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ستاد کل نیروھای مسلح
مرجع تصویب: ستاد کل نیروھای مسلح 

شماره ویژه نامھ: ١۴٧٩
شنبھ،۶ آذر ١۴٠٠

سال ھفتاد و ھفت شماره ٢٢٣٣٩
نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور 

شماره٢١٨٣/١/١۶٠                                                                     ١١/٠٨/١۴٠٠

 

�ند ��رعا�ل کامال �ه و ��م و ع��ی و ��ه جا��ه ا�ت. �ند � �قا�ل آ�ھا � ��� �دا �ند ��رعا�ل ا��وده �ی �ود، ���ی ��وه �ی �ھا�م د��نان � ��وی ا�ت � �دا �ند ��رعا�ل ��ئ�ه ��یار ���ی ا�ت و � روزی � �ی �ذرد � ا���ت �دا «   ��ئ�ه �دا

     «

                                                                                              �قام ��ّ�م ر��ری و ��ما�د�ی �ل �وا    - ۰۶/۰۸/۱۳۹۷

 

گاه �ی ���وری اسال�ی از وزارت د�ع، سازمان رد، ا�ن یک   و ���وری اسال�ی �ود  را   آماده  ن�ه �ی دارد   و  آماد�ی �ود  را ��ظ �ی �ند  ا�ن �م ن��ه دوم،     ��ه د�� � ما   ی�پارچ�ی کا�ل دارد   و  � ��ز   دی��ی   ���ر  ��ی �ذا
«   ....�  د�ع، م�ّ

گاه �ی ��ت�ف   باید ا�ن را ���وان یک   د��ورا��مل ��نا�ند  و آماد�ی �   را روز � روز ا��ا�ش د�ند.»                                     �ی ار�ش و �پاه و  دی�� د��

ر با ��ما�د�ن و ���و��ن ار�ش ���وری اسال�ی ا�ان    ۳۰/۱/۱۳۹۴   �قام ��ّ�م ر��ری و ��ما�د�ی �ل �وا   �  دیدا

 

وزیر محترم کشور    

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلّح

معاون محترم رئیس جمھور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور               

رئیس محترم کمیسیون امنیت ملّی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی                             

معاون محترم ھماھنگ کننده ستادکل نیروھای مسلّح 

رئیس محترم سازمان پدافند غیرعامل کشور

پنجاه و ششمین جلسه کمیته  دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور به استناد ماده٨ اساسنامه سازمان پدافند
غیرعامل کشور مصوّب مقام معظّم رھبری و فرماندھی کّل قوا (مدظله العالی) در تاریخ ٢٠/٠٧/١۴٠٠ تشکیل و نظام عملیاتی پدافند

زیستی کشور موضوع مادّه نه اساسنامه، پیشنھادی آن سازمـان را بررسی و به شرح زیر تصویب نمود:

 

نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور

(�دظّ�ه ا�عا�ی)

(�دظّ�ه ا�عا�ی)
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مقّدمه

با توجه به رویکردھای استکبار جھانی و برخی از دشمنان در استفاده از عوامل زیستی و احتمال وقوع تھدیدات متصوّر ناشی از آن و
ھمچنین تجربه شیوع اپیـدمی ھا و پاندمی ھای گذشتـه، نشان داد که ضروری است کلیه دستگاه ھای لشکری و کشوری به منظور
افزایش توان دفاع زیستی کشور با ساماندھی ساختارھای عملیاتی پدافند زیستی و مدیریت یکپارچه و منسجـم با فرماندھی واحـد،
جھت مقابله با این گونه تھدیدات اقدام نمایند؛ بدین منظور طراحی مدل کلی دفاع زیستی کشور که به ایجـاد ھم افزایی و بکارگیری
تمام ظرفیت ھای موجود، ایجاد ظرفیت ھای جدیـد و یکپارچه سازی آن ھا در مواجھه با تھدیدات زیستی می پردازد در دستور کار سازمان

پدافند غیـرعامل کشور قرار گرفت.

نظام عملیاتی پدافند زیستی پیش ِرو، براساس اسناد، ساختار و سازمان دستگاه ھای کشوری و لشکری، تجربیات و اقدامات انجام
شده در برابر حوادث و رخدادھای زیستی و به منظور پیش گیری و مقابله با تھدیدات زیستی دشمن در حوزه ھای شـش گانه زیستی

(انسان، دام، نباتات، غذا و دارو، آب، محیـط زیست و منابع طبیعی) تھیـه و مورد اجرا قرار می گیرد.

ماده ١ـ تعاریف و اختصارات

١) کمیته دائمی: کمیته ی دائمی (شورای عالی) پدافند غیرعامل کشور

٢) سازمان: سازمان پدافند غیرعامل کشور

٣) شورای عالی پدافند زیستی:  ستاد ملی مقابله با کرونا موضوع مصوبه مورخ ۴/١٢/١٣٩٨ شورای عالی امنیت ملی ج.ا.ا

۴) قرارگاه پدافند زیستی: قرارگاه عملیاتی پدافند زیستی کشور در تابعیت شورای عالی پدافند زیستی مسئولیت سازماندھی و
بکارگیـری ظرفیت ھای عملیاتی ملی، دستگاھی، استانی و شھرستانی با مشارکت و ھم یاری نھادھای مردم محور در حوزه پدافند

غیرعامل و مدیریت بحران ھای زیستی و ھماھنگی و تعامل بخش ھای کشوری و لشکری را برعھده دارد.

۵) پدافند زیستی: به مجموعه ای از تدابیر و اقدامات اعم از؛ رصد و پایش تھدیدات و مخاطرات زیستی، تشخیص و اعالم
وضعیت ھای زیستی، تعیین دارایی ھا و سرمایه ھای زیستی کشور، سطح بندی و طبقه بندی آنھا، کشف و شناسایی نقاط ضعف و
آسیب پذیری زیرساخت ھای زیستی، تعیین حریم زیرساخت ھا، صنایع و مراکز زیستی، آموزش، تمرین و رزمایش ھای زیستی،
مدیریت، پشتیبانی، تامین تجھیزات مناسب جھت مقابله و انجام اقدامات در مخاطرات زیستی اعم از تحدید منطقه، رفع آلودگی،

امداد، نجات و درمان مصدومین زیستی، پاکسازی و بازیابی منطقه آلوده، تخلیه و اسکان اطالق می شود.

