
 
 
 

 

  31/2/1387  كشور بحران مديريتسازمان  تشكيلقانون 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد 

 رئيس محترم جمهوري اسالمي ايران 

  در اجراء اصل يكصد و 26/7/1385مورخ  89383/33947شماره  عطف به نامه

ايران اسالميقانون اساسي جمهوري) 123(وسومبيست 

كميسيون  31/2/1387كشور مصوب جلسه مورخ بحرانمديريتسازمانتشكيلقانون

اجتماعي مجلس شوراي اسالمي مطابق  

شوراي اسالمي  قانون اساسي كه با عنوان اليحه به مجلس) 85(اصل هشتاد و پنجم 

ا اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال  تقديم گرديده بود، پس از موافقت مجلس ب

و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست  25/10/1386شنبه مورخ در جلسه علني روز سه

. گرددابالغ مي

علي الريجاني 

رئيس مجلس شوراي اسالمي 

 



  تشكيل سازمان مديريت بحران آشورقانون 
    

  فصل اول ـ تعاريف
    

   :روند ـ اصطالحات مندرج در اين قانون در معاني مشروح زير بكار مي١ماده 
    

بـه جـز مـوارد موضـوعه در     (شرايطي است آه در اثـر حـوادث، رخـدادها و عملكردهـاي طبيعـي و انـساني       : الف ـ بحران 

آيد و موجب ايجاد مشقت و سختي به يـك            به طور ناگهاني يا غيرقابل آنترل به وجود مي        ) اعيهاي امنيتي و اجتم     حوزه

   .العاده دارد گردد و برطرف آردن آن نياز به اقدامات اظطراري، فوري و فوق مجموعه يا جامعه انساني مي
    

اههاي اجرايي است آـه توسـط دسـتگاه    ريزي و اقدامات اجرايي و دستگ فرآيند عملكرد، برنامه: ب ـ مديريت جامع بحران 

 و مـديريت عمليـات مقابلـه و   ) مـديريت ريـسك  (دولتي، غيردولتي و عمومي پيرامون شناخت و آاهش سـطح مخـاطرات     

نـشانگرها و     در ايـن فرآينـد بـا مـشاهده پـيش          . پـذيرد   صـورت مـي   ) مديريت بحران (ديده    بازسازي و بازتواني منطقه آسيب    

اده از   يكپارچـه، جـامع و هماهنـگ بـا اسـتف           شـود بـه صـورت       بع اطالعاتي در دسترس تالش مـي      تجزيه و تحليل آنها و منا     

ابزارهاي موجود از بحرانها پيشگيري نموده يا در صورت بروز آنها با آمادگي الزم در جهت آاهش خسارات جـاني و مـالي                       

   .به مقابله سريع پرداخته تا شرايط به وضعيت عادي بازگردد
    

   :يت بحران شامل چهار مرحله به شرح زير استـ مدير٢ماده 
    

مجموعـه اقـداماتي اسـت آـه بـا هـدف جلـوگيري از وقـوع حـوادث و يـا آـاهش آثـار زيانبـار آن، سـطح               : الف ـ پيـشگيري  

  . دهد خطرپذيري جامعه را ارزيابي نموده و با مطالعات و اقدامات الزم سطح آن را تا حد قابل قبول آاهش مي
. دهد مجموعه اقداماتي است آه توانايي جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش مي: ب ـ آمادگي 

 سازماندهي، ايجاد ساختارهاي مديريتي، آموزش، تأمين منابع و  وريزي آوري اطالعات، برنامه ل جمعآمادگي شام

  .امكانات، تمرين و مانور است

ت اضطراري به دنبال وقوع بحران است آه با هدف نجات جان و مال انسانها، انجام اقدامات و ارائه خدما: ج ـ مقابله

عمليات مقابله شامل هشدار، جستجو، . شود تأمين رفاه نسبي براي آنها و جلوگيري از گسترش خسارات انجام مي

