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 شوري یک
  

  کشور سازمان پدافند غیرعاملتشکیل طرح 
  
  

  هاي ارجاعی کمیسیون
  : اصلی 

 

  
  : فرعی 

  
  
  
  
  
  
  
  
  قوانین معاونت

  امنیت ملی و سیاست خارجی 

  برنامه و بودجه و محاسبات - اجتماعی
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  تعالی باسمه
  

  محترم مجلس شوراي اسالمی ریاست
   ،نفر از نمایندگان رسیده اسـت  114احتراماً طرح ذیل که به امضاي 

  .شود ت طی مراحل قانونی تقدیم میجه
  

  ):دالیل توجیهی(مقدمه 
ــد غیر  ــازمان پدافن ــال  س ــور در س ــل کش ــ 1382عام ــور ب ه منظ

آغـاز   اتی، حساس و مهم فعالیت خود را هاي حی ساختسازي زیر مصون
بـه تصـویب مقـام معظـم      1393نموده و اساسنامه این سازمان  در سـال  

رئـیس   6/8/97له در دیدار مـورخ   معظم. فرماندهی کل قوا رسیده است 
هاي قانونی سـازمان   فعالیتستاد کل نیروهاي مسلح در خصوص اهمیت 

  :عامل بیان فرمودندفند غیرپدا
] تشکیل سازمان پدافند غیـر عامـل را  [کنید   و قانونیش جلس ببرید م«

منتهی با فوریت، چون مسأله پدافند غیرعامل مسـأله واقعـاً فـوري و مهمـی     
  »است

له و با توجـه بـه اهمیـت روزافـزون      در راستاي تحقق تدبیر معظم
پدافنـد غیرعامـل و همچنـین تحـوالت فناورانـه و      موضوعات مرتبط با 

بـین دسـتگاههاي   دشـمن و ضـرورت ایجـاد همـاهنگی     وین تهدیدات ن
اجرائی کشوري و لشکري و رعایت الزامات پدافند غیرعامل در طرحهـا  

ور، طرح تشکیل سـازمان پدافنـد   هاي حیاتی، حساس و مهم کش و پروژه
به مجلـس شـوراي اسـالمی تقـدیم     عامل براي طی تشریفات قانونی غیر
  :دشو می
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 -شـیویاري  -اصـغر سـلیمی   -داتیسـا  ارم  نـژاد  کوچکی -يذوالنور
 -)قـزوین (محمـدي  -افضلینظر -اکبریان -خراسانی شیران -داداشی
 - )بجنـورد (اکبـري  - ترکی - حمزه - وند عبده ظاهري - بیگدلی - رضیان - داودي

 -سردشـتی  خالدي -بند خسته -ادیانی -پور قاضی -محجوب -بیمقدار
 -خـواه  آزادي -آبـادي  ایمـن  جعفرزاده -صالح ییبابا -علیرضا سلیمی

ـفی  جمالی - عباسی - فوالدگر - خدادادي - نوري  - نـژاد  تختـی  هاشـمی  - سوس
ـا  - الشـکی  احمدي - فتحی - نطنزي صفاري - کـوهکن  -نجفـی  محمدرض

   -زاده حســین -امینــی ســالم -کیــا حســینی -سیدمصــطفی ذوالقــدر
 -نـوروزي  -دلیگـانی  حـاجی  -شـاعري  -بیگلري -موسوي فرید سید
 -تجـري  -رستمیان -چیوقف -رضا کریمی -فرهنگی -لیالستانیرنیکف
 -محمد حسینی - ییهیم رضامحمدابرا - احسن علوي سید - الهوتی - قمی

 -سامري -مختار -عثمانی -گودرزيد مسعو-بنیادي -خادم -جاسمی
 -نـژاد  سـاداتی  -الـدین شـهریاري   لاسـیدکم  -پـور  شـریف  -گیالنی

 -قربـانی حسـین   محمد -مصري -سلیمانی -خانی طاهر -پناه نیکزادي
 -زرآبـادي  -زمـانی  جـانی  علـی  -چنارانی -ابوترابی -مبارکه سعیدي
 -دهمـرده  -فاطمـه سـعیدي   -محموديسمیه  -سیالما -نژاد ناصري