۶) نظام عملیاتی پدافند زیستی: مجموعه  تدابیر و اقدامات پدافند زیستی متشکل از تعیین نقش ھا، نظامات، وظایف و روابط و
نحوه تعامل بخش ھای مختلف عملیات پدافند زیستی، مسئولیت دستگاه ھای اجرایی ذی ربط، چگونگی تحقق اھداف و اجرای

مأموریت درحوزه پدافند زیستی در سطوح مختلف عملیاتی در برابر تھدیدات زیستی می باشد.

٧) تھدید زیستی: ھر نشانه، رویداد یا اتفاق زیستی که به صورت طبیعی یا غیرطبیعی و عمدی توانایی و احتمال تضعیف یا نابودی
سرمایه ھای زیستی یا اختالل در اقتصاد و امنیت کشور را از طریق به خطر انداختن یا تخریب و نابودی سرمایه ھای  زیستی در
حوزه ھای شـش گانه (انسان، دام، نباتات، غذا و دارو، آب ، محیـط  زیست و منابع طبیعی) داشته و سالمت، امنیت و اقتصاد جامعه را

به خطر اندازد.

٨) جنگ زیستی: به مفھوم استفاده ھدفمند و عامدانه از سالح ھا یا عوامل زیستی، با منشأ مشخص (کشور متخاصم) یا
نامشخص و وقوع بحران ھای زیستی دارای پیامدھای احتمالی فراگیر نظیر تلفات گسترده جمعیتی یا ترکیب با تھدیدات امنیتی و
اقتصادی و بروز یک بحران زیستی با میزان وسعت در سطح ملی (اپیدمی) یا جھانی (پاندمی) که منجر به مخاطره افتادن مولّفه ھای

اصلی امنیت ملی کشور گردد.

٩) عوامل زیستی: به موجودات زیستی به ویژه میکروارگانیسم ھا (ویروس، باکتری، قارچ، انگل، پریون) یا مواد سمی مشتق شده
از آنھا که بصورت طبیعی یا غیرطبیعی مانند دستکاری ژنتیکی توانایی ایجاد بیماری یا مرگ در انسان، حیوانات، گیاھان و آسیب به

محیط زیست را داشته باشد، اطالق می شود.

١٠) سالح زیستی: عوامل زیستی طبیعی یا دستکاری شده (مھندسی ژنتیک) ھستند که قابلیت ھای آنھا به نفع اھداف تعیین
شده مسلّح شده اند؛ این نوع سالح ھای زیستی با تجھیزات و ابزارھای مختلف نظامی یا غیرنظامی شلیک، پرتاب و منتشر می شوند.

١١) بیوتروریسم: ھرگونه اقدام تروریستی با استفاده از عوامل زیستی علیه فرد، گروه و جمعیت خاصی که با ھدف نابودی و یا
ایجاد ترس و وحشت در جامعه توسط تروریست ھا و گروه ھای مشابه با انگیزه ھای سیاسی، اعتقادی و نژادی صورت می گیرد.

١٢) آگروتروریسم: استفاده از عوامل و سالح ھای زیستی علیه دام، حیوانات، نباتات، گیاھان، مرکبات و سایر محصوالت کشاورزی
به منظور گذاشتن اثر سوء یا نابودی محصوالت کشاورزی و اقتصاد کشور توسط تروریسم (دولتی و غیردولتی) را آگروتروریسم یا

تروریسم کشاورزی گویند.

١٣) دستگاه اجرایی: کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نھادھای عمومی غیردولتی، شرکت ھای دولتی و کلیه
دستگاه ھایی که شمول قانون بر آنھا مستلزم تصریح و یا ذکر نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی

صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ھا و بیمه ھای دولتی، دستگاه  اجرایی نامیده می شوند.

ماده٢ـ مبانی استنادی

١) تدابیر و رھنمودھای مقام معظّم رھبری و فرماندھی کل قوا (مدظلّه العالی)

٢) سیاست ھای کلی نظام در موضوعات پدافندغیرعامل و سالمت ابالغی مقام معظّم رھبری(مدظلّه العالی)
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٣) قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور ـ ماده ۵٨

۴) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمھوری اسالمی ایران ـ بند(ر) ماده٧۴

۵) اساسنامه سازمان پدافند غیرعامل کشورـ ماده١٠

۶) قانون تشکیل شورای امنیت کشور

٧) قانون مدیریت بحران کشور

٨) طرح جامع میکروبی کشور به شماره ٣٧٢ـ ٣٣٨/٢٠٧/٣ مورخ ١٣٧٨/٢٣/٠۴

٩) بند٣ آئین نامه اجرایی آن مصوّب شورای عالی امنیت ملی ۴/٢٠٧/٣٣٨/۵۵٨ مورخ ١٣٧٩/٠٩/٠۶

١٠) مصوبه شورای عالی امنیت ملی ج.ا.ا مورخ ٠۴/١٢/١٣٩٨ مبنی برتشکیل ستادملی مقابله باکرونا

١١) سند راھبردی پدافند زیستی کشور

ماده٣ـ حوزه شمول

دستگاه ھای اجرایی موضوع ماده۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ھای لشکری و سایر سازمان ھا و نھادھای عمومی دولتی
و غیردولتی و شرکت ھای خصوصی و آحاد مردم را در بر می گیرد.

ماده۴ـ ھدف

تدوین نظام تصمیم گیری، فرماندھی، مدیریت عملیاتی و  اجرایی پدافند زیستی در سطوح عملیاتی و تعیین نقش ھا و وظایف و روابط
اجرایی با ایجاد حداکثر ھماھنگی و ھم افزایی در استفاده از منابع  ملی،  استانی و شھرستانی.

