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ـ ۸۱ ـ 

   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱شماره نقل از 
  ٢٠/٢/١٣٩٣                                                    ك        ٥٠٤٠٨ت/١٧١٣٩رهشما

  اي به منطقه آزاد تجاري ـ صنعتی انزلی نامه در خصوص الحاق محدوده تصویب
   اقتصاديدبیرخانه شوراي هماهنگی مناطق آزاد تجاري ـ صنعتی و ویژه

  سازمان حفاظت محیط زیست
وزيران عضو شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي در 

 به پيشنهاد دبيرخانه شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ٢٠/١٢/١٣٩٢جلسه 
و ويژه اقتصادي و به استناد ماده واحده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي 

 نامه شماره ـ و با رعايت تصويب١٣٨٢ و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي ـ مصوب آبادان
  : تصويب كردند٥/٦/١٣٩٢هـ مورخ ٤٩٥١٦ت/١١٣٢٠٠
هاي زير به شرح نقشه  هكتار مشتمل بر محدوده) ٦٤٨٩(اي به مساحت  ـ محدوده١
  صنعتي كه تأييدشده به مهر دفتر هيأت دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاري ـپيوست

  :شود انزلي الحاق مي
 دريا، متر به) ٢١٩٠٥(هكتار از شمال به طول ) ٥٥٧٨(اي به مساحت  الف ـ محدوده

) ٣٣٥٠(متر به اراضي محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول ) ٢٩٠٥٢(از جنوب به طول 
ه طول  جاري ـ صنعتي انزلي و از شـرق ـب علي منطقه آزاد ـت  متر )٦١٨١(متـر به مـحدوده ـف
ـ صنعتي انزلي   .به رودخانه سفيدرود واقع در شرق محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري 

متر به دريا، ) ٥٧٠٧(هكتار از شمال به طول ) ٤٠٨(اي به مساحت  ب ـ محدوده
آباد شهرستان بندرانزلي، از شرق  متر به اراضي روستاي طالب) ١١٥٠( جنوب به طول از

علي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي و از غرب به طول متر به محدوده ف) ٥٤٦(به طول 
  .آباد انزلي متر به كانال طالب) ١٣٨٦(

  .هكتار) ٢٢٣(المللي سردار جنگل رشت به مساحت  ج ـ كل محدوده فرودگاه بين
 دـ  جمع مساحت افزايش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاريـ  صنعتي انزلي بابت

هكتار ) ٢٨٠(نوباً به كنار گذر امامزاده هاشم به انزلي به مساحت محدوده مصوب فعلي جاصالح 
 انزلي كيلومتر از محدوده فعلي منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي) ٢(و مساحت دريايي به عمق 

  .در محل روستاي چپرپرد تا رودخانه سفيدرود
ـ سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي انزلي موظف به تهيه طرح جامع محدوده ٢

 هماهنگي هاي غالب منطقه و ارايه آن به دبيرخانه شوراي شده با در نظر گرفتن گرايشياد
  .باشد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي مي

  .باشد ـ سازمان مذكور موظف به رعايت الزامات زيست محيطي در محدوده يادشده مي٣
  .ياست جمهوري رسيده استمحترم ر  به تأييد مقام١٦/٢/١٣٩٣نامه در تاريخ اين تصويب

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
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 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 

  ٢٠/٢/١٣٩٣                                                    هـ         ٤٩٢٦٥ت/١٧١٤٥رهشما
  زارت کشورراه و شهرسازي ـ ووزارت 

 مورخ ٠٢/١٠٠/٤٢٤٤٧ به پيشنهاد شماره ١٠/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
قانون برنامه پنجساله پنجم ) ٢٣٢( وزارت راه و شهرسازي و به استناد ماده ٦/٧/١٣٩٢

 اساسي ـ و اصل يكصد و سي و هشتم قانون١٣٨٩توسعه جمهوري اسالمي ايرانـ  مصوب 
ه ساماندهي حمل و نقل عمومي روستايي را به شرح زير نام جمهوري اسالمي ايران، آيين

 :تصويب كرد
  

  نامه ساماندهی حمل و نقل عمومی روستایی آیین
 حمل و نقل عمومي روستايي عبارت است از حمل و نقل در مسيرهايي كه ـ1ماده

شود و مديريت آن در روستاهاي واقع در خارج  از مبدأ روستا يا به مقصد روستا انجام مي
و ) اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده( حريم شهرها برعهده وزارت راه و شهرسازي از



 

ـ ۸۳ ـ 

سازمان شهرداريها و دهياريهاي (در روستاهاي واقع در حريم شهرها برعهده وزارت كشور 
  .شود است كه با استفاده از ظرفيت بخش غيردولتي با اولويت اشخاص حقوقي انجام مي) كشور

 عمومي مسافربري روستايي در داخل محدوده جغرافيايي كه  حمل و نقلـ1تبصره
و وزارت راه و ) سازمان شهرداريها و دهياريهاي كشور(حسب مورد توسط وزارت كشور 

. شود گردد، انجام مي تعيين مي) اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده(شهرسازي 
 ستان يا استان واقع شود،ورتي كه محدوده تعيين شده در حوزه دو يا چند شهر، شهر صدر

 هاي كشور و راه و شهرسازي با هماهنگي مرجع صدور مجوز مربوط بر عهده وزارتخانهتعيين 
  .باشد استانداران مربوط مي

 ها و نظارت ها موظفند درخصوص تأمين زيرساخت ها و دهياري بخشداريـ 2تبصره
كشور و سازمان راهداري و هاي  ها و دهياري بر حمل و نقل روستايي با سازمان شهرداري

  .اي همكاري كنند حمل و نقل جاده
و وزارت ) اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده( وزارت راه و شهرسازي ـ2ماده

موظفند ظرف دو ماه پس از ابالغ اين ) هاي كشور ها و دهياري سازمان شهرداري(كشور 
 ربط هاي ذي ياز با همكاري دستگاههاي موردن نامه نسبت به تدوين و ابالغ دستورالعمل آيين

گيري از خودروهاي جمعي،  با اولويت رعايت ايمني، حفظ محيط زيست، كيفيت و بهره
  .اقدام كنند
نامه با رعايت  گذاري حمل و نقل عمومي موضوع اين آيين  مديريت نرخـ3ماده

عه جمهوري قانون برنامه پنجساله پنجم توس) ١٠١(ماده ) د(بند ) ١(دستورالعمل تبصره 
  در مورد روستاهاي٣/٢/١٣٩١ مورخ ١٦٩٦٥/٤٨٠٠٧نامه شماره  اسالمي ايران موضوع تصميم

ربط و در مورد روستاهاي خارج از حريم  داخل حريم شهرها برعهده مرجع قانوني ذي
شهرها برعهده دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري با همكاري اداره كل حمل و نقل 

   .باشد استان ميهاي  و پايانه
 و وزارت راه و) هاي كشور ها و دهياري سازمان شهرداري( وزارت كشور ـ4ماده
موظفند نسبت به ايجاد پايگاه اطالعاتي، ) اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده(شهرسازي 

  .سامانه شناسايي، ثبت و پايش ناوگان فعال حمل و نقل عمومي روستايي اقدام نمايند
و وزارت ) اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده(ارت راه و شهرسازي  وز ـ5ماده

 نامه موظفند اعتبار موردنياز اجراي اين آيين) هاي كشور ها و دهياري سازمان شهرداري(كشور 
 ريزي و نظارت راهبردي هاي اجرايي به معاونت برنامه بيني و در قالب بسته را پيش

  . پيشنهاد نمايندجمهور رئيس
 )پليس راهنمايي و رانندگي( نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران  ـ6ماده

موظف است ناوگان حمل و نقل مسافر روستايي خارج از حريم شهرها را با معرفي وزارت 
و روستاهاي داخل حريم ) اي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده(راه و شهرسازي 



 

ـ ۸۴ ـ 

و با رعايت ) هاي كشور ها و دهياري يسازمان شهردار(شهرها را با معرفي وزارت كشور 
  .قوانين و مقررات مربوط، پالك عمومي نمايد

  آن دسته از وسايل نقليه ناوگان فعال موجود در حمل و نقل عمومي مسافرتبصره ـ
سازمان راهداري و حمل و نقل ( كه حسب مورد به تشخيص وزارت راه و شهرسازي روستايي

واجد شرايط ادامه ) هاي كشور ها و دهياري  شهرداريسازمان(و وزارت كشور ) اي جاده
  .باشند فعاليت هستند، مشمول حكم اين ماده مي

 موظف )پليس راهنمايي و رانندگي(نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران ـ 7ماده
  .است محدوده حمل و نقل روستايي را تحت نظارت و كنترل قرار دهد

نامه اجرايي تبصره  مي روستايي وفق آيين تخلفات امور حمل و نقل عمو ـ8ماده
نامه  قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي موضوع تصويب) ٣٢(و ماده ) ٣١(ماده ) ١(

 حسب مورد توسط سازمان راهداري و ١٥/٨/١٣٩١هـ مورخ ٤٧١٨٧ت/١٥٩٣٢٩شماره 
  .شود هاي كشور رسيدگي مي ها و دهياري اي يا سازمان شهرداري حمل و نقل جاده

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري ن اول رئيسمعاو
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 
  ٢٠/٢/١٣٩٣                                                    هـ         ٤٩٢٦٥ت/١٧١٤٧رهشما

  نامه اجرایی موارد معافیت آیین) 2(ماده ) 2(حذف بند 
   صورت وضعیت مسافري و بارنامه استفاده از اوراق

  راه و شهرسازي ـ وزارت کشوروزارت 
 مورخ ٠٢/١٠٠/٤٢٤٤٧ به پيشنهاد شماره ١٠/٢/١٣٩٣وزيران درجلسه هيأت 

 وزارت راه و شهرسازي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي ٦/٧/١٣٩٢
  :جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

اجرايي موارد معافيت استفاده از اوراق صورت وضعيت مسافري نامه  آيين) ٢(ماده) ٢(بند
ـ مورخ ١٢١ت/١٣٤٤نامه شماره  و بارنامه، موضوع تصويب   .شود  حذف مي١٠/٤/١٣٦٩ه

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 
  ٢٠/٢/١٣٩٣                                                      هـ       ٤٥٦٢٨ت/١٧١٣٤رهشما

  اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهاي مسلح) 4(اصالح ماده 
  دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلحوزارت 

 مورخ ٤١/٣٤/١١٧/٢٤٢٠٥ به پيشنهاد شماره ١٠/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
 ١٤/٨/١٣٨١نيروهاي مسلح و به استناد مجوز مورخ  وزارت دفاع و پشتيباني ٣/٨/١٣٨٩

  :فرماندهي معظم كل قوا تصويب كرد



 

ـ ۸۵ ـ 

نامه  اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح، موضوع تصويب) ٤(ماده 
  :شود  به شرح زير اصالح مي٢٠/٤/١٣٨٨هـ مورخ ٣٩٩٨٥ت/٧٩٣٧٥شماره 

ي ارتش جمهوري اسالمي ها هاي بيمه و بازنشستگي شامل صندوق  سازمانـ4ماده
ايران، سپاه پاسداران انقالب اسالمي و نيروي انتظامي جمهوري اسالمي ايران و خدمات 

هاي اقتصادي آنها  گذاري تجميع و كليه فعاليت درماني نيروهاي مسلح و شركت سرمايه
هاي پرداخت حقوق و مزاياي بازنشستگان آنها، در زيرمجموعه  ادغام و با حفظ سامانه

  .گيرند زمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح قرار ميسا
 شركتها و واحدهايي از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح كه فعاليت تبصره ـ

آنها در راستاي اهداف سازمان است به پيشنهاد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و 
 رعايت قوانين و تصويب شوراي عالي به شركتها و واحدهاي زيرمجموعه سازمان با

در صورت ضرورت، شركتها و مؤسسات جديد بنا به تصويب . شوند  مربوط ملحق ميمقررات
  .گردند شوراي عالي در قالب قوانين و مقررات مربوط ايجاد مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 
  ١٥/٢/١٣٩٣                                                                   ١٥٢٥٨/٥٠٤٥٣رهشما

  10/2/1393هـ مورخ 50453ت/12779نامه شماره  تصویب) 3(اصالح بند 
  جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

 ١٠/٢/١٣٩٣ هـ مورخ٥٠٤٥٣ت/١٢٧٧٩نامه شماره  تصويب) ٣(نظر به اينكه در بند 
و ديوان محاسبات كشور و كارمندان سياسي و شاغل «عبارت » اطالعات«بعد از واژه 
 تحرير نشده است، لذا مراتب جهت اصالح» هاي سياسي وزارت امور خارجه در پست
  .شود اعالم مي

  ميرزايي دبير هيأت دولت ـ محسن حاجي
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

  روزنامه رسمي ۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 
  ١٣/٢/١٣٩٣                                                                         ٣٠٠/٥٨٦٨رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
  در خصوص باغات شهر کرج و کاخ مروارید

  ريزي و توسعه استان البرز استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(ند در اجراي ب

اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت محترم ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه



 

 ـ ۸۶ ـ 

 ٨/٢/١٣٩٣رسازي و معماري در جلسه مورخ رساند؛ شوراي عالي شه وزيران، به استحضار مي
 مبني بر اعزام ٢٣/١٠/١٣٩٢موضوع باغات شهر كرج و كاخ مرواريد را با توجه به مصوبه 

 ٣/١٩٤/٩٠٧٣ به شماره ٣١/١/١٣٩٢گروهي از اعضاي شوراي عالي به منطقه و حكم مورخ 
  :صميم نموددادگستري كل استان البرز مورد بررسي قرار داد و به شرح زير اتخاذ ت

 ٢ـ در خصوص مجموعه كاخ مرواريد با توجه به تبصره يك ماده واحده و تبصره ١
 قانون ٣  و بندهاي ماده٢٦/١١/١٣٦٤قانون تشكيل سازمان ميراث فرهنگي كشور مورخ 

اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي و قانون منع فروش و واگذاري اراضي با كاربري غيرمسكوني 
 شوراي عالي  و مصوبه٢١/٦/١٣٩١ميم كميسيون ماده پنج مورخ براي امر مسكن، تص

االثر شده و مراتب در آتي مورد تجديدنظر   ملغي١٠/٧/١٣٩١شهرسازي و معماري مورخ 
  .قرار خواهد گرفت

ـ با توجه به انطباق حريم مجموعه كاخ مرواريد بر محدوده ملكي طبق ضوابط ٢
ه، صيانت و حفاظت از كل اراضي طرح تفصيلي و به جهت حفظ يكپارچگي مجموع
ها، استخر، درياچه مصنوعي، ميدان  مجموعه فرهنگي و تاريخي كاخ شامل ساختمان

سواركاري، جنگل مصنوعي، زمين تنيس، زمين گلف، فرودگاه و باغ مشجر شرقي و 
  .توسط سازمان ميراث فرهنگي الزامي است) نقشه پيوست(كليسا 
 هاي كرج، با توجه به هجمه تخريب و تغيير كاربريي  ـ در خصوص باغات تثبيت شده٣

 قانون زمين ١٤انجام پذيرفته و به جهت جلوگيري از تبديل باغات؛ دستورالعمل ماده 
هايي كه براساس قانون حفظ و گسترش فضاي  شهري بر باغات تثبيت شده و كليه پالك

 جايگزين ضوابط و مقررات الرعايه بوده و باشند الزم  باغ مي١٢سبز و آراي كميسيون ماده 
  .گردد طرح جامع راهبردي ساختاري و طرح تفصيلي در پهنه باغات مي

ـ كميته فني شوراي عالي شهرسازي و معماري، ضوابط و مقررات كليه ٤
هاي سبز و باز شهر كرج را در ضوابط و مقررات طرح جامع ساختاري و  عرصه

هاي مذكور مورد بازنگري   پهنهراهبردي و طرح تفصيلي با رويكرد حفظ حداكثري
  .قرار داده و نتيجه به شورا ارائه گردد

 ـ در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري و تأكيدات مكرر ايشان بر ٥
اي با  طي مكاتبه» تبديل فضاي سبز به آهن و سيمان«حفظ باغات و جلوگيري از 

ت التزام عملي و معاونت بازرسي ستاد كل نيروهاي مسلح ضمن تأكيد بر ضرور
تمكين به قوانين مرتبط با صيانت از منابع طبيعي، محيط زيست و ميراث طبيعي، 

 و تاريخي توسط نيروهاي مسلح، موضوع تبديل باغات كرج به معاونت يادشدهفرهنگي 
  .منعكس گردد

ـ    پيروز حناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 



 

ـ ۸۷ ـ 

   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱ره نقل از شما
  ١٣/٢/١٣٩٣                                                                         ٣٠٠/٥٨٢١رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران در خصوص ساخت و ساز
  مجموعه پردیسبان در استان قزوین 

  ريزي و توسعه استان قزوين استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 

اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

 شوراي عالي شهرسازي ٨/٢/١٣٩٣رساند؛ در جلسه مورخ   به استحضار ميمحترم وزيران،
و معماري، موضوع پروژه پرديسبان در استان قزوين ارائه گرديد و نسبت به ادامه عمليات 

  .گيري شد اجرايي به شرح زير تصميم
 فروش پيش« قانون ٢١و ماده » ...منع فروش و واگذاري« قانون ٩ـ با توجه به ماده ١

، صدا و سيما نسبت به تبليغات در رسانه ملي با اخذ مجوزهاي قانوني و ملي »ختمانسا
  .اقدام نمايد
ـ كليه عمليات اجرايي در محدوده پروژه اعم از عمليات خاكي و تأسيس كارگاه تا ٢

  .اخذ مجوز از شوراي عالي شهرسازي و معماري، توسط مسئولين استان متوقف گردد
ان قزوين نسبت به هدايت موضوع در مسير شوراهاي ـ مسئوالن محترم است٣

قانوني استاني و ملي و نهايتاً ارجاع به شوراي عالي شهرسازي و معماري جهت تصويب 
  .نهايي اقدام نمايند

ـ    پيروز حناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 
  ١٣/٢/١٣٩٣                                                                         ٣٠٠/٥٨٦٠رهشما

  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 
  در خصوص اعالم نظر الحاق به محدوده طرح جامع شهر گلدشت 

  وسعه استان اصفهانريزي و ت استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه
قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ماده ) ٥(در اجراي بند 

اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

رساند، شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه  حضار ميمحترم وزيران، به است
) ٢(، الحاق به محدوده طرح جامع شهر گلدشت را كه در اجراي بند ٥/١٢/١٣٩٢مورخ 

نام وزارت آباداني و مسكن به مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف  قانون تغيير) ٣( ماده از



 

ـ ۸۸ ـ 

ريزي و توسعه   در شوراي برنامه٧/٢/١٣٩٢آن، توسط اين وزارتخانه تهيه و در تاريخ 
استان اصفهان به تصويب رسيده بود را مورد بررسي نهايي قرار داد و ضمن تأكيد بر ابالغ 

  :طرح جامع شهر گلدشت و با توجه به موارد زير با الحاق فوق مخالفت گرديد
  ـ عدم ارائه گزارش فني و كارشناسي١
هاي   سرانه و تأمين كليه٢٥/١٢/١٣٨٩ـ تصويب طرح جامع شهر گلدشت در تاريخ ٢

  مسكوني و خدماتي موردنياز در افق طرح
ـ فاصله زياد اراضي موردنظر با محدوده شهر گلدشت و قرارگيري اراضي كشاورزي ٣

  .گيرد در حدفاصل اين دو شهر كه در معرض تهديد قرار مي
 قانون ١ه ماد١ـ عدم ارائه مدارك مبني بر اخذ مجوزهاي الزم از جمله تبصره٤

  .حفظ كاربري اراضي زراعي و باغات و همچنين مشموليت قانون منع فروش
 ـ وجود اراضي باير و بافت فرسوده در داخل محدوده شهر و لزوم جلوگيري از ٥

  .توسعه افقي شهر
 خواهشمند است دستور فرماييد مراتب به طرق مقتضي به اطالع شوراي محترم

  .ربط رسانيده شود وطه و ساير مراجع ذياسالمي شهر و شهردار محترم مرب
ـ    پيروز حناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 

  ١٣/٢/١٣٩٣                                                                         ٣٠٠/٥٨٢٩رهشما
  مصوبه شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران 

  در مورد ضرورت تهیه طرح ویژه توسعه و عمران مکران
ـترم و رئيس شوراي برنامه   ريزي و توسعه استان هرمزگان استاندار مح
  ريزي و توسعه استان سيستان و بلوچستان استاندار محترم و رئيس شوراي برنامه

قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و ) ٤(ده ما) ٥(در اجراي بند 
اي،  نامه نحوه بررسي و تصويب طرحهاي توسعه و عمران محلي، ناحيه آيين) ٤٢(ماده 
 هيأت ١٢/١٠/١٣٧٨اي و ملي و مقررات شهرسازي و معماري كشور، مصوب  منطقه

عماري در جلسه مورخ رساند؛ شوراي عالي شهرسازي و م محترم وزيران، به استحضار مي
موضوع ضرورت تهيه طرح ويژه توسعه و عمران مكران را مورد بررسي قرار داد  ٨/٢/١٣٩٣

  :و به شرح زير اتخاذ تصميم نمود
اي در خصوص منطقه  اي و ناحيه طرحهاي تهيه شده در مقياس كالبدي منطقه

 به اهميت موضوع شوراي عالي شهرسازي و معماري با توجه. مكران مورد توجه قرار گرفت
اي تهيه طرح ويژه توسعه و عمران منطقه مكران را  ريزي كالبدي و توسعه و لزوم برنامه

  : راهبردهاي زير مورد تأكيد قرار دادبا



 

ـ ۸۹ ـ 

  .گذاريها در طرح ويژه و شرح خدمات ديده شود ـ تأثيرات اقدامات آتي بر سرمايه١
 جذب سرمايه منطقه جزء ـ در شرح خدمات يادشده سازمان اجرايي طرح و نحوه٢
هاي طرح باشد و شرح خدمات با ملحوظ نگهداشتن امنيت و ارزيابي راهبردي  خروجي
. محيطي و ارتباط آن با طرحهاي توسعه ملي در كميته فني شوراي عالي به تصويب برسدزيست 

  .همچنين كميته فني حوزه نفوذ طرح ويژه را معين نمايد
اي براي  انه شوراي عالي در مقياس كالبدي و ناحيهـ گزارشات تهيه شده در دبيرخ٣

  .ارائه به كارگروه تخصصي دولت آماده ارائه گردد
ـ    پيروز حناچيمعاون معماري و شهرسازي و دبير شوراي عالي معماري و شهرسازي 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ   ـ
   روزنامه رسمي۲۲/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۱نقل از شماره 

  
  ٨/٢/١٣٩٣                                                                       /         ٩٠/ره هـشما

 
   هیأت عمومی دیوان عدالت اداري35ـ 36اصالحیه دادنامه شماره 

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
ـ ٣٥ ـ٣٦، موضوع ارسال دادنامه شماره ١٥/٢/١٣٩٢ مورخ ٩٠/٩٥٤/پيرو نامه شماره هـ

يأت عمومي ديوان عدالت اداري مندرج در روزنامه رسمي به شماره  ه٢٦/١/١٣٩٢
 قلم افتادگي ، در بند الف دادنامه صدرالذكر اشتباه امالئي و از٢٤/٢/١٣٩٢ ـ ١٩٨٦٢

  .وجود دارد
  .گردد لذا بند الف بشرح ذيل اصالح و جهت درج در روزنامه رسمي ارسال مي

 ـ ٣٧٢لـت اداري در رأي شماره الف ـ نظـر به اين که شعـبه سوم ديوان عدا
، پرداخت وجوه يک ماه مرخصي مازاد بر مرخصي استحقاقي موضوع ٢٩/٢/١٣٨٩

 قانون جذب نيروي انساني به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگي مصوب ٢ماده 
 را به نرخ يوم االداء مورد حکم قرار داده است و شعبه دهم ديوان عدالت ١٣٦٧سال 

 شعبه سوم ديوان عدالت اداري  و٢٤/٩/١٣٨٧ ـ ٤٦٣٠شماره جب دادنامه اداري به مو
 اند االداء را مورد پذيرش قرار نداده ، نرخ يوم٢٦/٣/١٣٨٨ ـ٥٨٠به موجب دادنامه شماره 

الذکر محرز است و با توجه به اين که به موجب  تعارض از اين حيث ميان آراء فوق
 ديوان عدالت اداري، پيش از اين رأي  هيأت عمومي١١/١١/١٣٨٩ ـ ٤٩٦رأي شماره 

 صحيح شناخته شده بوده است، بنابراين ٢٩/٢/١٣٨٩ـ  ٣٧٢شعبه سوم به شماره  
. شود موضوع تابع رأي مذکور است و رأي اين شعبه به عنوان رأي صحيح شناخته مي

۹۵۴  
۷۴۶ 



 

ـ ۹۰ ـ 

 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ٤٣ و ماده ١٩ ماده ٢اين رأي به استناد بند 
  .ان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه الزم االتباع استديو

  مديركل هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۳۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۸نقل از شماره 
 ٢٤/٢/١٣٩٣                                                                      ٤٦٢/١٠٢/٩٣شماره

  جناب آقاي محمد سینجلی جاسبی
  رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی

هاي تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اصول قانون  به پيوست تصوير نظريه
  :گردد اساسي به منظور درج در روزنامه رسمي ارسال مي

 ٤٩٧٤٩/٣٠/٩١ رةقانون اساسي به شما) ٧٥(ـ نظريه تفسيري اصل هفتاد و پنجم ١
  ٢٣/١٢/١٣٩١مورخ 
 ٥٠٠٠٢/٣٠/٩٢قانون اساسي به شمارة ) ٥٢(ـ نظريه تفسيري اصل پنجاه و دوم ٢
  ۳۱/١/١٣٩٢مورخ 

  مقام دبير شوراي نگهبان ـ محمدرضا عليزاده قائم
  
 ٢٣/١٢/١٣٩١                                                                  ٤٩٧٤٩/٣٠/٩١شماره

  )دامت بركاته(االسالم والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني  جناب حجت
  )مدظله العالي(رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري 

، مبني بر اظهارنظر تفسيري ٢٥/٩/١٣٩١م مورخ /١ـ٦٤٢٥عطف به نامه شمارة 
درخصوص اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي، موضوع در جلسات متعدد شوراي نگهبان 

  :گردد و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعالم ميمورد بحث 
، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون »جويي از محل صرفه«ـ درج عبارت ١

، بدون تأمين منبع و »بيني در بودجه سنواتي پيش«تعيين محل و همچنين درج، عبارت 
حل اعتبارات مصوب از م«و » از محل اعتبارات مصوب مربوط«هاي  نيز درج عبارت

، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه »دستگاه
  .گردد  قانون اساسي محسوب نمي٧٥جديد مذكور در اصل 

معلوم نشدن طريق كاهش درآمد يا تأمين «ـ درمورد بند يك سؤال دوم يعني ٢
 قانون اساسي ٧٥هاد به صراحت اصل ، با توجه به اينكه اصل طرح يا پيشن»هزينه جديد

قابل طرح در مجلس نبوده، بنابراين قابل ارجاع به مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز 
  .درخصوص ساير موارد، اين شورا به نظر تفسيري نرسيد. باشد نمي

  دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي



 

ـ ۹۱ ـ 

  ٣١/١/١٣٩٢                                                                    ٥٠٠٠٢/٣٠/٩٢شماره
  نظریه تفسیري شوراي نگهبان در خصوص اصول هفتاد و پنجم

   و پنجاه و دوم قانون اساسی
  )دامت بركاته(االسالم والمسلمين آقاي محمدي گلپايگاني  جناب حجت

  )مدظله العالي(رئيس محترم دفتر مقام معظم رهبري 
، مبني بر اظـهارنظـر تفسيري ٢٥/٩/١٣٩١م مـورخ /١ـ٦٤٢٤عـطف به نامه شمارة 

 شوراي ٢/١٢/١٣٩١در خصوص اصل پنجاه و دوم قانون اساسي، موضوع در جلسه مورخ 
  :گردد نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر شورا به شرح زير اعالم مي

ـ درخصوص سؤال اول، تغيير در ارقام بودجه به نحوي كه شاكله بودجه را تغيير 
باشد، درمورد سؤال دوم   قانون اساسي مي٥٢پذير نيست و نتيجتاً خالف اصل  مكاندهد، ا

  .اين شورا به نظر تفسيري نرسيد
  دبير شوراي نگهبان ـ احمد جنتي

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۳۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۸نقل از شماره 

 ٢٧/٢/١٣٩٣                      هـ                                       ٥٠٥٢٩ت/١٩٥٨٤شماره
  هاي تحول نظام سالمت نامه درخصوص هزینه اجراي برنامه تصویب

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی
  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس معاونت برنامه

 هداشت، درمان و به پيشنهاد مشترك وزارت ب١٠/٢/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 
جمهور و به استناد اصل  ريزي و نظارت راهبردي رييس آموزش پزشكي و معاونت برنامه

  :يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد
ريال براي اجراي ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤٨(ـ مبلغ چهل و هشت هزار ميليارد ١

) ٢١(تبصره ) ب(بند ) ٢(وسعه، موضوع جزء قانون برنامه پنجم ت) ٣٤(ماده ) ب(بند 
اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي   كل كشور، در١٣٩٣قانون بودجه سال 

  :هاي تحول نظام سالمت به شرح زير هزينه شود گيرد تا براي اجراي برنامه قرار مي
  ارقام به میلیارد ریال

  میزان اعتبار  موضوع  ردیف
  ٥٥٠٠  اقد بيمه پايه سالمت از طريق سازمان بيمه سالمتبيمه نمودن افراد ف  ١

كاهش ميزان پرداختي بيماران بستري در بيمارستانهاي وابـسته بـه وزارت بهداشـت،            ٢
  ٣٣٠٠٠  درمان و آموزش پزشكي

  ٩٥٠٠  العالج، خاص و نيازمند حفاظت و حمايت مالي از بيماران صعب  ٣
  48000  جمع کل



 

ـ ۹۲ ـ 

ريال از محل اعتبارات كمك ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/١٨(د ـ مبلغ هجده هزار ميليار٢
 گيرد ها در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي سازمان هدفمندسازي يارانه

    :هاي تحول نظام سالمت به شرح زير هزينه شود تا براي اجراي برنامه
  میزان اعتبار  موضوع  ردیف
  ٣٠٠٠  در مناطق محرومبرنامه حمايت از ماندگاري پزشكان   ١

برنامه حضور پزشكان متخصص مقيم در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان و   ٢
  ٢٥٠٠ آموزش پزشكي

برنامه ارتقاي كيفيت خدمات ويزيت در بيمارستانهاي وابسته به وزارت بهداشت، درمان   ٣
  ٥٠٠٠  و آموزش پزشكي

ستانهاي وابـسته بـه وزارت بهداشـت، درمـان و     برنامه ارتقاي كيفيت هتلينگ در بيمار       ٤
  ٦٥٠٠ آموزش پزشكي

  ١٠٠٠  ها در بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي جبران آثار مرحله دوم هدفمندي يارانه  ٥
  18000  جمع کل

ريال از محل اعتبارات كل منابع ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٢(ـ مبلغ دوهزار ميليارد ٣
 ها در  به منظور جبران آثار مرحله دوم هدفمندي يارانه١٣٩٣قانون بودجه سال 

اختيار وزارت بهداشت، درمان و  بيمارستانهاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشكي در
  .گيرد تا با رعايت قوانين و مقررات مربوط هزينه شود آموزش پزشكي قرار مي

ترتيب مبلغ دو هزار و ريال به ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٤(ـ مبلغ چهارهزار ميليارد ٤
ريال براي برنامه ترويج زايمان طبيعي و مبلغ يكهزار ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/٢(پانصدميليارد 

ريال براي برنامه درمان ناباروري از محل اعتبارات ) ٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٥٠٠/١(و پانصد ميليارد 
 ١٣٩٣قانون بودجه سال ) ـ كمك به اجراي سياستهاي جمعيتي كشور١٢٩٤٥٠ـ٨(رديف 

گيرد تا با رعايت  كل كشور در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي
  .قوانين و مقررات مربوط هزينه شود

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است تا يك درصد از اعتبارات ٥
اي نامه را بابت ترويج، مديريت، پايش و نظارت بر اجر اين تصويب) الف(موضوع بند 

  .هاي تحول نظام سالمت هزينه نمايد برنامه
اي  ـ سازمان بيمه سالمت ايران مكلف است نسبت به پوشش و ارايه خدمات بيمه٦

نامه اجرايي  آيين) ١(ماده ) الف(خانوارهاي تحت حمايت فاقد بيمه پايه سالمت، موضوع بند 
ـ ٥٠٤١٦ت/٨٣٥ مارهنامه ش  كل كشور موضوع تصويب١٣٩٣قانون بودجه سال ) ٢١(تبصره  ه
  . به صورت رايگان اقدام نمايد١٦/١/١٣٩٣مورخ 
نامه  اين تصويب) ٦(شدگان موضوع بند  ـ ساز و كار و نحوه ارايه خدمات به بيمه٧

شدگان سازمان بيمه سالمت ايران خواهد بود و اطالعات مربوط به آنها  مطابق ساير بيمه



 

ـ ۹۳ ـ 

گاه اطالعات بيمه همگاني و اجباري پايه سالمت اي به نام پاي  پايگاه اطالعاتي جداگانهدر
  .شود نگهداري مي

 ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مكلف است ظرف سه ماه از محل اعتبار طرح ٨
گسترش فناوري ارتباطات و اطالعات در  (١٠٥١٧٠٠٥اي شماره  هاي سرمايه تملك دارايي

 هاي اجتماعي، د بانك و پايگاه اطالعات بيمهنسبت به ايجا) تعاون، كار و رفاه اجتماعيوزارت 
. سازي امكان استعالم بر خط و روزآمد اقدام نمايد و فراهم) پايه و تكميلي(درمان و سالمت 

گر موظفند اطالعات  هاي تجاري بيمه بيمه مركزي جمهوري اسالمي ايران و كليه شركت
  .ر دهنداختيار وزارت مذكور قرا مورد نياز را به صورت رايگان در

 اي خواهد بود  سطح و نحوه دسترسي به اطالعات اين پايگاه مطابق بخشنامهتبصره ـ
هاي بهداشت، درمان و  نامه توسط وزارتخانه كه ظرف سه ماه پس از ابالغ اين تصويب

  .شود آموزش پزشكي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي ابالغ مي
ل تعهدات خود را در حد آغاز اجراي گر پايه مكلفند سطح و شمو هاي بيمه ـ سازمان٩
گر پايه، باالترين تعهد  مالك تعهد سازمان بيمه. هاي تحول نظام سالمت حفظ نمايند برنامه

هاي بيمه پايه با توجه به مصوبه چهل و نهمين جلسه شوراي عالي بيمه  هريك از سازمان
  .سالمت كشور خواهد بود

هاي   مركزي جمهوري اسالمي ايران و شركتگر پايه، بيمه هاي بيمه ـ كليه سازمان١٠
هاي تحول نظام سالمت با وزارت بهداشت،  گر تجاري موظفند در راستاي اجراي برنامه بيمه

  .درمان و آموزش پزشكي همكاري كنند
 تعهدات خود را  هاي بيمه پايه و تجاري مكلفند در طي اجراي برنامه  شركتتبصرهـ 
  .اردادهاي فيمابين حفظ نمايندگزاران مطابق قر در قبال بيمه

هاي تشخيصي و درماني بخش بستري در مراكز درماني وابسته به وزارت  ـ هزينه١١
 براي افراد ساكن در شهرها%) ٩٠(بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معادل نود درصد 

شدگان روستايي، عشاير و شهرهاي زير بيست هزار نفر  براي بيمه%) ٩٥(و نود و پنج درصد 
هاي بخش دولتي مصوب هيأت وزيران از محل اعتبارات مربوط موضوع اين  براساس تعرفه

  .شود نامه پرداخت مي  تصويب
شدگان روستايي و عشاير و شهرهاي زير  التفاوت سهم بيمه  پنج درصد مابهتبصره ـ

 بيست هزار نفر از محل ماليات سالمت موضوع يك واحد درصد اضافه شده به نرخ ماليات بر
  .ارزش افزوده تأمين خواهد شد

دهنده خدمت موظفند تمامي داروها، لوازم، تجهيزات  ـ كليه مراكز درماني ارايه١٢
هاي آن را در  پزشكي و اقالم مصرفي مورد تعهد بيمه پايه را رأساً تهيه نموده و هزينه

ن جهت اين مراكز حق ارجاع بيمارا. صورتحساب درماني بيماران بخش بستري ثبت نمايند
  .تهيه دارو، ملزومات و لوازم مصرفي به خارج از مراكز را ندارند



 

ـ ۹۴ ـ 

ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است فهرست كليه داروها، اقالم ١٣
نامه و قيمت آنها را در ابتداي هر سال  اين تصويب) ٨(و تجهيزات مورد تأييد موضوع بند 

  .مايدها و نهادهاي ديگر اعالم ن سازمان به
دهنده خدمت موظف به تنظيم و تفكيك اسناد ارسالي  ـ كليه مراكز درماني ارايه١٤
هاي اعالمي وزارت بهداشت، درمان و  گر براساس ضوابط و سرفصل هاي بيمه به سازمان

  .باشند آموزش پزشكي مي
نامه و  هاي اجرايي و نحوه ارزيابي و نظارت بر اجراي اين تصويب ـ دستورالعمل١٥

  .شود هاي آن توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ابالغ مي امهبرن
 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مجاز است تا در سقف منابع١٦
هاي تحول نظام سالمت موضوع  يافته نسبت به جابجايي منابع، صرفاً در بين برنامه تخصيص

  .نامه اقدام نمايد اين تصويب
  ـ اسحاق جهانگيريجمهور  معاون اول رئيس

  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۳۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۸نقل از شماره 

 ٢٩/٢/١٣٩٣هـ                                                             ٥٠٣١٤ت/٢٠٣٧٩شماره
بندي گرمسیري شهرستانهاي قیر و کارزین  نامه درخصوص تعیین طبقه تصویب

  و فراشبند
  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رئیس و ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامهوزارت نیر

 مورخ ١٠٠/٣٠/١١٤٠٥/٩٣ به پيشنهاد شماره ٢١/٢/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 
 وزارت نيرو و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري ٢٤/١/١٣٩٢

  :اسالمي ايران تصويب كرد
دوره زماني آن در شهرستانهاي قير و كارزين و بندي گرمسيري، مدت و  ـ طبقه١

  :شود فراشبند به شرح جدول زير تعيين مي
  دوره زمانی  مدت  بندي گرمسیري طبقه

  اول خرداد تا پايان مرداد   ماه٣  ۱گرمسير 
  هاي ارديبهشت، شهريور و مهر ماه   ماه٣  ٢گرمسير 

  
قانون ) ٨(ع مندرج در ماده نامه از محل مناب ـ بار مالي ناشي از اجراي اين تصويب٢

ـ با رعايت سقف مقرر در قوانين بودجه ساالنه كل ١٣٨٨ ها ـ مصوب هدفمند كردن يارانه
  .شود كشور تأمين مي

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس



 

ـ ۹۵ ـ 

   روزنامه رسمي۳۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۸نقل از شماره 
 ٢٧/٢/١٣٩٣                              هـ                               ٥٠٥٧٨ت/١٩٥٤٥شماره

  هاي بازنشستگی، ازکارافتادگی نامه درخصوص افزایش مستمري تصویب
  و مجموع مستمري بازماندگان

  جمهور ریزي و نظارت راهبردي رییس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ معاونت برنامه
 ١٦/٢/١٣٩٣ مورخ ٢٥١٤٧ به پيشنهاد شماره ٢١/٢/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 

قانون تأمين اجتماعي ) ٩٦(وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و به استناد ماده 
  :ـ تصويب كرد١٣٥٤  مصوبـ

هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و مجموع مستمري   كليه مستمري١/١/١٣٩٣از تاريخ 
%) ٢٥( درصد اند، به ميزان بيست و پنج  برقرار شده١٣٩٢بازماندگان كه تا پايان سال 

  .يابد  افزايش مي١٣٩٢مستمري آنان در پايان اسفندماه سال 
  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ
   روزنامه رسمي۳۱/۲/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۵۸نقل از شماره 

  ١٦/٢/١٣٩٣                                                                              ٢٥٠٣٦رهشما
  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

) به انضمام لوح فشرده(گري  نامه ايمني در صنايع ريخته به پيوست يك فقره آيين
 است خواهشمند. گردد  قانون كار براي درج در آن روزنامه ارسال مي٨٥مصوب موضوع ماده 

 نامه  آيينروزنامه حاوياي از  دستور فرمائيد پس از درج يك نوبت، نسبت به ارسال نسخه
  .چاپ شده به دفتر روابط عمومي اقدام نمايند

  وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي ـ علي ربيعي
  

  )ریزي ریزي و لوله قطعه(گري  نامه ایمنی در صنایع ریخته آیین
  هدف و دامنه شمول

  هدف 
 نامه و مقررات حفاظت فني در گري در آيين هدف از بازنگري مبحث ريخته

رساني و تطبيق مواد  ، به روز٢٠/٨/١٣٤٧گري، آهنگري و جوشكاري مصوب  يختهر
سازي محيط كارگاه و صيانت از  آن با شرايط روز صنايع، پيشرفت تكنولوژي و ايمن

هايي  نيروي انساني و منابع مادي و پيشگيري از حوادث ناشي از كار در كليه كارگاه
و ) ريزي  لولهريزي و قطعه(گري  و تجـهيزات ريختهآالت  است كه در فرايند آنها از ماشين

 مداوم ، مداوم و نيمه)دايكست(گري تحت فشار  فرايندهاي مرتبط به غير از روشهاي ريخته
  .شود استفاده مي



 

 ـ ۹۶ ـ 

  دامنه شمول 
 قانون كار جمهوري اسالمي ايران ٨٥نامه به استناد ماده  مقررات اين آيين

ايان، كارگران و كارآموزان مشمول قانون مذكور تدوين گرديده و براي كليه كارفرم
  .باشد االجراء مي الزم

   تعاریفـفصل اول 
  .روند ها و اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي نامه واژه در اين آيين

گري مذاب فلزات  اي است كه براي ذوب، نگهداري و ريخته  محفظه نگهدارنده:بوته
  .شود استفاده مي

ها يا تركيبي از هر دوي اينها كه بر روي   اكسيدهاي فلزي يا ديگر ناخالصي:سرباره
  .شوند سطح مذاب فلزات جمع مي

شود و  اي است كه براي نگهداري، حمل و تخليه مذاب استفاده مي  محفظه:پاتیل
  .باشد قابل خم شدن مي

  .گردد هاي سقفي جا به جا مي  نوعي پاتيل است كه توسط جرثقيل:پاتیل جرثقیلی
 نوعي پاتيل است كه تخليه مواد مذاب آن از طريق مجراي :پاتیل با تخلیه از کف

  .پذيرد موجود در قسمت كف انجام مي
 اي است كه حرارت بصورت الكتريكي و توسط كويل پيچيده شده  كوره:کوره القایی

ركانس شبكه، گردد و به انواع ف در اطراف بوته يا نسوز كوره به فلز موجود در آن القاء مي
هاي  انواع كوره. گردد تقسيم مي) مصارف آزمايشگاهي(فركانس متوسط و فركانس باال 

  .باشند دار مي هاي القايي كانال هاي القايي بدون هسته و كوره فركانس شبكه شامل كوره
اي است كه حرارت در آن از طريق ايجاد   كوره:کوره قوس الکتریک مستقیم 

  .گردد رودها و بار كوره توليد ميقوس الكتريك بين الكت
 اي است كه حرارت در آن از طريق ايجاد  كوره:کوره قوس الکتریک غیرمستقیم

  .شود قوس الكتريك بين الكترودها ايجاد مي
اي است كه داراي حمام مذاب با عمق كم بوده   كوره:اي یا تشعشعی کوره شعله

 حمام از طريق گازهاي داغ در روي شود و حرارت و در ذوب فلزات از آنها استفاده مي
  .شود گردد و به انواع ثابت و دوار تقسيم مي سطح فلز و تشعشع ناشي از سقف تأمين مي

اي است كه داراي المانهاي توليد گرما   كوره:گري کوره نگهدارنده ماشین ریخته
  .نمايد گري عمل مي بوده و به عنوان نگهدارنده مذاب در ماشين ريخته

 موادي است كه به داخل كوره ذوب ريخته شده كه نهايتاً منجر به توليد :بار کوره
  .گردد فلز مذاب مي

 تجهيزاتي است كه از آن براي پيشگرم كردن بار كوره قبل از :پیش گرم بار کوره
  . گردد ريختن آن به داخل كوره استفاده مي



 

ـ ۹۷ ـ 

جاد محفظه قالب اي است از جنس چوب، فلز يا ديگر مواد كه براي اي  قطعه:مدل 
  .شود گيري از آن استفاده مي در داخل مخلوط قالب

 مخلوط از پيش شكل گرفته و قابل متالشي شدن كه در درون قالب :ماهیچه
توان  هايي را كه توسط مدل نمي هاي داخلي قطعه يا آن قسمت  گرفته تا قسمتجاي

  .تعبيه نمود، تهيه نمايد
ها   ماشين تزريق ماسه يا ديگر مخلوط:سازي هاي قالبگیري یا ماهیچه ماشین

  .گويند  منظور ساخت قالب يا ماهيچه با اعمال هواي فشرده يا ديگر گازها را ميبه
 هرگونه مواد بصورت مايع و يا جامد كه براي چسباندن ذرات :چسب ماهیچه

  .شود مخلوط ماهيچه به يكديگر به كار برده مي
فلز يا چوب كه حفره داخل آن داراي  يك سازه از جنس پليمر، :جعبه ماهیچه

  .شود شكل مطلوب ماهيچه بوده و ماهيچه در درون آن ساخته مي
اي بدون سرپوش و انتها، كه براي نگهداري مخلوط   محفظه:گري درجه ریخته
درجه از دو يا چند جزء تشكيل شده است كه . رود گيري بكار مي ماسه در هنگام قالب

هاي  به قسمت. شود و قسمت بااليي، لنگه رويي ناميده ميقسمت پاييني، لنگه زيرين 
  .شود مياني به هر تعداد لنگه وسطي گفته مي

 روشي است كه در آن قالب از طريق ريختن مخلوط ):چراغی(اي  گري پوسته ریخته
  .گيرد ماسه حاوي چسب گرماسخت بر روي مدل فلزي گرم شده، شكل مي

 ه ابتدا بصورت دوغاب بوده و از مواد ديرگداز،قالبي است ك: گري دقیق قالب ریخته
شود تا  چسب و حالل تشكيل شده كه بصورت اليه اليه بر روي مدل مومي ريخته مي

  .گري دقيق درآيد پس از سخت شدن به شكل قالب ريخته
 ماشيني است كه عمل مخلوط كردن و پوشش دادن مخلوط ماسه را :(Muller)مولر 

  .دهد ها انجام مي ها و محلول گري با استفاده از چسب فاده در ريختهبصورت مكانيكي براي است
 ماشيني است براي تهيه مخلوط ماسه يا ماهيچه كه :(Sand Mixer)میکسر 

  .دهد  طريق اضافه نمودن اجزاء مخلوط بصورت كنترل شده اين عمل را انجام مياز
 فشار ناشي از نيروي فرايندي است كه طي آن ماده ساينده با :پاشش مواد ساینده

  .كند هيدروليك يا باد و يا گريز از مركز به يك سطح برخورد مي
 اي جداگانه و قابل تعويض كه در داخل شيلنگ تجهيزات  قطعه استوانه:(Liner)الینر 

  .شود گيرد و مانع از سايش شيلنگ مي تميزكاري قرار مي
 سيستم خروج گاز قبل از  ابزار تصفيه هوا كه براي جدا نمودن ذرات از:غبارگیر

  .رود تخليه به هواي باز بكار مي
 رسيدن به صافي سطح مورد نياز توسط روشهايي مثل سنگ زدن :پرداخت کاري

  .و يا پوليش

  



 

ـ ۹۸ ـ 

اي است كه توسط فرايندهاي حرارتي، مكانيكي، هوادهي   ماسه:ماسه بازیابی شده
  .شود و تر، فرآوري مي

ضايي است كه در زير يا جلوي كوره  ف:چاله اضطراري تخلیه مذاب کوره
  .گيرد تا در مواقع اضطراري مواد  مذاب در آن تخليه گردد  ميقرار

  .گويند نمودن سرباره را از سطح مذاب فلزات مي  جدا:سرباره گیري 
 ابزاري است كه به كمك يك مكانيسم دستي يا مكانيكي :ابزار برداشتن قطعه

  .دارد  ديگر برميقطعه را از حفره قالب يا يك منطقه
گيرد  اي است كه بر روي ريل قرار مي ها يا هر گونه محفظه  سبدها، باكت:)SKIP(الوك 

  .آيد ميتوسط عمل كشش يا فشار به حركت در و
 اي است كه از يك طرف درون فلز مذاب قرار گرفته و از طرف ديگر  لوله:لوله تغذیه

  . آن به حفره قالب بريزدبه انتهاي قالب متصل است تا فلز مذاب از درون
  محوري است در پاتيل كه براي چرخش و نگاهداشتن:)Trunnion(دسته پاتیل 

  .رود آن بكار مي
  .گيرد  حلقه متصل به پاتيل است كه قالب جرثقيل در داخل آن قرار مي:)(Bail چنگک
ن  روشي است كه طي آن فلز مذاب تحت شرايط وزني يا با فشار پايي:گري ریژه ریخته

  .گردد به داخل يك قالب از جنس مقاوم نظير آهن يا فوالد ريخته شده و سپس منجمد مي
 يا) پنوماتيكي( يك دستگاه مكانيكي، هيدروليكي، نيوماتيكي :ریزي ماشین ریژه

الكتريكي است كه در آن فلز مذاب توسط نيروي وزن يا بافشار  پايين به درون قالب 
  .شود فرستاده مي بار مصرف موجود در ماشين چند

گري با قالب دائم است   يك ماشين ريخته:ریزي با فشار پایین هاي ریژه ماشین
كه معموال باالي يك كوره نگهدارنده نصب شده تا با ايجاد فشار، فلز مذاب را به لوله 

  . اتمسفر باشد٢از  ها بايد كمتر فشار در اين ماشين. تغذيه بفرستد
گري با قالب دائم كه فلز مذاب  هاي ريخته اشين ابزاري است در م:قالب دائم

