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

  تومان ۴۵۰۰تك شماره 

  1  سازمان برنامه و بودجه کشور  ٥/١٠/١٤٠٠  نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی قانون آیین) 182(قانون اصالح ماده 

  ٨/١٠/١٤٠٠  تصاد دیجیتالدر خصوص تشکیل کارگروه ویژه اقنامه  تصویب
ـ وزارت امور  وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات 

ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت  اقتصادي و دارایی 
ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت دفاع و  

معاونت علمی و فناوري ـ پشتیبانی نیروهاي مسلح 
  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایرانـ جمهور رییس

2  

  وزارت جهادکشاورزي   ٨/١٠/١٤٠٠  برداري پایدار از خاك کشورهاي مدیریت، حفاظت و بهرهمشی نامه در خصوص تعیین خط تصویب
  2  زیستسازمان حفاظت محیط

ـ وزارت  نیرو   ٥/١٠/١٤٠٠   کل کشور در بخش برق1400ماده واحده قانون بودجه سال ) 8(تبصره ) ي(نامه اجرایی بند  آیین   وزارت نفت 
  3  مان برنامه و بودجه کشورساز

  وزارت امور اقتصادي و دارایی   ٨/١٠/١٤٠٠  28/6/1400هـ مورخ 59191ت/66757نامه شماره اصالح تصویب
ـ بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران   3  وزارت نفت 

  3  و ارشاد اسالمی وزارت فرهنگ   ٨/١٠/١٤٠٠  15/5/1382هـ مورخ 25643ت/26604نامه شماره تصویب) 1(بند ) د(اصالح جزء 

  ٨/١٠/١٤٠٠  نامه تضمین معامالت مشارکت عمومی ـ خصوصیآیین) 5(ماده ) 1(اصالح بند 
  وزارت امور اقتصادي و دارایی 
 سازمان برنامه و بودجه کشور

  بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران
3  

  3  یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع  ٧/١٠/١٤٠٠  نامه ایمنی حفر دستی چاه آیین

مصوبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص فهرست کاالها و اقدامات 
  8  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  ١٢/١٠/١٤٠٠  1400رسان به سالمت و داروهاي با احتمال سوءمصرف در سال  آسیب

  
  
  
  
  

  ١٢/١٠/١٤٠٠                                                             ٧١٦ـ ٨٨٥٨٢/١١رهشما
  جناب آقاي دكتر رئيسي

  رياست محترم جمهوري اسالمي ايران
قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران ) ١٢٣( و بيست و سوم  اصل يكصديدر اجرا

رح نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي كه با عنوان ط قانون آيين) ١٨٢(قانون اصالح ماده 
دوفوريتي به مجلس شوراي اسالمي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز 

  .شود يوست ابالغ مي و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پ٥/١٠/١٤٠٠يكشنبه مورخ 
  رئيس مجلس شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليباف

  ١٤/١٠/١٤٠٠                                                                       ١٢٥٢٩١رهشما
  سازمان برنامه و بودجه کشور ـ مجلس شوراي اسالمی

در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به پيوست 
كه در جلسه علني » نامه داخلي مجلس شوراي اسالمي قانون آيين) ١٨٢(قانون اصالح ماده «

يخ روز يكشنبه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و چهارصد مجلس شوراي اسالمي تصويب و در تار
 مورخ ٧١٦ـ ٨٨٥٨٢/١١ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ٨/١٠/١٤٠٠
  .گردد  مجلس شوراي اسالمي واصل گرديده، جهت اجرا ابالغ مي١٢/١٠/١٤٠٠

  رئيس جمهور ـ سيدابراهيم رئيسي
  

  نامه داخلی مجلس شوراي اسالمی قانون آیین) 182(صالح ماده اقانون 
 به شرح ي اسالمي مجلس شوراينامه داخل نيي قانون آ)۱۸۲(ماده  ـ ده واحدهما

  :شود ير اصالح ميز

 1400 ماه  ديهجدهم شنبه  
 

22374 شماره هفتمسال هفتاد و   

)1496( 
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رسيدگي به اليحه  «عبارت» تسليم نمايد« قانون، بعداز عبارت )۱۸۲(در صدر ماده ـ ۱
 اليحه نحوه رسيدگي به« جايگزين عبارت» :خواهد بودبه ترتيب زير به صورت دوشوري بودجه 
  .گردد مي »:باشد  و ترتيب رسيدگي به شرح ذيل ميک شوري خواهد بودبودجه ي
حه بودجه به همراه يابتدا الـ ١« :شود ير اصالح مي، به شرح ز)۱۸۲( ماده )۱(جزء ـ ۲

 ق موظف است حداکثريون تلفيسيکم. شود يق ارجاع ميون تلفيسيها و جداول به کم وستيپ
گزارش . ات منتشر کنديزارش خود را در مورد کلحه، گيظرف مدت پنج روز از زمان وصول ال

 به يدگي در جلسه رس.رديگ  مي قراريدگي مورد رسينامه داخل ينق مطابق آئيون تلفيسيکم
ز به يون برنامه و بودجه و محاسبات نيسيق، گزارش کميون تلفيسيات، بعداز گزارش کميکل

ات يکل ينامه داخل نيي قانون آ)١٠٨(شود، سپس مطابق بند ج ماده  يقه استماع ميمدت ده دق
ب يات به تصويد، چنانچه کليآ يعمل م  بهيريگ يرأ  و مورد رسيدگي قرار گرفتهحه بودجهيال

 خود را به يها شنهاديتوانند حداکثر ظرف مدت ده روز پ يندگان ميمجلس برسد، نما
 يونهايسيز کميپس از انتشار گزارش شور دوم ن .نديم نماي تقدي تخصصيها ونيسيکم

که  ي در صورت.ندينما خود را ثبت يها شنهادي روز فرصت دارند تا پده نندگاي نما ويتخصص
شود تا حداکثر ظرف  يب مجلس نرسد، مراتب به دولت اعالم ميحه بودجه به تصويات اليکل

ات در مجلس، يب کليحه را اصالح و به مجلس ارائه کند تا در صورت تصوي روز الپانزدهمدت 
سه يت رئأيموافقت هبا  مذکور مدت ،ن ماده انجام شوديند ايآبق فرات مطاي به جزئيدگيرس

  .د استي روز قابل تمددهحداکثر تا مدت 
 »حه در صحنيات اليب کليتصو«قانون، عبارت ) ١٨٢(ماده ) ٢(در جزء ـ ٣

  .شود  مي»حهيع اليچاپ و توز«ن عبارت يگزيجا
ات بودجه و ي به کليدگيپس از رس« قانون، عبارت )۱۸۲( ماده )۴(در جزء ـ ٤

  .شود يحذف م» ب آنيتصو
  .شود ي قانون حذف م)۱۸۲( ماده )۳(تبصره  ـ ٥

ماه  يکشنبه مورخ پنجم دي روز يواحده در جلسه علن  قانون فوق مشتمل بر ماده
د يي به تا٨/١٠/١٤٠٠خ يب شد و در تاري تصوي اسالميکهزار و چهارصد مجلس شوراي

  .دي نگهبان رسيشورا
  شوراي اسالمي ـ محمدباقر قاليبافرئيس مجلس 

  
  ١١/١٠/١٤٠٠                                                         ـ ه٥٩٣٦٩ت/١٢٣٣١٣رهشما

   کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتالدر خصوص تشکیلنامه  تصویب
 یی و دارايوزارت امور اقتصاد ـ  اطالعاتيوزارت ارتباطات و فناور

 یوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع ـ ارتوزارت صنعت، معدن و تج
 جمهور سیی ري و فناوریمعاونت علم ـ  مسلحيروهای نیبانیوزارت دفاع و پشت

  رانی ای اسالمي جمهوريبانک مرکز
کصد و يجمهور و به استناد اصول  سييشنهاد ري به پ٨/١٠/١٤٠٠ در جلسه وزيران هيأت

  :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوري و هشتم قانون اساسيکصد و سيست و هفتم و يب
 به کسب سهم ده يابيتال و دستيجي توسعه اقتصاد دي و هماهنگيبه منظور راهبرـ ١
رات ييع با تغي و مواجهه فعال و سريتال از کل اقتصاد کشور و هماهنگيجي اقتصاد ديدرصد
کارگروه "، يه سنواتن بودجين از جمله قوانيت قوانيمات مربوط با رعايربط و اتخاذ تصم يحوزه ذ

، )سيير( اطالعات ير ارتباطات و فناوريپور وز  زارعيسيان عيت آقايبا عضو" تاليجيژه اقتصاد ديو
ر صنعت، ين وزي اميد رضا فاطمي، س)ريدب (يي و داراير امور اقتصادي وزيد احسان خاندوزيس

ر ي وزيانيمحمدرضا آشت، ير تعاون، کار و رفاه اجتماعي وزياله عبدالملکمعدن و تجارت، حجت
-  صالحيجمهور و عل سيي ري و فناوري معاون علمي مسلح، سورنا ستاريروهاي نيبانيدفاع و پشت

  :شود يل مير تشکيف زيران با وظاي اي اسالمي جمهوريس کل بانک مرکزيي ريآباد
  تال يجي اقتصاد ديها ر ساختيتوسعه ز ـ الف
تال يجيست بوم اقتصاد دي زيريگ ل به شکيبخش برطرف کردن موانع و شتاب ـ ب

  در کشور 
  ه در کشور ي پايتال و فناوريجيها و کسب و کارها د )پلتفرم(ت از سکويحما ـ پ
  ه در کشور ي پاي توسعه اشتغال فناوري برايبسترساز ـ ت
  يالملل ني در سطح بيراني ايها) پلتفرم(ت سکو يبرطرف کردن موانع فعال ـ ث
  تال يجيآور اقتصاد د لزام ايها توسعه مهارت ـ ج
 اعضا يت آرايادشده که با اکثري موضوعات يي در خصوص امور اجرايريگميتصمـ ٢
  .شوديض ميس جمهور تفوييژه ريندگان وي کارگروه به عنوان نمايشود، به اعضا ياتخاذ م

