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تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  ١  وزارت كشور  ٧/٥/١٣٩٨  قانون مديريت بحران كشور

ابطال ماده تعرفه عوارض :  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع٧٥٦رأي شماره
  ي همدان مصوب شوراي اسالمي شهر همدان شهردار١٣٩٦محلي سال 

  ٧  شوراي اسالمي شهر همدان  ١٨/٤/١٣٩٨

  
  
  
  

  ٣/٦/١٣٩٨                                                                         ٤٤٤٧٣/٩٠رهشما
  حسن روحاني دكتر االسالم والمسلمين جناب آقاي حجت

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
در اجراي اصل يكصد و  ٣١/١/١٣٩٤ مورخ ١٠٠٠١/٥١١١٤عطف به نامه شماره 

 كه قانون مديريت بحران كشورايران اسالمي اساسي جمهوري قانون) ١٢٣(سوم بيست و
 شوراي اسالمي تقديم شده مجلسبا عنوان اليحه مديريت حوادث غيرمترقبه كشور به 

تأييد شوراي محترم  و ٧/٥/١٣٩٨خ  موردوشنبهتصويب در جلسه علني روز بود، با 
  .دشو پيوست ابالغ مي نگهبان، به

  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني
  

  ٤/٦/١٣٩٨                                                                              ٦٨٧٣٩رهشما
   كشوروزارت

 هوري اسالمي ايران به پيوستدر اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جم
كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ هفتم مردادماه » قانون مديريت بحران كشور«

 ٢٣/٥/١٣٩٨يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تاريخ 
 مجلس ٣/٦/١٣٩٨ مورخ ٤٤٤٧٣/٩٠تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره  به

  .گردد اصل گرديده، جهت اجرا ابالغ ميشوراي اسالمي و
  رئيس جمهور ـ حسن روحاني

  
 قانون مديريت بحران كشور

  اتيکل: فصل اول
، کاهش يريشگيبيني و پ  جامعه در امور پيشيمنظور ارتقاي توانمند به ـ١ماده
ن يها، تأم ، پاسخ مؤثر در برابر مخاطرات طبيعي، حوادث و بحرانيريپذ بيخطر و آس

ريزي، ايجاد   با ايجاد مديريت يكپارچه در امر سياستگذاري، برنامهيآور ت تابيو، تقيمنيا
رساني متمركز، ساماندهي و  هاي اجرائي و پژوهشي، اطالع هماهنگي و انسجام در زمينه

ربط در حوزه حوادث  ق بر فعاليت دستگاههاي ذييديده و نظارت دق بازسازي مناطق آسيب
  .شود  ميدار براي مديريت بحران كشور احكام زير وضعيو سوانح و کمک به توسعه پا

 ها، سازمان ها، وزارتخانه از اعم رانيا ياسالم يجمهور گانه سه يقوا ـ٢ماده
 مؤسسات و بانکها دولت، به  وابستهيانتفاع مؤسسات ،يدولت يو شرکتها مؤسسات

 ،يردولتيغ يمعمو ينهادها و و همچنين مؤسسات يدولت مهيب ي، شرکتهايدولت ياعتبار
، امنيتي و ي نظاميروهاين ،ي انقالب اسالمينهادها و ادهايبن ،يعموم مؤسسات

 دستگاهها و له  با اذن معظمير نظر مقام معظم رهبري زيه نهادها و واحدهاي، کليانتظام
 قانون نکهيا از اعم است، نام حيتصر اي ذکر مستلزم آنها بر شمول قانون که ييواحدها و

 يمؤسسات و شرکتها و كنند تيتبع عام مقررات و نيقوان از ايداشته  ار خود خاص
  .باشند مشمول اين قانون مي آنها وابسته يا تابعه
  :شرح زير است ن قانون بهيکار رفته در ا مفهوم واژگان و عبارات اختصاري به ـ٣ماده
 ) و اجتماعيامنيتي ـ جز موارد نظامي به (يا کنش انساني يعيده طبيپد: مخاطره ـ الف

ک بحران و حادثه يل به يتواند تبد ير ميپذ بيا جامعه آسيط يکه در صورت وقوع در مح
  .بار شود خسارت
 از وقوع مخاطره يجامعه که ناش يك عملكرد جدى گسيختگى هم از: بحران ـ ب
 محيطى ستيز يا اقتصادى انسانى،  گستردهيمنف اثرات و خسارات به منجر است و

 مسؤول يمتأثر و دستگاهها جامعه توانايى از فراتر آن با مواجهه كه ورىط به شود، مى
 . اين قانون باشد) ٢(موضوع ماده 

شامل فيزيكي، اجتماعي،  رمادييغ و مادي يکمبودها و ضعف: يريپذ بيآس ـ پ
منجر به  مخاطرات وقوع شود يم باعث که جامعه است محيطي در اقتصادي و زيست

  .بحران شود
 مقدار يا اندازه خسارات انساني و مادي احتمالي، درصورت وقوع يك :خطر ـ ت

  .پذير است مخاطره در جامعه آسيب
 است يها و اقدامات کردها، برنامهينظام حاکم بر راهبردها، رو: ت بحرانيريمد ـ ث

 و پاسخ کارآمد و بازتواني و ي و کاهش خطر، آمادگيريشگيبيني، پ که با هدف پيش
  .رديگ ي صورت ميا صورت چرخه  وقوع حوادث و سوانح، بهبازسازي پس از

شود که شامل  ي گفته مير و اقداماتيبه مجموعه تداب:  و کاهش خطريريشگيپ ـ ج
   مديريت کاهشكارگيري ها، الزام به يريپذ بـيل مخاطرات، آسيناخت و تحلـ، شييشناسا

 ١٣٩٨ ماه شهريورهفتم شنبهپنج
 

 ٢١٦٨٧ شماره پنجمسال هفتاد و 

)١١٩٥( 
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 ي بخشهايها تيدها و اولون راهبريي، تعيا  توسعهيخطر در تدوين برنامه و بودجه بخشها
  . کاهش خطر حوادث و سوانح در کشور استيها  برنامهين و اجرايگوناگون، تدو

 يو دستگاههاجامعه ت يظرفاست که   ياقداماتر و يتدابمجموعه : يآمادگ ـ چ
 که خسارات يطور بهدهد  يش ميافزامسؤول را براي پاسخ مؤثر به حوادث و سوانح 

  .ز آن را به حداقل برساند اي ناشي و ماديانسان
 است که با وقوع حادثه آغاز شده و شامل يها و اقدامات تيمجموعه فعال: پاسخ ـ ح

ه، جستجو، نجات و امداد، تأمين امنيت و نظاير اينها، متناسب با يع، تخليهشدار سر
  .باشد ي هر بحران ميها يژگيو

 و ترميم يشود که برا ي گفته مير و اقداماتيبه مجموعه تداب: بازسازي و بازتواني ـ خ
حوادث و  از متأثر جوامع زندگى شرايط و  توانمندي معيشت، خدمات و ساختارها، بهبود

 کاهش در جهت آنها تيظرف و يينحوي که موجب ارتقاي توانا شود؛ به يسوانح انجام م
  .حوادث آتي شود خطر

، يستادگي ايرات، براا جامعه در معرض مخاطيک نظام ي ييبه توانا: يآور تاب ـ د
موقع جامعه   در برابر حوادث و سوانح و بازتواني و بازسازي مؤثر و بهيتحمل و سازگار

  .شود يده گفته ميد بيآس
الوقوع بودن  بيمخاطرات و قر وقوع يپ در که است وضعيتي: شرايط اضطراري ـ ذ
  . پاسخ داردياده براالع از به اقدامات فوقيشود و ن يجاد ميا ا بعد از وقوع آنيحادثه 
  ت بحران کشور يري مديعال يشورا: يعال يشورا ـ ر
  ت بحران کشور يريسازمان مد: سازمان ـ ز
  عمليات پاسخ به بحران يفرمانده و يهماهنگ ،يريشگيستاد پ: ستاد ـ ژ

  :شود شرح زير تهيه و تدوين مي اسناد ملي و استاني مورد نياز اين قانون به ـ٤ماده
قانون و  نيا در چهارچوب  است کهيسند: بحران تيريمد ملي راهبردسند  ـ الف

 و يريشگيبيني، پ پيش يروشها و ارهايمع اصول، ها، يريگ جهت ساير قوانين و مقررات،
قانون و  نيا مشمول يدستگاهها توسط بازتواني و بازسازي ، پاسخ ويآمادگ کاهش خطر،

 هاي لي ابالغي مقام معظم رهبري و برنامههاي ك هماهنگ با سياست را نحوه مشارکت مردم
  .رسد  مييعال ي اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شورا.کند يم توسعه کشور مشخص

 است که سازمان با مشارکت يسند: برنامه ملي کاهش خطر حوادث و سوانح ـ ب
 و در اين قانون، با رعايت قوانين و مقررات) ٢(ه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده يکل

خطر  كاهش ويژه اهداف کند و يه ميبحران ته تيريچهارچوب سند راهبرد ملي مد
اين سند با تأييد ستاد ملي . دكن مي بيان مربوطه اقدامات همراه به حوادث و سوانح را

  .رسد عالي مي تصويب شوراي به
ت يري است که اداره کل مديسند: برنامه استاني کاهش خطر حوادث و سوانح ـ پ

ه دستگاههاي مسؤول موضوع يران استان با رعايت قوانين و مقررات و با مشارکت کلبح
حوادث و سوانح  خطر کاهش ملي اين قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه) ٢(ماده 

 کاهش خطر يها و راهکارها تيها، ظرف يريپذ بيکند و شناخت مخاطرات، آس يه ميته
  .االجراء است  پس از تأييد سازمان الزماين سند. رديگ ياستان را دربر م

 است که سازمان با رعايت قوانين و مقررات يسند:  و پاسخيبرنامه ملي آمادگ ـ ت
اين قانون، در چهارچوب سند ) ٢(ه دستگاههاي مسؤول موضوع ماده يو با مشارکت کل
و نحوه ف و اقدامات دستگاههاي مسؤول يکند و وظا يه ميبحران ته تيريراهبرد ملي مد

موقع به حوادث و   مطلوب و پاسخ مؤثر و بهي را جهت آمادگيسازمان ني بيهماهنگ
  .رسد عالي مي اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي. كند ن ميييها تب بحران

ت بحران استان يري است که اداره کل مديسند:  و پاسخيبرنامه استاني آمادگ ـ ث
اين ) ٢( مسؤول موضوع ماده يه دستگاههاي با مشارکت کلبا رعايت قوانين و مقررات و

ف و يه كرده و وظايپاسخ ته و يملي آمادگ قانون متناظر در استان، بر اساس برنامه
 مطلوب و ي را جهت آمادگيسازمان ني بي مسؤول و نحوه هماهنگياقدامات دستگاهها

ن سند پس از تأييد سازمان اي. كند ن ميييها تب موقع به حوادث و بحران پاسخ مؤثر و به
  .االجراء است الزم