  .گي در بيايد  داخل آن ريخته شده تا به شكل قطعه ريختهبه
 شدن نيمه قالبها از يكديگر بر روي  سطح روي قطعه كه به واسطه جدا:خط جدایش

  .شود آن تشكيل مي
اي كه به منظور جلوگيري از حركت   قطعه:(Stop Block)کننده  بلوك متوقف

  .شود ريزي استفاده مي اخواسته اجزاء قالب در زمان تعمير و نگهداري ماشين ريژهن
ها  ها و بوش  ماشيني است كه براي توليد لوله:گري گریز از مرکز ماشین ریخته

ها  ها و بوش در اين ماشين محور مركزي لوله. شود ه ميتوسط روش گريز از مركز استفاد
ها توسط ابعاد قالب و مقدار  ها و بوش و ضخامت لولهمطابق با محور گردش ماشين بوده 

  .تواند بصورت افقي يا مايل باشد محور فوق مي. گردد فلز ريخته شده مشخص مي



 

ـ ۹۹ ـ 

 كمترين مقدار گاز يا بخار مايع قابل احتراق  :LEL) اشتعال(حد پایینی انفجار 
  .را بوجود آورد) ياشتعال(تواند با هوا مخلوط شده و مخلوط گازي قابل انفجاري  كه مي

  مقررات عمومی: فصل دوم 
  كارفرما مكلف است نسبت به شناسايي خطرات و ارزيابي شرايط محيط كار:1ماده

 گري اقدام نموده و اقدامات كنترلي مناسب را به منظور حذف مخاطرات هاي ريخته كارگاه
  .احتمالي به عمل آورد

ناسب با نوع كار و خطرات، مطابق با گري بايد مت هاي ريخته  كارگران كارگاه:2ماده
 آموزش ايمني كارفرمايان، كارگران و كارآموزان مصوب شوراي عالي حفاظت فني، نامه آيين

  .هاي ايمني الزم را ديده و مدارك مربوطه در پرونده آنان ثبت و ضبط شده باشد آموزش
داراي گري بايد   ماشينها و تجهيزات مورد استفاده در صنايع ريخته:3ماده

 لوحه شناسايي حاوي اطالعات و مشخصات زير بوده و در محل قابل رؤيتي بر روي
  :آنها نصب شود

   نام و آدرس سازنده دستگاهـالف 
   شماره سري يا نوع دستگاهـب 
   مشخصات فني ضروري مانند توان، ظرفيت اسمي، وزنـج 
   شماره سريال و سال ساختـه 
  اره استاندارد در صورت وجود استاندارد، شمـو 

برداري و سرويس، تعمير و نگهداري  اندازي، بهره  انجام كليه امور نصب، راه:4ماده
هاي  گري بايد توسط افراد ماهر و با رعايت دستورالعمل آالت و تجهيزات ريخته ماشين

  .شركت سازنده و الزامات قانوني انجام پذيرد
 ها، ي پرونده مجزا بوده و دستورالعملگري بايد دارا ها و تجهيزات ريخته  ماشين:5ماده

  .هاي فني و ايمني در آن ثبت گردد نتايج سرويس، تعمير و نگهداري و بازرسي
گري بايد متناسب با نوع كار و خطرات   كارگران شاغل در صنايع ريخته: 6ماده

هاي ايمني و حفاظتي، گوشي ايمني، كاله  عينك(موجود با وسايل حفاظت فردي مناسب 
) بند، گتر حفاظتي و لباس مقاوم به حرارت و مانند آنها ش ايمني، دستكش، پيشو كف

  .نامه وسايل حفاظت فردي مصوب شوراي عالي حفاظت فني تجهيز گردند مطابق با آيين
ها يا تجهيزاتي كه   براي جلوگيري از تماس يا ورود افراد به داخل محفظه:7ماده

  .از حفاظ مناسب استفاده شودداراي اجزاء متحرك داخلي هستند بايد 
ازجمله ( كارفرما بايد در خصوص امكان ايجاد مخلوط هواي خطرناك : 8ماده

 كارگاه در محيط) كمبود اكسيژن، مخلوط گازهاي سمي، مخلوط گازهاي قابل انفجار و غيره
 خدمات نامه مشاورين حفاظت فني و طبق آيين(از طريق اشخاص حقيقي يا حقوقي ذيصالح 

هاي الزم را بعمل آورده و در صورت  بررسي)  مصوب شوراي عالي حفاظت فنيايمني
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هاي مربوطه  هاي پيشگيرانه الزم را اتخاذ و دستورالعمل وجود چنين مخلوطي روش
  . تهيه كندرا

ـتورالعمل:9ماده بارريزي و انتقال  هاي مكتوب براي عمليات ايمن ذوب،  كارفرما بايد دس
 اين دستورالعملها همچنين بايد شامل.  اجراي آنها نظارت نمايدمذاب را تهيه و بر نحوه

  .مشخص نمودن افراد ماهر براي انجام كار و تجهيزات حفاظت فردي مورد نياز باشد
هاي صحيح انجام كار مطابق   كارفرما بايد آموزش الزم را در خصوص روش:10ماده
ما بايد مطمئن گردد كه كارگران از كارفر. هاي مربوطه به كارگران ارائه نمايد دستورالعمل

نمايند و كارگران نيز  هاي مربوطه پيروي مي هاي صحيح انجام كار و دستورالعمل روش
  .باشند هاي مربوطه مي هاي صحيح انجام كار و دستورالعمل موظف به رعايت روش

 دهها و خطوط عملياتي را مهيا نمو  كارفرما مكلف است فاصله كافي بين ماشين:11ماده
  . تا حركت كارگران محدود نگردد

ها، جا به جايي   از فضاهاي مجزا بايد براي تعمير و نگهداري، نظافت ماشين:12ماده
سطوح مورد استفاده براي عبور افراد بايد عاري از موانع، . و اسقاط مواد استفاده گردد

  .گريس، روغن و آب و يا هرگونه مواد لغزنده باشد
گردد بايد با استفاده از  يي كه از سيستم هيدروليك استفاده ميها در ماشين: 13ماده

  .هاي ايمن از جاري شدن مايع هيدروليك و آتش گرفتن آن جلوگيري به عمل آيد روش
هاي مختلف كاري فرايند   كارفرما موظف است ميزان شدت صدا در ايستگاه:14ماده

اهش ميزان شدت صداي توليدي گيري نموده و تدابير الزم براي ك گري را اندازه ريخته
  . نمايدرا اتخاذ

گري بايد  هاي ريخته  در صورت بروز نقص فني در هر يك از اجزاء ماشين:15ماده
  .هاي ايمن از ايجاد جراحت و صدمه به كارگران، جلوگيري به عمل آيد  استفاده از روشبا

 گري يات ريختهغبار و دودهاي حاصل از عمل و هاي فلزي، گرد  بخارات فيوم:16ماده
  .بايد توسط سيستم تهويه و تصفيه مناسب از محيط خارج شود

  به منظور حذف رطوبت، روغن و ساير مايعات موجود در مواد شارژ و ابزارها:17ماده
از افزودن . بيني شده باشد رفتن آنها در كوره يا مذاب بايد تمهيداتي پيش قبل از فرو

 همچنين مواد قابل انفجار مانند مهمات جنگي بايد ها و ظروف سربسته مثل انواع كپسول
  .اكيداً خودداري شود

  . ابزارهاي زنگ زده نبايد در مذاب آلومينيم فرو برده شوند:18ماده
 هاي ها را به كارگراني واگذار نمايد كه آموزش جايي قراضه  كارفرما بايد كار جابه:19ماده

  .ها فرا گرفته باشند  نقل قراضهالزم را در رابطه با آزمايش، كنترل و حمل و
ها بايد پس از اطمينان از آزمايشات كنترلي آنها   جابه جايي و شارژ قراضه:20ماده

در خصوص امكان وجود مواد منفجره، اشيايي كه بطور بالقوه خطر انفجار دارند و ظروف 
  .توخالي در بسته انجام شود
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هاي تهيه شده از صنايع نظامي كه  جايي يا پياده كردن قراضه  قبل از جابه:21ماده
ممكن است حاوي مواد منفجره باشند بايد فرد ماهري براي بررسي وقوع احتمالي انفجار 

  .تعيين گردد
كننده تضمين نمايد  ها فقط بايد وقتي تحويل گرفته شوند كه تهيه  قراضه:22ماده

  .باشند وف توخالي دربسته ميها عاري از مواد منفجره و ظر هاي الزم انجام شده و قراضه كنترل
 اگر كارگران ماده منفجره يا مشكوكي يافتند بايد فوراً كار را متوقف كرده، :23ماده

گذاري و با استفاده از نوار مسدود نمايند و مراتب را سريعاً به فرد مسئول  محل را عالمت
 مشكوك فرد مسئول بايد مطمئن شود كه در صورت كشف مواد منفجره يا. اطالع دهند

  .گيرند ها مقامات ذيصالح فوراً در جريان امر قرار مي در داخل قراضه
اي يافتند بايد آنرا  ها ظرف توخالي دربسته  اگر كارگران در داخل قراضه:24ماده

 منظور براي استفاده مجدد، ظرف توخالي بايد به. كنار گذارده و به فرد مسئول اطالع دهند
  .ر اثر افزايش فشار دروني ظرف به  مقدار كافي سوراخ شوداطمينان از عدم ايجاد خطر د

 نامه حفاظت در مقابل  تمامي موتورها و محورهاي انتقال نيرو بايد مطابق آيين:25ماده
  .گذاري شده باشند خطرات وسايل انتقال نيرو حفاظ

  سازي گیري و ماهیچه سازي ماسه، قالب  آمادهـفصل سوم 
 سازي ماسه، هاي مورد استفاده در آماده كن خازن و مخلوطها، م  سيلوها، قيف:26ماده

سازي بعنوان فضاي بسته محسوب شده و انجام كار در آنها بايد با  گيري و ماهيچه قالب
  .كسب مجوز صادره از طرف كارفرما و رعايت اصول ايمني همراه باشد

ناسب و مؤثر ها بايد به حفاظ م ها در سيلوها، مخازن و قيف  تمامي دريچه:27ماده
  .مجهز شوند
ها و مخازن بايد   انجام عمليات خارج كردن پسماند در سيلوها، قيف:28ماده

  .اي طراحي شده باشد تا كار بصورت ايمن انجام پذيرد  گونهبه
اي  ها بايد به گونه ها در سيلوها، مخازن و قيف  مكانيزم راه اندازي دريچه:29ماده

  .اد در مسير جريان تخليه مواد جلوگيري نمايدطراحي شده باشد تا از سقوط افر
آالت مربوطه بايد متوقف  گيري ماسه، تجهيزات و ماشين  براي نمونه:30ماده
  .شده باشند
 مولرها و ميكسرها بايد داراي حفاظ باشند تا از تماس افراد با اجزاي :31ماده

  .خطرآفرين آنها جلوگيري بعمل آيد
شود، تابلوي كنترل بايد  د بصورت دستي كنترل مي هنگامي كه انتقال موا:32ماده

  :با رعايت شرايط ذيل جانمايي شود
 .الف ـ اپراتور از مكانيزم انتقال جدا شده باشد

 .ب ـ اپراتور در مسير مواد برگشتي نباشد
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 .ها دسترسي داشته باشد ج ـ اپراتور به كنترل
 اشته باشد د ـ مانعي در برابر ديد اپراتور به خط انتقال وجود ند

شوند   در مواقعي كه مواد قابل اشتعال، انفجار يا سمي جا به جا يا انبار مي:33ماده
  .رعايت كليه موارد ايمني و حفاظتي الزامي است

سازي ماسه  جايي و آماده آالت، تجهيزات و فرايند جابه  هنگامي كه ماشين:34ماده
 مناسب هاي كنترلي با استفاده از روشها بيش از حد مجاز شود،  باعث ايجاد غلظت آالينده

ها بايد به كمتر از حد مجاز رسانده شود و يا با استفاده از تجهيزات حفاظت  مقدار آالينده
  .ها به حداقل ممكن تنزل يابد فردي ميزان تماس كارگران با آالينده

هاي قابل انفجار  ، غلظت آالينده)چراغي(اي  گري پوسته  در روش ريخته:35ماده
  درصد حد پاييني انفجار٢٥ها  ايد به نحوي كنترل شود كه حداكثر غلظت آاليندهب

LEL)(باشد .  
ها، تمامي مناطقي  جايي درجه گيري و جابه سازي، قالب  در تجهيزات ماهيچه:36ماده

  .گذاري شوند كه امكان ايجاد آسيب براي كارگران وجود دارد بايد بصورت مناسب حفاظ
هاي مناسب بايد از اصابت  هاي زير و يا ديگر روش  از روش با استفاده:37ماده

سازي و  ذرات ماسه خارج شده از بين خط جدايش بين جعبه ماهيچه و دستگاه ماهيچه
  :اصابت آنها به اپراتور محافظت گردد

سازي  الف ـ از سايش سطوح فصل مشترك بين جعبه ماهيچه و دستگاه ماهيچه
 .جلوگيري گردد

وع به كار، ذرات ماسه باقيمانده در فصل مشترك بين جعبه ماهيچه ب ـ قبل از شر
 .سازي تميز گردد و دستگاه ماهيچه

 سازي در فصل مشترك بين جعبه ماهيچه و دستگاه ماهيچه) التون( ج ـ از درزگير 
 .استفاده گردد

  .هاي حفاظتي در فاصله بين اپراتور و دستگاه استفاده شود د ـ از سپرها يا پرده
سازي بايد بصورتي طراحي شده باشند كه جاگذاري و  هاي ماهيچه  جعبه:38دهما

در صورتي كه . برداشتن جعبه بدون قرارگيري دست اپراتور در معرض آسيب باشد
بيني نشده باشد نقاط مذكور بايد  هاي مناسب در طراحي جعبه ماهيچه پيش دستگيره

  . جعبه ماهيچه اضافه شودبه
ه بايد داراي استحكام الزم براي مقاومت در برابر نيروهاي  جعبه ماهيچ:39ماده

  .حين كار را داشته باشد) پنوماتيكي(مكانيكي و نيوماتيكي 
 سوراخهاي ارتباط با هوا بايد در جعبه ماهيچه يا صفحات دمش وجود :40ماده
  .داشته باشد
 ا سيستم انتقال با استفاده از حفاظ مناسب بايد از تماس احتمالي اپراتورها ب:41ماده

  . جلوگيري بعمل آيد )SKIP(ها  الوك
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سازي، بايد از تهويه مناسب براي نگهداري هواي محيط   در فرايند ماهيچه:42ماده
 سازي هاي موجود در فرايند ماهيچه كار در سطحي معادل حداكثر مقدار مجاز براي آالينده

  .استفاده شود
 مورد مصرف )MSDS(ايمني مواد  كارفـرما موظف است برگه اطالعات :43ماده

 سازي از آن سازي فرايند ماهيچه سازي را تهيه و در راستاي ايمن در فرايند ماهيچه
  .استفاده نمايد
هاي   روشسازي بايد با استفاده از هاي قالب هاي موجود در دستگاه  در پيستون:44ماده

  .ايمن از خارج شدن پيستون از داخل سيلندر جلوگيري شود
) كلمپ(ها  هاي سقوط آزاد براي بازگرداندن گيره  در هنگاميكه از سرسره:45ماده
 شده و بايد در داخل سرسره محكم) كلمپ(ها  شود، گيره زني استفاده مي هاي گيره به ايستگاه

  .مجراي خروجي سرسره نيز حفاظ داشته باشد
 باشد كه گري بايد بصورتي طراحي شده  ابزارهاي بلند كردن درجه ريخته:46ماده

  .هاي جداگانه باشند داراي فاصله كافي از كارگران بوده يا داراي دستگيره
 هاي  براي جلوگيري از ورود مواد فلزي ناخواسته به مخلوط ماسه بايد از روش:47ماده

  .استفاده شود) نظير جداكننده مغناطيسي و سرند(مناسب 
سازي  استفاده براي آماده انجام تنظيمات يا تعميرات در تجهيزات مورد :48ماده
باشد مگر اينکه وي در اين  سازي توسط اپراتور ممنوع مي سازي و ماهيچه قالب، قالب

هاي الزم را ديده باشد و مجوزهاي مورد نياز را از طرف كارفرما دريافت  رابطه آموزش
  .كرده باشد
 مناسب  براي تخليه تركيبات پوشان قالب از ظروف كار بايد از تجهيزات:49ماده

  .استفاده شود) نظير يكبركننده بشكه، شيرهاي سماوري(
 تركيبات پوشان قالب و حاللهاي قابل اشتعال بايد در ظروف دربسته :50ماده

محكم، نشكن، غيرقابل اشتعال و فقط در مقادير مورد نياز يك نوبت كاري در محل كار 
  .انبار شوند
 آبي قبل از بارريزي، سطح قالب بايد هاي پايه  در صورت استفاده از پوشان:51ماده

هاي پايه الكلي قبل از  در صورت استفاده از پوشان. بوسيله شعله دستي خشك گردد
  .بارريزي با آتش زدن سطح قالب بايد خشك گردد

 درجه ٥٥ مادامي كه از تركيبات پوشان قالب با نقطه اشتعال كمتر از :52ماده
 متر عاري از ٣اي به شعاع   اطراف نقطه مصرف، منطقهبايد در. شود سانتيگراد استفاده مي

  .هرگونه شعله نگهداشته شده و كشيدن سيگار در اين منطقه ممنوع گردد
 ظروف كار بايد در برابر ضربه محافظت شده و پس از استفاده درب آنها :53ماده
  .بسته شوند
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اي كه داراي  دهنده ها با تركيبات پوشش ها و ماهيچه  اسپري كردن قالب:54ماده
هاي مخصوص   درجه سانتيگراد هستند بايد در جايگاهها يا غرفه٥٥نقطه اشتعال كمتر از 

  .انجام شود
توان  باشد، را مي هاي سنگين كه حمل آنها مشكل مي ها و قالب  ماهيچه:55ماده

اين تدابير همچنين عمليات اسپري در .  رعايت تدابير ايمني در كارگاه اسپري نمودبا
گيري كه داراي جايگاههاي اسپري مجهز به سيستم تهويه مكنده هستند  ينهاي قالبماش

  .گردد را نيز شامل مي
 جهت جلوگيري از بيرون زدن مذاب از سطح جدايش دو نيمه قالب بايد :56ماده

  .گذاري و يا گيره استفاده شود از وزنه
 نمود زهاي قالب اقدامگري بايد نسبت به سوزاندن گا  همزمان با شروع ريخته:57ماده

  .تا از تجمع گاز در قالب و ماهيچه جلوگيري بعمل آيد
  گري هاي ذوب و ریخته فصل چهارم ـ کوره

  بارگیري خودکار کوره  
 راههاي دسترسي به نقاط بارگيري، مسيرهاي تغذيه و سكوهاي بارگيري :58ماده

  .شوندها بايد با تعبيه درهاي مخصوص محافظت  يا منطقه عبور ارابه
  براي جلوگيري از بسته شدن تصادفي و ناخواسته درها و شروع بكار مجدد:59ماده

  .دستگاه، درها بايد به ميكروسوئيچ مجهز شوند
بودن يكي از درهاي دسترسي، سيستم كنترل دستگاه بايد   در صورت باز:60ماده

مركزي بطور اتوماتيك خاموش شده و هدايت دستگاه بصورت دستي از اتاق كنترل 
  .غيرممكن باشد

 روشن كردن دوباره دستگاه از داخل اتاق كنترل مركزي فقط بايد زماني :61ماده
ميسر باشد كه درهاي دسترسي بسته بوده و قفل ميكروسوئيچ توسط يك كليد از بيرون 

  .باز شده باشد
صورت لزوم در   در مسير تغذيه، روي سكوي بارگيري مجاور كوره و در:62ماده

 محور راهنما بايد كليدهاي توقف اضطراري و كنترلهايي براي هدايت دستي نزديكي
شود  اندازي كنترلهاي فوق بايد توسط سوئيچي كه با كليد باز و بسته مي راه. موجود باشد

  .پذير باشد امكان
گرفتن كامل قيف در زير آنها   تخليه ظروف توزين فقط بايد پس از قرار:63ماده
  .انجام شود

هاي الوك  ترين قسمتهاي پيش آمده يا متحرك نوار نقاله  مابين عريض:64ماده 
)SKIP(اي آزاد و  هاي ثابت ساختمان در مسير تغذيه، بايد فاصله  دار برقي و قسمت

  . متر وجود داشته باشد٢ سانتيمتر و ارتفاع ٥٠بدون مانع به عرض 
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  اي هاي بوته کوره
 سانتيمتر باالتر ٣٠والي مفصلي كه بيش از اي ايستاده با ل هاي بوته  كوره :65ماده

  :اند، بايد به سكوهايي با مشخصات زير مجهز شوند از سطح زمين قرار گرفته
 .الف ـ از فلز يا ساير مواد مقاوم به آتش ساخته شده باشند

 .ب ـ داراي عرض كافي باشند
ـ در قسمت جلو و كناره  . يافته باشندهاي كوره و همسطح با قسمت فوقاني آن امتداد ج 

 .هاي محافظ استاندارد مجهز شده باشند د ـ به نرده و آستانه
هاي  اي از كوره كننده مجموعه هاي سوخت تغذيه ها و پمپ  اگر دمنده:66ماده

اي گازوئيل سوز، به يك منبع انرژي مشترك متصل نباشند در اين صورت بايد در  بوته
شير فلكه دستي يا اتوماتيك نصب شود تا ها يك  روي خط لوله اصلي تأمين سوخت كوره

  .ها فوراً قطع گردد هنگام بروز نقص در سيستم هوا، جريان سوخت به كليه كوره
قبل از استفاده از نظر وجود . خشك انبار شوند هاي گرم و ها بايد در مكان بوته: 67ماده

هاي جانبي بارگيري  هاي ريز بدقت بازرسي و بدون آسيب زدن به بوته يا ديواره حفره و ترك
  .همچنين به آرامي گرم و فقط توسط ابزارهايي با شكل و اندازه مناسب باال برده شوند. شوند

ها بايد توسط تعداد كافي از كارگران حمل و جابجا شود بنحوي كه از   بوته:68ماده
 فاظتينامه ح در اين زمينه رعايت آيين. مورد به كارگران جلوگيري شود آمدن فشار بي وارد

 .حمل دستي بار مصوب شوراي عالي حفاظت فني الزامي است
  اي هاي شعله کوره
دار باشند و فشار استاتيك هواي آنها حداقل  هاي گازسوز بايد دمنده  مشعل:69ماده

  . ميلي بار باشد٧٠
هاي مربوطه    كاهش فشار هوا به كمتر از مقدار حداقل بايد توسط سوئيچ:70ماده

  .جب قطع گاز در شرايط نامتعارف گرددبررسي شود تا مو
  . مسير هوا و گاز بايد مجهز به نشاندهنده فشار باشند:71ماده
  .ها بايد مجهز به شير تنظيم نهايي جريان هوا و گاز باشند  مشعل:72ماده
 مسير ورودي شعله و فاصله سرمشعل از كوره بايد براساس دستورالعمل :73ماده
  .سازنده باشد
 درصد ٢٠ت حرارتي مشعل بايد مطابق با نياز كوره و يا حداكثر  ظرفي:74ماده
  .باالتر باشد
  . در مسير گاز بايد فيلتر مناسب نصب گردد:75ماده
 درجه سانتيگراد بوده و ١٠٠ دماي مازوت ورودي به مشعل بايد حداقل :76ماده

  .پيش گرمكن مجهز به سوئيچ كنترل درجه حرارت باشد
  .باشد) شمعك(اي بايد مجهز به پيلوت   شعلههاي  مشعل كوره:77ماده
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شود، اين   چنانچه در مسير گاز طبيعي از سيستم تقليل فشار استفاده مي:78ماده
  .كننده و شير اطمينان باشد سيستم بايد مجهز به شير قطع

 گرديده  در مسير گاز طبيعي بايد حداقل يك عدد شير برقي مناسب نصب:79ماده
صورت اختالل در فشار هوا و يا عدم تعادل در فشار گاز طبيعي مسير   درو اين شير برقي بايد

  . باشد)Manual Reset(ترجيحاً اين شير بايد از نوع تنظيم دستي . گاز را قطع نمايد
 نظر  تجهيزاتي كه در معرض حرارت قرار دارند بايد براي درجه حرارت مورد:80ماده

 رفتن موجود و تدابير ايمني از برخورد تشعشع و باالهاي  شده و يا با استفاده از روشطراحي 
  .دما جلوگيري گردد

 مشعل كوره بايد طوري نصب گردد كه در شرايط كاري، از محل نصب :81ماده
  .جدا نشود

  کوره هاي القایی
 عالوه بر مواد اين بخش، موارد ذكر شده در استاندارد ملي ايران به شماره :82ماده

 الزامات ويژه: ٣ قسمتـمني تأسيسات گرمايش الكتريكي اي« تحت عنوان ٦٤٤٤ـ٣
  .باشد نيز الزامي مي» گرمايش القايي و رسانشي و تأسيسات ذوب القايي

 مغناطيسي  طراحي كوره القايي بايد به نحوي باشد كه از پراكندگي ميدان:83ماده
  .در اطراف بوته و محيط كار كوره جلوگيري نمايد

 بدون روكش به غير از آنهايي كه براي اتصال به زمين هاي  تمامي هادي:84ماده
  .گذاري شوند شود، بايد حفاظ استفاده مي) كابل ارت(

