
مطالعات امکان سنجی و گزارش توجیهی پدافند  "تصویب ارزیابی، تهیه، "دستورالعمل اجرایی"

 (512طرح های دستگاه های اجرایی)موضوع بند الف ماده  غیر عامل

 :مقدمه

قانون برنامه پنجم توسعه و ماموریت های  512( قانون برنامه چهارم توسعه و بند )الف(ماده 25به استناد بند )و( آیین نامه اجرایی ماده )

ای کلیه بر غیر عامل تهیه گزارش توجیهی پدافند کشور( در قانون پنجم توسعه، غیر عاملمصوب دبیرخانه کمیته دائمی )سازمان پدافند 

، در طرح های مذکور  غیر عاملهمین رابطه و به منظور رعایت اصول و ضوابط پدافند  باشد. درعه جدید، الزامی می طرح های توس

 این دسته از طرح ها به شرح زیر ابالغ می شود: غیر عاملگزارش توجیهی پدافند  "و ارزیابی و تصویب تهیه"اجرایی دستورالعمل 

یشنهاد سطح بندی )ثقل بندی( هر طرح از سوی دستگاه اجرایی به دبیرخانه کمیته دائمی پ .ارسال عناوین طرح های توسعه به همراه-1

 کشور( غیر عامل)سازمان پدافند 

از  های توسعه جدید و حساس و مهم با طرح های حیاتی ایی در رابطه با تطبیق مصادیق طرح.بررسی و تایید پیشنهاد دستگاه های اجر-5

 کشور( غیر عامل)سازمان پدافند سوی دبیرخانه کمیته دائمی 

 طرح از سوی دستگاه اجرایی غیر عاملتامین بودجه تهیه گزارش امکان سنجی و توجیهی پدافند -2

در رابطه با انتخاب مجری تهیه مطالعات امکان سنجی   کشور( غیر عامل)سازمان پدافند تعامل دستگاه اجرایی با دبیرخانه کمیته دائمی -4

 طرح های توسعه جدید براساس انتخاب یکی از گزینه های ذیل: غیر عاملو توجیهی پدافند 

 یر عاملغ، مشاور مادر تخصصی پدافند کشور( غیر عامل)سازمان پدافند انتخاب از بین مشاوران احراز صالحیت شده دبیرخانه کمیته دائمی 

یر غصالحیت از سوی دبیرخانه کمیته دائمی پدافند دستگاه اجرایی، مشاور مادر طرح در صورت احراز  غیر عاملدستگاه، کمیته پدافند 

 عامل

، ابالغی دبیرخانه  غیر عاملطرح براساس شرح خدمات عمومی طرح های پدافند  غیر عاملانجام مطالعات امکان سنجی و توجیهی پدافند -2

 به شرح فهرست زیر: کشور( غیر عامل)سازمان پدافند کمیته دائمی 

 طرحشناسایی  -2-1               

 مکان یابی طرح -2-5               

 برآورد کالن تهدیدات -2-2               

 ، اجتماعی، زیست محیطیغیر عاملبررسی اثرات متقابل طرح از جنبه های اقتصادی ، سیاسی، امنیتی، پدافند  -2-4              

 محیط طرح در حد مطالعات امکان سنجییری ها و آنالیز کالن ریسک برآورد کالن آسیب پذ -2-2             

 غیر عاملجمع بندی نهایی و اعالم نظر در رابطه با پیدایش طرح از منظر پدافند -2-6             

غیر د )سازمان پدافنستگاه اجرایی و دبیرخانه کمیته دائمی دصورت مرحله ای توسط ه ارزیابی اولیه مطالعات توجیهی و امکان سنجی ب-6

 کشور( عامل



سازمان )طرح از سوی دستگاه اجرایی به دبیرخانه کمیته دائمی  غیر عاملارسال گزارش نهایی مطالعات امکان سنجی و توجیهی پدافند -7

 کشور( غیر عاملپدافند 

وجیهی ت در رابطه با مکان یابی، مطالعات امکان سنجی و گزارش کشور( غیر عامل)سازمان پدافند اعالم نظر نهایی دبیرخانه کمیته دائمی -8

 طرح به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری غیر عاملپدافند 

های توسعه همزمان با تهیه مطالعات امکان  طرح غیر عاملاقدامات تهیه مطالعات امکان سنجی و گزارش توجیهی پدافند  (1توضیح 

 انجام می پذیرد. سنجی بخش های فنی ، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی

 -حساس به عهده دستگاه اجرایی و طرحمراکز و تاسیسات حیاتی و مسئولیت اقدامات ستادی طرح های منجر به شکل گیری (2توضیح 

 می باشد. ذیربطهای استانی مراکز و تاسیسات مهم به عهده استانداری 

کشور نمی باشد، رعایت اصول و مالحظات  هایی که منجر به شکل گیری مراکز و تاسیسات حیاتی و حساس و مهم در طرحدر  (3توضیح 

 مقررات ملی ساختمان الزامی می باشد. 51مندرج در مقررات و آیین نامه های فنی کشور از جمله مبحث  غیر عاملفنی پدافند 