، آنترل مواد خطرناك، نجات و امداد، بهداشت، درمان، تأمين امنيت، ترابري، ارتباطات، تدفين، دفع پسماندها، مهار آتش

  .ربط است ياي حياتي و ساير خدمات اضطراري ذرساني، برقراري شريانه سوخت

بازسازي شامل آليه اقدامات الزم و ضروري پس از وقوع بحران است آه براي بازگرداندن وضعيت : دـ بازسازي و بازتواني

  وبط ايمني و مسائل فرهنگي، تاريخيار، ضواديده با در نظر گرفتن ويژگيهاي توسعه پايد عادي به مناطق آسيب

بازتواني نيز شامل مجموعه اقداماتي است آه جهت بازگرداندن شرايط . گردد ديده انجام مي اجتماعي منطقه آسيب

  .رسد ديدگان به حالت طبيعي به انجام مي جسمي، روحي و رواني آسيب

  

  فصل دوم ـ شوراي عالي مديريت بحران آشور

گانه، نيروهاي مسلح و آليه نهادها و         نظور هماهنگي فعاليتهاي دستگاهها و نهادهاي وابسته به قواي سه         ـ به م  ٣ماده  

و تـصويب مقـررات و ضـوابط حـاآم بـر      ) با عنايت به تفـويض اختيـار معظـم لـه    (دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري    



ر آه ازاين پس در اين قـانون بـه اختـصار شـوراي              مديريت بحران در مراحل چهارگانه آن شوراي عالي مديريت بحران آشو          

   .گردد شود تشكيل مي عالي ناميده مي
    

   :ـ وظايف شوراي عالي به شرح زير است٤ماده 
    

   هاي ملي مرتبط با مديريت جامع بحران آشور به پيشنهاد سازمان ـ تصويب سياستها و برنامه١
    

ربط جهـت   يـ هاد سازمان به تفكيك دستگاههاي ذ     ان آشور برحسب پيشن   ـ تأييد بودجه تفصيلي نظام مديريت جامع بحر       ٢

   درج در بودجه ساالنه آشور
    

 شـوراهاي اسـالمي،    و ولتـي ها و سازمانهاي دولتـي، نهادهـاي عمـومي غيرد    ـ تصويب وظايف دقيق و نقش وزارتخانه   ٣

ست، نيروهـاي نظـامي و انتظـامي و آليـه           شهرداريها، سازمانها و شرآتهايي آه شمول قانون بر آنها مستلزم ذآر نام ا            

هـاي    نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظـم رهبـري، سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران و رسـانه                         

   گروهي، تشكلهاي مدني و مديريت بحران برحسب پيشنهاد سازمان
    

 اجرايـي در راسـتاي آـاهش خطرپـذيري          ـ اتخاذ تدابير راهبردي، هماهنگي، هـدايت و تـشويق فعاليتهـاي پژوهـشي و              ٤

  . ناشي از زلزله، مخاطرات آب و هوايي و مواد شيميايي خطرناك
    

ـ تصويب سامانه مديريت بحران آشور و تعيين فرماندهي عمليات مقابله با بحران متناسب با شرايط بحران به پيشنهاد      ٥

   .سازمان
    

ساني از طريق سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران و                 ر  ـ تصويب سياستهاي آموزشي، تبليغاتي و اطالع      ٦

   هاي گروهي ساير رسانه
    

ـ تصويب ضوابط و دستورالعملهاي الزم درباره اقدامات احتياطي پس از دريافت اطالعات مبني بـر احتمـال وقـوع حـوادث                      ٧

    بيني نشده در آشور پيش
    

هـاي سـازماني متناسـب در         خدامي، مـالي و اداري سـازمان و رده        هـاي اسـت     نامـه   ـ تصويب سـاختار، تـشكيالت و آيـين        ٨

   استانها و شهرستانها به پيشنهاد سازمان
    

   ـ تصويب ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با اين قانون٩
    

زي، جمهور و با عضويت وزاري آشور، امور اقتصادي و دارايي، مـسكن و شهرسـا                عالي به رياست رييس    ـ شوراي ٥ماده  

دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، رفاه و تأمين اجتماعي، راه و ترابري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، نيـرو، جهـاد              

دار تهـران، ريـيس سـتاد آـل نيروهـاي مـسلح،           رآشاورزي، ارتباطات و فناوري اطالعات، علوم، تحقيقـات و فنـاوري، شـه            

مانده آل سپاه پاسداران، فرمانده آل ارتش، فرمانده نيروي مقاومت          فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران، فر      

ريـزي    مجلس شوراي اسالمي، معاون اول قوه قضاييه، رؤسـاي سـازمانهاي مـديريت و برنامـه                 بسيج، يكي از نواب رييس    

مـسكن  آشور و صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران، رييس جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، رييس بنياد                  

   .گردد باشند تشكيل مي انقالب اسالمي ايران و رييس سازمان آه همگي داراي حق رأي مي
    



   .گردد تشكيل مي) به عنوان قائم مقام(جمهور به رياست وزير آشور  ـ جلسات شوراي عالي در غياب رييس١تبصره 
    

اي خواهـد بـود آـه بـه تـصويب شـوراي        نامـه  بر آيينـ نحوه اداره، اتخاذ تصميمات و ابالغ مصوبات شوراي عالي برا      ٢تبصره  

   .رسد عالي مي

   .باشد  سازمان دبير شوراي عالي مي ـ دبيرخانه شوراي عال در سازمان مستقر بوده و رييس٣تبصره  

   فصل سوم ـ سازمان مديريت بحران آشور
    

شود به منظور ايجاد مديريت يكپارچه        يده مي ـ سازمان مديريت بحران آشور آه دراين قانون به اختصار سازمان نام           ٦ماده  

رسـاني متمرآـز و    هاي اجرايي و پژوهشي، اطالع ريزي، ايجاد هماهنگي و انسجام در زمينه در امر سياستگذاري، برنامه 

ديـده و اسـتفاده از همـه امكانـات و لـوازم       نظارت بر مراحل مختلف مديريت بحران و ساماندهي و بازسازي مناطق آسيب   

هـاي دولتـي، نيروهـاي نظـامي و      ها، مؤسسات و شرآتهاي دولتي و عمومي، بانكهـا و بيمـه             نياز در آليه وزارتخانه   مورد  

انتظامي، مؤسسات عمومي غيردولتي، شوراهاي اسالمي، شـهرداريها، تـشكلهاي مردمـي، مؤسـساتي آـه شـمول                  

ي و نيروهـاي مـسلح بـا عنايـت بـه تفـويض              دستگاههاي تحت امر مقام معظم رهبر     . قانون بر آنها مستلزم ذآر نام است      

  اختيار 
معظم له جهت بهره مندی بهينه از توامندی های ملی منطقه ای و محلی در مواجهه با حوادث طبيعی و سوانج پيش 

   .بينی نشده تشکيل می گردد
    

ا حکم وزیر کشور شور و رئيس آن معاون وزیر کشور و رئيس سازمان است که بآ سازمان وابسته به وزارت - ٧ماده 

سازمان منحصرًا تابع مقررات این قانون و آیين نامه های استخدامی و مالی و اداری مخصوص به . منصوب می شود 

خود می باشد و رده های سازمانی متناسب در استان ها و شهرستان ها به ترتيب زیر نظر استاندار و فرماندار تشکيل 

   .می گردد 
    

   : به شرح زیر است  وظایف سازمان- ٨ماده 
    

تدوین خط مشی ها و سياست های اجرایی مربوط به مراحل چهار گانه مدیریت بحران و برنامه ریزی جهت         -١

ایجاد و امکان استفاده از کليه امکانات و توانمندی های مورد نياز اعم از دولتی ، غير دولتی و نيروهای مسلح 