 -زر کشــت -مقدســی -کلشــانی برزگــر -احمــد مــرادي -عبــدالهی
ــبی حســن ــت -یگ ــا ب ــابش -کلی ــتانی -ت ــانی موســوي -باس  -الرگ

 -زاده کـاظم  -بابـایی  حـاجی  -اسماعیل سعیدي محمد -نژاد طباطبایی
 -فیروزآبـادي  دهقانی -دستجردي کامران -بنایی -نانواکناري -فالحتی
 -نقنـدر  دهقـانی  -عبدالرضـا عزیـزي   -هـالن  وحـدتی  -نژاد شریعت
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ــاپی ــان زاده پ ــاهی -پالنگ ــباغیان - ملکش ــافقی ص ــوامی - ب ــی  - ق  - ملک
  نژاد یوسف -قدوسی کریمی - پیشه فالحت

  
  :عنوان طرح

  کشور پدافند غیرعامل سازمانتشکیل 
    

درراستاي تحقق تدابیر مقام معظم  فرماندهی  کل قوا  -واحده ماده
عامل کشور و بـه  اي کلی نظام در حوزه پدافند غیره و در اجراي سیاست

هـاي   پـذیري، تـداوم فعالیـت    کـاهش آسـیب   بازدارندگی، منظور ارتقاي
هـاي   زیرسـاخت آوري ملـی در   ري و افزایش تابضروري، ارتقاي پایدا

 فنـاوري و  نواع تهدیدات نظامی، زیسـت حیاتی، حساس و مهم در برابر ا
ــر هســتهســالحهاي نامتعــا ــی، زیســتی، شــیمیایی و  رف نظی اي، میکروب

در تابعیت ستاد کـل  » سازمان پدافند غیرعامل«دشمن، ) رایانیکی(سایبري
  .گردد نیروهاي مسلح  تشکیل می

اراي شخصیت حقوقی و مـالی  سازمان پدافند غیرعامل د -1تبصره
نین مستقل بوده و بر اساس قوانین و مقررات نیروهاي مسلح و سایر قـوا 

  .گردد موضوعه کشور اداره می
عنوان بـاالترین مرجـع    به» لکمیته دائمی پدافند غیرعام« -2تبصره

بـا اعضـاي   گیري در سطح ملی و قلمرو جمهوري اسالمی ایـران  تصمیم
  :گردد ذیل تشکیل می

  )رئیس(رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح  -1
  وزیر کشور -2
  وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح  -3
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  وزیر نفت -4
  وزیر ارتباطات و فناوري اطالعات -5
  رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور -6
   رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسالمی - 7
  دادستان کل کشور -8
  ستاد کل نیروهاي مسلحیات معاون عمل -9

  رئیس سازمان بسیج مستضعفین -10
  )دبیر(رئیس سازمان پدافند غیرعامل -11

جمهـور   مصوبات کمیته با تأیید رئیس کمیتـه و ابـالغ رئـیس    - 3تبصره
نحـوه ابـالغ   . االجـراء اسـت   براي تمامی دستگاههاي کشوري و لشـکري الزم 

  .گردد عیین میمصوبات و وظایف کمیته دائمی در اساسنامه ت
دولـت مکلـف اسـت هزینـه اجـراي طرحهـاي پدافنـد         -4تبصره

  .بینی کند غیرعامل دستگاههاي اجرائی را در لوایح بودجه سنواتی پیش
عمـومی و  (هاي پدافند غیرعامـل بخـش غیردولتـی   طرح -5تبصره
ند غیرعامـل کشـور تهیـه و اجـراء     تحت نظارت سازمان پداف) خصوصی

هاي آن با تأیید سازمان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول  شود و هزینه می
  . گردد مالیاتی محسوب می

اساسنامه سازمان توسط ستاد کل نیروهـاي مسـلح و بـا     -6تبصره
و » دفاع و پشتیبانی نیروهـاي مسـلح  «و » کشور«هاي  همکاري وزارتخانه

و بـه   شـود  مـی  مـاه تهیـه   رنامه و بودجه حداکثر ظرف مدت سهسازمان ب
  .رسد تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا می
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  رئيسه محترم مجلس شوراي اسالمي هيأت

