
  كشور بحران مديريت سازمان تشكيل قانون اجرايي نامه آيين

1388/09/18  

 شماره پيشنهاد به بنا 23/1/1388مورخ جلسه در زيست محيط و صنعت زيربنايي، امور كميسيون عضو وزيران 

 مديريت سازمان تشكيل قانون) 15( ماده استناد به و كشـور وزارت 13/6/1387 مـورخ 41/3/1/74623

 نامه آيين 10/10/1386 مورخ هـ373ت/164082شماره نامه تصويب رعايت با و ـ1387 مصوب ـ كشور بحران

                                          :نمودند تصويب زير شرح به را يادشده قانون اجرايي
 

  فصل اول: كليات

 روند: مي ها و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط بكار در اين آيين نامه واژه -1ماده 

 قانون: قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور -الف

 شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور -ب

 سازمان: سازمان مديريت بحران كشور -ج

 شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور-د

غيردولتـي، شـوراهاي اسـالمي،     هـاي دولتـي، نهادهـاي عمـومي     هـا، سـازمان   ربط: وزارتخانه هاي ذي دستگاه -هـ
ها مستلزم ذكر نام اسـت، نيروهـاي نظـامي و انتظـامي،      هايي كه شمول قانون بر آن ها و شركت ها، سازمان شهرداري

هاي گروهي،  هاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران و رسانه نهادها و دستگاه
 هاي خصوص و تعاوني مرتبط با مديريت بحران بخشهاي مدني و مردمي و  تشكل

ربط بر عهده وزير كشـور (قـائم    هاي ذي اي و اعالم آن به دستگاه تشخيص وقوع بحران (حادثه) ملي و منطقه -2ماده 
هـاي اسـتاني و محلـي و اعـالم آن بـه       باشد و تشخيص وقـوع بحـران   مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي

 باشد. ان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار ميهاي است دستگاه

اي، اسـتاني و محلـي) بـه تصـويب      دستورالعمل تشخيص و اعالم بحران (در هر يك از سطوح ملي، منطقـه  -1تبصره 
 رسد. شوراي عالي مي

واحـد سـازماني آن در   ربط مكلفند عاليم خطر و هشدار را به موقع و بالفاصله به سازمان و  هاي ذي دستگاه -2تبصره 
 استان اعالم كنند.

 هاي مرتبط با بحران ها و دستگاه فصل دوم: نقش و وظايف وزارتخانه



هـا و تاييـد    ربط در هر كدام از مراحل مديريت بحران بـه پيشـنهاد آن   هاي ذي نقش و وظايف دقيق دستگاه -3ماده 
وزير كشور (قائم مقام رئيس شـوراي عـالي) بـر    شوراي هماهنگي و تصويب شوراي عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط 

 ) قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارايه خواهد شد.4ماده ( "3"اساس بند 

هــ مـورخ   24412ت/2282وظايف ابالغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويب نامه شـماره   -1تبصره 
 ها به قوت خود باقي است. و وظايف جديد دستگاهو اصالحات آن تا تصويب و ابالغ تشكيالت  23/1/1382

ربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در حـوزه   هاي ذي دستگاه -2تبصره 
مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسـال  

 بر حسب ضرورت جهت تصويب به هيأت وزيران ارايه شود. نمايند تا

ربط موظفند وظايف مربوط به مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي را طبـق مصـوبات    هاي ذي دستگاه -4ماده 
) انجام داده و در هنگام عمليات مقابله با بحران، امور محول شده را تحـت امـر سلسـله    2شوراي عالي موضوع ماده (

 راتب فرماندهي مديريت بحران كشور انجام دهند.م

ربط در امـر مـديريت بحـران     هاي ذي ها، دستگاه نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور و استان -5ماده 
ها و واحدهاي استاني و با رعايت اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع  موظفند با هماهنگي ساير دستگاه

مناطق اقدام نمايند و سازمان مكلف است نسبت به تدوين طرح جامع خطرپـذيري كـل كشـور اقـدام و      خطرپذيري
 اي (سه ماهه) به شوراي عالي ارايه نمايد. گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره

در يـك  سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور اختصاص دهد تـا   -1تبصره 
 بندي مشخص تحقق يابد. برنامه زمان

 گردد. هاي شش ماهه به شوراي عالي منعكس مي اقدامات انجام شده توسط وزير كشور به صورت دوره -2تبصره 

ربط و مسئول در ايـن خصـوص نظـارت     هاي ذي سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاه -3تبصره 
 كامل و مستمر داشته باشد.