ماده۵ ـ منظور

١) صیانت از مردم، سرمایه ھای انسانی و سرمایه ھای زیستی در برابر تھدیدات زیستی،

٢) ارتقاء آمادگی و تاب   آوری جامعه و زیرساخت ھا در برابر تھدیدات زیستی دشمن و پیامدھای آن،

٣) بسیج منابع ملی و بکارگیری بھینه از امکانات، تجھیزات و نیروی انسانی به منظور ارتقاء توان مقابله و اقدام به موقع به پیامد
تھدیدات و مخاطرات زیستی،

۴) تعیین و تبیین وظایف وزارتخانه ھا، دستگاه ھای اجرایی و سازمان ھای ذی ربط و نقش ِکنش گران (کشوری، لشگری، مردم نھاد،
بخش خصوصی) و تبیین نحوه ارتباطات و تعامل آنھا در عملیات پدافند زیستی،

ماده ۶ ـ تھدیدات و مخاطرات

تھدیدات و مخاطرات زیستی زیر برای نظام عملیاتی پدافند زیستی مفروض می باشند:

الف) جنگ زیستی علیه کشور،

ب) تھدیدات امنیتی و نظامی دشمن به زیرساخت ھا، آزمایشگاه ھا و مراکز بھداشتی، درمانی، زیستی و ژنتیکی،

پ) اقدامات تروریستی زیستی (بیوتروریسم و آگروتروریسم)،

ت) اپیدمی (فراگیری) بیماری و یا پاندمی (فراگیری جھانی) بیماری با منشاء نامشخص،

ماده٧ـ ماموریت عملیاتی پدافند زیستی

قرارگاه پدافند زیستی با سازماندھی و بکارگیری ظرفیت ھای عملیاتی ملی، دستگاھی، استانی و شھرستانی و با مشارکت و
ھم یاری نھادھای مردم محور، در جھت مصون سازی و مقابله با پیامدھای زیستی، ماموریت ھای زیر را از طریق دستگاه ھای اجرایی

ذی ربط، راھبری و بر اجرای آن نظارت می کند؛

١) دیده بانی زیستی؛ رصد و پایش، تحلیل و تشخیص و ھشدار تھدیدات زیستی و اشراف اطالعاتی بر تھدیدات زیستی،

٢) ارتقاء آمادگی پدافند زیستی با طرح ھای عملیاتی، آموزش، مھارت (عمومی و تخصّصی) تمرین و رزمایش ھا،

٣ ) بروزرسانی، ساماندھی، تقویت و توسعه نظامات عملیاتی پدافند زیستی سازماندھی شده و نھادینه  شده، سلسله مراتبی و
یکپارچه در کشور،

۴) سازماندھی نیروی متخصّص پشتیبان، ذخیره و احتیاط پدافند زیستی،

۵) پاسخ و مقابله با رخدادھای زیستی در زمان طالیی (اضطراری و جامع) در مقیاس منطقه ای، ملی و چند کشوری،

۶) پشتیبانی پدافند زیستی، تقویت عمل کلی و حفظ ذخایر راھبردی،
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٧) ارتقاء ظرفیت ھای آموزشی، پژوھشی، تحقیقاتی و آزمایشگاھی کشور در حوزه پدافند زیستی،

٨) دفاع حقوقی در برابر تھدیدات زیستی، تنظیم قوانین و مقرّرات داخلی و خارجی،

٩) اجرای عملیات پدافند زیستی برابر چرخه عملیاتی پدافند زیستی (پیوست١)

ماده٨ ـ راھبردھای عملیاتی پدافند زیستی

١) رصد و مراقبت دائمی از تحوالت و تھدیدات زیستی در مقیاس جھانی و منطقه ای و ملی در جھت اجتناب از غافلگیری راھبردی در
اپیدمی ھا و پاندمی و اعالم ھشدار به موقع و ردیابی، پیگیری و تشخیص منشاء و نوع تھدیدات زیستی علیه کشور با مشارکت

دستگاه ھای اطالعاتی و امنیتی و قرارگاه پدافند زیستی کشور (اشراف اطالعاتی)

٢) پیاده سازی طرح ھا و برنامه ھای عملیاتی پدافند زیستی در مقیاس منطقه ای و ملی با بکارگیری تمام ظرفیت ھای کشوری و
لشکری و مردمی و برنامه عملیاتی پدافند زیستی در مقیاس چند کشور ھمسایه مبتنی بر دیپلماسی دفاعی منطقه ای (نظام دفاع

ملی و بین المللی زیستی)

٣) پیاده سازی نظام دیده بانی زیستی از طریق ایجاد و راه اندازی سامانه ھا و شبکه ھای پایش، ھشدار، آشکارسازی و تشخیص در
سطوح ملی، منطقه ای، استانی و شھرستانی و محلی (نظام دیده بانی زیستی)

۴) مصون سازی، ارتقاء پایداری، امنیت، حفاظت و کاھش آسیب پذیری سرمایه ھا و زیرساخت ھای حیاتی، حساس و مھم در برابر
تھدیدات زیستی با:

ـ تقویت و توسعه بھداشت عمومی،  فردی و محیط و ساماندھی نظام پیشگیری و مصونیت بخشی،

ـ طرح ھای خودحفاظتی زیستی متناسب با ھر زیرساخت،

۵) حفظ و ارتقاء آمادگی ھای عملیاتی پدافند زیستی برای کنترل، پاسخ، نظارت، ارزیابی و مدیریت صحنه رخدادھای   زیستی از طریق
آموزش و افزایش مھارت ھای عمومی و تخصّصی، تجھیز و تقویت تیم ھای عملیاتی و توسعه شبکه ھا و آزمایشگاه ھای تشخیص

عوامل زیستی (نظام آمادگی و پاسخ)

۶) ارتقاء فرھنگ و آموزش ھای پدافند زیستی در کشور از طریق دوره ھای آموزشی بھداشت عمومی و بھره گیری از ظرفیت رسانه ای
مراکز و نھادھای فرھنگی و سازمان ھای ذی ربط در سطوح ملی، استانی و شھرستانی(نظام آموزش بھداشت)

٧) ارتقاء و تقویت نظام سلسله مراتبی بھداشت و درمان از طریق تجھیز، ھوشمندسازی و توسعه بھینه شبکه ھای بھداشتی در
سطح جامعه و بروزرسانی تجھیزات و سامانه ھای تخصّصی درمان (نظام بھداشت و درمان)

٨) واکنش سریع  در عملیات پدافند زیستی و تحدید موثّر، به موقع و سریع مناطق آلوده در رخدادھای زیستی با بکارگیری ظرفیت ھای
مرتبط، یکپارچه سازی اقدامات و ھماھنگی بین دستگاه ھای ذی نقش (نظام قرنطینه و محدودسازی)

٩) حفظ و تقویت ظرفیت احتیاط ذخایر راھبردی و پشتیبانی تجھیزاتی (عمومی و تخصّصی) از عملیات پدافند زیستی از طریق تامین و
انبارش تجھیزات ضروری و حیاتی با یکپارچه سازی، ھماھنگی و بکارگیری توانمندی ھای ملی، استانی، شھرستانی و دستگاھی

متناسب با تھدیدات زیستی (نظام پشتیبانی)

١٠) خوداتکایی و خودکفایی در صنعت غذا و دارو ـ واکسن، فرآورده ھای خونی و تجھیزات سالمت محورـ از طریق بومی سازی صنعت
پدافند زیستی کشور (نظام غذا و دارو) 

