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  صفحه  کنندهدستگاه اجراء  تاریخ تصویب  ) وحدت رویهاءقوانین و مقررات و مصوبات آر(عنوان مندرجات 

تومانتک شماره ۵۱ ۰۰

  نامه در خصوص انتخاب سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل تصويب
   و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار 

  ٢٩/١٢/١٣٩٨براي سال مالي منتهي به 
٢/٧/١٣٩٩  

ـ امور اقتصادي و داراييوزارت  دبيرخانه  
ـ صنعتي   شوراي عالي مناطق آزاد تجاري 

   و ويژه اقتصادي
١  

نامه در خصوص تعيين وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مشترك  تصويب
  زارت نيرو امور خارجهـ  ووزارت   ٦/٧/١٣٩٩  اقتصادي جمهوري اسالمي ايران با كشور عراق

  ١  وزارت صنعت، معدن و تجارت

  ١  هاي اجرايي دستگاهليه ك  ٣٠/٦/١٣٩٩  اطالعات كشور فنّاوري وراي اجراييش چهاردهممصوبات جلسه 

  ٣  هاي اجرايي دستگاهليه ك  ٣١/٦/١٣٩٩  اطالعات كشور فنّاوري وراي اجراييش انزدهمپمصوبات جلسه 

  ٤  بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت   ٥/٧/١٣٩٩  ١٣٩٩به جهت منع تبليغات در سال  رسان به سالمت فهرست نهايي کاالها و اقدامات آسيب

هاي   نظام آمادگي و رزمايش دستگاهكميته دائمي پدافند غيرعامل كشور در خصوص مصوبه
  ٢٥/٦/١٣٩٩  اجرايي در برابر تهديدات

ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلّح    وزارت کشور
ـ جه کشورسازمان برنامه و بود    ملّي امنيتکميسيون 

ـ و سياست خارجي مجلس شوراي اسالمي ستاد كل  
ـ سازمان پدافند غيرعامل کشور   نيروهاي مسلح 

٥  

  
  
  
  
  

  ٧/٧/١٣٩٩                                                            ـ ه٥٧٦٩٣ت/٧٦٨٥٦رهشما
   به عنوان حسابرس مستقلسازمان حسابرسيدر خصوص انتخاب نامه  تصويب

   و بازرس قانوني سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار 
  ٢٩/١٢/١٣٩٨براي سال مالي منتهي به 

  امور اقتصادي و داراييوزارت 
  دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي

 مورخ ٦٥٠/١٠/٩٩٢ به پيشنهاد شماره ٢/٧/١٣٩٩وزيران در جلسه ت أهي
استناد   دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي و به٢٣/٢/١٣٩٩

قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسالمي ) ٤(ماده ) ج(بند 
  :ـ تصويب كرد١٣٧٢ايران ـ مصوب 

قه آزاد سازمان حسابرسي به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانوني سازمان منط
الزحمه   انتخاب و حق٢٩/١٢/١٣٩٨تجاري ـ صنعتي چابهار براي سال مالي منتهي به 

حسابرس مستقل و بازرس قانوني مبلغي است كه در قرارداد بين سازمان منطقه 
شود و  هاي مصوب مطابق قانون تعيين مي ي با رعايت تعرفهيادشده و سازمان حسابرس

  .باشد سابداران رسمي ايران مالك عمل ميقالب قرارداد استاندارد جامعه ح
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 

  ١٢/٧/١٣٩٩                                                          ـ ه٥٨٠٦١ت/٧٨٨٧٥رهشما
  وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئولدر خصوص تعيين نامه  تصويب

  سالمي ايران با كشور عراق كميسيون مشترك اقتصادي جمهوري ا
  امور خارجه وزارت 

  وزارت نيرو 
  وزارت صنعت، معدن و تجارت

 به پيشنهاد وزارت امور خارجه و به استناد ٦/٧/١٣٩٩وزيران در جلسه ت أهي
  :اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

ترك اقتصادي جمهوري وزارت نيرو به عنوان دستگاه مسئول كميسيون مش
  .شود اسالمي ايران با كشور عراق تعيين مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري رئيسمعاون اول 
  

  ٦/٧/١٣٩٩                                                                         ١١١٢٦٥/١رهشما
  هاي اجرايي كليه دستگاه

اطالعات،  فنّاوري ارات وزارت ارتباطات ويختف و ايقانون وظا) ٤(با استناد به ماده 
 ينامه داخل نييآ) ٣(ماده " ٦"اطالعات و بند  فنّاوري يي اجراياساسنامه شورا) ٥(ماده 

اطالعات قانون برنامه ششم  فنّاوري شورا، و در راستاي اجراي تكاليف بخش ارتباطات و
وکار و ورود   کسبيل فضاي در تسهيکي از خدمات دولت الکترونيريگ توسعه و بهره

چهاردهم  د، مصوبه جلسهيش سرعت ارائه خدمات و جهش تولي و افزازمانبازار، کاهش  به
   نامه ي که ط٢٦/٠٣/١٣٩٩خ ـيده در تارـ برگزارشاتـاطالع فنّاوري ييراـ اجيشورا

 ١٣٩٩  ماهمـهر شانزدهم نبهـش چهار 
 

 ٢٢٠١٠ شماره ششمسال هفتاد و 

)١٣٢٣( 



 ٢٢٠١٠شماره                        WWW.DASTOUR.IR                         ١٦/٧/١٣٩٩روزنامه رسمي                         WWW.RRK.IR                         ٢صفحه 

ک يده است، شامل يس محترم جمهور رسي رئ تأييد به٣٠/٠٦/١٣٩٩ مورخ ٧٢٩٤٣شماره 
  .شوديوست ابالغ مي هشت ماده و سه تبصره به شرح پقدمهم

اطالعات  فنّاوري يي اجرايرخانه شورايذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دب انيشا
  .شودي مينگهدار

  اطالعات فنّاوري جهرمي ـ وزير ارتباطات و  محمدجواد آذري
  

  اطالعات کشور فنّاوري يي اجرايمصوبات جلسه چهاردهم شورا
 ه مقدم

، در ٢٦/٠٣/١٣٩٩اطالعات در چهاردهمين جلسه مورخ  فنّاوري شوراي اجرايي
هاي كلي نظام و قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران و  راستاي سياست

ل ي در تسهيکي از خدمات دولت الکترونيريگ منظور بهره د، بهيدر سال جهش تول
وکارها و کاهش زمان  ار کسب ورود به بازيندهايل فرآيوکار، تسه  کسبيفضا

ش سرعت ارائه خدمات ي و افزاي به مجوزها، کاهش مراجعات حضوريدسترس
ن خدمات با فراهم آمدن ي مناسب مردم به اي دسترسي برايي اجرايها دستگاه

د، ي در خدمت اقتصاد هوشمند و جهش توليکي توسعه دولت الکترونيها رساختيز
  .مواد زير را تصويب نمود

 و ي مشمول قانون نظام صنفي صنفيند اخذ مجوزهايل فرايباهدف تسه ـ١ماده
ل حداکثر ظرف مدت يک هفته مقرر شد موارد ذيکاهش زمان اخذ مجوز به حداکثر 

  رد؛يماه انجام گ کي
) G4B(ق پنجره واحد صدور مجوزهايه اماکن از طريديي تأيکياستعالم الکترونـ ١

 يها  اکثر رستهي برايکي الکترونيها پاسخ استعالم. ردي صورت گي صنفيه مجوزهاي کليبرا
 دستورالعمل الزامات ي داراي شغليها  رستهي و براي روز کار٣طور متوسط ظرف   بهيشغل
ران به پنجره واحد ي اي اسالمي جمهوري انتظاميروي روز توسط ن١٥ حداکثر در يطيمح

 منزله  در مهلت مقرر بهيکيارائه شود و برابر مقررات در صورت عدم اعالم نظر الکترون
  . ند صدور مجوز خواهد بودي و ادامه فرآتأييد

ط کار توسط وزارت بهداشت، ي و محي بهداشت فردي گواهيکياستعالم الکترونـ ٢
 و ينامه بهداشت فردي مشمول اخذ گواهي صنفي واحدهاي برايدرمان و آموزش پزشک

ق پنجره ياز طر) ي و بهداشتيدنيم آشاي قانون مواد خوردن١٣موضوع ماده (ط کار يمح
  . ارائه شودصورت برخط بهواحد صدور مجوزها 

وکار توسط شرکت   کسبي مجوزهاي مکان محور برايس استعالم نشانيسروـ ٣
صورت  به  تبادل اطالعاتيران به سامانه صدور مجوزها در مرکز ملي اي اسالميپست جمهور

 . برقرار شودبرخط
 قانون نظام ١٣موضوع ماده  (ي و فني پروانه تخصصيگواه يکياستعالم الکترونـ ٤

 يس براين سروي به ايجاد و دسترسي ايا  و حرفهيتوسط سازمان آموزش فن) يصنف
 . برقرار شودصورت برخط به تبادل اطالعات يپنجره واحد مجوزها در مرکز مل

 ي هماهنگ بايت اشخاص حقوقيند ثبت و اخذ مجوز فعاليل فرايمنظور تسه به ـ٢ماده
ه و سازمان ي قوه قضائي و همکاريکي دولت الکترونيريپذ شده در کارگروه تعامل انجام
 :رديل ظرف سه ماه انجام گياسناد و امالک کشور مقرر شد اقدامات ذ ثبت

 توسط يان ثبت اشخاص حقوقيت به متقاضيفي ارائه خدمات باکيدر راستاـ ١
 يارائه خدمات ثبت شرکت در دفاتر اسناد رسماسناد و امالک کشور، توسعه  سازمان ثبت

ان يز امکان ثبت درخواست و ارسال مدارک و مستندات توسط متقاضيدر سطح کشور و ن
 . فراهم شوديرحضوري و غيکيصورت الکترون به

ها،   ثبت شرکتيها اسناد و امالک کشور با ارتقا و بهبود سامانه سازمان ثبتـ ٢
 ي حقوق ثبت اشخاصيبر در ارائه مدارک توسط اشخاص متقاض معتيکيرش اسناد الکترونيپذ
ها و مؤسسات   در سامانه ثبت شرکتيي اجرايها شده توسط دستگاه ا استعالمات ارائهي

  .دي را فراهم نمايرتجاري و غيتجار
اسناد و امالک روش و نحوه تبادل اطالعات   سازمان ثبتيوزارت ارشاد با همکارـ ٣

 به کارگروه يمي روز تقو١٥ب ظرف مدت ي تصوي را براينگ ثبت مؤسسات فرهيبرا
ن جلسه نسبت يند و کارگروه موظف است در اولي ارائه نمايکي دولت الکترونيريپذ تعامل

 يکير الکتروني و انجام غيمنظور حذف تبادل کاغذ ن خصوص بهيم در ايبه اتخاذ تصم
 .دياقدام نما

 يند ثبت اشخاص حقوقيبوط به فرآ مريت فنيه مراجع احراز صالحيکل  ـتبصره
ن ي و مطابق ايکياند استعالمات مربوطه را الکترون  مکلفييزدا مقرراتئت يص هيبه تشخ