ها، الگوها و   است که ضوابط، چهارچوبيسند: برنامه ملي بازسازي و بازتواني ـ ج
 قبل و بعد از حوادث و سوانح را ي بازسازيه طرحهاي و تهي مؤثر بازتوانيروشها
) ٢(ماده ه دستگاههاي مسؤول موضوع يرد و توسط سازمان و با مشارکت کليگ يدربرم

ه يبحران ته تيرياين قانون با رعايت ساير قوانين و مقررات، در چهارچوب راهبرد ملي مد
  .رسد عالي مي اين سند با تأييد ستاد ملي به تصويب شوراي. شود يم

 کاهش خطر حوادث و سوانح در ي است که چگونگيسند: وست کاهش خطريپ ـ چ
 و يدانيق مطالعات ميا همتراز آن را از طري  ملييک از طرحهاي هر ي و اجرايزير برنامه

اين قانون كه ) ٢(اين سند توسط دستگاههاي موضوع ماده . كند ن مييي بر شواهد تبيمبتن
  .رسد شود و به تصويب رئيس سازمان مي  مذكور را برعهده دارند، تهيه مييها  مسؤوليت برنامه
االجراءشدن  ده از زمان الزمهاي ذكرشده در اين ما كليه سندها و برنامه  ـتبصره

  .شود ماه تهيه و مراحل تصويب آن طي مي اين قانون حداكثر ظرف مدت شش
  ارکان: فصل دوم

  :اركان موضوع اين قانون به ترتيب عبارتند از  ـ٥ماده
  يعال ي شورا ـالف
  سازمان  ـ ب
  ستاد ـ پ

ر، در محدوده ت بحران کشويرينه مدي اجرائي در زمياستگذاريمنظور س به  ـ٦ماده
ت يت بحران کشور با عضويري مديعال يهاي كلي ابالغي مقام معظم رهبري، شورا سياست

  :شود يل مير تشکياشخاص ز
  ) رئيس شورا(جمهور  جمهور يا معاون اول رئيس رئيسـ ١
 )رئيس شورا نائب(ر کشوريزوـ ٢
  مسلح يروهاي نيبانيوزير دفاع و پشتـ ٣
 وزير راه و شهرسازي ـ ٤
 وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ  ٥
 وزير نيرو  ـ ٦
 وزير جهاد كشاورزي ـ ٧
 وزير اطالعات  ـ ٨
 رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح ـ ٩
 رئيس سازمان برنامه و بودجه كشورـ ١٠
 ران ي اي اسالميرئيس سازمان صدا و سيماي جمهورـ ١١
 )دبير شورا (س سازمانيئرـ ١٢
 راني اي اسالمي جمهورمرت هالل احيس جمعيئرـ ١٣
 نفر از اعضاي كميسيون امور داخلي كشور و شوراها و يك نفر از اعضاي  يكـ ١٤

  )به عنوان ناظر(كميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسالمي 
، تأييد وزير س سازمانيشنهاد رئيت بحران به پيريدو نفر از متخصصان مدـ ١٥

  جمهور سيكشور و با حکم رئ
   سازمان بسيج مستضعفينرئيسـ ١٦

عالي موظف است گزارش مصوبات آن شورا را براي رؤساي  دبير شوراي ـ١تبصره
  .قوا ارسال كند
بار و جلسات  کي حداقل هر سه ماه ي به صورت عاديعال يشوراجلسات  ـ٢تبصره

ل يس سازمان و تأييد وزير كشور تشکيالعاده آن بر حسب ضرورت به پيشنهاد رئ فوق
عالوه يك اعضاء رسميت يافته و تصميمات آن با  اين جلسات با حضور نصف به. شود يم

  .شود اكثريت نسبي آراء اتخاذ مي
 )سازمان مديريت بحران كشور( وزارت كشور در يعال يشورا رخانهيدب ـ٣تبصره

  . است مستقر
.  مصوبات آن استي اجرايريگي، مسؤول ابالغ و پيعال يرخانه شورايدب ـ٤تبصره

و در غياب ) رئيس جمهور يا معاون اول رئيس جمهور(صوبات با تأييد رئيس جلسه اين م
  .االجراء است وي وزير كشور الزم

      : عبارت است ازيعال يف شورايوظا ـ٧ماده
ماه    ظرف مدت سهت بحرانيريراهبرد ملي مدروزرساني سند  و بهب يتصو ـ الف

  پس از تدوين آن
 مليبرنامه کاهش خطر حوادث و سوانح،  مليمه برناروزرساني  ب و بهيتصو ـ ب

  ماه پس از تدوين آنها   ظرف مدت سهيو بازتوان بازسازي ملي برنامه  و و پاسخيآمادگ
هاي   سياست عالي، ساير موضوعاتي را كه مربوط به حوزه  دبير شوراي  ـتبصره

به آن شورا عالي داشته باشد  اجرائي مديريت بحران بوده و نياز به طرح در شوراي
  .کند پيشنهاد مي
موجب قانون تشكيل سازمان مديريت بحران  سازمان، كه پيش از اين به  ـ٨ماده

 تشكيل شده بود، مسؤوليت يكپارچگي در اعمال مديريت ٣١/٢/١٣٨٧كشور مصوب 
  .بحران كشور و ارتقاي اثربخشي آن را برعهده دارد

سال  هي مرتبط و حداقل هفت که تحصيالت دانشگايان کسانيرئيس سازمان، از م
ک دوره پنجساله به پيشنهاد ي يت بحران دارند برايرينه مديسابقه کار تخصصي در زم

http://www.RRK.IR
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شود و با پيشنهاد  جمهور منصوب مي وزير كشور و تصويب هيأت وزيران با حكم رئيس 
  .گردد وزير كشور و پذيرش رئيس جمهور عزل مي

براي وظايف سازمان در سطوح استاني ساختار سازماني مناسب و متناظر  ـ١تبصره
و شهرستاني به ترتيب  زير نظر استاندار و فرماندار، متناسب با حجم وظايف، گستره 

شود  اي به پيشنهاد سازمان طراحي مي هاي منطقه جغرافيايي، شرايط اقليمي و حساسيت
   .رسد و بعد از طي مراحل قانوني به تصويب سازمان اداري و استخدامي كشور مي

  : شود رئيس سازمان به تركيب اعضاي شوراهاي عالي مشروحه ذيل اضافه ميـ ٢تبصره
قانون تأسيس ) ٣(عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع حكم ماده  شوراي ـ الف

  با اصالحات و الحاقات بعدي ٢٢/١٢/١٣٥١عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب  شوراي
قانون حفاظت و ) ٢(وضوع حكم مادهست ميز عالي حفاظت محيط شوراي ـ ب

   با اصالحات و الحاقات بعدي٢٨/٣/١٣٥٣زيست مصوب  بهسازي محيط
قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي ) ١٠(عالي آب موضوع حكم ماده  شوراي ـ پ
   با اصالحات و الحاقات بعدي٦/١٠/١٣٧٩مصوب 
 ايران يمركزقانون تأسيس بيمه ) ١٠( بيمه موضوع حكم ماده ي عاليشورا ـ ت
   با اصالحات و الحاقات بعدي٣٠/٣/١٣٥٠مصوب

» ت«و بند » الف« سازمان در شوراهاي عالي موضوع بند  عضويت رئيس ـ٣تبصره
  .اين ماده بدون حق رأي است) ٢(تبصره 

    :ف سازمان عبارت است ازيوظا ـ ٩ماده
 خطر کاهش ملي برنامه ت بحران،يريملي مد سند راهبرد نيتدو و هيته ـ الف

 جهت يو بازتوان بازسازي ملي پاسخ و برنامه و يآمادگ ملي حوادث و سوانح، برنامه
  يعال يب شورايتصو

افزايي و تحقق  سازماني به منظور ايجاد هم  بين ارتقاي همكاري و هماهنگي ـ ب
 اهداف كالن از طريق تشكيل بانك اطالعاتي تخصصي مديريت بحران و دسترسي متناسب

ضوابط فني، استانداردها و  هي، تهيابي  و علتيمستندساز ع مديريت اطالعات،به نظام جام
  قانون جهت تصويب در ستاد ملي  نيا ازين هاي مورد دستورالعمل

 سطح كشور در حوادث و سوانح خطر درك و  مخاطراتييتوان شناسا ارتقاي ـ پ
حوادث و  خطر کاهش يها  و تدوين برنامهيعيه اطلس ملي مخاطرات طبياز جمله ته

  يسوانح استاني جهت تصويب ستاد مل
ها و مراکز پايش مخاطرات و هشدار سريع در  جاد و ارتقاي ظرفيتيکمک به ا ـ ت

  اين قانون ) ٢( مرتبط موضوع ماده يدستگاهها
ايجاد آمادگي مطلوب سازماني و عملياتي براي پاسخ به بحران از جمله  ـ ث

در  يمني و اينان آمادگي قابل اطميانظامه استقرار تجه يجاد هماهنگيا و يزير برنامه
 و تأسيسات وابسته به آنها، ايجاد شبكه ي، خصوصيردولتي غي، عموميمؤسسات دولت

ها و   و پاسخ استانيآمادگ يها ه برنامهيارتباطي اختصاصي براي شرايط اضطراري، ته
 يها خدمات سازمان الزم جهت استاندارد کردن يها ن ضوابط فني و دستورالعمليتدو

   در سطح کشوريامداد
 با رعايت ي و خارجي داخليدولت يع امکانات و کمکهايت و توزيجذب، هدا ـ ج

  قانون اساسي ) ٨٠(اصل هشتادم 
ارتقاي توانايي كشور براي بازتواني و بازسازي پس از وقوع حوادث و بحرانها از  ـ چ

وابط، فرآيندها و استانداردهاي مورد هاي الزم و تدوين ض جمله پيگيري ايجاد زيرساخت
نياز بازتواني و بازسازي با همكاري سازمان ملي استاندارد و ساير دستگاههاي موضوع ماده 

  اين قانون) ٢(
 خسارت جبران يروشها جاد و ارتقاييا جهت تيحما و تيهدا  ريزي، برنامه ـ ح

 و ژهيو التيتسه ،يقيشوت يسازوکارها و يمال يها تيحما ها، مهياستفاده از ب رينظ
  در چهارچوب قوانينيتيحما يها صندوق
 در راستاي ارتقاي مديريت بحران در كشور  كمك به رشد و توسعه دانش و فناوري ـ خ

 و يپژوه ندهيوسازها، آ در ساخت رانهيشگين پينو هاي فناوري يريکارگ به جياز جمله ترو
ا چندجانبه با دانشگاهها و ي دوجانبه ياه يق همکاري از طري علميبان دهي نظام دجاديا

   يمؤسسات پژوهش
المللي از  اي و بين هاي الزم براي همكاري مؤثر در سطح منطقه ايجاد چهارچوب ـ د

