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 بحران كشور تیریقانون سازمان مد

 اتیاول: کل فصل

شاسه  مهر ر در برابهر     ،یریشهذ  بیکهاه  ططهر و آسه    ،یریشه  یبینهی و ش  جامعهه در امهور شهی     یمنظور ارتقای توانمند به -9ماده

بها ایاهاد مههدیریت یچهاررهه در امهر سیاسههت ذاری،      یآور تههاب تیه تقو ،یمنه یا نیهها، تهه م  مخهاطرات طبیعهی، اههوادب و بحهران   

رسهانی متمرکهز، سهاماندهی و بازسهازی منهاط        اجرائهی و شووهشهی، اطه      ههای  ریزی، ایااد هماهن ی و انساام در زمینهه  برنامه

بهرای مهدیریت    داریه ربط در اوزه اوادب و سهوانح و کمهب بهه توسهعه شا     بر فعالیت دست اههای ذی  یدیده و نظارت دق آسیب

 شود. بحران کشور ااچام زیر وضع می

 یمرسسهات انتاهاع   ،یدولته  یهها، مرسسهات و شهرکتها    ها، سهازمان  اعم از وزارتخانه رانیا یاس م یگانه جمهور سه یقوا -2ماده

 ،یردولته یغ یعمهوم  یو همچنهین مرسسهات و نهادهها    یدولته  مهه یب یشهرکتها  ،یدولت یسسات اعتباروابسته به دولت، بانچها و مر

نظهر مقهام    ریه ز ینهادهها و وااهدها   هیه کل ،یامنیتی و انتظهام  ،ینظام یروهاین ،یاس م بانق  یو نهادها ادهایبن ،یمرسسات عموم

قهانون   نچهه ینام است، اعم از ا حیتصر ایکه شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر  ییله و دست اهها و واادها با اذن معظمٌ یمعظم رهبر

 باشند. وابسته یا تابعه آنها مشمول این قانون می یو شرکتها ساتکنند و مرس تیو مقررات عام تبع نیاز قوان ایطاص طود را داشته 

 شرح زیر است: قانون به نیکار رفته در ا ماهوم واژگان و عبارات اطتصاری به -3ماده

جامعهه   ایه  طیامنیتی و اجتمهاعی  کهه در رهورت وقهو  در محه      -جز موارد نظامی )به یکن  انسان ای یعیطب دهیمخاطره: شد -الف

 بار شود. بحران و ااد ه طسارت بیبه  لیتبد تواند یم ریشذ بیآس

 یاز وقهو  مخهاطره اسهت و مناهر بهه طسهارات و ا هرات مناه         یبحران: از هم گسیخت ى جدى عملچرد یب جامعه که ناشه  -ب

مسهرول   یطورى که مواجهه با آن فراتر از توانایى جامعه مت  ر و دسهت اهها  شود، به مى محیطى ستیگسترده انسانى، اقتصادى یا ز

   این قانون باشد. 2موضو  ماده )

محیطی در جامعه اسهت کهه    شامل فیزیچی، اجتماعی، اقتصادی و زیست رمادییمادی و غ ی: ضعف و کمبودهایریشذ بیآس -پ

 وقو  مخاطرات منار به بحران شود. شود یباعث م

 شذیر است. ططر: مقدار یا اندازه طسارات انسانی و مادی ااتمالی، دررورت وقو  یب مخاطره در جامعه آسیب -ت

و کاه  ططر،  یریش یبینی، ش است که با هدف شی  یها و اقدامات نامهبر چردها،یبحران: نظام ااکم بر راهبردها، رو تیریمد -ب

 .ردیگ یرورت م یا رورت ررطه و شاس  کارآمد و بازتوانی و بازسازی شس از وقو  اوادب و سوانح، به یآمادگ
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مخهاطرات،   لیه شهناطت و تحل  ،ییکهه شهامل شناسها    شهود  یگاتهه مه   یو اقهدامات  ریو کاه  ططر: به ماموعهه تهداب   یریش یش -ج

راهبردهها و   نیهی تع ،یا توسهعه  یکهارگیری مهدیریت کهاه  ططهر در تهدوین برنامهه و بودجهه بخشهها         الهزام بهه   هها،  یریشذ بیآس

 کاه  ططر اوادب و سوانح در کشور است. یها برنامه یو اجرا نیگوناگون، تدو یبخشها یها تیاولو

مسرول را بهرای شاسه  مهر ر بهه اهوادب و سهوانح        یمعه و دست اههاجا تیاست که ظرف  یو اقدامات ری: ماموعه تدابیآمادگ -چ

 از آن را به اداقل برساند. یناش یو ماد یکه طسارات انسان یطور به دهد یم  یافزا

جستاو، ناهات و امهداد،    ه،یتخل ع،یاست که با وقو  ااد ه آغاز شده و شامل هشدار سر یو اقدامات ها تیشاس : ماموعه فعال -ح

 .باشد یهر بحران م یها یوگیت مین امنیت و نظایر اینها، متناسب با و

  تهرمیم و بهبهود طهدمات و سهاطتارها، معیشهت،      یکهه بهرا   شهود  یگاتهه مه   یو اقهدامات  ریبازسازی و بازتوانی: به ماموعه تداب -خ

آنهها در   تیه و ظرف ییبه نحوی که موجب ارتقای توانا شود؛ یمتوانمندی و شرایط زندگى جوامع مت  ر از اوادب و سوانح اناام 

 جهت کاه  ططر اوادب آتی شود.

در برابر اوادب و سوانح و  یتحمل و سازگار ،یستادگیا یجامعه در معرض مخاطرات، برا اینظام  بی یی: به توانایآور تاب -د

 .دشو یگاته م دهید بیموقع جامعه آس بازتوانی و بازسازی مر ر و به

 ازیه و ن شود یم اادیبعد از وقو  آن ا ایبودن ااد ه  الوقو  بیوقو  مخاطرات و قر یشرایط اضطراری: وضعیتی است که در ش -ذ

 شاس  دارد. یالعاده برا به اقدامات فوق

 بحران کشور  تیریمد یعال ی: شورایعال یشورا -ر

 بحران کشور  تیریسازمان: سازمان مد -ز

 عملیات شاس  به بحران یو فرمانده یهماهن  ،یریش یستاد: ستاد ش -ژ

 شود: شرح زیر تهیه و تدوین می اسناد ملی و استانی مورد نیاز این قانون به -4ماده

ارهول،   ها، یریگ و مقررات، جهت نیقوان ریقانون و سا نیاست که در رهارروب ا یبحران: سند تیریسند راهبرد ملی مد -الف

قانون  نیمشمول ا یشاس  و بازتوانی و بازسازی توسط دست اهها ،یو کاه  ططر، آمادگ یریش یی، شبین شی  یو روشها ارهایمع

. ایهن  کند یهای توسعه کشور مشخص م کلی اب غی مقام معظم رهبری و برنامه های استو نحوه مشارکت مردم را هماهنگ با سی

 رسد. می یعال یسند با ت یید ستاد ملی به تصویب شورا

  این 2دست اههای مسرول موضو  ماده ) هیاست که سازمان با مشارکت کل یبرنامه ملی کاه  ططر اوادب و سوانح: سند -ب

و اههداف ویهوه کهاه  ططهر      کنهد  یمه  هیه بحران ته تیریو مقررات و در رهارروب سند راهبرد ملی مد نیقوان تیقانون، با رعا

 رسد. عالی می کند. این سند با ت یید ستاد ملی به تصویب شورای می یاناوادب و سوانح را به همراه اقدامات مربوطه ب
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و مقهررات و بها    نیقوان تیبحران استان با رعا تیریاست که اداره کل مد یبرنامه استانی کاه  ططر اوادب و سوانح: سند -پ

مه ملی کاه  ططر اوادب و سوانح   این قانون متناظر در استان، بر اساس برنا2دست اههای مسرول موضو  ماده ) هیمشارکت کل

. ایهن سهند شهس از    ردیگ یکاه  ططر استان را دربر م یو راهچارها ها تیظرف ها، یریشذ بیو شناطت مخاطرات، آس کند یم هیته

 االجراء است. ت یید سازمان الزم

دسهت اههای مسهرول    هیه و مقهررات و بها مشهارکت کل    نیقهوان  تیه است که سازمان با رعا یو شاس : سند یبرنامه ملی آمادگ -ت

و اقدامات دست اههای مسرول  فیو وظا کند یم هیبحران ته تیری  این قانون، در رهارروب سند راهبرد ملی مد2موضو  ماده )

ایهن سهند بها     کنهد.  مهی  نیهی ها تب موقع به اوادب و بحران مطلوب و شاس  مر ر و به یرا جهت آمادگ یسازمان نیب یو نحوه هماهن 

 رسد. عالی می ت یید ستاد ملی به تصویب شورای

 هیه و مقررات و با مشارکت کل نیقوان تیبحران استان با رعا تیریاست که اداره کل مد یو شاس : سند یبرنامه استانی آمادگ -ب