 .نديبند عمل نما
د و يس، تولي تأسيند اخذ مجوزهايل فرآي و تسهيساز منظور شفاف به ـ٣ماده

 :رديل انجام گي مقرر شد اقدامات ذيبردار بهره

ئت يه (يي و دارايصنعت،معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد وزارت يبا همکارـ ١
 يبردار د و بهرهيس، تولي مربوط به تأسيمجوزها) وکار  کسبيل فضاي و تسهييزدا مقررات

  . شوديحداکثر ظرف دو ماه در پنجره واحد صدور مجوزها بارگذار
س فهرست  اخذ مجوز بر اساياز برايه موردني و پايتياخذ برخط استعالمات هوـ ٢

 يکيصورت الکترون  ظرف حداکثر دو ماه به،ي مجازي فضاي عالي شورا٥٤مصوبه جلسه 
  .رديانجام گ
ل آب، برق، ي محل احداث از قبيها ميه استعالمات مربوط به حريارائه برخط کلـ ٣

 يراث فرهنگيست و ميز طي، محيبر نوريا گاز، مخابرات و فيگاز، خطوط لوله نفت 
 و با مهلت يکيصورت الکترون  و از درگاه پنجره واحد صدور مجوزها بهکپارچهيصورت  به

 .ردي حداکثر دوماهه انجام گيزمان
 يد و احداث براياز تولي منابع موردن تأمينه اطالعات مکان محور مربوط بهيکلـ ٤

زمان ندارد  طور هم  مربوطه بهير مجوزهايس و ساي مجوز تأسي براي که مانعيها مکان
 در دسترس عموم قرارگرفته و Data.gov.irق سامانه يحداکثر دو ماه از طرظرف مدت 

 است ضمن ي کارشناسيازمند بررسيت منابع ني که به جهت محدودييها  آن مکانيبرا
 و با اعالم يطور شفاف، قطع  مجاز، خدمت استعالم بهيها تيها و محدود تياعالم ظرف
 .رديماهه انجام گ کيهلت  و حداکثر با مي به متقاضيق بررسيزمان دق

وکارها و کاهش مراجعات و   کسبيل فضاي و تسهيساز منظور شفاف بهـ ٤ماده
 ياتي و امور مالي اجتماع تأمينمهي بيها  اطالعات به سازماني از ارائه تکراريريجلوگ

 :کشور مقرر شد
  توسط سازمانييگاه داده مشترک اخذ اطالعات کارفرمايـ پنجره واحد و پا١

ک ماه يجاد و حداکثر ظرف مدت ي اياتي سازمان امور مالي با همکاري اجتماعينتأم
 . برسديبردار بهره به

 ياتيان ماليه مؤديگاه داده مشترک کلين پنجره واحد و پاي از ايبردار ـ با بهره٢
 ارائه اطالعات ي براي اجتماع تأمين در سازمانين دارندگان کد کارگاهيمشمول و همچن

گاه را ين پاي عملکرد مربوط به اياتيمه کارکنان خود و اطالعات ماليهرست بمربوط به ف
  .ندي نماين پنجره واحد بارگذاريفقط در ا
 يها ک از سازمانيگاه داده مشترک توسط هر ين پاي ايافت اقالم اطالعاتيـ در٣
 .باشد ين پنجره واحد ممنوع مي خارج از اي اجتماع تأمين وياتيامور مال
حوزه (ت ي چند فعاليص کد کارگاه براي و تخصي اجتماع تأمين خدمات سازمانـ ارائه٤

 . اشخاص مجاز و بالمانع استي محل اقامت قانونيز در نشاني و نيک کدپستيبا ) ي مجازيفضا
 و روش تبادل اطالعات و يا ، اقالم دادهين دستگاهيه تبادل اطالعات بيکل  ـ٥ماده

  کارگروه تأييدن مصوبه حسب مورد بهي موضوع ايها عالم استي برقراريحداکثر مهلت زمان
ن استعالم اخذ هرگونه ي ايرسد؛ و از زمان برقرار ي ميکي دولت الکترونيريپذ تعامل

 دولت يريپذ ر مصوب کارگروه تعامليا انجام استعالم به روش غي يکيزيمدارک ف
 . ممنوع استيي اجرايها  توسط دستگاهيکيالکترون

 که ييها ه استعالميرخانه شورا کلي دبي با همکاري انتظاميروي شد نمقرر  ـ٦ماده
از است احصاء و با ي موردنيي اجرايها وکار و خدمات دستگاه  کسبي صدور مجوزهايبرا

. دير نماي دا١٣٩٩ تبادل اطالعات حداکثر تا آذرماه يرخانه شورا در مرکز ملي دبيهماهنگ
 يروي به ني با درخواست دستگاه متقاضيکين خدمات الکتروني به ايند دسترسيفرآ

 . استيکي دولت الکترونيريپذ ب در کارگروه تعاملي و تصويانتظام
 ارائه خدمات مورد انتظار ي الزم برايها رساختيمنظور فراهم شدن ز به  ـتبصره

 ي کل کشور با همکار١٣٩٩از در چارچوب قانون بودجه ساليد اعتبارات موردنيمقرر گرد
  . شود تأمينوبودجه  شورا و سازمان برنامهرخانهيدب

ل ي و تسهييزدا مقرراتئت يه (يي و دارايد وزارت امور اقتصاديمقرر گرد ـ٧ماده
ه ي پرکاربرد کلي مجوزهاي براي و استخدامي سازمان اداريبا همکار) وکار  کسبيفضا

 و کوتاه شده و ندها سادهي کرده و تا حد ممکن فرآياز را احصاء و بررسياستعالمات موردن
 دولت يريپذ ب کارگروه تعامليا با تصوي حذف يرضروريحسب مورد استعالمات غ

 در ، برخطيکيالکترون) Open Data و Open API( باز يها  در قالب دادهيکيالکترون
  .رديان قرار گيدسترس همه متقاض

نتظار  ارائه خدمات مورد اي الزم برايها رساختيمنظور فراهم شدن ز به  ـتبصره
 ي کل کشور با همکار١٣٩٩از در چارچوب قانون بودجه ساليد اعتبارات موردنيمقرر گرد

  . شود تأمينوبودجه رخانه شورا و سازمان برنامهيدب
 يا مقرراتين يازمند اصالح قوانيک از موارد فوق ني هريکه اجرايدر صورت  ـ٨ماده

اطالعات  فنّاوري يي اجرايازدهم شوري مصوبه جلسه س٤است الزم است مطابق با ماده 
 روز ١٥ توسط دستگاه مربوطه ظرف يموارد اصالحـ ١/١١/١٣٩٨خ يبرگزارشده در تار ـ

  .جمهور ارائه شود سي رئي و معاونت حقوقيي اجرايرخانه شوراين مصوبه به دبياز ابالغ ا
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  ٦/٧/١٣٩٩                                                                           ١١١٢٦٦/١رهشما
  هاي اجرايي كليه دستگاه

اطالعات،  فنّاوري ارات وزارت ارتباطات ويف و اختيقانون وظا) ٤(با استناد به ماده 
 ينامه داخل نييآ) ٣(ماده " ٦"اطالعات و بند  فنّاوري يي اجراياساسنامه شورا) ٥(ماده 

اطالعات قانون برنامه ششم اوري  فنّشورا، و در راستاي اجراي تكاليف بخش ارتباطات و
 و يکيافت الکتروني دريندهايل فرآي مردم، تسهيتوسعه و کاهش مراجعات حضور

 يپانزدهم شورا مصوبه جلسه ،يکي خدمات و استقرار کامل دولت الکترونيرحضوريغ
 ٧٣٦٤٧ نامه شماره ي که ط٠٧/٠٥/١٣٩٩خ ي برگزارشده در تاراطالعات فنّاوري يياجرا

ک مقدمه هفت يده است، شامل يس محترم جمهور رسي رئ تأييد به٣١/٠٦/١٣٩٩مورخ 
  .شوديوست ابالغ ميمه به شرح پيماده و سه تبصره و دو ضم

اطالعات  فنّاوري يي اجرايرخانه شورايذکر است؛ اصل مستندات مصوبه در دب انيشا
  .شودي مينگهدار

  عاتاطال فنّاوري جهرمي ـ وزير ارتباطات و  محمدجواد آذري
  

  اطالعات کشور فنّاوري يي اجرايمصوبات جلسه پانزدهم شورا
 مقدمه

ل و ي تشک٠٧/٠٥/١٣٩٩اطالعات در مورخ  فنّاوري پانزدهمين جلسه شوراي اجرايي
هاي كلي نظام و قانون برنامه ششم توسعه جمهوري اسالمي ايران و  در راستاي سياست

 و يکيافت الکتروني دريندهايل فرآي مردم، تسهيمنظور کاهش مراجعات حضور به
 مواد زير را يي اجرايها  در دستگاهيکي خدمات و استقرار کامل دولت الکترونيرحضوريغ

  .تصويب نمود
 يکي الکترون از اسناديريگ ، بهرهي خدمات بانکي در تماميمقرر شد بانک مرکز ـ١ماده

جادشده در مرکز ي ايکيونر خدمات الکتري و ساي، مکان اقامت قانونيتيمعتبر، استعالمات هو
 ابالغ ي و اعتباريها و مؤسسات مال ه بانکي به کليا  بخشنامهي تبادل اطالعات را طيمل
ن يرش اي با پذيرحضوري غيکي و ارائه خدمات الکترونيرضروريد تا حذف مراجعات غينما

  . شوديي اجراي و عدم اخذ مستندات کاغذيکياستعالمات الکترون
 قرائت يساز کپارچهي و تحقق هدف يذف مراجعات تکرارکرد حيبا رو ـ٢ماده

  : مقرر شدي ساختماني مکان محور واحدهاي نشانيساز کساني آب، برق و گاز و يکنتورها
 ي شرکت مليرو و همکاريت وزارت ني طرح در استان قم با محورييلوت اجرايپاـ ١

 گاز يشرکت مل( نفت ت وزارتيل با محوري پست و در استان اردبيران و شرکت مليگاز ا
 طرح حداکثر تا ي پست انجام و پوشش سراسريرو و شرکت ملي وزارت نيو همکار) رانيا
  .ردي کشور انجام گيها ه استانيان سال در کليپا

 گاز يشرکت مل(رو و وزارت نفت ي پست ضمن مشارکت با وزارت نيشرکت ملـ ٢
ک از ي هر ي و شرح نشانيت قرائت کنتورها، کد پسيساز کپارچهي يدر اجرا) رانيا

هر انشعاب ) GNAF (ي پستيح و نسبت به مکان محور نمودن کدهاين را تصحيمشترک
  .دياقدام نما
 خدمات يکياند قبوض الکترون رو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات مکلفيوزارت نـ ٣

ق ي طرارسال از. ديان ارسال نمايراني اي را به کارپوشه مليآب، برق، گاز، خطوط ارتباط
 دولت و ينه برايجاد هزي موجود مشروط به عدم ايها ر روشيکارپوشه مانع ارائه از سا

 .ن، نخواهد بوديمشترک
 اطالعات ي خود اظهاري برايقيرو و وزارت نفت سازوکار تشويوزارت ن  ـتبصره