  بله با حادثه در طول زمان عمليات آمادگی و مقا
    

  ایجاد هماهنگی و اسنجام ميان دستگاه های مختلف کشور در خصوص مراحل چهارگانه مدیریت بحران         -٢
    

بررسی و تدوین سياست ها و برنامه های جامع فرهنگی ، پژوهشی ، آموزشی ، تبليغاتی ، اطالع رسانی         -٣

  و تمرینی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران 
تقویت و ایجاد زمينه همکاری های منطقه ای و بين المللی ، تبادل نظر و استفاده از تجربيات و دانش فنی کشور         -٤ 

ها و موسسات خارجی و بين المللی مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران و نمایندگی کشور در مجامع بين المللی 

  ذی ربط 

  یه و تحليل آنها مستند سازی حوادث و تجز        -٥
    



برنامه ریزی ، سازماندهی ، آموزش ، هماهنگی و هدایت تشکل های مردمی ، نهاد های غير دولتی و         -٦

  نيروهای داوطلب مردمی در مراحل چهارگانه مدیریت بحران 
    

   پيگيری اجرای مصوبات و تصميمات شورای عا لی        -٧
    

فراهم نمودن زمينه ایجاد و گسترش سيستم های موثر پيشگيری ، مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای         -٨

ساختمان ها ، زیر ساخت ها و ابنيه حياتی و مهم و بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده ، روش های 

 ، تسهيالت ویژه  اتکایی و جبرانی خسارت نظير انواع بيمه ها ، حميات های مالی و ساز و کار های تشویقی

   صندوق های حمایتی با همکاری دستگاه های ذی ربط
    

کمک به توسعه و گسترش موسسات مشاوره ای فعال در امر استاندارد سازی و بهبود کيفيت به منظور         -٩

  ارتقا و کنترل ایمنی کاالها و خدمات ساختمان هاو تاسيسات زیر بنایی کشور 
    

يم کار ملی برای ترقا فرهنگ ایمنی برای آحاد جامعه با همکاری وزارتخانه ها ، سازمان ها ، تدوین نظام تقس   -١٠

   .نهاد ها و موسسات مرتبط با امر مدیریت بحران و ارایه آن به شورای عالی جهت تصویب 
 طبيعی و سوانج تدوین ضوابط مربوط به تعيين سطوح ، حالت اضطرار و شيوه اعالم بحران های ناشی از حوادث    -١١ 

  پيش بينی نشده 

ابالغ دستور العمل های نحوه انجام اقدامات اضطراری و اختياطی در هنگام وقوع و یا احتمال وقوع حوادث    -١٢

   طبيعی و سوانح پيش بينی نشده به دستگاه های ذی ربط جهت اجرا
    

و توانمندی های مورد نياز مدیریت بحران کشور انجام هماهنگی های الزم جهت در اختيار گرفتن کليه امکانات    -١٣

   اعم از دولتی و نهاد های عمومی غير دولتی و نيروهای مسلح در طول زمان بحران
    

تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رسيدگی به تخلفات و تخطی و اهمال مقامات دولتی در کليه دستگاه های    -١٤

روهای نظامی و انتظامی و کليه نهاد ها و دستگاه های تحت ذی ربط و موسسات عمومی غير دولتی ، ني

نظر مقام معظم رهبری در اجرای دستورات و مصوبات شورای عالی و سازمان در مواقع برو بحران با همکاری 

  قوه قضائيه و ستاد کل نيورهای مسلح و ارائه آن به شورای عالی جهت تصویب و پيگيری اجرای آنها 
    

شنها صوابط و مقررات مربوط به اقدامات پيشگيرانه و برخورد با سوء استفاده کنندگان ، آشوبگران و تدوین پي   -١٥

غارتگران در زمان بروز حوادث با همکاری قوه قضائيه و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران وارائه آن به 

    نظارت بر اجرای آنها  پيگيری شورای عالی جهت تصویب ،
    

ن دستور العمل ها و آیين نامه های مربوط به چگونگی جذب ، توزیع و استفاده از کمک های مردمی ، تدوی   -١٦