و  فیکهرده و وظها   هیه و شاسه  ته  ی  این قانون متناظر در استان، بر اساس برنامهه ملهی آمهادگ   2مسرول موضو  ماده ) یدست اهها

ها  موقع به اوادب و بحران مطلوب و شاس  مر ر و به یرا جهت آمادگ یسازمان نیب یهماهن مسرول و نحوه  یاقدامات دست اهها

 االجراء است. کند. این سند شس از ت یید سازمان الزم می نییتب

 یطراهها  هیه و ته یمهر ر بهازتوان   یهها، ال وهها و روشهها    رروباست که ضوابط، رها یبرنامه ملی بازسازی و بازتوانی: سند -ج

  2دست اههای مسرول موضو  مهاده )  هیو توسط سازمان و با مشارکت کل ردیگ یقبل و بعد از اوادب و سوانح را دربرم یبازساز

ن سند با ت یید سهتاد ملهی بهه    . ایشود یم هیبحران ته تیریدر رهارروب راهبرد ملی مد ررات،و مق نیقوان ریسا تیاین قانون با رعا

 رسد. عالی می تصویب شورای

 یاز طراهها  بیه ههر   یو اجرا یزیر کاه  ططر اوادب و سوانح در برنامه یاست که ر ون  یکاه  ططر: سند وستیش -چ

  ایهن  2کند. این سند توسط دست اههای موضهو  مهاده )   می نییبر شواهد تب یو مبتن یدانیمطالعات م  یهمتراز آن را از طر ایملی 

 رسد. شود و به تصویب رئیس سازمان می دارند، تهیه می عهدهمذکور را بر یها  قانون که مسرولیت برنامه

ه و مهاه تهیه   االاجراءشدن این قانون اداکثر ظهرف مهدت شه     های ذکرشده در این ماده از زمان الزم کلیه سندها و برنامه -تبصره

 شود. مراال تصویب آن طی می

 دوم: ارکان فصل

 ارکان موضو  این قانون به ترتیب عبارتند از: -5ماده

 یعال شورای – الف

 سازمان  -ب

 ستاد -پ
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های کلی اب غهی مقهام معظهم رهبهری،      بحران کشور، در محدوده سیاست تیریمد نهیاجرائی در زم یاست ذاریمنظور س به -6ماده

 :شود یم لیتشچ ریاشخاص ز تیبحران کشور با عضو تیریمد یعال یشورا

 جمهور )رئیس شورا   جمهور یا معاون اول رئیس رئیس -9

 رئیس شورا  کشور)نائب ریوز -2

 مسلح  یروهاین یبانیوزیر دفا  و ششت -3

 وزیر راه و شهرسازی  -4

 وزیر بهداشت، درمان و آموزش شزشچی  -5

 وزیر نیرو  -6

 رزیوزیر جهاد کشاو -7

 وزیر اط عات  -8

 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح  -1

 رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور -91

  رانیا یاس م یرئیس سازمان ردا و سیمای جمهور -99

 سازمان )دبیر شورا  سیرئ -92

 رانیا یاس م یه ل اامر جمهور تیجمع سیرئ -93

شوراها و یب نار از اعضای کمیسیون عمران به انتخهاب مالهس شهورای    نار از اعضای کمیسیون امور داطلی کشور و   یب -94

 اس می )به عنوان ناظر 

 جمهور.. سیکشور با اچم رئ ریوز دییسازمان ،تا سیشنهادرئیبحران به ش تیریدونار از متخصصان مد -95

 رئیس سازمان بسیج مستضعاین -96

 ورا را برای رؤسای قوا ارسال کند.عالی موظف است گزارش مصوبات آن ش دبیر شورای -9تبصره

العاده آن بر اسب ضهرورت بهه شیشهنهاد     و جلسات فوق بار بیاداقل هر سه ماه  یبه رورت عاد یعال یجلسات شورا -2تبصره

آن  ماتیو تصم افتهی تیاعضاء رسم بیجلسات با اضور نصف به ع وه  نی.اشود یم لیسازمان و ت یید وزیر کشور تشچ سیرئ

 شود. یآراء اتخاذ م ینسب تیبا اکثر

 در وزارت کشور)سازمان مدیریت بحران کشور  مستقر است.  یعال یشورا رطانهیدب - 3تبصره

 سیجلسهه) رئه   سیرئه  دییه مصهوبات بها تا   نیه مصوبات آن اسهت. ا  یاجرا یری یمسرول اب غ و ش ،یعال یشورا رطانهیدب -4تبصره

 کشور الزم االجراء است. ریوز یو ابیجمهور  و در ع سیمعاون اول رئ ایجمهور 

 



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

  بحرانمدیریت جزوه 

 کشوربحران  مدیریت سازمان درتهیه شده  

 11 از 5 صفحه   

   عبارت است از: یعال یشورا فیوظا -7ماده

 ماه  شس از تدوین آن بحران ظرف مدت سه تیریروزرسانی سند راهبرد ملی مد و به بیتصو -الف

و شاسه  و برنامهه ملهی بازسهازی و      یروزرسانی برنامه ملی کاه  ططهر اهوادب و سهوانح، برنامهه ملهی آمهادگ       و به بیتصو -ب

 ماه شس از تدوین آنها  ظرف مدت سه یبازتوان

های اجرائهی مهدیریت بحهران بهوده و نیهاز بهه طهرح در         سیاست  عالی، سایر موضوعاتی را که مربوط به اوزه دبیر شورای -تبصره

 کند. عالی داشته باشد به آن شورا شیشنهاد می شورای

تشهچیل شهده بهود،     39/2/9387موجب قانون تشچیل سهازمان مهدیریت بحهران کشهور مصهوب       از این بهسازمان، که شی   -8ماده

 مسرولیت یچهارر ی در اعمال مدیریت بحران کشور و ارتقای ا ربخشی آن را برعهده دارد.

بحهران   تیریمهد  نهه یسال سابقه کار تخصصی در زم که تحصی ت دانش اهی مرتبط و اداقل هات یکسان انیسازمان، از م رئیس

 شنهادیشود و با ش یجمهور منصوب م سیدوره شناساله به شیشنهاد وزیر کشور و تصویب هی ت وزیران با اچم رئ بی یدارند برا

 .رددگ یجمهور عزل م سیرئ رشیکشور و شذ ریوز

نظهر اسهتاندار و    ریه ز بیه ساطتار سازمانی مناسب و متناظر برای وظایف سهازمان در سهطوح اسهتانی و شهرسهتانی بهه ترت      -9تبصره

شود  یم یسازمان طراا شنهادیبه ش یمنطقه ا یها تیو اساس یمیاقل طیشرا ،ییایگستره جغراف ف،یفرماندار، متناسب با اام وظا

 رسد. یکشور م یو استخدام یب سازمان اداریبه تصو یمراال قانون یو بعد از ط

 شود:  رئیس سازمان به ترکیب اعضای شوراهای عالی مشرواه ذیل اضافه می -2تبصره

عهالی شهرسهازی و معمهاری ایهران        قهانون ت سهیس شهورای   3عالی شهرسازی و معماری ایران موضو  اچم مهاده )  شورای -الف

 با ار اات و الحاقات بعدی 22/92/9359مصوب 

بها   28/3/9353زیسهت مصهوب      قهانون اااظهت و بهسهازی محهیط    2اده)موضو  اچم مه  ستیز عالی اااظت محیط شورای -ب

 ار اات و الحاقات بعدی

با ار اات و الحاقات  6/91/9371  قانون تشچیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 91عالی آب موضو  اچم ماده ) شورای -پ

 بعدی

 با ار اات و الحاقات بعدی 31/3/9351مصوبایران  ی  قانون ت سیس بیمه مرکز91بیمه موضو  اچم ماده ) یعال یشورا -ت

 است. یماده بدون ا  را نی  ا2تبصره ) "ت"و بند  "الف"موضو  بند  یعال یسازمان در شوراها سیرئ تیعضو -3 تبصره

  سازمان عبارت است از: فیوظا -1ماده

و شاسه  و   یبحران، برنامه ملی کاه  ططر اهوادب و سهوانح، برنامهه ملهی آمهادگ      تیریسند راهبرد ملی مد نیو تدو هیته -الف

 یعال یشورا بیجهت تصو یبرنامه ملی بازسازی و بازتوان
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افزایی و تحق  اهداف که ن از طریه  تشهچیل بانهب اط عهاتی       سازمانی به منظور ایااد هم بین  ارتقای همچاری و هماهن ی -ب

ضهوابط فنهی،    هیه ته ،یابیه  و علهت  یرسی متناسب بهه نظهام جهامع مهدیریت اط عهات، مستندسهاز      تخصصی مدیریت بحران و دست