ب و اصالح مقررات مربوط به موضوعات ي درخصوص تصويريگميتصمـ ٣
ران عضو يشود، به وز يران عضو کارگروه اتخاذ ميت وزياکثرادشده که با موافقت ي

  . شوديض ميکارگروه تفو
 در) حسب مورد(ران عضو کارگروه يا وزيت اعضا و يمات و مصوبات اکثريتصم ـ٤

 ينامه داخلنييآ) ١٩(ت ماده ي بوده و با رعاهيأت وزيرانس جمهور و ييمات ريحکم تصم
  .ئت دولت قابل صدور استيه

 جمهور سييادشده موظف است گزارش عملکرد ماهانه خود را به ريارگروه ک ـ ٥
  .ه کنديارا

  محمد مخبرجمهور ـ  رئيسمعاون اول 
  

  ١١/١٠/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٨٣٣٤ت/١٢٣٢٧٤رهشما
ري برداهاي مدیریت، حفاظت و بهرهمشی خطدر خصوص تعیین نامه  تصویب

  پایدار از خاك کشور
  ي وزارت جهادکشاورز
 ستیزطیسازمان حفاظت مح
 يبا همکار (يشنهاد وزارت جهادکشاورزيبه پ٨/١٠/١٤٠٠ در جلسه هيأت وزيران
مصوب ـ قانون حفاظت از خاک ) ٢(و به استناد ماده ) ستيط زيسازمان حفاظت مح

 : ب کرديتصوـ ١٣٩٨
) ٢(ماده داري پايدار از خاك كشور موضوع برهاي مديريت، حفاظت و بهرهمشي خط

 :شود ين ميير تعيبه شرح زقانون حفاظت از خاک 
  . کپارچه و جامع منابع خاک در کشوري مطلوب، ياستقرار حکمرانـ ١
نه ارزش و ي در زميررسمي و غي رسميها و آموزشي عموميهايش آگاهيافزاـ ٢

  . ت خاکياهم
از ي بر ني علوم خاک مبتنيقاتي و تحقيوهش، پژي آموزشيها نظاميساماندهـ ٣
  . دار منابع خاک کشوري پايبردار و بهرهيي اجرايهانظام

ها و  برنامهين و اجرايدر تدو(ت خاک کشور ين سالمت و امنيحفظ و تأمـ ٤
  ). کشوريا توسعهيهااستيس

ه يل از منابع خاک درکيبردار  بهرهيها  روشيساز نهي و بهيور  بهرهيارتقا ـ ٥
  .ييربنايها و امور ز تيفعال

  .هاخوان ت آبيها و تقوالبيش خاک، مهار سيب و فرساي از تخريريشگيپ ـ ٦
  . خاکي از آلودگيري و جلوگيريشگيپـ ٧
  .دهيدبي منابع خاک آسيا و بازسازياح ـ ٨
  .ي و مرتعي جنگلياهيحفظ و توسعه پوشش گـ ٩
  . روانيهاهجوم شن منشأ گرد و غبار و يهات کانونيريمدـ ١٠
ز و حفاظت از خاک يخ  پربازده و حاصليها در خاکي کشاورز يحفظ کاربرـ ١١

  .يعيبه عنوان بستر منابع طب
 و ي، اجتماعيت اصول اقتصادي کشور با رعاييت غذاين و حفظ امنيتأمـ ١٢

  . خاکيبردار در بهرهيستيزطيمح
  .هايه کاربري خاک درکلي اقتصاديگذارارزشـ ١٣
  . و مقابله با هرگونه خروج خاک از کشوريريگشيپـ ١٤
  . و فروش خاک در داخل کشورييجامند کردن برداشت، جابهضابطهـ ١٥
  . خاکي آل ت مادهيفيت و کي کميانت، بهبود و ارتقايصـ ١٦
  .دار از منابع خاکي پايبردار  درحفاظت و بهرهي مردم جلب مشارکتـ ١٧
 و يا  منطقهيهاي و توسعه همکاري علميها افتهيات و ي تجربيريکارگ بهـ ١٨

  .دار از خاکي پايبردارت، حفاظت و بهرهيري در مديالملل نيب
  . در منابع خاکيکشاورز يها  مصرف نهادهيساز نهيبهـ ١٩
تطابق با   نامتعارف در خاک دريها  استفاده از آبيها  روشيساز نهيبهـ ٢٠
  . مرتبطي و استانداردهايفي و کيکم يها شاخص
  . خاکي از فشردگيري و جلوگيريشگيپـ ٢١
  از منابع خاک کشور و حفظيبردار  در بهرهيدار اشاعه فرهنگ و اخالق امانتـ ٢٢

  . ي آتيها نسليآن برا
  محمد مخبرجمهور ـ  رئيسمعاون اول 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  ١١/١٠/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٨٨٢١ت/١٢٣٣٩١رهشما
 سازمان برنامه و بودجه کشورـ  رویوزارت  ن ـ وزارت نفت

رو ي نفت و نيها  شنهاد مشترک وزارتخانهي به پ٥/١٠/١٤٠٠ در جلسه هيأت وزيران
نامه  نيي کل کشور آ١٤٠٠ماده واحده قانون بودجه سال ) ٨(تبصره ) ي(و به استناد بند 

 : ب کرديصور تيادشده در بخش برق را به شرح زي بند يياجرا
  

   1400ماده واحده قانون بودجه سال ) 8(تبصره ) ي( بند یینامه اجرا نییآ
  کل کشور در بخش برق

 يدرصد الگو) ٥٠(در سقف مصرف (مصرف   برق مشترکان کميبها ـ1ماده
 برابر صفر يستيو سازمان بهز) ره (ينيته امداد امام خميتحت پوشش کم) مصرف

  . شود يمحاسبه م
 مصرف بر اساس ين کمتر از الگوي مشترکي برق مصارف خانگيها فهتعر ـ2ماده

 آن ي و اصالحات بعد٢٧/١٢/١٣٩٧هـ مورخ ٥٥٨٣٠ت/١٧٦٣٢٧نامه شماره  بيتصو
  .شود ين مييتع

 مصارف کمتر از ي مصرف براي باالتر از الگوين خانگيتعرفه برق مشترک ـ3ماده
ش از دو يم برابر، تا دو برابر و مصارف بيک و ني، مازاد بر آن تا يالگو بر اساس جدول فعل

نه يبرابر هز) ٥/٣(م يو سه و ن) ٥/٢(م ي، دو و ن)٥/١(م يک و نيب يب با ضريبرابر به ترت
 دو سال ي حرارتيها روگاهي برق از نينيد تضمي خريمتوسط نرخ قراردادها(ن برق يتأم

) يروگاهيوخت با تعرفه ننه سيو هز) تيترانز(نه نقل و انتقال برق يگذشته به عالوه هز
  . شوديافت ميمحاسبه و در
ن ي مشترکان مشمول اي گرم برايها در محاسبه صورتحساب برق ماه ـ1تبصره

و هشتم دهم ) ٥/٠(م يب نيب ضرير مناطق گرم به ترتيک و ساير يماده در مناطق گرمس
  . شود ياعمال م) ٨/٠(

کنند و مصرف  يت ميا رعا مصرف ري که الگويق مشترکانيبا هدف تشو ـ2تبصره
زان کاهش يدهند، به م ي گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ميها خود را در ماه

، )هر کدام کمتر باشد(ا مصرف دوره مشابه سال قبل ي مصرف يمصرف نسبت به الگو
 يب دو براياعمال ضر. شود ين برق پرداخت مينه تأمي معادل هزييپاداش صرفه جو

ق به ي و تشويساز  فرهنگيبرا.  بالمانع استي در ساعات اوج بحرانييوج پاداش صرفه
ا يشتر و يب) پرداخت پاداش(ق ين و اعمال تشوييرو مجاز به تعيکاهش مصرف، وزارت ن

  . باشد يز مي جواياهدا
، مجموع مصارف يک واحد مسکونيش از ي بي داراي خانوارهايبرا ـ3تبصره

ص پله مصرف و ي تشخي، برا)روي وزارت نيعمل ابالغبر اساس دستورال( مزبور يواحدها
  .رديگ ي عمل قرار ميمحاسبه صورتحساب مبنا

نه اصالح مصرف يجاد زميزان مصرف و ايبا هدف اطالع مشترکان از م ـ4تبصره
 و ينيب شيشود که مشترکان، امکان پ ي و اجرا مي طراحيبرق، سازوکار الزم به نحو

 که سطح ي مشترکانيرو مجاز است برايوزارت ن. ته باشند خود را داشيانتخاب پله مصرف
  . ديق اعمال نمايند، پنج درصد تشويت نماي خود را رعايمصرف انتخاب
ت يبه جز مصارف مشمول معاف (ي، عموميتعرفه برق مصارف اشتراک ـ4ماده

ن، ي جانبازان، معلولي و نگهداريستيه و مراکز بهزيري و خيکوکاري، مراکز نيقانون
ک يب يب با ضريبه ترت) يشامل مصارف تجار(ر مصارف يو سا) رهيلمندان، کودکان و غسا
  .شود يافت مين برق محاسبه و درينه تأميبرابر هز) ٥/١(م يک و نيو 

افت ي محاسبه و دري جاريها تعرفه برق مصارف پمپاژ آب بر اساس تعرفه  ـ5ماده
رق نسبت به محدود نمودن مصرف  بيها در صورت تجاوز از قدرت مجاز، شرکت. شود يم

  . شود يافت مين برق محاسبه و درينه تأمياقدام و مصارف مازاد معادل هز
. شود ين و اعالم مييرو تعي شبکه توسط وزارت نياوقات اوج مصرف بحران  ـ6ماده 

 اصالح شود که موجبات کاهش مصرف و يتواند به نحو ي ميمصرف بحران ب اوجيضرا
 شبکه برق يداريرو موظف به حفظ پايدر هر حال وزارت ن. اهم کندت بار را فريريمد