  ی اجرای آنها رخارجی و بين المللی و ارائه آن به شورای عالی جهت تصویب و پيگي
    

ط و سازمان ربالعاتی مراکز علمی ـ تحقيقاتی ذیایجاد نظام مدیریت جامع اطالعات به کمک شبکه های اط   -١٧

وابسته به سازمان به منظور هشدار به موقع و .های اجرایی مشئول و تشکيل مرکز مدیریت اطالعات حوادث 

   اطالع رسانی دقيق و به هنگام در زمان وقوع حادثه به مسئوالن و مردم
    



یت بحران به ویژه  در خصوص مراحل چهارگانه مدیر ربطبی اقدامات دستگاه های اجرایی ذینظارت و ارزیا   -١٨

  آمادگی و مقابله و ارائه گزارش به شورای عالی 
    

  نظارت عاليه بر امر بازسازی و نوسازی مناطق آسيب دیده    -١٩
    

 به منظور هماهنگی فعاليت های دستگاه ها و نهاد ها در امر مدیریت جامع بحران به ویژه در مراحل آمادگی و - ٩ماده  

   امات زیر الزم و ضروری است ومقابله ، تدابير و اقد
    

 معاونت یا واحد سازمانی مناسب در امر مدیریت بحران در وزارتخانه ها و دستگاه های ذی ربط بر حسب ضرورت –الف 

   .و با تصویب شورای عالی تشکيل خواهد شد 
    

ار در ت نمایندگان تام االختي شورای هماهنگی مدیریت بحران به ریاست رئيس سازمان یا قائم مقام وی و با عضوی–ب 

ربط به منظور هماهنگی فعاليت های مربوط به مراحل چهارگانه مدیریت بحران سطح معاونت دستگاه ها و نهاد های ذی

   .تشکيل می شود 
    

ار ، با  شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان ها به ریاست استاندار و در شهرستان ها به ریاست فرماند–ج 

   .ربط تشکيل می شود کليه دستگاه ها ذیعضویت 
    

 با توجه به شرایط ویژه و اهميت شهر تهران با عنوان پایتخت جمهوری اسالمی ایران شورای هماهنگی مدیریت –د 

   .بحران شهر تهران به ریاست شهردار تهران تشکيل می گردد 
    

رتيب جانشين استاندار و فرماندار در شورای هماهنگی  معاون امور عمرانی استاندار و معاون فرماندار به ت- ١تبصره 

   .مدیریت بحران استان و شهرستان خواهند بود و جملگی موظف به هماهنگی و پاسخگویی به سازمان می باشند 
    

 به پيشنهاد سازمان و با) ٩( اهداف و وظایف ، تشکيالت و آیين نامه های اجرایی مورد نياز جهت اجرای ماده - ٢تبصره 

   .هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب شورای عالی می رسد 
    

    سایر مقررات–فصل چهارم 
    

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری  ) ١٦٠( کليه دستگاه های موضوع ماده - ١٠ماده 

 از جمله دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری و  ـ و موسسات عمومی غير دولتی١٣٨٣اسالمی ایران ـ مصوب 

، شهرداری و واحد های سازمانی زیر نظر شهرداری ها و ) با عنایت به اذن فرماندهی معظم کل قوا ( نيروهای مسلح 

به ویژه  (  بخش های خصوص و تعاونی در مراحل مدیریت جامع بحران ، تشکل ها و بنگاه های فعال در نيز سازمان ها

موظفند در چارچوب وظایف و ضوابط محوله عمل نموده و طبق دستورالعمل شورای عالی ، گزارش )  مرحله آمادگی در

   .ربط در مقاطع زمانی که تعيين خواهد شد به سازمان ارائه دهند یق مراجع دولتی ذیعملکرد خود را از طر
    

این ماده موظفند بنا به اعالم ریاست سازمان طبق  در هنگام بروز بحران ، تمامی دستگاه های مذکور در - ١تبصره 