 جهت تصویب در ستاد ملی  قانون نیا ازیهای مورد ن استانداردها و دستورالعمل

و  یعه یاطلس ملی مخاطرات طب هیمخاطرات و درك ططر اوادب و سوانح در سطح کشور از جمله ته ییارتقای توان شناسا -پ

 یکاه  ططر اوادب و سوانح استانی جهت تصویب ستاد مل یها دوین برنامهت

   این قانون 2مرتبط موضو  ماده ) یها و مراکز شای  مخاطرات و هشدار سریع در دست اهها و ارتقای ظرفیت اادیکمب به ا -ت

 یجهت استقرار نظامها یهماهن  اادیو ا یزیر ایااد آمادگی مطلوب سازمانی و عملیاتی برای شاس  به بحران از جمله برنامه -ب

و ت سیسات وابسته به آنها، ایاهاد شهبچه ارتبهاطی     یطصور ،یردولتیغ یعموم ،یدر مرسسات دولت یمنیو ا یآمادگ نانیقابل اطم

جههت  الزم  یهها  ضوابط فنی و دسهتورالعمل  نیها و تدو و شاس  استان یآمادگ یها برنامه هیهاطتصاری برای شرایط اضطراری، ت

 در سطح کشور یامداد یها استاندارد کردن طدمات سازمان

   قانون اساسی 81با رعایت ارل هشتادم ) یو طارج یداطل یدولت یامچانات و کمچها عیو توز تیجذب، هدا -ج

ای الزم و هه  ارتقای توانایی کشور برای بازتوانی و بازسازی شس از وقو  اوادب و بحرانها از جمله شی یری ایااد زیرسهاطت  -چ

تدوین ضوابط، فرآیندها و استانداردهای مورد نیاز بازتوانی و بازسازی با همچهاری سهازمان ملهی اسهتاندارد و سهایر دسهت اههای       

   این قانون2موضو  ماده )

و  یمهال  یهها  تیه اما هها،  مهه یاسهتااده از ب  ریجبران طسارت نظ یو ارتقای روشها اادیجهت ا تیو اما تیهدا  ریزی، برنامه -ح

 در رهارروب قوانین یتیاما یها و رندوق وهیو  تیتسه ،یقیتشو یسازوکارها

ههای   فناوری یریکارگ به جیدر راستای ارتقای مدیریت بحران در کشور از جمله ترو  کمب به رشد و توسعه دان  و فناوری -خ

رندجانبهه بها    ایه دوجانبهه   یهها  یهمچهار   یه ز طرا یعلمه  یبهان  دهیه نظام د اادیو ا یشووه ندهیوسازها، آ در ساطت رانهیش یش نینو

  یدانش اهها و مرسسات شووهش

 عیه جهذب و توز  یهها  دستورالعمل هیالمللی از جمله ته ای و بین های الزم برای همچاری مر ر در سطح منطقه ایااد رهارروب -د

   قانون اساسی 81با رعایت ارل هشتادم ) یکمچهای طارج

و  یزیه ر محور و ترویج فرهنگ ایمنی در جامعه از طری  برنامه بحران جامعه تیریمد تیبرای تقو های مردمی توسعه مشارکت -ذ

 یروهها یهای ورزشهی، ن  فدراسیون ،یردولتیغ ینهادها ،یمردم یتشچلها تیو استااده از ظرف یآموزش، سازمانده یبرا یهماهن 

امایتی و تشویقی جهت آموزش و ارتقهای آمهادگی    سازوکارهای بحران، تدوین  تیریدر مد یداوطلب مردمی و بخ  طصور

 مردم در برابر بحران 

بحران کشهور و اعه م بهه سهازمان برنامهه و بودجهه        تیریمربوط به مد یو اق م امداد زاتیتاه ،یمال یازهایبینی ساالنه ن شی  -ر

 آنها نی  این قانون جهت ت م2دست اههای مسرول موضو  ماده ) ریکشور و سا
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و  دگانیه د بیبحران از جمله نظارت بر نحوه ارائه طدمات به آس تیریقانون در مد نیمشمول ا یبر عملچرد دست اهها نظارت -ز

 قانون نیا یمربوط به اجرا فیوظا ریسا

 ماه برای طی مراال قانونی ظرف مدت ش  ازیمورد ن یها نامه بیهای اجرائی و تصو نامه آیین ح،یلوا سینو  یتهیه ش -ژ

بحهران،   تیریقهانون در مهد   نیه مشهمول ا  یدست اهها و نهادها یها تیفعال ییافزا و هم یمنظور تسهیل انساام، هماهن  به -91ماده

 : شود یم اادیشرح زیر ا ها به ها و فرمانداری در سازمان، استانداری یو شهرستان یمدیریت بحران در سطوح ملی، استان یستادها

 رو،یه کشهور، ن  یهها  ربط وزارتخانه معاونان ذی تیسازمان و با عضو سیوزیر کشور، دبیری رئ استیستاد در سطح ملی به ر -الف

علهوم،   ،یاط عهات، ناهت، جههاد کشهاورز     یاط عات، ارتباطات و فنهاور  ،یبهداشت، درمان و آموزش شزشچ ،یراه و شهرساز

 ،یدادگسهتر  ،یامورطارجه، فرهنگ و ارشاد اسه م  ،ییمسلح، امور اقتصادی و دارا یروهاین یبانیدفا  و ششت ،یو فناور قاتیتحق

هه ل اامهر    تیو سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان انرژی اتمی، جمع یرنعت، معدن و تاارت و تعاون، کار و رفاه اجتماع

کشور،  یبهزیستی کشور، سازمان هواشناس ازمانمسچن انق ب اس می، س ادیمسلح، بن یروهایجمهوری اس می ایران، ستاد کل ن

جمهوری اس می ایران، سازمان بسیج مستضعاین، کمیته امداد امام طمینی)ره  و سایر دسهت اههای مهرتبط    ماییسازمان ردا و س

 .شود یم لی  این قانون، به تشخیص و دعوت دبیر ستاد تشچ2موضو  ماده)

متنهاظر سهتاد ملهی و     یمهدیران  در دسهت اهها   تیفرماندار با عضهو  استیبه ر  استاندار و ستاد شهرستان استیبه ر  ستاد استان -ب

  بحهران اسهتان و شهرسهتان،    تیری. مهدیران مهد  شهود  یم لیهمچنین سایر دست اههای مرتبط به تشخیص و دعوت رئیس ستاد تشچ

 دبیران ستادهای استان و شهرستان 

 بود.  طواهند

ستاد در ههر   سیو دعوت رئ صیو وقو  بحران به تشخ یاضطرار طیو در شرا بار بیماه  اداقل هر سه یطور عاد هستاد ب -تبصره

 . دهد یم لیزمان جلسه تشچ

شهردار و بخشدار منطقه محل ااد ه با دعوت رئهیس سهتاد موظانهد در سهتاد شهرسهتان اضهور یابنهد.          در شرایط اضطراری، -پ

 یابند.  عنوان عضو ناظر در ستاد شهرستان اضور می ی بخ  منطقه محل ااد ه بهرئیس شورای شهر و رئیس شورا

شود و ریاست سهتاد بها وزیهر     در ک نشهر تهران ع وه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران نیز به ترکیب ستاد اضافه می -9تبصره

 کشور است. 

آرای  تیه سهتاد بها اکثر   ماتیو تصهم  ابهد ی یمه  تیبا اضور اداقل دوسوم  اعضهاء رسهم   یعاد طیجلسات ستاد در شرا -2تبصره

بهداشهت،   ،یراه و شهرسهاز  رو،یه کشهور، ن  یهها  ستاد محدود به وزارتخانهه  بیترک ،یاضطرار طی. در شراشود یااضرین اتخاذ م

ی اسه می ایهران، سهازمان رهدا و     ه ل اامهر جمههور   تیو نات و جمع اتاط ع یارتباطات و فناور ،یدرمان و آموزش شزشچ

سهتاد   سیو دعهوت رئه   صیمرتبط با بحهران بهه تشهخ    یمسلح و سایر دست اهها یروهایجمهوری اس می ایران، ستاد کل ن ماییس
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 طیسهتاد در شهرا   ماتی. تصهم سهتند ین یاضهطرار  طیدر جلسهات سهتاد در شهرا    بتیمااز به غ ادشدهی یدست اهها ندگانیاست. نما

 االجراء است.   شود و الزم ستاد اتخاذ و اب غ می سیتوسط رئ یاضطرار

در شرایط اضطراری، در ستاد استان، یب نماینده از بین نمایندگان استان به انتخاب نماینهدگان همهان اسهتان و در سهتاد      -3تبصره

شهرستان به عنوان عضو ناظر از  شهرستان، نماینده شهرستان یا یب نماینده از بین نمایندگان شهرستان، به انتخاب نمایندگان همان