 .نديجاد نماين و مقررات مربوط ايت قوانين با رعاي مشترکي آب و برق و گاز را برايکنتورها
 يکي الکترونيچيپ  و نسخهيکي الکترونيسينو  و اصول حاکم بر نسخهيضوابط فن ـ٣ماده
 .ديب رسيل به تصويبه شرح ذ
 ٧٠  مطابق با بند چ مادهيا مهي پوشش بي استحقاق سنجيکيارائه خدمات الکترونـ ١

صورت  شدگان درمان کشور به مهيکپارچه بيگاه اطالعات يقانون برنامه ششم توسعه از پا
 انجام يا کارت هوشمند ملي يت شماره ملي در سراسر کشور با احراز هو٢٤*٧برخط 

 .ن شوديگاه تدوي پاي ارائه خدمات مذکور توسط متولييسازوکار اجرا. رديپذ
رات آن توسط وزارت يي تغيروزرسان ه حوزه سالمت و بهي پايها ه دادهيکلـ ٢

ار مراکز يصورت برخط در اخت گر به همي بي و نهادهايبهداشت درمان و آموزش پزشک
 يها  و سامانهيافزار دهنده خدمات نرم  ارائهيها دهنده خدمات سالمت و شرکت ارائه

  .رديمربوطه قرار گ
 يکي الکترونيدگي و رسيکي الکترونيچيپ ، نسخهيکي الکترونيسينو هر تراکنش نسخهـ ٣

  . شود سالمت درجيکيکترون در پرونده الياتين زمان عملي در کمتريبه اسناد پزشک
م يت حري پزشکان و مراکز سالمت به اطالعات پرونده با رعايامکان دسترسـ ٤
 . فراهم شوديخصوص

ه مراکز خدمات سالمت با مشارکت يدر کل) يچيپ و نسخه (يکينسخه الکترونـ  ٥
 ران، سازمانيمه سالمت اي، سازمان بيوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک

ه ي و مشارکت کليه و سازمان نظام پزشکي پايگرها مهير بي و ساياع اجتمتأمين
 به ٩/٩/١٣٩٩ حوزه سالمت حداکثر تا ي بخش خصوصيافزار دهندگان خدمات نرم ارائه
 . برسديبردار بهره

 ارائه خدمات سالمت در مراکز سالمت و ي شده برايريکارگ  بهيها ه سامانهيکلـ  ٦
 و خود ي و خدمات مراقبتي سالمت و خدمات جانبيکيدهندگان خدمات الکترون ارائه

 سالمت يکي مصوب کارگروه خدمات الکترونيد بر اساس قواعد و استانداردهاي بايمراقبت
  تأييدمنطبق شده و به) اطالعات فنّاوري يي اجرايموضوع مصوبه جلسه دوازدهم شورا(

  . معتبر برسنديها شگاهيآزما
 کارگروه که فهرست آن توسط وزارت بهداشت تأييد  معتبر، مورديها شگاهيآزماـ ٧

 حوزه يها  سامانه تأييد ويابياند ارز ابد موظفي ي مي انتشار عموميدرمان و آموزش پزشک
  .ندي انطباق صادر نمايسالمت را بر اساس مصوبات کارگروه انجام داده و گواه

ازدهم موضوع مصوبه جلسه دو( سالمت يکيکارگروه خدمات الکترون  ـتبصره
ن مصوبه را تا آخر مهرماه ي اييموظف است برنامه اجرا) اطالعات فنّاوري يي اجرايشورا

 دين و اعالم نمايي تع١٣٩٩
 يکيمنظور ارائه خدمات الکترون  موظف است بهي اجتماع تأمينسازمان ـ٤ماده

 ضمن ارائه ي اجتماع تأمينان مشمول قانونيشدگان و کارفرما مهي به بيرحضوريغ
 به مراجعه يازيد که ني اصالح نمايا گونه ندها را بهيل، فرآي خدمات ذيکيرونالکت

رش اسناد يپذ.  نباشدياجتماع  تأمينيها ينفعان به شعب و کارگزاريمردم و ذ
 قانون برنامه ششم ٢٩ مشمول ماده يي اجرايها ه دستگاهي کليل براي ذيکيالکترون

 . استيتوسعه الزام
ان يشدگان و کارفرما مهيبه ب) يکيبا امضاء الکترون (يکيکترونمه اليارائه سابقه بـ ١

  .١٣٩٩حداکثر تا هفته اول مهرماه
صورت سند   بهيي اجرايها ان و دستگاهيحساب قراردادها به کارفرماارائه مفاصاـ ٢
  ١٣٩٩ معتبر حداکثر تا آخر آبان ماه يکيالکترون

 تا يرحضوريصورت غ ان بهي متقاضيبرا يکاريمه بي بي برقراريکيند الکترونيجاد فراياـ ٣
 ١٣٩٩ان آبان ماه يپا

 در خصوص ي از جعل مدارک و حذف استعالمات کاغذيريمنظور جلوگ به  ـ٥ماده
 يطراز، معمار  و همي آموزش عاليليل و اصالت مدارک تحصي اشتغال به تحصيگواه

 :د و مقرر شدي رس تأييدبه) کيوست يپ (يليگاه مدارک تحصيپا
 يلي مدارک تحصيهاگاهيپاکننده  عيعنوان تجم به فنّاوري قات ويرت علوم تحقوزا. ١

 :طراز موظف است  کشور و مدارک هميه مؤسسات آموزش عاليکل
ماه  کي ظرف يليگاه مدارک تحصي از پايسنج اصالتيکي الکترونيها سيسروـ ١ـ١

  . شوديساز ادهي تبادل اطالعات پيدر مرکز مل
 ارائه خدمات ي برايلي مدرک تحصيخواست و ارائه گواهدرگاه واحد درـ ٢ـ١

که  ينحو د؛ بهيجاد و مستقر نماي ا١٣٩٩الن را حداکثر تا هفته اول مهرماه يالتحص  فارغبه
  از درگاه مذکور و ارائهيلي مدرک تحصيسنجافت کد شناسه اصالتي با دريقياشخاص حق

 يلي مدارک تحصيسنج الم اصالت، امکان استع)يردولتيا غي يدولت (يبه اشخاص حقوق
 .فراهم شود

 يکي تبادل اطالعات و انجام استعالمات الکتروني در مرکز مليبردارخ بهرهي از تارـتبصره 
 ي صحت سنجيکيزي و فيکيرالکتروني و انجام غيلي مدارک تحصيافت کپين بند، دريا

 . ممنوع استيليمدارک تحص
 دهندگان ر ارائهي و ساي دانشگاه آزاد اسالم،يوزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک. ٢

 الزم ي همکاريليگاه مدارک تحصي از پايبردار جاد و بهرهي اياند برا  موظفيليمدارک تحص
 النيالتحص  به فارغيلي مدرک تحصيق درگاه واحد درخواست گواهيرا انجام داده و از طر
  .نديخود ارائه خدمت نما

  :ف استسازمان سنجش آموزش کشور موظ.  ٣
 ي ارائه خدمات برگزاري تبادل اطالعات براي مرکز مليهاسي با استفاده از سروـ١ـ٣
 التي و مدارک تحصيلي مدرک تحص تأييدت،ي مختلف، نسبت به احراز هويهاآزمون

 .ديربط اقدام نما ي ذيها گاهيفه از پايوظ  نظام وضعيت ويليتکم
ها و شدگان دانشگاه رفتهيطالعات پذ برگزارشده و اقالم ايهاج آزمونينتاـ ٢ـ٣

. دي ارائه نمايليگاه مدارک تحصيق پاي از طريکيصورت الکترون  را بهيمؤسسات آموزش عال
وست يپ (يليگاه مدارک تحصي پايشدگان مطابق با مدل معمار رفتهي پذياقالم اطالعات

 يخود برا تحت پوشش يها و مؤسسات آموزش عالربط به دانشگاه يتوسط مراجع ذ) کي
 .شوديدالورود ارسال ميان جدينام دانشجو ثبت
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ه ارزش يدييرضرور در تأي از جعل و حذف مراجعات غيريگ شيمنظور پ به  ـ٦ماده
 :ل دانش آموزان مقرر شدي اشتغال به تحصي و گواهيليتحص

ها و ها و پژوهشکده، پژوهشگاهيها و مؤسسات آموزش عاله دانشگاهيکلـ ١
پلم ي ديلي مدرک تحصياند در خصوص صحت سنج  موظفييرا اجيها دستگاه

 تبادل اطالعات نسبت به يدر مرکز مل) وست دويپ(ياشخاص بر اساس مدل معمار
ر يند و انجام هرگونه استعالم غيپلم اقدام نماي مدرک ديسنج استعالم اصالت

 . ممنوع استي و کاغذيکيالکترون
 يس استعالمي سرويجاد و برقراري اوپرورش موظف است نسبت به وزارت آموزشـ ٢

ها و  ه دانشگاهيکل. ديک ماه اقدام نماي دانش آموزان ظرف مدت حداکثر يليسوابق تحص
از، ي در صورت نيي اجرايها ها و دستگاهها و پژوهشکده، پژوهشگاهيمؤسسات آموزش عال

. نديافت نمايس فوق دريرا بر اساس سرو) زنمراتيهمانند ر(آموزان  دانشيليسوابق تحص
ا الزام يس ين سرويجاد اي از زمان اي و کاغذيکيرالکترونيانجام هرگونه استعالم غ

  .د آن ممنوع استيا رسي يليه تحصيدييان به ارائه تأيدانشجو
   ـ٧ماده
  :ان مقر شدي و سامانه مؤدي فروشگاهيها انهي قانون پايع در اجرايمنظور تسر  بهـالف 

 کشور مکلف است حداکثر تا ياتي قانون، سازمان امور مالنيا) ٣( ماده يدر اجرا. ١
ان در سامانه و صدور ينام مؤد  و امکان ثبتيانداز ان را راهي سامانه مؤد٩/٩/١٣٩٩

  .ديق سامانه مزبور فراهم نماي را از طريکيصورتحساب الکترون
 ي الزم را برايها رساختيدات و زيران تمهي اي اسالمي جمهوريبانک مرکز. ٢

داد ي صادرشده در زمان رويکي الکترونيهاها و اطالعات صورتحسابنتقال و ارسال دادها
 ي فروشگاهيها انهي پاي داراي کسبي و واحدهاي اقتصاديها ه بنگاهي کلي و اقتصاديمال

  .دي فراهم نما٩/٩/١٣٩٩ن قانون را تا يا) ١(بند ب ماده  موضوع
ات بر يالحساب مال ي اخذ عليم برا الزيها رساختيدات و زي تمهيبانک مرکز. ٣
، ي کسبي و واحدهاي اقتصاديهاه بنگاهي کليکيافزوده را در هنگام پرداخت الکترون ارزش

ا ي يا صورت دوره  که بهياتي و موردنظر سازمان امور ماليبر اساس فهرست موارد اعالم(
  .دي فراهم نما٩/٩/١٣٩٩تا )  اعالم شوديمستمر به بانک مرکز

 پرداخت يها  در گام اول درگاهياتي سازمان امور مالي با همکاري مرکزبانک. ٤
 و صنف يت دارندگان و اطالعات نوع کاربري هويها  را با دادهي فروشگاهيها انهيو پا

