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 مقدمه

ای جدید در لوایح بودجه سرمایه هایداراییتملک  هایطرحپیشعنهاد  قانون برنامه پنجم توسععه کشعور،    215مطابق ماده 

 ظورمنبهپذیر است؛ لذا امکان اجرایی از سعوی مشاور و دستگاه  پدافند غیرعامل رعایتو گزارش توجیهی  با لحاظسعنواتی  

های توجیهی پدافند غیرعامل و تصععویب گزارشتهیه تابعه و وابسععته، تسععهیل در نحوه  هایشععرکتایجاد وحدت رویه در 

مشعمو  و در راسعتای اجرایی نمودن ماده قانونی یادشده و دستورالعمل اجرایی آن بابالغی توسط معاون محتر     هایطرح

و تصعععویب  تهیه»(؛ دسعععتورالعمل 24/5/91مورخ  42542/100جمهور به شعععماره نظارت راهبردی رئیسو ی ریزبرنعامه 

 تهیه گردیده است. « یاهتوسع هایطرحمطالعات توجیهی پدافند غیرعامل 

توسععط  شععدهابالاتهیه و ب مغایرهای ها و دسععتورالعملنامهالز  به ذکر اسععت از تاریا ابالا اید دسععتورالعمل کلیه آیید 

  .باشدمیاالجرا سند باالدستی الز  عنوانبهو اید دستورالعمل  گرددیمملغی اعال   (زیرمجموعه وزارت نیرو هایشرکت
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 تعاریف -1

 نظامنامه   -1-1

ابالغی توسعععط مقا  عالی وزارت در تاریا « معدیریعت بحران و پعدافند غیرعامل   »منظور نظعامنعامعه تجعدیعدنظر شعععده      

 شود.  نامیده می« نظامنامه» اختصاربهکه در اید دستورالعمل  باشدمی 27/09/1391

 دبیرخانه ستاد -1-2

نظامنامه تشععکیل  4-5که به اسععتناد ماده  باشععدمی رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریسععتاد مد رخانهیدبمنظور 

 شود.  نامیده می« دبیرخانه ستاد» اختصاربهگردیده و در اید دستورالعمل 

 تخصصی  هایکارگروه -1-3

د باشنمی« برق و انرژی»و « آب و آبفا»در امور  رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریمدهای تخصعصی  منظور کارگروه

نامیده « های تخصععصععیکارگروه» اختصععاربهاند و در اید دسععتورالعمل نظامنامه تشععکیل گردیده 5-5ده که به اسععتناد ما

 شوند. می

 تخصصیهای مادرشرکت/شرکت -1-4

برق  یورین عیانتقا  و توزتولید،  ؛و فاضالب کشور آب یمهندس ؛رانیمنابع آب ا تیریمدتخصصی منظور سعه شعرکت مادر  

 شوند.می دهینام «تخصصیهای مادرشرکت/شرکت» اختصاربهدستورالعمل  دیدر ا که باشدمی (ریبتوان رانیا

 های اجرایی شرکت/شرکت -1-5

 تخصصی مدیریتمادر هایشرکتهای زیرمجموعه، تابعه و وابسته وزارت نیرو اعم از منظور ستاد وزارت نیرو و کلیه شرکت

و  شرکت توسعه منابع آبانتقا  و توزیع نیروی برق ایران بتوانیر(؛ تولید،  و فاضعالب کشور؛  منابع آب ایران، مهندسعی آب 

ت و ساخمدیریت  شرکت، توسعه منابع آب و برق خوزستان سازمان، ستانیس وخاکآبتوسعه منابع  شعرکت  ،رانیا یروین

وری های نو ایران بسعانا(، سازمان بهره رژی، شعرکت مدیریت شعبکه برق ایران، سعازمان ان   (بآب و برق بسعاتکا  یکاال هیته

، یاآب منطقه هایشرکتهای نیروگاهی ایران بمپنا(، انرژی ایران بسعابا(، سعازمان توسعه برق ایران، شرکت مدیریت پروژه  

سراسر کشور  برق یروین عیتوز هایشعرکت  و ایبرق منطقه هایشعرکت  ،و فاضعالب شعهری و روسعتایی    های آبشعرکت 

 .دارندعهدهرا بر  215شرکت اجرایی در موافقتنامه طرح مسئولیت پیگیری اخذ مجوز کمیسیون ماده  عنوانبهکه  باشدمی

 تخصصیهای مادرکمیته شرکت/شرکت -1-6

نظامنامه  6-5باشععند که به اسععتناد ماده  تخصععصععی می های مادرمنظور کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شععرکت