) ٨٠( با رعايت اصل هشتادم يخارج کمکهاي عيتوز و  جذبيها ه دستورالعمليجمله ته
  قانون اساسي 

محور و ترويج  ت بحران جامعهيريدت ميهاي مردمي براي تقو توسعه مشاركت ـ ذ
 و ي آموزش، سازماندهي براي و هماهنگيزير فرهنگ ايمني در جامعه از طريق برنامه

 يروهايهاي ورزشي، ن ، فدراسيونيردولتي غي، نهادهاي مردميت تشکلهاياستفاده از ظرف
سازوكارهاي حمايتي و  ت بحران، تدوين يري در مديداوطلب مردمي و بخش خصوص

  آموزش و ارتقاي آمادگي مردم در برابر بحران  يقي جهتتشو
 تيريمربوط به مد يزات و اقالم امدادي، تجهيمال يازهاين بيني ساالنه پيش ـ ر
مسؤول موضوع  دستگاههاي ريسا و کشور بودجه و برنامه سازمان به اعالم و کشور بحران
  ن آنهايتأم جهت اين قانون) ٢(ماده 

ت بحران از جمله يرين قانون در مدي مشمول ايدستگاههانظارت بر عملکرد  ـ ز
  ن قانوني ايف مربوط به اجراير وظايدگان و سايد بينحوه ارائه خدمات به آس نظارت بر

از براي ي مورد نيها نامه بيهاي اجرائي و تصو نامه ح، آيينيس لواينو شيتهيه پ ـ ژ
  ماه طي مراحل قانوني ظرف مدت شش

 و  دستگاههايها تيفعال ييافزا  و هميهماهنگسهيل انسجام، تمنظور  به ـ١٠ماده
 مديريت بحران در سطوح ملي، يت بحران، ستادهايرين قانون در مدي مشمول اينهادها
  : شود يجاد ميشرح زير ا ها به ها و فرمانداري  در سازمان، استانداريي و شهرستانياستان

ت يس سازمان و با عضويبيري رئاست وزير كشور، ديستاد در سطح ملي به ر ـ الف
، بهداشت، درمان و آموزش يرو، راه و شهرسازي کشور، نيها ربط وزارتخانه معاونان ذي

قات و ي، علوم، تحقي اطالعات، نفت، جهاد کشاورزي، اطالعات، ارتباطات و فناوريپزشک
فرهنگ و ، امورخارجه، يي مسلح، امور اقتصادي و دارايروهاي نيباني، دفاع و پشتيفناور

 و سازمان ي، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي، دادگستريارشاد اسالم
ت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران، يبرنامه و بودجه كشور، سازمان انرژي اتمي، جمع

اد مسکن انقالب اسالمي، سازمان بهزيستي کشور، سازمان ي مسلح، بنيروهايستاد کل ن
ماي جمهوري اسالمي ايران، سازمان بسيج يسازمان صدا و س کشور، يهواشناس

اين ) ٢(و ساير دستگاههاي مرتبط موضوع ماده) ره(مستضعفين، كميته امداد امام خميني
  .شود يل ميقانون، به تشخيص و دعوت دبير ستاد تشک

ت ياست فرماندار با عضوي به ر است استاندار و ستاد شهرستاني به ر ستاد استان ـ ب
 و  متناظر ستاد ملي و همچنين ساير دستگاههاي مرتبط به تشخيصييران در دستگاههامد

 دبيران  ت بحران استان و شهرستان،يريمديران مد. شود يل ميدعوت رئيس ستاد تشک
  . ستادهاي استان و شهرستان خواهند بود

قوع  و ويط اضطراريبار و در شرا کيماه   حداقل هر سهيطور عاد ستاد به  ـتبصره
  . دهد يل ميس ستاد در هر زمان جلسه تشکيص و دعوت رئيبحران به تشخ

 شهردار و بخشدار منطقه محل حادثه با دعوت رئيس  در شرايط اضطراري، ـ پ
رئيس شوراي شهر و رئيس شوراي بخش . ستاد موظفند در ستاد شهرستان حضور يابند

  . يابند  حضور ميعنوان عضو ناظر در ستاد شهرستان منطقه محل حادثه به
در كالنشهر تهران عالوه بر فرماندار، استاندار و شهردار تهران نيز به  ـ١تبصره

  . شود و رياست ستاد با وزير كشور است تركيب ستاد اضافه مي
ت ي با حضور حداقل دوسوم  اعضاء رسميط عاديجلسات ستاد در شرا ـ٢تبصره

، يط اضطراريدر شرا. شود يين اتخاذ مت آراي حاضريمات ستاد با اکثريابد و تصمي يم
، بهداشت، درمان و يرو، راه و شهرسازي کشور، نيها ب ستاد محدود به وزارتخانهيترک

ت هالل احمر جمهوري اسالمي ي اطالعات و نفت و جمعي، ارتباطات و فناوريآموزش پزشک
 و ساير  مسلحيروهايماي جمهوري اسالمي ايران، ستاد کل نيايران، سازمان صدا و س

 يندگان دستگاههاينما. س ستاد استيص و دعوت رئي مرتبط با بحران به تشخيدستگاهها
مات ستاد در يتصم. ستندي نيط اضطراريبت در جلسات ستاد در شرايادشده مجاز به غي

  .  االجراء است شود و الزم س ستاد اتخاذ و ابالغ ميي توسط رئيط اضطراريشرا
 در ستاد استان، يك نماينده از بين نمايندگان در شرايط اضطراري، ـ٣تبصره

استان به انتخاب نمايندگان همان استان و در ستاد شهرستان، نماينده شهرستان يا يك 
نماينده از بين نمايندگان شهرستان، به انتخاب نمايندگان همان شهرستان به عنوان عضو 

  . يابند ناظر از مجلس شوراي اسالمي حضور مي
،  ستاد در سطوح شهرستاني و فرماندهيط اضطراريم شروع و خاتمه شرااعال ـ١١ماده

  :شود يب زير انجام مياستان و ملي به ترت
ک شهرستان، يا حادثه در قلمرو يبه دنبال وقوع مخاطره : سطح شهرستان ـ الف

 يط اضطراري به استاندار، در صورت لزوم اعالم شرايرسان فرماندار شهرستان ضمن اطالع
فرماندار در صورت رفع . رديگ ي عمليات پاسخ به بحران را برعهده مي و فرماندهکند يم

  .کند ي، خاتمه آن را اعالم ميط اضطراريشرا
ا شدت حادثه يا بحران را فراتر از يزان ي که فرماندار، ميدر صورت: سطح استان ـ ب

 گزارش ص دهد، مراتب را به استانداريت پاسخ شهرستان محل وقوع حادثه تشخيظرف
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 به رئيس سازمان، يرسان ، ضمن اطالعيد گزارش ويياستاندار در صورت تأ. دهد يم
ر، استاندار در صورت يخدر حالت ا. رديگ ي عمليات پاسخ به بحران را برعهده ميفرمانده
 که استاندار گزارش فرماندار يدر صورت. کند ي، خاتمه آن را اعالم ميط اضطراريرفع شرا

 عمليات پاسخ به بحران و اعالم خاتمه شرايط يت فرماندهيفرماندار مسؤولد نکند، ييرا تأ
  . اضطراري را برعهده خواهد داشت

درصورت وقوع مخاطره يا حادثه در فراتر از قلمرو يك شهرستان، استاندار ضمن 
كند و فرماندهي  رساني به رئيس سازمان، درصورت لزوم شرايط اضطراري اعالم مي اطالع

گيرد و در صورت رفع شرايط اضطراري، خاتمه آن را  سخ به بحران را برعهده ميعمليات پا
  .كند اعالم مي
زان حادثه يا بحران را فراتر از يا مي که استاندار، شدت يدر صورت: سطح ملي ـ پ

س سازمان گزارش يص دهد، مراتب را به رئيت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخيظرف
صورت تأييد گزارش وي، مراتب را به وزير كشور اطالع رئيس سازمان در . دهد يم

وزير كشور در صورت تأييد گزارش رئيس سازمان، ضمن اعالم شرايط اضطراري، . دهد مي
، يط اضطراريگيرد و پس از رفع شرا فرماندهي عمليات پاسخ به بحران را بر عهده مي

سازمان، به ترتيب، گزارش  که وزير كشور و رئيس يدر صورت. کند يخاتمه آن را اعالم م
 و يط اضطراري شرايت فرماندهيد نکنند، استاندار مسؤولييرئيس سازمان و استاندار را تأ

  .خاتمه آن را برعهده خواهد داشت
ج ياز به بسيهاي ملي که پاسخ به آنها ن در خصوص آن دسته از بحران ـ١تبصره

 دارد، يالملل ني بيست کمکها سراسر کشور و احتماالً درخوايها تيه منابع و ظرفيکل
عالي در صورت   شوراي سيدهد و رئ يعالي گزارش م  شوراي سيط را به رئيوزير كشور شرا

ن يدر ا. رديگ يماً فرماندهي عمليات پاسخ به بحران را بر عهده مي، مستقيد گزارش وييتأ
  .جمهور است سي با رئيط اضطراريحالت، اعالم خاتمه شرا

 بحران  عمليات پاسخ بهي و فرماندهيط اضطراريع و خاتمه شرااعالم شرو ـ٢تبصره
  . باشد يدر شهر تهران بر عهده وزير كشور م

      :ف ستاد عبارت است ازيوظا ـ١٢ماده
  در سطح ملي ـ الف
 ملي کاهش خطر حوادث  ت بحران، برنامهيريد سند راهبرد ملي مديي و تأيبررسـ ١

 جهت تصويب يو بازتوانبازسازي و برنامه ملي  و پاسخ يو سوانح، برنامه ملي آمادگ
  عالي شوراي
از ي مورد نيها و استانداردها ندها، دستورالعمليب ضوابط فني، فرآي و تصويبررسـ ٢
  ت بحرانيريدر مد
ط ي در شرايرسان ع خدماتي مسؤول و تسرين دستگاههاي بيتسهيل هماهنگـ ٣
  ياضطرار
  و مشارکت دستگاههاياز به هماهنگي نس ستاديص رئي که به تشخير موارديساـ ٤

  . عضو ستاد داردينهادها و
  ريزي جهت جبران خسارت واردشده به بخشهاي مختلف برنامه ـ ٥
   شهرستان  در سطح استان و ـ ب
 ي کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استاني و تصويب برنامه استانيبررسـ ١

  ازيد ن موري استانيها ر برنامهي و پاسخ و سايآمادگ
ط ي در شرايرسان ع خدماتي مسؤول و تسرين دستگاههاي بيتسهيل هماهنگـ ٢
  ياضطرار
  ها و تصميمات ابالغي ستاد ملي اجراي برنامهـ ٣
  و مشارکت دستگاههاياز به هماهنگيس ستاد نيص رئي که به تشخير موارديساـ ٤

  .ن قانون داردي مشمول اينهادها و
عات و ميزان خسارت وارده به بخشهاي مختلف بر اثر تهيه و تدوين آمار و اطال ـ ٥