 ي آن دسته از ابزارهاي مطابقت داده و در گام دوم براياتيبا اطالعات پرونده مال
 با ي وجود ندارد در کارگروهياتيونده مالق و تناظر با اطالعات پريپرداخت که تطب

اطالعات و وزارت صنعت،  فنّاوري ، سازمانياتي، سازمان ماليمشارکت بانک مرکز
ک ماه ي رفع آن ظرف ي و چگونگييدستورالعمل شناسا) حوزه اصناف(معدن، تجارت 

  .ب برسدين و به تصويتدو
 يها کار برگ يساز  موظف است نسبت به سادهياتيسازمان امور مال ـ ب

 تبادل يجادشده در مرکز ملي برخط ايها سي با استفاده از سروياتي ماليها اظهارنامه
 يکين اظهارنامه الکتروني و همچنيل اظهارنامه برآورديد و تکمي تولياطالعات برا

  .ديان اقدام نماي مؤديميتسل
  

  ٢٢/٤/١٣٩٩                                                           د            ٥٣٨٢/٣٠٥رهشما
  جناب آقاي افشاري

  سرپرست محترم اداره كل حقوقي و تنظيم مقررات
 مقام محترم وزارت و در راستاي ١٧/٢/١٣٩٩ مورخ ٤٣٧/١٠٠پيرو نامه شماره 

ررات مالي دولت  قانون الحاق برخي از مواد قانون تنظيم بخشي از مق٤٨اجراي ماده 
هاي توسعه، خواهشمند است دستور  انون احكام دائمي برنامه ق٧و بند ج ماده) ٢(

 از طريق نشر در روزنامه ١٣٩٩رسان سال  فرماييد فهرست كاالها و خدمات آسيب
  .رسمي، اعالم عمومي گردد

  مديركل دفتر مديريت بيماريهاي غيرواگير ـ دكتر افشين استوار
  

  ٥/٧/١٣٩٩                                                                           ١٢٣٥/١٠٧رهشما
  جناب آقاي اكبرپور

  مديرعامل محترم و رئيس هيأت مديره روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
 مديركل دفتر ٢٢/٤/١٣٩٩ د مورخ ٥٣٨٢/٣٠٥به پيوست تصوير نامه شماره 

رسان  خدمات آسيبهاي واگير وزارت متبوع منضم به فهرست كاالها و  مديريت بيماري
 قانون الحاق برخي از مواد به قانون تنظيم ٤٨ تنظيمي در راستاي اجراي ماده ١٣٩٩سال 

هاي توسعه،   قانون احكام دائمي برنامه٧و بند ج ماده ) ٢(بخشي از مقررات مالي دولت 
  .گردد جهت نشر در روزنامه رسمي ايفاد مي

  اد افشاريسرپرست اداره كل حقوقي و تنظيم مقررات ـ جو

  رسان بي کاالها و اقدامات آسييق فهرست نهاي و مصادي ملياستانداردها
  ١٣٩٩غات در سال ي به سالمت به جهت منع تبل

  
 يدسته بند کاال يشماره استاندارد مل قيمصاد

س و کالباس گوشت و يانواع سوس
 س و کالباسيانواع سوس ٢٣٠٣  متفاوتيمرغ با درصدها

 شده با آوري عملانواع گوشت 
 ژامبون ٥٧٥٣  متفاوتيدرصدها

 ي حاويتزايچ و پيانواع ساندو
چ ير ساندويسا(س و کالباس يسوس
 )باشد  نميتزا مشمول فهرستيو پ

 آماده مصرف يتزايانواع پ
  ١٤٦٨٠منجمد 

 ي دارايتزايچ و پيانواع ساندو
  س و کالباس و ژامبونيسوس

  
  )١٧٨١٣(بوسه سم

  )١١٠٧٣(فالفل 
انواع سمبوسه و فالفل آماده شده 

   در روغنيباروش غوطه ور

  
 يتزاير پيپن
نگ يتاپ ١٣٥٢٦پروسس
  ١٥٦٩٦تزا يپ

  پروسسيتزاير پيپن
  تزاينگ پيتاپ

هاي  فراورده
 و يگوشت
 آماده يغذاها

 مصرف

 ،يانواع نوشابه گازدار طعم دار رنگ
و کوال با اي  وهي رنگ، ميطعم دار ب

کننده  نيريش/ ا بدون قند ي/
 )يت، کم کالريرو، اليز(ن يگزيجا

  ا بدون قندي/انواع نوشابه گازدار با  ١٢٥٠

   زاينوشابه انرژ  ٦٦٩٣  
  دار طعم )ريماء الشع( مالت يدنينوش  ٢٢٧٩  

  
  )١٤٣٤٥(گاز دار

  )٢٨٣٧(بدون گاز
گازدار و بدون گاز اي  وهيمهاي  يدنيانواع نوش

   درصد٢٥وه ي آب ميبا محتوا

   ـ   
 اي، وهيرميو غاي  وهيانواع شربت م

 و انواع ينيتزئهاي  شربت
  يا وهيمريغهاي  يدنينوش

  ي خوراکيخيهاي  فرآورده  ٣٩٦٤  
  ي فوريدنيانواع پودر نوش  ٤٧١٤  

 ها و يدنينوش
 آنهاهاي  فراورده

مه جامد ينهاي  منظور روغن
  روغن ها   خانواريروغن مصرف  ٩١٣١  ع و خانواري صنايمصرف

مانند سس (پرچرب انواع سس ساالد 
، سس يره، سس فرانسويهزار جز

 بجز نوع کم )... و ييايتاليتاتار، سس ا
  افتهي و کاهش يچرب، بدون چرب

٢٤٥٤  
ونز و سس يما(انواع سس پرچرب 

ش از يب يبا چرب) ديساالد و سس سف
   درصد٣٠

پس برگه و خالل يانواع چ
   و انواع اسنکزميني سيب

  ٣٧٦٤ زميني سيبپس يچ
سرخ شده هاي  انواع فراورده

  )١٢٠٩٩(غالت و حبوبات 

سرخ شده در روغن هاي  انواع فراورده
پس يچ( و غالت زميني سيبه يبر پا

  ) و غالتزميني سيب
  ه ذرتيم شده بر پايانواع فراورده حج  ٢٨٨٠  انواع پفک

  ترهاي  ينيريش    
 مانند ييکاکائوهاي  انواع فراورده
انه، انواع دراژه، فراورده شکالت صبح
  فري وي با مغزييکاکائو

  ييکاکائوهاي  فراورده  ١٢٠١٨

   و آبنباتيتاف  ٧١١   و آبنبات با و بدون قنديانواع تاف

را قالم يسا
  يخوراک

  اتيدخان  يگار و محصوالت دخانيس    

هاي   تاتو و فراوردهيشيآراهاي  فرآورده    
  پوستيطراح

    

 پوست و مو ي رنگيشيآراهاي  فرآورده
مل، کرم پودر، يانواع رژ لب، ر(
 يشيک، خط چشم، مداد آرايپنک

 ...)چشم و لب، رنگ مو و
 کننده پوست برنزههاي  انواع فرآورده    

ت و ي سلوليانواع محصوالت آنت    
 يالغرکننده موضع

صاف کننده، فرکننده و هاي  فرآورده    
 موکننده  نهيکرات

 يکاالها
  يشيآرا

  التيفنوکسيد    

    

 ١٠٠قرص (قرص ترامادول در اشکال 
، ي گرميلي م٥٠ قرص ، گرميليم

، کپسول ي گرميلي م١٠٠کپسول 
 يلي م١٠٠، قرص ي گرميلي م٥٠

  )SR يگرم

بات يه ترکين و کلينوفن کدئياستام    
  ن داريکدئ

با  هاي دارو
احتمال سو 

  مصرف

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ٥/٧/١٣٩٩                                                                     ٢٠٨٩/١/١٦٠١١رهشما
  جناب آقاي دكتر مجيداكبرپور

  مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسالمي ايران
 كميته دائمي پدافند غيرعامل كشور با ٢٥/٦/١٣٩٩به پيوست مصوبه جلسه مورخ 

 گردد؛ هاي اجرايي در برابر تهديدات ـ ارسال مي عنوان ـ نظام آمادگي و رزمايش دستگاه
خواهشمند است دستور فرماييد مراتب انتشار مصوبه مذكور در روزنامه رسمي جمهوري 

  .اسالمي ايران اقدام و از نتيجه اين دبيرخانه را مطلع فرمايند
  دبير كميته دائمي و رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور 
  سرتيپ پاسدار دكتر غالمرضا جاللي

  
  ٥/٧/١٣٩٩                                                                        ٢٠٨٨/١/١٦٠رهشما

م ن ا            م ا  ا 
چ پاریم ّ   د ع،   ما   ....                        «    رد   و   ی  ل د ا کا رد، ای  ر        ی  یز   د     ورین  ا  ذ الی   ک   و  ود  ر   آماده  یس  ا ا   

رد   و  ین  ه  ظ ی مادآا د ود  ر  ا     ند  ای  گاه    ه د ه دوم،      م  ن      ن  الیر   و ی    ش و ی   از وزارت د ع، سازمانیس  ا   ار
گاهی پاه و  د ن  د ای  ت ف   با ی       د و ان ر  ند  و یا    نا ل  ور ا     ر روز   روز ا ی آماد    م  ا ک   د ند ا                                                   » . ش د

ر م ر و  ی   و  ما دی   ّ   قام  ل  ا  ه(   عا ظّ  د وی    د)ی  ا ر با  ما د ن و  ور ا     د ش  الی    ن ار   ٣٠/١/١٣٩٤ان      ایس  ا
  

م«    ت ا د االزم ا ند  ی    وزه  د ا  و      ل با کار  ّ   ورت ی     رعا و     ور و    رد  و از  ا      ی  الزم  د ی  آماد    
ن ا ود     د ل        ».   نان حا

ر              م ر قام  صاب ری    ح   م  ند        ا ور ا  س سازمان  د ل    ٢٤/٦/١٣٩٤ ـ    رعا
 

    ر محترم کشوريوز
   مسلّحيروهاي نيبانير محترم دفاع و پشتيوز

    س سازمان برنامه و بودجه کشوريس جمهور و رئيمعاون محترم رئ
      ي اسالمي مجلس شوراياست خارجي و سي ملّ امنيتونيسيس محترم کميرئ

   مسلّح  يروهايسردار معاون محترم هماهنگ کننده ستادکل ن
  رعامل کشوريس محترم سازمان پدافند غيسردار رئ

استناد  بهرعامل کشور يپدافندغ )يعال يشورا( ي دائم تهين جلسه کمي و پنجم چهل
 کلّ ي و فرماندهيم رهبرمعظّ م مصوب مقاکشور  لرعامياساسنامه سازمان پدافند غ ٨ماده
 يها  دستگاهشي و رزماينظام آمادگل و ي تشک٢٥/٠٦/١٣٩٩ خيدر تار )يالعال مدظله( قوا

 و ي آن سازمان را بررسيموضوع ماده نه اساسنامه، پيشنهاد داتي در برابر تهديياجرا
  :ب نمودير تصويشرح ز به