 یابند. می رمالس شورای اس می اضو

 :شود یزیر اناام م بیستاد در سطوح شهرستان، استان و ملی به ترت یو فرمانده یاضطرار طیاع م شرو  و طاتمه شرا -99ماده 

بهه اسهتاندار،    یرسان هرستان ضمن اط  شهرستان، فرماندار ش بیااد ه در قلمرو  ایسطح شهرستان: به دنبال وقو  مخاطره  -الف

. فرماندار در رورت رفهع  ردیگ یعملیات شاس  به بحران را برعهده م یو فرمانده کند یم یاضطرار طیدر رورت لزوم اع م شرا

 .کند یم  مطاتمه آن را اع ،یاضطرار طیشرا

شاسه  شهرسهتان محهل وقهو  ااد هه       تیه شدت ااد ه یا بحران را فراتر از ظرف ای زانیکه فرماندار، م یسطح استان: در رورت -ب

به رئیس سهازمان،   یرسان ضمن اط   ،یگزارش و دیی. استاندار در رورت ت دهد یدهد، مراتب را به استاندار گزارش م صیتشخ

طاتمهه آن را   ،یاضهطرار  طیرفهع شهرا   استاندار در رهورت  ر،ی. در االت أطردیگ یم عهدهعملیات شاس  به بحران را بر یفرمانده

عملیات شاس  به بحران و اع م  یفرمانده تینچند، فرماندار مسرول دییکه استاندار گزارش فرماندار را ت  ی. در رورتکند یاع م م

 طاتمه شرایط اضطراری را برعهده طواهد داشت. 

رسانی به رئیس سازمان، دررورت لهزوم   اندار ضمن اط  وقو  مخاطره یا ااد ه در فراتر از قلمرو یب شهرستان، است دررورت

گیرد و در رورت رفع شرایط اضطراری، طاتمه  کند و فرماندهی عملیات شاس  به بحران را برعهده می شرایط اضطراری اع م می

 کند. آن را اع م می

 صیشاس  استان محل وقو  ااد ه تشهخ  تیظرفااد ه یا بحران را فراتر از  زانیم ایکه استاندار، شدت  یسطح ملی: در رورت -پ

. رئیس سازمان در رورت ت یید گزارش وی، مراتهب را بهه وزیهر کشهور اطه        دهد یسازمان گزارش م سیدهد، مراتب را به رئ

دهد. وزیر کشور در رورت ت یید گزارش رئیس سازمان، ضمن اع م شرایط اضطراری، فرماندهی عملیات شاس  به بحهران را   می

کهه وزیهر کشهور و رئهیس سهازمان، بهه        ی. در رهورت کند یطاتمه آن را اع م م ،یاضطرار طیگیرد و شس از رفع شرا عهده می بر

و طاتمهه آن را برعههده    یاضهطرار  طیشهرا  یهفرمانهد  تینچنند، استاندار مسرول دییترتیب، گزارش رئیس سازمان و استاندار را ت 

 طواهد داشت.

سراسهر کشهور و ااتمهاال      یها تیمنابع و ظرف هیکل جیبه بس ازیهای ملی که شاس  به آنها ن از بحراندر طصوص آن دسته  -9تبصره

عهالی در   شهورای   سیو رئه  دههد  یعهالی گهزارش مه    شهورای   سیرا به رئه  طیدارد، وزیر کشور شرا یالملل نیب یدرطواست کمچها
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 طیاالهت، اعه م طاتمهه شهرا     نیه . در اردیه گ یرا بر عهده م عملیات شاس  به بحران دهیفرمان ما یمستق ،یگزارش و دییرورت ت 

 است. جمهور سیبا رئ یاضطرار

 . باشد یعملیات شاس  به بحران در شهر تهران بر عهده وزیر کشور م یو فرمانده یاضطرار طیاع م شرو  و طاتمه شرا -2تبصره

   ستاد عبارت است از: فیوظا -92ماده

 در سطح ملی -الف

و شاس  و برنامه  یملی کاه  ططر اوادب و سوانح، برنامه ملی آمادگ  بحران، برنامه تیریسند راهبرد ملی مد دییو ت  یبررس -9

 عالی جهت تصویب شورای یملی بازسازی و بازتوان

 بحران تیریدر مد ازیمورد ن یها و استانداردها دستورالعمل ندها،یضوابط فنی، فرآ بیو تصو یبررس -2

 یاضطرار طیدر شرا یرسان طدمات عیمسرول و تسر یدست اهها نیب یاهن تسهیل هم -3

 عضو ستاد دارد. یو مشارکت دست اهها و نهادها یبه هماهن  ازیستاد ن سیرئ صیکه به تشخ یموارد ریسا -4

 ریزی جهت جبران طسارت واردشده به بخشهای مختلف برنامه -5

 شهرستان   در سطح استان و -ب

 ازیمورد ن یاستان یها برنامه ریو شاس  و سا یآمادگ یکاه  ططر اوادب و سوانح، برنامه استان یوتصویب برنامه استان یبررس -9

 یاضطرار طیدر شرا یرسان طدمات عیمسرول و تسر یدست اهها نیب یتسهیل هماهن  -2

 ها و تصمیمات اب غی ستاد ملی اجرای برنامه -3

 قانون دارد. نیمشمول ا یو مشارکت دست اهها و نهادها یبه هماهن  ازیستاد ن سیرئ صیکه به تشخ یموارد ریسا -4

 تهیه و تدوین آمار و اط عات و میزان طسارت وارده به بخشهای مختلف بر ا ر سوانح غیرمترقبه -5

 یردولتیغ یعموم یو مرسسات و نهادها ها یتعاون ،یردولتیغ ،یدولت یدست اهها فیسوم: وظا فصل

 را اجراء کنند: لیقانون موظاند اقدامات ذ نی  ا2دست اههای موضو  ماده ) هیکل -93ماده

الزم از بین  یانسان یرویو به سازمان ارسال کنند که ن نییتع یا گونه بحران را به تیریمد یمناسب برا یساطتار وااد سازمان -الف

 شود. نیموجود ت م یسازمان یشستها

 بحران اقدام کنند. تیریاب غی سازمان، نسبت به آموزش کارکنان طود در طصوص مد یبراساس استانداردها -ب

مهدت را طهی کننهد.     های آموزشی بلندمدت و کوتاه کلیه مدیران و کارشناسان مسرول در امر مدیریت اوادب موظاند دوره -پ

عهالی   ان تهیه شهده و بهه تصهویب شهورای    شود که توسط سازم شرایط ااراز ر ایت هریب از آنان طب  دستورالعملی تعیین می

 رسد. می
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ملهی و   یهها  کهاه  ططهر اهوادب و سهوانح، برنامهه      یملی و اسهتان  یها بحران، برنامه تیریراهبرد ملی مد نیو تدو هیدر ته -ت 

و  نهدها یفرآ ،یضهوابط فنه   از،یه مهورد ن  یملهی و اسهتان   یهها  برنامهه  ریو سها  یو بازتوان یو شاس ، برنامه ملی بازساز یآمادگ یاستان

 یهمچهار  ،یاجرائه  یهها  نامهه  نییها و آ دستورالعمل ح،یلوا سینو  یش ،یابیو ارز  یشا یصهابحران، شاط تیریمد یاستانداردها

 الزم را با سازمان داشته باشند.

 دییه و بها ت   هیطود را در رهارروب برنامه ملی کاه  ططر اوادب و سوانح ته فیکاه  ططر در اوزه وظا یسازوکارها -ب

 سازمان، اجرائی کنند.

 سازمان، اجرائی کنند. دییو با ت  هیو شاس  ته یو شاس  دست اه طود را در رهارروب برنامه ملی آمادگ یآمادگ یسازوکارها -ج

 ای نسبت به کلیه اموال منقهول و  در برابر اوادب و سوانح، اداکثر تا شایان برنامه ششم توسعه کشور زمینه توسعه شوش  بیمه -چ

مشترك سازمان و وزارت امهور اقتصهادی و    شنهادینامه اجرائی این بند به ش غیرمنقول طود را به قیمت کارشناسی فراهم کنند. آیین

 رسد. االجراء شدن این قانون به تصویب هی ت وزیران می ماه از تاری  الزم دارایی و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت ش 

 طود اقدام کنند. یا توسعه یطراها یکاه  ططر برا وستیش هیی سازمان، نسبت به تهبر اساس دستورالعمل اب غ -ح

 هن ام شاس  به بحران، با درطواست رئیس ستاد، کلیه امچانات و تاهیزات موجود طود را در اطتیار ستاد قرار دهند. -خ

سازمان بهه   یو مطاب  با زمانبند هیمصوب هی ت وزیران ته یابیو ارز  یشا یعملچرد طود را در رهارروب شاطصها  گزارش -د

 این سازمان ارائه کنند.