  سوانح غيرمترقبه
ها و مؤسسات و  ي، تعاونيردولتي، غي دولتيف دستگاههايوظا: فصل سوم

  يردولتي غي عمومينهادها
ل را ين قانون موظفند اقدامات ذيا) ٢(ه دستگاههاي موضوع ماده يکل ـ١٣ماده
  :اجراء كنند
ن و به يي تعيا گونه ت بحران را بهيري مدي مناسب برايساختار واحد سازمان ـ الف

  .ن شودي موجود تأمي سازماني الزم از بين پستهاي انسانيرويسازمان ارسال كنند که ن
 ابالغي سازمان، نسبت به آموزش کارکنان خود در يبراساس استانداردها ـ ب

  .ت بحران اقدام كننديريخصوص مد

هاي  سؤول در امر مديريت حوادث موظفند دورهكليه مديران و كارشناسان م ـ پ
شرايط احراز صالحيت هريك از آنان طبق . مدت را طي كنند آموزشي بلندمدت و كوتاه

  .رسد عالي مي شود كه توسط سازمان تهيه شده و به تصويب شوراي دستورالعملي تعيين مي
 کاهش يو استان ملي يها ت بحران، برنامهيرين راهبرد ملي مديه و تدويدر ته ـ  ت

 و ي و پاسخ، برنامه ملي بازسازي آمادگي ملي و استانيها خطر حوادث و سوانح، برنامه
 يندها و استانداردهاي، فرآياز، ضوابط فني مورد ني ملي و استانيها ر برنامهي و سايبازتوان

ها و  ح، دستورالعمليس لواينو شي، پيابيش و ارزي پايت بحران، شاخصهايريمد
  . الزم را با سازمان داشته باشندي، همکاري اجرائيها مهنا نييآ

ف خود را در چهارچوب برنامه ملي ي کاهش خطر در حوزه وظايسازوکارها ـ ث
  .د سازمان، اجرائي كنندييه و با تأيکاهش خطر حوادث و سوانح ته

 و ي و پاسخ دستگاه خود را در چهارچوب برنامه ملي آمادگي آمادگيسازوکارها ـ ج
  .د سازمان، اجرائي كنندييه و با تأيسخ تهپا

در برابر حوادث و سوانح، حداكثر تا پايان برنامه ششم توسعه كشور زمينه  ـ چ
 اي نسبت به كليه اموال منقول و غيرمنقول خود را به قيمت كارشناسي توسعه پوشش بيمه

ارت امور اقتصادي شنهاد مشترك سازمان و وزينامه اجرائي اين بند به پ آيين. فراهم كنند
االجراء شدن اين  ماه از تاريخ الزم و دارايي و سازمان برنامه و بودجه ظرف مدت شش

  .رسد قانون به تصويب هيأت وزيران مي
 يوست کاهش خطر برايه پيبر اساس دستورالعمل ابالغي سازمان، نسبت به ته ـ ح
  . خود اقدام كننديا  توسعهيطرحها

، با درخواست رئيس ستاد، كليه امكانات و تجهيزات هنگام پاسخ به بحران ـ خ
  .موجود خود را در اختيار ستاد قرار دهند

 مصوب هيأت يابيش و ارزي پاي عملکرد خود را در چهارچوب شاخصها گزارش ـ د
  . سازمان به اين سازمان ارائه كننديه و مطابق با زمانبنديوزيران ته
  :ول در مديريت بحران عبارت است از مسؤيف دستگاهها و نهادهايوظا ـ١٤ماده
 درمان و   و بهداشت،يقات و فناوري آموزش و پرورش، علوم، تحقيها وزارتخانه ـ الف

آموزش پزشكي موظفند با همكاري جمعيت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران و سازمان 
ارائه  و ي سازمان، نسبت به طراحياي كشور و بر اساس استانداردها آموزش فني و حرفه

 مدارس، يدر قالب برنامه آموزش»  در مقابل حوادث و سوانحيآمادگ «يواحد درس
آموزان و   دانشي تمامين درس برايگذراندن ا.  اقدام كننديدانشگاهها و مؤسسات پژوهش

  .     استيان الزاميدانشجو
  :ت هالل احمر جمهوري اسالمي ايران موظف استيجمع ـ ب
ها، سازمان صدا  ياريها، ده ي شهر و روستا، شهرداريم اسالي شوراهايبا همکارـ ١

 مسؤول در يها ، سازمانيماي جمهوري اسالمي ايران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميو س
 سازمان، ي مسلح و بر اساس استانداردهايروهاي و ستاد کل نيغي و تبليامور فرهنگ

  .رابر حوادث و سوانح اقدام كند مردم نهاد در بيها  آحاد جامعه و سازمان نسبت به آموزش
 يروهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت کشور، نيبا همکارـ ٢

هاي ورزشي از  فدراسيونها،  ياريها، ده ي شهر و روستا، شهرداري اسالميمسلح، شوراها
 ي و بر اساس استانداردهاغواصي و كوهنوردي و صعودهاي ورزشي  نجات غريق وجمله

، يدگان از حوادث و سوانح و انتقال آنها به مراکز درمانيد بي، نسبت به نجات آسسازمان
  مربوط به خدماتيره اقالم امدادياز و ذخيحتاج ايشان تا رفع نين ماي و تأمياسکان اضطرار

  .مذکور اقدام كند
ن، سازمان يج مستضعفي، سازمان بس)ره(ينيخم امام امداد تهيکم همکاريبا ـ ٣

اين ) ٢( مرتبط موضوع ماده ير دستگاههايور، وزارت امور خارجه و سابهزيستي كش
 يخارج و يداخل يردولتيغ کمکهاي عيتوز و تيهدا جذب، نهيقانون، اقدامات الزم در زم

 و استفاده تصرف، و دخل هرگونه .قانون اساسي انجام دهد) ٨٠(اصل هشتادم  تيرعا  بارا
ت اس  ممنوعصورت غيرمجاز به يحقوق و يقيحق اشخاص توسط ادشدهي کمکهاي تصاحب

عنوان عمل مجرمانه تصرف غيرقانوني در اموال عمومي يا دولتي محسوب شده و  و به
  .شود مرتكب برابر قانون مجازات اسالمي مجازات مي

  :رو موظف استيوزارت ن ـ پ
ها و  يسازمان شهردار( و وزارت کشوري وزارت جهاد کشاورزيبا همکارـ ١

در سطح ملي ) سيالب(ي سطحي الزم جهت كنترل آبهاي، سازوکارها) کشوريها ياريده
  .جاد كندي را ايو استان
 مرتبط ير دستگاههاي کشور و ساي، سازمان هواشناسي وزارت جهاد کشاورزيبا همکارـ ٢

  .  اقدامات الزم را انجام دهدي از خشکساليريشگياين قانون، نسبت به پ) ٢(موضوع ماده 
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  . آب براي شرايط اضطراري اقدام كنديساز رهيذخنسبت به ـ ٣
ن آب و برق يمن، سازوكارهاي الزم جهت تأمي مناسب و ايها رساختيجاد زيبا اـ ٤

  .ريزي و اعمال كند  را با همكاري وزارت كشور برنامهيط اضطراري در شرايتيمراکز جمع
له مؤسسه  از طريق مؤسسات وابسته از جميقات و فناوريوزارت علوم، تحق ـ ت

 يشناس انوسي و مهندسي زلزله، پژوهشگاه ملي اقيشناس  زلزلهيالملل نيک، پژوهشگاه بيزيژئوف
  :و علوم جوي موظف است

 هاي و انجمن) يشناس مي و اقليپژوهشکده هواشناس (ي سازمان هواشناسيبا همکارـ ١
 و ره پيشگيريهاي اطالعاتي تخصصي دربا علمي نسبت به توسعه تحقيقات، مطالعات و شبكه

  .كاهش خطر حوادث و سوانح اقدام كند
ساخت، با  نيهنگام وقوع مخاطرات زم ق و هشدار بهي دقينيب شيمنظور پ بهـ ٢ 
، پژوهشکده يقات راه، مسكن و شهرسازيمرکز تحق (ي وزارت راه و شهرسازيهمکار

 يزداريو آبخها، مراتع  سازمان جنگل (ي، وزارت جهاد کشاورز)يشناس مي و اقليهواشناس
و )  كشوري و اکتشافات معدنيشناس نيسازمان زم(، وزارت صنعت، معدن و تجارت )کشور

ش يت مراکز پايا تقويجاد ياين قانون، نسبت به ا) ٢( مرتبط موضوع مادهير دستگاههايسا
  .  ن در کشور اقدام كندي و لغزش زميو هشدار زلزله، آتشفشان، سونام

    :موظف استوزارت راه و شهرسازي  ـ ث
با همكاري وزارت كشور و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران سازوكارهاي ـ ١

هاي مواصالتي و  شريان) ترانزيت( اعمال مديريت يكپارچه حمل و نقل و عبوريمناسب برا
  .ريزي و عملياتي كند سازي قطارهاي شهري در شرايط اضطراري را برنامه همچنين ايمن

سازي مراكز   بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به منظور ايمنبا همكاري وزارتـ ٢
  .درماني اقدام كند

ها، وزارت  ها، دهياري از طريق بنياد مسكن انقالب اسالمي با همكاري شهرداريـ ٣
و ستاد كل نيروهاي مسلح در چهارچوب ) هاي كشور ها و دهياري سازمان شهرداري(كشور

ديده، در  ن آواربرداري مستحدثات و اماكن آسيب، ضمي و بازتوانيبرنامه ملي بازساز
 از اي عمل كند كه با اطمينان گونه ديده از حوادث و سوانح، به بازسازي مناطق روستايي آسيب

ساخت واحدهاي مسكوني مقاوم در مناطق ايمن، فرهنگ، آداب و رسوم، اقليم و مصالح 
  .بومي منطقه رعايت شود

  : ور اقدامات ذيل را انجام دهداز طريق سازمان هواشناسي كشـ ٤
، با ييهنگام وقوع مخاطرات آب و هوا ق و هشدار بهي دقينيب شيبه منظور پـ ١ـ ٤
اين قانون، ) ٢( مرتبط موضوع ماده ير دستگاههاي و ساي وزارت جهادکشاورزيهمکار

د با(ش و هشدار بهمن، طوفان، گردباد، صاعقه، تگرگ، موج گرما يجاد مرکز پاينسبت به ا
  .و سرما در کشور اقدام كند) و باد گرم
ل يش و هشدار سي شبکه پايرو و وزارت جهاد کشاورزي وزارت نيبا همکارـ ٢ـ ٤

  .ل کنديدر سطح کشور را تکم
ت مراکز ي الزم، نسبت به تقويق و اعالم هشدارهاي دقينيب شيمنظور پ بهـ ٣ـ ٤

  .  اقدام كنديش و هشدار خشکساليپا
  : موظف استيشاورزوزارت جهاد ک ـ ج
 يها يماريآفات و ب) اپيدمي(گيري نه همهيرانه در زميشگيمنظور انجام اقدامات پ بهـ ١

