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نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشورآیین

کلیات: فصل اول

:روندها و اصـطالحات زیر در مـعانی مشـروح مربوط بکار مینامه واژهدر این آییـنـ1ماده

.قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور: الف ـ قانون

.شوراي عالی مدیریت بحران کشور: وراي عالیب ـ ش

.سازمان مدیریت بحران کشور: ج ـ سازمان

.شوراي هماهنگی مدیریت بحران کشور: د ـ شوراي هماهنگی

ها، سازمانهاي دولتی، نهادهاي عمومی غیردولتی، شوراهاي اسالمی،وزارتخانه: ذیربطهـ ـ دستگاههاي 
نیروهاي نظامی و انتظامی، نهادها و ها، سازمانها و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است،شهرداري

هاي گروهی، تشکلهاي مدنی دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و رسانه
.مدیریت بحرانهاي خصوصی و تعاونی مرتبط باو مردمی و بخش

اي و اعالم آن به دستگاههاي ذیربط بـر عهـده وزیـر کشـور     ملی و منطقه) حادثه(تشخیص وقوع بحران ـ2ماده
باشد و تشخیص وقوع بحرانهاي استانی و محلی و اعالم آن به دسـتگاههاي  می) قائم مقام رئیس شوراي عالی مدیریت بحران(

.باشدا استاندار و فرماندار میاستان و شهرستان به ترتیب ب

به تصویب ) اي، استانی و محلیدر هر یک از سطوح ملی، منطقه(دستورالعمل تشخیص و اعالم بحران ـ1تبصره
.رسدشوراي عالی می

سازمانی آن در مکلفند عالئم خطر و هشدار را به موقع و بالفاصله به سازمان و واحد ذیربطدستگاههاي ـ2تبصره
.استان اعالم کنند

ها و دستگاههاي مرتبط با بحرانفصل دوم ـ نقش و وظایف وزارتخانه

نقش و وظایف دقیق دستگاههاي ذیربط در هر کدام از مراحل مدیریت بحـران بـه پیشـنهاد آنهـا و تأییـد      ـ3ماده
» 3«براساس بند ) مقام رئیس شوراي عالیقائم(ط وزیر کشور عالی حداکثر ظرف سه ماه توسشوراي هماهنگی و تصویب شوراي

.قانون براي سیر مراحل قانونی تصویب ارائه خواهدشد) 4(ماده 

هـ مورخ 24412ت/2282نامه شماره وظایف ابالغی در طرح جامع امداد و نجات کشور، موضوع تصویبـ1تبصره
.غ تشکیالت و وظایف جدید دستگاهها به قوت خود باقی استو اصالحات آن تا تصویب و ابال23/1/1382
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مکلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در حـوزه  ذیربطهاي دستگاهـ2تبصره
لی ارسال نمایند تا بر مربوط را براي مراحل آمادگی و مقابله با بحران در سطوح ملی، استانی و شهرستانی طراحی و به شوراي عا

.حسب ضرورت جهت تصویب به هیئت وزیران ارایه شود

مراحل پیشگیري، آمادگی، مقابله و بازسازي را طبق مصوبات موظفند وظایف مربوط به ذیربطدستگاههاي ـ4ماده
محـول شـده را تحـت امـر سلسـله مراتـب       انجام داده و در هنگام عملیات مقابله با بحران، امـور  ) 3(شوراي عالی موضوع ماده 

.فرماندهی مدیریت بحران کشور انجام دهند

در امـر مـدیریت بحـران    ذیربطـ نظر به ضرورت تهیه طرح جامع خطرپذیري کشور و استانها، دستگاههاي 5ماده
مان نسـبت بـه تهیـه طـرح جـامع      موظفند با هماهنگی سایر دستگاهها و واحدهاي استانی و بـا رعایـت اولویـت و نظـارت سـاز     

خطرپذیري مناطق اقدام نمایند و سازمان مکلف است نسبت به تدوین طرح جامع خطرپذیري کل کشور اقدام و گزارش اقدامات 
.به شوراي عالی ارائه نماید) سه ماهه(اي انجام شده را به صورت دوره