  شوند.نامیده می« تخصصیهای مادرکمیته شرکت/شرکت» اختصاربهو در اید دستورالعمل  اندتشکیل گردیده
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 یی  های اجراشرکت/شرکت تهیکم -1-7

نظامنامه تشکیل  8-5به استناد ماده که  باشعد می رمجموعهیهای زشعرکت  رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد تهیکممنظور 

 شوند. نامیده می« های اجراییکمیته شرکت/شرکت» اختصاربهو در اید دستورالعمل  اندگردیده

 صالحمشاور ذی -1-8

ی و نظارت راهبردی زیربرنامهدارای گواهینامه صالحیت انجا  خدمات مشاوره از معاونت  هستند کهی های مشعاور شعرکت 

 باشند.  میرت نیرو نیز مرکز حراست وزاامنیتی بوده و دارای تأییدیه  یجمهور تسایر

 طرح بندیسطح -1-9

که مطابق  حدود و شرایط مراکز و مستحدثات ناشی از اجرای طرح ،عبارت اسعت از تعیید میزان اهمیت، حوزه نفوذ، ارزش 

دی به بنها از لحاظ سطحگردد. بنا به تعریف؛ طرحمی شنهادیپتهیه و  ییشعرکت اجرا  تهیکمدسعتورالعمل مربوطه توسعط   

 گردند.دسته تقسیم می چهار

 یحیات هایطرح -1-9-1

است  یاتیح کشور یبرا هاآن تیو وجود و استمرار فعال باشندیم ی بکشور(مل تیگسعتره فعال  یداراهایی هسعتند که  طرح

 .گرددیدر اداره امور کشور م یباعث اختال  کل هاآنعد  کارکرد  ای بیو آس

 حساس هایطرح -1-9-2

 یبرا هاآن تیو وجود و استمرار فعال باشعند یم ی بدو یا چند اسعتان( امنطقه تیگسعتره فعال  یداراتند که هایی هسع طرح

 .گرددکشور میاز  مناطقی باعث بروز اختال  در هاآنعد  کارکرد  ای بیاست و آس یاز کشور ضرور یمناطق

 مهم هایطرح -1-9-3

شور از ک یبخشی برا هاآن تیو وجود و استمرار فعال باشندیمباستانی(  یمحل تیگسعتره فعال  یداراهایی هسعتند که  طرح

 .گرددیم از کشور یباعث بروز اختال  در بخش هاآنعد  کارکرد  ای بیاست و آس تیاهم یدارا

 بندیهای فاقد سطحطرح -1-9-4

 باشند.  می بندیگیرند فاقد سطحیک از سطوح حیاتی، حساس و مهم قرار نمیهایی که در هیچطرح

 هدف -2

 رعامععلیپدافنععد غ یهیتععوج یهععاگععزارش بیو تصععو تهیععهمنععد نمععودن نحععوه دسععتورالعمل نظععا  دیععا دیهععدف از تععدو

 رعامعل یبحعران و پدافنعد غ   تیریسعتاد معد   رخانعه یدب دیردن روابعط بع  کع و مشعخ    گعاه یجا دیعی مشعمو ؛ تب  هایطرح

بحععران و پدافنععد  تیریمععد تععهیکم رخانععهی(، دبرویععوزارت ن رعامععلیبحععران و پدافنععد غ تیریبدفتععر مععد رویععوزارت ن

تخصصععی( و مععادر هععایشععرکت رعامععلیبحععران و پدافنععد غ تیریبدفتععر مععد تخصصععیمععادر هععایشععرکت رعامععلیغ

  .باشدمی رمجموعهیز هایشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد تهیکم رخانهیدب
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 محدوده اجرا -3

 .  باشدمیدستورالعمل حاضر  1 بند 5 ردیفمندرج در اجرایی  هایشرکتمحدوده اجرای اید دستورالعمل کلیه 

 مسئولیت اجرا   -4

مسععئو  باالترید مقا   اید دسععتورالعمل( بر عهده 1 بند 5 ردیفی اجرایی بموضععو  هاشععرکتکلیه مسععئولیت اجرا در 

 .باشدمی

 طرحمطالعات توجیهی پدافند غیرعامل  یان بررسکار -5

  یتخصص یهاکارگروه -1

 مادر هایشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد کمیته -2

 ییاجرا هایشرکت رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد کمیته -3

 پیوست پدافند غیرعامل طرح تهیهضوابط  -6

؛ صعععرفاو توسعععط حیاتی، حسعععاس و مهم هایطرحانجا  مطالعات جهت تهیه و ارائه گزارش توجیهی پدافند غیرعامل  -1

 باشند.  پدافند غیرعامل نمی توجیهی مشاور مجاز به انجا  مطالعات هایشرکتپذیر بوده و سایر امکان صالحیذمشاورید 