 بايد داراي امکان (steel shell)هاي القايي  هاي ذوب کوره  پوسته بوته:85ماده
  .خروج رطوبت يا بخار آب باشند

بيني شود تا   در سيستم هيدروليك تخليه كوره بايد مكانيزمي پيش:86ماده
 صورت بروز خطا يا نقص فني در آن سيستم، برگشتن آن به وضعيت عادي با سرعت در

  .كنترل شده باشد
 اگر در حين چرخش كوره، خطر سقوط كارگران به داخل چاله كوره :87ماده

اين اقدامات نبايد . وجود داشته باشد، انجام اقدامات حفاظتي در اين خصوص الزامي است
  . خطر ديگري براي كار كنان شودباعث بروز
نمايد  دهنده به شير هيدروليك كه چرخش كوره را كنترل مي  ابزار فرمان:88ماده

  .برگردد» خاموش«باشد كه با برداشتن نيروي دست به وضعيت  بايد داراي مكانيزمي 
 باشند بايد داراي كليدهاي چرخش مي  هايي که داراي قابليت  کوره:89ماده

  باشند تا از چرخش (stop)کننده  يا موانع متوقف (Limit Switch) محدودكننده
  .بيش از حد کوره جلوگيري شود
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 ها بايد از نوع هاي فشاري و اهرم هاي چرخش كوره، دكمه  در تمامي سيستم:90ماده
  .شونده باشند غيرثابت

 شهاي چرخ هايي كه قابليت چرخش در دو سمت را دارند مكانيزم  در كوره:91ماده
  .براي خروج سرباره و مذاب بايد يكپارچه باشند

هاي کوره بايد بصورتي انجام شده باشند تا محل  کشي ها و لوله کشي  سيم:92ماده
  .قرارگيري آنها در معرض حرارت ناشي از مذاب خروجي و تشعشع گرمايي آن به حداقل برسد

 حمام مذاب کوره،  قبل از وارد نمودن هرگونه ابزار عايق نشده به داخل:93ماده
بايد نيروي الکتريکي کوره را قطع نمود و نسبت به تخليه انرژي الكتريكي ذخيره شده 

اگر امكان قطع نمودن جريان برق ورودي به كوره ميسر نباشد، به منظور . اقدام نمود
گرفتگي، كليه كاربران كوره موظف به استفاده از ابزارهاي با دسته  جلوگيري از خطر برق

 .ق و يا دستكش و لباس عايق مناسب هستندعاي
رفتن بيش از حد دماي کوره بايد از ابزارهاي دقيق   براي پرهيز از باال:94ماده

  .گيري دما براي اين منظور استفاده نمود اندازه
 در صورت بروز هر گونه اشکال يا خطا در سيستم کنترل اتصال به زمين :95ماده

 .ه تا محو کامل اشکال يا خطا بايد جلوگيري شود، از ادامه كار کور)ارت(کوره 
كه به نسوزهاي كوره ) ارت( كروم سيستم اتصال به زمين ـ آنتن نيكل :96ماده

  .هاي نسوز پوشانده شوند شوند نبايد توسط تكه برده مي فرو
گردد بايد از جنس   کف مناطقي که عمل انتقال مذاب در آنها انجام مي:97ماده

باشند که باعث ايجاد حداقل فوران و ) گري يا مواد ديرگداز ه ريختهنظير ماس(موادي 
  .پاشش مذاب گردد

 اي تهيه شده باشد هاي مربوط به عمليات تخليه مذاب بايد به گونه  دستورالعمل:98ماده
  .که ايمني كارگران را در اين عمليات تأمين نمايد

واره خشک و عاري از  چاله موجود در قسمت جلو يا زير کوره بايد هم:99ماده
ساخته شده باشد که از پاشش فلز در اثر تماس ) نظير ماسه(رطوبت و روغن بوده و از موادي 

 و چاله بايد ظرفيت نگهداري حداقل يک بار کامل کوره را داشته باشد. با آن جلوگيري نمايد
  .از ذرات فلزي عاري بوده و بصورت منظم و حداقل يك بار در روز بازرسي شود

 مناطقي که احتمال پاشش فلز مذاب در آنها وجود دارد بايد همواره :100ماده
  .خشک باشند
در زمان .  تردد كارگران به چاله جلوي کوره بايد همواره تحت کنترل باشد:101ماده

 گيري حضور كارگران در چاله انجام عمليات باردهي، بارريزي، انتقال مذاب و سرباره
  .باشد ممنوع مي



 

 ـ ۱۰۸ ـ 

 باالي ناحيه ذوب و سكوي (sprinkler) نصب سيستم اطفاء حريق سقفي :102ماده
 ضمناً آب مربوط به اين سيستم هرگز نبايد بر روي منطقه. ممنوع است) عرشه كوره(كوره 

  .خطر ريخته شود
 کارفرما بايد فضاي چاله جلوي کوره را از لحاظ وجود عوامل خطرناک :103ماده

هاي ايمن راهکارهاي مناسب براي مقابله با آن که   روشبررسي نموده و با استفاده از
  .باشد را اتخاذ نمايد شامل استفاده از وسايل حفاظت فردي نيز مي

 متر و يا ٦تا شعاع (هاي نگهدارنده  هاي القايي و کوره  مناطق اطراف کوره:104ماده
 بعنوان مناطق خطرناک) لي كوره هركدام كه بزرگتر هستند برابر قطر داخ٥

لذا کارفرما بايد مناطق اطراف کوره که در آنها احتمال پاشش فلز . گردد  ميمحسوب
هاي حفاظتي با رنگ زرد يا ديگر عالئم هشداردهنده  مذاب وجود دارد را با استفاده از نرده

کشي به رنگ  هاي مجاز ورود به اين نواحي را نيز با استفاده از خط مشخص نموده و محل
  . سانتيمتر مشخص نمايد١٠رگاه و با عرض حداقل زرد بر روي کف کا

هاي القايي که احتمال پاشش فلز مذاب   ورود افراد به مناطق اطراف کوره:105ماده
در آنها وجود دارد بايد فقط محدود به افراد ماهر و تنها به منظور انجام وظايف محوله 

رد نياز براي انجام وظايف انجام کار افراد در اين مناطق بايد در حداقل زمان مو. باشد
  .محوله باشد
 محل استقرار كارگران ازجمله اپراتورهاي کوره القايي بايد در خارج از :106ماده

صورت امكان  در. منطقه اطراف کوره که احتمال پاشش فلز مذاب در آن وجود دارد، باشد
تا خطراتي كه گيري و يا ديگر موارد بصورت خودکار انجام شود  عمليات باردهي، سرباره

  .باشد به حداقل كاهش يابد متوجه اپراتور مي
 دهنده مذاب بايد از ابزارهاي هشداردهنده هاي انتقال  در هنگام حركت ماشين:107ماده

  .سمعي يا بصري و يا هردوي آنها بطور مداوم در حين حركت اين ماشينها استفاده شود
باشند و   كنترل از راه دور ميهاي انتقال مذاب كه داراي امكان  ماشين:108ماده

همچنين مسير حركت آنها بايد داراي عالئم هشداردهنده باشند تا در رابطه با شروع 
  .حركت ناگهاني آنها به كارگران هشدارهاي الزم داده شود

گيري تنها بايد از ابزارهاي مخصوص اين  گيري و يا سرباره  در مواقع نمونه:109ماده
 ابزارهايي كه داراي پوشش نسوز هستند بايد قبل از استفاده .عمليات استفاده نمود

  .زدگي باشند ابزارها بايد عاري از وجود هرگونه زنگ. زدايي شوند رطوبت
  در هنگام تعميرات بر روي مدار قدرت ترانسفورماتور  كوره در قسمت ولتاژ پايين:110ماده

  :   رعايت موارد ذيل الزامي است
 .ه ترانسفورماتور در حالت خاموش قفل شده باشدالف ـ نيروي ورودي ب

 . ب ـ با استفاده از حفاظ از تماس كارگران با مدار ولتاژ باال جلوگيري شود
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هاي ذوب القايي بايد از يك منبع آب كه در ارتفاع مناسب نصب   در كوره:111ماده
  .ودشده است براي خنك كردن اضطراري كويل كوره در مواقع اضطراري استفاده ش

 هاي نگهدارنده كردن نقاط داغ كوره اضطراري براي خنك  وسايل و تجهيزات:112ماده
  . القايي بايد در همه حال آماده و در دسترس باشد

  هاي قوس الکتریک کوره
 عالوه بر مواد اين بخش، موارد ذكر شده در استاندارد ملي ايران به شماره :113ماده

 الزامات ويژه: ٤ قسمت ـ گرمايش الكتريكي ايمني تأسيسات« تحت عنوان ٦٤٤٤ـ٤
  .باشد نيز الزامي مي» تأسيسات كوره قوس الكتريكي

 به منظور جلوگيري از برخورد كوره يا الكترودها با افراد و يا تجهيزات در :114ماده
  .زمانيكه كوره برقدار است، مكانيزم چرخش كوره بايد با جريان برق ورودي اينترالك شود

شوند، به منظور جلوگيري از حركت سقف  هايي كه از باال شارژ مي در كوره :115ماده
كوره در زمانيكه كوره برقدار است، مكانيزم شارژ كوره بايد با جريان برق ورودي 

  . شده باشداينترالك
 هنگام افزودن يا تعويض الكترودها نبايد از سقف كوره به عنوان سكو يا :116ماده

  .براي اين منظور بايد از سكو يا جايگاه كار مناسب استفاده گردد. ودجايگاه كار استفاده ش
هاي ايمن از برقدار بودن الكترودها   اپراتور بايـد با استفاده از روش:117ماده

  . يابد و بتواند جريان قوس الكتريكي را بين الكترود و شارژ برقرار كنداطالع
در روي سقف كوره قرار دارند بايد  اجزاء سيستم خنك كردن الكترودها كه :118ماده

  .به نحوي ساخته و مهار شده باشند كه امكان سقوط آنها به داخل كوره وجود نداشته باشد
را براي خنك كردن ) نظير شيلنگ آب( كارفرما بايد وسايل و تجهيزاتي :119ماده

  . نمايداضطراري نقاط داغ كوره فراهم نموده و بر تعمير و نگهداري مداوم آنها نظارت
 هاي قوس مستقيم، جريان برق به الكترودها،  قبل از تعويض الكترودها در كوره:120ماده
  . هاي چرخش كوره  و حركت دادن سقف كوره بايد قطع و قفل شوند سيستم

هاي   جنس مواد مورد استفاده در كف مناطق انتقال مذاب در محوطه كوره:121ماده
  .و فوران مذاب را به حداقل برساندقوس بايد از موادي باشد كه پاشش 

هاي قوس بايد در   با استفاده از تمهيداتي نظير ايجاد چاله در جلوي كوره:122ماده
هاي اين چاله بايد همواره  كف و ديواره. مواقع پاشش مذاب از كارگران حفاظت نمود

. نمايدخشك بوده و از موادي ساخته شده باشد كه از پاشش فلز در اثر تماس جلوگيري 
چاله بايد از . چاله بايد داراي ظرفيت نگهداري حداقل يك بار كامل كوره را داشته باشد

  .ذرات فلزي عاري بوده و بصورت منظم بازرسي شود
 مناطق تخليه، بارريزي و انتقال مذاب كه احتمال پاشش مذاب در آنها :123ماده

  .ند آب يا روغن باشندوجود دارد بايد عاري از وجود هر گونه تجمع سياالت مان
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 ورود افراد به چاله جلوي كوره بايد تحت كنترل باشد و در حين عمليات :124ماده
گيري هيچ يك از كارگران نبايد در چاله جلوي كوره  باردهي، بارريزي، تخليه يا سرباره
  . حضور داشته و يا وارد آن شوند

  منظور جلوگيري از عمليات در صورت وجود كارگران در چاله جلوي كوره به:125ماده
  .گيري استفاده از عالئم هشداردهنده الزامي است  تخليه يا سربارهباردهي، بارريزي،

 برابر قطر ٥ متر و يا ٦تا شعاع (هاي قوس الكتريك   مناطق اطراف کوره:126ماده
. گردد بعنوان مناطق خطرناک محسوب مي) داخلي كوره هركدام كه بزرگتر هستند

ما بايد مناطق اطراف کوره که در آنها احتمال پاشش فلز مذاب وجود دارد لذا کارفر
هاي حفاظتي با رنگ زرد يا ديگر عالئم هشداردهنده مشخص نموده   استفاده از نردهرا با

کشي به رنگ زرد بر روي  هاي مجاز ورود به اين نواحي را نيز با استفاده از خط و محل
  .نتيمتر مشخص نمايد سا١٠کف کارگاه و با عرض حداقل 

هاي قوس الكتريك كه احتمال پاشش   ورود افراد به مناطق اطراف كوره:127ماده
فلز مذاب در آنها وجود دارد بايد محدود به افراد مجاز و فقط به منظور انجام وظايف 

انجام كار افراد در اين مناطق بايد در حداقل زمان مورد نياز براي انجام وظيفه . باشدمحوله 
  .محوله باشد
هاي قوس الكتريك بايد   محل استقرار كارگران ازجمله اپراتورهاي كوره:128ماده

در خارج از منطقه اطراف كوره كه احتمال پاشش فلز مذاب در آن وجود دارد باشد و 
گيري دما  گيري و اندازه گيري، انتقال مذاب، نمونه  صورت امكان انجام عمليات سربارهدر

  . راه دور انجام پذيردبصورت كنترل از
هاي مكتوب براي عمليات ذوب و بارريزي را   كارفرما بايد دستورالعمل:129ماده

ها همچنين بايد شامل  اين دستورالعمل. تهيه و بر نحوه اجراي آنها نظارت نمايد
 نمودن افراد مجاز براي ورود به مناطق اطراف كوره و تجهيزات حفاظت فردي مشخص

  .مورد نياز باشد
  ها فصل پنجم ـ پاتیل

شوند بايد داراي ابزار  گري كه با دست چرخيده و تخليه مي هاي ريخته  پاتيل:130ماده
هاي بزرگ  پاتيل. قفل كردن يكپارچه باشند تا از چرخش اتفاقي پاتيل جلوگيري گردد

  .ندبايد داراي ابزار ضد چرخش خودكار باش)  كيلوگرم٥٠٠با ظرفيت بيش از (حمل و نقل مذاب 
گري و حمل ذوب داراي چنگك بايد به وسايل ايمني  هاي ريخته  پاتيل:131ماده

  .گيري نمايد مجهز شوند كه از تاب خوردن و وارونه شدن چنگك پيش
  .ها بايد در برابر گرماي تشعشعي محافظت شوند هاي پاتيل  چنگك :132ماده
 روند بايد در برابر كار ميها ب هايي كه براي اطمينان از قفل شدن دنده  گوه:133ماده

  .هاي محوري ايمن شده باشند حركت



 

 ـ ۱۱۱ ـ 

ذوب  گري و حمل هاي ريخته كردن بدون خطر پاتيل  براي اطمينان از بلند:134ماده
 وسايل شوند، تجهيزات مزبور بايد به دار بلند مي كه مستقيماً بوسيله ليفتراك چنگك

  .ايمني مجهز شوند
گري و حمل  هاي ريخته دم برگشت ناگهاني پاتيل به منظور اطمينان از ع:135ماده

  .شدن بايد در وضعيت آماده بكار قرار گيرند ذوب، وسايل قفل كردن آنها پيش از پر
  . قفل پاتيل بايد بالفاصله پيش از خم شدن و تخليه پاتيل باز شود:136ماده
قط گري و حمل ذوب ف هاي ريخته كننده اتوماتيك پاتيل  وسايل متوقف:137ماده

بايد با موادي روغنكاري شوند كه تأثيري بر عمل توقف اتوماتيك نداشته باشد و فقط بايد 
  .از روانسازهاي تعيين شده توسط سازندگان پاتيل استفاده گردد

ها و  محورهاي نگهدارنده حلقه، )Trunnion(ها   چنگك و دسته پاتيل:138ماده
ل ذوب و سرباره بايد از نظر وجود ترك و گري، حم هاي ريخته هاي برگردان پاتيل مكانيزم

هاي فوق حداقل سالي يك بار بايد توسط فردي مجاز و  قسمت. ساير عيوب كنترل شوند
داراي مهارت الزم آزمايش شده و نتايج آزمايش و اقدامات انجام شده جهت رفع نقص 

  .بايد مكتوب گردند
د پيش از استفاده خشك گري، حمل ذوب و سرباره باي هاي ريخته  پاتيل:139ماده

  .و ترجيحاً پيش گرمايش شوند
گري بايد تا حدي پر شوند كه از پاشش  هاي حمل ذوب و ريخته  پاتيل:140ماده

  .مذاب در حين حمل جلوگيري شود
شدن بيش از حد پاتيل جلوگيري نمود در اين صورت بايد   اگر نتوان از پر:تبصره

  .آيدبراي حمل آن اقدامات ايمني خاصي بعمل 
 (stopper) نشدن تصادفي استوپر ريز، براي اطمينان از باز هاي كف  در پاتيل:141ماده

  .در حين حمل و نقل بايد مكانيزم كار آن قفل گردد
هاي گردان كه به دنده توقف خودكار مجهز   هنگام حمل و نقل پاتيل:142ماده

  .نيستند، مكانيزم برگردان و تخليه پاتيل بايد قفل گردد
 هنگام بارريزي فقط بايد افرادي كه مستقيماً درگير كار بارريزي هستند :143هماد

  .در محل باقي بمانند
و ابزارهاي مورد استفاده براي اتصال آنها  )Trunnion( دسته پاتيل :144ماده

  : تجهيزات حمل و نقل فلز مذاب بايد داراي مشخصات زير باشندبه
هاي قالب مانند درگير هستند،   ه كه با چنگكهاي بدون جعبه دند الف ـ براي پاتيل

 بايد داراي يك فالنج با قطري بيشتر يا )Trunnion(ها  انتهاي هر يك از دسته پاتيل
اي   به اندازه)Trunnion( برابر قطر محور باشد مگر اينكه طول دسته پاتيل ٥/١مساوي با 

 .باشد كه امكان در رفتن قالب از آن وجود نداشته باشد
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 آنها با )Trunnion(هاي بدون جعبه دنده كه دسته پاتيل   براي پاتيلب ـ
 )Trunnion(ها  باشند، هر يك از دسته پاتيل هاي ركاب مانند درگير مي چنگك

 )Trunnion(بايد داراي يك نگهدارنده يا استاپ باشد تا از دررفتن چنگك از دسته پاتيل 
 .جلوگيري نمايد

اجزاء قالب بايد بصورتي ساخته شده باشند ، همه هاي قالب مانند ج ـ در چنگك
شده و اندازه گلوگاه  درگير Trunnion)(كه قالب بصورت صحيح با محور دسته پاتيل 

  .آن كوچكتر از اندازه فالنج باشد
شود بايد با استفاده   وقتي از پاتيل براي انجام عمليات ثانويه استفاده مي:145ماده

 هاي ناشي از آن با افراد در حين انجام لز مذاب و فيومهاي ايمن از تماس ف از روش
  . شيميايي جلوگيري گرددهاي واكنش

  مكانيزم چرخش پاتيل بايد همواره در طي كار تحت كنترل اپراتور عمليات:146ماده
  .گري باشد ريخته

  .ها حك شده باشد  مقدار بار مجاز بايد روي چنگك پاتيل:147ماده
 شدن را ندارند  بدون جعبه دنده كه چنگك آنها قابليت جداهاي  در پاتيل:148ماده

بايد به نحو مقتضي با استفاده از روشهاي ايمن از پايين آمدن غيركنترل شده چنگك در 
 .شود، جلوگيري نمود مواقعي كه اتصال قالب به پاتيل جدا مي

گيرد   در مواقعي که پاتيل توسط جرثقيل بصورت معلق و آويزان قرار مي:149ماده
  .شده آن جلوگيري شود بايد با استفاده از تمهيداتي از چرخيدن غيرکنترل

  استفاده از تجهيزات صوتي و چراغهاي گردان هشداردهنده در حين:150ماده
  .حمل و نقل پاتيل الزامي است

 در هنگام استفاده از تجهيزات خودرويي براي حمل و نقل پاتيل، بايد :151ماده
  .خوردن يا چرخيدن ناخواسته پاتيل جلوگيري نمود هاي ايمن از سر ش استفاده از روبا

هاي ايمن از بکار افتادن  ريز، بايد با استفاده از روش هاي كف  در پاتيل:152ماده
  .مکانيزم تخليه غيرکنترل شده جلوگيري شود

   حمل و نقل و بارریزي مذاب ـفصل ششم 
  هاي حمل و نقل پاتیل لیفتراك

 هاي ليفتراك نامه ايمني ماشين ه بر مواد اين بخش، رعايت مفاد آيين عالو:153ماده
  .باشد نيز الزامي مي) مصوب  شوراي عالي حفاظت فني(

 ها را در حين دار بايد به وسايلي مجهز شوند كه پاتيل هاي چنگك  ليفتراك:154ماده
  .جابجايي بطور ايمن نگهدارند

 يه پاتيل بايد طوري طراحي شده باشد كهبردن و تخل  مكانيزم كنترل باال:155ماده
  .رفتن و چرخيدن پاتيل سريعاً متوقف شود با برداشتن دست از روي آن باال
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  . سانتي متر در ثانيه باشد٢٠ حداكثر سرعت پايين آوردن چنگك بايد :156ماده
  به منظور محافظت راننده در برابر پاشش فلز مذاب بايد حفاظهاي مناسب:157ماده

  .ساق پا در محل نشستن يا ايستادن او نصب گرددپا و 
براي اين . دار بايد از نوع توپر باشند هاي چنگك هاي ليفتراك  الستيك:158ماده
  .هاي معمولي بادي استفاده شود ها نبايد از الستيك ليفتراك

هاي حمل و نقل پاتيل  گيري در ليفتراك هاي سوخت  باك سوخت و نازل:159ماده
  .ب شوند كه سوخت در اثر گرماي ناشي از مواد مذاب مشتعل نشودبايد طوري نص

 سطح ها و راهروهاي هم  براي جلوگيري از ريختن مواد مذاب فقط بايد از راه:160ماده
  .انداز استفاده شود و بدون مانع و دست

  ليفتراكدار سرعت حركت هاي چنگك ها توسط ليفتراك  هنگام حمل پاتيل:161ماده
  .ز سرعت قدم زدن معمولي باشدنبايد بيش ا

  نقل و بارریزي مذاب حمل وتجهیزات 
 هاي پاتيل کننده  مقدار وزن مجاز براي حمل بايد بر روي تمامي حمل:162ماده

  . ذکر شده باشد
ها در طول زمان  گرفته شود تا بوته نظر ها بايد تمهيداتي در  براي كمچه:163ماده

  .حمل و نقل و تخليه از آن جدا نشوند
 بايد )stand( در سيستم بارريزي خودكار، در زمان کج شدن سكو :164ماده

  . شد)stand(هاي پاتيل از سكو  شدن دسته هاي ايمن مانع از جدا  استفاده از روشبا
 اگر در مکانيزم خم شدن سيستم بارريزي خودكار اشکالي پيدا شود، :165ماده

  .يه برگردد بايد در اين حالت به موقعيت اول)stand (سكو
 اي باشد که به خوبي  مکان قرارگيري سيستم بارريزي خودكار بايد به گونه:166ماده

  .توسط اپراتور مشاهده شود
  تجهیزات سقفی حمل و نقل مذاب

 نامه حفاظتي وسايل حمل و نقل عالوه بر مواد اين بخش، رعايت مفاد آيين: 167ماده
  .باشد ز الزامي ميها ني و جابجا كردن مواد و اشيا در كارگاه

بردن مواد مذاب بايد دو ترمز مستقل از   وسايل مورد استفاده براي باال:168ماده
  :يكديگر داشته باشند كه هر يك از آنها داراي شرايط زير باشد

  . ترمزها قادر به متوقف نمودن و نگهداشتن بار در هر جهت باشندـالف 
 شوند، ترمزها بايد قادر به توقف انده ميها به حالت صفر برگرد  هنگامي كه كنترلـب 

  .مكانيزم حركت باشند
 هنگامي كه وسايل حفاظت در برابر بارگيري بيش از حد، عمل كرده و يا وقتي ـج 

كنند، مكانيزم ترمزها بايد  بردن بطور اتوماتيك عمل مي وسايل محدودكننده حركت باال
  .بطور اتوماتيك بكار بيافتد

  
  



 

 ـ ۱۱۴ ـ 

ه وزن بار تا دوسوم ماكزيمم بار مجاز باشد، تجهيزات حمل  فقط در صورتي كـد 
  .توانند به سيستم تك ترمز مجهز شوند  تن مي٢٥مذاب تا ظرفيت 

 عالوه بر اطالعات معمول ظرفيت مجاز بار نيز بايد بطور واضح و قابل :169ماده
نيز بايد ضمناً عالوه بر موارد فوق اين عبارت . فهم روي وسيله باالبر نشان داده شود

  »بردن مواد مذاب تن ظرفيت باال.... « روي باالبر نوشته شود بر
  .هاي باالبر بايد از فوالد با کيفيت مطلوب ساخته شود  قالب:170ماده
هاي باالبر و ترازوهاي آويز بايد در برابر  بردن مواد مذاب قالب  هنگام باال:171ماده

  .گرماي تشعشعي و تماس مواد مذاب محافظت شوند
 هاي هاي حمل مذاب نبايد از باالي محل هاي هوائي واگن  خطوط آهن و ريل:172ماده