 مسرول در مدیریت بحران عبارت است از: یدست اهها و نهادها فیوظا -94ماده

درمهان و آمهوزش شزشهچی موظانهد بها همچهاری         و بهداشت، یو فناور قاتیآموزش و شرورش، علوم، تحق یها وزارتخانه -الف

سهازمان، نسهبت بهه     یای کشور و بر اساس استانداردها ه ل اامر جمهوری اس می ایران و سازمان آموزش فنی و ارفهجمعیت 

مهدارس، دانشه اهها و مرسسهات     یدر قالهب برنامهه آموزشه   « و سهوانح  وادبدر مقابهل اه   یآمهادگ » یو ارائه وااد درس یطراا

 است.     یالزام انیآموزان و دانشاو  دان یتمام یدرس برا نیاقدام کنند. گذراندن ا یشووهش

 ه ل اامر جمهوری اس می ایران موظف است: تیجمع -ب

جمههوری اسه می ایهران، وزارت     ماییسازمان ردا و س ها، یاریده ها، یشهر و روستا، شهردار یاس م یشوراها یبا همچار -9

 یمسهلح و  بهر اسهاس اسهتانداردها     یروهها یو سهتاد کهل ن   یغیو تبل یمسرول در امور فرهن  یها سازمان ،یفرهنگ و ارشاد اس م

 مردم نهاد در برابر اوادب و سوانح اقدام کند. یها سازمانآااد جامعه و   سازمان، نسبت به آموزش

شههر و روسهتا،    یاسه م  یمسهلح، شهوراها   یروهها یوزارت بهداشت، درمان و آموزش شزشهچی، وزارت کشهور، ن   یبا همچار -2

های ورزشی از جمله ناات غری  و غواری و کوهنهوردی و رهعودهای ورزشهی و بهر اسهاس       فدراسیون ها، یاریهد ها، یشهردار

 نیو ت م یاسچان اضطرار ،یو سوانح و انتقال آنها به مراکز درمان اوادباز  دگانید بیسازمان، نسبت به ناات آس یاستانداردها

 مربوط به طدمات مذکور اقدام کند. یاق م امداد رهیو ذط ازیایشان تا رفع ن حتاجیما
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 ریسهازمان بهزیسهتی کشهور، وزارت امهور طارجهه و سها       ن،یمستضهعا  جی)ره ، سهازمان بسه  ینیامداد امام طم تهیبا همچاری کم -3

و  یداطله  یردولته یکمچههای غ  عیه و توز تیجهذب، ههدا   نهه ی  این قانون، اقهدامات الزم در زم 2مرتبط موضو  ماده ) یدست اهها

  ساسی  قانون ا81ارل هشتادم ) تیبا رعا را یطارج

رهورت غیرماهاز    بهه  یو اقهوق  یقه یتوسط اشخاص اق ادشدهیدهد. هرگونه دطل و تصرف، استااده و تصااب کمچهای  اناام

عنوان عمل مارمانه تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی محسوب شده و مرتچهب برابهر قهانون ماهازات      ممنو  است و به

 شود. ماازات میاس می 

 موظف است: رویوزارت ن -پ

الزم جههت   یکشهور ، سهازوکارها   یهها  یاریه و ده ها یو وزارت کشور)سازمان شهردار یوزارت جهاد کشاورز یبا همچار -9

 کند. اادیرا ا ی)سی ب  در سطح ملی و استانیسطح یکنترل آبها

  این قانون، نسبت به 2مرتبط موضو  ماده ) یدست اهها ریکشور و سا یسازمان هواشناس ،یوزارت جهاد کشاورز یبا همچار -2

 اقدامات الزم را اناام دهد.  یاز طشچسال یریش یش

 آب برای شرایط اضطراری اقدام کند. یساز رهینسبت به ذط -3

را بها   یاضهطرار  طیادر شهر  یته یآب و برق مراکز جمع نیسازوکارهای الزم جهت ت م من،یمناسب و ا یها رساطتیز اادیبا ا -4

 ریزی و اعمال کند. همچاری وزارت کشور برنامه

و  یشناسه  زلزلهه  یالملل نیشووهش اه ب ب،یزیاز طری  مرسسات وابسته از جمله مرسسه ژئوف یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق -ت

 و علوم جوی موظف است: یشناس انوسیمهندسی زلزله، شووهش اه ملی اق

های علمی نسبت به توسعه تحقیقات، مطالعات و    و انامنیشناس میو اقل ی)شووهشچده هواشناس یسازمان هواشناس یبا همچار -9

 های اط عاتی تخصصی درباره شیش یری و کاه  ططر اوادب و سوانح اقدام کند. شبچه

 قهات ی)مرکهز تحق  یارت راه و شهرسازوز یبا همچار ساطت، نیهن ام وقو  مخاطرات زم و هشدار به  یدق ینیب  یمنظور ش به -2 

 یزداریه هها، مراتهع و آبخ   )سازمان جن ل ی ، وزارت جهاد کشاورزیشناس میو اقل یشووهشچده هواشناس ،یراه، مسچن و شهرساز

مهرتبط موضهو     یدسهت اهها  ریکشهور  و سها   یو اکتشافات معهدن  یشناس نیزم زمانکشور ، وزارت رنعت، معدن و تاارت )سا

 در کشور اقدام کند.   نیو لغزش زم یو هشدار زلزله، آتشاشان، سونام  یمراکز شا تیتقو ای اادیقانون، نسبت به ا  این 2ماده)

  وزارت راه و شهرسازی موظف است: -ب

اعمال مدیریت یچهارره امل و  یبا همچاری وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اس می ایران سازوکارهای مناسب برا -9

ریزی و عملیهاتی   سازی قطارهای شهری در شرایط اضطراری را برنامه های موار تی و همچنین ایمن نقل و عبور)ترانزیت  شریان

 کند.

 سازی مراکز درمانی اقدام کند. با همچاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش شزشچی به منظور ایمن -2
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ههای   هها و دهیهاری   ها، وزارت کشور)سهازمان شههرداری   ها، دهیاری ن انق ب اس می با همچاری شهرداریاز طری  بنیاد مسچ -3

ضهمن آواربهرداری مسهتحد ات و امهاکن      ،یو بهازتوان  یکشور  و ستاد کهل نیروههای مسهلح در رههارروب برنامهه ملهی بازسهاز       

ای عمل کند که با اطمینان از ساطت وااهدهای   گونه ، بهاز اوادب و سوانح یدهد دیده، در بازسازی مناط  روستایی آسیب آسیب

 مسچونی مقاوم در مناط  ایمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقلیم و مصالح بومی منطقه رعایت شود.

 از طری  سازمان هواشناسی کشور اقدامات ذیل را اناام دهد:  -4

 ریو سها  یوزارت جهادکشهاورز  یبها همچهار   ،ییههوا  هن هام وقهو  مخهاطرات آب و    و هشهدار بهه    یدق ینیب  یبه منظور ش -4-9

و هشدار بهمن، طوفان، گردباد، راعقه، ت رگ، مهوج    یمرکز شا اادی  این قانون، نسبت به ا2مرتبط موضو  ماده ) یدست اهها

 کند. امگرما )باد و باد گرم  و سرما در کشور اقد

 کند. لیدر سطح کشور را تچم لیو هشدار س  یشبچه شا یو وزارت جهاد کشاورز رویوزارت ن یبا همچار -4-2

 اقدام کند.  یو هشدار طشچسال  یمراکز شا تیالزم، نسبت به تقو یو اع م هشدارها  یدق ینیب  یمنظور ش به -4-3

 موظف است: یوزارت جهاد کشاورز -ج

و مشهترك انسهان و دام،    یو جهانور  یاهیگ یها یماریگیری)اشیدمی  آفات و ب همه نهیدر زم رانهیش یمنظور اناام اقدامات ش به -9

و مشهترك انسهان و دام را بها مشهارکت سهازمان       یوانیه و ا یاهیه گ یها یماریگیری)اشیدمی  آفات و ب و هشدار همه  یمراکز شا

  ایهن  2مرتبط بها موضهو  مهاده)    یدست اهها و نهادها ریو سا رویوزارت ن ،یوزارت بهداشت، درمان و آموزش شزشچ ،یهواشناس

 کند. اادیقانون ا

 نسبت به اطاای اری  در جن لها و مراتع اقدام کنند.  با همچاری نیروهای مسلح، -2

 موظف است:  رانیا یاس م یجمهور یمایسازمان ردا و س -چ

ههای آموزشهی    نسبت به تهیهه برنامهه    و بر اساس استانداردهای سازمان، رانیا یاس م یبا مشارکت جمعیت ه ل اامر جمهور -9

 برای ارتقای سطح آگاهی مردم در برابر بحران اقدام کند.