 مناطق و مشترکان برق مجاز و يه مصرف براين و اعمال سهميين منظور تعيبه ا. است
ت يرو ضمن حمايوزارت ن. باشند يشده منييه مصرف تعيت سهميمشترکان موظف به رعا

گر مشترکان ي شده را به دييجو   مصرف، امکان عرضه برق صرفهيساز نهياز اقدامات به
زان يت عرضه برق به مين مشترکان در اوقات محدوديه ايسهم. دينما يفراهم م
  .ابدي يش مي محقق شده، افزاييجو صرفه

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  ١١/١٠/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٩٤٤٨ت/١٢٣٢٥٧رهشما
  هـ59191ت/66757نامه شماره بیتصوالح اص

  28/6/1400 مورخ 
  یی  و دارايوزارت امور اقتصاد

 وزارت نفت 
 رانی ای اسالمي جمهوريبانک مرکز

 مورخ ١١٥٠٣٥/٧٠٨شنهاد شماره ي به پ٨/١٠/١٤٠٠ در جلسه هيأت وزيران
ون  و هشتم قانيکصد و سيجمهور و به استناد اصل سيي ري معاونت حقوق٢٨/٩/١٤٠٠
  :ران تصويب کردي اي اسالمي جمهورياساس

به " ماًيمستق"، واژه ٢٨/٦/١٤٠٠هـ مورخ ٥٩١٩١ت/٦٦٧٥٧نامه شماره بيدر تصو
 . شودياصالح م" ز وجوه به حساب خزانه بالفاصلهيپس از وار"عبارت 

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ١١/١٠/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٦٢٧٧ت/١٢٣٢٤١رهشما
  هـ25643ت/26604نامه شماره بیتصو) 1(بند ) د(جزء اصالح 

  15/5/1382 مورخ 
  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 مورخ ٤١٥٥٥٨/٩٧شنهاد شماره ي به پ٨/١٠/١٤٠٠ در جلسه هيأت وزيران
 و هشتم يد و سکصي و به استناد اصل ي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالم١١/١١/١٣٩٧

 :ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهوريقانون اساس
، ١٥/٥/١٣٨٢هـ مورخ ٢٥٦٤٣ت/٢٦٦٠٤نامه شماره بيتصو) ١(بند ) د(در جزء 

  . شوديالحاق م" سازانلميف"بعد از واژه " و فعاالن قرآن و عترت"عبارت 
  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  
  ١١/١٠/١٤٠٠                                                        ـ ه٥٩٤٤٩ت/١٢٣٢٤٥رهشما

  ن معامالت ینامه تضمنییآ) 5(ماده ) 1(بند اصالح 
  یخصوصی ـ مشارکت عموم

  یی  و دارايوزارت امور اقتصاد
 سازمان برنامه و بودجه کشور

 رانی ای اسالمي جمهوريبانک مرکز
 مورخ ١١٥٠٣٣/٤٦٩٣٩ماره شنهاد شي به پ٨/١٠/١٤٠٠ در جلسه هيأت وزيران

 و هشتم قانون يکصد و سيجمهور و به استناد اصل سيي ري معاونت حقوق٢٨/٩/١٤٠٠
 : ب کرديران تصوي اي اسالمي جمهورياساس

، يخصوصي ـ ن معامالت مشارکت عمومينامه تضمنييآ) ٥(ماده ) ١(در بند 
ت يبا رعا"ارت ، عب٢٦/٤/١٤٠٠هـ مورخ ٥٨١٣٥ت/٤٤٩١٦نامه شماره بيموضوع تصو

بعد از عبارت " ـ ١٣٥١مصوب  ـ قانون برنامه و بودجه کشور) ٣٠(بات مقرر در ماده يترت
  . شوديالحاق م" توسط سازمان"

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 

  ١١/١٠/١٤٠٠                                                                          ١٩٩٤٢٤رهشما
  ب آقاي دکتر اکبرپورجنا

  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
، تدوين شده در شوراي عالي حفاظت »نامه ايمني حفر دستي چاه آيين«به پيوست 

ماده ) ١(قانون كار، منضم به لوح فشرده آن كه به استناد تبصره ) ٨٦(فني موضوع ماده 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي  به توشيح و تصويب وزير محترم ٧/١٠/١٤٠٠مذكور در مورخ 

  .گردد رسيده است، براي درج در روزنامه رسمي كشور ارسال مي
  معاون روابط كار ـ علي حسين رعيتي فرد

  
   چاهیحفر دستنامه ایمنی  آیین

 و يساز منيران، با هدف اي اي اسالميقانون کار جمهور) ٨٦(و ) ٨٥(به استناد مواد 
كه در جلسه مورخ »  چاهيآيين نامه ايمني حفر دست« از کار، ي از حوادث ناشيريشگيپ

 و توسط آن شورا پيشنهاد شده يبازنگر» شوراي عالي حفاظت فني «٢٩/٠٦/١٤٠٠
  . گردد است، به شرح زير تصويب مي
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  نامه ایمنی حفر دستی چاه آیین
  کلیاتـ فصل اول 

ر جمهوري قانون کا) ٨٥(نامه به استناد ماده  اين آيين :هدف و دامنه کاربرد ـ 1ماده
و پيشگيري از حوادث ناشي از کار در عمليات حفر سازي محيط کار  اسالمي ايران با هدف ايمن

 .هاي مشمول قانون کار الزم االجرا است  تدوين شده است و در کارگاهدستي چاه
  :روند نامه اصطالحات زير در معاني مشروح ذيل به كار مي در اين آيين: تعاريف ـ2ماده
 از چاه، يبردار  و بهرهي حفاري است که برايا حقوقي يقيشخص حق: مالک چاه ـ١
ات يتواند خودش عمل يمالک چاه م. ت آن را بر عهده داردي نموده و مالکيگذار هيسرما
د يواگذار نما" يمقن"ا ي" مانکار حفر چاهيپ" را به يات حفاريا عملي را انجام دهد و يحفار

 را بر عهده دارد، ييات اجراي عمل و انجاميفه حفاري که وظيکه در هر صورت، شخص
 .شود يده مي ناميمجر
شخص حقيقي يا حقوقي است که در زمينه حفر چاه از مهارت : پيمانکار حفر چاه ـ٢

و تجربه کافي برخوردار است و مسئوليت امور مربوط به حفاري، تعميرات ميل و انباره، 
تجهيزات و چاه تا مرحله برداري ايمن از  تأمين نيروي انساني مجرب، نگهداري و بهره

شود و   مينامه مجري حفر چاه ناميده تحويل چاه به مالک را بر عهده دارد که در اين آيين
 .گواهينامه تأييد صالحيت ايمني امور پيمانکاري را اخذ نموده است

فه حفر چاه را بر عهده ي است که وظيشخص متخصص و مجرب): چاه کن (ي مقن ـ٣
 يباشند و انجام امور مربوط به حفار ي ميحفر چاه، تحت امر مقنل در يکارگران دخ. دارد

ات ي عمليماً اجراي مستقي که مقني است؛ در صورتيت منوط به اجازه ويو ادامه فعال
 .شود يده مي حفر چاه نامي را از مالک چاه اخذ کرده باشد، مجريحفار
 را بر ييات اجراي و انجام عمليفه حفاري است که وظيشخص:  حفر چاهيمجر ـ٤

 . باشديا مقنيمانکار و يتواند مالک، پ يعهده دارد و م
به تمامي تجهيزات و ابزار و لوازم مورد استفاده براي حفاري : تجهيزات حفاري ـ٥

هاي استحصالي به خارج از چاه، تجهيزات  چاه و انتقال خاک، آب، لجن و نخاله
 .شود حفاري اطالق مي

 مقني و   بدني  با استفاده از نيروي  است كه هايي  از چاه  دسته منظور آن: چاه دستي ـ٦
 .شوند  و دلو حفر مي  و بيلچه  و كلنگ  چاه  مانند چرخ  كار سنتي  از وسايلگيري بهرهکارگران، با 

 چاه ي در امور مربوط به حفاري است که از تجربه کاريکارگر: کلنگ دار ـ٧
 .کند يت مي فعاليبرخوردار است و تحت اوامر مقن

 و ي چرخ چاه اعم از دستي است که به صورت مستمر بر رويکارگر:  کشچرخ ـ٨
 .  چاه استي تجربه در امور مربوط به حفاريکند و دارا ي کار ميبرق

 ي و مهارت براي دانش فني داراي است که به صورت تجربيکارگر: کارگر مجربـ ٩
 .باشد يا نظارت بر امور محوله ميمن و يانجام کار ا
، يمانکار، مقني اعم از پيند حفاريل در فرآيه اشخاص دخيبه کل: ييعوامل اجرا ـ١٠
  را انجاميتيا فعالي يا فهي که وظي هر فردي و به عبارتيکش، کارگر، مجر دار، چرخ کلنگ
 .شود يدهند؛ اطالق م مي

 و عموماً ي بدني از قوايريگ  است که با بهره چاه چرخ از ينوع: يچرخ چاه دست ـ١١
  چرخ و كان شيط وارد   كابل استوانه مانند يزاتيو تجهكند   كار مي  کارگر، دست قدرتبا 

 .شوند ي آن نصب م محور  روي  حلزون  و چرخ  و يا حلزون جغجغه
 يروي از نگيري بهره است که با  چاه چرخ از ينوع: يچرخ چاه موتور ـ١٢
به خارج  ي استحصاليها  و انتقال خاک، آب و لجن و نخالهييات جابجايته، عمليسيالکتر

با قطع    كه استيزاتيربکس و تجهي گي الکتروموتور آن دارا واز چاه را بر عهده دارد
 .کند يمطور خودكار ترمز ه بان برق، يجر

  ر مواد مقاومي و يا سا ا برزنتي منجيددار   از الستيك  شكليا اي كيسه  وسيله: دلو ـ١٣
 .گيرد ار مي قر  مواد مورد استفادهيي و جابجا  انتقالياست که برا