مه ساله بودجه ویژه بدین منظور اختصاص دهـد تـا در   سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است هـ1تبصره
.یک برنامه زمانبندي مشخص تحقق یابد

هاي شــش ماهـه بـه شـوراي عـالی مـنعکس       اقدامات انجـام شده توسط وزیر کشـور به صورت دورهـ2تبصره
.گرددمی

و مسـئول در ایـن خصـوص    ذیـربط تگاههاي سازمان موظف است براي اجراي کامل این ماده بـر دسـ  ـ3تبصره
.نظارت کامل و مستمر داشته باشد

هاي جامع خطرپذیري و نحوه اقدام، در قالب شرح وظـایف موضـوع مـاه    دستگاههاي مسئول تهیه طرحـ4تبصره
.نامه مشخص خواهند شداین آیین) 3(

در مرحله مقابله با بحران در صورت نیاز به خدمت هر یک از کارکنان توانند ـ سازمان و واحدهاي استانی می6ماده
:دستگاههاي ذیربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طریق سازمان مربوط به ترتیب زیر از کارکنان آنان استفاده نمایند

ت کتبی و یا شـفاهی سـازمان و   رؤساي سازمانها، نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بالفاصله با درخواسـ1تبصره
.واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد یا افراد مورد نظر اقدام نمایند

وقـت در  دستگاه محل اشتغال کارکنـان مشمـول ایـن ماده و سایر کارکنانـی که به صورت مأمور یا پارهـ2تبصره
موظفند برابر گزارش کارکرد و تأیید سازمان و یا واحدهاي استانی نسـبت بـه   گیرند،اختیار سازمان و یا واحدهاي استانی قرار می

.پرداخت حقوق و مزایاي آنان اقدام نمایند

نامه، بـا تشـخیص   آیین) 6(چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر یک از مسؤوالن و کارکنان موضوع ماده ـ7ماده
موظف ذیربطار در انجام وظایف محوله تقصیر یا قصور داشته باشند، مدیر ارشد دستگاه دولتی رئیس سازمان، استاندار و یا فرماند
.قانون بالفاصله فرد دیگري را مأمور انجام وظایف مربوط نماید) 8(ماده » 14«است با رعایت ضوابط موضوع بند 
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یک از مراحل مدیریت بحران سـهل انگـاري و   که در هرذیربطتبصره ـ هر یک از مدیران و کارکنان دستگاههاي  
صـالح بـراي برخـورد قـانونی     کم کاري نمایند، توسط رئیس سازمان، استاندار و فرماندار و یا سایر مقامات مافوق بـه مراجـع ذي  

.معرفی خواهند شد

تگاههاي ذیربط استفاده از خدمات ـ در مـرحله مقابله با بحران، در صـورتی که استانداران و فرمانداران و دس8ماده
توانند به ها و واحدهاي بخـش خصوصی و تعـاونی و حتی اشخاص را ضروري دانستند، میمؤسسات عمومی غیردولتی یا شرکت

شـده توسـط ایـن مؤسسـات و     در صورت عدم انجـام مأموریـت محـول   . صورت کتبی خدمات مورد نیاز را به آنان تکلیف نمایند
.صالح قابل پیگیري خواهدبوددر مراجع ذيها، موضوعشرکت

ـ تعرفه خدمات بخش خصوصی اعم از حقـوقی و حقیقـی برابـر مقـررات جـاري کشـور و عـرف پرداخـت         تبصره
.گرددمی

ن در مراحل چهارگانه مدیریت بحـرا ذیربطقانون بر اقدامات دستگاههاي ) 8(ماده ) 18(سازمان حسب بند ـ9ماده
ها و اقدامات انجام شده براي هر یک از مراحل چهارگانه مدیریت بحران را موظفند برنامهذیربطنظارت عالی دارد و دستگاههاي 

هاي ارزیـابی و نظـارت کـه    اي در قالب برگههاي اجرایی آن انجام شده است، به صورت دورهنامهکه در چهارچوب قانون و آیین
.به سازمان و واحدهاي استانی براي ارائه به شوراي عالی گزارش نمایندگردد،توسط سازمان تهیه می

موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت ذیربطدر طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههاي تخصصی ـ10ماده
ت تخصصی مدیریت بحران در هر دستگاه مسئولیشده را انجام دهند وشده براي عملیات مقابله، وظایف محولامر فرمانده تعیین

.باشدبه عهده باالترین مقام دستگاه اجرایی متناسب با بعد حادثه می

دبیرخانه و چگونگی اداره و ابالغ مصوبات شوراي عالی: فصل سوم

رسد، شورا میمقام ایشان و براساس دستورالعملی که به تصویبجلسات شورا توسط رییس شورا و یا قائمـ11ماده
.باشدمی) وزیر کشور(ابالغ مصوبات پس از تأیید رییس جمهور با قائم مقام رییس شورا . گردداداره می

.شورا به صورت عادي، هر سال، دو بار تشکیل جلسه خواهد دادـ1تبصره

تشـکیل  ) وزیـر کشـور  (مقـام ریـیس شـورا    العاده با دعوت قائمدر مواقع ضروري و بحرانی جلسات فوقـ2تبصره
.شودمی

.باشدباشد و دبیر آن رییس سازمان میدبیرخانه شورا در سازمان مستقر میـ3تبصره

ترکیب اعضا و شرح وظایف شوراي هماهنگی:فصل چهارم

:شوداعضاي شوراي هماهنگی به شرح زیر تعیین میـ12ماده

)رئیس(ـ رئیس سازمان 1

ـ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی2
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ـ معاون وزیر بازرگانی3

ـ معاون وزیر راه و ترابري4

ـ معاون وزیر جهادکشاورزي5

ـ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوري6

معاون وزیر نیروـ7

ـ معاون وزیر نفت8

ـ رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور9

جمهورریزي و نظارت رئیسـ معاون معاونت برنامه10

ـ معاون ستاد کل نیروهاي مسلح11

ـ رییس بنیاد مسکن انقالب اسالمی12

ـ رییس جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی13

ـ معاون سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران14

ـ معاون شهردار تهران15

هاي ذیربط با حق رأي در جلسـات دعـوت بـه    حسب موضوع و تشخیص رییس سازمان از سایر دستگاهـ1تبصره
.آیدعمل می

هـا هماننـد مرکـز بـه ریاسـت اسـتاندار و عضـویت مقامـات         شوراي هماهنگی مدیریت بحـران اسـتان  ـ2تبصره
.گردددستگاههاي متناظر در استان تشکیل می

:شودوظایف شوراي هماهنگی به شرح زیر تعیین میـ13ماده

یریت بحرانهاي مرتبط با مراحل چهارگانه مدـ هماهنگی فعالیت1

ها و پیشنهاد آن به شوراي عالیرسانی از طریق رسانهـ بررسی و تأیید سیاستهاي آموزشی، تبلیغاتی و اطالع2

ـ نظارت بر عملکرد کارگروههاي تخصصی3

لیـ بررسی و تأیید پیشنهادها در امور مدیریت بحران کشور و ارایه آن به شوراي عا4
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هـاي تخصصـی   ـ بررسی و تأیید پیشنهادهاي تغییر در تعداد، موضوعات، شرح وظایف و امور مربوط بـه کـارگروه  5
مدیریت بحران و ارایه آن به شوراي عالی

بـارات مـورد   ها، دستگاههاي ذیربط و استانها و تأییـد اعت هاي پیشنهادي کارگروهـ بررسی و تأیید طرحها و برنامه6
نیاز آنها و پیشنهاد آن به شوراي عالی

ـ بررسی و تأیید وظایف دقیق و نقش دستگاههاي ذیربط در مدیریت بحران و ارائه آن به سازمان به منظور طـرح  7
در شوراي عالی و سیر مراحل تصویب

در سطوح مختلفنویس لوایح در زمینه مدیریت بحرانـ بررسی و تأیید پیش8

ـ تصویب مطالعات انجام شده در مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشور9