 آفات و )اپيدمي(گيري ش و هشدار همهي و مشترك انسان و دام، مراکز پاي و جانورياهيگ
، ي و مشترك انسان و دام را با مشاركت سازمان هواشناسيواني و حياهي گيها يماريب

ط مرتب ير دستگاهها و نهادهايرو و ساي، وزارت نيوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک
  .جاد كندياين قانون ا) ٢(با موضوع ماده

  . نسبت به اطفاي حريق در جنگلها و مراتع اقدام كنند با همكاري نيروهاي مسلح،ـ ٢
  :ران  موظف استي اي اسالمي جمهوريمايسازمان صدا و س ـ چ
  ران و بر اساس استانداردهاي سازمان،ي اي اسالميشاركت جمعيت هالل احمر جمهوربا مـ ١

  .هاي آموزشي براي ارتقاي سطح آگاهي مردم در برابر بحران اقدام كند نسبت به تهيه برنامه
 آگاهانه به يرسان  سازمان نسبت به اعالم هشدارهاي الزم و اطالعيبا هماهنگـ ٢

  .ها اقدام كند حرانمردم در خصوص مخاطرات و ب
 و سازمان يهماهنگ با است موظف) بيمه مركزي(وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ ح
  الزم جهتياين قانون، سازوکارها) ٢(ط با موضوع مادهمرتب دستگاههاي يهمکار

  .  را فراهم كندزلزله ل ويس  سوزي، آتش تياولو باحوادث و سوانح  مهيب گسترش
هاي  ست با همكاري وزارت كشور، با ايجاد زيرساختوزارت نفت موظف ا ـ خ

و ) لين و گازوئيد، بنزيگاز، نفت سف(مناسب و ايمن، براي ذخيره مناسب حاملهاي انرژي 
  .  اقدام كنديط اضطراريده در شرايد بياز مناطق آسيتأمين سوخت مورد ن

  :وزارت کشور موظف است ـ د
 و يت جانين امنيبه انتظام امور و تأمبا همكاري ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت ـ ١

  . مسؤول در شرايط اضطراري اقدام كنديها  مردم و سازمانيمال
  :هاي كشور اقدامات ذيل را انجام دهد ها و دهياري از طريق سازمان شهرداريـ ٢
 ي الزم برايبا همكاري نيروي انتظامي و  وزارت راه و شهرسازي، سازوکارهاـ ١ـ ٢

  . ده را اتخاذ و اجراء كنديد بي آسيدر شهرها و روستاها) ترافيك(دد ت تريرياعمال مد
 نيروي انتظامي و متوليان ديني و مذهبي  با همكاري سازمان پزشكي قانوني،ـ ٢ـ ٢

قانون اساسي براي انتقال، تشخيص هويت و ) ١٣(و سيزدهم ) ١٢(موضوع اصول دوازدهم 
  .ت آداب محلي و مذهبي ايشان اقدام كندان ناشي از وقوع بحران با رعايين متوفيتدف

 دگان از حوادثيد بيجو و نجات آس و ، اطفاي حريق، جستيمنيبراي توسعه اـ ٣ـ ٢
    . در مراكز جمعيتي اقدام كنديي و روستايشهر

 اطالعات موظف است با هماهنگي سازمان و با همكاري يوزارت ارتباطات و فناور ـ ذ
، باسيم، يا ماهواره (ن ارتباطاتي الزم جهت تأميها رساختيجاد زيوزارت كشور نسبت به ا

 يا در شرايط اضطراري اقدام كند؛ به گونه) يري و تصويم اعم از صوتيس يتلفن همراه و ب
  .که قادر به حفظ ارتباطات از ابتداء تا انتهاي شرايط مذكور باشد

  : موظف استي درمان و آموزش پزشک وزارت بهداشت، ـ ر
 ديدگان سازي دارو، واكسن و تجهيزات پزشكي جهت درمان آسيب  ذخيرهنسبت بهـ ١

  .از حوادث و سوانح در شرايط اضطراري اقدام كند
ن با تعداد زياد و درمان آنها با يه و انتقال مصدومينسبت به كمكهاي اوليه، تخلـ ٢
 .اين قانون، اقدام كند) ٢(ط موضوع ماده مرتبي دستگاهها يهمکار
رانه در زمينه يشگيق، هشدار به موقع و انجام اقدامات پي دقينيب شي پبه منظورـ ٣

هاي انساني، نسبت به ايجاد مراكز پايش و هشدار با همكاري  بيماري) اپيدمي(يريگ همه
  .ست اقدام كنديز طيوزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت مح

بهزيستي كشور ران، سازمان ي اي اسالميبا همكاري جمعيت هالل احمر جمهورـ ٤
جسمي و (ن بهداشت و درمان يهاي الزم جهت تأم  سازوكار  مسلح،يروهايو ستاد کل ن

  . ريزي و اعمال كند  را برنامهيط اضطراريدگان در شرايد بيآس) روحي
  : مسلح موظف استيروهايستاد کل ن ـ ز
 مسلح، سازوكارهاي الزم جهت يروهاي نيباني وزارت دفاع و پشتيبا همکارـ ١

  .اطفاي حريق هوايي در سطح كشور را اتخاذ و اجراء كند
اي در  هاي امدادي در شرايط اضطراري، يگانهاي ويژه جهت پشتيباني از سازمانـ ٢

سطح كشور تشكيل داده و مطابق با استانداردهاي سازمان نسبت به آموزش و تأمين تجهيزات 
ا بتوانند در كوتاهترين فاصله زماني پس از اي كه اين يگانه گونه مناسب براي آنها اقدام كند؛ به

رساني به رئيس ستاد، به محل بحران اعزام شوند و اقدامات   ضمن اطالع وقوع حوادث و سوانح،
   .امدادي و حفاظتي را تا اعالم كتبي رفع نياز توسط رئيس ستاد، به انجام رسانند

دي كه از نيروهاي  راهبري و نظارت عملياتي گروههاي امدا نسبت به پذيرش،ـ ٣
  .     شوند، اقدام كند مسلح كشورهاي ديگر به محل بحران اعزام مي

وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي موظف است به منظور كاهش خطر حوادث و  ـ ژ
هاي  اي كشور براي آموزش و توسعه مهارت سوانح، از طريق سازمان آموزش فني و حرفه

  .ز اقدامات الزم را انجام دهدنيروي انساني در حوزه ساخت و سا
   بهداشت،  معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، رو، صنعت،يهاي نفت، ن وزارتخانه ـ س

 دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي مسؤوليت  درمان و آموزش پزشكي،
، حمل و مصرف مواد خطرناک در حوزه وظايف دستگاه متبوع يرعايت ايمني در نگهدار

  .خود را بر عهده دارند
 سازمان مديريت(پيشنهاد مشترك وزارت كشور   اجرائي اين بند به نامه آيين  ـتبصره
االجراءشدن  ماه از الزم زيست، ظرف مدت شش و سازمان حفاظت محيط) بحران كشور
  .رسد تصويب هيأت وزيران مي اين قانون به
ها و  اختمان، شهرداري سازمان نظام مهندسي س وزارت راه و شهرسازي، ـ ش

  استانداردهاي ها، بودن ساختمان ها موظفند در اجراي قوانين و مقررات مربوط به مقاوم ياريده
  .سازمان را اعمال كنند

هاي نيروهاي مسلح در حوادث غيرمترقبه و نحوه ورود  هاي سازمان مسؤوليت ـ ص
 منابع و امكانات آنها در كارگيري نيروي انساني و آفريني، ميزان و چگونگي به و نقش

قانون اساسي، مطابق ) ١٤٧(حوادث مذكور، مبتني بر اصل يكصد و چهل و هفتم 
اي خواهد بود كه توسط ستادكل نيروهاي مسلح با هماهنگي دولت تهيه شده و  نامه آيين

  . رسد قوا مي تصويب فرمانده معظم كل  به
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  :موظف است) سكن و شهرسازيمركز تحقيقات راه، م( وزارت راه و شهرسازي  ـ ض
عالي معماري و شهرسازي، نقشه حريم گسلها را با اولويت  با رعايت ضوابط شورايـ ١

  .هاي فني نحوه ساخت و ساز در حريم گسلها تهيه كند كالنشهرها به همراه دستورالعمل
اي در سطوح ملي،  لرزه) ريسك(بندي خطر زلزله، خطرپذيري  هاي پهنه نقشهـ ٢
هاي طرحهاي تفصيلي شهري را بر آن  و شهري را تهيه و تصويب كند و نقشهاستاني 

  .اساس مورد بازبيني قرار دهد
نگاري كشور در  هاي پاسخ سريع زلزله را از طريق توسعه شبكه ملي شتاب سامانهـ ٣

  .اندازي كند كالنشهرها راه
 اثرات قنوات، با خطر فروريزش و فرونشست را با در نظرگرفتن) هاي زون(مناطق ـ ٤

هاي شهري و در مسير  هاي زيرسطحي و مواردي از اين قبيل در حوزه گودبرداري، حفاري
اي و ريلي و در فرودگاهها و بنادر تعيين و تمهيدات  هاي حمل و نقل جاده سامانه

هاي شهري و فرونشست زمين را با هدف تدوين  مهندسي در خصوص مقابله با فروريزش
  .هاي مرتبط فراهم كند نامه ضوابط و آيين

  بندي  اولويتهاي مختلف را با مرتبه با كاربري هاي مهم و بلند ارزيابي ايمني ساختمانـ  ٥
  . دهدسوزي، زلزله، فرونشست و فروريزش زمين انجام كالنشهرها در برابر آتش

حمل و نقل هوايي، ) المانهاي(بندي نشانهاي  پذيري و اولويت ارزيابي آسيب ـ ٦
 ديدگاه خطر زلزله، فرونشست، فروريزش زمين با هدف شروع  اي را از  و جاده  ريلي ي،درياي

  . آوري آنها انجام دهد اقدامات اجرائي و ارتقاي تاب
هاي نفت، نيرو و ارتباطات و فناوري اطالعات، قرارگيري  با همكاري وزارتخانه ـ ٧
لتي و شركتها را در حريم هاي دو هاي مرتبط با سازمان هاي حياتي و مجموعه شريان

با خطر باالي زلزله، فرونشست و فروريزش زمين ارزيابي نموده ) هاي زون(گسلها و مناطق 
  .و موارد را جهت شروع اقدامات اجرائي ارائه دهد

بند ) ٢(منابع الزم براي ايجاد يا تقويت مراكز پايش و هشدار موضوع جزء   ـتبصره
سازي مراكز درماني در  و همچنين براي ايمن» ر«بند ) ٣(و جزء » ج«بند ) ١(، جزء »ت«

  .شود اين قانون تأمين مي) ١٦(اين ماده از محل اعتبارات موضوع ماده » ث«بند ) ٢(جزء 
 و پاسخ به بحران، چنانچه خدمات و امكانات يط اضطراريدر شرا ـ١٥ماده