   سطح  به  نسبت و بدون انحراف طور عموديه  ب  كه  از چاه يتقسم: ل چاهيم ـ١٤
 ،يمتراژ حفارا يعمق چاه . است ي شاقول ونييبه سمت پا و کامالً شود ميحفر   زمين
  . دارد ي خاک مناطق حفاريها هي به نوع جنس اليبستگ

 و پايين  باالکه مجري برايمتر است   سانتي٢٠حفره کوچکي به عمق حدود : جا پا ـ١٥
  .طرفين ديواره تعبيه نمايد متر در  سانتي٥٠  حداکثرفواصلها را با  رفتن از چاه، بايد آن

اي در دور دهانه چاه و باالتر از سطح زمين است که براي  ديواره: آستانه چاه ـ١٦
 .شود ي مجلوگيري از ريزش يا سقوط سنگ و خاک و نخاله و مواد ديگر به داخل چاه احداث

به  ل چاهيم نيي است که در قسمت پاييچاه، فضانباره ا اي يانبار: انباره چاه ـ١٧
ل يمستطا يمربع ا مقاطع بد آن را ينباهرگز . شود يه ميا مخروط تعبيا هرم يشکل مثلث 

 يحتيا و   در عمق  انحرافي مسير يا مسيرهاي ممکن است انباره به صورت يگاه. اجرا کرد
  .ه شوديتعب  ه چا ديوار ميلدر 

ا ي، بتون مسلح و  فوالدمر،ي، پل سيمان، سفال  از جنس يا  حلقه  يا نيم حلقه: کَول ـ١٨
   استفادهه انبار بدنه يا  چاه  ميل  ديواره  از ريزش  جلوگيري  براير مسلح است کهيغ

له چاه ي مي برامعموالً. شود ي ساخته ميماکول گرد و کول بادشکل دو  کول به .دشو  مي
  .دگرد  مي شکل استفادهيما از کول باده انباريو برا از کول گرد

  مصالحمعموالً با   است که  حلقوي به شکليني چديوار ينوع: يني چطوقه ـ١٩
 ٢٠٠ تا ١٠٠ حدود(   چاه  از ميل  قسمت  در باالترين مان،يآجر و مالت س:  مانندساختماني

ت ي ضمن تثب وشده  ساخته)  چاه ه دهان  به ن منتهيين تر از سطح زمييمتر پا يسانت
تا د نموبسته و محکم را درب چاه فاضالب که بتوان د شو يباعث مل، ي در مرکز ميگلدان

ن ي از ايا مواردي و فتراکي ل،وني کام،نيماش انسان، :ن ماننديعبور اجسام سنگدر اثر 
 .نشودزش ي ر، دچارچاهدهانه  ياز رودست 
 يا ورود هر سيال ديگر به داخل چاه و اضالبف، آبهدايت منظور ه ب: گلداني ـ٢٠

در اي قيفي شکل را  ، دهانه و يا بدنه چاه، قطعهطوقه،  تخريب ديوارهياجلوگيري از شستشو 
سياالت از طريق گلداني به مرکز ميل هدايت و سپس بر اثر نيروي دهند تا   ميچاه قراردهانه 
 .شود چاه سرازير  ميلارج و به انتهايترين قسمت گلداني خ از پايينصورت عمودي ه بثقل، 

 از  ناشيا مخاطرات ي   را از آسيب  مقني  كه  است  حفاظتي يا وسيله: يسپر حفاظت ـ٢١
 .دارد  مي  نگه محفوظبه داخل چاه  اشياء اي لي، وسا مواد  احتمالي سقوط
د  پاکنيحفار .  است  وسايل  و نقل  و آمد و حمل  رفتيبرا  مسير شيبداري: پاکند ـ٢٢

 در  آب  سطح و تا نزديكيشده   شروع   چاه  دورتر از دهانه اي  از فاصلهن و يدر سطح زم
 .دبيا  مي  ادامه ل چاهين مييپا

 يکيا پالستي و ياف کنفيا طناب بافته شده از جنس الي يا ک نوار حلقهي: پابند ـ٢٣
 . شود ياست که به چرخ چاه وصل م

در شتر يبب سطوح سخت است که ير تخيبرا يا لهيوس  ):کوريپ(ب يچکش تخر ـ٢٤
   .کاربرد دارد ي و بادينوع برق دو

، فشار آن را هوا است که با کاهش حجم يکي مکانيدستگاه :يکمپرسور باد ـ٢٥
 .رديگ ياستفاده قرار م  مورديبرق  ويزليانواع د دهد و در يش ميافزا
 

  مقررات عمومی ـ فصل دوم
رد، خود به ي شخصاً بر عهده گات حفر چاه راي که مالک چاه، عمليدر صورت ـ 3ماده
سازي  مني و ايت مقررات حفاظتيت رعايباشد و مسئول ي مي و در حکم مجريعنوان مقن

  . کارگران تحت امر خود را بر عهده دارديط کار برايمح
ات حفر چاه را به طور کامل به شخص ي که مالک چاه، عمليدر صورت ـ 4ماده

 محسوب يرنده به عنوان مجريمان گيلت پد، در هر دو حاي واگذار نمايا مقنيمانکار يپ
 .گردد يض مي تفوي به وي مرتبط با حفاريها تيه مسئوليشود و کل يم

 را ا چند چاهيک يحفر هاي مختلف عمليات   اجراي قسمتمالک چاه،هرگاه  ـ 5ماده
 يبه عنوان مجربه پيمانكاران مختلف محول نمايد، هر پيمانكار در محدوده پيمان خود، 

 پيمانكاراني كه است؛ ي حفاظت فنيها نامه  آيينوسئول اجراي مقررات ممحسوب شده و 
ت در محدوده يعالوه بر مسئول مشغول فعاليت هستند،  حفر چاهيبرابه طور همزمان 

 دهنده مانيپ با يكديگر همكاري نمايند و  مذکوربايد در اجراي مقرراتقرارداد خود، 
 .باشد يمها  مسئول ايجاد هماهنگي بين آن

هاي مختلف را به   قسمتتواند ي مي حفر چاه، در صورتپيمانكار اصلي ـ 6ماده
 اجازه داده شده يمان، به ويکه در مفاد پديگر محول نمايد جزء  انيمجر يا انپيمانكار

حفاظت رات ر مسئول اجراي مق، در محدوده پيمان خودشخصهر ن حالت، يباشد؛ در ا
 .ها خواهد بود د هماهنگي بين آن پيمانكار اصلي مسئول نظارت و ايجا است ويفن

 باشد که احتمال رفت ييها ا محلي ي در معابر عموم، چاهحفرچنانچه محل  ـ 7ماده
عالئم من، يا يحصارهابا نصب موانع، د ي با؛ وجود داردهيل نقليا وساي آمد افراد و

 .ديبه عمل آ يريجلوگها  تردد آناز  اطي احتيها چراغا ي ودهنده  هشدار
  است؛الزامي ي حفار عملياتانيدر پا، چاه  دهانهوي رخص مش  نصب عاليم ـ 8ماده

در  را چاهق احداث يدقمحل د ي، باي حفاريمنيل ايت فاصله و لحاظ مسايبه منظور رعا
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ب از چاه يا رفع عيد و ينمود تا درصورت حفر چاه جدنقشه نهايي ساختمان مشخص 
 يا فاضالب به چاه قبليته آب گر و ورود ناخواسيک چاه به چاه دي، احتمال فشار از يميقد

 .وجود نداشته باشد
 دار،ي و ناپانامساعد ييط آب و هواي در شرايات حفر چاه دستي عملياجرا ـ9ماده

 .استممنوع 
ض قطعات يرات، تعويس، تعميات سروي عملي کارگران مجرب برايريبکارگ ـ10ماده

 . استيگر امور الزامي و دي و حفارييه و روشناي برق و تهويکش ميو س
دار و کارگران با  کش و کلنگ  و چرخيد توسط مقني بايحفارات يعمل ـ11ماده

رد و اشتغال کارگر ساده به عنوان ي برخوردارند، انجام پذيتجربه که از مهارت و سابقه کاف
 . ممنوع استيي از عوامل اجرايکي

 از سقوط يريشگي پي براييک از عوامل اجرايا هر ي، کارگران و يمقن ـ12ماده
ا باال آمدن، نسبت به متصل نمودن ين رفتن يي پاي چاه براليمکلفند قبل از ورود به م

ل يا حماي ک طناب نجات که مجزا از طناب مخصوص حمل مواد باشد، به كمربند ايمنيي
  .نديبند کامل بدن اقدام نما

دار   و کلنگيزان شدن مقنيا آوين بردن، باال آوردن و يي، پاييحمل، جابجا ـ13ماده
 يم بکسل و قالب و پابند و مواردي به سييقه و عوامل اجراگر افراد متفريا ديو کارگران و 

 .ن دست ممنوع استياز ا
ات، مستلزم ي انجام هر گونه عملي به داخل چاه براييورود عوامل اجرا ـ14ماده

، طناب، كمربند حمايل يمنيز شدن به وسايل حفاظت فردي از جمله كفش و كاله ايتجه
 و ماسک ي حفاظتي عينك و گوشبند ايمني، دستكش و لباس كار و درصورت لزوم

 .باشد  مييتنفس
  حداکثرفواصلبا   رايي جاپاهال چاه،ي مين حفاريد در حي باحفرچاه يمقن ـ15ماده

 .ديه نمايتعبن رفتن از آن يي و پا باالي، براوارهين ديطرف در متر ي سانت٥٠
 ييا در جاهايمتر است و  ي سانت٩٠شتر از يها ب  که قطر دهانه آنييها چاه ـ16ماده
 ورود و خروج به درون چاه استفاده کند، استفاده از ي براييتواند از جاپا يگر نمکه کار
 . استيمن کار در ارتفاع الزاميسامانه ا
شتر از ي با قطر دهانه بيها  در چاهييات اجرايدر هنگام انجام عمل ـ17ماده

 . متر، استفاده از نردبان طنابي براي خروج سريع كارگران به بيرون چاه، الزامي است سانتي٩٠
د مجهز به قفل و بست ي، بايدرب چاه و منهول منصوب در معابر عموم ـ18ماده