هاي مانور دستگاههاي ذیربط و هماهنگی اجراي آنهاـ تصویب برنامه10

ـ سایر امور مرتبط و محول شده11

و انجام مانورهاي الزم، اعضاي شوراي هماهنگی در مرکز و اسـتانها  در زمان ضرورت و مقابله با بحرانـ14ماده
هـاي محـول   بینی شده براي مدیریت بحران حضور یافته و نسبت به انجـام مأموریـت  که مورد نیاز باشند، موظفند در مکان پیش

.اقدام نمایند) تا پایان مرحله ضرورت و یا مقابله و یا مانور(شده 

.گرددایان مرحله مانور و یا مقابله با بحران توسط فرماندهی مدیریت بحران اعالم میـ پتبصره

هاي تخصصی مرتبط با مراحل چهارگانه مدیریت بحران کشورکارگروه: فصل پنجم

:باشدسازمان داراي چهارده کارگروه تخصصی و عملیاتی به شرح زیر میـ15ماده

ـ کارگروه مخابرات و ارتباطات با مسئولیت وزارت ارتباطات و فنـاوري اطالعـات و ریاسـت معـاون مربـوط در آن      1
.وزارت

ـ کارگروه بهداشت و درمان با مسئولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست معـاون مربـوط در آن   2
.وزارت

بـا مسـئولیت   ) زراعت، باغداري، دامداري، آبزیان و طیـور (دگی و مخاطرات کشاورزي ـ کارگروه خشکسالی، سرماز3
.وزارت جهاد کشاورزي و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

هاي حیاتی، بالیاي جوي و طوفان با مسئولیت وزارت راه و ترابري و ریاست معـاون  ـ کارگروه حمل و نقل، شریان4
.مربوط در آن وزارت

ـ کارگروه تشکلهاي مردم نهاد با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معـاون امـور اجتمـاعی، فرهنگـی و شـوراهاي      5
.وزارت کشور
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نشانی، مواد خطرنـاك  آالت، آواربرداري ساختمانها، آتشـ کارگروه بیمه، بازسازي و بازتوانی، تأمین و توزیع ماشین6
ین متوفیان با مسئولیت وزارت کشور و ریاسـت معـاون همـاهنگی امـور عمرانـی و ریـیس سـازمان شـهرداریها و         و انتقال و تدف

.دهیاریهاي کشور

.ـ کارگروه امنیت و انتظامات با مسئولیت وزارت کشور و ریاست معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور7

ریایی، برق، آب و فاضالب با مسئولیت وزارت نیرو و ریاست معـاون مربـوط در   ـ کارگروه امور سیل و مخاطرات د8
.آن وزارت

.ـ کارگروه تأمین سوخت و مواد نفتی با مسئولیت وزارت نفت و ریاست معاون مربوط در آن وزارت9

سـازي بـا مسـئولیت وزارت مسـکن و     هاي زمین، ابنیـه، سـاختمان و شهر  ـ کارگروه مخاطرات زلزله، لغزش الیه10
.شهرسازي و ریاست معاون مربوط در آن وزارت

).بنیاد مسکن انقالب اسالمی(ـ کارگروه تأمین مسکن با مسئولیت وزارت مسکن و شهرسازي 11

بـوط در آن  زیسـت و ریاسـت معـاون مر   ـ کارگروه مخاطرات زیست محیطی با مسئولیت سازمان حفاظت محـیط 12
.سازمان

رسانی با مسئولیت سازمان صدا و سیماي جمهوري اسـالمی ایـران و ریاسـت معـاون     ـ کارگروه آموزش و اطالع13
.مربوط در آن سازمان

ـ کارگروه امداد و نجات و آموزش همگانی با مسئولیت جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایـران بـا ریاسـت    14
.سازمان امداد و نجاترئیس

رییس هر کارگروه تخصصی به پیشنهاد باالترین مقام دستگاه ذیربط از بین معاونان مرتبط بـا مـدیریت   ـ1تبصره
.منصوب خواهد شد) مقام شوراي عالیقائم(بحران همان دستگاه با حکم وزیر کشور 

.توانند حسب ضرورت از سایر افراد در جلسات دعوت به عمل آورندهاي تخصصی میرؤساي کارگروهـ2تبصره