  
  داتي در برابر تهديي اجرايها ش دستگاهي و رزماينظام آمادگ

  مقدمه
  تهديداتي كه كشور را احاطه نموده و دامنه آن متناسب با تغييرمجموعهبا توجه به 

، لزوم افزايش آمادگي و پايداري است از مستقيم به نيابتي در حال افزايش ها  جنگماهيت
 نيدرک چن؛ گردد ملي و دفاع همه جانبه در برابر تهديدات دشمن بيش از پيش نمايان مي

 بتوانند به ي سازمان از نظر ذهناي هر دستگاه يدي افراد کلآن است که ازمندي نيطيشرا
 حاکم بر طيشرا يابي و ارزليتحل شده و با کي نزد،داتي از تهدي ناشيامدهاي پتيواقع

  .ندي حاصل نماناني شدن آن اطمييرا الزم و به موقع از اجماتيصحنه، ضمن اتخاد تصم
، پاسخ و مقابله دستگاه ي برنامه آمادگيي و کارآيزان اثربخشي ميابيارزظور من به

 ي و برگزارنيتمر، آموزش، يزير  است با برنامهي ضرورط جنگ،ي و جامعه در شرايياجرا
ها را  ين سطح آمادگي اي و خارجيات داخلي از تجربيريگ  با بهرهي تخصّصيها شيرزما

 يها شي رزماياجرارو  نيشور را به حداقل رساند؛ از ا کيريپذ بيارتقاء داده و سطح آس
 و يتيري و مديصابتکارات تخصّ  از استانداردها، آموزش ويريگ  با بهرهرعامليپدافند غ

 و مقابله ي آمادگ،ي توانمندشيتواند باعث افزا ي گذشته ميها شيتجارب حاصله از رزما
  .دد گرداتيهوشمندانه کشور در برابر انواع تهد

 يها  دستگاهيي و قدرت پاسخگويارتقاء سطح آمادگنامه با هدف  ن نظاميادر 
 يها  وضعيت ازني مسئولي برا درک مشترکجاديا، ي بحرانطيشرا  کشور دريياجرا
و  تيري مدني به حوادث و سوانح و تمرييعمل و قدرت پاسخگو ش سرعتيافزا ،يرعاديغ

  . مورد انتظار استيط اضطراري شرايفرمانده

  ف و اختصاراتيتعارـ ١هماد
 رعامل کشوري سازمان پدافند غ :سازمان) ١
 رعامل کشوريپدافند غ) يعال يشورا(يته دائمي کم :يته دائميکم) ٢
 يها رساخت و دستگاهيت جامعه، زي است که ظرفير و اقداماتيمجموعه تداب :يآمادگ) ٣

، ييايمي، شيبريدات سايتهد از ي پاسخ موثّر به حوادث و سوانح ناشي مسئول را برايياجرا
 از آن را ي ناشي و ماديکه خسارات انسان يدهد بطور يش مي افزاي و نظامي، پرتويستيز
 .رساند يحداقل م به

است که ) يزيدورم( يا ستادي) زاتي تجهيريبا بکارگ (يدانين ميتمر: شيرزما) ٤
گردد و باعث  ي مگوناگون اجرا  يها  و با روشيساز هي شبي احتماليوهايبراساس سنار

 اقدامات يي کارآيابي و ارزي و انفرادي دستگاهيها ي و ارتقاء آمادگيريپذ بيکشف آس
  .شود يدات مي مقابله با تهديبرا

  شيسطوح رزما) ٥
ا چند کشور براساس ين دو ي که بصورت مشترک بيشيرزما :يش فرامليرزماـ ١ ـ٥
 يها  و مهارتيآمادگ يابيارز يبرا يا  و منطقهيالملل ني بيها مانيا پيها  نامه توافق
 .شود يگر کشورها انجام مي با دي و ارتقاء هماهنگيراهبرد
 يارتقاء سطح آمادگ و يابيارز ي است که براشي از رزمايسطح :ي ملشيرزماـ ٢ ـ٥
 و چند استان در موضوعات مشترک دستگاه ني چندني بياتي و عمليراهبرد يها و مهارت

 .گردد ي اجرا مداتيتهددث و حوا مقابله با يبرا
ارتقاء سطح  و يابيارز ي است که براشي از رزمايسطح: يا منطقه شيرزماـ ٣ ـ٥

 استان در موضوعات ٥در حداکثر  يکي و تاکتياتي، عمليراهبرد يها  و مهارتيآمادگ
 . گردد ي اجرا مداتيتهدحوادث و  مقابله با يبرامشترک 
ارتقاء سطح  و يابيارز ي است که براشيما از رزيسطح: ي استانشيرزماـ ٤ ـ٥

ک استان در موضوعات مختلف يدر  يکي و تاکتياتي، عمليراهبرد يها  و مهارتيآمادگ
 . گردد ي اجرا مداتيتهدحوادث و  مقابله با يبرا

ارتقاء سطح  و يابيارز ي است که براشي از رزمايسطح: ي محلشيرزما  ـ٥ ـ ٥
 مقابله يبراک شهرستان در موضوعات مختلف ي يکي تاکت وياتيعمل يها  و مهارتيآمادگ

 . گردد ي اجرا مداتيتهدحوادث و با 
ارتقاء سطح  و يابيارز ي است که براشي از رزمايسطح: ي دستگاهشيرزما  ـ٦ ـ٥

 داتيتهدحوادث و  مقابله با ي دستگاه براکيدر  ياتي و عمليراهبرد يها  و مهارتيآمادگ
 . گردد ياجرا م

 شياع رزماانو) ٦
کنندگان در  ک از شرکتيش، هرين رزمايدر ا ):يزيدورم(ي ستاد شيرزماـ ١ ـ٦

ط ي مربوط به نقش خود را در شرايزات، کارکردهاي و بدون استفاده از تجهيط ستاديمح
  .دهند يش پاسخ مير رزماين کرده و به مديد تمريا تهدي با فرض وقوع حادثه و ياضطرار
ن است که با يش و تمري از رزماينوع):  جنگيباز(يزسا هي شب شيرزماـ ٢ ـ٦

ش واحدها و اقدامات و مراحل و ي برنامه رزمايا جعبه شنيها افزار نرمزات، ياستفاده از تجه
  .شود ين مي و تمري و دشمن بررسيها و اقدامات خود کيتاکت

 يابيرز افراد و ايداني ميها  مهارتي بررسي که برايشي رزما:يداني م شيرزماـ ٣ ـ٦
ات ي در صحنه عمليبخش ني بي و همکاري و هماهنگيزاتي و تجهي سازمانيزان آمادگيم

  . استيه حادثه واقعيشوند که شب ي مينيروها وارد تمريش، نين رزمايشود، در ا يانجام م
ها و اقدامات از  ف، نقشيش است که وظاي از رزماينوع: ش کنترل شدهيرزماـ ٤ ـ٦

 يها  وضعيتاير در برنامه ييگردد و تغ يم اجرا مي و تنظيبند زمان و بر اساس يقبل طراح
  . شود يش انجام نميرزما

 يها  وضعيتش است که اقدامات بر اساسي از رزماينوع :ش آزاديرزما  ـ٥ ـ ٦
م يش، تين نوع رزمايشود، در ا يد انجام مينما يکننده اعالم م تيم هداي که تيمختلف

 يها  وضعيترساخت دريا زيج عملکرد سازمان ي داشته و نتاعمل يکننده، آزاد تيهدا
 . گردد ي ميابيمتعدد، ارز

  رعامليش پدافند غيرزماهاي  حوزه )٧
 يها يي و ارتقاء توانايابي، ارزي بررسي که براييها شيرزما :يستيش پدافند زيرزماـ ١ـ٧
ها در   برنامهقدامات و اي و آزمون اثربخشيستيدات زي در برابر حوادث و تهديستيپدافند ز

، يساز هي، شبيا ستادي يدانيمها بصورت  ا استاني يي اجرايها ها، دستگاه رساختيز
 .شود يانجام ما آزاد يکنترل شده 

 و ارتقاء يابي، ارزي بررسي که براييها شيرزما :ييايميش پدافند شيرزماـ ٢ـ٧
 اقدامات ي و آزمون اثربخشييايميدات شي در برابر حوادث و تهدييايمي پدافند شيها ييتوانا

، يا ستادي يدانيمها بصورت  ا استاني يي اجرايها ها، دستگاه رساختيها در ز و برنامه
 .شود يانجام ما آزاد ي، کنترل شده يساز هيشب
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 يها يي و ارتقاء توانايابي، ارزي بررسي که براييها شيرزما :يش پدافند پرتويرزماـ ٣ـ٧
 اقدامات و ي و آزمون اثربخشي و پرتويا دات هستهي حوادث و تهد در برابريپدافند پرتو

، يا ستادي يدانيمها بصورت  ا استاني يي اجرايها ها، دستگاه رساختيها در ز برنامه
 .شود يانجام ما آزاد ي، کنترل شده يساز هيشب

 يها ييا و ارتقاء توانيابي، ارزي بررسي که براييها شيرزما :يبري پدافند سا شيرزماـ ٤ـ٧
ها در   و برنامه اقداماتي و آزمون اثربخشيبريدات ساي در برابر حوادث و تهديبريپدافند سا

، يساز هي، شبيا ستادي يدانيمها بصورت  ا استاني يي اجرايها ها، دستگاه رساختيز
 .شود يانجام ما آزاد يشده  کنترل
 از يا  فرض وقوع بسته که باييها شيرزما ):ينظام (يبي پدافند ترک شيرزما  ـ٥ ـ٧

 و يستي، زييايمي، شيبريسا) ، خرابکارانهيستيا گسترده، تروريمحدود  (يدات نظاميتهد
ا آزاد ي، کنترل شده يساز هي، شبيا ستادي يدانيمده و بصورت ي گرديزير ، طرحيپرتو

 .شود يانجام م
 و يمادگسطح آ و ارتقاء يابي، ارزيبررس ي است که براينيتمر :ش مشترکيرزما) ٨
ن يا بصورت مشترک بي و ييا چند دستگاه اجراين دو ي بيکيتاکت  ويکي تکنيها مهارت
 به توان مشترک مقابله و پاسخ به يابي دستي در راستاي و لشکري کشوريها بخش
 . گردد ي و اجرا ميدات طراحيتهد

 داد ناگواريا رويک حادثه يش شرط وقوع ي که پي وضعيتايهر عنصر  :ديتهد) ٩
د ي کشور را به خطر اندازد، تهدياتي حيها ا ارزشي ي مل امنيتت منافع،يباشد و موجود

 . گردد يمحسوب م
 ل؛ هشداريشده  از قب يزير ها و اقدامات طرح تيمجموعه فعال): واکنش(پاسخ ) ١٠

منظور  ر آن است که بهي و نظ امنيت تأمينه، جستجو، نجات و امداد،يع، تخليسر
 هر يها يژگي حادثه آغاز شده و متناسب با ويامدهايبله و کنترل پ، مقايريشگيپ

 . شود يبحران اجرا م
 يها  از حوزهدي چند تهداي از دو يبي که ترکيداتيبه تهد :يبي ترکداتيتهد) ١١

ها   حوزهري و فناورانه و سايبري سا،ييايمي ش،ي پرتو،يستي ز،ي نظامداتيمختلف تهد
 . گردد يق مصورت همزمان باشد، اطال به