رکردن کفش و يکسان باشد تا منجر به گيد ين با لبه دهانه چاه بايمطمئن باشد؛ سطح زم
 .ران نشودجه بر هم خوردن تعادل کارگيدر نت

 ارتباط عوامل ي برايکيا الکتروني يکي مکانيل ارتباطياستفاده از وسا ـ19ماده
 .  استيرون از چاه، الزامي داخل چاه با کارگران بيياجرا

 در دهانه چاه يميد از کارگران مجرب باشد و ضمن حضور دايکش با چرخ ـ20ماده
دار  کلنگ و يمقن( داخل چاه ييهمواره از سالمت عوامل اجرا چرخ چاه، يت بر رويو فعال
 .دينان حاصل نماياطم) گر افراديو د

 از ير ارتعاشات ناشي حفر گردد که تحت تاثيد در عمقي باه چاهانبار ـ21ماده
. ردي قرار نگها، ون ساختمانيق فوندانسي وارده از طريروهايه و نيها، وسائل نقل دستگاه
ن ير اي در غ،اوز کندمتر تج ي سانت١٢٠متر و عرض آن از  ي سانت١٥٠ از ديآن نباارتفاع 

 ديبا   خاک سست يها هي در الهحفر انبار ين برايد؛ همچن شوي مهاربندديصورت با
 . رديانجام پذها  وارهي و د  سقف تي و تقو بندي  لوکَ

ن مسطح و هموار ي زميد بر رويها با   و انبار کردن کولاستقراره، يتخلمحل ـ 22ماده
 .ن بروديجه وقوع حوادث از بي و در نت ناخواستهييا جابجايباشد تا احتمال لغزش 

 يي و جابجا مجاز استيکيبه صورت مکان انتقال کَول به داخل چاه فقطـ 23ماده
 .باشد يممنوع م آن يدست

مورد استفاده به حد  لود کَي با، چاهليم هواريزش دي از ريريگشيپ يبراـ 24ماده
 .دينما تحمل ي وارده را به خوبيجانبو  قائم يها فشارتا مقاوم باشد يکاف

  
 وظایف مجري ـ فصل سوم

شروع عمليات حفر چاه، نسبت به انجام مديريت مجري حفر چاه بايد پيش از  ـ25ماده
 . ريسک اقدام و مستندات مربوطه را جهت ارائه به بازرسان کارحفظ و نگهداري نمايد

 و ي قبليها  قنوات و چاهيط کارگاه، بررسي محيساز مني مکلف به ايمجر ـ26ماده
ها و  وني تا فوندانسيت فاصله محل حفاري خاک، رعايها هيت الي و وضعيمحل حفار

، باغچه و   از آنيه و لرزش ناشيل نقلير تردد وساي، مسي جانبيوارها و ستون بناهايد
سات ي اطراف و تأسيها اد، تابلوها و چراغيا هرزآب زي با دفع آب ييها استخر و محل

ت کارگاه ي را از وضعييد عوامل اجرايباشد و با ي ميگر موارد مرتبط با حفاري و دينيرزميز
 .ديمطلع نما
 يها هيديي، تأيمانکاري امور پيمنينامه ا نيي مکلف است؛ مطابق با آيمجر ـ 27ماده

ن و مقررات و يگر قواني و دي فن  حفاظت  يعال  يد و مصوبات شورايالزم را اخذ نما
 .ديت نماي را رعايفن  و حفاظت يمني ايها ها و دستورالعمل نامه نييآ

 زاتي و تجهمني ابزارآالت ا، حفر چاهاتي قبل از شروع عملدي بايمجر ـ 28ماده
 حي استقرار و کارکرد صح،يريو از نحوه نصب، قرارگد ي نماهي تهرامتناسب با نوع کار 

 و لچهي الکتروموتورها، چرخ چاه و کلنگ و بلي از قبي و دستي کار برقلي و وسازاتيتجه
 لوازم گري و دييروشنا ه،يتهو  باالبر،ن،يصال به زم اتيها ستميدلو و طناب و قالب، س

 .دينظارت نماها   حاصل نموده و بر آنناني اطميحفار
د ضمن ي کارگران مجرب است و بايريحفر چاه مکلف به بکارگ يمجر ـ 29ماده

من انجام كار و نحوه استفاده ي صحيح و اي کارگران، بر اجراي برايمنيح مخاطرات ايتشر
 . زات، نظارت کنديها و تجه از دستگاه
استحکام و  از دهد تاد قرار يمورد بازدرا چاه ل و انباره يم مرتباًد ي بايمجر  ـ30ماده

د يمن، بايا ريغط يشرادر صورت مشاهده . دينمانان حاصل ياطم ها وارهي بودن ديزشير ريغ
برطرف شدن کامل ات منوط به ي و شروع مجدد عملدشو متوقف يي اجرااتيعملکل 

 . استمنيادار و يپاط يشرا دن بهيخطر و رس
 از سالم دي، با روزانه و هر نوبت کاراتي حفر چاه قبل از شروع عمليمجر ـ31ماده
 نهي معانيهمچن .ابدينان ياطم  در داخل چاه خطرناکيعدم وجود گازها و بودن هوا

 ش از حدي رطوبت بعدم وجود ه، انباراي ليم  خاكزان استحکامي ميبررس يچاه برا قيدق
 . استي الزامجانوران در چاه و عدم حضور

، زلزله و طوفان، وقوع  برف و از بارش بارانمجري حفر چاه بايد پس ـ 32ماده
هاي مجاور، حفر  برداريگود، نشتي آب و رطوبت يا  ترك وتغيير شکل هرگونه  مشاهده

 بعد از ريزشدر اجرا،  هساعت ٢٤ بعد از وقفه، هرگونه عمليات انفجاري، چاه جديد
 و مواردي که باعث احتمال نقص در ايمني گردد، مات اساسي به مهارها صد و يااگهانين

در صورت احتمال خطر، فوراً عمليات اجرايي را متوقف . اقدام به بازديد از چاه نمايد
اقدام نا ايمن،  کامل شرايط شدن برطرف تا نموده و نسبت به خروج کارگران از چاه

ها   و شروع مجدد فعاليتبه عمل آورد براي رفع خطر را الزم اقدامات سپس. نمايد
 .منوط به تأييد وي است

در شروع هر  را   چاه  چرخي کششيها ا کابلي   طناب مکلف استيمجر ـ 33ماده
راد يا اي، گره  زدگي و نقص،عيب،  پوسيدگي  از هرگونه عاريد تا يد نماينوبت کار، بازد

 .گر باشديد
ه ينسبت به ته يي اجرااتعمليهر گونه    از شروعشيد پي حفر چاه بايمجر ـ 34ماده
 .ديت اقدام نمايمتناسب با نوع فعال  ، اوليه هاي  كمك  وي حفاظت فردوسايل

 و يمقن اعم از ييبه عوامل اجرا  رايعالئم قرارداد مکلف است يمجر ـ 35ماده
 همه يد برايم باين عاليکش و كارگران داخل چاه آموزش دهد؛ ا دار و چرخ کلنگ

 .ک معني واضح و مشخص باشدي يدارا ، چاهيباال در تقرمسکارگران داخل چاه و کارگر 
ت يا عالئم مسمومي نفس ي مکلف است در صورت بروز هرگونه تنگيمجر ـ36ماده
گران؛ يدار و د ، کلنگيمانکار، مقني اعم از پيي و موارد مشابه در عوامل اجرايو خفگ

 . ديها از چاه اقدام نما ع آنينسبت به خروج سر
 

 چرخ چاه ـ فصل چهارم
، منوط به مهار کامل و ي حفر چاه دستي براياستفاده از باالبر ساختمان ـ 37ماده
 يگذار و حفاظ) نگيارت(ن يستم اتصال به زمي به سيز بدنه فلزيها، تجه هيثابت پا
 و  م بکسل، کابل برق، قالبينان از سالم بودن سي گردنده است؛ اطميها قسمت

 . استي، الزاميخاطرات برق گرفتگ از ميريشگي پيدها براي اتصاالت و کل بندي قيعا
 به طور ثابت و اطمينان بخشي در دي باي و موتوريچرخ چاه، اعم از دست ـ 38ماده

  سقوط آن به داخل چاهاي دني از لغز،حفظ تعادل تا عالوه بر دهانه چاه مستقر شود
 مي تقسي به صورت مساوها هي تمام پاني بدي باوزن بار متصل به قالبشود؛  يريشگيپ

دار شدن آن بي شاي و کج شدن ني رفتن در زمرو ف،يي جابجا،ياحتمال واژگون  تاشود
 .وجود نداشته باشد
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 متر ١٠ حفر چاه با عمق کمتر از ي فقط براياستفاده از چرخ چاه دست ـ 39ماده
 ملزم به استفاده از چرخ چاه ي حفاريش از آن مجري حفر چاه با عمق بيمجاز است و برا

 .باشد  ميموتوردار
 و عاري از هر گونه ترک، شکستگي و پوسيدگي ، مستحکمايد سالمرخ چاه بچ ـ40ماده

بعد از پيچيده شدن کل طناب به هايي در هر دو طرف باشد تا  لبه اين چرخ بايد داراي. باشد
 .وجود نداشته باشد از روي چرخ چاه بيرون افتادن طنابيا لغزش امکان  آن،دور 

زم يمکانو   قالبنكطاي ش، چرخ جغجغه،چرخ حلزوند به يچرخ چاه با ـ41ماده
ن به يو همچن) ستم قفل کننده دور بر عکسيس( از حرکت معکوس و برگشت يريجلوگ
 .دکنن آمدن بار را کنترل ييپاکه بتواند باشد  مجهز ييترمزها

ها،  هاي چرخ چاه موتوردار و پمپ نيرو، کوپلينگدهنده  هاي انتقال قسمت ـ42ماده
ها و انگشتان و  ه منظور پيشگيري از تماس دستها و ساير تجهيزات حفاري بايد ب تسمه و فلکه

