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مقدمه
مطابق ماده  215قانون برنامه پنجم توسععه کشعور ،پیشعنهاد طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای جدید در لوایح بودجه
سعنواتی با لحاظ گزارش توجیهی و رعایت پدافند غیرعامل از سعوی مشاور و دستگاه اجرایی امکانپذیر است؛ لذا به منظور
ایجاد وحدت رویه در شععرکتهای تابعه و وابسععته ،تسععهیل در نحوه تهیه و تصععویب گزارشهای توجیهی پدافند غیرعامل
طرحهای مشعمو و در راسعتای اجرایی نمودن ماده قانونی یادشده و دستورالعمل اجرایی آن بابالغی توسط معاون محتر
برنعامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به شعععماره  100/42542مورخ )91/5/24؛ دسعععتورالعمل «تهیه و تصعععویب
مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرحهای توسعهای» تهیه گردیده است.
الز به ذکر اسععت از تاریا ابالا اید دسععتورالعمل کلیه آییدنامهها و دسععتورالعملهای مغایر بتهیه و ابالاشععده توسععط
شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو) ملغی اعال میگردد و اید دستورالعمل به عنوان سند باالدستی الز االجرا میباشد.
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 -1تعاریف
 -1-1نظامنامه
منظور نظعامنعامعه تجعدیعدنظر شعععده «معدیریعت بحران و پعدافند غیرعامل» ابالغی توسعععط مقا عالی وزارت در تاریا
 1391/09/27میباشد که در اید دستورالعمل به اختصار «نظامنامه» نامیده میشود.
 -2-1دبیرخانه ستاد
منظور دبیرخانه سععتاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو میباشععد که به اسععتناد ماده  4-5نظامنامه تشععکیل
گردیده و در اید دستورالعمل به اختصار «دبیرخانه ستاد» نامیده میشود.
 -3-1کارگروههای تخصصی
منظور کارگروههای تخصعصی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در امور «آب و آبفا» و «برق و انرژی» میباشند
که به اسععتناد ماده  5-5نظامنامه تشععکیل گردیدهاند و در اید دسععتورالعمل به اختصععار «کارگروههای تخصععصععی» نامیده
میشوند.
 -4-1شرکت/شرکتهای مادرتخصصی
منظور سعه شعرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران؛ مهندسی آب و فاضالب کشور؛ تولید ،انتقا و توزیع نیروی برق
ایران بتوانیر) میباشد که در اید دستورالعمل به اختصار «شرکت/شرکتهای مادرتخصصی» نامیده میشوند.
 -5-1شرکت/شرکتهای اجرایی
منظور ستاد وزارت نیرو و کلیه شرکتهای زیرمجموعه ،تابعه و وابسته وزارت نیرو اعم از شرکتهای مادرتخصصی مدیریت
منابع آب ایران ،مهندسعی آب و فاضعالب کشور؛ تولید ،انتقا و توزیع نیروی برق ایران بتوانیر)؛ شرکت توسعه منابع آب و
نیروی ایران ،شعرکت توسعه منابع آب و خاک سیستان ،سازمان توسعه منابع آب و برق خوزستان ،شرکت مدیریت ساخت
و تهیه کاالی آب و برق بسعاتکاب) ،شعرکت مدیریت شعبکه برق ایران ،سازمان انرژیهای نو ایران بسانا) ،سازمان بهرهوری
انرژی ایران بسعابا) ،سعازمان توسعه برق ایران ،شرکت مدیریت پروژههای نیروگاهی ایران بمپنا) ،شرکتهای آب منطقهای،
شعرکتهای آب و فاضعالب شعهری و روسعتایی ،شعرکتهای برق منطقهای و شعرکتهای توزیع نیروی برق سراسر کشور
میباشد که به عنوان شرکت اجرایی در موافقتنامه طرح مسئولیت پیگیری اخذ مجوز کمیسیون ماده  215را بر عهدهدارند.
 -6-1کمیته شرکت/شرکتهای مادرتخصصی
منظور کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شععرکتهای مادرتخصععصععی میباشععند که به اسععتناد ماده  6-5نظامنامه
تشکیل گردیدهاند و در اید دستورالعمل به اختصار «کمیته شرکت/شرکتهای مادرتخصصی» نامیده میشوند.
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 -7-1کمیته شرکت/شرکتهای اجرایی
منظور کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شعرکتهای زیرمجموعه میباشعد که به استناد ماده  8-5نظامنامه تشکیل
گردیدهاند و در اید دستورالعمل به اختصار «کمیته شرکت/شرکتهای اجرایی» نامیده میشوند.
 -8-1مشاور ذیصالح
شعرکتهای مشعاوری هستند که دارای گواهینامه صالحیت انجا خدمات مشاوره از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
ریاست جمهوری بوده و دارای تأییدیه امنیتی مرکز حراست وزارت نیرو نیز میباشند.
 -9-1سطحبندی طرح
عبارت اسعت از تعیید میزان اهمیت ،حوزه نفوذ ،ارزش ،حدود و شرایط مراکز و مستحدثات ناشی از اجرای طرح که مطابق
دسعتورالعمل مربوطه توسعط کمیته شعرکت اجرایی تهیه و پیشنهاد میگردد .بنا به تعریف؛ طرحها از لحاظ سطحبندی به
چهار دسته تقسیم میگردند.
 -1-9-1طرحهای حیاتی