 لي تحلي براي ابزاروي سنار، ممکن و محتمل استندهي از آيري تصوويسنار :ويسنار) ١٢
، استه يازمندي ننقاط ضعف و قوت وها،   فرصت،داتي تهدط،يها و شناخت شرا استيس

 .وهاستي موثّر سناري در سطوح مختلف از کارکردهايزير برنامه
 در معرض رساختي زاي و يياجرا ، دستگاهامعه نظام، جکي ييبه توانا: يآور تاب) ١٣

 در يريپذ  و برگشتقي، تطب و حفظ کارکردي سازگار، تحمل،يستادگي ايمخاطرات، برا
   .شود ي گفته مداتيبرابر حوادث و تهد

ها،  ه وزارتخانهي، کليت خدمات کشوريري قانون مد٥وفق ماده :ييدستگاه اجرا) ١٤
ه ي و کلي دولتيها ، شرکتيردولتي غي عمومياا نهادهي، مؤسسات يمؤسسات دولت

ل شرکت يا ذکر نام است از قبيح و ي که شمول قانون بر آنها مستلزم تصرييها دستگاه
 يها مهيها و ب ، بانکيران، بانک مرکزيع اي صنايران، سازمان گسترش و نوسازي نفت ايمل

 .شوند يده مي ناميي اجرايها ، دستگاهيدولت
  يالدستاسناد باـ ٢ ماده

  )يالعال مدظله(ير مقام معظّم رهبريات و تدابيرهنمودها، احکام، منو) ١
 ) العالي مدظله(معظّم رهبري رعامل ابالغي مقاميغ پدافند هاي كلي نظام در موضوع سياست) ٢
  توسعه کشوريها  برنامهيقانون احکام دائم) ٣
 ن راي اي اسالميساله ششم توسعه جمهور قانون برنامه پنج) ٤
 رعامل کشور ياساسنامه سازمان پدافند غ) ٥
 رعامل کشوري پدافند غيسند راهبرد) ٦
 ي برا)ص(اءي خاتم االنبي مسلح و قرارگاه مرکزيروهايم کار ستادکل نيسند تقس) ٧

 ) رعامليبخش پدافند غ(ط جنگ يشرا
  دامنه شمولـ ٣ماده

 و  مسلحيروهاين، يت خدمات کشوريري قانون مد٥ موضوع مادهيي اجرايها دستگاه
  . باشند ينامه م ن نظاميآحاد مردم مشمول ا

  هدف ـ ٤ماده
نامه در برابر حوادث،  ن نظامي ا٣ موضوع مادهيي اجرايها  دستگاه ي آمادگيابيارز

 ي و تداوم کارکردهايآور ، تابيداري ارتقاء پايدات و اقدامات خصمانه دشمن در راستايتهد
  رعاملي پدافند غيها شي رزمايد بر اجرايتاک با انت از مردمي کشور و صيضرور

  منظور ـ ٥ماده
 در يا  و برنامهي انسانيروي، نيزاتي، تجهيتيري، مديسازمان يها ي آمادگيارتقا) ١

   )ي، موضوعي، گروهيبخش(تمام ابعاد 

 پاسخ به يها ن طرحينامه به تدو ن نظامي مشمول ايي اجرايها الزام دستگاه) ٢
  ث دات و حواديتهد

 ي رفع آنها با اصالح و بروزرسانيها و نقاط ضعف و اقدام برا يريپذ بي آسييشناسا) ٣
   ي آمادگيها ها و دستورالعمل طرح

 ي برايي اجرايها  مقابله دستگاهي برنامه آمادگيي و کارآيزان اثربخشي ميابيارز) ٤
   از جنگيط بحران ناشيشرا

  دات محتمل يتهد ـ ٦ماده
ه يدات پاير در چارچوب اساسنامه سازمان بعنوان تهديدات زي تهدنامه، ن نظاميدر ا

  شوند؛ ي ميمعرف
  ييايميدات شيتهد) الف
  يدات پرتويتهد) ب
  يستيدات زيتهد) ج
  س يک و الکترومغناطيالکترون/ يبريدات سايتهد) د
  ي امنيت ويدات نظاميتهد) ه
  يبيدات ترکيتهد) و

 يچرخه آمادگـ ٧ماده
   عبارتند از؛يگ چرخه آماديها گام
 دات،ي پاسخ به حوادث و تهديها  اعم از؛ طرحي آمادگيها ه طرحيشامل ته :يطراح) ١

، طرح حفاظت از يداري و حفظ پايآور  تابيها  طرحي ضروري تداوم کارکردهايها طرح
 ري و سايت افکار عموميريانت از مردم و مدي، طرح ص رساختيز

 يها دستگاه زات دري، تجهي انسانيرويها، ن تي ظرف ساختارها،ي سازمانده:يسازمانده) ٢
  ف انجام شده،يم وظاي برابر طرح مصوب و تقسيياجرا

ها و  نقش:  برابر مفاد طرح شاملي و دستگاهي، تخصّصي آموزش عموم:آموزش) ٣
 الزم به عناصر و يها ي و هماهنگيزات تخصّصيک مقابله، تجهيف، راهبرد و تاکتيوظا

  کننده در طرح، ت مشارکيساختارها
 مقابله و يها  اجرا در طرحي الزم براي و تخصّصيزات عمومي تجه تأمين:زيتجه ) ٤

  زات،ينان از آماده بکار بودن تجهيتداوم کارکرد و حصول اطم
ف يها و وظا زات و ابزار و تکرار نقشيها، تجه کي کاربرد راهبردها و تاکت:نيتمر) ٥

  عمل، ش سرعتيو افزاتا کسب مهارت ) ي و انفراديگروه(
) يزيدورم(يا ستادي) زاتي تجهيريبا بکارگ( يدانين مي تمر):اجرا(ش يرزما) ٦

 که در انواع يا موضوعي ي، بخشي گروهيها اسي پاسخ و تداوم کارکرد در مقيها طرح
  .شود ي آن انجام ميمختلف و سطوح متفاوت با الزامات ضرور

 نهياب و بازبي ارزي تخصّصيها مي تي با سازمانده:ي و مستندسازيابيارز ) ٧
ها و   نسبت به کشف اشکاالت، ضعفي بر اهداف آمادگي الزم مبتنيها)ستيل چک(

 نسبت به برطرف نمودن يات و نقاط قوت اقدام نموده و ضمن مستندسازينواقص و تجرب
 .شود ي دستگاه اقدام ميي اجرايها اشکاالت و نواقص در قالب برنامه

ها پس از  يابي کشف شده در ارزيها  اشکاالت، نواقص و ضعف:الحبازخورد و اص) ٨
 ياصالح طرح، بازنگر( در قالب اصالح برنامه ي نقد و بررسي جلسات خبرگيبرگزار

ها و  يها، هماهنگ کيها، اصالح تاکت ل آموزشيها، ارتقاء راهبردها، تکم ف و نقشيوظا
 .رنديگ ي قرار مي در برنامه ساالنه و جار)زاتيارتقاء تجه

 به ييگو ت پاسخي و نسبت به کفايها مجدداً بررس  طرح:ها  طرحيروزرسان به) ٩
 يها تيها و قابل تيه طرح شامل ظرفيط تهي و رصد شراي شوند، بررسيدات بروزرسانيتهد

 .ها موثّر هستند  طرحيروز رسان دات در بهي تهد ماهيتر درييدستگاه و تغ
رعامل پرداخته شده است؛ ي پدافند غيها شي رزمايجرانامه به ا ن نظاميدر ا :تبصره

  .شوند يه و ابالغ مي جداگانه تهيها  در قالب دستورالعملي آمادگيها ر گاميسا
   شي رزمايها  گامـ ٨ماده
 هستند، يرعامل الزم و ضروري پدافند غ شي رزماي اجرايش که براي رزمايها  گام
  :عبارتند از

  ش يبارات رزمان اعتييه برنامه و تعيته) ١
  هيو پاين سنارييدات و تعيبرآورد تهد) ٢
  )طرح پاسخ (يطراح) ٣
 شيب طرح رزمايد و تصوي، تائيبررس) ٤
 شي رزمايروهاي ني و تخصّصيآموزش عموم) ٥
  شيزات طرح رزمايز ابزار و تجهيتجه) ٦
  يين و مهارت افزايتمر) ٧
   يدانيش مي رزماياجرا) ٨
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 د و بازخوريابينظارت، ارز) ٩
   طرح هايل و بروز رسانياصالح و تکم) ١٠
  .ح شده استيتشر) الف(وست يش در پي رزمايها گام
  شي رزماي و اجرايالزامات آمادگـ ٩ماده

ت، ي، کنترل، هدارصد موظف به ييس دستگاه اجراي رئ:يت و فرماندهيريمد) ١
رعامل است يدافند غ پيها شي و رزماي آمادگيها) گام (  مولفهارتقاء، نظارت و يزير برنامه

 و  رساختيحفاظت از ز  پاسخ، تداوم کارکرد،يها طرحش ين و رزماي اجرا، تمر ي و برنامه
  . کند ي ميساز ادهيرا پانت از مردم يص

س يش است که توسط رئيش بعهده فرمانده رزماي رزمايمنيت، کنترل و اي، هدايفرمانده
ر، يد تدابيش بوده و باي اُمور رزماياسخگوش پيشود، فرمانده رزما ين ميي تعيياجرا دستگاه

  .افت و اجرا کنديق سلسله مراتب، دريش را از طري رزمايمنيها و اصول ا يمش  ها، خط استيس
 يت و راهبريشود و مسئول هدا ين مييش تعيفرمانده صحنه توسط فرمانده رزما

  . اقدامات در صحنه استيش و اجراي رزماياتي عمليها ميت
 موظف است با مشارکت مسئول حراست ييس دستگاه اجراي رئ:ي سازمانده)٢

 يرعامل دستگاه نسبت به سازماندهيج دستگاه و مسئول پدافند غيدستگاه، فرمانده بس
ه و آنها را ي را تهي آمادگيها  طرحياز براي اقدام نموده، ساختار و سازمان موردنياتيعمل

نان ي در برابر هرنوع حادثه، اطمياز آمادگ کند و يابيرعامل ارزي پدافند غيها شيدر رزما
 .ربط پاسخگو باشد يحاصل کرده و به مراجع ذ

نامه متناسب با  ن نظامي مشمول ايي اجرايها ه مراکز و دستگاهي کل:يزير طرح) ٣
، حفاظت يآور  پاسخ، تداوم کارکرد، تابيها ن طرحيه و تدويت خود موظّف به تهيمامور
ها و  نامه نييها، آ ر طرحي و سايت افکار عموميريردم، مدانت از مي، ص رساختياز ز

 يابيج ارزيش، آنها را متناسب با نتاين و رزماياز بوده و پس از تمري موردنيها دستورالعمل
  . ندي نمايرسان دات بروزيو تهد

 يها رساختي الزم است زيياجرا  دستگاه يبمنظور ارتقاء سطح آمادگ :رساختيز) ٤
 اعم از اسکان، حمل ونقل، بهداشت و درمان، غذا و دارو، ييربناياطات و ز، ارتبيفرمانده