١١) ارتقاء اعتماد عمومی از طریق نظام نھادینه شده اطالع رسانی و آگاھی بخشی (نظام اطالع رسانی و آرامش بخشی) 

١٢) گسترش علوم و فنون مرتبط با پدافند زیستی در دانشگاه ھا و مراکز علمی و پژوھشی کشور (نظام آموزش پدافند زیستی)

١٣) ارتقاء نظام مدیریت و ذخیره سازی اطالعات ژنتیکی و ذخایر زیستی با اَمن سازی و یکپارچه سازی سامانه ھا و شبکه ھای ذخیره
اطالعات پدافند زیستی (نظام مدیریت و ذخیره سازی اطالعات زیستی)

١۴) بسیج منابع انسانی و استفاده از ظرفیت نخبگان به عنوان نیروھای احتیاطی ـ عملیاتی در تھدیدات و مخاطرات زیستی و
بھره مندی از کلیه توانمندی ھا و قابلیت ھای موجود تخصّصی و غیرتخصّصی در راستای تقویت تاب آوری اجتماعی و روانی جامعه

(نظام بسیج منابع انسانی)

١۵) ارتقاء نظام غربالگری و ردیابی موثّر، مستمر، پویا و ھوشمند فرایندھا و تجھیزات در زمان تشخیص تھدیدات زیستی با بکارگیری
تمام ظرفیت ھای موجود (نظام غربالگری)

١۶) دفاع حقوقی از پیامدھای مخاطرات زیستی با منشاء تھدیدات دشمن در مجامع بین المللی با دیپلماسی فّعال و پویا و در مقیاس
ملی با تنظیم مقرّرات و الزامات پدافند زیستی و مقرّرات بازدارنده الزم (نظام دفاع حقوقی بین المللی)

ماده٩ـ سطوح عملیاتی پدافند زیستی

سطوح عملیاتی پدافند زیستی الف) شھرستانی ب) استانی پ) منطقه ای  ت) ملی به شرح زیر دسته بندی می شود:

١) شھرستانی: به سطحی از عملیات پدافند زیستی که برای مخاطرات زیستی با پیامد محدود به یک  شھرستان طرح ریزی شده و
منابع و ظرفیت ھای شھرستان، توان اجرای آن را داشته باشد، اطالق می گردد.
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٢) استانی: به سطحی از عملیات پدافند زیستی که برای مخاطرات زیستی با پیامد در حد چند شھرستان در یک استان طرح ریزی
شده و منابع و ظرفیت ھای یک استان توان اجرای آن را داشته باشد، اطالق می گردد.

٣) منطقه ای: به سطحی از عملیات پدافند زیستی که برای مخاطرات زیستی با پیامد در حد یک یا چند استان طرح ریزی شده و
منابع و ظرفیت ھای یک منطقه (چند استان) توان اجرای آن را داشته باشد، اطالق می گردد.

۴) ملی: به سطحی از عملیات پدافند زیستی که برای مخاطرات زیستی با پیامد در حد کل کشور  طرح ریزی شده و نیازمند منابع و
ظرفیت ھای ملی برای اجرای آن باشد، اطالق می گردد. درصورت نیاز از ظرفیت ھای فراملی برای پاسخ به این مخاطرات استفاده

می شود.

ماده١٠ـ وضعیت ھای عملیاتی

تعیین وضعیت ھای عملیاتی قرمز، نارنجی، زرد و سفید و اعالم شروع و خاتمه عملیات پدافند زیستی به ترتیب زیر انجام می شود: 
(تشریح وضعیت ھا در پیوست٢)

١) با وقوع تھدید یا حادثه زیستی در قلمرو یک شھرستان فرماندار با اعالم وضعیت، ضمن اطالع رسانی به استاندار قرارگاه پدافند
زیستی شھرستان را تشکیل می دھد.

٢) درصورتی که فرماندار شدت حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت شھرستان محل وقوع حادثه تشخیص دھد و یا ھم زمان چند
شھرستان درگیر حادثه زیستی گردند، استاندار، قرارگاه پدافند زیستی استان را تشکیل می دھد و وضعیت عملیاتی را اعالم می کند.

٣) در صورتی که استاندار شدت و میزان حادثه یا بحران را فراتر از ظرفیت پاسخ استان محل وقوع حادثه تشخیص دھد و یا ھمزمان
چند استان درگیر حادثه زیستی گردند شورای عالی امنیت ملی، قرارگاه را فّعال و وضعیت عملیاتی را اعالم می کند.

تبصره١: در جنگ زیستی، تعیین وضعیت ھای عملیاتی براساس ابالغیه شورای عالی امنیت ملی برعھده ستاد کل ن.م می باشد.

تبصره٢: ضوابط و الزامات قرنطینه ھای بھداشتی براساس شاخص ھا و آمارھای حین وقوع مخاطرات زیستی قابل تنظیم و تغییر بوده
و عملیاتی می گردد.

ماده١١ـ تدبیر عملیاتی

قرارگاه ھای پدافند زیستی کشور در سطوح شھرستانی، استانی و ملی ـ منطقه ای در راستای سیاست ھا و راھبردھای پدافند
غیرعامل با بسیج و سازماندھی ظرفیت ھای دستگاه ھای اجرایی، ساختارھای مردم نھاد و ظرفیت ھای کمکی نیروھای مسلّح در
جھت مصون سازی و مقابله با تھدیدات زیستی و کاھش و مدیریت پیامدھای آن اقدامات خود را در چھار مرحله قبل، در آستانه، حین و
بعد از تھدید و با رویکردھای پیش بینانه، پیش گیرانه، پیش کنش گرانه و مقابله به شرح زیر ھدایت، راھبری، پشتیبانی، اجرا و نظارت

می کنند:

 الف ـ اقدامات رویکرد پیش بینانه

١) بررسی و ارزیابی سوابق، شواھد و قرائن، روندھا و فرآیندھای تھدیدات، مخاطرات و جنگ ھای زیستی، اپیدمی ھا، پاندمی ھا و
نحوه مدیریت در سطوح ملی و فراملی،

٢) ایجاد، تقویت و توسعه ذخایر احتیاط راھبردی دارو، واکسن، خون، تجھیزات، مواد و فرآورده ھای زیستی،

