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باسمهتعالی

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً طرح ذیل که به امضای ۴۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم میشود.

مقدمه (دالیل توجیهی): 
سازمان پدافند غیرعامل کشور در سال ۱۳۸۲ به منظور مصونسازی زیرساختهای حیاتی، حساس و مهم 
فعالیت خود را آغاز نموده و اساسنامه این سازمان در سال ۱۳۹۳ به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا 
رسیده است . معظمٌله در دیدار مورخ ۶/ ۸/ ۹۷ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص اهمیت فعالیت

های قانونی سازمان پدافند غیرعامل بیان فرمودند: «ببرید مجلس و قانونیش کنید [تشکیل سازمان پدافند غیر 
عامل را] منتهی با فوریت، چون مسأله پدافند غیرعامل مسأله واقعاً فوری و مهمی است» در راستای تحقق 
تدبیر معظمٌله و با توجه به اهمیت روزافزون موضوعات مرتبط با پدافند غیرعامل و همچنین تحوالت فناورانه 
و تهدیدات نوین دشمن و ضرورت ایجاد هماهنگی بین دستگاههای اجرائی کشوری و لشکری و رعایت 
الزامات پدافند غیرعامل در طرحها و پروژههای حیاتی، حساس و مهم کشور، طرح تشکیل سازمان پدافند 

غیرعامل برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی تقدیم میشود: 

 لذا طرح ذيل تقديم ميشود:
محمدحسین فرهنگی - علی علی زاده - محمدصالح جوکار - سیدجواد حسینی کیا - علی اصغر 
عنابستانی - احمدحسین فالحی - حسین حاتمی - علی اکبر علیزاده برمی - حسین امامی راد - بهروز 
محبی نجم آبادی - فریدون حسنوند - صدیف بدری - جعفر قادری - حسینعلی حاجی دلیگانی - 
سیدعلی یزدی خواه - علی خضریان - مالک شریعتی نیاسر - رضا حاجی پور - سیدناصر موسوی 
الرگانی - نصراله پژمان فر - کمال علیپورخنکداری - رضا تقی پورانوری - رحمت اله نوروزی - حسن 
رزمیان مقدم - پرویز اوسطی - احسان ارکانی - حسن نوروزی - ابوالفضل ابوترابی - سلمان اسحاقی 
- سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی - احمد محرم زاده یخفروزان - عباس جهانگیرزاده - الهویردی 
دهقانی - جعفر راستی - علی زنجانی حسنلوئی - بهزاد رحیمی - محمدتقی نقدعلی - روح اله نجابت 
- کمال حسین پور - ابوالفضل عموئی - سیدکاظم دلخوش اباتری - موسی احمدی - علیرضا سلیمی 

- غالمعلی کوهساری 
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عنوان طرح:
طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور

طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور
مادهواحده

طرحهای پدافند غیرعامل بخش غیردولتی(عمومی و خصوصی) تحت نظارت سازمان پدافند غیرعامل کشور تهیه و اجراء میشود و هزینه
های آن با تأیید سازمان مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میگردد. 

تبصره۱
سازمان پدافند غیرعامل دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و بر اساس قوانین و مقررات نیروهای مسلح و سایر قوانین موضوعه 

کشور اداره میگردد.
تبصره۲

کمیته دائمی پدافند غیرعامل» بهعنوان باالترین مرجع تصمیمگیری در سطح ملی و قلمرو جمهوری اسالمی 
ایـران با اعضای ذیل تشکیل میگردد:

۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح (رئیس)

۲- وزیر کشور

۳- وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 

۴- وزیر نفت

۵- وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات

۶- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۷- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی 

۸- دادستان کل کشور

۹- معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح

۱۰- رئیس سازمان بسیج مستضعفین

۱۱- رئیس سازمان پدافند غیرعامل(دبیر)

تبصره۳
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مصوبات کمیته با تأیید رئیس کمیته و ابالغ رئیسجمهور برای تمامی دستگاههای کشوری و لشکری الزماالجراء است. نحوه ابالغ مصوبات 
و وظایف کمیته دائمی در اساسنامه تعیین میگردد.

تبصره۴
تبصره۵
تبصره۶

اساسنامه سازمان توسط ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری وزارتخانههای «کشور» و «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» و سازمان برنامه 
و بودجه حداکثر ظرف مدت سهماه تهیه میشود و به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا میرسد.
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هیأترئیسه محترم مجلس شورای اسالمی
احتراماً، در اجرای قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسالمی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب 

۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح: 

طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور تقدیم می شود.

معاون قوانین
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نظر ادارهکل تدوین قوانین
معاون محترم قوانین

احتراماً در اجرای بندهای (۲) و (۴) ماده (۴)   تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این ادارهکل 
بهشرح زیر تقدیم میشود:

قبال تقدیم نگردیده است ██ ماده ۱۳۰ ۱- سابقه تقدیم:
قبالً در جلسه علنی شماره        مورخ        تقدیم و در تاریخ            در ☐

کمیسیون
☐

(موضوع اصل ۸۵ قانون اساسی) رد شده و اینک با: صحن
☐

با تقاضای کتبی ۵۰ نفر از نمایندگان (مشروط به تصویب مجلس) ☐ با تغییر اساسی ☐
بدون تغییر اساسی ☐ پیش از انقضاء شش ماه ☐

با تقاضای کتبی کمتر از ۵۰ نفر از نمایندگان ☐ با انقضاء شش ماه ☐

می باشد ☐ می باشد ☐ مجدداً قابل پیشنهاد به مجلس  

۲- در اجرای بند (۲) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور:
رعایت شده است. ██