) 4هاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام در قالب شرح وظايف موضوع مـاده (  هاي مسئول تهيه طرح دستگاه -4تبصره 
 اين آيين نامه مشخص خواهند شد.

توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نياز به خدمت هر يـك از كاركنـان    سازمان و واحدهاي استاني مي -6ماده 
حسب ضرورت تا خاتمه بحران از طريق سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان اسـتفاده  ربط بر  هاي ذي دستگاه
 نمايند:



هاي مربوط موظفند بالفاصله بـا درخواسـت كتبـي و شـفاهي سـازمان و       ها، نهادها و ارگان رؤساي سازمان -1تبصره 
 ند.واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر اقدام نماي

دستگاه محل اشتغال كاركنان مشمول اين ماده و ساير كاركناني كه به صورت مأمور يا پاره وقت در اختيـار   -2تبصره 
 سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نمايند.

) آيـين نامـه، بـا تشـخيص     6ع ماده (چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر يك از مسئوالن و كاركنان موضو -7ماده 
رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار در انجام وظايف محوله تقصير يا قصوري داشـته باشـند، مـدير ارشـد دسـتگاه      

) قانون بالفاصله فـرد ديگـري را مـأمور انجـام     8ماده ( "14"ربط موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند  دولتي ذي
 وظايف مربوط نمايد.

ربط كه در هر يك از مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كـم   هاي ذي هر كدام از مديران و كاركنان دستگاه –تبصره 
صـالح بـراي برخـورد قـانوني      كاري نمايند، توسط رئيس سازمان، استاندار و فرماندار و يا مقامات مافوق به مراجع ذي

 معرفي خواهند شد.

ربط اسـتفاده از خـدمات    هاي ذي ان، در صورتي كه استانداران و فرمانداران و دستگاهدر مرحله مقابله با بحر -8ماده 
ها و واحدهاي تحت بخـش خصوصـي و تعـاوني و حتـي اشـخاص را ضـروري        مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركت

أموريـت محـول   توانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را به آنان تكليف نمايند. در صورت عدم انجام م دانستند، مي
 صالح قابل پيگيري خواهد بود. ها، موضوع در مراجع ذي شده توسط اين مؤسسات و شركت

 گردد. تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات جاري كشور و عرف پرداخت مي –تبصره 

ربط در مراحل چهارگانه مديريت بحـران   هاي ذي ) قانون بر اقدامات دستگاه8ماده ( "18"سازمان حسب بند  -9ماده 
ها و اقدامات انجام شده بـراي هـر يـك از مراحـل چهارگانـه       ربط موظفند برنامه هاي ذي نظارت عالي دارد و دستگاه

اي در قالـب   يي آن انجام شده اسـت، بـه صـورت دوره   هاي اجرا مديريت بحران را كه در چهارچوب قانون و آيين نامه
گردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي ارايه به شـوراي عـالي    هاي ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه مي برگه

 گزارش نمايند.

ادثه و تحت امـر  ربط موظفند با توجه به ابعاد ح هاي تخصصي ذي در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاه -10ماده 
فرمانده تعيين شده براي عمليات مقابله، وظايف محول شده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هر 

 باشد. دستگاه به عهده باالترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه مي

عالي  غ مصوبات شوراي  گي اداره و ابال  فصل سوم: دبيرخانه و چگون

رسـد،   جلسات شورا توسط رئيس شورا و يا قائم مقام ايشان و بر اساس دستورالعملي كه به تصويب شورا مي -11ماده 
 باشد. گردد. ابالغ مصوبات پس از تاييد رئيس جمهور و يا قائم مقام رئيس شورا (وزير كشور) مي اداره مي



 .شورا به صورت عادي، هر سال، دو بار تشكيل جلسه خواهد داد -1تبصره 

 شود. العاده با دعوت قائم مقام رئيس شورا (وزير كشور) تشكيل مي در مواقع ضروري و بحراني جلسات فوق -2تبصره 

 باشد. باشد و دبير آن رئيس سازمان مي دبيرخانه شورا در سازمان مستقر مي -3تبصره 

عضا و شرح وظايف شوراي هماهنگي   فصل چهارم: تركيب ا

 شود: اهنگي به شرح زير تعيين مياعضاي شوراي هم -12ماده 

 رئيس سازمان (رئيس)

 معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

 معاون وزير بازرگاني

 معاون وزير راه و ترابري

 معاون وزير جهاد كشاورزي

 معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري

 معاون وزير نيرو

 هاي كشور ها و دهياري رئيس سازمان شهرداري

 اونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهورمعاون مع

 معاون ستاد كل نيروهاي مسلح

 رئيس بنياد مسكن انقالب اسالمي

 رئيس جمعيت هالل احمد جمهوري اسالمي

 معاون سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي

 معاون شهرداري تهران



ربط با حق راي در جلسات دعوت به عمـل   هاي ذي حسب موضوع و تشخيص رئيس سازمان از ساير دستگاه -1تبصره 
 آيد. مي

هـاي   ها همانند مركز به رياست استاندار و عضويت مقامات دستگاه شوراي هماهنگي مديريت بحران استان -2تبصره 
 گردد. متناظر در استان تشكيل مي

 شود: ي هماهنگي به شرح زير تعيين ميوظايف شورا – 13ماده 

 هاي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران   هماهنگي فعاليت

 ها و پيشنهاد آن به شوراي عالي هاي آموزشي، تبليغاتي و اطالع رساني از طريق رسانه بررسي و تاييد سياست

 هاي تخصصي نظارت بر عملكرد كارگروه

 مديريت بحران كشور و ارايه آن به شوراي عالي  بررسي و تاييد پيشنهادها در امور

هاي تخصصي مـديريت   بررسي و تاييد پيشنهادهاي تغيير در تعداد، موضوعات، شرح وظايف و امور مربوط به كارگروه
 بحران و ارايه آن به شوراي عالي

ها و تاييد اعتبارات مورد نيـاز   نربط و استا هاي ذي ها، دستگاه هاي پيشنهادي كارگروه ها و برنامه بررسي و تاييد طرح
 ها و پيشنهاد آن به شوراي عالي آن

ربط در مديريت بحران و ارايه آن به سازمان بـه منظـور طـرح در     هاي ذي بررسي و تاييد وظايف دقيق و نقش دستگاه
 شوراي عالي و سير مراحل تصويب

 ختلفبررسي و تاييد پيش نويس لوايح در زمينه مديريت بحران در سطوح م

 تصويب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران كشور

 ها ربط و هماهنگي اجراي آن هاي ذي هاي مانور دستگاه تصويب برنامه

 ساير امور مرتبط و محوله شده

هـا كـه    در زمان ضرورت و مقابله با بحران و انجام مانورهاي الزم، اعضاي شوراي هماهنگي در مركز و استان -14ماده 
هـاي   مورد نياز باشند، موظفند در مكان پيش بيني شده براي مديريت بحران حضور يافته و نسبت به انجام مأموريـت 

 محول شده (تا پايان مرحله ضرورت و يا مقابله و يا مانور) اقدام نمايند.

 گردد. مي پايان مرحله مانور و يا مقابله با بحران توسط فرماندهي مديريت بحران اعالم –تبصره 



شور  فصل پنجم: كارگروه  هاي تخصصي مرتبط با مراحل چهارگانه مديريت بحران ك

 باشد: سازمان داراي چهارده كارگروه تخصصي و عملياتي به شرح زير مي -15ماده 

 كارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئوليت وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات و رياست معاون مربوط در آن وزارت

 كارگروه بهداشت و درمان با مسئوليت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

كارگروه خشكسالي، سرمازدگي و مخاطرات كشاورزي (زراعت، باغداري، دامداري، آبزيان و طيور) با مسئوليت وزارت 
 جهاد كشاورزي و رياست معاون مربوط در آن وزارت

هاي حياتي، بالياي جوي و طوفان با مسئوليت وزارت راه و ترابري و رياست معاون مربـوط   مل و نقل، شريانكارگروه ح
 در آن وزارت

هاي مردم نهاد با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امور اجتماعي، فرهنگـي و شـوراهاي وزارت    كارگروه تشكل
 كشور

نشاني، مواد خطر نـاك و   ها، آتش وزيع ماشين آالت، آواربرداري ساختمانكارگروه بيمه، بازسازي و بازتواني، تأمين و ت
هـا و   انتقال و تدفين متوفيان با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امـور عمرانـي و رئـيس سـازمان شـهرداري     