٣) پژوھش، آموزش و ارتقاء مھارت تخصّصی نیروھای عملیاتی،  

۴) سازماندھی تیم ھای مقابله و پاسخ به مخاطرات زیستی از سازمان بسیج، جمعیت ھالل احمر، سازمان فوریت ھای پزشکی
(اورژانس پزشکی)، نیروی انتظامی، سازمان آتش نشانی و سایر،

۵) سناریوپردازی و شبیه سازی تھدیدات،

ب ـ اقدامات رویکرد پیش گیرانه

١) ایجاد بانک جامع اطالعاتی شامل نیروی انسانی متخصّص، مراکز درمانی و تشخیصی، مراکز پشتیبانی کننده و سایر،

٢) طراحی و تدوین آموزش ھای عمومی و تخصّصی برای آحاد جامعه، نھادھای مدنی، صنایع و سایر از طریق رسانه ھای گروھی و
صدا و سیما و شبکه ھای مجازی اجتماعی،

٣) طرح ریزی سناریوھای محتمل،شبیه سازی، تمرین و رزمایش در سطوح و وضعیت ھای مختلف عملیاتی پدافند زیستی، 

۴) بروز رسانی زیرساخت ھای رصد، پایش، آشکارسازی، تشخیص و محدودسازی عوامل زیستی نوظھور،

۵) برنامه ریزی استفاده از تمامی ظرفیت ھای کشوری، لشگری و مردم نھاد در عملیات پدافند زیستی (ظرفیت یک به سه)

۶) تھیه واجرای طرح خودحفاظتی زیستی در دستگاه ھای اجرایی براساس سناریوھای تعیین شده و تمرین و رزمایش آن،

ج ـ اقدامات رویکرد پیش کنش گرانه
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١) ایجاد سامانه ھا و شبکه ھای پایش، تشخیص و شناسایی تھدیدات زیستی و فّعال سازی و راه اندازی مرکز فرماندھی و کنترل
تھدیدات زیستی،

٢) ھشدار پیش دستانه و سریع و افزایش سرعت عمل در اطالع رسانی عمومی،

٣) تعیین و اعالم وضعیت عملیات پدافند زیستی کشور،

۴) مقابله با عملیات روانی در جنگ ترکیبی زیستی ـ سایبری،

۵) تحدید و تشدید در رعایت نظم و برقراری امنیت،

۶) آرامش بخشی و اطالع رسانی، آگاھی بخشی و کنترل افکار عمومی و جامعه،

٧) تمرین و رزمایش طرح ھای خود حفاظتی،

د ـ اقدامات رویکرد مقابله

١ ) مدیریت صحنه عملیات پدافند زیستی در وضعیت ھای مختلف با ایجاد ھماھنگی فیمابین دستگاه ھای اجرایی و یگان ھای جنگ
نوین نیروھای مسلح در استفاده از ظرفیت ھا و توانمندی ھا،

٢) کنترل و کاھش پیامدھای ناشی از  وقوع تھدیدات زیستی با محدودسازی، قرنطینه، کنترل منطقه آلوده و رفع آلودگی اولیه (فردی،
تجھیزاتی و محیطی)

٣) کشف و شناسایی عوامل زیستی و نمونه برداری،

۴ ) امداد و نجات، انتقال، اسکان و استقرار در مناطق اَمن (پناھگاه زیستی ـ بیمارستان  صحرایی ) و درمان مصدومین،

۵) اصالح و روزآمدکردن ضوابط و مقرّرات با مستندسازی، ثبت سوابق و درس آموخته ھا،

۶) تقویت نقاط آسیب پذیر در ھمه ابعاد با بازیابی، بازسازی و بازتوانی پیامدھای ناشی از مخاطرات زیستی،

ماده١٢ـ روابط و مسئولیت ھا

١) راھبری، سیاستگذاری و ھدایت کلی اقدامات مقابله با تھدیدات و مخاطرات زیستی و پیامدھای ناشی از آن در سطح ملی
برعھده رئیس جمھور و رئیس شورای عالی امنیت ملی ج.ا.ا می باشد.

٢) قرارگاه عملیاتی پدافند زیستی کشور با فرماندھی وزیر کشور و جانشینی رئیس سازمان تشکیل می شود، دبیر قرارگاه پدافند
زیستی، حسب نوع تھدید از دستگاه  اجرایی ذی ربط انتخاب می شود.

٣) سازمان مسئولیت رصد و پایش، راھبری، طرح ریزی، ارتقاء آمادگی، آموزش، کنترل و نظارت، رزمایش و حصوِل اطمینان از
آمادگی ھای عملیاتی پدافند زیستی کشور را برعھده دارد.

۴) استاندار، فرمانده قرارگاه پدافند زیستی در استان بوده و مدیریت، راھبری و ھدایت، کنترل، پشتیبانی، راھبری مصون سازی و
مدیریت مخاطرات زیستی در سطح استان را برعھده دارد.

۵) فرماندار، فرمانده قرارگاه پدافند زیستی در شھرستان بوده و مدیریت، راھبری و ھدایت، کنترل، پشتیبانی، راھبری مصون سازی و
مدیریت مخاطرات زیستی در سطح شھرستان را برعھده دارد.

تبصره١: سازمان ھای نیروھای مسلح در چارچوب سیاست ھا و دستورالعمل ھای ابالغی ستادکل  نیروھای مسلح با ھماھنگی
سازمان موظّف به ھمکاری با قرارگاه پدافند زیستی در سطوح ملی، استانی و شھرستانی ھستند.

تبصره٢: دستورالعمل ھای موردنیاز در چارچوب نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور توسط سازمان، تنظیم و ابالغ خواھد شد.

ماده١٣ـ وظایف دستگاه ھای اجرایی

١) وزارت کشور موظف است:

الف ـ نسبت به تقویت مرزبانی زیستی کشور ـ موضوع مصوبه شماره ٩٩٩/١/١۶٠ مورخ ١٧/١١/١٣٩۶ کمیته دائمی پدافند غیرعامل ـ
در حوزه ھای دیده بانی زیستی، بررسی و شناسایی و کنترل تھدیدات و آسیب ھای زیستی در مرزھا و کنترل عوامل زیستی تھدیدزا
در ورود و خروج مرزھا و گسترش و تعمیم ھمکاری ھای مشترک با کشورھای ھمسایه و مانند آن بر اساس ساختار سلسله مراتبی

کشوری و در حوزه نیروھای مسلح از طریق ستادکل  ن.م اقدام کند.

ب ـ در چارچوب شورای امنیت کشور (شاک) و در تعامل و ھماھنگی با ستادکل ن.م، نسبت به انتظام ُامور و تامین اَمنیت مالی و
جانی مردم و سازمان مورد ھدف تھدیدات زیستی اقدام کند.