 ها اقدام کند. آگاهانه به مردم در طصوص مخاطرات و بحران یرسان سازمان نسبت به اع م هشدارهای الزم و اط   یبا هماهن  -2

دسهت اههای مهرتبط بها موضهو       یسهازمان و همچهار   یهماهن وزارت امور اقتصادی و دارایی)بیمه مرکزی  موظف است با  -ح

 و زلزله را فراهم کند.  لیس  سوزی، آت  تیاوادب و سوانح با اولو مهیالزم جهت گسترش ب ی  این قانون، سازوکارها2ماده)

ااملههای   های مناسب و ایمن، بهرای ذطیهره مناسهب    وزارت نات موظف است با همچاری وزارت کشور، با ایااد زیرساطت -خ

 اقدام کند.  یاضطرار طیدر شرا دهید بیمناط  آس ازی  و ت مین سوطت مورد نلیو گازوئ نیبنز د،یانرژی )گاز، نات سا

 وزارت کشور موظف است: -د

مسهرول در شهرایط    یهها  مهردم و سهازمان   یو مال یجان تیامن نیبا همچاری ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به انتظام امور و ت م -9

 اضطراری اقدام کند.
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 های کشور اقدامات ذیل را اناام دهد: ها و دهیاری از طری  سازمان شهرداری -2

تردد )ترافیب  در شههرها و   تیریاعمال مد یالزم برا یبا همچاری نیروی انتظامی و  وزارت راه و شهرسازی، سازوکارها -2-9

 کند. را اتخاذ و اجراء  دهید بیآس یروستاها

 یقانون اساس زدهمیموضو  ارول دوازدهم و س ینیروی انتظامی و متولیان دینی و مذهب  با همچاری سازمان شزشچی قانونی، -2-2

 ناشی از وقو  بحران با رعایت آداب محلی و مذهبی ایشان اقدام کند. انیمتوف نیبرای انتقال، تشخیص هویت و تدف

    در مراکز جمعیتی اقدام کند. ییو روستا یاز اوادب شهر دگانید بیجو و ناات آس و اطاای اری ، جست ،یمنیبرای توسعه ا -2-3

 اههادیاط عههات موظههف اسههت بهها همههاهن ی سههازمان و بهها همچههاری وزارت کشههور نسههبت بههه ا  یوزارت ارتباطههات و فنههاور -ذ

  در شهرایط  یریو تصهو  یاعهم از رهوت   میسه  یراه و به تلاهن همه   م،یباسه  ،یا ارتباطهات )مهاهواره   نیالزم جهت ت م یها رساطتیز

 از ابتداء تا انتهای شرایط مذکور باشد. طاتکه قادر به ااظ ارتبا یا اضطراری اقدام کند؛ به گونه

 موظف است: یدرمان و آموزش شزشچ  وزارت بهداشت، -ر

از اوادب و سوانح در شرایط اضهطراری  دیدگان  سازی دارو، واکسن و تاهیزات شزشچی جهت درمان آسیب نسبت به ذطیره -9

 اقدام کند.

  2دست اههای مرتبط موضهو  مهاده )   یبا تعداد زیاد و درمان آنها با همچار نیو انتقال مصدوم هینسبت به کمچهای اولیه، تخل -2

 این قانون، اقدام کند.

های انسهانی، نسهبت بهه     )اشیدمی  بیمارییریگ در زمینه همه رانهیش یهشدار به موقع و اناام اقدامات ش  ،یدق ینیب  یبه منظور ش -3

 اقدام کند. ستیز طیایااد مراکز شای  و هشدار با همچاری وزارت جهاد کشاورزی و سازمان اااظت مح

های الزم  سازوکار  مسلح، یروهایسازمان بهزیستی کشور و ستاد کل ن ران،یا یاس م یبا همچاری جمعیت ه ل اامر جمهور -4

 ریزی و اعمال کند.  را برنامه یاضطرار طیدر شرا دگانید بیبهداشت و درمان )جسمی و روای  آس نیجهت ت م

 مسلح موظف است: یروهایستاد کل ن -ز

مسلح، سازوکارهای الزم جهت اطاای اری  هوایی در سهطح کشهور را اتخهاذ و     یروهاین یبانیوزارت دفا  و ششت یبا همچار -9

 اجراء کند.

ای در سهطح کشهور تشهچیل داده و مطهاب  بها       ههای امهدادی در شهرایط اضهطراری، ی انههای ویهوه       جهت ششهتیبانی از سهازمان   -2

ای کهه ایهن ی انهها بتواننهد در      گونهه  استانداردهای سازمان نسبت به آموزش و ت مین تاهیزات مناسهب بهرای آنهها اقهدام کنهد؛ بهه      

رسانی به رئیس ستاد، به محل بحران اعهزام شهوند و اقهدامات     ضمن اط    سوانح،کوتاهترین فارله زمانی شس از وقو  اوادب و 

  امدادی و اااظتی را تا اع م کتبی رفع نیاز توسط رئیس ستاد، به اناام رسانند.

که از نیروهای مسلح کشورهای دی هر بهه محهل بحهران اعهزام       یامداد یگروهها یاتیراهبری و نظارت عمل  نسبت به شذیرش، -3

 شوند، اقدام کند.      می
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وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است به منظور کاه  ططر اهوادب و سهوانح، از طریه  سهازمان آمهوزش فنهی و        -ژ

 های نیروی انسانی در اوزه ساطت و ساز اقدامات الزم را اناام دهد. ای کشور برای آموزش و توسعه مهارت ارفه

دفها  و ششهتیبانی     درمان و آمهوزش شزشهچی،    بهداشت،  معدن و تاارت، جهاد کشاورزی،  رنعت، ،رویهای نات، ن وزارتخانه -س

امهل و مصهرف مهواد ططرنهاك در اهوزه وظهایف        ،ینیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی مسرولیت رعایت ایمنی در ن هدار

 دست اه متبو  طود را بر عهده دارند.

شیشهنهاد مشهترك وزارت کشهور )سهازمان مهدیریت بحهران کشهور  و سهازمان اااظهت           بهه اجرائهی ایهن بنهد،      نامهه  آیهین  -تبصره

 رسد. تصویب هی ت وزیران می االجراءشدن این قانون به ماه از الزم زیست، ظرف مدت ش  محیط

قهررات  موظانهد در اجهرای قهوانین و م    هها  یاریه هها و ده  سازمان نظام مهندسی ساطتمان، شههرداری   وزارت راه و شهرسازی، -ش

 استانداردهای سازمان را اعمال کنند.  ها، بودن ساطتمان مربوط به مقاوم

کهارگیری   آفرینی، میزان و ر ون ی به های نیروهای مسلح در اوادب غیرمترقبه و نحوه ورود و نق  های سازمان مسرولیت -ص

  قهانون اساسهی، مطهاب     947رههل و هاهتم )  نیروی انسانی و منابع و امچانات آنها در اهوادب مهذکور، مبتنهی بهر ارهل یچصهد و       

 رسد.  قوا می تصویب فرمانده معظم کل  مسلح با هماهن ی دولت تهیه شده و به نیروهایای طواهد بود که توسط ستادکل  نامه آیین

 وزارت راه و شهرسازی )مرکز تحقیقات راه، مسچن و شهرسازی  موظف است:  -ض

 یفن یک نشهرها به همراه دستورالعمل ها تیگسلها را با اولو مینقشه ار ،یو شهرساز یمعمار یعال یضوابط شورا تیبا رعا -9

 کند. هیگسلها ته مینحوه ساطت و ساز در ار

ای در سهطوح ملهی، اسهتانی و شههری را تهیهه و تصهویب کنهد و         بندی ططر زلزله، ططرشهذیری )ریسهب  لهرزه    های شهنه نقشه -2

 بر آن اساس مورد بازبینی قرار دهد. های طراهای تاصیلی شهری را نقشه

 اندازی کند. ن اری کشور در ک نشهرها راه های شاس  سریع زلزله را از طری  توسعه شبچه ملی شتاب سامانه -3

ههای زیرسهطحی و    های  با ططر فروریزش و فرونشست را با در نظرگهرفتن ا هرات قنهوات، گهودبرداری، ااهاری      مناط  )زون -4

ای و ریلهی و در فرودگاههها و بنهادر تعیهین و      ههای امهل و نقهل جهاده     های شهری و در مسیر سامانه قبیل در اوزهمواردی از این 

های مهرتبط   نامه شهری و فرونشست زمین را با هدف تدوین ضوابط و آیین های یزشتمهیدات مهندسی در طصوص مقابله با فرور

 فراهم کند.

سهوزی، زلزلهه،    ک نشهرها در برابر آت   بندی های مختلف را با اولویت مرتبه با کاربری ندهای مهم و بل ارزیابی ایمنی ساطتمان -5

 فرونشست و فروریزش زمین اناام دهد.