 و در دستگاه ينيب شي پي مصوب آمادگيها  ر، برابر طرحيو سا) سوخت و برق (يآب و انرژ
 .جاد گردندي ايياجرا

  تأمين مشمول موظفند نسبت بهيي اجرايها ه مراکز و دستگاهي کل:زاتيتجه) ٥
ش ي و رزماي مصوب آمادگيها  طرحي اجراياز براي موردنيخصّص و تيزات عموميتجه

 .نان حاصل کنندي اطميزاتيت تجهياقدام کرده و از آماده بکاربودن و کفا
ش ي رزمايها  که در طرحيزاتيها و تجه شيکننده در رزما  مشارکتي انسانيروين

 ش،يا رزمي شده است توسط دستگاه مسئول اجراينيب شيهر دستگاه و استان پ
  .شوند ي متأمين

 يها مي تي و گروهي انفراديي و کارآيور ش سطح بهرهي بمنظور افزا:مهارت) ٦
 موظّف است ييس دستگاه اجرايدات و حوادث رئي جهت پاسخ بموقع و موثّر به تهدياتيعمل

ف، يها، وظا کيد؛ راهبردها، تاکتي اقدام نماي انسانيروي نيها نسبت به ارتقاء مهارت
از متناسب با هر طرح ير موارد موردنيزات و ساي تجهيري بکارگيها  و روشياساس يها نقش
 ياز براي موردنيها  آموزش داده شوند، کارگروهي و تخصصي عموميها د در دورهي بايآمادگ
 . انجام شوديرينان از فراگي تا حصول اطمي کافيها ن شده و آموزشييآن تع

ت يع و مناسب و کسب موفقي و پاسخ سرييزااف بمنظور هم : و ارتباطاتيهماهنگ) ٧
 ي درون و برون سازمانيها ي مصوب، هماهنگيها  است برابر طرحيات، ضروريدر عمل

 .جاد گرددي و اينيب شياز پي موردنيصورت گرفته و بسترها
 ي و ارتباطات الزم برا يش موظف است هماهنگي رزماي مسئول اجرايياجرا دستگاه

کننده در   تحت کنترل و مشارکتيها سطوح باالتر، همجوار و دستگاهش را با ي رزماياجرا
  .دينان حاصل نمايش اطمي رزمايمنيت اصول ايجاد نموده و از رعاي و ا تأمينشيرزما

ه و ي، تجزيابيت ارزي مسئولييس دستگاه اجراي رئ:ي و مستندسازيابينظارت، ارز) ٨
 آنها را يامدهايدها، حوادث و پ رخدايل و کشف نواقص و اشکاالت و مستندسازيتحل

دات و يرعامل در برابر تهدي پدافند غيها شي رزماي و اجرايبرعهده دارد و گزارش آمادگ
 .کند ي پاسخ و مقابله را به سازمان ارائه ميها  بر طرحيمخاطرات مبتن

اب و مستندساز بمنظور ي ارزيها ميل تيش نسبت به تشکي رزمايابيمسئول نظارت و ارز
  .کند يش اقدام مي و کشف اشکاالت و نواقص، متناسب با اهداف رزماي، بررسيابيل، ارزيتحل

ش، ي و رزماي آمادگيها ه طرحياز تهي اعتبارات موردن تأمين:بودجه و اعتبارات) ٩
 است که در قالب يياجرا س دستگاهيها بعهده رئ شي رزماينات و اجرايها، تمر آموزش
 . شود ي م تأمين وينيب شي، پ ساالنه آن دستگاهيها برنامه

 يا ا منطقهي ي که در سطح مليدستگاه ني ب يها شي رزماياعتبارات مازاد اجرا
  . شود ي م تأمين وينيب شيشوند، در برنامه ساالنه سازمان برآورد، پ ي ميزير طرح

  ها  تيها  و مسئول نقشـ ١٠ماده
ش در ي رزمايها ب طرحيو و تصيابي، نظارت و ارزيت و راهبري اجرا، هدا تيمسئول

    گردد؛ ين ميير تعي برابر جدول زسطوح مختلف آن،
سطوح 

  يابينظارت و ارز  يت و راهبريهدا  ب طرحيتصو  ت اجرايمسئول  شيرزما

  يته دائميکم  سازمان  ي مل امنيتيعال يشورا  ييدستگاه اجرا/ دولت  يفرامل
  ييدستگاه اجرا/ يمته دائيکم  سازمان  يته دائميکم  ييدستگاه اجرا/ دولت  يمل

  وزارت کشور/ سازمان  سازمان  يته دائميکم/سازمان  سازمان/ وزارت کشور  يمنطقه ا
  سازمان  استاندار  سازمان  استاندار  ياستان

  وزارت کشور/ ياستاندار/ سازمان  ييدستگاه اجرا/ سازمان  سازمان  ييس دستگاه اجرايرئ  يدستگاه
  رکل پدافند استانيمد/ سازمان  شهردار/ ماندارفر  استاندار  يمسئول دستگاه استان  يمحل

  سازمان  سازمان/ يته دائميکم  سازمان/ يته دائميکم  سازمان/ ييدستگاه اجرا  مشترک
  

 فيف و وظايتکالـ ١١ماده
ژه، يها و مراکز و رساختي زينامه که دارا ن نظامي مشمول ايي اجرايها دستگاه) ١

ک ي حداقل يطور ساالنه موظّف به اجراحفاظت هستند ب ، حساس، مهم و قابلياتيح
 . هستنديدانيو م) يزيدورم(يک از انواع ستاديرعامل در هري پدافند غيش تخصّصيرزما

 يها شي موظّفند نسبت به انجام رزماي استانيي اجرايها  دستگاهاستانداران و) ٢
  ـالنه سابصورتو پدافند مردم محور  يستي، پدافند زي، پدافند پرتوييايميپدافند ش

 .ندياقدام نما يش و آمادگيبرابر چرخه رزما ـ کباريحداقل 
رعامل خود را ي ساالنه پدافند غيها شيم رزماي موظفند تقويي اجرايها دستگاه) ٣

 يا  و منطقهيرعامل در سطوح ملي ساالنه پدافند غيها شيند، رزمايبه سازمان ارسال نما
 يها  جهت اجرا به دستگاهيته دائميب در کمي و حساس، پس از تصوياتيژه، حي مراکز ويبرا

 .گردد ي ابالغ ميياجرا
ر سطوح و مراکز توسط يرعامل در ساي ساالنه پدافند غيها شيم رزمايتقو: تبصره
  .گردد يب و ابالغ ميسازمان تصو

رعامل در کشور، ي پدافند غيها شيت و کنترل رزماي، هدايابيسازمان ضمن ارز) ٤
ن نقاط ضعف و قوت آنها ييدات و تعي در برابر تهديي اجرايها  دستگاهيدگزان آماي از ميگزارش

 ارسال ي مل امنيتيعال ي مسلح و شورايروهاي، ستاد کل نيته دائمي به کميا بصورت نوبه
  . ديربط ارائه نما ي ذيي اجرا  رفع اشکاالت و نواقص را به دستگاهيي اجراي کرده و برنامه

 مستقر در آنها، يي اجرايها ها و دستگاه ها و شهرستان ن استايزان آمادگيگزارش م
  .گردد يز ارائه مي نيياجرا  رعامل استان و دستگاهيته پدافند غي کميبه روسا
رعامل در ي پدافند غيها شي رزمايي اجراضوابطها و  سازمان موظف است دستورالعمل) ٥

 پدافند ي تخصّصيها شيا رزميسيونوي و سنارينامه طراح وهيانواع و سطوح مختلف و ش
 .ن و ابالغ کنديرعامل را تدويغ

 يش فراملي، رزماي و استاني مليي اجرايها دستگاه يسازمان موظّف است با همکار) ٦
 در ي فرامليها شيد؛ رزماي نمايزير ه را طرحي همساي مشترک با کشورهايها رساختيدر ز

 ،ي، پرتوييايميو حوادث شدات ي و مقابله با تهدي مشترک آمادگيها يقالب همکار
 و ي مل امنيتيعال يب شوراي با تصوي دفاعيها استي درچارچوب سيستي و زيکروبيم

 .گردد ي ميابي، آموزش و ارزيزير ت، طرحي، توسط سازمان هدايته دائمينظارت کم
 ي با کشورها يجاد هماهنگي وزارت امور خارجه موظف است نسبت به ا:تبصره

 يها شي رزماي و مشارکت الزم را با سازمان در اجراي نموده و همکارکننده اقدام مشارکت
  . به انجام رسانديفرامل

 )سپند(ين دفاعي نويها  سازمان پژوهشـ  مسلحيروهاي نيبانيدفاع و پشت وزارت) ٧
، يپدافند پرتو(رعامل ي پدافند غي تخصّصيها  قرارگاهيکل بعنوان مرکز اقدام و عملـ 

زات و يد تجهي توليها تيها و ظرف يموظّف است از توانمند) يستيدافند ز، پييايميپدافند ش
 .دينما ت ي و حمايباني پشتش،يرزما و ي آمادگيها از متناسب با طرحيلوازم موردن
 يها رساختي زي به ارتقاء آمادگموظّف يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک) ٨
 ي انسانيروي و نيزاتي شبکه تجهيآور اب و تيش توانمندي کشور و افزاي و درمانيبهداشت

متناسب با انواع ش، ي و رزماي مصوب آمادگيها درچارچوب طرح مقابله و پاسخ يبرا
 .باشد ي مي و پرتويستي، زييايميدات و مخاطرات شيتهد

دات يش تهدي رصد و پايها رساختي زيابي به ارزموظّف يوزارت جهاد کشاورز) ٩
 و تداوم يداريش پاي، افزاي انسانيروي و نيزاتي تجهي آمادگت خود، ارتقاءيحوزه مامور

 ، رساختي مقابله و پاسخ، تداوم کارکرد، حفاظت از زيها طرحدرچارچوب  ي اساسيکارکردها
 يها شي رزماي اجرابا غذا، دام و نباتات يها در حوزه ها ر طرحيانت از مردم و سايص

 .باشد يرعامل مي پدافند غيتخصّص
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 يها زات الزم در حوزهيها و تجه رساختيجاد زي به اموظّف يراه و شهرساز وزارت) ١٠
 پدافند يها شي رزمايها در اجرا ي و مانند آن بمنظور ارتقاء آمادگيو نقل، هواشناس حمل

 پاسخ و تداوم يها  در چارچوب طرحي و نظاميستي، زييايمي، شي پرتويها رعامل حوزهيغ
 .باشد ي مي تخصّصيها کارکرد قرارگاه

 پدافند ي ساختارهاينسبت به سازماندهن موظّف است يج مستضعفيسازمان بس) ١١
ج اقدام کند و ي بسسازمانزات الزم در ي تجه تأمين، مردم محور وي، پرتويستي، زييايميش

 و ي آمادگيها ر اقشار را در چارچوب طرحي و سايي اجرايها ج در دستگاهي بسيروي نيها تيظرف
 .دينما ها بصورت فعال شرکت شي  و آموزش داده  و در رزمايرعامل، سازماندهي پدافندغشيرزما