ده و يا ارائه آنها زمانبر دستگاهها و نهادهاي دولتي و عمومي غيردولتي به تنهايي كافي نبو
بوده به نحوي كه احتمال وقوع خسارات جاني و مادي وجود داشته باشد، بخشهاي 

س ستاد يخصوصي و تعاوني موظفند خدمات و امكانات موجودشان را به درخواست رئ
هاي قانوني و در  طبق تعرفه شده  ن موارد، هزينه خدمات و امكانات ارائهيدر ا. ارائه دهند

  .شود يدهنده پرداخت م عرف، از سوي دستگاه سفارش اساس بر  وجود، ت عدمصور
  اعتبارات: فصل چهارم

 مربوط اقدامات انجام منظور به است، مکلف کشور بودجه و برنامه سازمان ـ١٦ماده
ذيل امور اقتصادي در بودجه  بحران، برابر در يو کاهش خطر و آمادگ يريشگيپ به

شده در  ايجاد كند و اعتبارات درج» مديريت بحران كشور«ن  فصلي تحت عنوا سنواتي،
دستگاهها و  ازين مورد اعتبارات. هاي فعلي را در اين فصل تجميع كند فصول و برنامه

 شنهاديپ به بنا مشخصي در اين فصل هاي برنامه ن قانون ذيليا) ٢( موضوع مادهينهادها
  .شود مي منظور ساالنه جهبود حهيال در )سازمان مديريت بحران(وزارت كشور 
 ادشده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتباراتي يدستگاهها و نهادها ـ١تبصره

سازمان مديريت (ماهه و ساالنه تهيه كنند و به وزارت كشور  را به صورت شش مذکور
  .ارائه دهند) بحران كشور
 »خطر حوادث و سوانح کاهش « ملي برنامه چهارچوب در دولت ـ٢تبصره

 فرسوده بافت و ناپايدار روستايي و شهري مسكوني واحدهاي مالكان تشويق ورمنظ به
 را  الزمي فنيالت و کمکهايتسه ساله همه شان، مسكوني واحدهاي نوسازي به
هاي راه و شهرسازي و امور اقتصادي و دارايي و  پيشنهاد مشترك وزارتخانه به

ران در اليحه بودجه ساالنه با تصويب هيأت وزي) سازمان مديريت بحران كشور(كشور
  .كند بيني مي كل كشور پيش

 از اعتبارات موضوع ها، حوادث و بحران پاسخ به منظور دولت مكلف است به ـ١٧ماده
 دولت ي از مقررات ماليم بخشي مواد به قانون تنظيالحاق برخقانون ) ٢٨(ماده » م«بند 

 وقوع محض به اعتبار اين. ، با رعايت بند مذكور استفاده كند٤/١٢/١٣٩٣مصوب ) ٢(
 يها  برنامه چهارچوب سازمان براي پاسخ در تأييد با خزانه و تنخواه طريق از حادثه،
تواند با   در صورت نياز به اعتباري مازاد بر آن، دولت مي.شود مي هزينه  و پاسخيآمادگ

ماه پس از  وزيران اعتبار الزم را تخصيص دهد، مشروط بر اينكه حداكثر يك تصويب هيأت 
  .تخصيص اعتبار، فرآيند قانوني اصالح بودجه را انجام دهد

صورت  به( سال هر يابتدا ماده در اعتبار اين از %)٣٠( درصد سي ـ١تبصره
 در تا گيرد مي وزارت كشور به صورت تنخواه قرار ارياخت در) تخصيص%) ١٠٠( صددرصد

  .شود  و پاسخ هزينهي آمادگيها  برنامه چهارچوب در ها، حوادث و بحران وقوع صورت
كاهش اعتبارات رديفهاي متفرقه يا  طريق از سال پايان در مذكور تنخواه ـ٢تبصره

  .شود مي تسويه بودجه متمم يا اصالحيه ارائه طريق از يا دستگاههاي اجرائي
 مقررات با ريسا و يعموم محاسبات قانون شمول از مذکور اعتبارات ـ٣تبصره

 محاسبات قانون تيرعا از قانون موجب به که ياعتبارات کردن نهيهز نحوه قانون« تيرعا
با رعايت جزء  »٦/١١/١٣٦٤ مصوب هستند يمستثن دولت يعموم مقررات ريسا و يعموم

قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت ) ٢٨(ماده » ط«بند ) ٣(
  .است يمستثن) ٢(

مكلف است نحوه تأمين ) ن مديريت بحران كشورسازما(وزارت كشور  ـ٤تبصره
اعتبار تنخواه و ميزان و نام دستگاههايي را كه از اعتبارات آنها كسر شده است در قالب 

 بودجه و محاسبات و كميسيون امور  گزارشي تا پايان همان سال به كميسيون برنامه و
  .داخلي كشور و شوراها مجلس شوراي اسالمي ارائه دهد

 مجازند هنگام پاسخ  ي و استانمديران دستگاههاي اجرائي در سطح مل ـ١٨ماده
» حقوق و دستمزد«ها، در چهارچوب اعتبارات جاري به استثناي  حوادث و بحران به

اي تحت اختيار  هاي سرمايه اي و تملك دارايي موضوع فصول اول و ششم اعتبارات هزينه
هزينه كنند تا بالفاصله ) در سطح استان(ان و استاندار) در سطح ملي(با تأييد وزير كشور 

  . پس از رفع شرايط اضطراري از طريق وزارت كشور تأمين شود
  نوسازي و انجام منظور به و سازمان شنهاديپ به بنا است، موظف دولت ـ١٩ماده

 و دهيد خسارت مناطق يهاي مسكوني شهري و روستايي، بازساز سازي ساختمان مقاوم
 يکمکها قالب در را ازين مورد اعتبارات ده از حوادث و سوانح،يد بيآس افراد يبازتوان

 در شده بيني پيش رديفهاي طريق از يبانک التيتسه و کارمزد سود التفاوت مابه بالعوض و
 مواد به قانون يالحاق برخقانون  )٢٨(ماده » م«خزانه موضوع بند  تنخواه يا ساالنه  بودجه

. كند پرداخت و و با رعايت بند مذكور تأمين) ٢( دولت ي از مقررات ماليم بخشيتنظ
ارائه  ،يعموم مصارف در ييجو صرفه محل از سال همان انيپا تا حداکثر مذکور تنخواه

  .شود يم هيتسو ساالنه بودجه متمم يا اصالحيه
 كه كند ريزي برنامه اي گونه به ربط يذ يدستگاهها يهماهنگ با سازمان  ـتبصره

هاي بيمه حوادث در مورد پوشش بيمه و  كمك مردم براي خريد بستهضمن تشويق و 
بخشي از  جبران در بالعوض يکمکها به نسبت ارتقاي سطح خدمات و تعهدات آن

 مه،يب کامل پوشش با يابد و شيافزا ساالنه غيردولتي اشخاص حقيقي و حقوقي خسارات
  .كاهش يابد کمکها نيميزان ا

  خلفات و ت جبران خدمات: فصل پنجم
اين قانون و اشخاصي كه داوطلبانه يا ) ٢(كاركنان دستگاههاي موضوع ماده  ـ٢٠ماده

ها، تحت مديريت  به درخواست سازمان مديريت بحران كشور در پاسخ به حوادث و بحران
كنند، در صورت آسيب يا فوت ناشي از انجام وظايف  اين سازمان به هر نحو همكاري مي

رامت صدمه غهاي پزشكي و   هزينه.شوند شناخته مي» ر خدمتفداكا«محوله به عنوان 
  :شود شرح ذيل پرداخت مي جسمي، نقص عضو، فوت و مستمري خود يا خانواده ايشان، به

 و  با اصالحات٨/٧/١٣٨٦در مورد مشموالن قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ـ ١
  .شود الحاقات بعدي، طبق احكام اين قانون اقدام مي

اين قانون كه مشمول قانون ) ٢(رد آن دسته از كاركنان دستگاههاي موضوع ماده در موـ ٢
شود، به  مديريت خدمات كشوري نيستند، مطابق قوانين و مقررات دستگاه متبوعشان اقدام مي

سازي با قانون  اي اقدام شود كه ميزان آن بعد از همسان  گونه به نحوي كه درپرداخت مستمري
سازمان . ن قانون مذكور كمتر نباشدي، از مبلغ پرداختي به مشموالمديريت خدمات كشور

  .اين قانون پرداخت كند) ١٦(ت موضوع ماده االتفاوت آن را از محل اعتبار موظف است مابه
ليت قرار دارند، طبق مقررات اين ودر مورد اشخاصي كه تحت پوشش بيمه مسؤـ ٣

  .شود بيمه اقدام مي
) ١٦(ازمان مكلف است از محل اعتبارات موضوع ماده در مورد ساير اشخاص، سـ ٤

دث فراگير، غرامت پرداخت كند و در پرداخت مستمري وااين قانون، معادل ديه بيمه ح
سازي با قانون مديريت خدمات كشوري،   كه ميزان آن بعد از همسانكنداي عمل  گونه به

  .ن قانون مذكور كمتر نباشداز مبلغ پرداختي به مشموال
سازمان مكلف است با همكاري سازمان اداري و استخدامي كشور و بيمه  ـ١هتبصر

نامه اجرائي اين ماده  االجراء شدن اين قانون، آيين ماه پس از الزم مركزي ظرف مدت شش
  .برساند تصويب هيأت وزيران بهرا تهيه كند و 
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ضوع ساز و كار الزم در خصوص نحوه تكريم و خاكسپاري جانباختگان مو ـ٢تبصره
 هاي ها و دهياري  ت بحران كشور با همكاري سازمان شهرداريياين ماده، توسط سازمان مدير

  .شود بيني مي كشور پيش
 موضوع يک از دستگاههاين مقام هر ين قانون با باالتري ايت اجرايمسؤول ـ٢١ماده

ات،  هر يك از مقاماز وظايف مقرر توسط صورت تخلف درباشد و  ين قانون ميا) ٢(ماده 
 رئيسوزير كشور،  ، اين قانونشمولي م و نهادهاوالن و يا كارمندان دستگاههاؤمس

گرفته را  سازمان و يا استانداران و فرمانداران حسب مورد مكلفند گزارش تخلفات صورت
هيأتهاي مزبور مكلفند .  ارائه دهنددستگاه مذكورتهاي رسيدگي به تخلفات اداري أبه هي

 به نسبت ميزان تخلف و ،پرونده رسيدگي و در صورت تخلفماه به  ظرف مهلت يك
قانون رسيدگي   )٩(ماده » ك «تا» د«هاي  هاي بند ي وارده يكي از مجازاتنهازيا
  . كنند را اعمال ٠٧/٠٩/١٣٧٢اداري مصوب  تخلفات به

 نيز داشته مجرمانه عنوان كاركنان، يا و مقامات از هريكهرگاه تخلف  ـ١تبصره
اداري  تخلفات قانون رسيدگي به  )١٩(اداري مطابق ماده  تخلفات سيدگي بهباشد هيأت ر