برنامه های از پيش تعيين شده در عمليات مقابله با بحران شرکت نمایند و گزارش اقدامات خود را از طرق معمول به 

   .اطالع سازمان برسانند توقف و خاتمه عمليات مقابله با اعالم رئيس سازمان صورت می گيرد
    



 که بخش خصوصی یا بخش تعاونی براساس تکاليف تعيين شده توسط شورای عالی خدماتی را  در مواردی- ٢تبصره 

ارایه می نمایند ، هزینه خدمات ارایه شده آنان براساس دستور العملی که از سوی سازمان ابالغ می گردد پس از 

  انجام ماموریت پرداخت خواهد شد 
    

ات و اقدامات موثر پيشگيرانه و افزایش آمادگی و ارتقا توان مقابله با  با توجه به اهميت مطالعات ، تمهيد- ١١ماده  

قانون تنظيم بخشی ازمقررات ) ١٠(ه ٩حوادث به سازمان اجازه داده می شود هر ساله در صدی از اعتبارات موضوع ماد

  . ـ را در این خصوص هزینه نماید ١٣٨٠مالی دولت ـ مصوب 

 سال بر جسب نياز و برآورد انجام شده در سازمان به تصویب شورای عالی خواهد  هر١٢ درصد مذکور در ماده –تبصره 

  . رسيد و پس از مبادله موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هزینه خواهد شد 

م  به دولت اجازه داده می شود در صورت وقوع حوادث طبيعی و سوانح پيش بينی نشده معادل یک و دو ده- ١٢ماده 

از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه گردان خزانه تامين کند تا به صورت اعتبارات خارج از %) ٢/١(درصد 

   .شمول با پيشنهاد سازمان و تصویب وزرای عضو شورای عالی هزینه گردد 
    

ران خسارات ناشی از  موظف است به منظور بازسازی و جب)بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( دولت -١٣ماده 

حوادث طبيعی و سوانج پيش بينی نشده مناطق آسيب دیده از محل منابع قرض الحسنه و سایر منابع بانکی، 

تسهيالت مورد نياز آسيب دیدگاه بویژه اقشار محروم را با نرخ های ترجيحی مصوب شورای عالی از طریق سيستم 

ف است ما به التفاوت ترجيحی را جهت بازپرداخت به بانک ها در لوایح بانکی در اختيار آنان قرار دهد و دولت نيز موظ

   .ساالنه بودجه کل کشور لحاظ نماید 
    

 دولت موظف است طبق آیين نامه پيشنهادی شورای عالی تسهيالت بانکی مورد نياز مقاوم سازی ساختمان - ١تبصره 

 اسالمی ایران و سيستم بانکی با شرایط مناسب های مسکونی شهری و روستایی را از طریق بانک مرکزی جمهوری

   .در اختيار متقاضيان قرار دهد 
    

 نظارت عاليه بر روند عمليات مقاوم سازی و حسن انجام امور به عهده معاونين هماهنگی امور عمرانی -٢تبصره 

   .استانداری ها می باشد و گزارش عملکرد باید به صورت فصلی به سازمان ارسال گردد 
    

   . این قانون از زمان تصویب الزم االجرا می باشد و قوانين و مقررات مغاير اين قانون ملغي االثر است - ١٤ماده 

  .  اجرايي اين قانون حداآثر ظرف سه ماه با پيشنهاد وزارت آشور به تصويب هيات وزيران مي رسدآیين نامه  -١٥ماده  

 مجلس شوراي   آميسيون اجتماعي ٣١/٢/١٣٨٧ در جلسه مورخ قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ده تبصره
اجراي آزمايشي آن به قانون اساسي تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با ) ٨٥(اسالمي طبق اصل هشتاد و پنجم 

  .  به تاييد شوراي نگهبان رسيد٢٠/٣/١٣٨٧ در تاريخ ،مدت پنج سال
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