 هاي كشور دهياري

 كارگروه امنيت و انتظامات با مسئوليت وزارت كشور و رياست معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور

كارگروه امور سيل و مخاطرات دريايي، برق، آب و فاضالب با مسئوليت وزارت نيـرو و رياسـت معـاون مربـوط در آن     
 وزارت

 عاون مربوط در آن وزارتكارگروه تأمين سوخت و مواد نفتي با مسئوليت وزارت نفت و رياست م

هاي زمين، ابنيه، ساختمان و شهرسازي با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسـازي و   كارگروه مخاطرات زلزله، لغزش اليه
 رياست معاون مربوط در آن وزارت

 كارگروه تأمين مسكن با مسئوليت وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقالب اسالمي)

 يطي با مسئوليت سازمان محيط زيست و رياست معاون مربوط در آن سازمانكارگروه مخاطرات زيست مح

كارگروه آموزش و اطالع رساني با مسئوليت سازمان صدا و سيما جمهوري اسالمي ايران و رياست معاون مربوط در آن 
 سازمان



ن بـا رياسـت رئـيس    كارگروه امداد و نجات و آموزش همگاني با مسئوليت جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايـرا 
 سازمان امداد و نجات 

ربط از بين معاونـان مـرتبط بـا مـديريت      رئيس هر كارگروه تخصصي به پيشنهاد باالترين مقام دستگاه ذي -1تبصره 
 بحران همان دستگاه با حكم وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) منصوب خواهد شد.

 سب ضرورت از ساير افراد در جلسات دعوت به عمل آورند.توانند ح هاي تخصصي مي رؤساي كارگروه -2تبصره 

هاي تخصصي به پيشنهاد رئيس هر كارگروه و پس از بررسي سـازمان و تاييـد    اعضا و شرح وظايف كارگروه -3تبصره 
 در شوراي هماهنگي توسط وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) ابالغ خواهد شد.

هاي تخصصي زير مجموعه سـازمان در صـورت ضـرورت و بـا      مشابه كارگروههاي تخصصي استاني  كارگروه -4تبصره 
توجه به حادثه خيز بودن هر استان بنا به پيشنهاد استاندار و تصويب شوراي هماهنگي متناسب با نياز تشكيل خواهد 

 گردد. شد. مصوبات موضوع اين تبصره با امضاي وزير كشور (قائم مقام شوراي عالي) ابالغ مي

ش شكيالت و بودجه فصل ش  م: مقررات مالي، ت

اي مجزا در اليحه بودجـه سـاالنه    سازمان داراي شخصيت حقوقي، مالي و اداري مستقل بوده و رديف بودجه -16ماده 
 شود و رئيس آن معاون وزير كشور خواهد بود. كشور براي آن منظور مي

 گردد. ام اداره كل مديريت بحران استان، ايجاد ميدر هر استانداري واحد سازماني در سطح اداره كل به ن -1تبصره 

 مسئول مديريت بحران استان با حق راي عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خواهد بود. -2تبصره 

 مسئول واحد شهرستاني سازمان با حق راي عضو شوراي برنامه ريزي و توسعه شهرستان خواهد بود. -3تبصره 

و تشكيالت تفصيلي و واحدهاي استاني و شهرستاني آن به پيشنهاد سازمان و شوراي عالي  نمودار سازماني -17ماده 
) 29هاي سازماني بر اساس ماده ( رسد. سقف پست به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور مي

 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. -1386مصوب  -قانون مديريت خدمات كشوري

ها، اموال، تجهيزات، امكانات و نيروي انساني كه قبالً تحت عنوان دفتـر مطالعـات و    وظايف، تعهدات، دارايي -18 ماده
اند، بـا رعايـت    هماهنگي امور ايمني و بازسازي و دبيرخانه حوادث و سوانح غير مترقبه كشور و واحدهاي استاني بوده

 يابد. ها انتقال مي ط در استانقوانين و مقررات مربوط به سازمان و واحدهاي مربو

وظايف، تعهدات، امكانات و تجهيزات سازمان پيشگيري و مديريت بحران مستقر در نهاد رياست جمهوري به  –تبصره 
 سازمان منتقل خواهد شد.