  ) 4(ماده نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی و  آییناحتراماً، در اجراي 

  نظـر   25/3/1389قانون تدوین و تنقیح قـوانین و مقـررات کشـور مصـوب     

 کشـور  پدافنـد غیرعامـل  سـازمان  طرح تشکیل در مورد  معاونت قوانین

  .شود تقدیم می

 معاون قوانین
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  .است رعایت شده £
  )نظر کارشناسیاعمال با . (است رعایت شده ¢
 .شود است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می رعایت نشده £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  .دارد ¢
 .ندارد £

  كل تدوين قوانين نظر اداره
  معاون محترم قوانين

قانون تدوین و تنقـیح قـوانین و مقـررات    ) 4(ماده ) 4(و ) 2(در اجراي بندهاي  احتراماً
  :شود کل به شرح زیر تقدیم می نظر این اداره 25/3/1389کشور مصوب 

  

  :سابقه تقديم -١
  .ده استشقبالً تقدیم ن ¢ -  130ماده 
  کمیسیون   £/ مجلس £در و در تاریخ               تقدیممورخ             قبالً در جلسه علنی شماره         £ -        

  :رد شده و اینک) قانون اساسی 85موضوع اصل (
  

  با تغییر اساسی £
  

  پیش از انقضاء شش ماه  £
  

  با انقضاء شش ماه £
  

  مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس     
  
 : قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور) ٤(ماده ) ٢(در اجراي بند  -٢
  

  نگارش قانونی و ویرایش ادبی در طرح تقدیمی آیین
    

 :)شكلي(نامه داخلي مجلس  از نظر آيين -٣
  - 127ماده  - الف

     )نفر 15(حداقل امضاء الزم  - اول
  

  موضوع و عنوان مشخص - دوم
  

          دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه - سوم
  

         موادي متناسب با اصل موضوع و عنوان - چهارم
  

  مواجه با ایراد     است و پیشنهاد آن به عنوان                                      طرح تقدیمی داراي - 138ماده  - ب

  

  )مشروط به تصویب مجلس(نفر از نمایندگان  50با تقاضاي کتبی  £
  بدون تغییر اساسی £
 نفر از نمایندگان 50با تقاضاي کتبی کمتر از  £

  .باشد می £
 .باشد نمی £

ا موضوع        يك £
موضوع يك از بيش ¢

  

  .باشد نمي £
 .باشد مي ¢

  واحده ماده ¢
 مواد متعدد £
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  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

 .ندارد ¢
.شود اصول مغاير و دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي/ اصلدارد،  £

  . ندارد ¢
 .شود دارد، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مي £

  . شده است ¢
 .شود ، دليل مغايرت به ضميمه تقديم مينشده است £

  شود نمي ¢
 شود مي £

  . ندارد ¢
 .دارد £

  . ندارد £
 .دارد £

ــد - ٤ ــاده) ٤(در اجــراي بن ــررات كشــور  ) ٤(م ــوانين و مق ــيح ق ــدوين و تنق ــانون ت   ق
 :٢٥/٣/١٣٨٩مصوب 
  از نظر قانون اساسي؛: اول

  طرح تقدیمی با قانون اساسی بطورکلی مغایرت  
  

  انداز؛ هاي كلي نظام و سند چشم از نظر سياست: دوم
     انداز مغایرت هاي کلی نظام و سند چشم طرح تقدیمی با سیاست  

  
  از نظر قانون برنامه؛: سوم

  برنامه مغایرتطرح تقدیمی با قانون   
  

  ؛)ماهوي(نامه داخلي مجلس  آييناز نظر : چهارم
  

  رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی -140ماده  -الف  
  

  رأي نمایندگان         و نیاز به                     تغییر برنامه مصوبموجب اصالح یا  - 181ماده  - ب  

  
  .شود برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم می ....تعداد   

 
 مدیرکل تدوین قوانین
 
_______________________________________________  

  
  قانون اساسي مغايرت) ١٥٦(اصل) ٥(بندطرح تقديمي از حيث پيشگيري از وقوع جرم با  -٥

  
  

از وقوع جرم قوه قضائيه پیشگیريمعاونت اجتماعي و   

٢  
٣  
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