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قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها
فصل 3
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قوانین بیمه شخص ثالث
قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه

بخش نخست ـ کلیات
  ماده 1: اصطالحات به کار برده شده در این قانون، دارای معانی به شرح زیر است:

الف( خسارت بدنی: هر نوع دیه ارش )جریمه( ناشی از هر نوع صدمه به بدن مانند شکستگی، 
نقص و از کار افتادگی عضو اعم از جزئی یا کلی ـ موقت یا دائم، دیه فوت و هزینه معالجه با 

رعایت ماده )35( این قانون به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون
ب( خسارت مالی: زیان هایی که سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص 

ثالث وارد شود.
پ( حوادث: هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند )ث( این ماده و محموالت آنها از 
قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل 

نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه
ت( شخص ثالث: هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارت بدنی 

و یا مالی شود به استثنای رانندۀ مسبب حادثه
ث( وسیله نقلیه: وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی شهری و بین شهری و واگن متصل یا 

غیرمتصل به آن و یدک و کفی )تریلر( متصل به آنها
ج( صندوق: صندوق تأمین خسارت های بدنی

چ( بیمه مرکزی: بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
ح( راهنمایی و رانندگی: پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران

  ماده 2: کلیه دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی 
باشند مکلف اند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل 
نقلیه مذکور به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به مقدار مندرج در ماده )8( این قانون نزد 

شرکت بیمه ای که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی داشته باشد، بیمه کنند.
تبصره 1: دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که 

بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند )به دست آورد( تکلیف از دیگری ساقط می شود.
تبصره 2: مسئولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل )گرفتن( بیمه نامه موضوع این قانون مانع 
از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل )عمل( یا ترک فعل او است نمی باشد. در هر 

حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می گردد.
  ماده 3: دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های بدنی وارد شده به راننده مسبب 
حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیرحرام، بیمه حوادث اخذ کند؛ مبنای محاسبه 
میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه و یا ارش جرح در 
فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد. سازمان 
پزشکی قانونی مکلف است با درخواست راننده مسبب حادثه یا شرکت بیمه مربوط، نوع و درصد 
صدمه بدنی وارد شده را تعیین و اعالم کند. آیین نامه اجرایی و حق بیمه مربوط به این بیمه نامه 

به پیشنهاد بیمه مرکزی پس از تصویب شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.
  ماده 4: در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف( در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه نامه موضوع این قانون باشد، جبران 
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خسارت های وارد شده در حدود مقررات این قانون بر عهده بیمه گر است. در صورت نیاز به 
طرح دعوی در خصوص مطالبه خسارت، زیان دیده یا قائم مقام وی دعوی را علیه بیمه گر و 
مسبب حادثه طرح می کند. این حکم، نافی )نفی کننده( مسئولیت های کیفری راننده مسبب 

حادثه نیست.
ب( درصوتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از موارد مندرج 
در ماده )21( این قانون باشد، خسارت های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده )25( این 
قانون جبران می شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این خصوص، زیان دیده یا قائم مقام وی 

دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می کند.
پ( در   صورتی که خودرو، فاقد بیمه نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن )اجازه( 
مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، درصورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، 
به جزای نقدی معادل بیست درصد )20%( و درصورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای 
نقدی معادل ده درصد )10%( مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می شود. مبلغ مذکور 
به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه داری کل کشور وازیر می شود و با پیش بینی 

در بودجه های ساالنه، صددرصد )100%( آن به صندوق اختصاص می یابد.
  ماده 5: شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط 
به آن، با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کند. سایر شرکت های 
بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی 
اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث کنند. بیمه مرکزی موظف است بر اساس آیین نامه اجرایی 
که به پیشنهاد بیمه مرکزی و تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد، برای 
شرکت های متقاضی، مجوز فعالیت در رشته شخص ثالث صادر کند. در آیین نامه اجرایی موضوع 
این ماده مواردی از قبیل حداقل توانگری مالی شرکت بیمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، 
داشتن نیروی انسانی و ظرفیت های الزم برای صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت باید مد نظر 
قرار گیرد. شرکت هایی که مجوز فعالیت در این رشته بیمه ای را از بیمه مرکزی دریافت می کنند، 
موظف اند طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن، با کلیه دارندگان وسایل نقلیه 
موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد کنند. ادامه فعالیت در رشته شخص ثالث برای شرکت هایی 
که در زمان تصویب این قانون در رشته بیمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ )گرفتن( 