دیدگاه ططر زلزله،   ای را از و جاده  ریلی  بندی نشانهای )المانهای  امل و نقل هوایی، دریایی، شذیری و اولویت ارزیابی آسیب -6

 آوری آنها اناام دهد.  زمین با هدف شرو  اقدامات اجرائی و ارتقای تاب فرونشست، فروریزش
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ههای مهرتبط بها     های ایهاتی و ماموعهه   های نات، نیرو و ارتباطات و فناوری اط عات، قرارگیری شریان با همچاری وزارتخانه -7

لزلهه، فرونشسهت و فروریهزش زمهین ارزیهابی      های  با ططر بهاالی ز  های دولتی و شرکتها را در اریم گسلها و مناط  )زون سازمان

 اجرائی ارائه دهد. اتنموده و موارد را جهت شرو  اقدام

)ر  و    بنهد 3) )ج  وجهزء    بنهد 9) )ت  جهزء    بنهد 2) هشدار موضو  جزء و  یمراکز شا تیتقو ای اادیا منابع الزم برای –تبصره

 شود. یم نیقانون تاَم نی  ا96ماده از محل اعتبارات موضو  ماده) نی  بند)ب  ا2درجزء) یمراکزدرمان یساز منیا یبرا نیهمچن

وشاس  به بحران، رنانچه طدمات وامچانات دست اهها ونهادهای دولتی و عمومی غیردولتی به تنهایی  یاضطرار طیدرشرا -95ماده

وجود داشته باشهد، بخشههای طصورهی و    کافی نبوده و یا ارائه آنها زمانبر بوده به نحوی که ااتمال وقو  طسارات جانی و مادی 

مهوارد، هزینهه طهدمات و امچانهات      نیستاد ارائه دهند. در ا سیموجودشان را به درطواست رئ ناتتعاونی موظاند طدمات و امچا

 .شود یدهنده شرداطت م بر اساس عرف، از سوی دست اه ساارش  های قانونی و در رورت عدم وجود، طب  تعرفه شده  ارائه

 ارم: اعتباراتره فصل

در برابر  یو کاه  ططر و آمادگ یریش یمنظور اناام اقدامات مربوط به ش سازمان برنامه و بودجه کشور مچلف است، به -96ماده

شهده در   ایاهاد کنهد و اعتبهارات درج   « مهدیریت بحهران کشهور   »فصلی تحت عنوان   بحران، ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی،

قهانون ذیهل    نیه   ا2موضهو  مهاده)   یدست اهها و نهادهها  ازیتامیع کند. اعتبارات مورد ن فصلعلی را در این های ف فصول و برنامه

 شود. بودجه ساالنه منظور می حهیوزارت کشور )سازمان مدیریت بحران  در ال شنهادیهای مشخصی در این فصل بنا به ش برنامه

ماهه و ساالنه تهیه کنند و  موظاند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به رورت ش  ادشدهی یدست اهها و نهادها -9تبصره

 به وزارت کشور )سازمان مدیریت بحران کشور  ارائه دهند.

منظور تشوی  مالچهان وااهدهای مسهچونی شههری و      به« کاه  ططر اوادب و سوانح»ملی   دولت در رهارروب برنامه -2تبصره

شیشنهاد مشترك  الزم را به یفن یو کمچها  تیشان، همه ساله تسه بافت فرسوده به نوسازی واادهای مسچونیروستایی ناشایدار و 

و دارایی و کشور)سازمان مدیریت بحران کشهور  بها تصهویب هیه ت وزیهران در       اقتصادیهای راه و شهرسازی و امور  وزارتخانه

 کند. بینی می الیحه بودجه ساالنه کل کشور شی 

مهواد   ی  قانون الحاق برط28ماده )« م»ها، از اعتبارات موضو  بند  دولت مچلف است به منظور شاس  به اوادب و بحران -97ماده

، با رعایت بند مذکور استااده کند. این اعتبار به محض وقو  4/92/9313  مصوب 2دولت ) یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ

شهود. در رهورت    و شاس  هزینه مهی  یآمادگ یها  ت یید سازمان برای شاس  در رهارروب برنامه و با هااد ه، از طری  تنخواه طزان

ماه  وزیران اعتبار الزم را تخصیص دهد، مشروط بر اینچه اداکثر یب تواند با تصویب هی ت  نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می

 م دهد.اناا اشس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی ار ح بودجه ر
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وزارت کشور به  اری%  تخصیص  در اطت911رورت رددررد) هر سال )به ی%  از اعتبار این ماده در ابتدا31دررد) سی -9تبصره

 و شاس  هزینه شود. یآمادگ یها  ها، در رهارروب برنامه گیرد تا در رورت وقو  اوادب و بحران رورت تنخواه قرار می

سال از طری  کاه  اعتبارات ردیاهای متارقه یا دست اههای اجرائی یا از طری  ارائه ار ایه یا تنخواه مذکور در شایان  -2تبصره

 شود. متمم بودجه تسویه می

کهه بهه    یاعتبهارات  کهردن  نهیقانون نحوه هز» تیمقررات با رعا ریو سا یاعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عموم -3تبصره

با رعایت جزء « 6/99/9364هستند مصوب  یدولت مستثن یمقررات عموم ریو سا یسبات عمومقانون محا تیموجب قانون از رعا

 است. ی  مستثن2به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) ادی  قانون الحاق مو28ماده )« ط»  بند 3)

وزارت کشور )سازمان مدیریت بحران کشور  مچلف است نحوه ت مین اعتبار تنخواه و میزان و نام دست اههایی را که از  -4تبصره

بودجهه و محاسهبات و کمیسهیون امهور       اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا شایان همان سهال بهه کمیسهیون برنامهه و    

 ارائه دهد. یاس مداطلی کشور و شوراها مالس شورای 

هها، در رههارروب اعتبهارات     ماازند هن ام شاس  به اوادب و بحهران   مدیران دست اههای اجرائی در سطح ملی و استان -98ماده

ای تحت اطتیار بها   های سرمایه و تملب دارایی یا نهیموضو  فصول اول و ششم اعتبارات هز« اقوق و دستمزد»جاری به استثنای 

)در سطح استان  هزینه کنند تها ب فارهله شهس از رفهع شهرایط اضهطراری از طریه          ستاندارانسطح ملی  و ا ت یید وزیر کشور )در

 وزارت کشور ت مین شود. 

ههای مسهچونی شههری و     سهازی سهاطتمان   مقهاوم   منظهور اناهام نوسهازی و    سازمان و به شنهادیدولت موظف است، بنا به ش -91ماده

 یرا در قالب کمچهها  ازیاز اوادب و سوانح، اعتبارات مورد ن دهید بیافراد آس یو بازتوان دهید مناط  طسارت یروستایی، بازساز

ساالنه یا تنخواه طزانهه موضهو      شده در بودجه بینی از طری  ردیاهای شی  یبانچ  تیتسه مزدالتااوت سود و کار ب عوض و مابه

  و بها رعایهت بنهد مهذکور ته مین و      2دولهت )  یاز مقهررات مهال   یبخشه  میمواد به قانون تنظه  ی  قانون الحاق برط28ماده )« م»بند 

ارائه ار ایه یها مهتمم بودجهه     ،یدر مصارف عموم ییجو ررفههمان سال از محل  انیشرداطت کند. تنخواه مذکور اداکثر تا شا

 .شود یم هیساالنه تسو

ههای   ریزی کند که ضمن تشوی  و کمب مردم برای طرید بسته ای برنامه گونه به ربط یذ یدست اهها یسازمان با هماهن  -تبصره

ب عوض در جبران بخشی از طسارات  یبیمه اوادب در مورد شوش  بیمه و ارتقای سطح طدمات و تعهدات آن نسبت به کمچها

 کمچها کاه  یابد. نیمیزان ا مه،ییابد و با شوش  کامل ب  یزااشخاص اقیقی و اقوقی غیردولتی ساالنه اف

 

 



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

  بحرانمدیریت جزوه 

 کشوربحران  مدیریت سازمان درتهیه شده  

 11 از 17 صفحه   

 و تخلاات  شنام: جبران طدمات فصل

بحران کشور  تیریبه درطواست سازمان مد ایکه داوطلبانه  یقانون و اشخار نی  ا2موضو  ماده ) یکارکنان دست اهها -21ماده

از اناام  یوت ناشف ای بیکنند، دررورت آس یم یسازمان به هر نحو همچار نیا تیریدر شاس  به اوادب و بحران ها، تحت مد

نقهص عضهو، فهوت و     ،یو غرامت رهدمه جسهم   یشزشچ یها نهیشوند. هز یمحوله به عنوان ))فداکار طدمت   شناطته م فیوظا

 شود : یشرداطت م لیبه شرح ذ شان،یطانواده ا ایطود  یمستمر

قهانون   نیه طبه  ااچهام ا   ،یبا ار اات و الحاقات بعد 8/7/9386مصوب  یطدمات کشور تیریدر مورد مشموالن قانون مد -9

 شود. یاقدام م

 سهتند، ین یطهدمات کشهور   تیریقانون که مشهمول قهانون مهد    نی  ا2موضو  ماده ) یدر مورد آن دسته از کارکنان دست اهها -2