طرحهایی هسعتند که دارای گسعتره فعالیت ملی بکشور) میباشند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای کشور حیاتی است
و آسیب یا عد کارکرد آنها باعث اختال کلی در اداره امور کشور میگردد.
 -2-9-1طرحهای حساس

طرحهایی هسعتند که دارای گسعتره فعالیت منطقهای بدو یا چند اسعتان) میباشعند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای
مناطقی از کشور ضروری است و آسیب یا عد کارکرد آنها باعث بروز اختال در مناطقی از کشور میگردد.
 -3-9-1طرحهای مهم

طرحهایی هسعتند که دارای گسعتره فعالیت محلی باستانی) میباشند و وجود و استمرار فعالیت آنها برای بخشی از کشور
دارای اهمیت است و آسیب یا عد کارکرد آنها باعث بروز اختال در بخشی از کشور میگردد.
 -4-9-1طرحهای فاقد سطحبندی

طرحهایی که در هیچیک از سطوح حیاتی ،حساس و مهم قرار نمیگیرند فاقد سطحبندی میباشند.
 -2هدف
هععدف از تععدوید ای عد دسععتورالعمل نظععا منععد نمععودن نحععوه تهیععه و تصععویب گععزارشهععای تععوجیهی پدافنععد غیرعامععل
طرحهای مشعمو ؛ تبیعید جایگعاه و مشعخ