  .کار دائمي عبور داده شوند
شوند  اي سقفي حمل ميها بر روي جراثقالها يا کانوايره  وقتي پاتيل:173ماده

متر  فاصله ايمن بين سطح خارجي اجزاء متحرک و قسمتهاي   سانتي۵۰حداقل بايد 
اين امر جاهايي را که مواد مذاب برداشته . ثابت و تجهيزات برقي اطراف وجود داشته باشد

  .گردد شوند را شامل نمي ها خالي مي شود و يا جايي که پاتيل يا ريخته مي
يزم قالب مربوط به حمل و نقل مذاب بايد داراي ابزار محدودکننده  مکان:174ماده

اين ابزار بايد بدون استفاده از ديگر ابزارها مستقيماً نيرو را به موتور . حرکت به باال باشد
اگر از يك سوئيچ . قالب قطع نمايد و نبايد بعنوان كنترل عمليات از آن استفاده شود

شود، از يك سوئيچ ثانويه بايد بعنوان  ل استفاده ميمحدودكننده بعنوان ابزار كنتر
  . حركت به باال استفاده شودمحدودكننده
 پايين  اگر باالبرهاي الکتريکي يا بادي مجهز به ابزار محدودکننده حرکت به:175ماده

نباشند نبايد از آنها استفاده نمود مگر اينکه امکان پايين آوردن قالب به ميزاني بيش از 
  .جاز آن وجود نداشته باشدمقدار م

 مورد استفاده در حمل و نقل مذاب) هاي فلزي كابل(هاي   تمامي سيم بكسل:176ماده
  :بايد داراي شرايط زير باشند

 .باشد) فوالدي(بايد داراي هسته فلزي )  هاي فلزي كابل(ها  الف ـ سيم بكسل
)  كابل فلزي(سل تقسيم بر اجزاء سيم بك) كابل فلزي(ب ـ ظرفيت اسمي سيم بكسل 

 .بيشتر باشد)  كابل فلزي( درصد استحکام شکست اسمي سيم بكسل ٥/١٢نبايد از 
 .در اثر حرارت وجود نداشته باشد) گريس(ج ـ امکان آسيب ديدن هسته و روانكار 

شـود و پاتيل در حـالت آويزان  د ـ زماني که تلقـيح در چـدن مذاب انجام مي
، پاييني) هاي فلـزي كابل(هاي  ل است، سيـم بكـسلبه باالبر يا جرثقـيل متـص

هاي پاييـني و شاهين حمل مذاب بايد به جهـت مصون بودن از اثرات واکنش،  قرقره
 .گذاري شوند حفاظ



 

 ـ ۱۱۵ ـ 

 کابين اپراتور بايد مقاوم به پاشش مذاب يا تشعشع حرارت يا هردوي :177ماده
  .شدن مذاب باشد اينها در زمان سرريز

  .نه قالب بايد بصورتي باشد تا به راحتي داخل چنگك پاتيل قرار گيرد دها:178ماده
 از قطعات نگهدارنده مستقل بايد براي جلوگيري از سقوط احتمالي تير :179ماده

 هاي  نگهدارندهمسير حرکت مونوريل يا جرثقيل آويز استفاده شود تا در زماني که اشكالي در
اين قطعات نگهدارنده نبايد درحالت . گردندموجود در سيستم به وجود آيد وارد عمل 

  .نرمال تحت بار قرار داشته باشند
 در مواقعي که محور، پين يا چرخ سيستم حمل و نقل سقفي مذاب دچار :180ماده
شود بايد با استفاده از قطعات نگهدارنده از سقوط اجزاء متحرك تحت بار  شکست مي

  . جلوگيري شود
يستم حمل و نقل سقفي مذاب که فقط توسط يک پيچ  قطـعات تحت بار س:181ماده

  .هاي ايمن از سقوط آنها جلوگيري نمود در جاي خود متصل شده اند، بايد با استفاده از روش
هاي حمل و نقل مذاب بايد مجهز به وسايل   تجهيزات مونوريل و جرثقيل:182ماده

  .زن و آژير باشند هشداردهنده شامل چراغ چشمك
 متر ٤٥هاي حمل و نقل سقفي مذاب  با سرعت بيشتر از   سيستم براي:183ماده

 هاي ايمن نوسانات پاتيل در طي مسير و در حالتي که پاتيل در دقيقه بايد با استفاده از روش
  .در باالترين موقعيت قرار داشته باشد به حداقل برسد

بوده و هاي حمل مذاب در نقاطي از مسير که مستقيم ن   سرعت مونوريل:184ماده
ها يا نقاط تغيير مسير به منظور به حداقل رساندن امکان پاشش  يا در حين گذر از سوئيچ
  .فلز مذاب بايد محدود شود

كننده بايد مسير متحرك مونوريل را در زمان عبور آن   يك سيستم قفل:185ماده
  .كامالً محكم نگه داشته و از تغيير جهت اتفاقي و ناخواسته آن جلوگيري نمايد

 هاي سقفي حمل مذاب در صورت عدم وجود سيستم ها و جرثقيل  مونوريل:186ماده
هاي افقي باشند تا در زمان  برق اضطراري، بايد مجهز به آزادكننده ترمز باالبر و محركه
  .قطع برق بتوان بار مذاب را بصورت اضطراري جابه جا نمود

  جایی مواد تجهیزات خاص جابه
 شود، براي ايمن نمودن تجهيزات متحرک باردهي استفاده مي وقتي از حفاظ :187ماده

افتادن كارگران بين حفاظ  فاصله بين حفاظ و تجهيزات بايد به ميزان کافي باشد تا از گير
  .و تجهيزات جلوگيري به عمل آيد

ها   هاي جرثقيل ها و همچنين بر روي پل  در طول مسير حركت جرثقيل:188ماده
 دار وجود داشته و افراد به آنها دسترسي دارند، بايد از عالئم هاي باز برق که شينه

  .هشداردهنده استفاده شود
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هاي  هايي که متصل به مگنت هستند بايد با استفاده از روش  در قالب:189ماده
  .ها از قالب جلوگيري به عمل آيد شدن ناخواسته مگنت آن ايمن از جدا
 نمايند بايد داراي بردن مواد استفاده مي االهايي که از مگنت براي ب  جرثقيل:190ماده

ضمناً . قفل نمود) خاموش(سوئيچ مدار مگنت جداگانه باشند که بتوان آن را در حالت باز 
  .هاي ايمن بتوان انرژي القايي مگنت را تخليه نمود بايد با استفاده از روش

ع جريان سوئيچ قط سوئيچ قطع جريان مگنت بايد مجزا از مدار  مدار:191ماده
 ها بايد براي اين وضعيت» روشن«يا » خاموش«دهنده موقعيت  از چراغهاي نشان. باشدجرثقيل 

اين چراغها بايد بصورتي جانمايي شده باشند که توسط اپراتور قابل مشاهده . استفاده شود
ضمناً از چند عدد المپ بايد براي چراغها استفاده شود تا در اثر سوختن يکي از . باشند

  .ها اپراتور دچار اشتباه نگرددآن
هاي مگنتي استفاده نمود  هاي آويزان  نبايد براي جرثقيل  از کنترل:192ماده

  . هاي الزم براي جلوگيري از سقوط مواد بر روي اپراتور فراهم گردد  اينکه احتياطمگر
هاي مگنتي بايد مجهز به سيستم باتري پشتيبان باشند تا   كليه جرثقيل:193ماده

  مواقع قطع جريان برق اصلي بتواند وارد مدار شده و از افتادن بار در اين وضعيتدر
هاي صوتي و نوري باشد تا به اپراتور  اين سيستم بايد مجهز به سيگنال. جلوگيري نمايد

  .وضعيت قطع جريان برق اصلي و وارد مدار شدن باتري پشتيبان را اعالم نمايد
 هاي اي کنترل راديويي باشد، بايد با استفاده از روش اگر جرثقيل مگنتي دار:194ماده

شدن مگنت ل راديويـي بتوان از غيرمغـناطيس ايمن، در زمان از دسـت رفتن کنتر
   . نمودجلوگيري
هاي  هاي اتصال مگنت بايد بصورتي طراحي شده باشند كه جريان  پالگ:195ماده

  .ورودي و خروجي به مگنت بصورت همزمان قطع گردند
ضمناً اگر . هاي باردهي نبايد از باالي محل استقرار كارگران رد شوند  باكت:196هماد

  .هاي غيرفلزي باشند نبايد از روي مناطق با دماي باال عبور داده شوند ها داراي كابل باكت
  جایی و بارریزي مذاب جابه
ل ها بايد تا سطحي پر شوند كه در حين حمل و نقل معمول احتما  پاتيل:197ماده

 تا ١٥مقدار ارتفاع خالي پاتيل بايد حداقل بين . پاشش مذاب وجود نداشته باشد
  . سانتيمتر باشد٢٠

  . مسير حركت پاتيل مذاب بايد عاري از هر گونه مانع باشد:198ماده
  در زير مسير حركت مذاب نبايد هيچگونه تجمعي از مايعات سيال:199ماده
  .موجود باشد
ه مجهز به سيستم آبگرد بايد امكان تماس مذاب با آب  در قالبهاي ريژ:200ماده

  .وجود نداشته باشد
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هاي حاوي مذاب بايد تمهيداتي لحاظ شود تا   در هنگام انتقال پاتيل:201ماده
  . شدن ناخواسته آن جلوگيري بعمل آيداز كج

 مقدار مذاب موجود در پاتيل نبايد از ظرفيت اسمي پاتيل و چنگك و :202ماده
  .كننده آنها بيشتر باشد لسيستم حم
داليلي در خارج از خط عمليات ه هاي حاوي مذاب اضافي كه ب  پاتيل:203ماده

  .اند بايد تا حد امكان در نزديكي كف كارگاه قرار گيرند  داشته شدهنگه
هاي كف ريز  ها كه در آنها از پاتيل شدن پاتيل  در مناطق بارريزي و پر:204ماده
نظير (هاي ايمن   در صورت وجود نشت فلز مذاب با استفاده از روششود، بايد استفاده مي

  .خطرات مربوطه حذف گردد) اي بيني گودال ماسه پيش
  جایی و انتقال مذاب در ارتفاع جابه
  . كند اجراء نمايد اپراتور تنها بايد دستورات شخصي كه باالبر را هدايت مي: 205ماده

ف هر شخصي صادر شود، اپراتور بايد اين  اگر فرمان توقف اضطراري از طر:تبصره
  .فرمان را اجراء نمايد

گيرها يا  ها با يكديگر و يا با ضربه ها و مونوريل  بايد از برخورد جرثقيل:206ماده
نظير استفاده از كليدهاي (هاي ايمن   ريل با استفاده از روش)stop(كننده  موانع متوقف

  .خودداري شود) تصادم و سيستم ضد (Limit Switch)محدودكننده 
هاي ايمن، پاشش مواد مذاب   در صورت برخورد بايد با استفاده از روش:تبصره

  . حداقل برسدبه
كننده باالبر است مسئوليت كنترل محكم بودن   شخصي كه هدايت:207ماده

  .گرفتن صحيح بار در قالب را برعهده دارد اتصال بار به باالبر، حفظ تعادل آن و قرار
  :بردن مواد مذاب بايد موارد ذيل رعايت گردد  در زمان جا به جايي و باال:208ماده

 .الف ـ مكانيزم حركت دادن بار نبايد دچار افزايش  يا كاهش ناگهاني سرعت شود
 .ب ـ هيچگونه مانعي نبايد در تماس با پاتيل مذاب قرار گيرد

.  گيرند رد شده يا قرارهاي حاوي مذاب نبايد در مسير خود از روي كارگران ج ـ پاتيل
از يك هشداردهنده صوتي براي آگاهي دادن به كارگران نسبت به حركت پاتيل و 

 . شدن آن بايد استفاده شودنزديك
 .هاي آويزان قرار گيرند د ـ به كارگران نبايد اجازه داده شود كه در زير پاتيل

  ل مذابفصل هفتم ـ تعمیر و نگهداري و بازرسی از مجموعه ذوب و انتقا
 اي به لحاظ هرگونه  بصورت دورهبايد) Trunnion(پاتيل  چنگك و دسته :209ماده

. تغيير شكل ظاهري، آسيب، وجود شيار و يا ترک و خوردگي سايشي مورد بازرسي قرار گيرد
 .قطعات معيوب بايد تعمير و يا تعويض شوند

 و كار با آنها نيازمندهاي بسيار بزرگ بعنوان فضاي محبوس تلقي شده   بوته:210 ماده
  .باشد صدور مجوزهاي مربوطه مي
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ها بايد بصورت ماهانه توسط افراد مجاز و داراي مهارت الزم بر پايه   بوته:211ماده
  :هاي كاربردي ذيل بازرسي شوند شاخص

 الف ـ فلز ذوب شده
 ب ـ تناوب استفاده

 ج ـ مواد نسوز مورد استفاده در بوته
 د ـ سختي شرايط كار

  تجارب بدست آمده در عمر طبيعي كاره ـ
  رفته در بوته فلزي و ـ آلياژ فلزي بكار

 فصل هشتم ـ  عملیات ثانویه بر روي فلز مذاب
هاي اجرايي عمليات ثانويه بر روي فلز مذاب را  کارفرما بايد دستورالعمل:212ماده

ه حداقل به نحوي تهيه نمايد که مقدار زمان قرارگيري كارگران در مقابل خطرات ب
  . يابدکاهش

دوي آنها بر روي فلز مذاب تنها  زايي و يا هر  انجام عمليات ثانويه يا جوانه:213ماده
  .بايد توسط كارگران مجاز و داراي مهارت الزم انجام پذيرد

دوي  زايي و يا هر هاي مورد استفاده براي عمليات ثانويه يا جوانه پاتيل  در:214ماده
نظير نصب سپر (هاي ايمن  سمت باال، بايد با استفاده از روشآنها بر روي مذاب در ق

از تماس فلـز مذاب با كارگران ) حفاظتـي و يا اعمال فاصله كافـي بين كارگران و پاتيل
  .در حين عمليات جلوگيري به عمل آورند

گيرد،  زايي در آنها توسط گاز انجام مي  در مخازني كه عمل جوانه:215ماده
 و اوب در خصوص جداره دروني و اتصاالت مربوط به گاز مورد بازرسيبايد بصورت متن

  .تعمير قرار گيرند
 شود زايي که منجر به پاشش فلز مذاب مي  انجام تزريق گاز براي عمل جوانه:216ماده
  . ممنوع است
بايد در مناطق ) به منظور گوگردزدايي( کاربيد کلسيم و مواد حاوي آن :217ماده

  .ستفاده شده و از تماس اتفاقي آنها با رطوبت جلوگيري گرددخشک نگهداري و ا
ها و مخازن بايد مطابق دستورالعمل   خشک نمودن نسوز داخل پاتيل:218ماده

 ترك و شكسته شدن اي باشد که از نحوه کار بايد به گونه. شده از طرف کارفرما انجام گيردتهيه 
  .ماس مذاب جلوگيري گرددمواد نسوز در حين خشک كردن، پيش گرم نمودن و ت

  گري کاري قطعات ریخته فصل نهم ـ تمیزکاري و تمام
  کاري اقبت از تجهیزات تمیزکاري و تماممر

 براي حفظ ايمني افراد، تعمير و نگهداري مناسب تجهيزاتي كه از پرتاب :219ماده
  .نمايند الزامي است ذرات ساينده براي تميزكاري استفاده مي
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ها و اتصاالت فلزي  مورد استفاده در تجهيزات تميزكاري  ، لولهها  شيلنگ:220ماده
 نمايند بايد بطور متناوب در خصوص كه از پرتاب ذرات ساينده براي اين منظور استفاده مي

ها و اتصاالت  ها و از نظر سايش بيش از اندازه براي لوله عيوب بوجود آمده در شيلنگ
هاي معيوب  ها و شيلنگ ه تعمير يا تعويض لولهفلزي مورد بازرسي قرار گيرند و نسبت ب

  . ديده اقدام بعمل آيد صدمه
ها بايد عاري از تجمع بيش از حد مواد  ها و قفسه  كف زمين كارگاه، تاقچه:221ماده

تمامي كف زمين كارگاه بايد . هاي فلزي بوده و بطور متناوب تميز گردد سـاينده و تراشه
سطوح معيوب كف زمين بايد تعمير . د بازرسي قرار گيرداز نظر تخريب و تغيير شكل مور

  .يا تعويض شود تا از ايجاد لغزش و حوادث ناشي از سقوط جلوگيري بعمل آيد
 و همچنين اتصاالت آنها كه شكسته شده يا داراي (Liners)الينرها  :222ماده

  . تعويض شوندباشند بايد ساييدگي شديد مي
 وظيفه آنها جلوگيري از فرار مواد ساينده است،  تمامي درزگيرهايي كه:223ماده

  .در صورت معيوب بودن بايد تعويض شوند
  .هاي حمل قطعات در صورت معيوب بودن بايد تعويض شوند  تمامي مكانيزم:224ماده
ها و قطعات متصل به آنها بايد مطابق   بازرسي، تعويض و تعمير قالب:225ماده

  .برنامه تهيه شده انجام شود
هايي كه داراي شرايط   قطعات معيوب متصل به قالب و همچنين قالب:226ماده

  :ذيل باشند بايد از چرخه مصرف خارج شوند
  . دار هاي ترك الف ـ قالب

ب ـ وجود خراشيدگي و شيار بر روي قالب به نحوي كه اندازه آنها بيشتر از مقدار 
 .مجاز براي تعمير باشند

 .درصد ابعاد اوليه قالب باشد ١٠ج ـ سايش به نحوي كه بيش از 
  . درصد ابعاد اوليه١٥د ـ افزايش ابعاد گلوگاه قالب به مقدار بيش از 

  در خصوص بند الف درصورتيكه ترك بصورت طولي وجود داشته باشد توسط:تبصره
 .باشد افراد ماهر قابل تعمير مي

  .رد تمامي تعميرات بايد توسط سازنده يا اشخاص ماهر صورت پذي:227ماده
 هنگامي كه الزم باشد يك دستگيره يا يك ساپورت به قالب و يا قطعات :228ماده

به قالب با عمل جوشكاري متصل گردد در صورتيكه طراحي قطعه نيازمند عمليات متصل 
  .حرارتي باشد، عمل جوشكاري بايد قبل از انجام عمليات حرارتي صورت پذيرد

سايل باربرداري و متعلقات آنها بايد بصورت  قبل از شروع به كار، تمامي و:229ماده
 وضعيت اگر. روزانه بازرسي شوند تا هر گونه عيب و تخريب توسط افراد ماهر مشخص شود

  .دهي قطعات ايجاب نمايد انجام عمل بازرسي در حين كار نيز بايد اضافه گردد سرويس
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 اصله از چرخه كارياند بايد بالف  وسايل باربرداري كه معيوب يا تخريب شده:230ماده
  .خارج شوند
 سوراخهاي موجود در كف زمين، سكوهاي كار كه باالتر از سطح زمين :231ماده

  .گذاري شوند هاي عبور بايد مطابق اصول ايمني حفاظ قرار دارند و ديگر محل
 وقتي ايستگاههاي كاري در مجاورت تجهيزات هستند، كنترل يا وسايل :232ماده

  :چنان جانمايي شوند كهفرمان عمليات بايد 
  .الف ـ كارگران در معرض خطرات ناشي از تخليه قطعات نباشند

ها يا وسايل فرمان عمليات  ب ـ مانعي بر سر راه دسترسي كارگران به كنترل
  . نداشته باشدوجود

  .ج ـ كارگران داراي ديد كافي نسبت به منطقه كار باشند
  .شده باشندد ـ بصورت واضح براي فرايند مربوطه مشخص 

ها يا وسايل فرمان عمليات بايد بصورتي طراحي شده باشند كه   كنترل:233ماده
ها فقط  اگر فرمان توقف اضطراري از هر نقطه صادر شود، شروع به كار مجدد دستگاه

  . طريق تابلوي كنترل اصلي ممكن باشداز
ريختگي هاي انتقال قطعات  ها و سرسره  تمامي مجاري مربوط به قيف:234ماده

  .كه براي كارگران امكان ايجاد خطر دارند بايد حفاظ گذاري شوند
ها و  هاي ايمن، بايد از تخليه خطرناك قطعات در قيف  با استفاده از روش:235ماده

  . هاي انتقال قطعات ريختگي كه خطراتي را براي كارگران به همراه دارد، جلوگيري شود سرسره
ها كه بصورت غيردستي باز و بسته  ها و سرسره قيفهاي موجود در   دريچه:236ماده

  .شوند در حالت قطع نيرو، بروز خطا يا قطع عمليات بايد به حالت بسته يا خاموش درآيند مي
دهنده قطعات مجهز به قواي محركه بايد داراي ترمز،  هاي انتقال  ماشين:237ماده

واسطه حركت آنها خطري كننده ماشين باشند تا ب گيره ريل يا ديگر ابزارهاي قفل
  .كارگران را تهديد نكند

  دهنده  انتقالهاي معمول ماشين جايي بيش از حد منظور جلوگيري از جابه  به:238ماده
  .هاي حركت استفاده شود كننده قطعات، بايد از متوقف

دهنده قطعات باعث ايجاد خطر  هاي انتقال  در جائيكه حركت ماشين:239ماده
دوي آنها  شود، بايد از وسايل هشداردهنده صوتي و يا تصويري و يا هر براي كارگران مي

دهنده با قابليت  هاي انتقال ماشين. بصورت مداوم در حين حركت ماشين استفاده شود
 از راه دور بايد داراي عالئم هشداردهنده خطر روي ماشين و همچنين در طول مسير كنترل

  . به كارگران هشدارهاي الزم داده شودحركت باشند تا در رابطه با حركت آنها،
 باشند تا گذاري شده هاي انتقال جريان الكتريكي بايد به نحوي حفاظ  شينه:240ماده

  .از ايجاد تماس اتفاقي آنها با كارگران جلوگيري شود
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باشند، بايد داراي  دهنده قطعات كه داراي راننده مي هاي انتقال  ماشين:241ماده
  .ي وي باشندسكوي كار مناسب برا

جايي و انبار نمودن مواد  هاي جاري در جابه نامه  رعايت استانداردها و آيين:242ماده
  .باشد خطرناك و نوع تجهيزات حفاظت فردي الزامي مي

 در صورتيكه افتادن قطعه از ويبره تخليه باعث ايجاد خطر براي كارگران :243ماده
  .ستفاده گرددشود، بايد از حفاظ مناسب در اين رابطه ا مي

شوند   اجزاي متحرك دستگاه ويبراتور كه باعث ايجاد خطر براي كارگران مي:244ماده
  .گذاري شوند بايد حفاظ
  نمودن سیستم راهگاهی جدا
نمودن راهگاه  هاي نواري براي جدا  در صورتيكه از قيچي و پرس و اره:245ماده
  .شده باشندگذاري  شود، نقاط خطرناك آنها بايد حفاظ استفاده مي
 روي اره نواري بايد) لحيم سخت شده(هاي زردجوش شده   قسمت:246ماده

  .همسطح يكديگر باشند
  )پاشی زنی و ماسه ساچمه(هاي سندبالست و شات بالست  دستگاه

 حصارهاي دستگاههاي سند بالست و شات بالست بايد داراي شرايط :247ماده
  :ذيل باشند

  .را به حداقل برساندالف ـ امكان فرار ذرات ساينده 
ب ـ  امكان ايجاد جريان مداوم هوا را به داخل حصار در حين عمليات، بصورت 

  .پايدار فراهم سازد
دستگاه سندبالست و شات بالست بايد وارد يك   هواي خروجي از حصار:248ماده

  .غبار گردد و آوري گرد سيستم جمع
ر نباشد تمامي مالحظات  اگر دستگاه سندبالست يا شات بالست محصو:249ماده

  .الزم بايد انجام گيرد تا افراد در برابر خطرات ناشي از پرتاب ذرات ساينده محافظت شوند
 هنگام استفاده از دستگاههاي سندبالست و شات بالست دستي، رعايت :250ماده

  :موارد ذيل الزامي است
 .الف ـ شروع و پايان كار فقط تحت كنترل اپراتور باشد

ل عمليات بايد بصورت مطمئن به لوله يا نازل دستگاه متصل شده باشد و ب ـ كنتر
 .در دسترس اپراتور باشد

ج ـ شروع و ادامه كار بايد از طريق عملكرد فشاري دست اپراتور روي كنترل يا 
 .وسايل فرمان عمليات دستگاه انجام شود

اي طراحي شده باشد  د ـ عملكرد كنترل يا وسايل فرمان عمليات دستگاه بايد به گونه
 .افتادن اتفاقي آن هنگامي كه نازل در دست اپراتور نباشد، وجود نداشته باشد كه امكان بكار
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ه ـ مواد مورد استفاده در دستگاه بايد بصورتي انتخاب شوند كه خطرات بهداشتي 
 .ناشي از تماس با ذرات سيليس را به حداقل برسانند

هاي دستگاه بايد  ريكي موجود در نازل دستگاه، لولهو ـ براي تخليه بار استاتيك الكت
 .به سيستم اتصال به زمين مجهز باشند

ز ـ در صورتيكه اپراتور در داخل منطقه محصور سندبالست يا شات بالست قرار 
در اين حالت . گرفته باشد تهويه الزم بايد انجام گيرد تا ديد كافي براي اپراتور فراهم شود