پ ـ با ھمکاری نیروی انتظامی، وزارت راه و شھرسازی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات سازوکارھای الزم برای اِعمال مدیریت تردد
در شھرھا و روستاھای منطقه آسیب دیده (قرنطینه بھداشتی) در برابر مخاطرات زیستی را اتخاذ و اجرا کند.

٢) وزارت  بھداشت  و درمان  آموزش پزشکی موظّف به اجرای اقدامات در ٢محور زیر است؛
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الف ـ زیرساخت ھای پدافند زیستی در بخش بھداشت و درمان

• سازماندھی و بازمھندسی مرکز کنترل، مدیریت و پیشگیری بیماری  ھاـCDC١ و نظام دیده بانی و پاسخ سریع به تھدیدات زیستی

EOCسازماندھی و ارتقاء مرکز عملیاتی مقابله با تھدیدات زیستی و ارتباط با سازمان ـ٢ •

• سازماندھی و شبکه سازی آزمایشگاه ھای تشخیص تھدیدات زیستی متناسب با سطح تھدیدات و ارتقاء ظرفیت ھای موجود،

• بازمھندسی نظام تحقیق، طراحی، تولید، توزیع و ذخیره واکسن متناسب با تھدیدات حوزه واکسن،

• ساماندھی و کنترل آمادی ذخایر مناسب غذا و دارو، واکسن، سرم و تجھیزات بھداشتی ـ درمانی متناسب با شرایط عملیاتی،

• تدوین برنامه ملی محدودسازی و قرنطینه بھداشتی با پیش بینی زیرساخت ھا وفضاھای الزم و برنامه عملیاتی،

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١ - Center for Diseases Control & prevention

٢ - Emergency Operation Center

• تدوین برنامه ملی ارتقاء ظرفیت بیمارستان ھا و مراکز درمانی(یک به سه) برای توسعه در شرایط اضطراری و تمرین و مانور و حفظ
آمادگی دائمی،

• ارتقاء ظرفیت ھای مرزبانی زیستی و اقدامات تشخیصی کنترلی، بھداشتی و درمانی در مرزھای کشور با نھادینه سازی و دائمی
کردن آن،

• ارتقاء ظرفیت ھای کشور در راستای تقویت ایمنی و امنیت غذا و تغذیه،

ب ـ ارتقاء عملیاتی و واکنش به تھدیدات زیستی

 • طراحی و تدوین طرح ھای عملیاتی پاسخ پدافند زیستی دستگاه ذی ربط در چارچوب نظام عملیاتی،

• آموزش مدیران و مسئولین پاسخ در طرح عملیاتی و استمرار آن با اجرا و نظارت دوره ای،

• تامین تجھیزات موردنیاز عملیات و واکنش به تھدیدات زیستی و آموزش ھای مرتبط با آنھا،

• تمرین، تکرار، رزمایش و ارتقاء آمادگی ھای عملیاتی در چارچوب نظام در سطوح عملیاتی مختلف،

٣) وزارت جھاد کشاورزی موظّف به اجرای اقدامات در ٢محور زیر است؛

الف ـ زیرساخت ھای پدافند زیستی در بخش دامی و نباتی، نھاده ھا و غذا

• سازماندھی و بازمھندسی مرکز کنترل، مدیریت و پیشگیری بیماری  ھای دامی و نظام دیده بانی و پاسخ سریع در برابر تھدیدات
زیستی دامی و نباتی،

• سازماندھی و ارتقاء مرکز رصد پایش ھشدار تھدیدات زیستی (دام، آبزیان، طیور، حشرات) و در ارتباط و تعامل با مرکز فرماندھی و
کنترل سازمان،

• سازماندھی و شبکه سازی آزمایشگاه ھای تشخیص تھدیدات زیستی دامی متناسب با سطح تھدیدات و ارتقاء ظرفیت ھای موجود،

• بازمھندسی نظام تحقیق، طراحی، تولید، توزیع و ذخیره واکسن دامی متناسب با تھدیدات این حوزه،

• ساماندھی و کنترل آمادگی ذخایر مناسب دارو، واکسن، متناسب با شرایط عملیاتی،

•تدوین برنامه ملی محدودسازی و قرنطینه بھداشتی دامی با پیش بینی زیرساخت ھا و فضاھای الزم و برنامه عملیاتی،

• ارتقاء ظرفیت ھای مرزبانی زیستی دامی و نباتی و اقدامات تشخیصی کنترلی بھداشتی در مرزھای کشور،

• ارتقاء ظرفیت ھای کشور در راستای تقویت ایمنی و امنیت غذا و تغذیه،

ب ـ ارتقاء عملیاتی و واکنش به تھدیدات زیستی

• طراحی و تدوین طرح ھای عملیاتی پاسخ پدافند زیستی دستگاه ذی ربط در چارچوب نظام عملیاتی،

• آموزش مدیران و مسئولین پاسخ در طرح عملیاتی و استمرار آن با اجرای رزمایش ھای دوره ای،

• تامین تجھیزات موردنیاز عملیات و واکنش به تھدیدات زیستی و آموزش ھای مرتبط با آنھا،

• تمرین، تکرار، رزمایش و ارتقاء آمادگی ھای عملیاتی در چارچوب نظام در سطوح عملیاتی مختلف،
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۴) جمعیت ھالل احمر جمھوری اسالمی ایران موظّف است:

الف ـ نسبت به سازماندھی، آموزش، تجھیز، مھارت افزایی، تمرین و رزمایش تخصّصی نیروھای داوطلب و بسیج منابع انسانی ماھر
پدافند زیستی در قالب نیروھای احتیاط و ذخیره عملیاتی پدافند زیستی برای کمک به مقابله و پاسخ به مخاطرات و تھدیدات زیستی

اقدام کند.

ب ـ نسبت به تامین ذخایر راھبردی، ملی و منطقه ای تجھیزات و اقالم امدادی پدافند زیستی برابر سیاست ھای قرارگاه پدافند
زیستی اقدام کند.

ج ـ نسبت به سازماندھی زیرساخت ھا و برنامه عملیاتی و اقدامات پیشگیرانه بھداشتی و امدادی در برابر تھدیدات زیستی و
ھمه گیری ھای ملی اقدام کند.