کعردن روابعط بعید دبیرخانعه سعتاد معدیریت بحعران و پدافنعد غیرعامعل

وزارت نیععرو بدفتععر مععدیریت بحععران و پدافنععد غیرعامععل وزارت نیععرو) ،دبیرخانععه کمیتععه مععدیریت بحععران و پدافنععد
غیرعامععل شععرکتهععای مععادرتخصصععی بدفتععر مععدیریت بحععران و پدافنععد غیرعامععل شععرکتهععای مععادرتخصصععی) و
دبیرخانه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکتهای زیرمجموعه میباشد.
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 -3محدوده اجرا
محدوده اجرای اید دستورالعمل کلیه شرکتهای اجرایی مندرج در ردیف  5بند  1دستورالعمل حاضر میباشد.
 -4مسئولیت اجرا
مسععئولیت اجرا در کلیه شععرکتهای اجرایی بموضععو ردیف  5بند  1اید دسععتورالعمل) بر عهده باالترید مقا مسععئو
میباشد.
 -5ارکان بررسی مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح
 -1کارگروههای تخصصی
 -2کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکتهای مادر
 -3کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکتهای اجرایی
 -6ضوابط تهیه پیوست پدافند غیرعامل طرح
 -1انجا مطالعات جهت تهیه و ارائه گزارش توجیهی پدافند غیرعامل طرحهای حیاتی ،حسعععاس و مهم؛ صعععرفاو توسعععط
مشاورید ذیصالح امکانپذیر بوده و سایر شرکتهای مشاور مجاز به انجا مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل نمیباشند.
تبصـره  :1ضرورت دارد سطحبندی طرح قبل از واگذاری به شرکت مشاور ،مطابق دستورالعمل مربوطه تعیید گردد.
تبصـره  :2در خصوص طرحهایی که در زمان ابالا اید دستورالعمل به مشاور واگذار گردیدهاند الز است سطحبندی طرح
مطابق دستورالعمل مربوطه انجا و در صورتی که طرح دارای سطحبندی باشد؛ مطالعات توجیهی مربوطه صرفاو توسط شرکت
ذیصالح با اولویت مشاور مادر انجا گردد.
 -2واگذاری مطالعه و اجرای طرحهای دارای سعطحبندی حیاتی ،حساس و مهم به شرکتهای خارجی ممنو بوده و موارد
استثنا با درخواست شرکت اجرایی مربوطه و اخذ تأیید دبیرخانه ستاد وزارت نیرو قابل انجا خواهد بود.
 -3مطالعات امکانسعععنجی و تهیه گزارش توجیهی پدافند غیرعامل طرحهای توسععععه همزمان با مطالعات امکانسعععنجی
بخشهای فنی ،اقتصادی ،مالی و زیستمحیطی انجا میپذیرد.
 -4مشععاور ذیصععالح طععرح ملععز بععه انجععا مطالعععه امکععانسععنجی و توجیععه پدافنععد غیرعامععل مطععابق بنععد او از فصععل
نخسععت شععرح خععدمات عمععومی پدافنععد غیرعامععل بابالغععی توسععط مشععاور وزیععر و مععدیرکل دفتععر مععدیریت بحععران و
پدافنععد غیرعامععل وزارت نیععرو طععی نامععه شععماره  92/23894/121مععورخ )1392/04/31؛ بععه عنععوان یععک فصععل
مستقل از کل مطالعات امکانسنجی طرح میباشد.
 -5کلیععه اسععناد مععرتبط بععا مطالعععات پدافنععد غیرعامععل ،دارای طبقععهبنععدی بععوده و بععه چهععار سععطح «محرمانععه»،
«خیلععیمحرمانععه»« ،سعععرّی» یععا «بععه کلععی سعععرّی» تقسععیمبنععدی شععده و گععردش کععار مربوطععه بععر اسععاس
دستورالعملهای ابالغی مرکز حراست وزارت نیرو خواهد بود.
 -6بررسع عی و اظهارنظر در مورد مطالعات امکانسعععنجی و تهیه گزارش توجیهی پدافند غیرعامل طرح با هدایت و نظارت
دبیرخانه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکتهای اجرایی انجا میگردد.
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 -7ارائه مطالعات امکانسعنجی و گزارش توجیهی پدافند غیرعامل برای طرحهای مشابه قابل تکرار نبوده و الز است برای
هر طرح ،به صورت اختصاصی انجا و ارائه شود.
تبصـره :موارد قابل تطبیق در طرحهای مشابه با نظر کمیته شرکت اجرایی قابل تعمیم میباشد.
 -7ضوابط بررسی و فرآیند تصویب طرح
 -1-7فرآیند تصویب پیشنهاد سطحبندی طرح
 -1-1-7طرحهای فاقد سطحبندی