ضمناً درها بايد با . ت حصار بايد از خارج و داخل بصورت بازشو باشندتمامي درها در قسم
در صورتيكه در ورودي كارگران و در ورودي قطعات . كنترل نازل بصورت اينترالك باشند

 .مجزا باشند، در ورودي قطعات فقط بايد از خارج بسته شود
 رعايت موارد پاش هاي شات بالست يا ساچمه  هنگام استفاده از دستگاه:251ماده

  :ذيل الزامي است
الف ـ درهاي ورودي افراد در قسمت حصار بايد با کنترل سيستم سانتريفوژ 
اينترالک شود بصورتيکه تا زمانيکه درها در وضعيت بسته قرار نگيرند امکان استارت 

پاش وجود نداشته باشد، ضمناً درها بايد داراي عالئم خطر مناسب و  سيستم ساچمه
  .نها باشندمتصل به آ

ب ـ به منظور جلوگيري از بروز خطرات ناشي از پرتاب ذرات به خارج از منطقه 
  .پاش الزامي است پاش، انجام تعمير و نگهداري مناسب از تجهيزات ساچمه ساچمه

 ساچمه حتي در هنگام) الواتور(هاي دستگاه باالبرنده  ج ـ در صورت جمع شدن تسمه
كردن آن ممنوع بوده و در اين رابطه  از دست براي آزادخاموش بودن دستگاه، استفاده 

  .بايد از يك ابزار در دسترس مانند بيل يا چنگك استفاده شود
  برداري پلیسه
هاي اضافي از قطعه کار  کردن قسمت  ابزارهاي مورد استفاده براي جدا:252ماده

  .نبايد بر روي زمين رها شوند
برداري، امکان پرتاب شدن آنها  پليسه براي قطعات کوچک که در حين :253ماده

  .هاي نگهدارنده مناسب استفاده نمود گيره وجود دارد، بايد از
براي مثال، فوالد پركربن عمليات (بردارها بايد از آلياژ مناسبي   پليسه:254ماده

  .ساخته شده باشند که در حين کار دچار شکست نشوند) حرارتي شده
بردار و ايجاد جراحت براي افراد  ر رفتن پليسهدر صورتي که امکان د :255ماده

  .وجود داشته باشد، بايد از يک نگهدارنده مناسب در اين زمينه استفاده شود
  هاي ساب، سمباده و برش سنگ
 نامه هاي ساب، سمباده و برش رعايت مفاد آيين  در هنگام استفاده از سنگ:256ماده

  . الزامي است) ي حفاظت فنيمصوب شوراي عال(زني  سنگهاي  حفاظتي ماشين
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  زنی قطعات منیزیمی سنگ
آوري  زني قطعات منيزيمي بايد داراي سيستم جمع  تجهيزات سنگ:257ماده

 غبار و اي باشد که گرد مقدار سيال موجود در سيستم بايد به گونه. غبار مرطوب باشد و گرد
  .ور گردد آوري شده کامالً در آن غوطه جمع

  .جمله موتورهاي الکتريکي بايد از نوع ضد جرقه باشند کتريکي از تجهيزات ال:258ماده
  . آوري گرد و غبار تر بايد داراي تهويه باشد  مخازن جمع:259ماده
غبار بايد داراي  و آوري گرد هاي موجود در سيستم جمع ها و کانال  لوله:260ماده

  .آنها وجود داشته باشدکمترين تعداد خميدگي باشند به نحوي که امکان تميز نمودن کامل 
 زني قطعات منيزيمي بايد به موتور هاي سنگ  جريان برق ورودي به ماشين:261ماده

غبار اينترالك شده باشد  و آوري گرد كننده سطح مايع در سيستم جمع هواكش و كنترل
. زني متوقف شود غبار پديد آيد عمل سنگ و آوري گرد تا اگر هر اشكالي در سيستم جمع

زني قطعات منيزيمي بايد داراي يك سوئيچ تأخيري يا ابزار مشابه آن  ماشين سنگضمناً 
غبار به منظور  و آوري گرد زني، سيستم جمع باشد تا قبل از استارت موتور دستگاه سنگ

  .مانده شروع به كار نمايد خارج نمودن هيدروژن باقي
زني  ايي كه سنگكننده آتش مناسب بايد در ج  مواد و تجهيزات خاموش:262ماده

  .گيرد، در دسترس باشد منيزيم انجام مي
 زني منيزيم بايد داراي لباس كارهاي مناسب  اپراتورهاي دستگاههاي سنگ:263ماده

اي كه اين لباسها از تجمع گرد و غبار  از جنس پارچه داراي سطح صاف باشند به گونه
اين لباسها بايد بصورت . جلوگيري نمايند منيزيم بر روي خود و همچنين بدن اپراتور

  .اي برس زده شوند دوره
 زني زني قطعات منيزيمي براي سنگ هاي مخصوص سنگ  استفاده از ماشين:264ماده

 زني منيزيم بايد داراي عالئمي هاي سنگ در اين زمينه ماشين. باشد ديگر فلزات ممنوع مي
  .باشند» فقط براي قطعات منيزيمي«با عنوان 

توان عمل  گردد مي ندرت انجام ميه زني منيزيم ب ه عمل سنگ در صورتيك:تبصره
زني انجام داد به شرطي كه قبل و پس از پايان  سنگزني منيزيم را در ديگر دستگاههاي سنگ

 زني منيزيم كليه تجهيزات مورد استفاده از جمله سنگ، سيستم گرد و غبارگير و عمل سنگ
  .محيط اطراف نظافت گردد

  بال از تبديل به زبالهد، آنها بايد قبغبار منيزيم قابل بازيابي نباش و رد اگر گ:265ماده
 به منيزيم) نظير ماسه(كننده  كننده مخلوط شوند به نحوي كه نسبت مواد خنثي خنثيمواد 
  .هاي توليد شده بايد دفن گردد  همچنين زباله. باشد١:٣

هاي كافي  موزشزني منيزيم بايد آ  در ارتباط با خطرات خاص سنگ:266ماده
  . كارگران داده شده باشدبه
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  هاي طراحی شده براي حمل و نقل قطعات ریختگی قالب
 قطعات هاي مورد استفاده در حمل و نقل  موارد ذيل بايد درخصوص قالب:267ماده

  :ريختگي رعايت گردد
 .ها نبايد با باري بيش از ظرفيت اسمي آنها استفاده نمود الف ـ از قالب

 .دادن ناگهاني به قالب بايد پرهيز شود ب ـ از بار
 .اي پرهيز شود دادن نقطه ج ـ بار بايد در مركز قالب قرار گيرد و از بار

 .د ـ از قالب نبايد براي كاري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نمود
 .ه ـ بار نبايد توسط قطعه واسطه به گلويي قالب و بار متصل شود

 .اپراتور نبايد بين قالب و بار قرار گيرندها و انگشتان  و ـ دست
 .ها نبايد توسط اعمال جوشكاري يا برشكاري تغيير شكل يابند ز ـ قالب

  (SLING)ابزار و وسایل باربرداري 
  : ابزار و وسايل باربرداري رعايت گردد  موارد ذيل بايد در:268ماده
 .ود از ابزار و وسايل باربرداري معيوب نبايد استفاده شـالف 

 .ب ـ وسايل باربرداري نبايد توسط قطعات مربوطه تغيير طول يابند
 .هاي ابزار و وسايل باربرداري نبايد پيچ خورده يا تاب داشته باشند ج ـ پايه

 . ابزار و وسايل باربرداري نبايد بيش از بار اسمي خود تحت بار قرار گيرندـد 
 باشند بايد داراي بارهاي باالنس شده باشند  ابزار و وسايل باربرداري كه داراي سبد ميـه 

 .افتد در غير اينصورت لغزش اتفاق مي
 .و ـ ابزار و وسايل باربرداري بايد بصورت مطمئن به بارهاي مربوطه متصل شوند

 . ابزار و وسايل باربرداري بايد در برابر برخورد نقاط تيز بار مصون باشندـز 
 .ناسب از موانع نگهداشته شوندح ـ بارهاي آويزان بايد با فاصله م

 .حال حمل يا آويزان فاصله كافي داشته باشند ط ـ تمامي كارگران بايد از بارهاي در
 .ها يا انگشتان اپراتور نبايد بين ابزار و وسايل باربرداري و بار قرار گيرند ي ـ دست

 .ك ـ از اعمال بارهاي شوك مانند بايد خودداري شود
روي ابزار و وسايل باربرداري قرار دارد نبايد وسايل باربرداري ل ـ وقتي كه بار بر 

  . بيرون كشيده شودبه
  )ثقلی و فشار پایین(ریزي  فصل دهم ـ ماشینهاي ریژه

ريزي بايد در طراحي و ساخت توليدات خود  هاي ريژه  سازندگان ماشين:269ماده
  .نامه را لحاظ نمايند موارد ذكر شده در اين آيين

 نمايند ريزي اقدام مي هاي ريژه كليه افرادي كه نسبت به بازسازي و ارتقاء ماشين :270ماده
  .باشند نامه مي ملزم به رعايت موارد ذكر شده در اين آيين
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ريزي، منطقه كاري  هاي ريژه  كارفرما مكلف است هنگام نصب ماشين:271ماده
يد يا تعمير و نگهداري كافي را در اطراف آنها در نظر گيرد تا خطراتي كه در حين تول

  .شوند را به حداقل كاهش دهد متوجه كارگران مي
اي طراحي شوند كه خطرات ناشي از  ريزي بايد به گونه هاي ريژه  ماشين:272ماده

  .قطعات متحرك آنها به حداقل كاهش پيدا كند
كننده قطعه از قالب نبايد داراي سرعتي بيش از   تجهيزات ماشيني خارج:273ماده

  . ميليمتر بر ثانيه باشند مگر اينكه به خوبي محافظت شده باشند٣٠٠
 باشد، ريزي بصورت پيوسته يا خودكار در حال كار مي  در زمانيكه ماشين ريژه:274ماده

كننده قطعه به نحوي كه هماهنگ با مراحل عملياتي  استفاده از تجهيزات ماشيني خارج
  .ماشين باشد، الزامي است

 دهند، ريزي را بازسازي يا ارتقاء مي ن يا افرادي كه ماشينهاي ريژه سازندگا:275ماده
بايد ابزاري در منطقه خط جدايش قالب فراهم نمايند كه خطرات در هنگام باز و 

  . شدن قالب براي اپراتور به حداقل برسدبسته
  ميليمتر بر ثانيه باشد١٥٠ در صورتيكه سرعت باز و بسته شدن قالب بيش از :276ماده

  :حسب مورد حداقل يكي از موارد ذيل بايد رعايت گردد
 ها بايد به مقدار كافي دورتر از قالب باشد تا خطر قرار گرفتن الفـ  مكان قرارگيري كنترل

 .ها وجود نداشته باشد اجزاء بدن در ميان قالب
ها بايد به صورتي باشد كه عمليات با آنها نيازمند  ب ـ ترتيب قرارگيري كنترل

 .ده همزمان از هر دو دست باشداستفا
 ج ـ استفاده از حفاظ براي جلوگيري از ورود دستها به داخل قالبها

 ها د ـ استفاده از ساير ابزارهاي حفاظتي براي جلوگيري از ورود دستها به داخل قالب
 )فتوسل(مثل حسگر نوري 

باشند،  ر ميريزي داراي بيش از يك نفر اپراتو  هنگامي كه ماشينهاي ريژه:277ماده
  . ميليمتر بر ثانيه باشد١٥٠ها بايد كمتر از  سرعت بسته شدن قالب

 هاي انتقال خودكار مذاب از كوره نگهدارنده به ماشين  در سيستم:278ماده
اي باشد كه خطرات ناشي از فوران، نشتي يا انفجار  ريزي، طراحي سامانه بايد به گونه ريژه

  .را به حداقل برساند
هاي هيدروليك و بادي نبايد از فشار اسمي هر يك  داكثر فشار در سيستم ح:279ماده

  .از اجزاء مورد استفاده در سيستم بيشتر باشد
 صورت در. سوزي باشد  روغن هيدروليك بايد از نوع مقاوم به آتش:280ماده

ز موجود نبودن آن، خطوط و اجزاء تحت فشاربايد به مقدار كافي در برابر كوره، شعله يا فل
  .مذاب محافظت شده باشد
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 ريزي با فشار پايين، سوپاپ اطمينان فشار مخزن نبايد هاي ريژه  در ماشين:281ماده
  .باشد) ٣٠ Psi ( اتمسفر٢ بيشتر از

ريزي،  هاي ريژه  در سيستم كنترل بادي، هيدروليكي و برقي ماشين:282ماده
. وش وجود داشته باشدكليد اصلي قطع جريان با قابليت قفل شدن در حالت خام بايد

هاي بادي و هيدروليكي اين كليد بايد قابليت آزاد كردن فشار پسماند  در سيستم
  .را داشته باشد

 كنترل استارت موتور بايد به منظور جلوگيري از عملكرد اتفاقي پوشانده :283ماده
  .شده باشد
د كه در مواقع ريزي بايد داراي نوعي استارتر موتور باشن هاي ريژه  ماشين:284ماده

بروز اشكال در منبع نيرو يا نوسانات ولتاژ موتور از كار افتاده و براي استارت مجدد نيازمند 
  .عملكرد به صورت دستي باشد

ريزي بايد مطابق  هاي ريژه هاي برقي ماشين كشي سيستم  نصب و سيم:285ماده
  .با دستورالعمل ايمني ارائه شده از طرف سازنده دستگاه باشد

هاي ايمن، خطرات بالقوه مربوط   طراح قالب بايد با استفاده از روش:286دهما
  . اپراتور و ديگر كارگران را كاهش دهدبه

  سازنده قالب بايد قالب را مطابق طراحي انجام شده، توليد و تمامي موارد:287ماده
  .ايمني موجود در آن را لحاظ نمايد

ها با استانداردهاي ايمني اطمينان  لب كارفرما موظف است از مطابقت قا:288ماده
  .حاصل نمايد
 هاي  در حمل و نقل قالب توسط زنجير، باالبر، خودرو و يا دست بايد احتياط:289ماده

  . الزم بكار برده شود
 كارگران بايد از وضعيت دمايي قالبي كه در حال حمل آن هستند آگاه باشند :290ماده

  .تا دچار سوختگي نشوند
جايي  حمل و نقل و جا به ها بايد بر روي آنها حك شده باشد تا براي زن قالب و:291ماده

  .آنها از تجهيزات مناسب استفاده شود
جاكننده آنها  ها بايد بصورت ايمن و محكم به تجهيزات جابه  قالب:292ماده

  . گردندمتصل
 هاي كار با ريزي موظف است دستورالعمل هاي ريژه  سازنده ماشين:293ماده

ها بايد شامل اطالعات مربوط به نصب،  اين دستورالعمل. ريزي را تهيه نمايد  ريژههاي شينما
  .عمليات و تعمير و نگهداري آنها باشد

نمايند موظفند  ريزي اقدام مي هاي ريژه  افرادي كه نسبت به ارتقاء ماشين:294ماده
ينه شده است را هاي به دستورالعمل كار با آنها كه شامل تعميرات مربوط به ماشين
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 تجهيزات بهينه ها و هاي مهندسي و كنترل اين اطالعات بايد شامل نقشه.  نمايندارائه
  .شده باشد
هاي  هاي تعمير و نگهداري ماشين  كارفرما موظف است دستورالعمل:295ماده

ها و يا  هاي ارائه شده از سوي سازندگان ماشين ريزي را بر اساس دستورالعمل ريژه
 آنها و يا بر اساس تجربيات شخصي خود تهيه و بر اجراي آنها نظارت نمايد هاي دهدهنارتقاء

  .تا براي كارگران عملياتي و تعمير و نگهداري خطرات به حداقل برسد
ريزي را   كارفرما مسئوليت بازرسي و تعمير و نگهداري از تجهيزات ريژه:296ماده

ها بايد شامل  اين بازرسي. باشد ا، دارا مي منظور به حداقل رساندن خطرات براي اپراتورهبه
بيشترين تأكيد مربوط به موجود بودن و . تنظيمات، وضعيت و عملكرد تجهيزات باشد

  .باشد عملكرد ابزارهاي حفاظتي مي
  انجام تعمير و نگهداري بر روي ماشينهايي كه داراي حفاظ نبوده و:297ماده
  .باشد جود دارد، ممنوع ميشدن فشار باقيمانده در آنها و امكان آزاد
باشد كارفرما   در خصوص انجام كار در مناطقي كه در ديد مستقيم نمي:298ماده

  .موظف است يك سيستم هشداردهنده مناسب را تهيه و نصب نمايد
 كارگران تعمير و نگهداري يا تنظيم ماشين كه بر روي ماشينهايي كه :299ماده

 نمايند بايد حضورخود را در محل از طريق سيستم ميباشند كار  معرض ديد ديگران نمي در
  .هشداردهنده نصب شده در محل به ديگران اطالع دهند

 هر يك از كارگران كه مجبور است بصورت فيزيكي بدن خود را در داخل :300ماده
هاي  ماشين قرار دهد قبل از اين كار بايد ماشين را غير فعال نموده و با استفاده از روش

  . حركت اجزاء ماشين جلوگيري نمايدايمن از
  هنگامي كه به منظور رفع اشكاالت، الزم است كار تعمير در حين روشن بودن:301ماده

توانند  مي) باشند عموماً كارگران تعمير و نگهداري مي(دستگاه انجام پذيرد، كارگران مجاز 
 حالت دامه دهند و در اينها به كار خود ا ها و يا كار در محوطه پشت حفاظ برداشتن حفاظبا 

  .بدن آنها نبايد در مسير حركت اجزاء متحرك ماشين قرار گرفته باشد
آالت به خط توليد بر عهده   مسئوليت صدور تأييديه براي بازگشت ماشين:302ماده

ها  كارگران تعمير و نگهداري بوده و آنها بايد قبل از صدور تأييديه از نصب صحيح حفاظ
  .ن شده باشنددر محل خود مطمئ

ريزي بايد مجهز به ابزارهاي  هاي ريژه  كارگران تعمير و نگهداري ماشين:303ماده
 نياز خود باشند تا بتوانند مورد (Stop Blocks)كننده  هاي متوقف مخصوص و بلوك

  .وظايف خويش را به صورت ايمن انجام دهند
اموش نمودن دستگاه اندازي و خ  كارفرما مكلف است بر اجراي مراحل راه:304ماده

انجام عمل خاموش نمودن . دستورالعمل ارائه شده از طرف سازنده دستگاه نظارت نمايدمطابق 
  .باشد دستگاه به منظور انجام امور بازرسي، تنظيم و يا تعمير و نگهداري مي
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 شده هاي تزريق مذاب به داخل قالب بايد بصورت مناسب پيش گرم  لوله:305ماده 
آنها پوشانده شده باشد تا امكان بيرون زدن مواد مذاب و خارج شدن آن و قسمت رويي 

  .وجود نداشته باشد
  گري گریز از مرکز  فصل یازدهم ـ ریخته 

  ریزي   لولهـالف 
گري گريز از مركز بايد از  ها و ايستگاههاي مختلف كار در ريخته  ماشين:306ماده

  .اطاق كنترل قابل رؤيت باشند
گري گريز از  وقف اضطراري و كنترلهاي مربوط به ماشين ريخته كليد ت:307ماده

  .مركز بايد هنگام ذوب ريزي و چرخش دستگاه در دسترس اپراتور ماشين باشد
. پذير باشد ها در حين بارريزي نبايد امكان قالب) بست(كردن گيره   باز:308ماده

ومغناطيس بايد طوري ، هيدروليك يا الكتر)پنوماتيك(هاي نيوماتيك  ضمناً بست قالب
  .شدن آنها وجود داشته باشد طراحي شده باشند كه فقط پس از انجماد ذوب امكان باز

  براي پيشگيري از جابجايي ناخواسته، حفاظهاي متحرك بايد در موقعيت بسته:309ماده
  .نگهداشته شوند

 هاي ناخواسته ن پاتيل، لوچه و ناوداني بارريز بايد هنگام بارريزي در برابر تكا:310ماده
  .حفاظت شوند
  .ها بايد پيش از استفاده خشك شوند  ناوداني بارريز، لوچه و قالب:311ماده
  . منطقه زير و اطراف پاتيل بايد خشك نگهداشته شود:312ماده
 در مواردي كه تميزكاري پاتيل و ناوداني بارريز با دوران آنها حول محور :313ماده

اي كه احتمال  ترين منطقه افت محوطه اطراف از بيرونيگيرد، نظ مركزيشان انجام مي
  .پاشش قطعات فلزي وجود دارد، بايد انجام پذيرد

 گري گريز از مركز به منظور جلوگيري از وارد آمدن هاي ريخته  در ماشين:314ماده
 صدمه به اپراتورها بواسطه پرتاب ذرات و حركت طولي ماشين و لوله، تابلوي كنترل ماشين

  .خارج از منطقه خطر باشدبايد 
 شدن گري گريز از مركز به منظور جلوگيري از جدا هاي ريخته  در ماشين:315ماده

  :باشد موارد ذيل بايد رعايت گردد اجزاء قالب از يكديگر كه ناشي از اعمال نيروي سانتريفوژ مي
 .هاي قالب مناسب و كافي باشد الف ـ استحكام قالب و قفل

 .لب مطابق مقدار مجاز آن باشدب ـ سرعت دوران قا
 .ج ـ فشار اعمالي محدود به مقدار مجاز باشد

 هاي محدودكننده، بايد از افزايش سرعت دوران ناخواسته  با استفاده از سوئيچ:316ماده
  .آالت و تجهيزات جلوگيري گردد و حركت طولي خطرآفرين غيرمجاز ماشين



 

 ـ ۱۲۹ ـ 

گري گريز از مركز بايد  الت ريخته طراحي منطقه نقل و انتقاالت محصو:317ماده
  .افتادن كارگران وجود نداشته باشد اي باشد كه امكان گير به گونه

 در صورت متحرك بودن قالبها و امكان نزديك شدن آنها به نقطه توقف :318ماده
اي باشد كه از گير افتادن كارگران در فضاي بين قالبها و نقطه توقف  بايد طراحي به گونه

  .بعمل آيدجلوگيري 
هاي  ها از غلطك  به منظور جلوگيري از سقوط و يا از جا دررفتن قالب:319ماده

  .كننده، بايد از راهنماهاي ثابت يا قطعات نگهدارنده استفاده نمود حمل
گري  هاي ريخته گري در ماشين هاي مذاب براي ريخته  چرخش پاتيل:320ماده

به اين منظور اپراتور بايد ديد كامل و . ور باشدگريز از مركز بايد كامالً تحت كنترل اپرات
ضمناً شروع چرخش پاتيل بايد با فشار دادن . بدون محدوديت به روند كار داشته باشد

  .مداوم دكمه كنترل مربوطه توسط اپراتور انجام پذيرد
گري   به منظور جلوگيري از پرتاب مذاب در حين چرخش قالب در ريخته:321ماده

  .هاي مناسب استفاده گردد  بايد از حفاظگريز از مركز،
 گري هاي ريخته  به منظور جلوگيري از شروع به كار ناخواسته و ناگهاني ماشين:322ماده

گريز از مركز و حذف خطرات مربوطه، بايد از شروع به كار مجدد خودكار اين ماشينها 
  .جلوگيري بعمل آيد

  ریزي  بوشـب 
 مجهز به حفاظ مناسب بوده تا از پاشش مواد مذابريزي بايد   دستگاه بوش:323ماده

  .در هنگام كار دستگاه، جلوگيري بعمل آيد
ريزي بايد مجهز به سيستم تخليه خودكار   مخزن پوشان دستگاه بوش:324ماده

  .فشار هوا باشد
 پوشان داخل قالب دستگاه بايد قبل از تخليه مذاب به داخل آن از لحاظ :325ماده

  .گرددخشك بودن بررسي 
باشد  هاي داخل قالب كه بر پايه الكل يا مواد مشابه مي  استفاده از پوشان:326ماده
  .ممنوع است
 ريزي بايد از بسته شدن  قبل از تخليه مذاب به داخل قالب فلزي دستگاه بوش:327ماده

  .كامل درب آن اطمينان حاصل گردد
، بايد از جنس فلزات پوشان به داخل قالب) هاي النس(هاي پاشش   لوله:328ماده

  .كم مقاومت مانند مس يا برنج يا آلومينيم باشند
 دسته برس سيمي مورد استفاده براي تميز كردن پوشان باقيمانده در :329ماده

  .داخل مذاب نبايد از جنس فلز باشد
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 ميليمتر ٣٠ تا ٢٥هاي چوبي با ضخامت حداكثر  شود از دسته  توصيه مي:تبصره
  .استفاده شود
  . خارج نمودن قطعه از داخل قالب بايد پس از توقف كامل قالب انجام پذيرد:330ماده
 مذاب  به منظور جلوگيري از پاشش مواد مذاب به خارج از دستگاه، مقدار:331ماده

  .ريخته شده بايد متناسب با ظرفيت قالب باشد
رهاي ريزي استفاده از ابزار و فيكسچ  جهت تعويض قالبهاي دستگاه بوش:332ماده

  .مخصوص الزامي است
كردن در مخزن مخلوط هوا و پوشان بايد از بسته بودن   قبل از باز:333ماده

شير ورودي هوا به داخل مخزن و تخليه كامل هواي فشرده داخل آن اطمينان 
  .حاصل گردد

   سایر مقرراتـفصل دوازدهم 
 پذيرد و  صدور مجوز كار بايد توسط كارفرما يا نماينده وي انجام:334ماده