 مطابق دستورالعمل مربوطه تعیید گردد.   ،مشاورشرکت طرح قبل از واگذاری به  بندیضرورت دارد سطح :1 رهـتبص

 طرح یبندسطحالز  است  انددهیگرد واگذارکه در زمان ابالا اید دستورالعمل به مشاور  ییهاطرحدر خصوص  :2ره ـتبص

 یهی مربوطه صرفاو توسط شرکتتوج باشد؛ مطالعات یبندسطحطرح دارای  کهدرصورتیمطابق دستورالعمل مربوطه انجا  و 

 انجا  گردد. با اولویت مشاور مادر ذیصالح 

خارجی ممنو  بوده و موارد  هایشرکتحیاتی، حساس و مهم به  بندیسعطح دارای  هایطرحواگذاری مطالعه و اجرای  -2

 تأیید دبیرخانه ستاد وزارت نیرو قابل انجا  خواهد بود. اخذ  اجرایی مربوطه و شرکتاستثنا با درخواست 

 یسعععنجزمان با مطالعات امکانتوسععععه هم هایطرح رعاملیپدافند غ یهیگزارش توج هیو ته یسعععنجمطالعات امکان -3

 .ردیپذیانجا  می طیمحستیو ز یمال ،یاقتصاد ،یفن هایبخش

مطععابق بنععد او  از فصععل  سععنجی و توجیععه پدافنععد غیرعامععلامکععان مطالعععهمشععاور ذیصععالح طععرح ملععز  بععه انجععا   -4

بابالغععی توسععط مشععاور وزیععر و مععدیرکل دفتععر مععدیریت بحععران و   شععرح خععدمات عمععومی پدافنععد غیرعامععل   نخسععت

یععک فصععل   عنععوانبععه(؛ 31/04/1392مععورخ  121/23894/92ه پدافنععد غیرعامععل وزارت نیععرو طععی نامععه شععمار    

 .باشدمیی طرح سنجنامکامستقل از کل مطالعات 

، «محرمانععه» چهععار سععطح  بععهبععوده و  بنععدیدارای طبقععه رعامععل،یپدافنععد غ مطالعععات اسععناد مععرتبط بععا  هیععکل -5

 بععر اسععاس بنععدی شععده و گععردش کععار مربوطععه    تقسععیم «یرّعسععی بععه کلعع » یععا «یرّعسعع»، «محرمانععهیلععیخ»

 .خواهد بودهای ابالغی مرکز حراست وزارت نیرو دستورالعمل

و نظارت  تیطرح با هدا رعاملیپدافند غ یهیگزارش توج هیو ته یسعععنجدر مورد مطالعات امکان اظهارنظرو  یبررسععع -6

   د.گردمی  انجا اجرایی هایشرکت و پدافند غیرعامل بحران تیریمد دبیرخانه کمیته



 8از  6صفحه                             برنامه پنجم توسعه 512مشمول ماده یِ اتوسعه یهاطرح رعاملیپدافند غ یهیمطالعات توج بیو تصو تهیهدستورالعمل 

 

 یمشابه قابل تکرار نبوده و الز  است برا هایطرح یبرا رعاملیپدافند غ یهیو گزارش توج یسعنج ارائه مطالعات امکان -7

 انجا  و ارائه شود. یاختصاص صورتبههر طرح، 

 باشد.  می تعمیمقابلهای مشابه با نظر کمیته شرکت اجرایی موارد قابل تطبیق در طرح ره:ـتبص

 ب طرح  یتصو فرآیندو  یضوابط بررس -7

 بندی طرحتصویب پیشنهاد سطح فرآیند -7-1

 یبندفاقد سطح هایطرح -7-1-1

 گردد:  ، مراحل ذیل طی میبندیسطحهای فاقد طرح شنهادیپتصویب  منظوربه

 مدیرعامل(.دبیر کمیته و اجرایی ب شرکتتأیید  -1

 .  ربطیذتخصصی تأیید دبیرخانه کمیته شرکت مادر -2

 قیادبا مصمذکور  شنهادیپ قیتطب ی وبررسنسبت به  تخصصیشرکت مادر تهیکم رخانهیدبدر اید مرحله  ره:بصـت

 ید. نمامیو جهت اطال  به دبیرخانه ستاد ارسا  ی اقدا  و پس از انطباق؛ موارد تأیید را به شرکت اجرایی ابالا بندسطح