ر ها در مديريت بحران يك واحد سازماني حـداكث  هاي مركزي وابسته به آن ربط و سازمان هاي ذي در دستگاه -19ماده 
ها و ادارات كل استاني در سطح مـديريت بـا    در سطح اداره كل با حداكثر پنج اداره زير نظر معاون مربوط و در سازمان

 هاي سازماني موجود همان دستگاه تشكيل خواهد شد. حداكثر سه اداره از محل پست

هـد بـود. حـداقل يـك پسـت      ها مديريت بحران با مديريان و رؤساي ادارات شهرستاني خوا در شهرستان -1تبصره 
هاي مذكور در اين مـاده اختصـاص داده    ربط در دستگاه ها يا اداره ذي سازماني كارشناسي براي اين منظور به مديريت

 خواهد شد.

هاي مذكور در اين ماده مراتب بـراي صـدور مجـوز ايجـاد      در صورت عدم وجود پست سازماني در دستگاه -2تبصره 
 ران اعالم خواهد شد.پست سازماني به هيأت وزي

هاي اجرايي در مرحله تشكيل سازمان، نيروي انساني مورد نياز  وزارت كشور موظف است با همكاري دستگاه -20ماده 
 را از بين كاركنان رسمي و پيماني دولت تأمين نمايد.

يط احراز پست، بايد شرايط شوند عالوه بر شرا مديران و نيروهايي كه در امر مديريت بحران به كار گرفته مي -1تبصره 
احراز اختصاصي ديگري هم داشته باشند كه توسط سازمان با هماهنگي معاونت توسـعه مـديريت و سـرمايه انسـاني     

 شود. رئيس جمهور تهيه و به همراه منشور اخالقي كاركنان ابالغ مي

) قانون برنامـه چهـارم توسـعه بـا     145مجوزهاي استخدامي الزم از محل سهميه استخدامي موضوع ماده ( -2تبصره 
گيرد تا نسبت به تأمين نيروي مورد نياز در كـل كشـور بـا     رعايت قوانين و مقررات مربوط، در اختيار سازمان قرار مي

 رعايت ضوابط استخدامي اقدام نمايد.

) اي آيين نامـه تشـكيل   19نحوي در امر مديريت بحران در واحدهايي كه به موجب ماده ( افرادي كه به هر -3تبصره 
هاي كاركنان حداكثر تا  العاده العاده ويژه عالوه بر ساير فوق شوند، در طول مدت تصدي از فوق شود به كار گرفته مي مي

 شوند. بيست درصد به تشخيص مقام مافوق برخوردار مي

نمايند، در صورت آسيب يا فوت براي  اشخاصي كه در مراحل مختلف مديريت بحران همكاري ميكاركنان و  -4تبصره 
ربط معرفي خواهند شـد. سـازمان بـراي افـراد مـؤثر در مـديريت بحـران         برخورداري از مزاياي قانوني به مراجع ذي

 تمهيدات الزم را به منظور تشويق و قدرداني، به عمل خواهد آورد.

) اين آيين نامه جزء مشاغل سـخت و زيـان   19سازماني و واحدهاي مديريت بحران مندرج در ماده (مشاغل  -21ماده 
گردند. دستورالعمل اجرايي اين ماده توسط سازمان تهيه و پس از تصويب شوراي عالي ابالغ خواهـد   آور محسوب مي

 شد.



نمايند. با پيش  و مقابله همكاري مي كاركنان دولت و اشخاص بخش خصوصي كه در هر يك از مراحل آمادگي –تبصره 
شوند و حق بيمه حادثه نيروي هـاي شـركت كننـده     بيني اعتبار در بودجه ساليانه توسط سازمان، بيمه مسئوليت مي

 گردد. دولتي و خصوصي از محل اعتبارات سازمان پرداخت مي

مصـوب   -بخشي از مقررات مالي دولـت   ) قانون تنظيم10وزارت كشور موظف است عالوه بر اعتبارات ماده ( -22ماده 
باشد، از محل ساير منابع مالي مربوط، نسبت به خريد يا سـاخت ابنيـه اسـتاندارد و     كه در اختيار سازمان مي -1380

 مستحكم و تأمين تجهيزات و امكانات اداري مورد نياز سازمان واحدهاي استاني آن اقدام نمايد.