مجوز از بیمه مرکزی ظرف مدت دو سال از تاریخ الزم االجرا شدن این قانون می باشد.
  ماده 6: از تاریخ انتقال مالکیت وسیله نقلیه، کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد بیمه موضوع 
این قانون به انتقال گیرنده منتقل می شود و انتقال گیرنده تا پایان مدت قرارداد بیمه، بیمه گذار 

محسوب می شود.
بیمه  قرارداد  در  به خسارت«  منجر  حوادث  » نداشتن  به واسطه  که  تخفیفاتی  کلیه  تبصره: 
می تواند  انتقال دهنده  است.  انتقال دهنده  به  متعلق  باشد،  شده  اعمال  قانون  این  موضوع 
به همسر،  یا متعلق  او  به  متعلق  نوع، که  از همان  نقلیه دیگر  به وسیله  را  تخفیفات مذکور 
والدین یا اوالد بالواسطه )فرزندان اصلی( وی باشد، منتقل کند. آیین نامه اجرایی این تبصره به 

وزیران می رسد. به تصویب هیئت  بیمه  عالی  تأیید شورای  و  بیمه مرکزی  پیشنهاد 
  ماده 7: دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند درصورتی که 
خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث ناشی از آن به موجب 
بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلف اند هنگام 
ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث 
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نقلیه مزبور یا محموالت آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 
)8( این قانون بیمه کنند. 

همچنین دارندگان وسیله نقلیه ایرانی که از کشور خارج می شوند موظف اند هنگام خروج با 
پرداخت حق بیمه مربوط، وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که بر اثر حوادث نقلیه مذکور 
در خارج از کشور به اشخاص ثالث ایرانی وارد شود حداقل به میزان مندرج در ماده )8( این 
قانون و نیز بیمه حوادث راننده موضوع ماده )3( این قانون بیمه کنند. در غیر این صورت از 

تردد وسایل مزبور توسط مراجع ذی ربط )قانونی( جلوگیری می شود.

بخش دوم ـ حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار
  ماده 8: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک 
مرد مسلمان در ماه های حرام با رعایت تبصره ماده )9( این قانون است و در هر حال بیمه گذار 
موظف به اخذ الحاقیه )پیوست( نمی باشد. همچنین حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش 
خسارت مالی معادل دو و نیم درصد )2/5%( تعهدات بدنی است. بیمه گذار می تواند برای جبران 
خسارت های مالی بیش از حداقل مزبور، در زمان صدور بیمه نامه یا پس از آن، بیمه تکمیلی 

تحصیل کند.
تبصره 1: درصورتی که بیمه گذار در خصوص خسارت های مالی تقاضای پوشش بیمه ای بیش از 
سقف مندرج در این ماده را داشته باشد بیمه گر مکلف به انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی با بیمه گذار 
می باشد. حق بیمه در این مورد در چهارچوب ضوابط کلی که توسط بیمه مرکزی اعالم می شود، 

توسط بیمه گر تعیین می گردد.
تبصره 2: در صورت بروز حادثه، بیمه گر مکلف است کلیه خسارات وارد شده را مطابق این قانون 

پرداخت کند و مواد )12( و )13( قانون بیمه مصوب 1316/2/7 در این مورد اعمال نمی َشود.
تبصره 3: خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی صرفاً تا میزان خسارت متناظر )مشابه( وارده به 
گران ترین خودروی متعارف از طریق بیمه نامه شخص ثالث و یا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.
تبصره 4: منظور از خودروی متعارف خودرویی است که قیمت آن کمتر از پنجاه درصد )%50( 

سقف تعهدات بدنی که در ابتدای هر سال مشخص می شود، باشد.
تبصره 5: ارزیابان خسارات موضوع ماده )39( و کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت های بیمه و 
کارشناسان رسمی دادگستری در هنگام برآورد خسارت، موظف اند مطابق این ماده اعالم نظر کنند.