به منظور تصویب پیشنهاد طرحهای فاقد سطحبندی ،مراحل ذیل طی میگردد:
 -1تأیید شرکت اجرایی بدبیر کمیته و مدیرعامل).
 -2تأیید دبیرخانه کمیته شرکت مادرتخصصی ذیربط.
تبصـره :در اید مرحله دبیرخانه کمیته شرکت مادرتخصصی نسبت به بررسی و تطبیق پیشنهاد مذکور با مصادیق
سطحبندی اقدا و پس از انطباق؛ موارد تأیید را به شرکت اجرایی ابالا و جهت اطال به دبیرخانه ستاد ارسا مینماید.
 -2-1-7طرحهای با سطحبندی حیاتی ،حساس و مهم

به منظور تصویب پیشنهاد اید گروه از طرحها ،مراحل ذیل طی میگردد:
 -1تأیید شرکت اجرایی بدبیر کمیته و مدیرعامل).
 -2تأیید دبیرخانه کمیته شرکت مادرتخصصی ذیربط.
 -3تأیید دبیرخانه ستاد.
 -2-7فرآیند تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرح
 -1-2-7طرحهای فاقد سطحبندی

مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرحهایی که بر اسععاس ضععوابط سععطحبندی موضععو ردیف  9بند  4اید دسععتورالعمل
مشعمو یکی از سطوح حیاتی ،حساس و مهم نمیگردند توسط شرکت مشاور مادر طرح تهیهشده و مراحل ذیل به منظور
تصویب و اخذ مجوز ماده  215طی میگردد:
 -1تأیید کمیته شرکت.
 -2تأیید دبیرخانه کمیته شرکت مادرتخصصی ذیربط و ارسا نتیجه به دبیرخانه ستاد.
 -2-2-7طرحهای با سطحبندی حیاتی ،حساس و مهم

به منظور تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل و اخذ مجوز ماده  215اید گروه از طرحها مراحل ذیل طی میگردد:
 -1تأیید کمیته شرکت.
 -2تأیید دبیرخانه کمیته شرکت مادرتخصصی ذیربط.
 -3تأیید دبیرخانه ستاد.

دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرحهای توسعهایِ مشمول ماده  512برنامه پنجم توسعه

صفحه  7از 8

 -8بازنگری
 -1سایر اسناد اداری ،شعیوهنامعههعا و دسعتورالعملهعای ابعالاشعده جهعت تهیعه و تصعویب مطالععات تعوجیهی پدافنعد
غیرعامل طعرحهعای توسععهایِ مشعمو معاده  215برنامعه پعنجم توسععه در صعورت مغعایرت بعا ایعد دسعتورالعمل
ملغی اعال شده و قابلیت اجرایی ندارند.
 -2اید دستورالعمل در شرایط ذیل قابل بازنگری میباشد:
 -1به منظور ارتقاء کارایی.

 -2لزو هماهنگی با ضوابط و مقررات.

 -3تصویب ستاد.

 -3اید دستورالعمل در هشت بند و چهارده تبصره تهیه و از تاریا ابالا الز االجرا میباشد.

دستورالعمل تهیه و تصویب مطالعات توجیهی پدافند غیرعامل طرحهای توسعهایِ مشمول ماده  512برنامه پنجم توسعه

صفحه  8از 8

گردآورندگان
 آقای مهندس میثم جعفرزاده؛ مشاور وزیر و مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو آقای مهندس محسن صادقی؛ معاون مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو آقای سیدرضا نیکنژاد؛ مشاور حفاظت فیزیکی و نماینده مرکز حراست وزارت نیرو آقای یزدان رضایی؛ معاون مدیرکل دفتر برنامهریزی تلفیقی و راهبردی آقای مهندس مهدی دانشگر؛ مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران آقای سعیدرضا خادمالمله؛ دبیر کمیته پدافند غیرعامل شرکت توانیر آقای مهندس مصطفیعلی ربانی؛ عضو هیئت مدیره سازمان توسعه برق ایران آقای مهندس محمدرضا احمدنسب؛ رئیس مرکز مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضالب استان تهران آقای مهندس جالل جهانبخشی؛ دبیر کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقهای استان تهران -آقای مهندس حسیـن محسنـی دینهرودی ـ کارشناس دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو.