اعضا و شرح وظایف کارگروههاي تخصصی به پیشنهاد رئیس هر کارگروه و پـس از بررسـی سـازمان و    ـ3تبصره
.خواهد شدابالغ) مقام شوراي عالیقائم(تأیید در شوراي هماهنگی توسط وزیر کشور 

هاي تخصصی زیرمجموعه سازمان در صورت ضرورت و با هاي تخصصی استانی مشابه کارگروهکارگروهـ4تبصره
مصوبات . خیز بودن هر استان بنا به پیشنهاد استاندار و تصویب شوراي هماهنگی متناسب با نیاز تشکیل خواهد شدتوجه به حادثه

.گرددابالغ می) مقام شوراي عالیقائم(وزیر کشور موضوع این تبصره با امضاي 

مقررات مالی، اداري، تشکیالت و بودجه: فصل ششم
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اي مجـزا در الیحـه بودجـه    سازمان داراي شخصیت حقوقی، مالی و اداري مستقل بوده و ردیـف بودجـه  ـ16ماده
.خواهد بودشود و رئیس آن معاون وزیر کشورساالنه کشور براي آن منظور می

.گردددر هر استانداري واحد سازمانی در سطح اداره کل به نام اداره کل مدیریت بحران استان، ایجاد میـ1تبصره

.ریزي و توسعه استان خواهد بودمسئول مدیریت بحران استان با حق رأي، عضو شوراي برنامهـ2تبصره

.ریزي و توسعه شهرستان خواهد بودحد شهرستانی سازمان با حق رأي عضو شوراي برنامهمسئول واـ3تبصره

نمودار سازمانی و تشکیالت تفصیلی سازمان و واحدهاي استانی و شهرستانی آن به پیشـنهاد سـازمان و   ـ17ماده
هاي سـازمانی بـر اسـاس مـاده     سقف پست. رسدجمهور میشوراي عالی به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس

.ـ به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید1386مصوب قانون مدیریت خدمات کشوري ـ) 29(

ها، اموال، تجهیزات، امکانات و نیروي انسانی که قبالً تحت عنوان دفتر مطالعات وظایف، تعهدات، داراییـ18ماده
اند، با رعایـت  زسازي و دبیرخانه ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه کشور و واحدهاي ذیربط استانی بودهو هماهنگی امور ایمنی و با

.یابدها انتقال میقوانین و مقررات مربوط به سازمان و واحدهاي مربوط در استان

در نهـاد ریاسـت   ـ وظایف، تعهدات، امکانـات و تجهیـزات سـازمان پیشـگیري و مـدیریت بحـران مسـتقر       تبصره
.جمهوري به سازمان منتقل خواهد شد

در دستگاههاي ذیربط و سازمانهاي مرکزي وابسته به آنها در مدیریت بحران یک واحد سازمانی حـداکثر  ـ19ماده
یریت با حـداکثر سـه   در سطح اداره کل با حداکثر پنج اداره زیر نظر معاون مربوط و در سازمانها و ادارات کل استانی در سطح مد

.هاي سازمانی موجود همان دستگاه تشکیل خواهد شداداره از محل پست

.در شهرستانها مدیریت بحران با مدیران و رؤساي ادارت شهرستانی خواهد بودـ1تبصره

مذکور در این ماده اختصـاص  ها یا اداره ذیربط در دستگاههاي حداقل یک پست سازمانی کارشناسی براي این منظور به مدیریت
.داده خواهد شد

در صورت عدم وجود پست سازمانی در دستگاههاي مذکور در این ماده، مراتب براي صدور مجوز ایجـاد  ـ2تبصره
.پست سازمانی به هیئت وزیران اعالم خواهد شد

در مرحله تشکیل سازمان، نیروي انسانی مورد وزارت کشور موظف است با همکاري دستگاههاي اجرایی ـ20ماده
.نیاز را از بین کارکنان رسمی و پیمانی دولت تأمین نماید

شوند عالوه بر شرایط احـراز پسـت، بایـد    مدیران و نیروهایی که در امر مدیریت بحران به کار گرفته میـ1تبصره
سـازمان بـا همـاهنگی معاونـت توسـعه مـدیریت و سـرمایه انسـانی         شرایط احراز اختصاصی دیگري هم داشته باشند که توسط