  ماده 9: بیمه گر ملزم به جبران خسارت های وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این 
است. قانون 

از  به هر یک  دیه  از یک  بیش  پرداخت  به  آن  درصورتی که در یک حادثه، مسئول  تبصره: 
زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ 

مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.
  ماده 10: بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان  
را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظف اند 
در انشای )نگارش( حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه 

حوادث درج کنند.
  ماده 11: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای 
مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، 
)گرفتن(  اخذ  همچنین  نمی شود.  بیمه نامه  بطالن  سبب  شرط  بطالن  است.  بالاثر  و  باطل 
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هرگونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت 
کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه ای بالاثر )بی اثر( است.

برابر  حادثه،  مسبب  نقلیه  وسیله  داخل  زیان دیدگان  قبال  در  بیمه گر  ریالی  تعهد    ماده 12: 
حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 

)9( و ماده )13( این قانون است.
در مواردی که به علت عدم رعایت ظرفیت مجاز وسیله نقلیه، مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان 
وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت 
ما  به  التفاوت  آنان تسهیم )قسمت( می گردد و  بین  از زیان دیدگان  به هر یک  خسارت وارده 
از زیان دیدگان توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق مقررات  خسارت بدنی هر یک 

مربوط پرداخت و مطابق مقررات این قانون از مسبب حادثه بازیافت می شود.
میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد 
بود که توسط وزارت کشور با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی 

و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره: تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه ده برابر 
سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده )9( و ماده )13( این قانون می باشد. در 
از  نقلیه مسبب حادثه بیش  از وسیله  مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج 
سقف مذکور باشد مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از 
از زیان دیدگان  زیان دیدگان بین آنان تسهیم می گردد و ما  به  التفاوت خسارت بدنی هر یک 

توسط صندوق تأمین خسارت های بدنی وفق )برابر( مقررات مربوط پرداخت می شود.
  ماده 13: بیمه گر یا صندوق حسب مورد مکلف اند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را 
به قیمت یوم االداء )روزی که باید پرداخت کند( و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات 
نموده  پرداخت  زیان دیده  به  که  بدنی  در  صورتی که خسارت  بیمه گر،  کنند.  پرداخت  مربوط 
بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده )8( این قانون باشد، می تواند نسبت به مازاد پرداختی، به 
صندوق رجوع یا در صورت موافقت صندوق در حساب های فی مابین منظور کند مشروط بر 
اینکه افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب )نسبت داده شده( به تأخیر بیمه گر نباشد.
تبصره: درصورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده )8( 
پرونده  مستندات  کلیه  و  مذکور  مراتب  بالفاصله  است،  مکلف  بیمه  باشد، شرکت  قانون  این 
مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده )55( به صندوق و بیمه مرکزی اطالع دهد.

  ماده 14: در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناس تصادفات 
راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه، علت اصلی وقوع یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، 
بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس 

از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند: 
الف( در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل دو و نیم 

درصد )2/5%( از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
ب( در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 

پنج درصد )5%( از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
پ( در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: 

معادل ده درصد )10%( از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده
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تبصره: مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده )7( قانون رسیدگی به 
تخلفات رانندگی مصوب 1389/12/8 تعیین می شود .

  ماده 15: در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده 
را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی )جانشین( زیان دیده از طریق مراجع قانونی 
برای بازیافت تمام یا  بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است 

مراجعه کند:
الف( اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضایی

ب( رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روان گردان مؤثر در وقوع حادثه که به 
تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.

پ( درصورتی که راننده مسبب، فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه او متناسب با نوع 
وسیله نقلیه نباشد.