د ـ نسبت به توسعه دیپلماسی پدافند زیستی در تعامل با صلیب سرخ جھانی و سازماندھی کمک کشورھای خارجی با بھره گیری
حداکثری از ارتباطات بین المللی در برابر تھدیدات زیستی و جذب کمک ھای بین المللی اقدام کند.

ھـ ـ نسبت به تدوین برنامه ملی سازماندھی و جابجایی و اسکان اضطراری مردم در طرح ھای پدافند زیستی با پیش بینی و ایجاد
زیرساخت ھای الزم و ارتقاء آمادگی ھای عملیاتی اقدام کند.

۵) وزارت راه و شھرسازی موظّف است:             

الف ـ از طریق سازمان ھواشناسی نسبت به سازماندھی شبکه رصد پایش و تشخیص تحوالت ھواشناسی و اقلیمی مبتنی بر
قابلیت جابجایی تھدیدات زیستی اقدام و اطالعات موردنیاز سازمان را تامین کند.

ب ـ اقدامات الزم در مورد پیاده سازی نظام عملیاتی مرزبانی زیستی در پایانه ھای مرزی کشور با مشارکت دستگاه ھای ذی ربط انجام
دھد.

ج ـ از طریق سازمان راھداری و حمل ونقل جاده ای نسبت به پیش بینی زیرساخت ھای الزم و ارتقاء آمادگی ھای عملیاتی در حوزه
اجرایی سازی برنامه ھای محدودسازی و قرنطینه بھداشتی و کنترل ھوشمند ترددھا برابر مصوبات قرارگاه پدافند زیستی اقدام کند.

د ـ نسبت به اَمن سازی راه ھای مواصالتی به مراکز جمعیتی و محل وقوع تھدیدات زیستی و تسھیل انتقال خدمات و امکانات در
مدیریت مخاطرات زیستی اقدام کند.

۶) سازمان بسیج مستضعفین موظّف است:

الف ـ نسبت به سازماندھی گردان ھای پدافند زیستی، واحدھای امدادی کمک به مردم، سازماندھی کمک ھای مردمی و امدادی و
ارتقاء آمادگی ھای عملیاتی اقدام بسیجی و جھادی در چارچوب این نظام اقدام کند.

ب ـ نسبت به تدوین و بروز رسانی و آموزش و ارتقاء آمادگی واحدھای شرکت کننده در طرح ملی سپھبد شھید حاج قاسم سلیمانی
اقدام کند.

٧) سازمان حفاظت محیط زیست موظّف است:

الف ـ نسبت به سازماندھی نظام دیده بانی و پاسخ سریع به تھدیدات زیستی حیات وحش و منابع طبیعی و ارتقاء مرکز عملیاتی
مقابله با تھدیدات زیستی و تبادل اطالعات با سازمان ـ EOC اقدام کند.

ب ـ با پیش بینی زیرساخت ھا وفضاھای الزم نسبت به تدوین و اجرای برنامه محدودسازی و قرنطینه بھداشتی و تمرین، تکرار،
رزمایش و ارتقاء آمادگی ھای عملیاتی متناسب با سناریوھای مختلف تھدیدات اقدام کند.

ج ـ نسبت به تامین تجھیزات موردنیاز عملیات و واکنش به تھدیدات زیستی و آموزش ھای مرتبط با آنھا و آموزش مدیران و مسئولین
پاسخ در طرح عملیاتی و استمرار آن اقدام کند.

٨) وزارت نیرو موظّف است:

الف ـ نسبت به ارتقاء نظام دیده بانی، سازماندھی و ارتقاء شبکه  آزمایشگاه ھای تشخیص آلودگی و تھدیدات حوزه آب و پاسخ سریع
به تھدیدات زیستی حوزه آب و فاضالب اقدام کند.

ب ـ نسبت به پیش بینی تامین آب شرب و سالم مراکز جمعیتی و تجھیزات موردنیاز عملیات واکنش به تھدیدات زیستی متناسب با
سناریوھای مختلف تھدیدات اقدام کند.

ج ـ نسبت به ارتقاء مراکز عملیاتی مقابله با تھدیدات زیستی ـ EOC و آمادگی ھای عملیاتی در سطوح مختلف عملیاتی متناسب با
انواع سناریوھای تھدید و تمرین، تکرار و رزمایش آن اقدام کند.

٩) وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح نسبت به پشتیبانی تخصّصی از ماموریت ھای عملیاتی پدافند زیستی از طریق؛

ارتقاء آمادگی ھمه جانبه واحدھای عملِ کلی احتیاط راھبردی و تولید تجھیزات تخصّصی پدافند زیستی (بومی و غیربومی) و انجام
آموزش ھای تخصّصی و پژوھش ھای علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاھی در سطوح مختلف اقدام کند.

١٠) ارتش جمھوری اسالمی و سپاه پاسداران انقالب اسالمی ضمن تقویت و ارتقاء زیرساخت ھا و ظرفیت ھای عملیاتی الزم در نظام
عملیاتی پدافندزیستی، ارتقاء آمادگی ھای خود را برای کمک به دولت درچارچوب دستورالعمل ابالغی ستادکل نیروھای مسلح ایجاد
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و اقدام می کند.

١١) نیروی انتظامی ج.ا.ا موظّف است ضمن توسعه زیرساخت ھای ذی ربط و ارتقاء آمادگی ھای عملیاتی نسبت به اجرای نظام
قرنطینه در عملیات پدافند زیستی با تحدید موثّر، به موقع و سریع مناطق آلوده در رخدادھای زیستی و تامین نظم و امنیت مناطق

آلوده و حوزه ھای قرنطینه برابر سیاست ھای قرارگاه پدافند زیستی کشور می باشد.

١٢) سازمان صدا و سیما ج.ا.ا موظّف است با ھدف ارتقاء بھداشت عمومی و تغییر و اصالح سبک زندگی بھداشتی مردم با ھمکاری
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و وزارت میراث فرھنگی و گردشگری نسبت به تدوین و پیاده سازی نظام آموزش بھداشت اقدام
نموده و در زمان وقوع تھدیدات زیستی با اطالع رسانی، آگاھی بخشی و آرامش بخشی به موقع و مناسب، اعتمادسازی عمومی را

حفظ کند.

١٣) وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظّف است نسبت به آماده سازی زیرساخت ھا و توسعه قابلیت ھای عملیاتی ردیابی بیماری و
غربالگری بیماران، محدودسازی و قرنطینه ھوشمند و مدیریت ھوشمند ترددھا و تبادالت براساس قابلیت ھای فضای سایبری با

ھمکاری سایر دستگاه ھای اجرایی اقدام کند.

