى  ٍ ػبصهبى هذيشيت ثحشاى  پدافند غيرعاملهذيشيت ثحشاى وـَس ثب پيـٌْبد هـتشن دثيشخبًِ وويتِ دائوي 

 سػذ. هؼلح هي تأييذ ػتبد ول ًيشٍّبي
 

دسخَاّيذ آهيذ.    ثب پيـٌْبد دثيش وويتِ دائوي ٍ تصَيت سئيغ وويتِ دائوي ثيِ اخيشاء   پدافند غيرعاملّبي هَضَع  پشٍطُ -899ماده 

 هجبدلِ خَاّذ ؿذ.ّب ثيي سئيغ وويتِ دائوي پذافٌذ غيشػبهل ٍ هؼبًٍت  گًَِ پشٍطُ هَافمتٌبهِ ايي
 

هٌظَس تمَيت ثٌيِ دفبػي وـَس ٍ استمبء تَاى ثبصداسًذگي ًيشٍّبي هؼلح ٍ حفبظت اص توبهيت اسضي  دٍلت هَظف اػت ثِ -108ماده 

ٍ اهٌيت وـَس ٍ آهبدگي دس ثشاثش تْذيذات ٍ حفبظت اص هٌبفغ هلي، اًمالة اػالهي ايشاى ٍ هٌيبثغ حييبتي وـيَس ٍ َّؿيوٌذ ػيبصي      

 صَست تصَيت فشهبًذّي ول ًيشٍّبي هؼلح ثِ ػول آٍسد: ريل سا دسّبي  ّبي دفبػي، الذام ػيؼتن

ّبي(  ّبي )ػيؼتن ّبي ثٌيِ دفبػي ثب تأويذ ثش هذسى ػبصي ٍ ّـوٌذػبصي تدْيضات، استمبء هٌبثغ اًؼبًي ٍ ػبهبًِ تمَيت هؤلفِ ـ الف

 .(I 4Cفشهبًذّي )

ِ  ّبي دفبػي ثِ وبسگيشي ػبهبًِ تي دس ثِّبي( اطالػب ّبي )ػيؼتن ّبي ًَيي ٍ َّؿوٌذ ٍ ػبهبًِ استمبء فٌبٍسي  ـ ب ّيبي   ٍيظُ ػيبهبً

 الىتشًٍيىي، َّافيب، دسيبيي ٍ پذافٌذ َّايي.

 ػبصي ٍ ثْجَد ػبختبسّبي چبثه ٍ پبػخگَ دس دفبع هلي. ثْيٌِ ـ ج

هىبًيبت ٍ تيَاى هٌيبثغ    وبسگيشي هتمبثيل ٍ ثْيٌيِ اص ا   استمبء حيَس ٍ ػْن ًيشٍّبي هشدهي دس اػتمشاس اهٌيت ٍ دفبع اص وـَس ٍ ثِ ـ  د

 اًؼبًي.

 ًَػبصي ٍ ثبصػبصي ٍ ثْجَد صٌبيغ دفبػي ثب ًگشؽ ثِ ػبهبًِ ٍ فشآيٌذّبي صٌؼتي ًَيي. ـ  

 اثتىبس ػول ٍ تَاى همبثلِ هؤثش دس ثشاثش تْذيذّب ٍ حفبظت اص هٌبفغ هلي، هٌبثغ حيبتي ٍ اًمالة اػالهي ايشاى. استمبء ـ و

 صَست ووي ٍ ويفي. استمبء ٍ افضايؾ ػطح داًؾ ٍ هْبست ًيشٍّبي هؼلح، ثِ ـ ز



 ّب ثب هشاوض ػلوي داًـگبّي داخلي ٍ خبسخي. استمبء ػطح آهَصؽ، تحميمبت، فٌبٍسي دس ثخؾ دفبع ٍ گؼتشؽ ّوىبسي ـ ح

 دسيبي خضس(. ّبي آثي وـَس )خليح فبسع، دسيبي ػوبى ٍ حيَس ٍ اػتمشاس هتٌبػت ثب تْذيذّب دس حَصُ ـ ط