  .کند يمعمل 
 تخلفات به رسيدگي قانون شمول از كه نهادهايي و دستگاهها درمورد ـ٢تبصره

  .شود يم عمل خود به مربوط مقررات  مطابق هستند خارج اداري
 تخلفات يك بيني مرجع صالح جهت رسيدگي به درصورت عدم پيش ـ٣تبصره

  .شود نهاد، گزارش تخلف و عدم اجراي تكاليف قانوني به مراجع قضائي ارسال مي
جرمي مرتبط با وظايف تخلف يا  از مقامات مزبور كه از وقوع يك هر ـ٤تبصره

 اعالم ياراد يا يئقضا صالح ذي مراجع به را مراتب و دوش مطلع ،بحرانمقرر در مديريت 
 و موقت انفصال سالدو تا ماه شش  بهتخلف اداري محسوب وعنوان  اين اقدام به نكند

  .شود  مي محكوم عمومي و دولتي خدمات از دائم انفصال به تكرار درصورت
هر يك از مسؤوالن دستگاههاي مشمول اين قانون در سطوح مختلف  ـ٢٢ماده

ان موظفند مصوبات و دستورات مكتوب و در چهارچوب اين قانون وزير كشور، رئيس سازم
نمودن كليه امكانات و   استاني و شهرستاني را با تدارك و فعال و رؤساي ستادهاي ملي،

شده اجرائي كند و گزارش عملكرد  هاي دستگاه مربوطه در بازه زماني تعيين توانمندي
عدم اجراي مصوبات و . خود را به رئيس سازمان و رؤساي ستادهاي مذكور ارائه دهد

رائه گزارش عملكرد، تخلف محسوب و مشمول احكام مندرج در دستورات مزبور يا عدم ا
  .   اين قانون خواهد بود) ٢١(ماده 

اين ) ١٠(ذيل ماده ) ٣(نمايندگان دستگاههاي عضو ستاد موضوع تبصره   ـتبصره
) به تشخيص رئيس ستاد(قانون درصورت غيبت غيرمجاز از جلسات در شرايط اضطراري 

ي و حسب مورد به انفصال از خدمات دولتي از پانزده روز تا به هيأت تخلفات اداري معرف
  .شوند يك ماه محكوم مي

 وظيفه و مأموريتي  چنانچه فرد يا افرادي كه در راستاي اجراي اين قانون، ـ٢٣ماده
 صدمه و   در انجام وظيفه مرتكب تقصير شود و از اين حيث، به آنها محول شده باشد و

  .رد موجب مسؤوليت مدني و كيفري خواهد بود حسب مو خسارتي حاصل شود،
  يابيش و ارزيپا: فصل ششم

ن ي مشمول ايسازمان موظف است جهت نظارت بر عملکرد دستگاهها ـ٢٤ماده
ن راستا، سازمان با يدر ا.  و اجراء کنديت بحران را طراحيري مديابيش و ارزيقانون، نظام پا

ن کرده و پس از يعملکرد را تدو ين قانون، شاخصهاي مشمول اي دستگاههايهمکار
ن از دستگاهها و ي معي زمانيها  در بازه تصويب هيأت وزيران نسبت به دريافت گزارش

  .كند ي مذکور اقدام مينهادها
 يسازمان موظف است گزارش عملکرد ساالنه دستگاهها و نهادها  ـتبصره

ک نسخه از ي. دس جمهور ارائه دهين قانون را از طريق وزير كشور به رئيمشمول ا
هاي  حه بودجه ساالنه كشور به هر يك از  كميسيونيم اليگزارش مذكور هنگام تقد

 ي اسالمي بودجه و محاسبات و امور داخلي كشور و شوراهاي مجلس شورا برنامه و
  .شود يارسال م

ن قانون، سازمان موظف است با يمنظور نظارت بر تحقق اهداف ا به ـ٢٥ماده
 ي اثربخشيابي کالن ارزين قانون، شاخصهاي مشمول ايو نهادها دستگاهها يهمکار

زان ي از حوادث و سوانح، مير ناشيزان مرگ و ميت بحران در کشور شامل ميريمد
ن و گزارش ساالنه ي از حوادث و سوانح و مانند آن را تدويم ناشي مستقيخسارات اقتصاد
يك نسخه از اين گزارش . تشر کنده و مني مذکور تهي دستگاهها و نهادهايآن را با همکار

حه بودجه ساالنه كشور به مجلس يم اليجمهور و هنگام تقد از طريق وزيركشور به رئيس 
  .شود ي ارائه مي اسالميشورا

  ساير مقررات: فصل هفتم
ربط مبتني بر احكام قانون  تصميمات سازمان و ساير دستگاههاي ذي ـ٢٦ماده

  تا زمان١٣٩٤هاي   در طول سال٣١/٢/١٣٨٧مصوب تشكيل سازمان مديريت بحران كشور 
  .شود االجراء شدن اين قانون تنفيذ مي الزم

قانون فوق مشتمل بر بيست و شش ماده و سي و دو تبصره در جلسه علني روز 
ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسالمي  دوشنبه مورخ هفتم مرداد

  .أييد شوراي نگهبان رسيد به ت٢٣/٥/١٣٩٨تصويب شد و در تاريخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ علي الريجاني

  
 ٣١/٤/١٣٩٨                                                                          ٩٦٠٠٩٩٩شماره

  بسمه تعالي
 جناب آقاي اكبرپور

  مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران رئيس هيأت
ك نسخـه از رأي هيـأت عمـومي ديوان عـدالت اداري به شمـاره دادنامه ي

ابطال ماده تعرفه عوارض محلي «:  با موضوع١٨/٤/١٣٩٨ مورخ ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٥٨١٠٧٥٦
جهت درج در روزنامه »  شهرداري همدان مصوب شوراي اسالمي شهر همدان١٣٩٦سال 

  .گردد رسمي به پيوست ارسال مي
  هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربينمديركل هيأت عمومي و 

  
  ٩٦/٩٩٩: شماره پرونده       ٧٥٦: شماره دادنامه       ١٨/٤/١٣٩٨ :تاريخ دادنامه

  يوان عدالت اداري ديأت عمومي ه:مرجع رسيدگي
  ي صالحي مرتضي آقا:شاكي

 ١٣٩٦ سال ي تعرفه عوارض محل٣٠ ابطال ماده :موضوع شکايت و خواسته
   شهر همداني اسالمي همدان مصوب شورايشهردار

 ي تعرفه عوارض محل٣٠ و ٢٩ ابطال مواد ي به موجب دادخواستي شاک:کار گردش
 شهرداري همدان مصوب شوراي اسالمي شهر همدان را خواستار شده و ١٣٩٦سال 

  :ن خواسته اعالم کرده است کهيي جهت تبدر
 هيأت ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧١اره رساند به موجب رأي شم احتراماً به استحضار مي«

 مصوب ١٥/١١/١٣٨٧ ـ ٥١٤٤/١١/٧٠عمومي ديوان عدالت اداري دستورالعمل شماره 
شوراي اسالمي شهر همدان که متضمن دستورالعمل صدور پروانه ساختماني براي اراضي 

 ٢٩شوراي اسالمي شهر همدان مجدداً طبق مواد . باشد، ابطال شده است با سند عادي مي
 شهرداري همدان صدور پروانه ساختماني براي ١٣٩٦فه عوارض محلي سال  تعر٣٠و 

 ٩٢با توجه به مراتب ياد شده به استناد ماده . اراضي با سند عادي را تصويب کرده است
قانون تشکيالت و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال مصوبات مورد اعتراض 

وبه مورد اعتراض قبالً ابطال شده است، به استناد در ضمن با توجه به اينکه مص. را دارم
 قانون مذکور تقاضاي طرح خارج از نبوت موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت ١٣ماده 

  ».اداري را دارم
 ثبت دفتر اداره ٢٦/١٢/١٣٩٦ ـ ٢٥٢٦ که به شماره يليحه تکمي به موجب اليشاک

 : شده اعالم کرده است کهيوان عدالت اداري دي تخصصيأتهاي و هيأت عموميکل ه
  يوان عدالت اداري ديأت عمومياست محترم هير«

  با سالم
 ـ ٩٦/٩٩٩احتراماً بازگشت به ابالغيه صادره از دفتر آن هيأت عمومي در پرونده کالسه 

 يمينجانب در دادخواست تقدي ارساند ميده به عرض ينجانب ابالغ گردي به ا١٣/١٢/١٣٩٦
 همدان را ي شهردار١٣٩٦ سال ي تعرفه عوارض محل٣٠ و ٢٩ ابطال مواد يخود تقاضا

 ١٣٩٦ سال ي تعرفه عوارض محل٢٩ بر ابطال ماده يقسمت اول خواسته مبن. ام نموده
رامون قسمت دوم يه فوق پيم و در پاسخ به ابالغنماي مي همدان را استرداد يشهردار

 همدان يهردار ش١٣٩٦ سال ي تعرفه عوارض محل٣٠ بر ابطال ماده يخواسته مبن
  :مرسان ميل را به استحضار يمطالب ذ
 که ملک در دفتر ي قانون ثبت اسناد و امالک کس٢٢ و ٤٧، ٤٨طبق مواد : اوالً

ا از يا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او منتقل شده يامالک به نام او ثبت شده باشد 
 که ي و سندشود مي ق ارث به ورثه منتقل شده باشد، مالک محسوبي از طريمالک رسم

 تعرفه ٣٠ست و لذا ماده يرش نيمطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذ
 امالک فاقد ي براي همدان که صدور پروانه ساختماني شهردار١٣٩٦ سال يعوارض محل

  .ن فوق استير با قوانيز نموده، مغاي را تجويسند رسم
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ف و انتخابات يالت، وظاي قانون تشک٧١ ماده  شهر دري اسالميف شورايوظا: اًيثان
، احصاء شده و وضع ١٣٧٥ کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ي اسالميشوراها

 ٣٠ب ماده ي نشده و لذا تصوبيني پيشک از شقوق آن ماده يچ يمصوبه مورد اعتراض در ه
 ين همدان که متضمن صدور پروانه ساختماي شهردار١٣٩٦ سال يتعرفه عوارض محل

 شهر همدان ي اسالميارات شورايد، خارج از حدود اختباش مي ي امالک با سند عاديبرا
  .بوده است
 ١٨/٢/١٣٨٤ـ  ٧١ و ٢٣/٥/١٣٩١ـ  ٢٨٩، ١٤/٧/١٣٩٤ـ  ٨٧١به موجب آراء شماره : ثالثاً

دان و گرگان و  همي شهرهاي اسالمي، مصوبات شورايوان عدالت اداري ديأت عموميه
 ي شهردار١٣٩٦ سال ي تعرفه عوارض محل٣٠ که مشابه با ماده ه وزارت کشورمصوب