بايد بصورت حداقل شامل نوع فرايند، مخاطرات شغلي، اقدامات كنترلي و مدت زمان 
  .انجام كار باشد

 قانون كار جـمهوري اسالمي ايران، كليه ٨٨ با عنـايت به ماده :335ماده
ها و  ها، دستگاه اشخاص حقيقي و يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشـين

ي و حفاظتي ـپردازند مكلف به رعايت موارد ايمن نامه مي  آيينتجهيزات مشـمول اين
  .باشند مناسب مي
 كارفرما موظف است از پيمانكاراني استفاده نمايد كه داراي صالحيت :336ماده

  .نامه ايمني امور پيمانكاري مصوب شوراي عالي حفاظت فني باشند ايمني بر اساس آيين
انون كار جمهوري اسالمي ايران،  ق٩٥ و ٩١ به استناد مواد :337ماده

نامه بر عهده كارفرماي كارگاه بوده و در صورت  مسئوليت رعايت مقررات اين آيين
وقوع هرگونه حادثه بدليل عدم توجه كارفرما به الزامات قانوني، مكلف به جبران 

  .باشد خسارات وارده مي
 ٩١ و ٨٥ه استناد مواد ب تبصره ٦و  ماده ٣٣٧ فصل و دوازدهنامه مشتمل بر  اين آيين

شوراي عالي حفاظت فني   ١٣/١٢/١٣٩٢ قانون كار جمهوري اسالمي ايران در جلسه مورخ
 و  اجتماعي رسيده استکار و رفاه , تعاونبه تصويب وزير  ٢٤/١/١٣٩٣تهيه و در تاريخ 

  .باشد  روز پس از درج در روزنامه رسمي الزم االجراء مي١٥
, گري نامه و مقررات حفاظت در ريخته  آيين٧ الي ١مواد نامه مذکور جايگزين  آيين

 توسط شوراي عالي حفاظت فني تهيه ٢٠/٨/١٣٤٧آهنگري و جوشکاري که در تاريخ 
  .باشد مي, گرديده

   ـ علي ربيعيوزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي
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  ضمایم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مولر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  میکسر
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  گیري دستگاه قالب
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گیري دستگاه قالب
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  سازي دستگاه ماهیچه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سازي دستگاه ماهیچه
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  يا کوره شعله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
 

  اي کوره بوته
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 کوره القایی
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

 کوره قوس الکتریک



 

 ـ ۱۳۶ ـ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  پاتیل و جرثقیل حمل پاتیل
  
  
  
  
  
  
 

 
 
 

  لیفتراك حمل پاتیل
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  لیفتراك حمل پاتیل
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  
  

  ابزار و وسایل باربرداري
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  سندبالست در فضاي محصور
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دستگاه سندبالست دستی
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  )ثقلی(ریزي  ماشین ریژه
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  )فشار پایین(ریزي  ن ریژهماشی
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  )فشار پایین(ریزي  ماشین ریژه
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  گري گریز از مرکز افقی ماشین ریخته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  گري گریز از مرکز عمودي ماشین ریخته
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  ریزي ماشین بوش
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  ٩٢ ـ ١/١٨٦ ـ ١٦٠٤شماره پرونده 
  سؤال

 و ٢٥ ناظر به ماده ١٣٩٢ از قانون مجازات اسالمي ١٣٧با عنايت به محتواي ماده 
صي سابقه محكوميت قطعي به مجازات جرم تبصره آن از قانون مارالذكر، چنانچه شخ

درجه شش داشته باشد و مجدداً مرتكب جرم درجه شش يا درجه چهار ديگر شود آيا 
  مقررات تكرار قابل اعمال هست يا خير؟ 



 

 ـ ۱۴۵ ـ 

  ٢٥/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠٤١/٩٢/٧نظريه شماره
  

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 از قطعیت چنانچه شخصی مرتکب جرم درجه شش شده باشد و پس

حکم، مرتکب یکی از جرایم درجه یک تا شش دیگري شود با توجه 
، اگر حکم محکومیت قطعی 1392 قانون مجازات اسالمی 137به ماده 

اجراء نشده و موضوع مشمول مرور زمان اجراي حکم نیز نشده باشد 
از موجبات تشدید مجازات به لحاظ تکرار جرم است ولی چنانچه 

 قانون مرقوم که 25اء شده باشد با توجه به ماده محکومیت قطعی اجر
 فرض اعاده حیثیت ننموده است، مشمول مقررات 6براي جرم درجه 
  .شود تکرار جرم نمی

  ٭٭٭٭٭
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  ٩٢ ـ ١/١٨٦ ـ ١٣٢٢شماره پرونده 
  سؤال

 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و ١٨حسب ماده 
اشخاصي كه در تهيه مواد دارويي به هر كيفيتي مرتكب  ١٣٣٤آشاميدني مصوب 

 شوند از قبيل آن كه جنسي را به جاي جنس ديگر قلمداد نمايند و يا آن را با مواد تقلب
خارجي مخلوط سازند و همچنين با علم به فساد و تقلبي بودن آن مواد براي فروش آماده 

ويي را به جـاي داروي ديگر بدهند و يا عرضـه بدارند و يا به فروش برسـاند و يا دار
 : مجازاتهاي ذيل محكوم خواهند شدبه

 كننده در صورتي كه استعمال مواد دارويي منحصراً علت فوت باشد مجازات تهيه: الف
كننده حبس دائم با  اعدام است و در صورتي كه يكي از علل فوت باشد مجازات تهيه

  :مقررهبا عنايت به اين ... اعمال شاقه خواهد بود
 اساساً ماده فوق و بندها و ١٣٧٩ آن قانون اصالحي ٣ ماده ١ـ آيا با وجود تبصره ١
باشد يا آنكه  اي خاص به اعتبار قانوني خود باقي مي هاي آن كماكان به عنوان مقرره تبصره

  به كلي نسخ گرديده است؟
 ت بهداشتـ بر فرض اعتبار ساخت اقالم دارويي مجاز بر اساس فهرست منتشره وزار٢

نظير الكل طبي اتانول توسط اشخاص فاقد صالحيت و يا فاقد پروانه ساخت معتبر از 
  باشد؟ اي قابل مجازات مي وزارت مذكور با چه مقرره
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كننده در ماده مورد سؤال چه شخصي است و آيا به فروشنده  ـ مقصود از تهيه٣
 كننده قابل اطالق است ت تهيهساز تقلبي كه قادر به معرفي سازنده نيس  دارويي دستاقالم

 باشد؟ اي قابل مجازات مي يا خير؟ در صورت منفي بودن پاسخ فرد مذكور با چه مقرره
 مزبور پاسخ ١٨ ماده ٣ـ در خصوص قرار توقيف اجباري متهمين موضوع تبصره ٤

 چيست و آيا با وضع مقررات عمومي بعدي نسخ شده است يا خير؟
 به موجب قانون ١٣٧٤ قانون صدرالذكر الحاقي ٣ده  ما٦ ـ با عنايت به تبصره ٥

 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوراكي و آشاميدني ٣اصالح ماده 
   آن در صالحيت چه دادگاهي است؟١٨رسيدگي به جرايم موضوع ماده 

  ١٧/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠٣٣/٩٢/٧نظريه شماره
  

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد 18اده ـ م1

 با اصالحات و الحاقات بعدي راجع 1334خوردنی و آشامیدنی مصوب 
 به تقـلب در تهیه مواد دارویی به شـرح مندرج در این ماده اسـت

 اصالحی این قانون مربوط به واردات و خرید 3 ماده1در حالیکه تبصره
اخذ مجوز از وزارتخانه مربوطه است و این دو و فـروش دارو بدون 

  . حیث موضوعات مطرح شده متفاوتند و تعارضی با هم ندارنداز
ـ ساخت هر نوع دارو یا فرآورده بیولوژیکی توسط اشخاص فاقد 2

 قانون مربوط به مقررات امور 15صالحیت یا فاقد پروانه مطابق ماده 
  جرم محسوب1334ی مصوب پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدن

 .و مرتکب قابل مجازات است
 18کننده، هریک از اشخاصی هستند که در ماده  ـ منظور از تهیه3

هاي مقرر در   اشاره شده و حسب مورد به مجازاتقانون مرقوم به آن
 .ذیل ماده مذکور محکوم خواهند شد

ون  قان18 ماده 2مقرر در تبصره ) قرار توقیف(ـ قـرار بازداشت 4
هاي   قانون آئین دادرسی دادگاه35 بحث با توجه به بند هـ ماده مورد

عمومی و انقالب در امور کیفري به اعتبار خود باقی است و نسخ 
 .نشده است

 قانون مـربوط 3 مـاده 29/1/1374 الحـاقی 6 ـ طبـق تبـصره 5
به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی 

 این قانون در صالحیت دادگاه 18 موضوع ماده  جرائمرسیدگی به
  .انقالب اسالمی است
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  ٩٢ ـ ١/١٨٦ ـ ١٥٤٥شماره پرونده 

  سؤال
 قانون مجازات اسالمي و محدوديت ١٠٦ـ آيا مرورزمان شكايت موضوع ماده ١

 شدن اين قانون االجراءزماني شاكي در اعالم شكايت در جرايم قابل گذشتي كه قبل از الزم
 واقع شده است جاري است؟

ـ باتوجه به اينكه در آن مهلت يكساله از تاريخ اطالع از وقوع جرم براي طرح ٢
بيني شده است آيا مهلت شكايت كيفري در صدور چك بالمحل از شش ماه شكايت پيش

  به يكسال از زمان صدورگواهي عدم پرداخت افزايش يافته است؟
  ١٧/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠٢٤/٩٢/٧ نظريه شماره

  
  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 1392 قانون مجازات اسالمی 11ـ با توجه به صراحت بند ت ماده 1
مقررات مرور زمان شامل جرائم سابق بر وضع این قانون فوراً اجراء 

 قانون یاد شده در خصوص سقوط حق 106لذا مقررات ماده . شود می
ر مبحث چهارم ـ  شکایت کیفري به شرح مذکور در این ماده که د

بینی شده است، بر جرایم سابق بر وضع این قانون نیز  مرور زمان پیش
  .تسري دارد

ـ قانون صدور چک، قانون خاص است و مقررات مربوط به طرح 2
  این قانون کماکان به قوت11هاي مقرر در ماده  شکایت کیفري و مهلت

 1392سالمی  قانون مجازات ا106خود باقی است و مقررات عام ماده 
  .ناسخ خاص مقدم نیست

  ٭٭٭٭٭
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  ٩٢ ـ ١٦/٩ ـ ١٥٢٧شماره پرونده 
  سؤال

 ٩/١٢/١٣٩١ حمايت خانواده مصوب ٤ موضوع ماده هاي خانوادگيآيا در پرونده
كاهش طالق كه در راستاي ارجاع  حضور خوانده در جلـسات طرح مداخله به منظور

باشد، مشمول رأي حضوري است مذكور مي و فصل دوم قانون ٢٥ مشاوره موضوع ماده به
  و يا غيابي؟
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  ١٦/١٠/١٣٩٢ ـ ٢٠١٧/٩٢/٧ نظريه شماره
  

  نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به فرض استـعالم و باتوجه به تـعریفی که از رأي غـیابی 

 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقالب در 303در ماده 
ه خوانده، سابقه ابالغ واقعی اخطاریه در امور مدنی آمده، چنانچ

پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز 
اي هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی  حضور نیافته و الیحه

نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوي دادگاه در دعاوي 
شرکت خانوادگی نسبت به خوانده، غـیابی محسوب است و صرف 

 قانون 16خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده 
 شدن  در خارج از دادگاه، موجب حضوري1391حمایت خانواده مصوب 

  .گردد رأي مزبور نمی
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۷/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۶۳نقل از شماره 
  ٣١/٢/١٣٩٢                                                                        ٩٢/٢٣٥/ره هـشما

  ٩٢/٢٣٥: روندهالسه پک          118 :ماره دادنامه  ش       ٨/٢/١٣٩٣: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

  آباد غرب  دادستان عمومي و انقالب شهرستان اسالم:یشاک
 رئيس ١٣/١٠/١٣٩١ـ١٩٨٥٦٦ شماره ـ نامه١ ابطال :موضوع شکایت و خواسته

مقام وزير کشور   قائم٩/١١/١٣٩١ ـ ١٤١٠٣٣/٨شماره ـ بخشنامه ٢جمهوري  دفتر رئيس
 مديرکل ١٥/١١/١٣٩١ـ  ٩٦٣٠٦/٢٢/٧١ـ بخشنامه شماره ٣در امور اجتماعي و فرهنگي 

  دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري کرمانشاه
آباد غرب به موجب شکايت  ب شهرستان اسالم دادستان عمومي و انقال:کار گردش

  : اعالم کرده است که٢٢/٢/١٣٩٢ ـ ٩٢/١٦١نامه شماره 
 قانون جامع کنترل و مبارزه ١٣ ماده ١رساند مطابق تبصره  به استحضار عالي مي«

 مصرف دخانيات از جمله عرضه قليان در اماکن ١٥/٦/١٣٨٥ملي با دخانيات مصوب 
ها نيز  خانه نامه اجرايي اين قانون قهوه  آيين١ ماده ٨ر بند عمومي ممنوع شده است و د

 ٢١/٨/١٣٩٠ک ـ ٤٥٩٤٤ت/١٦٥٣٩٤اند و مصوبه شماره  جزء اماکن عمومي محسوب شده
ها  خانه وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک مبني بر خروج قهوه

به موجب رأي وحدت رويه  خدمت اماکن عمومي به لحاظ مخالف بودن آن با قانون از
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.  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ابطال شده است٢٩/٨/١٣٩١ ـ ٦٠٧اره ـشم
 و ١٣/١٠/١٣٩١ ـ ١٩٨٥٦٦بنابراين دستور و بخشنامه رياست جمهوري به شماره 

مقام وزير در امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور به شماره  دستور بخشنامه قائم
استانداران سراسر کشور و بخشنامه مديرکل دفتر امور  به ٩/١١/١٣٩١ ـ ١٤١٠٣٣/٨

 ١٥/١١/١٣٩١ـ  ٩٦٣٠٦/٢٢/٧١اجتماعي و فرهنگي استانداري کرمانشاه به شماره 
 از  خانه که مبين اجازه استعمال دخانيات در اماکن عمومي و مستثني کردن قهوه

 و همچنين نامه اجرايي آن اماکن عمومي است مغايرت صريح با قانون مذکور و آيين
.  هيأت عمومي ديوان عدالت اداري دارد٢٩/٨/١٣٩١ ـ ٦٠٧رأي وحدت رويه شماره 

ـ دادستان عمومي و انقالب . استـاالشعار مورد تقاض هاي فوق طال بخشنامهـلذا اب
  »آباد غرب اسالم

  :هاي مورد اعتراض به قرار زير است نامه و بخشنامه
  جمهوري ئيس دفتر رئيس ر١٣/١٠/١٣٩١ ـ ١٩٨٥٦٦ـ نامه شماره ١«

  زاده جناب آقاي ملک
  جمهور و رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري معاون محترم رئيس

  جناب آقاي غضنفري
  وزير محترم صنعت، معدن و تجارت

  جناب آقاي نجار
  وزير محترم کشور

  سالم عليکم
هاي سنتي  خانه و قهوهداران  خانه  اتحاديه قهوه٢٤/٨/١٣٩١ـ  ١٠٥/١١٠نامه شماره 

 همراه ضمايم آن در خصوص موضوع مورد اشاره به استحضار رياست جمهوري رسيدکشور 
  :نوشت فرمودند پي

  باسمه تعالي« 
  زاده جناب آقاي ملک

  جناب آقاي غضنفري
  .شخصاً پيگيري دستور اجرا شده و اعالم نتيجه نماييد

  جناب آقاي نجار
 زحمتکشان داران جزء  خانه قهوه.  مزاحمت درست شوداجازه ندهيد اين قدر براي مردم

  »ـ رئيس دفتر رياست جمهوري. کشور هستند
  اجتماعيمقام وزير کشور در امور  قائم٩/١١/١٣٩١ـ  ١٤١٠٣٣/٨ـ بخشنامه شماره ٢«

  و فرهنگي
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   محترم سراسر کشوراناستاندار
  :سالم عليکم

 ها و مصوبه دولت مبني بر خانه با احترام، پيرو مکاتبات قبلي در خصوص قهوه
مستـثني شدن آنها از شمول اماکن عـمومي تصوير دسـتور جديد رياست جمهوري 

 و مکاتبه وزير کشور با ديوان عدالت اداري به شماره ١٣/١٠/١٣٩١ـ ١٩٨٥٦٦ شماره به
شود دستور فرماييد اماکن عمومي ناجا و   ارسال مي٢٦/١٠/١٣٩١ـ ٦١/٦/١/١٣٤٤٥٩

به دليل عرضه قليان ) داران خانه قهوه(استان از برخورد با شاغالن اين صنف اداره بهداشت 
شود  خودداري نمايند البته نصب تابلو از مضرات قليان که توسط ادارات بهداشت تهيه مي

  ».ها الزامي است خانه در قهوه
 مديرکل دفتر امور اجتماعي ١٥/١١/١٣٩١ ـ ٩٦٣٠٦/٢٢/٧١ـ بخشنامه شماره ٣«

   استانداري کرمانشاهو فرهنگي
  رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان

  فرماندهي محترم انتظامي استان
  مديرکل محترم صنعت، معدن و تجارت استان

  مديرکل محترم ميراث فرهنگي و صنايع دستي و گردشگري
  هاي تابعه استان فرمانداران محترم شهرستان

  :سالم عليکم
مقام وزير کشور   قائم٩/١١/١٣٩١ ـ ١٤٠٣٣/٨ر نامه م، به پيوست تصويبا احترا

ها و  خانه  امور اجتماعي و فرهنگي و ضمايم مربوطه در خصوص مستثني کردن قهوهدر
 داران به دليل عرضه قليان و همچنين لزوم نصب تابلو  خانه برخورد با شاغالن صنف قهوهعدم 

 خواهشمند است دستور فرماييد. شود اماکن ارسال ميبه مضرات مصرف قليان در اين مربوط 
  ».اقدامات الزم را معمول نمايند رساني و هماهنگي اطالع

جمهور،  در پاسخ به شکايت مذکور دائر به درخواست ابطال نامه رئيس دفتر رئيس
به موجب اليحه شماره ) جمهور حوزه معاونت حقوقي رئيس(معاون امور حقوقي دولت 

  : توضيح داده است که٩/٦/١٣٩٢ـ ١١٤٥٠٧/١٩٨١٨
 در خصوص تقاضاي ابطال ٥/٤/١٣٩٢ـ ٩٢/٢٣٥با احترام، عطف به نامه شماره «

و بخشنامه شماره ) ١٣/١٠/١٣٩١ ـ ١٩٨٥٦٦موضوع نامه شماره (جمهور  دستور رئيس
مقام وزير در امور اجتماعي و فرهنگي وزارت کشور و نيز   قائم٩/١١/١٣٩١ ـ ١٤١٠٣٣/٨
 مديرکل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي ١٥/١١/١٣٩١ـ  ٩٦٣٠٦/٧١٢٢ شماره بخشنامه

داران، با   خانه استانداري کرمانشاه در خصوص خودداري از برخورد با شاغالن صنف قهوه
 وزارت کشور رد شکايت ١٣/٥/١٣٩٢ ـ ٥٨٨٩٧عنايت به دفاعيات موضوع نامه شماره 

  ».باشد مورد تقاضا مي
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 مديرکل دفتر امور حقوقي وزارت کشور ١٣/٥/١٣٩٢ ـ ٥٨٨٩٧متن پاسخ شماره 
  :نيز به قرار زير است

  در خصوص دادخواست دادستان٥/٤/١٣٩٢ـ ٩٢/٢٣٥احتراماً، بازگشت به نامه شماره «
 هاي وزارت کشور و استانداري آباد غرب مبني بر ابطال دستور رياست جمهور و بخشنامه اسالم

  .رساند کرمانشاه به استحضار مي
  خود نقض٢٦/١٠/١٣٩١ـ ٦١/٦/١/١٣٤٤٥٩الف ـ وزارت کشور بر اساس نامه شماره 

 صادر شده از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري را خواستار شده است ٦٠٧دادنامه شماره 
 ٢٨/١١/١٣٩١ـ ٩٠/١٢٤٣و در کميسيونهاي تخصصي ديوان عدالت اداري طي نامه شماره 

 است نظر به اين که دادخواست شاکي مستند اداره کل هيأت عمومي در دست بررسي
بدواً رسيدگي به دادخواست وزارت کشور و بررسي مجدد دادنامه .  اين دادنامه استبه

  .رسد مذکور ضروري به نظر مي
ب ـ صـرف نظر از ايراد فوق، داليل صدور دستور وزارت کشور و ايرادات وارده 

  :ودش الذکر به شرح ذيل اعالم مي  دادنامه فوقبه
ـ استناد به قانون شهرداريها از حيث تعريف اماکن عمومي محل ايراد است، ١

، در صدد بيان وظايف ١٣٤٥ قانون شهرداريها مصوب ٥٥ ماده ١٤که بنـد  آن چه
 وبراي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و همچنين رفع خطر از بناها «شهرداريها 

بوده و » ... و داالنهاي عمومي وديوارهاي شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومي
به عبارت ديگر، .  هيچ وجه، هدف آن تعريف يا احصاي اماکن عمومي نبوده استبه

از قانوني به قانون ديگر متفاوت است و در هر مورد بايد » اماکن عمومي«تعريف و مصداق 
 در پرونده حاضر تعريف و مصداق. به قانون مربوطه و متناسب به موضوع رجوع کرد

را بايد در قوانين و مقررات مربوط به دخانيات مانند قانون جامع کنترل » اماکن عمومي«
نامه اجرايي آن با مصوبه اخير وزراي عضو کميسيون  و مبارزه ملي با دخانيات و آيين

اين تفکيک و بسترمند بودن مصاديق اماکن . اجتماعي و دولت الکترونيک جستجو کرد
  .ز به رسميت شناخته شده استعمومي در حقوق خارجي ني

تنها » قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با دخانيات «١٨رغم اين که ماده  ـ علي٢
نامه اجرايي قانون را بر عهده هيأت وزيران قرار داده است، اما هيأت عمومي  تصويب آيين

 را  خود، صراحتاً تعيين مصاديق اماکن عمومي٢٢/٦/١٣٨٩ ـ ٢٢٢/٨٩در دادنامه شماره 
اين بدان معني است که تعيين مصاديق اماکن . بر عهده هيأت وزيران قرار داده است

 از مصاديق  خانه پذير است و خارج شدن قهوه عمومي از طريق مصوبات اجرايي امکان
 دقيقاً در راستاي اجراي حکم و مجوز ٢١/٨/١٣٩٠ـ ١٦٥٣٩٤اماکن عمومي طي مصوبه 

 ديگر، از آنجا که هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، به عبارت. قانون انجام شده است
صالحيت تعيين و احصاء اماکن عمومي را مطابق رأي مذکور براي قوه مجريه به رسميت 
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بر وظايف و اختيارات قانوني و لزوم در نظر گرفتن مالحظات  شناخته است، قوه مجريه بنا
ان که قبالً هيأت عمومي ديوان رسد چن و شرايط اجتماعي نه تنها مجاز، بلکه به نظر مي

عدالت اداري نيز تصريح داشته است، تنها مرجع صالح در تشخيص و تعيين مصاديق 
تواند در زمانهاي مختلف مکانهايي  به همين جهت قوه مجريه مي. اماکن عمومي است

رأي . را از شمول مصاديق اماکن عمومي حـذف يا مکانهايي را به آن اضافه نمـايد
: ، اوال٢٩/٨/١٣٩١ً ـ ٦٠٧أت عمومي ديوان عـدالت اداري به شماره دادنامه اخير هي

 ٢٢/٦/١٣٨٩ ـ ٨٩/٢٢٢به نوعي در تضاد آشکار با دادنامه پيشين خود به شماره 
با پذيرش اختيار تعيين مصاديق اماکن عمومي توسط قوه مجريه از سوي :  ثانياًاست،

 قانون شهرداريها، فاقد وجاهت قانوني ٥٥  ماده١٤ديوان عدالت اداري، استناد به بند 
  .رسد به نظر مي

  » .لذا با توجه به مراتب و مستندات فوق تقاضاي رد شکايت شاکي مورد استدعاست
مديرکل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري کرمانشاه نيز به موجب اليحه 

  : توضيح داده است که٥/٥/١٣٩٢ـ ٢٩٨١٨/٢٢/٧١شماره 
 که در ٥/٤/١٣٩٢ـ ٩٢/٢٣٥اريه تبادل لوايح موضوع پرونده کالسه عطف به اخط«
دفاعاً » با رعايت مهلت پاسخگويي« به استانداري کرمانشاه ابالغ شده ٢٤/٤/١٣٩٢تاريخ 

  :رساند به استحضار مي
 قانون ٢٠اصل (عنه است  ـ از آنجا که تساوي آحاد ملت در برابر قانون مفروغ١
وارد بر نحوه اقامه دعوا به وسيله دادستان عمومي و انقالب بدايتاً ايرادات «) اساسي

يادآور و به شرح آتي ساير » آباد غرب را که با اصل ياد شده در تغاير است شهرستان اسالم
  .رساند دفاعيات را به عرض مي