آن  زانیه اقدام شهود کهه م   یبه گونه ا یمستمرکه در شرداطت  یشود، به نحو یو مقررات دست اه متبوعشان اقدام م نیمطاب  قوان

به مشموالن قانون مذکور کمتهر نباشهد. سهازمان موظهف      یاز مبلغ شرداطت ،یکشور ماتطد تیریبا قانون مد یبعد از همسان ساز

 قانون شرداطت کند. نی  ا96است مابه التااوت آن را از محل اعتبارات موضو  ماده )

 شود. یشرداطت م مهیب نیقرار دارند، طب  مقررات ا تیمسئول مهیکه تحت شوش  ب یدر مورد اشخار -3

 ر،یه اهوادب فراگ  مهه یب هیقانون، معادل د نی  ا96اشخاص، سازمان مچلف است از محل اعتبارات موضو  ماده ) ریدر مورد سا -4

طهدمات   تیریبها قهانون مهد    یز همسان سازآن بعد ا زانیعمل کند که م یبه گونه ا یغرامت شرداطت کند و در شرداطت مستمر

 مذکور کمتر نباشد. نبه مشموالن قانو یاز مبلغ شرداطت ،یکشور

ظهرف مهدت شه  مهاه شهس از الزم       یمرکز مهیکشور و ب یو استخدام یسازمان ادار یسازمان مچلف است با همچار -9 تبصره

 برساند. رانیوز اتیه بیکند و به تصو هیماده را ته نیا یینامه اجرا نییقانون، آ نیاالجرا شدن ا

بحهران   تیریمهاده، توسهط سهازمان مهد     نیجانباطت ان موضو  ا یو طاکسهار میساز و کار الزم درطصوص نحوه تچر -2 تبصره

 شود. یم ینیب  یکشور ش یها یاریها و ده یسازمان شهردار یکشور با همچار

و در رهورت   باشهد  یقهانون مه   نیه   ا2موضو  مهاده )  یاز دست اهها بیمقام هر  نیقانون با باالتر نیا یاجرا تیمسرول -29ماده

تخلف از وظایف مقرر توسط هر یب از مقامات، مسروالن و یا کارمندان دست اهها و نهادهای مشمول این قهانون، وزیهر کشهور،    

ته را به هی تهای رسیدگی به تخلاهات  گرف اسب مورد مچلاند گزارش تخلاات رورت دارانرئیس سازمان و یا استانداران و فرمان

ماه به شرونده رسیدگی و در رورت تخلهف، بهه نسهبت     اداری دست اه مذکور ارائه دهند. هی تهای مزبور مچلاند ظرف مهلت یب

قهانون رسهیدگی بهه تخلاهات اداری مصهوب         1مهاده ) « ك»تها  « د»ههای   ههای بنهد   میزان تخلف و زیانهای وارده یچی از ماازات

 را اعمال کنند.  17/11/9372



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

  بحرانمدیریت جزوه 

 کشوربحران  مدیریت سازمان درتهیه شده  

 11 از 18 صفحه   

هرگاه تخلف هریب از مقامات و یا کارکنان، عنوان مارمانه نیز داشته باشد هی ت رسهیدگی بهه تخلاهات اداری مطهاب       -9تبصره

 .کند یقانون رسیدگی به تخلاات اداری عمل م   91ماده )

مقررات مربوط به طود  اری طارج هستند مطاب  درمورد دست اهها و نهادهایی که از شمول قانون رسیدگی به تخلاات اد -2تبصره

 .شود یعمل م

بینی مرجع رالح جهت رسیدگی به تخلاات یهب نههاد، گهزارش تخلهف و عهدم اجهرای تچهالیف         دررورت عدم شی  -3تبصره

 شود. قانونی به مراجع قضائی ارسال می

مقرر در مدیریت بحران، مطلع شهود و مراتهب را    هر یب از مقامات مزبور که از وقو  تخلف یا جرمی مرتبط با وظایف -4تبصره

ماه تا دوسال اناصهال موقهت و    عنوان تخلف اداری محسوب و به ش  ر ح قضائی یا اداری اع م نچند این اقدام به به مراجع ذی

 شود.  دولتی و عمومی محچوم می طدماتدررورت تچرار به اناصال دائم از 

ی مشهمول ایهن قهانون در سهطوح مختلهف موظانهد مصهوبات و دسهتورات مچتهوب و در          هر یب از مسروالن دست اهها -22ماده

نمهودن کلیهه    استانی و شهرسهتانی را بها تهدارك و فعهال      رهارروب این قانون وزیر کشور، رئیس سازمان و رؤسای ستادهای ملی،

ش عملچهرد طهود را بهه رئهیس سهازمان و      شده اجرائی کنهد و گهزار   تعیین زمانیهای دست اه مربوطه در بازه  امچانات و توانمندی

رؤسای ستادهای مذکور ارائه دهد. عدم اجرای مصوبات و دستورات مزبور یا عهدم ارائهه گهزارش عملچهرد، تخلهف محسهوب و       

   این قانون طواهد بود.   29مشمول ااچام مندرج در ماده )

  این قانون دررورت غیبهت غیرماهاز از جلسهات در    91  ذیل ماده )3نمایندگان دست اههای عضو ستاد موضو  تبصره ) -تبصره

شرایط اضطراری )به تشخیص رئیس ستاد  به هی ت تخلاات اداری معرفی و اسب مورد به اناصهال از طهدمات دولتهی از شهانزده     

 شوند. روز تا یب ماه محچوم می

در اناهام وظیاهه     ی بهه آنهها محهول شهده باشهد و     وظیاه و م موریت  رنانچه فرد یا افرادی که در راستای اجرای این قانون، -23ماده

 اسب مورد موجب مسرولیت مدنی و کیاری طواهد بود.  ردمه و طسارتی اارل شود،  مرتچب تقصیر شود و از این ایث،

 یابیو ارز  یششم: شا فصل

بحهران را   تیریمهد  یابیه و ارز  یقانون، نظام شها  نیمشمول ا یسازمان موظف است جهت نظارت بر عملچرد دست اهها -24ماده

کرده و شهس   نیعملچرد را تدو یقانون، شاطصها نیمشمول ا یدست اهها یراستا، سازمان با همچار نیو اجراء کند. در ا یطراا

 .کند یمذکور اقدام م یاز دست اهها و نهادها نیمع یزمان یها در بازه  ارشاز تصویب هی ت وزیران نسبت به دریافت گز



 
 استان 91در  یاسیانتصابات س یبرا یدرون سازمان یروهایو جذب ن ییسطح طرح شناسا نییآزمون تعدوره آموزشی قبول شدگان 

  بحرانمدیریت جزوه 

 کشوربحران  مدیریت سازمان درتهیه شده  

 11 از 11 صفحه   

 سیقهانون را از طریه  وزیهر کشهور بهه رئه       نیمشمول ا یموظف است گزارش عملچرد ساالنه دست اهها و نهادهاسازمان  -تبصره

  ههای برنامهه و   بودجه ساالنه کشور بهه ههر یهب از  کمیسهیون     حهیال مینسخه از گزارش مذکور هن ام تقد بیجمهور ارائه دهد. 

 .شود یارسال م یاس م یامالس شور راهایبودجه و محاسبات و امور داطلی کشور و شو

قهانون،   نیه مشهمول ا  یدسهت اهها و نهادهها   یقانون، سازمان موظف است با همچار نیمنظور نظارت بر تحق  اهداف ا به -25ماده

طسهارات   زانیه از اوادب و سهوانح، م  یناش ریمرگ و م زانیبحران در کشور شامل م تیریمد یا ربخش یابیک ن ارز یشاطصها

مهذکور   یدسهت اهها و نهادهها   یو گزارش ساالنه آن را با همچار نیآن را تدو ماننداز اوادب و سوانح و  یناش میمستق یاقتصاد

بودجهه سهاالنه کشهور بهه      حهیال میجمهور و هن ام تقد و منتشر کند. یب نسخه از این گزارش از طری  وزیرکشور به رئیس  هیته

 .شود یارائه م یاس م یمالس شورا

 ر مقرراتهاتم: سای فصل

ربط مبتنی بر ااچهام قهانون تشهچیل سهازمان مهدیریت بحهران کشهور مصهوب          تصمیمات سازمان و سایر دست اههای ذی -26ماده

 شود. االجراء شدن این قانون تنایذ می تا زمان الزم 9314های  در طول سال 39/2/9387

ونهود   صهد یو س چههزار یز دوشنبه مهورخ هاهتم مهرداد    رو یو دوتبصره در جلسه علن یو ش  ماده و س ستیفوق مشتمل بر ب قانون

 .دین هبان رس یدشورایبه تائ 23/15/9318  یشد و در تار بیتصو یاس م یوهشت مالس شورا

 

 