ط مديريت بحران موظفند براي تنظيم بودجه تفصيلي نظام جامع مديريت بحـران  رب هاي اجرايي ذي دستگاه -23ماده 
ها و اعتبار مورد نياز خود را به سازمان پيشنهاد داده تا پـس   كشور شامل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، برنامه

جـه سـاليانه بـه صـورت     از بررسي و تاييد شوراي هماهنگي و تصويب آن در شوراي عالي بـراي درج در اليحـه بود  
 هاي جداگانه مشخص به هيأت وزيران ارايه نمايد. رديف

ها موظفند گزارش عملكرد اعتبار فوق را هر سه ماه يك بار به سازمان ارايه  ربط و استانداري هاي ذي دستگاه –تبصره 
 نمايند.

هاي غيردولتي داخلي و خارجي اعم از اموال منقول و غيـر   مسئوليت جذب، هدايت و توزيع امكانات و كمك -24ماده 
منقول و وجوه نقدي بر عهده جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران است كه با همكاري كميته امداد امام خمينـي  

هـاي دولتـي داخلـي و     توزيع امكانات و كمك گيرد و مسئوليت جذب، هدايت و و سازمان بهزيستي كشور صورت مي
خارجي اعم از اموال منقول و غير منقول و وجوه نقدي با رعايت اهداف اهدا كننده بر عهده سازمان اسـت. هـر گونـه    

 هاي ياد شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي ممنوع است. دخل و تصرف، استفاده، توزيع و تصاحب كمك

ها در تنظيم بودجه استاني ترتيبي اتخاذ نمايند كه هر سـال حـداقل    ي و توسعه استانشوراهاي برنامه ريز -25ماده 
هاي پيش بيني شده در مراحل چهارگانه مديريت بحران در قالـب   پنج درصد اعتبارات به منظور انجام وظايف و برنامه

 اي تحت عنوان فصل مديريت بحران استان اختصاص داده شود. فصل جداگانه

) قانون، به منظور تسريع در ساماندهي مناطق آسيب ديده و فراهم نمودن زمينـه  12) و (11ر اجراي ماده (د -26ماده 
برنامه ريزي ساالنه در اجراي اقدامات پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي، اعتبارات مصوب هيأت وزيـران موضـوع   

هـا و   طريـق خزانـه داري كـل در اختيـار سـازمان      ) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مسـتقيماً از 10ماده (
 ها قرار گيرد تا برابر مقررات مربوط هزينه نمايند. ربط و استان هاي ذي دستگاه

هاي عامـل بـه منظـور بازسـازي و جبـران       بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران موظف است از طريق بانك -27ماده 
دث غير مترقبه بـا تـأمين يارانـه و سـود تسـهيالت از محـل       هاي مختلف خسارت ديده ناشي از حوا خسارات بخش

ها بنا به پيشنهاد سـازمان در   اعتبارات مربوط توسط دولت، تسهيالت بانكي ارزان قيمت را از محل منابع داخلي بانك
 ها و مناطق خسارت ديده قرار دهد. اختيار استان



ها، از طرف سـازمان در اليحـه بودجـه     پرداختي به بانكالتفاوت سود تسهيالت  هر سال مبلغ كارمزد و مابه –تبصره 
 ساليانه منظور خواهد شد.

توانـد بـا همكـاري وزارت     در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمين نقدينگي مقابله با حوادث، سازمان مي -28ماده 
ي ايران، معـادل بيسـت   امور اقتصادي و دارايي ضمن موافقتنامه و تضمين بازپرداخت به بانك مركزي جمهوري اسالم

) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت را از بانك 10درصد كل اعتبارات مصوب نظام جامع مديريت بحران و ماده (
عامل دريافت نمايد. سازمان موظف است منابع مالي دريافت شده را از محل وصول منـابع اعتبـارات مصـوب مـذكور     

 پرداخت نمايد.حداكثر تا پايان سال مالي تأمين و 

خزانه داري كل موظف است به منظور به حداقل رساندن زمان رسيدگي به امـور آسـيب ديـدگان ناشـي از      -29ماده 
) قانون به طور مسـتقيم در اختيـار   12حوادث غير مترقبه در ابتداي هر سال معادل بيست درصد اعتبار موضوع ماده (

 سازمان قرار دهد.