رسيدگي در ديوان مستلزم  «١٣٨٥ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ٢١وفق ماده 
  .يق مدارک و مستندات و توديع هزينه دادرسي استتصد» تقديم دادخواست

درخواسـت ابطال مصوبات دولتي نيز در هيچ جاي قانون مستثني از رعايت قواعد 
هايي که با قرار عدم صالحيت از مراجع قضايي ديگر  اال در مورد پرونده. ياد شده نيست

  ). قانون صدراالشاره٢١ ماده ١تبصره . (شود که نياز به تقديم دادخواست ندارد ارسال مي
داليل عديده ديگر در تأييد ادعاي لزوم تقديم درخواست ابطال مصوبات دولتي 

 آيين دادرسي ١٠ و ٢هاي اضافه شده به ذيل مواد  تبصره« روي برگ دادخواست بر
 آباد غرب بنابراين آقاي دادستان عمومي و انقالب شهرستان اسالم. باشند عدالت اداري ميديوان 
يشگاه قانون و همانند ساير شهروندان تکليف به تنظيم درخواست بر روي برگ در پ

باشد  وانگهي مواردي که دادستان از پرداخت هزينه دادرسي معاف مي. دادخواست دارند
  قانون امور حسبي٣٧٦المثل در ماده  کما اين که في. نيازمند تصريح قانونگذار است

فيه موجب  ليکن در ما نحن. ني و بدون هزينه استدرخواستهاي دادستان از دادگاه مجا«
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» قانوني براي معافيت از پرداخت هزينه دادرسي در ديوان عدالت اداري وجود نداشته
  .هذا به اين تکليف عام نيز عمل نشده است مع

آباد غرب  ـ از سوي ديگر آقاي دادستان عمومي و انقالب شهرستان اسالم٢
ر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري کرمانشاه مديرکل دفت«اند که  مدعي شده

 کماکان به اجراي مصوبه ١٥/١١/١٣٩١ـ  ٩٦٣٠٦/٢٢/٧١ موجب بخشنامه شماره به
در حالي که نامه مورد اشاره منصرف از عنوان و تعريف . »ابطالي اصرار ورزيده است

مه باشيد بخشنا بخشنامه نزد علماي حقوق اداري است و همان گونه که مسبوق مي
سندي است که به خلق و انشاء دستورات کلي در باب چگونگي اجراي يک قانون يا 

اما نامه منتسب به آقاي پرويني وجه اخباري داشته و بدون . پردازد نامه مي آيين
مقام وزير کشور در   قائم٩/١١/١٣٩١ ـ ١٤٠٣٣/٨ و تصرف صرفاً نامه شماره دخل

. ز مقامات اجرايي استان منعکس کرده استامور اجتماعي و فرهنگي را به تعدادي ا
 آيين دادرسي ٢٠بند ب ماده (لذا از اين حيث شکايت متوجه استانداري نيست 

  ).ديوان عدالت اداري
  ».ـ مآالً صدور قرار رد شکايت به طرفيت استانداري کرمانشاه را استدعا دارد٣

سا، مستشاران و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤ
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

   هیأت عمومیرأي
 به بعد قانون جامع کنترل و مبارزه ملي با ١١نظر به اين که مطابق مواد 

عمومي ممنوع ، استعمال و عرضه دخانيات در اماکن ١٣٨٥دخانيات مصوب سال 
، ١٣٤٥ها اصالحي سال   قانون شهرداري٥٥ ماده ١٤اعالم شده است و مطابق بند 

 جزء اماکن عمومي احصاء شده است و با توجه به اين که رأي شماره  خانه قهوه
 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که در آن مصوبه شماره ٢٩/٨/١٣٩١  ـ٦٠٧

و کميسيون امور اجتماعي و دولت  وزيران عض٢١/٨/١٣٩٠ک ـ ٤٥٩٤٤ت/١٦٥٣٩٤
 از مصاديق اماکن عمومي ابطال شده است نيز  خانه الکترونيک مبني بر حذف قهوه

هاي مورد اعتراض که متضمن  مؤيد همين معني است، در نتيجه نامه و بخشنامه
 ١ ها است، مغاير حکم قانونگذار است و مستند به بند خانه جواز استعمال قليان در قهوه

وان عدالت اداري مصوب ـکيالت و آيين دادرسي ديـ قانون تش٨٨ و ماده ١٢ه ماد
  .شود  ابطال مي١٣٩٢سال 

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
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   روزنامه رسمي۷/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۶۳نقل از شماره 
  ٢١/٢/١٣٩٣                                                                        ٩٠/٩٢٥/ره هـشما

  ٩٠/٩٢٥: روندهالسه پک       478 :ماره دادنامهش       ١٠/٧/١٣٩١: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور:یشاک
برگزاري دستورالعمل نحوه  «١٩ ابطال ماده :موضوع شکایت و خواسته

موضوع » امتحان عمومي و تخصصي براي به کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي
 معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني ٨/٩/١٣٨٨ـ ٨٤٥٩٧/٢٠٠بخشنامه شماره 

 جمهور رئيس
 معاون حقوقي مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور به موجب :کار گردش

دستورالعمل نحوه برگزاري  «١٩ ابطال ماده ٥/٦/١٣٩٠ـ ٣٨٢/٢٠٠٠شکايت نامه شماره 
 موضوع بخشنامه» امتحان عمومي و تخصصي براي به کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي

جمهور را   معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس٨/٩/١٣٨٨ـ ٨٤٥٩٧/٢٠٠شماره 
  :خواستار شده و در جهت تبيين خواسته توضيح داده است که

دستورالعمل نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي ) ١٩(مفاد ماده حسب «
  ـ٨٤٥٩٧/٢٠٠براي به کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي موضوع بخشنامه شماره 

استخدام براي «جمهور   معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس٨/٩/١٣٨٨
رايي و تأييد رئيس مشاغل کليدي، حساس و يا موارد خاص با درخواست دستگاه اج

که به داليل ذيل مغاير » پذير است شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني امکان
  :باشد قانون مي

به کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي «مأخذ موصوف ) ٤٤(وفق تصريح ماده 
گردد و نيز امتحان يا  پس از پذيرفته شدن در امتحان عمومي که به طور عمومي نشر مي

دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و . پذير است بقه تخصصي امکانمسا
  ».رسد تخصصي به تصويب شوراي توسعه مديريت مي

بنا به مراتب فوق از آنجا که شرايط ورود به خدمت و استخدام در دستگاههاي 
 تفصيل فصل ششم قانون مديريت خدمات کشوري، به نحو) ٤٤(الي ) ٤١(اجرايي در مواد 

) ٤٤ (دستگاههاي موصوف نيز بر اساس ماده احصاء گرديده است و نحوه به کارگيري افراد در
پذيرفته شدن در امتحان (همين قانون صرفاً از طريق ساز و کار مندرج در ماده مرقوم 

باشد و همچنين نظر به اين که  پذير مي امکان) عمومي و نيز امتحان يا مسابقه تخصصي
ي توسعه مديريت در تصويب دستورالعمل مربوطه صرفاً محدود به تعيين صالحيت شورا

باشد، لذا مفاد  نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي موضوع ماده اخيرالذکر مي
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دستورالعمل صدراالشاره از حيث مستثني نمودن افرادي از شرايط مقرر ) ١٩(ماده 
 شوراي مرقوم در حيطه قانوني، خارج از اختيارات شوراي موصوف و سبب ورود

بر اين اساس در اجراي مواد . گردد صالحيت تقنيني بوده و مغاير قانون ارزيابي مي
قانون ديوان عدالت اداري ابطال بخشنامه مبحوث فيه از زمان تصويب ) ٢٠(و ) ١٩(

  ».مورد استدعاست
  : از بخشنامه مورد اعتراض به قرار زير است١٩متن ماده 

 بـراي مـشاغل کليـدي، حسـاس و يا مـوارد خـاص با  استـخدامـ19ماده«
درخواست دستگاه اجرايي و تأييد رئيس شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني 

  ».پذير است امکان
 جمهور در پاسخ به شکايت مذکور، معاون وقت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

  :ضيح داده است که تو١٢/٩/١٣٩٠ـ  ٢٢٩٨٩/٩٠/٢٠٠به موجب اليحة شماره 
 معاون حقوقي، مجلس و تفريغ بودجه ٦/٥/١٣٩٠ـ  ٣٨٢/٢٠٠٠پيرو نامه شماره «

 دستورالعمل مصوبه شوراي توسعه ١٩ديوان محاسبات کشور مبني بر تقاضاي ابطال ماده 
مديريت راجع به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي، موضوع بخشنامه شماره 

  :رساند ن معاونت به استحضار مي اي٨/٩/١٣٨٨ـ  ٨٤٥٩٧/٢٠٠
اي از حساسيت يا  ـ عنايت دارند برخي از مشاغل دستگاههاي اجرايي در درجه١

 تجربي اهميت قرار دارند که براي تصدي آنها الزم است افراد خاص يا داراي ويژگيها و سوابق
نان مانند مسؤولين گزينش، کارک(مشخص و مورد تأييد مراجع ذي صالح، استفاده شود 

...). وحراستها، نخبگان، مشاوران و مسؤولين دفاتر وزرا و باالترين مقام اجرايي دستگاه 
. طبيعي است براي اين قبـيل موارد درج آگهي عمومي استخدام به مصلحت نيست

شدن قانون مديريت خدمات  االجراء به همين جهت در سنوات ماضي و قبل از الزم
 خدامي کشور در اجراي وظايف قانوني خود،کشوري، شوراي امور اداري و است

مصوباتي را به تصويب رسانده و از جمله براي استخدام مأمورين حراست، مسؤولين 
گزينش و استخدام نخبگان و قهرمانان ورزشي در اين مصوبات اجازه داده شده 

عالوه بر آن به موجب يک مصوبه . دستگاهها از انتشار آگهي استخدام معاف باشند
سهميه استخدامي دستگاه % ٥، اجازه داده شـد در يک مقطع زماني مشخص، خاص

رين مقام اجرايي و بدون انتشار آگهي استخدامي، به کارگيري .  شوندبا نظر وزير يا باالـت
الذکر شوراي امور اداري، تاکنون از سوي هيچ يک  ذکر است که مصوبات فوق الزم به

  .شده استاز مراجع نظارتي مورد ايراد واقع ن
 قانون مديريت خدمات کشوري، شوراي ١١٦ماده ) ب(جزء ) ٩(ـ به موجب بند ٢

جمهور که در اجراي قانون مذکور جايگزين  توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
امور اداري و استخدامي سابق در نظر گرفته شده، مجاز است وظايفي را که به عهده شوراي 



 

 ـ ۱۵۶ ـ 

جمهور بر عهده بگيرد  تخدامي کشور بوده است، با تأييد رئيسسابق امور اداري و اس شوراي
 اختيارات مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري و ١٣٨٨جمهور نيز در سال  و رئيس

ساير قوانين و مقررات اداري و استخدامي را به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني 
  .تفويض نموده است

جمهور براي هم راستا نمودن و  انساني رئيسـ شوراي توسعه مديريت و سرمايه ٣
هماهنگي و يکپارچگي مصوباتي که در بند يک اين نامه به آنها اشاره شد و در جهت 
تمرکز و ساماندهي درخواستهاي دستگاهها براي استخدام افراد در مشاغل حساس و 

صويب  قانون مذکور به ت٤٤ را در دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ١٩کليدي، ماده 
، مصوبات ١٢/٢/١٣٨٩ـ  ٤٤٠٠/٢٠٠رساند و متعاقباً به موجب بخشنامه شماره 

موردي شوراي سابق امور اداري و استخدامي کشور در زمينه استخدام در مشاغل 
  .حساس را لغو نمود

تگاههاي اجرايي براي پيشنهاد استخدام ـدوديت دســ متعاقباً به منظور مح٤
 ـ١٠٢٣٧٥/١٨٠٢هاي شماره  بخشنامهدر مشاغل حساس و کليدي، طي 

 مقرر شد پيشنهاد دستگاهها ٢٦/١١/١٣٨٩د ـ /١٤٤٢/٨٩/٢٠ و شماره ٥/١١/١٣٨٨
در مورد استخدام در اين قبيل مشاغل، صرفاً با امضاي وزرا و رؤساي سازمانهاي 
مستقل پذيرفته شود و عالوه بر آن، حساسيت و اهميت شغل پيشنهادي نيز در يکي 

ي فرعي شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني، به دقت مورد بررسي ها از کميته
  .گيرد قرار مي

  قانون مديريت خدمات٤٤ دستورالعمل اجرايي ماده ١٩با توجه به مراتب فوق، ماده 
کشوري در واقع چکيده مصوبات قبلي شوراي امور اداري و استخدامي سابق، در خصوص 

 جزء ب ٩ده و قانونگذار نيز به موجب بند استخدام در مشاغل حساس و کليدي بو
  قانون مديريت خدمات کشوري، ورود شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني١١٦ ماده

جمهور محترم نيز اختيارات خود در زمينه اين  را به اين مقوله تجويز کرده و رئيس
 مورد بحث ١٩بند را، به اين معاونت تفويض نموده و لذا اعتقاد بر اين است که ماده 

خواهشمند است دستور فرماييد . با قانون مديريت خدمات کشوري مغايرتي ندارد
مراتب فوق به هنگام رسيدگي به موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مورد 

  ».توجه قرار گيرد
ـ ٢٦١٨/٩٠/٢٣١رئيس امور حقوقي معاونت مذکور نيز به موجب اليحه شماره 

ـ ٤٦٦٣٥/٩٠/٢٠٠ه است که به موجب بخشنامه شماره  اعالم کرد٤/١٠/١٣٩٠
عنه اصالح شده و در   دستورالعمل معترض١٩ٌ شوراي توسعه مديريت، ماده ٣/١٠/١٣٩٠

طول برنامه پنجم توسعه، جذب نيروي انساني به صورت رسمي يا پيماني در چارچوب 
  .گيرد  قانون برنامه پنجم توسعه صورت مي٥٧ماده 



 

 ـ ۱۵۷ ـ 

عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و هيأت عمومي ديوان 
پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد

  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه
  

   هیأت عمومیرأي
 ،١٣٨٦قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال  ٤٤نظر به اين که مطابق ماده 

 در دستگاههاي اجرايي به پذيرفته شدن در امتحان عمومي و نيز به کارگيري افراد
دستورالعمل نحوه  «١٩امتحان يا مسابقه تخصصي موکول شده است، حکم مقرر در ماده 

» برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي به کارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي
ه مديريت و سرمايه انساني  معاون توسع٨/٩/١٣٨٨ـ  ٨٤٥٩٧/٢٠٠بخشنامه شماره موضوع 

جمهور که استخدام براي مشاغل کليدي، حساس و يا موارد خاص را بدون برگزاري  رئيس
امتحان يا مسابقه تخصصي تجويز کرده است، مغاير حکم صريح مقنن به شرح پيش 

 قانون ديوان عدالت اداري از ٤٢ و ٢٠ و مواد ١٩باشد و مستند به بند يک ماده   ميگفته
  .شود خ صدور ابطال ميتاري

  رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۷/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۶۳نقل از شماره 
  ٢٧/٢/١٣٩٢                                                                        ٨٩/٣٩٢/ره هـشما

  ۸۹/۳۹۲: روندهالسه پک      1064 :ماره دادنامه  ش    ۲۶/۱۲/۱۳۹۲: خ دادنامهتاري
   هيأت عمومي ديوان عدالت اداري:مرجع رسیدگی

   آقاي مجيد نيک:یشاک
ـ ٢٤٦٩٨/٢٢٢ ابطال و نقض تصميم نامه شماره :موضوع شکایت و خواسته

 رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ١٢/٥/١٣٨٩
  جمهور سرئي

 آقاي مجيد نيک به موجب دادخواستي ابطال و نقض تصميم نامه شماره :کار گردش
 مديريت و  رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه١٢/٥/١٣٨٩ـ ٢٤٦٩٨/٢٢٢

جمهور و الزام شرکت پست ايران به صدور حکم بازنشستگي پيش از  سرمايه انساني رئيس
  :ر جهت تبيين خواسته اعالم کرده است کهموعد خويش را خواستار شده و د

 سال در ٢٨رساند اين جانب مجيد نيک حدود مدت  احتراماً، به استحضار مي«
 ١٩/١٢/١٣٨٨پست بانک جمهوري اسالمي ايران مشغول به فعاليت بوده که درمورخ 

 که ريزي و بودجه ارائه نمودم تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد خود را به اداره کل برنامه
 اداره مذکور مراتب را ضمن قبولي و موافقت به اداره کل امور کارکنان پست بانک



 

 ـ ۱۵۸ ـ 

منعکس نمود که مديرعامل پست بانک نيز ضمن اعالم موافقت با اين خواسته مراتب را 
اند که معاونت مذکور  جمهور اعالم کرده به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس

 با خواسته اينجانب به دليل قرار گرفتن ١٢/٥/١٣٨٩ـ ٢٤٦٩٨/٢٢٢شماره طي نامه 
 در گروه شرکتهاي واگذاري، موافقت ننمودند در صورتي که شروط مندرج در پست بانک

 سال سنوات قابل قبول ٢٥ـ داشتن حداقل ١نامه اجرايي مربوط  قانون بازنشستگي و آيين
تبار که همگي اين شرايط ـ وجود اع٤ـ موافقت دستگاه ٣ـ درخواست مستخدم مشمول ٢

در اينجانب جمع بوده و به دليل آن که واگذاري پست بانک امري است که در آينده ممکن 
است محقق شود و در حال حاضر نيز از قانون شرکتهاي دولتي و ساير مقررات موضوعه 

ن برنامه  از قانون اصالح موادي از قانو١٦نمايند و مضاف بر اين که به استناد ماده  تبعيت مي
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و اجراء سياستهاي کلي 

 قانون اساسي بازنشستگي پيش از موعد نيز براي اين قبيل بنگاهها تا پايان ٤٤اصل 
لذا نامه آن معاونت وجاهت قانوني ندارد و مبين . باشد  تمديد و قابل اجرا مي١٣٩٣ سال

انون مصوب از سوي معاونت مذکور بوده است لذا در جهت عدم تضييع حقوق عدم اجراي ق
قانوني اينجانب از رياست ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال و نقض تصميم نامه معاونت 

جمهور در قبال اينجانب و الزام خوانده رديف دوم  توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس
  ».ز موعد را از آن مقام عالي خواستارممبني بر صدور حکم بازنشستگي پيش ا

  معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني١٢/٥/١٣٨٩ـ  ٢٤٦٩٨/٢٢٢متن نامه شماره 
  :جمهور به قرار زير است رئيس

  در خصوص بازنشستگي٣١/٣/١٣٨٩ـ  ٣٤٩٢/١٠٠/١احتراماً، عطف به نامه شماره «
  :دارد پيش از موعد کارمندان آن شرکت اعالم مي

 قانون اساسي آن شرکت در گروه شرکتهاي ٤٤وجه به اين که در راستاي اصل با ت
واگذاري قرار گرفته است لذا اجراي بازنشستگي پيش از موعد کارمندان در آن شرکت 

  ».باشد پذير نمي امکان
رغم ارسال نسخه ثاني دادخواست براي طرف شکايت تا زمان رسيدگي پرونده  علي

  .           اي واصل نشده است  اليحه دفاعيهدر هيأت عمومي هيچ گونه
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و 

پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده . دادرسان شعب ديوان تشکيل شد
  .کند  صدور رأي مبادرت ميبه

   هیأت عمومیرأي
ف نام پست بانک از فهرست شرکتهاي مشمول هر چند با حاکميت قانون حذ

قانون اساسي مصوب ) ٤٤(واگذاري قانون اجـراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم 
 که ، موضوع نامه مورد اعتراض در حال حاضر منتفي است، ليکن با توجه به اين١٣٩١سال 



 

 ـ ۱۵۹ ـ 

هنگي جمهوري قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فر
مصوب قانون اساسي ) ٤٤(اسالمي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم 

، منعي براي دستگاههاي مشمول قانون نحوه بازنشستگي پيش از موعد ٢٥/٣/١٣٨٧
 مبني بر موافقت با بازنشستگي پيش از موعد کارکنان ٥/٦/١٣٨٦کارکنان دولت مصوب 

 ي قانون ايجاد نکرده است، بنابراين نامه شمارهخود، پيش از واگذاري در اجرا
 رئيس امور نظامهاي جبران خدمت معاونت توسعه مديريت و ١٢/٥/١٣٨٩ـ ٢٤٦٩٨/٢٢٢

جمهور که به اعتبار قرار گرفتن نام شرکت پست بانک در گروه  سرمايه انساني رئيس
زنشستگي قانون اساسي، اجراي با) ٤٤(شرکتهاي واگذاري موضوع اصل چهل و چهارم 

 پيش از موعد در آن شرکت را ممکن ندانسته است، مغاير قانون صدرالذکر و خارج از حدود
 قانون تشکيالت و ١٣ و ٨٨ و مواد ١٢ ماده ١اختيارات مرجع وضع است و مستند به بند 

  .شود ، از تاريخ تصويب ابطال مي١٣٩٢آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 
                               هيأت عمومي ديوان عدالت اداري                

  معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۷/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۶۳نقل از شماره 
  ٤/٣/١٣٩٣                                                      هـ         ٥٠١٨٣ت/٢٣٦٠٩رهشما

  اي نامه در خصوص تشکیل واحد سازمانی جداگانه ویبتص
 در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادي و دارایی به منظور ثبت و نگهداري 

  ها و تعهدات قانونی دولت متمرکز حساب بدهی
  جمهور  ریزي و نظارت راهبردي رئیس امور اقتصادي و دارایی ـ معاونت برنامهوزارت 

  جمهور  رمایه انسانی رئیسمعاونت توسعه مدیریت و س
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران

 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و ٢٨/٢/١٣٩٣وزيران در جلسه هيأت 
  : استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كردبه

 قانوني دولتها و تعهدات  ـ به منظور ثبت و نگهداري متمركز حساب بدهي١
هاي عمراني كه اعتبارات آنها از محل بودجه عمومي  ها، مؤسسات دولتي، طرح وزارتخانه(

) باشد ها و تعهداتي كه مربوط به دستگاه اجرايي خاصي نمي شود و بدهي دولت تأمين مي
. شود اي در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد مي واحد سازماني جداگانه

ها و تعهدات دولت و نگهداري   واحد موظف است نسبت به احصاء و ثبت خالصه بدهياين
هاي مديريتي الزم را حداقل ساالنه يكبار به هيأت  متمركز حساب آنها اقدام و گزارش

جمهور و ساير مراجع به تشخيص وزير  ريزي و نظارت راهبردي رئيس وزيران، معاونت برنامه
  .سال نمايدامور اقتصادي و دارايي ار



 

 ـ ۱۶۰ ـ 

وزارت جمهور موظف است با پيشنهاد  ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس٢
نامه، نسبت  صادي و دارايي ظرف دو ماه پس از تاريخ ابالغ اين تصويبـامور اقت

با رعايت ) ١( اصالح ساختار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي براي اجراي بند به
شرح وظايف واحد يادشده مشتركاً توسط وزارت . مربوط اقدام نمايدقوانين و مقررات 

جمهور تهيه و   اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسامور
 جمهور موظف است اعتبار موردنياز ريزي و نظارت راهبردي رئيس معاونت برنامه. گردد ميابالغ 

برنامه تنظيم صورت عملكرد ساالنه (مصوب مربوط واحد مذكور از محل اعتبار برنامه 
  .را تأمين نمايد) بودجه كل كشور

نامه در  ها و تعهدات موضوع اين تصويب ـ دستورالعمل نگهداري حساب بدهي٣
ربط و چگونگي نگهداري و تمركز حساب آنها در واحد موضوع  هاي اجرايي ذي دستگاه

بات عمومي كشور و استانداردهاي حسابداري قانون محاس) ١٢٨(، با رعايت ماده )١ (بند
بخش عمومي كشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و پس از تأييد ديوان 

  .شود محاسبات كشور توسط وزارتخانه يادشده ابالغ مي
تواند رأساً با اعزام مأمور و يا از طريق  ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي٤

 رسيدگي هاي اجرايي مورد  و مدارك مربوط را در محل دستگاهسازمان حسابرسي، اسناد
  .قرار دهد
 نامه حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني هاي اجرايي اين تصويب  ـ دستورالعمل٥

مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالمي 
  .شود جمهور تهيه و ابالغ مي رئيسريزي و نظارت راهبردي  ايران و معاونت برنامه

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ

   روزنامه رسمي۷/۳/۱۳۹۳ ـ ۲۰۱۶۳نقل از شماره 
  ٣/٣/١٣٩٣                                                      هـ         ٥٠٦٠٣ت/٢٣٢٠٦رهشما

 ابالغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، نامه در خصوص تدوین، تنظیم، تصویب
  شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی

  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت 
هاي بهداشت، درمان   به پيشنهاد مشترك وزارتخانه٢٨/٢/١٣٩٣هيأت وزيران در جلسه 

يكصد و سي و هشتم قانون و آموزش پزشكي و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 
  :اساسي جمهوري اسالمي ايران تصويب كرد

تدوين، تنظيم، ابالغ و نظارت بر قيمت دارو، واكسن، شيرخشك و تجهيزات و ملزومات 
  .پزشكي بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است

  جمهور ـ اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس
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