.شودجمهور تهیه و به همراه منشور اخالقی کارکنان ابالغ میرییس
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قـانون برنامه چهارم توســعه  ) 145(مجوزهاي استخدامی الزم از محل سهمیه استخدامی موضوع ماده ـ2تبصره
گیرد تا نسبت به تأمین نیروي مورد نیـاز در کـل کشـور بـا رعایـت      در اختیار سازمان قرار میبا رعایت قوانین و مقررات مربوط، 

.ضوابط استخدامی اقدام نماید

نامـه  ایـن آیـین  ) 19(افرادي که به هر نحوي در امر مدیریت بحران در واحدهایی کـه بـه موجـب مـاده    ـ3تبصره
هـاي کارکنـان حـداکثر تـا     العـاده العاده ویژه عالوه بر سایر فوقل مدت تصدي از فوقشوند، در طومیکار گرفتهشود بهتشکیلمی

.شوندبیست درصد به تشخیص مقام مافوق برخوردار می

نمایند، در صورت آسیب یا فـوت  که در مراحل مختلف مدیریت بحران همکاري میکارکنان و اشخاصیـ4تبصره
سازمان براي افراد مؤثر در مدیریت بحران تمهیـدات الزم  . معرفی خواهند شدذیربطانونی به مراجع براي برخورداري از مزایاي ق

.را به منظور تشویق و قدردانی، به عمل خواهد آورد

نامـه جـزء مشـاغل سـخت و     این آیین) 19(مشاغل سازمانی و واحدهاي مدیریت بحران مندرج در ماده ـ21ماده
.دستورالعمل اجرایی این ماده توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شوراي عالی ابالغ خواهد شد. گردندب میآور محسوزیان

ـ  نمایند، و مقابله همکاري میکارکنان دولت و اشخاص بخش خصوصی که در هر یک از مراحل آمادگیتبصره 
کننـده دولتـی و   شوند و حق بیمه حادثه نیروهـاي شـرکت  مسئولیت میبینی اعتبار در بودجه سالیانه توسط سازمان، بیمهبا پیش

.گرددخصوصی از محل اعتبارات سازمان پرداخت می

قانون تنظیم بخـشی از مقـررات مـالی دولــت ـ     ) 10(وزارت کشور موظف است عالوه بر اعتبارات ماده ـ22ماده
از محل سایر منابع مالی مربوط، نسبت به خریـد یـا سـاخت ابنیـه اسـتاندارد و      باشـد، ـ کـه در اخـتیار سازمان می1380مصوب 

.مستحکم و تأمیـن تجهیـزات و امکانـات اداري مورد نیـاز سازمان و واحـدهاي استانی آن اقدام نماید

مع مـدیریت  مدیریت بحران موظفند براي تنظـیم بودجـه تفصـیلی نظـام جـا     ذیربطدستگاههاي اجرایی ـ23ماده
ها و اعتبار موردنیاز خود را به سـازمان پیشـنهاد داده تـا پـس از     بحران کشور شامل پیشگیري، آمادگی، مقابله و بازسازي، برنامه

هاي جداگانـه  بررسی و تأیید شوراي هماهنگی و تصویب آن در شوراي عالی براي درج در الیحه بودجه سالیانه به صورت ردیف
.ن ارائه نمایدمشخص به هیئت وزیرا

و استانداریها موظفند گزارش عملکرد اعتبار فوق را هر سه ماه یـک بـار بـه سـازمان     ذیربطدستگاههاي ـ تبصره
.ارائه نمایند

هاي غیردولتی داخلی و خارجی اعـم از امـوال منقـول و    مسئولیت جذب، هدایت و توزیع اعانات و کمکـ24ماده
وجوه نقدي بر عهده جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران است که با همکاري کمیتـه امـداد امـام خمینـی و     غیرمنقول و

هاي دولتی داخلی و خـارجی اعـم از   گیرد و مسئولیت جذب، هدایت و توزیع امکانات و کمکسازمان بهزیستی کشور صورت می
هرگونه دخـل و تصـرف، اسـتفاده، توزیـع و     . ه بر عهده سازمان استمنقول و غیرمنقول و وجوه نقدي با رعایت اهداف اهداکنند