 استمبء هٌضلت اختوبػي ٍ هؼيـت وبسوٌبى ًيشٍّبي هؼلح. ـ ي

ّبي حؼبع ٍ هْن ٍ يب دس دػيت هطبلؼيِ ٍ ًييض تأػيؼيبت صيشثٌيبيي ٍ       دس طشاحي ٍ اخشاي طشحاصول پدافند غير عامل سػبيت  ـ  ك

( ايي 971ّبي اخشائي هَضَع هبدُ ) ّبي اصلي ٍ حيبتي وـَس ٍ آهَصؽ ػوَهي هشدم تَػط دػتگبُ حؼبع ٍ ؿشيبى ّبي ػبختوبى

 هٌظَس پيـگيشي ٍ وبّؾ هخبطشات ًبؿي اص ػَاًح غيشطجيؼي. لبًَى، ثِ

تيجبًي ًيشٍّيبي هؼيلح ٍ   ايي هبدُ ظشف هذت دٍ هبُ اص تصَيت ايي لبًَى، تَػط هؼبًٍت ٍ ٍصاست دفبع ٍ پـي ي اخشائي ّب ًبهِ آئيي

ػتبد ول ًيشٍّبي هؼلح تْيِ ٍ ثِ تصَيت ّيأت ٍصيشاى خَاّذ سػيذ ٍ دس صَست تأييذ فشهبًذّي ول ًيشٍّيبي هؼيلح ثيِ هشحليِ     

 ؿَد. اخشاء گزاؿتِ هي
 

 پزيش اػت: اهىبىَاسد صيش اي خذيذ دس لَايح ثَدخِ ػٌَاتي ثب سػبيت ه ّبي ػشهبيِ ّبي توله داسائي پيـٌْبد طشح -182ماده 

( لبًَى ثشًبهِ ٍ ثَدخِ 22( ٍ )22اي خذيذ ثب سػبيت هَاد ) ّبي ػشهبيِ ّبي توله داسائي ػٌبٍيي، اّذاف ووي ٍ اػتجبسات طشح ـ  الف

اص ػَي هـبٍس  پدافند غيرعاملهحيطي ٍ سػبيت  ثٌذي اخشا(، التصبدي، هبلي ٍ صيؼت ثش اػبع گضاسؽ تَخيْي فٌي )حدن وبس، صهبى

ّبي هَسد ًظش ثشاي اٍلييي ثيبس دس حيحيِ ثَدخيِ      ثبثت ػبلي وِ طشح تثبس ٍ ثِ ليو ي پغ اص تأييذ هؼبًٍت ثشاي يهتگبُ اخشائٍ دػ

 سػذ. ّبي ثؼذ ثِ تصَيت هدلغ ؿَساي اػالهي هي ّبي ثشًبهِ ٍ ػبل گشدد ثِ تفىيه ػبل ػبحًِ هٌظَس هي

هحيطي سا دس ؿؾ هبِّ اٍل ػيبل اٍل ثشًبهيِ ثيِ هؼبًٍيت      ّبي صيؼتػبصهبى حفبظت هحيط صيؼت هَظف اػت اػتبًذاسد ـ  تبصه 

 ّيبي  ّبي توليه داسائيي   هٌظَس سػبيت هفبد آى دس طشاحي طشح ّبي هٌْذػيي هـبٍس ثِ ّبي اخشائي ٍ ؿشوت خْت اثالؽ ثِ دػتگبُ

 اػالم ًوبيذ. خَد اي ػشهبيِ

ـ  هـتول ثش اّذاف طشح، ؿشح ػوليبت، اػتجبسات هصيَة، پيـيشفت    اي ّبي ػشهبيِ ّبي توله داسائي ّبي طشح هجبدلِ هَافمتٌبهِ ب 

ّبثشاي دٍساى ثشًبهيِ هؼتجيش ٍ هيالن     پزيشد ايي هَافمتٌبهِ س دس دٍساى ثشًبهِ اًدبم هيثب فيضيىي ٍ هـخصبت فٌي هَسد ًيبص فمط يه