ت( درصورتی که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن آگاه باشد.
تبصره 1: در صورت وجود اختالف میان بیمه گر و مسبب حادثه، اثبات موارد فوق در مراجع 

قضایی صالح صورت خواهد گرفت.
تبصره 2: در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه یا مقائم مقام 
قانونی وی را دارد،  اسناد پرداخت خسارت از سوی بیمه گر در حکم اسناد الزم االجرا است و از 

طریق دوایر اجرای سازمان ثبت اسناد و امالک کشور قابل مطالبه و وصول می باشد.
تبصره 3: در  صورتی  که حادثه در حین آموزش رانندگی توسط مراکز مجاز یا آزمون اخذ گواهی نامه 
رخ دهد، خسارت پرداخت شده به وسیله شرکت بیمه از آموزش گیرنده یا آزمون دهنده قابل بازیافت 

نخواهد بود و حسب مورد آموزش دهنده یا آزمون گیرنده، راننده محسوب می شود.
  ماده 16: چنانچه به حکم مرجع قضایی اثبات شود، عواملی نظیر نقص راه، نبودن یا نقص عالئم 
رانندگی و نقص تجهیزات مربوط یا عیب ذاتی وسیله نقلیه، یا ایجاد مانع توسط دستگاه های 
اجرایی یا هر شخص حقیقی یا حقوقی دیگر در وقوع حادثه مؤثر بوده است، بیمه گر و صندوق 
پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند برای بازیافت به نسبت درجه تقصیر که درصد آن 

در حکم دادگاه مشخص می شود به مسببان ذی ربط مراجعه کند.
دستگاه های ذی ربط مجازند مسئولیت کارکنان خویش را در قبال مسئولت های موضوع این 

ماده از محل اعتبارات جاری و تملک دارایی های سرمایه ای تحت اختیار، بیمه کنند.
تبصره: درصورتی که حسب نظریه افسران موضوع ماده )17( قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، 
نقص راه، وسیله نقلیه یا عامل انسانی مؤثر در بروز تصادف اعالم شود در صورت اعتراض ذی نفع، 
موضوع حسب مورد به کارشناس یا هیئت کارشناسان رسمی مستقل در امور مرتبط با موضوع از 

قبیل راه و مهندسی ترافیک، مکانیک و تصادفات با نظر دادگاه ارجاع می شود.
  ماده 17: موارد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج است:
الف( خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محموالت آن

ب( خسارت مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی یا رادیواکتیو
پ( جریمه یا جزای نقدی

ت( اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و 
نیز اثبات هر نوع خدعه )کلک( و تبانی )هم دستی( نزد مراجع قضایی

معترض  باشد  داشته  وجود  اختالفی  )ب(  و  )الف(  بندهای  موارد  در  درصورتی که  ـ  تبصره 
کند. رجوع  صالح  قضایی  مرجع  به  می تواند 
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  ماده 18: آیین نامه مربوط به تعیین سقف حق بیمه موضوع این قانون و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط 
آن توسط بیمه مرکزی تهیه می شود و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیئت وزیران می رسد.

در آیین نامه مذکور باید عوامل زیر مد نظر قرار گیرد:
الف( ویژگی های وسیله نقلیه از قبیل نوع کاربری، سال ساخت و وضعیت ایمنی آن

ب( سوابق رانندگی و بیمه ای دارنده شامل نمرات منفی و تخلفات ثبت شده توسط نیروی 
خسارت های  رانندگی،  تخلفات  به  رسیدگی  قانون  موضوع  ایران  اسالمی  جمهوری  انتظامی 

به وی بابت حوادث منتسب  یا صندوق،  بیمه گر  توسط  پرداختی 
و  اقشار متوسط و ضعیف شامل موتور سیکلت  برای  نقلیه  از وسیله  استفاده  بودن  رایج  پ( 

ارزان قیمت سواری  خودروهای 
در آیین نامه موضوع این ماده باید مالحظات اجتماعی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد 

اقشار متوسط و ضعیف جامعه مدنظر قرار گیرد.
تبصره 1: بیمه مرکزی موظف است با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ترتیبی 
اتخاذ کند که حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله ششم توسعه امکان صدور بیمه نامه شخص ثالث 
براساس ویژگی های »راننده« فراهم شود. تا آن زمان، سوابق رانندگی و بیمه ای شخصی که 
پالک وسیله نقلیه به نام اوست به خسارت های پرداختی بابت حوادث منتسب به وی مالک 

عمل است.
تبصره 2: در آیین نامه موضوع این ماده نحوه تخفیف یا افزایش در حق بیمه به صورت پلکانی 