.هاي یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع استتصاحب کمک
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ریزي و توسعه استانها در تنظیم بودجه استانی ترتیبی اتخاذ نمایند که هـر سـال حـداقل    شوراهاي برنامهـ25ماده
بینی شده در مراحـل چهارگانـه مـدیریت بحـران در قالـب فصـل       هاي پیشنجام وظایف و برنامهپنج درصد اعتبارات به منظور ا

.اي تحت عنوان فصل مدیریت بحران استان اختصاص داده شودجداگانه

دیـده و فـراهم نمـودن    قانون، به منظور تسریع در ساماندهی مناطق آسیــب ) 12(و ) 11(در اجراي ماده ـ26ماده
ریـزي ساالنه در اجـراي اقـدامات پیشـگیري، آمـادگی، مقابله و بازسازي، اعتـبارات مصوب هیئت وزیران موضـوع ه برنامهزمینـ
داري کل در اختیار سازمانها و دستگاههاي ذیـربط و  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستقیماً از طریق خزانه) 10(ماده 

.مقررات مربوط هزینه نماینداستانها قرار گیرد تا برابر 

هاي عامل به منظور بازسازي و جبران بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران موظف است از طریق بانکـ27ماده
دیده ناشی از حوادث غیرمترقبه با تأمین یارانه و سود تسـهیالت از محـل اعتبـارات مربـوط     هاي مختلف خسارتخسارات بخش

ها بنا بـه پیشـنهاد سـازمان در اختیـار اسـتانها و منـاطق       قیمت را از محل منابع داخلی بانکالت بانکی ارزانتوسط دولت، تسهی
.دیده قرار دهدخسارت

ها، از طرف سازمان در الیحه بودجـه  التفاوت سود تسهیالت پرداختی به بانکهر ساله مبلغ کارمزد و مابهـ تبصره
.دسالیانه منظور خواهد ش

تواند با همکـاري وزارت  در صورت لزوم و ضرورت به منظور تأمین نقدینگی مقابله با حوادث، سازمان میـ28ماده
امور اقتصادي و دارایی ضمن عقد موافقتنامه و تضمین بازپرداخت به بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران، معادل بیست درصـد  

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را از بانک عامل دریافـت  ) 10(یت بحران و ماده کل اعتبارات مصوب نظام جامع مدیر
سازمان موظف است منابع مالی دریافت شده را از مـحل وصول منابع اعتبارات مصـوب مذکور حداکثر تا پایان سال مـالی  . نماید

.تأمین و پرداخت نماید

دیـدگان ناشـی از   ت به منظور به حداقل رساندن زمان رسیدگی به امور آسـیب داري کل موظف اسخزانهـ29ماده
قانون را پس از پیشنهاد شوراي عـالی و تأییـد   ) 12(حوادث غیرمترقبه در ابتداي هر سال معادل بیست درصد اعتبار موضوع ماده 

مبلـغ مـذکور تـا سـقف     . قانون هزینه گردد) 12(جمهور به طور یکجا در اختیار سازمان قرار دهد تا وفق ماده مراتب توسط رییس
.کرد مجدداً به حساب سازمان واریز خواهد شدبیست درصد در صورت هزینه

قانون به ) 12(داري کل موظف است مبالغ مورد درخواست سازمان را تا سقف مشخص شده در ماده خزانهـتبصره
.طور مستقیم در اختیار سازمان قرار دهد

) 30(قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولـت و مـاده   ) 10(کمیته تخصیص اعتبارات با توجه به ماده ـ30ماده
قانون برنامه و بودجه اعتبارات مربوط به حوادث غیرمترقبه را به لحاظ ضرورت قانونی اقدام فوري و مصرف فوري این اعتبارات، 