ضمناً ريل کشويي الکتروموتور و گيربکس چرخ چاه . گذاري گردد ها، حفاظ يا اجزاي بدن با آن
 . بايد به نحوي باشد که احتمال ورود دست به منطقه خطر وجود نداشته باشد

 ها صله پره فا.باشد) لهيم( پره  چهار عدد حداقليد داراي بايدستچرخ چاه  ـ 43ماده
 را  چرخ چاهي کارگران بتوانند به راحتتا بوده ي مساو گريکديد با ي چرخ چاه بايافق

 .نديچرخانده و کنترل نما
 محور  ي بر روطرف  يا دو  در يك  كه  چاه  چرخ  محرك هاي دستهعملکرد ـ 44ماده
   يا قبلنچرخد ودسته  فرستادن بار،  پايين باشد که در مرحله يبه نحوشوند بايد  سوار مي
  .  افراد برخورد ننمايد ا ب  گردش حيندر   تا شود  خود برداشته  بار از جاي  آمدن از پايين
بايد به وسيله ضامن مطمئن با محرک جدا شونده، ي  دسته داراي  چرخ چاه ـ45ماده

 . نگردديا جدا   خارججاي خودناخواسته از  يا ناگهاني و محور در ارتباط باشد تا دسته به طور
 بايد مجهز به تجهيزات براي جلوگيري از خطر برق گرفتگياه موتوري چرخ چ ـ46ماده

سيستم اتصال به زمين باشد تا اگر بدنه فلزي چرخ چاه بر اثر اتصالي برقدار شد کارگران داخل و 
 .يا بيرون چاه که با کابل فوالدي و يا بدنه فلزي در تماس هستند، دچار برق گرفتگي نشوند

   كامل بعد از باز شدن باشد که يا د به اندازهي بايدا کابل فوالي  طناب طولـ 47ماده
 . بمانديچرخ چاه، باق   قرقره رويبر  دو دور  حداقل،  مورد نياز حداكثر عمقدن به يرس و

 ه بيبه طور مطمئنمن و ياطانک ي شيسالم، داراد ي با چاه چرخقالب ـ 48ماده
 تحمل ديقالب با. نگرددسر يم بار ي احتمال آزاد شدن ناگهانا کابل متصل شود تايطناب 

ر استاندارد و يبکار بردن قالب غ.  باشدداشته  را واردهيها  حداکثر بار و ضربهبرابر در يکاف
 . ممنوع است  ساخت قالبين گونه مواد برايل و ايلگرد، تسمه، پروفيا استفاده از مي

 نياتصال به زمستم ي سي بوده و داراسالمد يبا ي چرخ چاه برقالکتروموتور ـ 49ماده
 و مقاوم در منيا و با اتصاالت يزدگ بدون و ضد آب، قي عا، سالم برقبلباشد؛ استفاده از کا

  . استي ضروريگرفتگ  از خطر برقيري و جلوگيمنيش ايافزا ي برابرابر کشش
  

 تهویه چاه ـ فصل پنجم
 ييها  و هواکشيکيزي فزاتيبا استفاده از تجه حفر چاه مکلف است ي مجر ـ50ماده

 و يسم ي کامل گازهاهي و تخلهينسبت به تهو  چاه،طي نوع و شرامتناسب با حجم و
 به درون چاه ي سالم و کافيق هوايوده و با تزر آزاد اقدام نميبه فضا داخل چاهخطرناک 

 به داخل چاه ييد؛ ورود عوامل اجراي تنفس کارگران فراهم نمايهواي سالم برا همواره 
 .  سالم، ممنوع استينان از وجود هوايو اطمسازي  منيقبل از ا
  و بهداشتي بايد يمني ا اصول رعايتعالوه بر    يا فاضالب  آب  چاه هر نوع ـ51ماده

 . و خارج از دسترس افراد متفرقه باشد   مناسب  هواكشو   تهويهکانال  داراي 
  ي استنشاق  ماسک بهان  کارگرزي مستلزم تجه فاضالبچاه    در داخلتيفعالـ 52ماده
  ماسک. نديتنفس نما   سالم ي هوا  هموارهتا باشد يم   فشرده يا هو  با ا ماسکي  يخرطوم
در صورت   باشد تا   همي دست ستمي سمجهز بهد ي با ي برق ي هواده ستمي سبا  يخرطوم

مسئول دستگاه  کارگر سر گردد؛يم  ي دست ستمي از س استفادهامکان   ،برق يقطع احتمال
 تا ردي قرار گيدستبه صورت  ماسک  يواده ه ستمي سآموزش کار با  تحتدي با،يهواده

 . نشوديرسان ژن يا اختالل در اکسيقطع موجب ، ي وا تعللي ياطياحت يب
ورود عوامل اجرايي به داخل چاه با دهانه بسته، منوط به باز کردن دهانه چاه ـ 53ماده

 ساعت قبل از ورود است تا ضمن رعايت موارد ايمني، تهويه کامل انجام ٢٤حداقل به مدت 
 . باشند عوامل اجرايي بعد از اطمينان از وجود هواي سالم، مجاز به ورود به داخل چاه مي. ودش

براي پيشگيري از خطرات و عوارض مربوط به كمبود اكسيژن و وجود ـ 54ماده
آور و خطرناك، بايد به وسيله پمپ هوادهي نسبت به تهويه هواي چاه اقدام  گازهاي زيان

عوامل اقدام كافي و موثر نباشد، بايد ن ياكه   باشدد و چنانچه شرايط كار به نحويشو
 .دشونبه ماسك تنفسي با هواي فشرده و لوله خرطومي مجهز  يياجرا

  
 چاه فاضالب ـ فصل ششم

  چاه،  قنوات متروکه د بهي جد ي احداث ا انبارهي ارتباط چاههر نوع اتصال و  ـ 55ماده
 .و موارد مشابه ممنوع است يمي قد فاضالب
 يميد در جوار چاه قديک چاه جدي احداث ي براحفاري اتيعملشروع  ـ 56ماده
 آن با خاك و شفته يا مصالح  کامل تخليه چاه فاضالب قديمي و پركردنمستلزم

 .استديگر مستحکم 
  موجود،هاي فاضالب در انتخاب محل حفر چاه فاضالب بايد موقعيت چاه ـ 57ماده

 خاک، يها هياساس جنس الد بر ي با فاصله چاه جديد با چاه قديم.ردي قرار گيبررسمورد 
 كه خطر ريزش و مرتبط باشداي   به اندازهگر مواردي موجود، رطوبت، لرزش و ديفشارها

 .خود دو چاه وجود نداشته باشده ب شدن خود
 يه و خالينان از تخلي اطميپرتاب اجسام مشتعل به داخل چاه فاضالب، براـ 58ماده

 . بودن چاه ممنوع است
 و فندک و تيکبر مولد جرقه، يها دستگاهز استفاده ا و اتياستعمال دخانـ 59ماده
و اطراف آن و داخل فاضالب چاه در داخل  و آتش جاد هرگونه جرقهياا يو شعله باز 

 دارد، ممنوع است و وجود يا سمي  قابل اشتعال و انفجاري که احتمال گازهاييها چاه
 .باشد ي ميات گازسنجيشروع به کار منوط به انجام عمل

 يبر رو   نحوي به باشد و  برخوردار  كافي از استحكامد يا سر چاه بيگلدان ـ60ماده
 .  ديت نمايل چاه هداي در مرکز م را  فاضالب  كه، نصب شودينيطوقه چ
بايد به نحوي باشد که ابتدا فاضالب وارد گلداني  به چاه اتصال لوله فاضالب ـ61ماده

  مرکز محور چاهراستايدر شود و سپس بر اثر وزن و نيروي جاذبه از سوراخ زير گلداني، 
  .خارج گردد تا از ريزش فاضالب بر روي ديواره چاه و تخريب آن پيشگيري شود

  حفاري  از عمليات  حاصل  و الي  و گل آبو   فاضالبمواد حاصل از تخليه چاه  ـ62ماده
 رعايت شود و مورد  و بهداشتي ايمني و  محيطي  زيست  معيارهاي د کهشو   تخليهيبايد در محل

 و  نکند  مجاور فراهم ها و اماکن  ساختمان  براي خطري هيچ ذيصالح باشد، ضمناً تأييد مراجع 
  . باشد  وجود نداشته  چاه داخل   به  فاضالب هاي  لوله از طريقامکان نفوذ يا برگشت مجدد آن حتي 

ورود عوامل اجرايي به داخل چاه فاضالب در صورتي مجاز است که ابتدا جريان   ـ63ماده
ع و سپس هواي داخل چاه تخليه و تهويه کامل شود و با هوادهي و تزريق فاضالب ورودي قط

 . حاصل گردد اطمينانبراي استنشاق،    هواي مساعد شدن از  فاضالب  چاه داخلهواي سالم به 
زات ي، از تجهيمني مکلف است، عالوه بر طناب نجات و کمربند اي مجرـ 64ماده

 ي برايع و دستگاه محافظت تنفسي باال کشنده سريها  و سامانهي امداديحفاظت فرد
 .دي استفاده نماييعوامل اجرا
ن ارتفاع ييو تع   يا آب  فاضالب جابجا شدنجاد گاز حاصل از يا  بيني پيشـ 65ماده

  . استي الزامي، توسط مجرييمن عوامل اجراي عملکرد ايفاضالب برا
  

 تأسیسات الکتریکی ـ فصل هفتم
و کور ي په داخل چاه ويتهو ي ولت برا٢٢٠ ي متناوب شهربرقاز استفاده ـ 66ماده

م ي داخل چاه ممنوع است و حداکثر بايد از برق مستقيل و تجهيزات الکتريکيگر وسايد
 . ولت استفاده نمود٥٠

ک تکه، ضد يد سالم، يان برق بايا انتقال جري ييار مخصوص روشنايکابل سـ 67ماده
تکه و چسب وب و چند ي معيم و کابل هاي باشد و استفاده از سيآب و فاقد خراش و زدگ