 حیاتی، حساس و مهم بندیسطحبا  هایطرح -7-1-2

 :  گرددمی، مراحل ذیل طی هاطرحاید گروه از  شنهادیپتصویب  منظوربه

 (.دبیر کمیته و مدیرعاملاجرایی ب تکشرتأیید  -1

 .  ربطیذتخصصی تأیید دبیرخانه کمیته شرکت مادر -2

 تأیید دبیرخانه ستاد.   -3

 طرحپدافند غیرعامل مطالعات توجیهی فرآیند تصویب  -7-2

 بندیسطحفاقد  هایطرح -7-2-1

اید دسععتورالعمل  4 بند 9 ردیفبندی موضععو  که بر اسععاس ضععوابط سععطح هاییطرحمطالعات توجیهی پدافند غیرعامل 

 منظورهب لیمراحل ذ و شدهتهیهگردند توسط شرکت مشاور مادر طرح مشعمو  یکی از سعطوح حیاتی، حساس و مهم نمی  

 گردد:  می یط 215و اخذ مجوز ماده تصویب 

 .شرکت تهیکم دییتأ -1

 و ارسا  نتیجه به دبیرخانه ستاد.   ربطیذ یتخصصشرکت مادر تهیکم رخانهیدب دییتأ -2

 حیاتی، حساس و مهم بندیسطحبا  هایطرح -7-2-2

 :  گرددمی یط لیمراحل ذ هاطرحاید گروه از  215تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل و اخذ مجوز ماده  منظوربه

 .تکشر تهیکم دییتأ -1

 .  ربطیذ یتخصصشرکت مادر تهیکم رخانهیدب دییتأ -2

 ستاد. رخانهیدب دییتأ -3



 8از  7صفحه                             برنامه پنجم توسعه 512مشمول ماده یِ اتوسعه یهاطرح رعاملیپدافند غ یهیمطالعات توج بیو تصو تهیهدستورالعمل 

 

 بازنگری -8

پدافنعد   یهیمطالععات تعوج   بیو تصعو  جهعت تهیعه   شعده ابعالا ی هعا و دسعتورالعمل  هعا نامعه شعیوه سایر اسناد اداری،  -1

در صعورت مغعایرت بعا ایعد دسعتورالعمل       برنامعه پعنجم توسععه    215مشعمو  معاده   یِ اتوسععه  یهعا طعرح  رعاملیغ

 و قابلیت اجرایی ندارند.   شدهاعال ی ملغ

 :باشدیم بازنگریقابلدر شرایط ذیل  دستورالعملاید  -2

 تصویب ستاد. -3 و مقررات. ضوابطلزو  هماهنگی با  -2 یی.کاراارتقاء  منظوربه -1

 .باشدیم االجراالز و چهارده تبصره تهیه و از تاریا ابالا  بند هشتدر  دستورالعملاید  -3

  



 8از  8صفحه                             برنامه پنجم توسعه 512مشمول ماده یِ اتوسعه یهاطرح رعاملیپدافند غ یهیمطالعات توج بیو تصو تهیهدستورالعمل 

 

 گردآورندگان

 .رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریدفتر مد مدیرکلو  ریجعفرزاده؛ مشاور وز ثمیمهندس م یآقا -

 .رویوزارت ن رعاملیبحران و پدافند غ تیریدفتر مد مدیرکلمعاون  ؛یمهندس محسن صادق یآقا -

 .رویمرکز حراست وزارت ن ندهیو نما یکیزیمشاور حفاظت ف نژاد؛کین درضایس یآقا -

 .یو راهبرد یقیتلف یزیردفتر برنامه رکلیمعاون مد ؛ییرضا زدانی یآقا -

 .رانیمنابع آب ا تیریشرکت مد رعاملیبحران و پدافند غ تیریدفتر مد رکلیدانشگر؛ مد یمهندس مهد یآقا -

 .ریشرکت توان رعاملیپدافند غ تهیکم ریالمله؛ دبخادم درضایسع یآقا -

 .رانیسازمان توسعه برق ا مدیرههیئتعضو  ؛یربان یعلیمهندس مصطف یآقا -

 .رانیا یرویشرکت توسعه منابع آب و ن غیرعاملبحران و پدافند  تیریمد تهیکم ریدب فرد؛یفیشر دیمهندس مه یآقا -

 .شرکت آب و فاضالب استان تهران رعاملیبحران و پدافند غ تیریمرکز مد سیمهندس محمدرضا احمدنسب؛ رئ یآقا -

 .استان تهران یاشرکت آب منطقه رعاملیبحران و پدافند غ تیریمد تهیکم ریدب ؛یمهندس جالل جهانبخش یآقا -

 .ران و پدافند غیرعامل وزارت نیروی ـ کارشناس دفتر مدیریت بحرودنهیدآقای مهندس حسیـن محسنـی  -