.یص دهدمدت تخصهاي کوتاهبه سرعت و در دوره

در صـورت بـروز مشـکالتی در امـر تخصـیص اعتبـار و اخـتالل تسـریع در         ) سازمان مدیریت بحران(وزارت کشور 
.دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه، مراتب را به هیئت وزیران اعالم نمایدرسیدگی به امور آسیب
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مادگی در دستگاههاي امدادرسـانی و عملیـات امدادرسـانی بـه     آگاهی و ایجاد آبه منظور پیشگیري، پیشـ31ماده
قـانون تنظـیم بخشـی از    ) 10(دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل و زلزله و مانند آن اعتبارات موضـوع مـاده   آسیب

ر اختیـار دسـتگاههاي   و تصویب هیئت وزیـران د ) سازمان مدیریت بحران کشور(مقررات مالی دولت بنا به پیشنهاد وزارت کشور 
هـاي مشـخص و   گیرد تا نسبت به اجراي پـروژه مرتبط با امر مدیریت بحران و شوراي هماهنگی مدیریت بحران استانها قرار می

.دار اقدام نماینداولویت

بیمه حوادث: فصل هفتم

کـاري بیمـه مرکـزي جمهـوري     وزارت امور اقتصادي و دارایی موظف است با هماهنگی سازمان و با همـ32ماده
سـیل،  (هاي مختلف با اولویت در حـوادث محتمـل   اسالمی ایران و دستگاههاي مرتبط نسبت به گسترش بیمه حوادث در بخش

.اقدام نماید) زلزله، آفات و امراض کشاورزي و دامی، سرمازدگی، خشکسالی و مانند آن

ف است طرح گسترش پوشـش بیمـه حـوادث در سـطح عمـومی بـا       وزارت امور اقتصادي و دارایی موظـ1تبصره
را تا پایـان سـال   ) هاي صنعتی و تجاري و مانند آنهاي مسکونی، ابنیه عمومی، تأسیسات زیربنایی و ساختمانساختمان(اولویت 
.جهت بررسی و پیشنهاد براي سیر مراحل تصویب به سازمان ارائه نماید1388

جهاد کشاورزي موظف است در مورد بیمه اجباري محصوالت کشاورزي و دامی با توجه به قانون وزارت ـ2تبصره
.ـ اقدام الزم را انجام دهد1362بیمه محصوالت کشاورزي ـ مصوب 

سازمان شهرداریها و دهیاریهاي کشور در چهارچوب اهداف سـازمانی در جهـت پشـتیبانی مـالی، فنـی،      ـ3تبصره
دیریتی از شهرداریها و سازمانهاي وابسته و براي ارتقاي تـوان مـالی شـهرداریها در امـر مقابلـه و بازسـازي حـوادث،        اجرایی و م

.صندوق بیمه حوادث را با رعایت قوانین و مقررات مربوط ایجاد نماید

.نامه مربوط با پیشنهاد سازمان مذکور به تصویب وزیر کشور خواهد رسیدآیین

الذکر توسط دستگاههاي ذیربط تهیه و براي تصویب شوراي عالی هاي فوقدستورالعمل مربوط به تبصرهـ4تبصره
.به سازمان ارائه گردد

سایر مقررات: فصل هشتم

موظفنـد ضـوابط،   ذیـربط به منظور کنترل حوادث و کاهش اثرات ناشی از حوادث طبیعی، دسـتگاههاي  ـ33ِماده
ات و قوانین و سایر موضوعات مرتبط با کنترل حوادث طبیعی را که به تأیید شوراي هماهنگی رسیده است و توسط سـازمان  مقرر

.گردد، به طور دقیق رعایت نموده و گزارش اقدامات خود را هر سه ماه یک بار به سازمان منعکس نمایندابالغ می

انداز وظایف خـود، ابعـاد و   هاي ساالنه، پنجساله و افق چشمدوین برنامهدستگاههاي ذیربط موظفند در تـ34ماده
.اقدامات ایمنی در چهار مرحله مدیریت بحران را در برنامه خود لحاظ نمایند

قانون برنامه چهـارم توسـعه و   ) 160(مصوبات شوراي عالی پس از ابالغ براي دستگاههاي موضوع ماده ـ35ماده
.االجراستمی و غیردولتی و سازمانها، تشکلها و بنگاههاي بخش خصوصی و تعاونی الزممؤسسات عمو