  .خورده ممنوع است
، ي حفر چاه مانند چکش برقيزات برقيل و تجهيبدنه فلزي تمام وساـ 68ماده

د محافظ ي و چرخ چاه بايد به سيستم اتصال به زمين و کلييه، چراغ روشنايستم تهويس
  . جان، مجهز و متصل باشند

ر حداکث  با ولتاژ ضد جرقه از چراغ قوه فقط با استفاده چاهيين روشنايمأتـ 69ماده
، ا محتمل باشد ج قابل اشتعال در آنيگازهاوجود  که ييها  در چاه مجاز است؛ولت  ١٢
 . جرقه به کار برده شود يدارا يها ستميا سيد شعله و ينبا

 دوار و يها  باشد که امکان تماس قسمتيليه وسابد مجهز ي هوا بادمنده ـ70ماده
اشته و از برخورد و ل وجود نديگر وسايم و دي بدن، کابل، سي با اعضاقطعات متحرك

 .  گردديريشگيها پ تماس آن
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ي تنش زياد باعث ايجاد لرزش، ارتعاش و چکش تخريبدستگاه پيکور يا  ـ71ماده
   زمين  اتصال اين دستگاه بايد ايمن و داراي. شود که در عملکرد آن بايد در نظر گرفته شود مي
 . داردهاي چاه تحکام ديوارهاسها منوط به بررسي و تأييد  آن  بااجازه کار و صدور دباش موثر

، مدار روشنايي، كابل برق مورد استفاده براي انتقال نيروي برق به الكتروپمپ ـ72ماده
  . مقاوم و عاري از هرگونه زدگي و فرسودگي باشد تکه،يك سالم،  بايد برقي و ساير وسايلتهويه

 يها گر دستگاهي و ديبرقچکش  يدهايها و کل ها، محافظ اتصاالت، بست ـ 73ماده
 و در برابر ضربه  نقص بودهب وي ع وي و شکستگيبدون زدگد کامالً سالم، ي بايکيالکتر
 .دنم باشومقا

 قبل از دي، باب به داخل چاهي و ورود و خروج چکش تخرييات جابجايعمل ـ 74ماده
 . طناب انجام شودا استفاده ازبو چاه داخل  به ييعوامل اجراورود 

 تماس با ش، صدمه ويا، سيدگي ضربه، برد در معرضيبا نبرق يها ميس ـ 75ماده
 .رنديگ قراراند،  نصب شدهرون چاه يبا يداخل چاه و  ي که براييها  لولهايقطعات متحرک 

مستلزم قطع   مانند الکتروپمپ و موارد مشابه،ي برقيها  دستگاهريتعمـ 76ماده
ان ي قطع و وصل جريدهايكل.  استقطعته از تابلو برق يسيالکتران يجر نان بخشياطم

ار شخص مسئول يدر اختآن فقط د يكلرد و يقرار گدار   مناسب و قفلظهمحفد در يبرق با
  .ردي قرار نگمجاز ريدسترس افراد غ باشد تا در و آگاه

 حفر ي برقيها  مربوط به دستگاهيل حفاظتيا وسون ي اتصال زمزاتيتجهـ 77ماده
 ي برق دار به بدنه فلزيها ي اتصال هاد ازي ناشيد هرگونه خطر برق گرفتگي با،يچاه دست

 .د کنيها را خنث  و ملحقات آنيكيل الكتريوسا
 مانند يکي الکتريگر مدارهايد از ديات حفر چاه باي عملييمدار روشنا ـ 78ماده

 يد استاندارد و داراي داخل چاه باييچ و المپ روشنايسر پ. ها جدا باشد باالبرها و پمپ
  . باشدي از شکستگيري جلوگيحفاظ مناسب برا

  
  دهانه چاهـفصل هشتم 

هايي باشد كه احتمال تردد يا رفت و  انچه حفاري در معابر عمومي يا محلچن ـ79ماده
آمد وجود دارد بايد با توجه به نوع خاک و قطر دهانه چاه و رعايت شرايط محيطي، با استفاده 

از ورود عابران  رويت قابل تيهاي حفاظ و تأمين نردههاي احتياط  و چراغدهنده  هشدار عالئم از
 . راد به نزديکي منطقه عمليات، جلوگيري به عمل آورد و افرانندگانو 

د ي بازد چاه به منظوردهانهدرپوش برداشتن  يا براي و چاهه يبه هنگام تخل ـ80ماده
 خصوصاً به ، از سقوط افراديري جلوگيبرا يمني الزم ايها ينيب شي پدي با،راتيا تعمي

 .ديو اطراف آن به عمل آچاه  دهانه يزش ناگهانيعلت ر
عالوه بر تجهيز به چاه مشغول به کار هستند بايد دهانه  که در نزديک کارگراني ـ81ماده

طناب ديگر سر  و ندشومجهز نجات  طناب متصل بهبه کمربند ايمني وسايل حفاظت فردي، 
اي باشد که  محل اتصال و مسير طناب نجات، بايد به گونه.  و پايداري بسته شود محل محکمبه

 .ام برنده، ضربه و يا سايش قرار نگيردهيچ قسمت طناب نجات در معرض اجس
، به داخل چاه، نخاله، ابزار و ديگر اجسام  خاک،براي جلوگيري از سقوط سنگ ـ82ماده

 . دگردتعبيه چاه دور دهانه براي  مصالح مقاوم ازمتر   سانتي١٥ارتفاع اي به  آستانهبايد 
 انهده از دو متر از شيب فاصله درد ي با،يحفار از  حاصليها  نخاله وخاکـ 83ماده

 عوامل يجاد خطر برايو ا داخل چاه ها به  آن مجددزشيال رم احتانبار گردد، تاچاه 
 .  باشد وجود نداشتهيياجرا

ات يا توقف عملي يلي در زمان تعطي حتيطيچ شرايتحت ه دهانه چاهـ 84ماده
 از سقوط يري جلوگيد برايبا، يات حفاري عمليليبه هنگام تعط. د باز بماندي نبايحفار
 قفل و بست  ومناسب صفحات مقاوم و، درپوش چاه را با وانات به داخل چاهي حايافراد 
  .مسدود نمود ي و مطمئنمحکم

ط يچاه و شرا يمکانت ي موقعد بر اساسي بادهانه چاهساخت مصالح ـ 85ماده
 وارده و ي از بارهاي فشار و ضربات ناشبرابر در ي که مقاومت کافي طور باشد بهيطيمح

 .دباش  را داشتهيعوامل جو
ستادن يد در محل ايزش اطراف چاه، باي حفاظت کارگران از خطر ريبرا ـ 86ماده
 .شود گذاشته يکاف يپهنا و مقاومت با ييرپايز يالوارها اي  تختهکارگران
  حدودعمقاز مان يسمالت د با آجر و ي با دهانه چاهينيات طوقه چيعمل ـ 87ماده

   دهانه  به منتهي  چاه  يل از م  قسمت  در باالترين ونيتر از سطح زم نييپا متر ي سانت١٥٠
 . سر گردديل مي در مرکز ميت گلدانيتا ضمن نصب درب چاه، امکان تثب شود  ساخته

د عمل طوقه چيني بعد از يهاي با خاك سست يا دستي، با در زمين ـ 88ماده
برداشتن خاك دستي انجام گيرد و اقدامات پيشگيرانه احتياطي از قبيل مهاركردن ديواره 

 . مختلف، قبل از رسيدن به زمين سخت انجام شودياه با وسايل و روش
هاي با خاك سست يا   در زمينينيات طوقه چيعملمکلف است  يمجر ـ 89ماده

 .متر را با مالت مقاوم در برابر آب انجام دهد ي سانت١٠٠ش از يدستي با عمق ب
 

  مقررات متفرقهـفصل نهم 
 ٣ حداقل ،فزايش عمق نفر و با ا٢ حداقل بايد متر ٥ تا عمق حفاري عمليات براي ـ90ماده

به گروه کارگر مجرب ديگر  يک ه،حفر انبارعمليات  با شروع اشتغال به کار داشته باشند ونفر 
 .بکارگماري کارگر ساده ممنوع و داشتن حداقل دو سال سابقه اجرايي الزامي است. شود اضافه مي
 به عنوان سپر يا لهيد وسي با، متر٣ش از ي عمق بدر چاه ي حفاريبرا ـ91ماده

 سنگ و خاک و يسقوط احتمالا يزش ير هنگام نصب گردد تا بهن چاه ييدر پا يفاظتح
 . شوديريشگيو کارگران پ ي برخورد آن با مقنگر، ازيء ديا هر گونه شيدلو و 

ها و طاق  وارهيزش دياحتمال رتا  باشد ي قوسشکلد به ي باهسقف انبارـ 92ماده
 ي براي نتواند مقاومت کافه،انبار که شکل دادن مزبور به يدر صورت. وجود نداشته باشد

 .نمود يريزش جلوگي از ريل مهاربندي با وساديد، باينما فراهم هوارها و سقف انباريد
آن پرتگاه لبه  بايد ،چاهبه ميل ند ـ داخل پاکَ کارگرانبراي جلوگيري از سقوط ـ93ماده
 .گردد  مهارکامالًريزش خاک از گيري  پاکند براي پيشديوارهو  سقف  شود وگذاري حفاظ

احداث جان پناه در فواصل معيني از ميل چاه، براي استقرار و حفظ جان  ـ94ماده
 . ها به داخل چاه الزامي است کارگران از خطر ريزش يا سقوط خاک، سنگ، ابزار، دلو و نخاله

 ي و شستشوي و مشتقات نفتييايمي شيها دها و حاللياستفاده از اسـ 95ماده
 . الکترو پمپ در داخل چاه ممنوع است

رات يانجام تعم و يليفس با سوخت يها موتور پمپ يريو بکارگرار استقـ 96ماده
 . در داخل چاه ممنوع استها آن ي و اساسيکل