ص و ابطال يب تشخيارات مرجع تصويد، خالف قانون و خارج از حدود اختباش ميهمدان 
ت ي همدان بدون رعاي شهردار١٣٩٦ سال ي تعرفه عوارض محل٣٠ده و چون ماده يگرد

وان عدالت ي دين دادرسييالت و آي قانون تشک٩٢مفاد آراء فوق صادر شده است، ماده 
  ».دباش مي قابل اعمال يوان عدالت اداري ديأت عمومي توسط هيادار

  :ر استيمتن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار ز
 همدان مصوب ي شهردار١٣٩٦ سال ي از تعرفه مصوب عوارض محل٣٠ماده 

  : شهر همداني اسالميشورا
  

 د سند رسمي در مناطقدستورالعمل صدور مجوز ساختماني در امالک فاق
 ٣٠ماده  ٠١٠٢٠٠٢: کد مصوب ستاد توانمندسازي

پرداخت . ل استي بر اساس ضوابط ذي در امالک عاديعوارض صدور مجوز ساختمان
 خدمات برابر تعرفه يه عوارض و بهايل به عنوان عوارض عالوه بر پرداخت کليمبالغ ذ

  . استيمصوب توسط مالک الزام
  .گ امالک عادي بر اساس ضوابط شهرسازي محاسبه خواهد شدعوارض پارکين: ١تبصره
دار کردن امالک واقع در نقشه محدوده ويژه تفکيک چنانچه  جهت سابقه: ٢تبصره

 و در صورتي که فاقد ٥ PS داراي مستحدثات باشند با فرمول ١٣٨٤در عکس سال 
  » . محاسبه و وصول گردد١٥ PSمستحدثات باشند با فرمول 

 ـ ٤٥٠١٠١/١١/١٠شکايت مذکور، شهرداري همدان به موجب اليحه شماره در پاسخ به 
  : توضيح داده است که٢٥/٢/١٣٩٧

  يوان عدالت ادارياست محترم دير«
  کميسالم عل

  ارسالي از سوي مدير دفتر هيأت عمومي١/١/١٣٩٧احتراماً در رابطه با ابالغيه مورخ 
 مطروحه به شماره پرونده ي عمومأتي ه٩٦/٩٩٩ در کالسه پرونده يوان عدالت اداريد

 ٣٠ و ٢٩ در خصوص مواد ي صالحي مرتضيت آقاي موضوع شکا٩٦٠٩٩٨٠٩٠٥٨٠٠٨٥٦
  به اين شهرداري٣/٢/١٣٩٧ شهرداري همدان که در تاريخ ١٣٩٦تعرفه عوارض محلي سال 

 شده است، بدين وسيله خاطر قضات شريف ديوان را تصديع و در فرجه قانوني دفاعيهابالغ 
 :رسد ميل به استحضار يشرح موارد ذبه 

 تعرفه ٣٠ و ٢٩مواد «  و در ستون خواسته يمي در دادخواست تقديشاک) الف
را درج »  شهر همداني اسالمي همدان مصوب شوراي شهردار١٣٩٦ سال يعوارض محل

 در ي که موارد اعالمشود ميز مالحظه ي نيمي دادخواست تقديکرده است و با بررس
ه مشخص نشده ي به صورت ارائه گزارش بوده و موضوع درخواست مشارالدادخواست صرفاً

 اي مورد نظر شاکي بوده است لذا خواسته شاکي منجز نبوده معلوم نيست که چه خواستهو 
 که اشعار دارد يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آي قانون تشک٣٣و مطابق ماده 

 قانون ٨١ و ماده ٨٠و تبصره ماده » باشدح و منجر يد صريت و خواسته بايموضوع شکا«
  . محکوم به رد استالذکر فوق

أت ي را که قبالً هي شهر همدان دستورالعملي اسالمي ادعا نموده که شورايشاک) ب
 ابطال کرده مجدداً مطابق ١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧ شماره ي رأي طيوان عدالت اداري ديعموم
ب کرده است که ي همدان تصويردار شه١٣٩٦ سال ي تعرفه عوارض محل٣٠ و ٢٩مواد 

  :ل کامالً مردود استيل ذين ادعا به داليا
 قرار گرفته است ي که مورد استناد شاکيأت عمومي هي با مداقه در منطوق رأـ١

رغم شباهت شماره و تاريخ تصويب مصوبه باطل شده شوراي اسالمي شهر همدان  علي
 همدان، ي شهردار١٣٩٦ارض سال  تعرفه عو٢٩ با ماده يأت عمومي صادره هي رأدر

باشد،  شود که عبارات و مفاهيم به کار رفته در دو مصوبه کامالً متفاوت مي مالحظه مي
 در امالک يدستورالعمل مجوز ساختمان«ب که مصوبه ابطال شده مربوط به ين ترتي ابه

دقينه در مناطق توانمندسازي خضر، حصار، ديزج، مز) ١٤٧عادي و ماده ( سند رسمي فاقد
دستورالعمل صدور مجوز « مربوط به ١٣٩٦ تعرفه عوارض ٢٩بوده اما ماده » يو منوچهر

 در مناطق«باشد و در متن آن نيز با استفاده از عبارت  مي» ساختماني در مناطق توانمندسازي
» توانمندسازي عوارض صدور مجوز ساختماني براي کليه امالک بر اساس ضوابط ذيل است

  .خص است که مصوبه اخيرا اطالق داشته و ارتباط به امالک عادي نداردنيز کامالً مش
د عنوان نمود يز باي همدان ني شهردار١٣٩٦ عوارض سال ٣٠ در خصوص ماده ـ٢
 در يدستورالعمل مجوز ساختمان« از عبارت بندي ن ماده در قسمت عنوانيچند ا که هر

 که در شود ميتن مصوبه مالحظه  مياستفاده کرده است، اما با بررس» امالک فاقد سند
 که توسط يا نکه مصوبهيچه ا. دباش مي از مصوبه ابطال شده يم متفاوتيان مفاهيمقام ب

ذ ي امضاء تنفي از جمله گواهييوان ابطال شده است با ارائه راه کارهاي ديأت عموميه
 يس نحوه قانونيان و تاسيره در مقام بي و غيارکني و شيکوب خي، مينامه، ارائه کروک يعهمبا

 تعرفه ٣٠ که ماده يبوده است در حال) ١٤٧ و ماده يعاد (يکردن امالک فاقد سند رسم
افت عوارض از امالک واقع در ي همدان در خصوص نحوه دري شهردار١٣٩٦عوارض سال 

) ر مناطق شهر در نظر گرفته شده استيکه به مراتب کمتر از سا (يمحدوده توانمندساز
 .دباش مي

 سفر پر برکت ي شهر همدان در پيم به ذکر است که محدوده توانمندساز الزـ٣
 يد ساز و کاري و مقرر گرديابيبه استان همدان مکان ) يمدظله العال (يمقام معظم رهبر

 يت گردد و شوراير حمايپذ يبن مناطق از اقشار آسي ايفراهم گردد تا ضمن توانمندساز
 ٣٠ و ٢٩ در مواد يتي حماهاي ب تعرفهي با تصواستين سيرو ايز پي شهر همدان نياسالم

ن مهم نموده است و به فرض ابطال آنها ي همدان اقدام به ايانه شهرداريتعرفه عوارض سال
ر مناطق شهر همدان ين مشابه ساي سنگهاي نهين مناطق مکلف به پرداخت هزين ايساکن

، مشابهت ي واهيادعا با هايي زهي با چه انگيست که شاکيه مشخص نيخواهند بود، حال
د اقدام به طرح باش مي ي تفاوت موضوعي که با هم دارايآنها با مصوبات ابطال شده قبل

  . کرده استيوان عدالت اداري ديأت عموميموضوع در ه
ل بر صحت يه و فقدان دليحه دفاعيه عطف توجه به منطوق مصرحه اليالنها) ج

 ١٣٩٦ عوارض سال ي تعرفه مصوب قانون٣٠ و ٢٩نکه مواد يت به اي و با عناي شاکيادعا
همدان هيچ ارتباطي در منطوق و مفهوم با مصوبه ابطال شده نداشته و بر اساس  يشهردار

 قانون ١٧٤ات بر ارزش افزوده و ماده ي قانون مال٥٠ ماده ١ مطابق تبصره يضوابط قانون
الت، ي قانون تشک٧٧ و ماده ٧١ ماده ١٦ران و بند ي اي اسالميبرنامه پنجم توسعه جمهور

 يت شوراي کشور و انتخاب شهرداران، در حدود صالحي اسالميف و انتخابات شوراهايوظا
 ير بر رد اعتراض واهيسته دايده است، صدور حکم شايب رسي شهر همدان به تصوياسالم

  ». مورد استدعاستيوان عدالت اداري ديأت عموميمطروحه از محضر ه
  قانون تشکيالت و آيين دادرسي٩٢مصاديق حکم ماده رسيدگي به موضوع از جمله 

  .ص نشدي تشخ١٣٩٢ مصوب سال يوان عدالت اداريد
وان ين دي با حضور معاون١٨/٤/١٣٩٨خ ي در تاريوان عدالت اداري ديأت عموميه

ل شد و پس از بحث و يوان تشکي و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديعدالت ادار
  . مبادرت کرده استير به صدور رأي شرح زت آراء بهي با اکثريبررس

  
  رأي هيأت عمومي

 که ي قانون ثبت اسناد و امالک کشور، کس٢٢ و ٤٧، ٤٨نکه مطابق مواد ينظر به ا
ا ملک پس از ثبت در دفتر مذکور به او يملک در دفتر امالک به نام او ثبت شده باشد 

 شده باشد، مالک محسوب ق ارث به ورثه منتقلي از طريا از مالک رسميمنتقل شده 
رش ي که مطابق قانون، ثبت نشده باشد در ادارات و محاکم قابل پذي و سندشود مي

 ي همدان مصوب شوراي شهردار١٣٩٦ تعرفه عوارض سال ٣٠ن ماده يست، بنابراين
وان ي ديأت عمومي ه١٤/٧/١٣٩٤ ـ ٨٧١ شماره ي شهر همدان با لحاظ مدلول رأياسالم

ارات مرجع مصوب به شرح يت و اختيانون و  خارج از حدود صالح خالف قيعدالت ادار
 کشور و انتخاب ي اسالميف و انتخابات شوراهايالت، وظاي قانون تشک٨٠مصرح در ماده 

 ٨٨ و ماده ١٢ ماده ١ و به استناد بند شود ميص ي تشخ١٣٧٥شهرداران مصوب سال 
با . شود مي ابطال ١٣٩٢سال  مصوب يوان عدالت اداري دين دادرسييالت و آيقانون تشک

يت ب مصوبه مورد شکايخ تصوي از تار٣٠رالذکر و ابطال ماده ي قانون اخ١٣اعمال ماده 
  .موافقت نشد

  يوان عدالت اداري ديأت عموميس هي         رئ                                    
  ي اشراقي عليمرتضي ـ اروان عدالت ادي ديي       معاون قضا                            
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