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 اقدام سریع 

از: سازمان پدافند غیر عامل کشور- معاونت امور صنعت، تجارت و صنایع دفاعی 
به: ریاست محترم اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران- آقای غالمحسین شافعی 

موضوع: ابالغ دستورالعمل،آیین نامه و طرح مربوط به صنایع و واحد های صنعتی 
 مسئله ی پدافندغیرعامل مسئله ی بسیار مهمی است و هرروزی که می گذرد بر اهمیت پدافند غیرعامل افزوده می شود. امام خامنه ای 

(مدظله العالی) 

سالم علیکم؛ 
با صلوات بر حضرت محمّد و آل محمّد (ص) و با احترام؛ آسیبرسانی به زیرساختها و صنایع ملی از جمله اهدافی است که 
دشمنان کشور به دنبال دستیابی به آن میباشند. عدم توجه و اهتمام مسئولین دستگاههای اجرایی به رعایت حرایم، ضوابط و 
استانداردهای ملی و بینالمللی حوزههای ایمنی، امنیت و پدافند غیرعامل صنایع به منظور کاهش مستمر آسیبپذیریها، ارتقا 

آمادگیها، استحکامبخشی و افزایش تابآوری زیرساختها میتواند دشمن را در رسیدن به این اهداف کمک نماید.

در مقابل اهتمام بر اجرای الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل و توجه، تامین و ارتقاء مستمر امنیت و پدافند غیرعامل در تمام ابعاد 
سایبری، شیمیایی، کالبدی، شناختی، اقتصادی، حفاظتی و... میتواند از بروز حوادث و فجایع ناگوار و پیامدهای خسارت بار آن 

جلوگیری نماید.

با توجه به توضیحات معنونه و در راستای کاهش آسیبپذیری و مصونسازی صنایع و واحدهای صنعتی کشور، به پیوست 

آئین نامه الزامات و مالحظات عمومی پدافند غیرعامل صنایع و واحدهای صنعتی .1
دستورالعمل برآورد تهدیدات و مخاطرات حوزه صنعت .2

دستورالعمل درجه بندی خطر زایی صنایع و مراکز پرخطر .3
(CIP)طرح حفاظت از زیر ساخت حوزه صنعت .4

طرح پاسخ اضطراری به تهدیدات سایبری (ERP سایبری) .5
طرح پاسخ اضطراری به تهدیدات شیمیایی(ERP شیمیایی) .6
نظام مصوب مصونسازی و عملیات پدافند شیمیایی کشور  .7

نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور .8
شناسنامه پدافند غیرعامل در واحدهای صنعتی شیمیایی .9

الزامات کالبدی مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان  .10
الزامات و مالحظات پدافند غیرعامل مراکز داده  .11
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آیین نامه اجرایی ماده 58 قانون احکام دائمی  .12
آیین نامه حمل و نقل جاده ایی مواد خطرناک  .13

جدول چک لیست بازدیدهای استانی حوزه صنعت .14

ارسال و نحوه اجرای آن در بازدیدهای نماینده این سازمان (جانشین معاونت صنعت آقای دکتر حمیدرضا محمدی) ارزیابی 
خواهد گردید. خواهشمند است دستور فرمایید مفاد آییننامه/ دستورالعمل با تشکیل کارگروههای تخصصی و یا بهکارگیری 

افراد/ شرکتهای خبره در حوزه پدافند غیرعامل، عملیاتی و گزارش آن هر 3 ماه یکبار به این سازمان ارسال گردد. 

 
رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور 

سرتیپ پاسدار غالمرضا جاللی 

 
 