 الزم يها رساختيجاد زي است با اموظّف) ناجا (رانيا ياسالم ي جمهوري انتظاميروين) ١٢
، ييايمي و مخاطرات شداتيتهد مقابله با ي براي کافيها ياز، آمادگيزات موردني تجه تأمينو

 و  ها جاد نموده و با آموزشي و پاسخ اي آمادگيها چوب طرحدرچار يستي و زيپرتو
 .دي نمايرعامل مشارکت و همکاري پدافند غيها شي در رزماينات الزم و تخصّصيتمر

 ي درون سازمانيها ي، ضمن ارتقاء آمادگ تابعه ياستانما و مراکز يسازمان صدا و س) ١٣
از و ي موردني عموميها  آموزشي و اجرايرسان ، اطالعيبخش يدات، مسئول آگاهيدر برابر تهد
 .ش هستنديط رزمايرامون محيش در جامعه مخاطب پي رزماي اجرايمناسب برا
 يها رعامل در حوزهيش جهت آموزش محدود پدافند غيو رزماي راديانداز راه
ها ضرورت  شي رزماي در اجرايه افکار عمومي و توج)يستي و زي، پرتوييايميش( يتخصّص

 .د استيرد تاکداشته و مو
 استان نسبت به يدفاعي ـ  امنيتيها برنامه موظّفند درچارچوب استانداران) ١٤
محور و   و مردميبري، سايستي، زي، پرتوييايمي پدافند شي استانيها  قرارگاهيسازمانده

انت از مردم و يها، ص رساختي پاسخ، تداوم کارکردها، حفاظت از زيها ه طرحيته
 .ندي اقدام نمايش استاني و رزماي آمادگيها برنامه

 يها در اجرا  استانيبانيت و پشتي، هداي امنيتيگذار استيسوزارت کشور مسئول 
  .ديجاد نماي را ايا  و منطقهي مليها شيها در رزما استان ني بيها بوده و هماهنگ شيرزما

 يها تيف و ماموري موظّفند در حوزه وظاي عمومي و نهادهايي اجرايها دستگاه) ١٥
 پاسخ، تداوم يها  طرحي با اجراي درون سازماني خود، نسبت به ارتقاء آمادگيقانون

 سازمان يها انت از مردم درچارچوب دستورالعمليها و ص رساختيکارکردها، حفاظت از ز
رعامل را اجرا ي پدافند غيها شي ساالنه، رزمايزير  و برنامهيزير ند و با طرحيعمل نما

 در قالب ها شيرزماالح و رفع اشکاالت و نواقص کشف شده از کرده و نسبت به اص
 . آن را به سازمان ارائه کنندي و ساالنه اقدام و گزارش اجراي جاريها برنامه

جاد ي و ايساز  در مصوني موظفند هرگونه قصور و کوتاهيي اجرايها دستگاه) ١٦
نامه در  ن نظامي قالب ادرامل رعي پدافند غيها شيدات و انجام رزماي و مقابله با تهديآمادگ

 در آن ي امنيت و حساس و مهم که احتمال وقوع مخاطراتياتيها و مراکز ح رساختيز
 .نديرعامل گزارش نمايوجود دارد به سازمان پدافند غ

 مقررات و ي و ناظر اجراي است بعنوان راهبر، هادمکلّفرعامل ي پدافند غسازمان) ١٧
 .دي اعالم نماربط يذ ييش تخلّفات صورت گرفته را به مراجع قضارعامل گزاريضوابط پدافند غ

ها   دستگاهيجاد و حفظ آمادگي در انجام اقدامات اي هرگونه کوتاههييقضاقوه ) ١٨
 نموده يي قضايريگيص سازمان، پيگردد، به تشخ ي مي امنيتجاد مخاطراتيکه منجر به ا

 .  کند اقدامي و دفاعي امنيتنيو وفق مقررات و قوان
 را يي اجرايها ش ساالنه دستگاهي برنامه رزماي کل کشور اجرايسازمان بازرس) ١٩
ته يج آن را به سازمان و کمي شده ساالنه درج نموده و نتايزير  برنامهي بازرسيها در برنامه

 .دي گزارش نمايدائم
شور با رعامل کي پدافند غيها شي مشترک در قالب برنامه ساالنه رزمايها شيرزما) ٢٠

ته ي مسلح و کميروهايس ستادکل نيب رئي به تصويي اجرايها ا دستگاهيشنهاد سازمان يپ
 .شوند ي اجرا مي و کشوري لشکريها ن حوزهيمابي کامل فيرسد و با هماهنگ ي ميدائم

ها  ، دستورالعمليليربط، اسناد تفص ي ذيي اجرايها  دستگاهيسازمان با همکار ـ١٢ماده
ه و ين نظام را تهي اي آمادگيها ر گامي سايساز ادهي پياز براي موردنياتي عمليها  طرحو
  .دينما ي ابالغ ميي اجرايها دستگاه به

بوده و هر نوع اصالح نامه  ن نظامي ايمسئول نظارت بر حسن اجراسازمان ـ ١٣ماده
  .رسد ي ميته دائميب کميشنهاد سازمان به تصوي آن، با پي برايو بازنگر

در  سه بند و سه تبصره و  چهارده ماده و شصتنامه در بيصون تيا ـ١٤ماده
کهزار و يورماه سال يست و پنجم شهريخ بيتار  بهيته دائمين جلسه کميچهل و پنجم

  .ديب رسيتصو  بهي شمسيصد ونود و نه هجريس
چهارده  مشتمل بردات ي تهدبرابر در يياجرا يها دستگاهش ي و رزماينظام آمادگ
ن جلسه يوپنجم  چهل در٠٦/١٣٩٩/ ٢٥خ يکه در تار بند و سه تبصرهسه  و ماده و شصت

ک ماده ياستناد تبصره  د، بهيب رسيتصو رعامل کشور بهيپدافندغ )يعال يشورا(يدائم تهيکم

  کل قواي وفرماندهيمقام معظّم رهبررعامل کشور مصوب ينه اساسنامه سازمان پدافند غ
  .دگرد يجهت اجرا ابالغ م )يالعال مدظله(

ـ سرلشد مسلح و كميته رئيس ستادكل نيروهاي   رپاسدار محمد باقريكائمي پدافند غيرعامل كشور 
  
  

  شي رزمايها   گام:وستيپ
  :شيبرنامه رزما/ گام اول

کننده  بيدات محتمل به مرجع تصويش براساس تهدي رزماين مرحله ضرورت اجرايدر ا
 و اعتبارات الزم ينيب شي پ دستگاهي آتيها ش در برنامهي  رزمايش اعالم و اجراي رزماياجرا
  .گردد ي آن منظور ميبرا

  :ويسنار/ گام دوم
 و ين و جهت بررسيدات، تدوين تهديتر و بر اساس محتملين مرحله سناريدر ا

  .گردد ي مربوطه ارسال ميب به مباديتصو
  :يطراح/ گام سوم

م، يت، اقلل وسعيش از قبيط رزمايش، شناخت محي رزماين اهداف اجراييتع
 يش، احصاء نقاط قوت و ضعف، فرماندهي موثر بر رزمايها يژگير ويل سايت و تحليجمع

ش ي رزمايد در طراحيل باين قبي از اي و مواردي محليها  با دستگاهيصحنه، هماهنگ
   .ت و لحاظ شونديرعا

  :بيتصو/ گام چهارم
 ي بعديها  گاميصالح بوده و اجرا يد از طرف مراجع ذيازمند تائيش نيطرح رزما

 .باشد يش ميب طرح رزمايش منوط به تصويرزما
  :آموزش/ گام پنجم

، ياتي عمليها مي و تي تخصّصيها ن و کارکنان، آموزش کارگروهيآموزش مسئول
هنگام، گام پنجم   مناسب و بهيرسان  و اطالعيبخش يآموزش نخبگان جامعه و مردم و آگاه

 هماهنگ با  همسو ويزير ق و منظّم با برنامهيدقد بصورت يش است که باي رزماياز اجرا
 طرح يهيتوجي ـ  آموزشيها  کارگاهي و اجرا گردد؛  برگزاريساز ادهيش پي رزمايطرح کل
گران ي تمام بازيش براي مربوط به رزماي تخصّصيها وستيه پيش و تهي رزمايويو سنار

 يها تي از فعاليرند بخشش ارتباط دايم با رزمايرمستقي که بصورت غي افرادي و حتياصل
  .ن بخش استيمربوط به ا

  :زيتجه/ گام ششم
ها و  مي تي نسبت به سازماندهي اعتبارات تخصص تأمينن مرحله با برآورد وي در ا

شود و  يش اقدام مي رزماياز اجرايزات موردني به ادوات و تجهي تخصصيها کارگروه
 يرند مجهز شده و از آمادگيگ ي م قراريابيش مورد ارزي که در طرح رزماييها رساختيز

شود، نظارت  ينان حاصل ميسات اطمي ادوات و تاسي مناسب و اصوليزات و نگهداريتجه
  .ت دارديار اهميش بسي رزمايش از اجرايزات پي تجهيرات و نگهداريمستمر بر تعم

  :نيتمر/ گام هفتم
ها با نقش  رگروهکننده، مردم و کا  مشارکتيها ن، کارکنان، سازماني مسئولييآشنا

ت يها درحوزه فعال  کارگروهينات بخشين و تکرار است، تمريازمند تمريش نيخود در رزما
تر و  ش را مطلوبي رزماي نقش، اجرايگر و دارايف افراد بازي و تکرار وظاياختصاص
 ها يريگ مينظر در تصم  و دقتيعمل، حفظ خونسرد ش سرعتيافزا. تر خواهد کرد اثربخش

  .ن و تکرار استيجه تمريش نتيمان رزيدر ح
  :يدانيش ميرزما/ گام هشتم

هاي  ميخ مشخص و با حضور همه تي در تاريست براساس طرح ابالغيبا  ميشيرزما
  .کننده اجرا گردد مشارکت

  : و بازخورديابينظارت، ارز/ گام نهم
رد ها، برآو يريپذ بي نقاط ضعف و آسييش با هدف شناساي و نظارت بر رزمايابيارز

شود  يه ميرد و توصيگ ي صورت مي کارکرديزان کمبودها و خالءهايص ميازها و تشخين
 ييها ها، گروه داوران از سازمان يتر کاست قي دقييانه و شناسايگرا ج واقعيبمنظور احصاء نتا

شود، انتخاب  يش در آن اجرا مي که رزمايرساختيت و عملکرد زيمستقل و آشنا با مامور
 ياندرکاران اجرا  و دستييران اجراي همه مديش براي رزمايابيل و ارزيحلجلسه ت. گردند
  .شود يش برگزار ميان رزمايش بالفاصله پس از پايرزما

   :لياصالح و تکم/ گام دهم
ندها يها و فرا  اصالح اقدامات، دستورالعملي برايشنهاداتي، پيابيپس از انجام مراحل ارز

 يريپذ بي و کاهش آسيساز  مرکز، مصوني، تداوم کارکردها سازمانيداري ارتقاء پايدر راستا
ش ي رزمايد تا برگزاريش باي رزماي گردد که سازمان مجريت بحران ها ارائه ميريل مديو تسه

  .ديشنهادات ارائه شده مبادرت نماي نمودن پييب و اجراي به رفع نواقص و معايبعد

http://www.RRK.IR
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