و متناظر به تفکیک در مورد خسارات مالی و بدنی تعیین می شود.
تبصره 3: نرخ نامه حق بیمه موضوع این قانون در ابتدای هر سال با رعایت آیین نامه مصوب 
هیئت وزیران به وسیله بیمه مرکزی محاسبه و پس از تأیید شورای عالی بیمه، ابالغ می شود. در 
جلسات شورای عالی بیمه برای تعیین نرخ نامه موضوع این تبصره دبیر کل اتحادیه )سندیکای( 
رأی  با حق  ایران  بیمه گران  اتحادیه )سندیکای(  انتخاب  به  نظر  نفر صاحب  دو  و  بیمه گران 

شرکت می کنند. همچنین رئیس کل بیمه مرکزی در جلسات مذکور حق رأی دارد.
مصوب  نرخ های  از  کمتر   )%2/5( درصد  نیم  و  دو  تا  می توانند  بیمه  4: شرکت های  تبصره 
شورای عالی بیمه را مالک عمل خود قرار دهند. اعمال تخفیف بیشتر از دو و نیم درصد )%2/5( 
توسط شرکت های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی در اعطای 
این مجوز باید توانگری مالی شرکت و شرایط عمومی بازار و حفظ رقابت پذیری شرکت های 
بیمه را مدنظر قرار دهد. همچنین شرکت های بیمه می توانند در صورت ارائه خدمات ویژه به 
مشتریان، با تأیید بیمه مرکزی تا دو و نیم درصد )2/5%( بیش از قیمت های تعیین شده توسط 

بیمه مرکزی از بیمه گذار دریافت کنند.
تبصره 5: شرکت های بیمه موظف اند در چهارچوب ضوابط مربوط نسبت به اعطای تخفیف 
به رانندگانی در دوره های آموزشی رانندگی ایمن و کم خطر را سپری نموده و موفق به اخذ 
گواهی نامه مربوط شده اند، اقدام کنند. آیین نامه مربوط به این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی 

و نیروی انتظامی به تصویب هیئت وزیران می رسد.
  ماده 19: هرگونه قصور یا تقصیر بیمه گر یا نماینده وی در صدور بیمه نامه موضوع این قانون 

رافع ) از بین برنده( مسئولیت بیمه گر نیست.
  ماده 20: پوشش های بیمه موضوع این قانون محدود به قلمرو جمهوری اسالمی ایران است 

مگر آنکه در بیمه نامه به نحو دیگری توافق شده باشد.
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1  شرایط سنی:

  رانندگان سواری و مینی بوس حداقل 23 سال
  رانندگان اتوبوس حداقل 25 سال. این گروه از رانندگان در سال اول صرفاً می بایست به 
عنوان راننده دوم در بخش حمل و نقل برون شهری مسافر فعالیت نمایند و در مسیرهایی 

که نیاز به یک راننده دارد فعالیت ننمایند.
  رانندگان دارای گواهی نامه پایه دوم صرفاً برای فعالیت با کامیون با حداکثر مجموع وزن و 

ظرفیت بار 6 تن حداقل 23 سال و رانندگان دارای گواهی نامه پایه یک حداقل 25 سال.
2  داشتن گواهی نامه معتبر رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه مورد استفاده

3  دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی برای رانندگان برون شهری و مدرک پایان 

دوره ابتدایی یا دوره ابتدایی برای رانندگان حمل و نقل روستایی
4  دارا بودن برگ صحت و سالمت جسمی و روحی رانندگی معتبر صادر شده توسط مراکز مجاز 

مورد تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای
5  داشتن تابعیت ایران

6  گذراندن دوره های آموزشی عمومی و تخصصی

7  نداشتن سابقه محکومیت قطعی کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی می گردد.

8  نداشتن ممنوعیت قانونی برای رانندگی با وسایل نقلیه مربوطه

9  عدم تصدی به شغل تمام وقت و مستمر در قوای سه گانه و نیروهای مسلح و نهادهای انقالبی 

و مؤسسات عمومی غیر دولتی

شرایط صدور برگ فعالیت راننده

آیین نامه  بهداشتي حمل دستي بار

هدف از تدوین این آیین نامه محافظت از نیروي انساني و منابع مادي کشور، پیشگیري و کاهش 
آسیب هاي شغلي و ارتقای سطح بهره وري در کلیه کارگاه هایي مي باشد که حمل دستي بار و 

فرایندهاي مرتبط با آن انجام مي گیرد.