بايد طوري   كه در خارج از چاه قرار دارند،هايي محل استقرار و نصب الكتروپمپ ـ97ماده
 .شد كه امكان دسترسي افراد متفرقه به آن وجود نداشته و از عوامل جوي در امان باباشدمحفوظ 
ه يتعبركار ي استقرار تعميبرا يد مكان مناسبيدر محل نصب الكتروپمپ باـ 98ماده

 . مقدور گردديرات اضطراريمن و انجام تعمي ايگردد تا دسترس
زش ياحتمال ررد تا يقرار گواره چاه يد درون دي بايالكتروپمپ كمرچاهـ 99ماده
غرق  از آب چاه الكترو پمپ وجود نداشته باشد و در صورت باال آمدن يواره بر رويخاك د

 .محافظت گرددشدن آن 
 يگريل ديا وساي يكيستم شناور الكتريسد مجهز به يبا پمپ چاه الکتروـ 100ماده

 .ديآب اقدام نماه يتخل نسبت به خودكارباشد تا به محض باال آمدن سطح آب، به صورت 
  اتي از عمل  حاصليها  آب هيتخل   ي براي کمرچاهپمپ استقرار الکترو  محلـ 101ماده

   آباي  نفوذ رطوبت،  غرق شدن پمپ  امکان  باشد که ي صورت به واره چاهيد در دي با يحفار
 . وجود نداشته باشد با آن  شده هي مواد تخلن تماسيو همچن
 سقوط ايزش ي احتمال ر،يي هنگام جابه جادر شود که  پريد تا حديدلو با ـ102ماده

ن يا بيو  دلو  کفرد ديبا يار حاصل از حفيها سنگ. باشدداخل آن وجود نداشته مواد 
 .رديقرارگدرون آن  خاک يها هيال

  يکي الست از چکمه ، آب  به دني رس  محض د بهي با   حفر چاهييعوامل اجرا ـ103ماده
  ي حفار اتي از عمل  حاصلي و ال  گل  ساختن  خارج ي برا  دلو مورد استفادهو کنند  استفاده

 .  باشد  مقاوم  نفوذ آب د در مقابليبا
  ت حداقليرون از چاه، مستلزم رعايو خاک و انتقال آن به بخارج کردن دل ـ104ماده

باشد تا بتوان دلو را به  يم) دهانه چاه (نيسطح زمن کف دلو با ي بمتر فاصله ي سانت٢٠ 
 طنابد ين حالت بايدر ا. ا دهانه چاه خارج نموديمن و بدون برخورد به چرخ ي و ايآسان

 .ه شده باشدديچيپ چاه  چرخقرهمتصل به قالب و دلو به طور کامل به دور قر
ه قالب  بمنيا نحو  به واشد  ب  مقاومکامالً بايد  كني  در چاه دلو مورد استفادهـ 105ماده

ت حد يعا که امکان جدا شدن ناخواسته آن وجود نداشته باشد و ريا متصل شود به گونه
 . استيالزام آناشباع 
 يکصد و در ماده ١٠٥ فصل و ٩ قانون کار مشتمل بر) ٨٥(به استناد ماده  نامه آيين ينا

به استناد تبصره نخست  و  تدوين٢٩/٠٦/١٤٠٠ مورخه شوراي عالي حفاظت فني جلسهفتادمين 
  .ه استاجتماعي رسيد رفاه كار و  تعاون، تصويب وزير به ٧/١٠/١٤٠٠ درتاريخقانون کار ) ٨٦(ماده 
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 مصوب ي دستيها  حفر چاهينامه و مقررات حفاظت نيين آيگزينامه جا نيين آيا
 ١٧/٢/١٣٨١هاي ساختماني مصوب  نامه کارگاه آيين) ٢٧٣(الي ) ٢٦١( و مواد ٢١/٦/١٣٦٤
  . شود ي مي حفاظت فني عاليشورا

  ي عبدالملکحجت اهللاـ  اجتماعي رفاه كار و  تعاون، وزير
  

  ١٢/١٠/١٤٠٠                                                                       ١٣٦٧/١٠٠رهشما
  جناب آقاي اکبرپور

  مدیرعامل محترم و رئیس هیأت مدیره روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران
 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات ٤٨در راستاي اجراي ماده 

 و هاي توسعه كشور، فهرست كاالها  قانون احكام دايمي برنامه٧و بند ج ماده ) ٢(مالي دولت 
، مطابق ١٤٠٠مصرف در سال  رسان به سالمت و داروهاي با احتمال سوء اقدامات آسيب

  .گردد قوانين تعيين شده به همراه مستندات مربوطه به پيوست ارسال مي
  اللهي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ـ دكتر بهرام عين

  
  رسان سیباستانداردهاي ملی و مصادیق فهرست نهایی کاالها و اقدامات آ

    1400 به سالمت به جهت منع تبلیغات در سال 
 بندي دسته کاال شماره استاندارد ملی مصادیق

انواع سوسيس و کالباس گوشت و 
 مرغ با درصدهاي متفاوت

 انواع سوسيس و کالباس ٢٣٠٣

آوري  گوشت عملفرآورده انواع 
  متفاوت با درصدهاي پختهشده

٥٧٥٣ 
آوري شده  فرآورده گوشتي عمل

 )ژامبون(پخته 

انواع ساندويچ و پيتزاي حاوي 
 و ژامبون آماده سوسيس و کالباس

 مصرف منجمد و غيرمنجمد
 ها و پيتزاها ساير ساندويچ(

 )باشد مشمول فهرست نمي

١٤٦٨٠  
انواع ساندويچ و پيتزاي داراي 
  سوسيس و کالباس و ژامبون

  

قد شماره سنبوسه فا
  استاندارد 

  )١١٠٧٣ (فالفل

  بوسه و فالفل آماده شدهنانواع س

  

پنير پيتزاي 
   ١٣٥٢٦پروسس

  ١٥٦٩٦تاپينگ پيتزا 

 پنير پيتزاي پروسس

  تاپينگ پيتزاو 

هاي  وردهآفر
گوشتي و 

غذاهاي آماده 
 مصرف

دار رنگي،  انواع نوشابه گازدار طعم
اي و کوال با يا  رنگ، ميوه دار بي طعم

کننده جايگزين  شيرين/ بدون قند 
 )... ويت، کم کالريزيرو، ال(

   بدون قند وانواع نوشابه گازدار با  ١٢٥٠

  زا نوشابه انرژي  ٦٦٩٣  

  ٢٢٧٩نوشيدني مالت   
 دار طعم) ماء الشعير(نوشيدني مالت 

دار  و نوشيدني عصاره گندم طعم
  )فاقد شماره استاندارد ملي(

  
  )١٤٣٤٥( گازدار

  )٢٨٣٧( بدون گاز

 بدون  وبا گازدار  اي ميوههاي  انواع نوشيدني

 و كمتر  درصد٢٥گاز با محتواي آب ميوه 

  )با يا بدون شماره استاندارد(

  ٢٠٤٥٦هاي تزئيني  شربت  

 اي اي و غيرميوه انواع شربت ميوه
 ،)طبق استاندارد ملي مربوطه(

نوشيدني و هاي تزئيني و انواع  شربت
  اي غيرميوهنوشابه 

  اکيهاي يخي خور فرآورده  ٣٩٦٤  

  انواع پودر نوشيدني فوري  ٤٧١٤  

 ها نوشيدني

 بندي دسته کاال شماره استاندارد ملی مصادیق

هاي نيمه جامد  منظور روغن
ساير  (مصرفي صنايع و خانوار

  )ها مشمول فهرست نيستند روغن
  روغن ها  روغن مصرفي خانوار  ٩١٣١

 ساالد  مايونز و سسانواع سس

مانند سس هزار جزيره، ( پرچرب 

سس فرانسوي، سس تاتار، سس 

 کم چرب،  بجز نوع ...)ايتاليايي و 

  بدون چربي و کاهش يافته

٢٤٥٤  
 ،مايونز ( ساالد و مايونزانواع سس 

  )سس ساالد و سس سفيد

انواع چيپس برگه و خالل 
  زميني و انواع اسنک سيب

  ٣٧٦٤زميني  چيپس سيب

هاي سرخ  انواع فراورده
شده غالت و حبوبات 

)١٢٠٩٩(  

ن هاي سرخ شده در روغ وردهآانواع فر
چيپس (زميني و غالت  بر پايه سيب
  )زميني و غالت سيب

  ٢٨٨٠  انواع پفک
ورده حجيم شده بر پايه آانواع فر

  ذرت

  هاي تر شيريني  فاقد شماره استاندارد  

هاي کاکائويي مانند  انواع فراورده
شکالت صبحانه، انواع دراژه، 
  فراورده کاکائويي با مغزي ويفر

  وييهاي کاکائ وردهآفر  ١٢٠١٨

  تافي و آبنبات  ٧١١  انواع تافي و آبنبات با و بدون قند

سايرا قالم 
  خوراکي

  دخانيات  سيگار و محصوالت دخاني    

    
هاي آرايشي تاتو و  فرآورده

 هاي طراحي پوست وردهآفر

    

هاي آرايشي رنگي پوست و  فرآورده
انواع رژ لب، ريمل، کرم پودر، (مو 

پنکيک، خط چشم، مداد آرايشي 
 ...) و لب، رنگ مو وچشم

 کننده پوست هاي برنزه انواع فرآورده    

    
انواع محصوالت آنتي سلوليت و 

 الغرکننده موضعي

    
کننده، فرکننده و  هاي صاف فرآورده

 کننده مو کراتينه

کاالهاي 
  آرايشي

    
سازي پوست از طريق  خدمات برنزه

  )سوالريم(اشعه ماوراي بنفش 
خدمات 

  رسان آسيب

  ديفنوکسيالت    

    

قرص (قرص ترامادول در اشکال 
 ميلي ٥٠ ميلي گرم، قرص ١٠٠

 ميلي گرمي، ١٠٠گرمي، کپسول 
 ١٠٠ ميلي گرمي، قرص ٥٠کپسول 

  )SR گرمي ميلي

    
استامينوفن کدئين و کليه ترکيبات 

  دار کدئين

هاي با  ودار
  احتمال

  مصرف ء سو
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