) قـانون  30) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و ماده (10ارات با توجه به ماده (كميته تخصصي اعتب -30ماده 
برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غير مترقبه را به لحاظ ضرورت قانوني اقـدام فـوري و مصـرف فـوري ايـن      

ريت بحـران) در صـورت بـروز    هاي كوتاه مدت تخصيص دهد. وزرا كشور (سازمان مدي اعتبارات، به سرعت و در دوره
مشكالتي در امر تخصيص اعتبار و اختالل تسريع در رسيدگي به امور آسيب ديدگان ناشي از حـوادث غيـر مترقبـه،    

 مراتب را به هيأت وزيران اعالم نمايد.

سـيب  هاي امدادي، عمليات امدادرسـاني بـه آ   به منظور پيشگيري، پيش آگاهي و ايجاد آمادگي در دستگاه -31ماده 
) قانون تنظيم بخشي 101ديدگان ناشي از حوادث غير مترقبه از جمله سيل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضوع ماده (

از مقررات مالي دولت بنا به پيشنهاد وزارت كشور (سازمان مديريت بحران كشور) و تصويب هيأت وزيران در اختيـار  
گيرد تا نسبت به اجـراي   ها قرار مي ي هماهنگي مديريت بحران استانهاي مرتبط با امر مديريت بحران و شورا دستگاه

 هاي مشخص و اولويت دار اقدام نمايند. پروژه

 فصل هفتم: بيمه حوادث

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با هماهنگي سازمان و با همكاري بيمه مركزي جمهوري اسـالمي   -32ماده 
هاي مختلف با اولويت در حوادث محتمـل (سـيل،    به گسترش بيمه حوادث در بخشهاي مرتبط نسبت  ايران و دستگاه

 زلزله، آفات و امراض كشاورزي و دامي، سرمازدگي، خشكسالي و مانند آن) اقدام نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است طرح گسترش پوشش بيمه حوادث در سطح عمومي بـا اولويـت    -1تبصره 
هاي صنعتي و تجاري و مانند آن) را تـا پايـان    سكوني، ابنيه عمومي، تأسيسات زير بنايي و ساختمانهاي م (ساختمان

 جهت بررسي و پيشنهاد براي سير مراحل تصويب به سازمان ارايه نمايد. 1388سال 



نون بيمه وزارت جهاد كشاورزي موظف است در مورد بيمه اجباري محصوالت كشاورزي و دامي با توجه به قا -2تبصره 
 اقدام الزم را انجام دهد. -1362مصوب  -محصوالت كشاورزي

هاي كشور در چهارچوب اهداف سازماني در جهت پشـتيباني مـالي، فنـي،     ها و دهياري سازمان شهرداري -3تبصره 
له و بازسـازي  ها در امر مقاب هاي وابسته و براي ارتقاي توان مالي شهرداري ها و سازمان اجرايي و مديريتي از شهرداري

حوادث، صندوق بيمه حوادث را با رعايت قوانين و مقررات مربوط ايجاد نمايد. آيين نامه مربوط بـا پيشـنهاد سـازمان    
 مذكور به تصويب وزير كشور خواهد رسيد.

به ربط تهيه و براي تصويب شوراي عالي  هاي ذي الذكر توسط دستگاه هاي فوق دستورالعمل مربوط به تبصره -4تبصره 
 سازمان ارايه گردد.

ر مقررات شتم: ساي  فصل ه

ربـط موظفنـد ضـوابط،     هـاي ذي  به منظور كنترل حوادث و كاهش اثرات ناشي از حوادث طبيعي، دسـتگاه  -33ماده 
مقررات و قوانين و ساير موضوعات مرتبط با كنترل حوادث طبيعي را كه به تاييد شوراي همـاهنگي رسـيده اسـت و    

گردد به طور دقيق رعايت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه مـاه يـك بـار بـه سـازمان       مي توسط سازمان ابالغ
 منعكس نمايند.

هاي ساالنه، پنج ساله و افق چشم انداز وظايف خـود، ابعـاد و    ربط موظفند در تدوين برنامه هاي ذي دستگاه -34ماده 
 را در برنامه خود لحاظ نمايند.اقدامات ايمني در چهار مرحله مديريت بحران 

) قـانون برنامـه چهـارم توسـعه و     160هاي موضـوع مـاده (   مصوبات شوراي عالي پس از ابالغ براي دستگاه -35ماده 
 االجراست.   هاي بخش خصوصي و تعاوني الزم ها و بنگاه ها، تشكل مؤسسات عمومي و غيردولتي و سازمان

 ه تاييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.ب 18/9/1388اين تصويب نامه در تاريخ 
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