 گشدد. ّب ًيض دسج هي ػول خَاّذ ثَد. اطالػبت ضشٍسي دسخصَف هَاسد فَق دس اصالحيِ هَافمتٌبهِ

بل ضيشايت  هبًذُ اخشاي طشح دس ثشًبهِ ثب اػوي  ّبي ثبلي اي ثشاي ػبل ّبي ػشهبيِ ّبي توله داسائي اػتجبسات هَسد ًيبص طشح ي  تبصه 

 ؿَد. تؼذيل هحتول هحبػجِ ٍ تَػط هؼبًٍت هٌظَس هي

گشدًذ خٌجِ اصيالحي داؿيتِ ٍ    ػٌَاتي هجبدلِ هيّب ثب لَاًيي ثَدخِ  ّبيي وِ ثشاي اًطجبق هيضاى اػتجبسات ػبحًِ طشح هَافمتٌبهِ ـ  ج

ؿًَذ ثيب   ّب هي َاسد اػتثٌبء وِ هٌدش ثِ تغييش حدن ػوليبت يب تؼذاد پشٍطُّبي طشح ؿًَذ. ه ّذاف ٍ تؼذاد پشٍطًُجبيذ هَخت افضايؾ ا

 ي هبدُ ثالهبًغ اػت.سثط ٍ تأييذ هؼبًٍت ٍ تصَيت ّيأت ٍصيشاى ثب سػبيت هفبد ثٌذ )الف( اي پيـٌْبد دػتگبُ اخشائي ري

ـ  اي هحشهبًِ ٍ ثخؾ دفبع تبثغ دػتَسالؼولي اػت وِ ثِ پيـيٌْبد ٍصاست   ّبي ػشهبيِ ّبي توله داسائي ّبي طشح هجبدلِ هَافمتٌبهِ د 

 سػذ. دفبع ٍ پـتيجبًي ًيشٍّبي هؼلح ٍ هؼبًٍت ثِ تأييذ ّيأت ٍصيشاى هي

 



ؿَد، ثِ اػيتثٌبء   ّبيي وِ اص هٌبثغ ػوَهي تأهيي هبلي هي ي تَخيْي طشحّب ثٌذي گضاسؽ اي اص خوغ هؼبًٍت هَظف اػت خالصِ ـ    

 گبُ هؼبًٍت دس دػتشع ػوَم وبسؿٌبػبى ٍ پظٍّـگشاى لشاس دّذ. ّبي دفبػي ٍ اهٌيتي سا يه ػبل پغ اص تصَيت اص طشيك ٍة طشح

ّيبي   ثِ تأهيي اػتجبس وبهيل ثيشاي طيشح   اي خذيذ دس ّش فصل تَػط هؼبًٍت، هٌَط ِ ّبي ػشهبي ّبي توله داسائي تصَيت طشح ـ  و

)ثش حؼيت ػيبل(   طَسي وِ اػتجبس ػبل اٍل اخشاي طشح خذيذ اص ًؼجت ول اػتجبس هَسد ًيبص ثِ هذت صهبى اخشاي طشح  هضثَس اػت ثِ

دٍساى ثشًبهيِ   ثيٌي ًشخ تيَسم دس  اي دس اثتذاي ثشًبهِ ثب دس ًظش گشفتي پيؾ ّبي ػشهبيِ ّبي توله داسائي ووتش ًگشدد. اػتجبسات طشح

ثيٌي ؿذُ اصالح ٍ يب تغييش طشح ثشاي ّش فصل ٍ دػتگبُ تب پبييبى ػيبل آخيش ثشًبهيِ فميط دس حيذ        ٍ اػتجبسات پيؾ گشدد ثشآٍسد هي

 ثيٌي ؿذُ هدبص اػت. اًحشاف ًشخ تَسم ٍالؼي اص ًشخ پيؾ

 

 

 

 

 

 

 