رعایت شده است(با نظر کارشناسی) ☐ در طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی
رعایت نشده است، دالیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

۳- از نظر آییننامه داخلی مجلس (شکلی)
الف- ماده ۱۳۱-

ندارد
☐

دارد ██ اول- حداقل امضا الزم (۱۵ نفر)
ندارد
☐

دارد ██ دوم- موضوع و عنوان مشخص  
ندارد
☐

دارد ██ سوم- دالیل لزوم تهیه و پیشنهاد در مقدمه
ندارد
☐

دارد ██ چهارم- موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان

 ب- ماده ۱۳۸-

مواد متعدد ☐ یک موضوع ██

ماده واحده ██

است و پیشنهاد آن به عنوان
بیش از یک موضوع

☐

طرح تقدیمی دارای

نمی باشد.
☐

می باشد. ██

مواجه با ایراد
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۴- در اجرای بند (۴) ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ :
اول: از نظر قانون اساسی؛

ندارد. ██ طرح تقدیمی با قانون اساسی به طور کلی مغایرت 
دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

دوم: از نظر سیاستهای کلی نظام و سند چشمانداز؛

ندارد. ██

طرح تقدیمی با سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز 
مغایرت 

دارد.اصول مغایر به ضمیمه تقدیم می شود. ☐
سوم: از نظر قانون برنامه؛

ندارد. ██    طرح تقدیمی با قانون برنامه مغایرت 
دارد.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

چهارم: از نظر آییننامه داخلی مجلس (ماهوی)؛

شده است. ██ الف- ماده ۱۴۰- رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی     
نشده است.دلیل مغایرت به ضمیمه تقدیم می شود. ☐

نمی شود ██ ب- ماده ۱۸۱- موجب اصالح یا تغییر برنامه مصوب
می شود ☐

ندارد. ██ و نیاز به  ۲/۳ رای نمایندگان
دارد. ☐

تعداد .......... برگ اظهارنظر به ضمیمه تقدیم میشود.
مدیر کل تدوین قوانین

۵- طرح تقدیمی از حیث پیشگیری از وقوع جرم با بند (۵)اصل(۱۵۶) قانون اساسی مغایرت

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

 ندارد.
 دارد.

 ندارد.
 دارد.
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ضمیمه نظر ادارهکل تدوین قوانین
بیان مستندات و دالیل مغایرت:

در رابطه با طرح تقدیمی آیین نگارش قانونی و ویرایش ادبی: طرح کارشناسی بودهاست. 
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نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین

معاون محترم قوانین
احتراماً در اجرای بندهای (۱) و (۳)  ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ نظر این اداره

کل به شرح زیر تقدیم میشود:

۱. در اجرای بند (۱):
وجود ندارد ██   الف- در خصوص طرح تقدیمی قوانین متعارض

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
وجود ندارد ██   ب- در خصوص طرح تقدیمی قوانین مرتبط

وجود دارد که به شرح ضمیمه تقدیم می شود. ☐
۲. در اجرای بند (۳):

الزم است. ☐

با عنایت به بررسیهای به عمل آمده قانونگذاری در این موضوع 

الزم نیست. ☐

 

تعداد .......... برگ سوابق قانونی و نظر ادارهکل به ضمیمه تقدیم میشود.

مدیرکل اسناد و تنقیح قوانین
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ضمیمه نظر ادارهکل اسناد و تنقیح قوانین
نظر ادارهکل به انضمام سوابق قانونی

الف- نظر ادارهکل

ب- سوابق قانونی

سوابق به شرح زیر تقدیم می گردد :

عنوان قانون: قانون عضویت رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور در برخی از شوراهای عالی مصوب: ۱۳۹۶/۰۸/۲۴

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب--منقح۱۳۹۶/۱۱/۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۱/۱۰

بخش های قانون: -ماده ۵۸

عنوان قانون: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ( ۱۴۰۰ - ۱۳۹۶ ) مصوب 
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ با اصالحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶/۱۲/۵ مصوب: ۱۳۹۵/۱۲/۲۱

بخش های قانون: بخش ۵-ماده ۲۷**بخش ۵-ماده ۲۷-ب**بخش ۵-ماده ۲۷-ب-ردیف۵**بخش ۱۰-ماده ۴۱**بخش ۱۰-
ماده ۴۱-الف**بخش ۱۰-ماده ۴۱-الف-تبصره**بخش ۱۰-ماده ۴۱-ب**بخش ۱۴-ماده ۷۴**بخش ۱۴-ماده ۷۴-ر**بخش 
۱۸-ماده ۱۰۶**بخش ۱۸-ماده ۱۰۶-پ**بخش ۱۸-ماده ۱۰۶-پ-ردیف۱**بخش ۱۸-ماده ۱۰۶-پ-ردیف۲**بخش ۱۸-

ماده ۱۰۶-پ-ردیف۳**بخش ۱۸-ماده ۱۰۹**بخش ۱۸-ماده ۱۰۹-الف**بخش ۱۸-ماده ۱۰۹-ب

عنوان قانون: اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشور ستاد کل نیروهای مسلح مصوب ۱۷ /۰۹ /۱۳۹۳ -- منقح ۱۳۹۷/۵/۲ مصوب: 
۱۳۹۳/۰۹/۱۷

بخش های قانون: همه متن

عنوان قانون: سیاست های کلی پدافند غیرعامل مصوب ۲۶ /۱۱ /۱۳۸۹==منقح ۱۳۹۸/۸/۲۸ مصوب: ۱۳۸۹/۱۱/۲۶

بخش های قانون: همه متن
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