١۴) وزارت ُامور خارجه با ھمکاری معاونت حقوقی ریاست جمھوری و قوه قضاییه موظّف به صیانت از منافع و سرمایه ھای کشور با
طرح دعاوی قانونی علیه متجاوزان زیستی به کشور در مجامع بین المللی و دفاع حقوقی از منافع ملی در برابر  تھاجمات زیستی

دشمن می باشد.

١۵) وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه موظّفند ضمن تقویت سامانه اطالعاتی رصد و پایش و تشخیص و ھشدار تھدیدات
زیستی  نسبت به تعیین منشاء تھدیدات زیستی، عمدی و یا غیرعمدی بودن آنھا و سایر زمینه ھای اطالعاتی موردنیاز اقدام و با

سازمان ھمکاری کنند.

١۶) وزارت صنعت، معدن وتجارت موظّف به حفظ پایداری زنجیره لجستیک، تامین کاالی اساسی پدافند زیستی و ایجاد ذخائر مطمئن و
آماده بوده و نسبت به حمایت و پشتیبانی از صنایع بومی پدافند زیستی و حوزه ھای مرتبط با آن اقدام کند.

١٧) وزارتخانه ھای بھداشت ودرمان، جھادکشاورزی، علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان حفاظت محیط زیست، جھاد دانشگاھی و معاونت
علمی و فناوری ریاست جمھوری موظّفند در راستای پیاده سازی نظام مدیریت و ذخیره سازی اطالعات زیستی، برنامه جامع و مشترک
ایجاد و سازماندھی بانک ذخایر اطالعات زیستی شامل اطالعات: ١ـ سامانه واکسن  ٢ـ تولید و تامین واکسن  ٣ـ ارتقاء آزمایشگاھی 
۴ـ ساماندھی مرکز دیده بانی زیستی و سایر (میکروارگانیسم ھا، حشرات و ناقلین) را با رعایت اصول پدافندی تھیه و به سازمان ارائه

کنند.

١٨) کلیه دستگاه ھای اجرایی موظفند:

الف ـ متناسب با سناریوھای مختلف تھدیدات زیستی نسبت به توسعه زیرساخت ھای الزم و ارتقاء آمادگی ھا در تمام ابعاد ماموریتی
خود اقدام نموده (طرح خودحفاظتی) و راھبردھای این نظام عملیاتی را اجرایی کنند.

ب ـ نسبت به آموزش و توجیه مدیران،کارشناسان و کارکنان زیرمجموعه در خصوص وظایف خود در نظام عملیاتی پدافند زیستی اقدام
کنند.

ج ـ برنامه ریزی ملی و استانی، تدوین ضوابط و مقررات فنی، دستورالعمل ھا وآئین نامه ھای موردنیاز در اجرای راھبردھای نظام
عملیاتی پدافند زیستی را پیش بینی و پیاده سازی کنند.

د ـ ضمن رعایت مصوبات قرارگاه پدافند زیستی درصورت نیاز، امکانات و تجھیزات خود را در اختیار تیم ھای عملیاتی پدافند زیستی قرار
دھند.

١٩) دستگاه ھای اجرایی دارای زیرساخت ھای حیاتی و حساس، وفق نظام آمادگی و رزمایش دستگاه ھای اجرایی ـ مصوبه شماره
٢٠٨٨ کمیته دائمی ـ موظّف به اجرای رزمایش ھای پدافند زیستی بصورت دوره ای می باشند و نیز مکلّفند گزارش ھر نوع تھدید و یا

حادثه زیستی خود را به سازمان اعالم کنند.

٢٠) در شرایط اضطراری و در پاسخ به تھدیدات و مخاطرات زیستی چنانچه خدمات و امکانات دستگاه ھا و نھادھای دولتی و عمومی
غیردولتی به تنھایی کافی نبوده و یا ارائه آنھا زمان بر باشد به نحوی که احتمال وقوع خسارات جانی و مالی و گسترش آن وجود
داشته باشد بخش خصوصی و نھادھای عمومی غیردولتی موظّف به ارائه خدمات و امکانات موجود خواھند بود؛ ھزینه خدمات و
امکانات ارائه شده توسط این مراکز، طبق تعرفه ھای قانونی و درصورت عدم وجود براساس عرف از سوی دستگاه سفارش دھنده

پرداخت می شود.

ماده١۴ـ اعتبارات موردنیاز اجرای این نظام عملیاتی از محل اعتبارات مربوط به پدافند غیرعامل در قوانین بودجه ساالنه کشور  و در
شرایط وقوع تھدیدات زیستی از محل اعتبارات پیش بینی شده در بند(م) ماده٢٨ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از

مقررات مالی دولت(٢) تامین می شود.

ماده١۵ـ دستگاه ھای اجرایی موظفند ھرگونه قصور و کوتاھی در اجرای این نظام نامه در زیرساخت ھا و مراکز حیاتی و حساس و مھم
را به قرارگاه پدافند زیستی گزارش کنند.

ماده١۶ـ قرارگاه پدافند زیستی با مستنکفین از این نظام نامه بنابر تخلّف صورت  گرفته و براساس شیوه نامه ای که توسط قرارگاه تنظیم
و ابالغ می گردد برخورد انضباطی کرده و درصورت نیاز از طریق قوه  قضائیه اقدام می کند.

ماده١٧ـ سازمان بر حسن اجرای این نظام نامه نظارت و اجرای آن را ساالنه به کمیته ی دائمی گزارش کند.
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 ماده١٨ـ این تصویب نامه در ھجده ماده و ھشتادوھشت بند و چھار تبصره در پنجاه  و ششمین جلسه کمیته ی دائمی به  تاریخ
بیستم مھرماه  سال یکھزار و چھارصد ھجری شمسی به تصویب رسید.

نظام عملیاتی پدافند زیستی کشور مشتمل بر ھجده ماده و ھشتادوھشت بند و چھار تبصره که در تاریخ ٢٠/٠٧/١۴٠٠ در
پنجاه  و ششمین جلسه کمیته  دائمی (شورای  عالی) پدافند غیرعامل کشور به  تصویب رسید، به استناد تبصره یک ماده نه اساسنامه

سازمان پدافند غیرعامل کشور مصوّب مقام معظّم رھبری وفرماندھی کل قوا(مدظله العالی) جھت اجرا ابالغ می گردد.

رئیس ستاد کل نیروھای مسلح و کمیته دائمی پدافند غیرعامل کشور

سرلشکر پاسدار محّمد باقری

 