تعاریف: قبل از ارائه مقررات ابتدا تعریفی از اصطالحاتی که در آیین نامه مورد استفاده قرار گرفته 
است ارائه می شود.

  حمل دستي بار: انتقال و جابه جایی بار توسط دست یا دیگر بخش هاي بدن که همراه با باال بردن، 
پایین آوردن، کشیدن، هل دادن، نگه داشتن، چرخاندن بار و یا ترکیبي از موارد فوق مي باشد.

  ارگونومي: علم اصالح و بهینه سازي محیط، مشاغل و تجهیزات به گونه اي که متناسب با محدودیت ها 
و قابلیت هاي انسان باشد.

  بار متعارف: باري است که با توجه به شکل، اندازه، ابعاد، نوع، وزن و درجه حرارت آن، قابل 
حمل به وسیله کارگري است که داراي شرایط جسماني مناسب باشد.

  بار سنگین: باري است که وزن آن از حدود مجاز توصیه شده در این آیین نامه و حدود تعریف شده 
در ضمائم بیشتر باشد.
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  ایستگاه کار: فضایي است که کارگر در آن فضا به کمک تجهیزات و وسایل کار به فعالیت 
مربوط به خود مشغول است.

  فیزیولوژي کار: شاخه اي از علم ارگونومي است که در آن قابلیت و توانمندي افراد در انجام 
فعالیت هاي جسماني سنجیده مي شود.
  بارهاي بد دست: بارهایي هستند که :

الف( مچ دست براي نگه داشتن آن باید تا 90 درجه خم شود؛
ب( لبه هاي تیز و برنده دارند؛

ج( در ظروفي که به دست خوب جفت نمي شوند و داراي دسته مناسب نیستند واقع شده اند؛
د( در کیسه هاي نرم که از وسط خم مي شوند قرار دارند.

مقررات

  ماده 1: حمل دستي بار به صورت انفرادي در موارد ذیل ممنوع است:
الف( براي نوع کاري که انجام مي گیرد وزن بار سنگین باشد.

ب( در جایي بسیار بلند یا کوتاه )خارج ازحدود بین ران پا و شانه( قرار گرفته باشد.
ج( بسیار بزرگ، حجیم و یا داراي شکلي بوده که امکان دسترسي به آن مشکل باشد و یا جلوي 

دید شخص را بگیرد.
د( مرطوب، لغزنده و یا داراي لبه هاي تیز بوده به طوري که گرفتن آن مشکل باشد.

هـ( بي ثبات بوده و یا مرکز ثقل آن به دلیل حرکت محتویات آن تغییر نماید. براي مثال بشکه 
نیمه پر یا مالت سیمان داخل فرغون.

و( با حرکات یا وضعیت بدني خطرناک نظیر چرخیدن، خم شدن طوالني یا کشیده شدن بدن 
همراه باشد.

که  کارگاهي  و  محیطي  جوي،  نامناسب  شرایط  وجود  صورت  در  بار  دستي  حمل   :2   ماده 
احتمال بروز بیماري هاي ناشي از کار مي رود ممنوع است.

کار  مثال  )براي  باشد  داشته  همراه  به  را  محدودیت هایي  کار  انجام  شرایط  چنانچه  تبصره: 
در  را  کار  محیط  شرایط  نتوان  که  مرطوب(  و  گرم  یا  کنترل  قابل  غیر  و  باز  محیط هاي  در 
محدوده هاي مجازي که وزارت بهداشت اعالم نموده، نگهداري نمود تمهیدات دیگري از جمله 
توسط  مناسب  تغذیه  و  الزم  استراحت  زمان هاي  تعیین  بار،  وزن  کاهش  کار،  الگوي  تغییر 

کارفرما پیش بیني و اعمال شود.
  ماده 3: کارگراني که در فرایند شغلي خود به طور پیوسته یا ناپیوسته حمل دستي بار را انجام 
مي دهند بایستي از سالمت جسمي، روحي و رواني برخوردار بوده و از نظر شرایطي نظیر قد و 

وزن و جنسیت متناسب با وظیفه محوله باشند.
به ویژه  استخدام  حین  و  بدو  معاینات  انجام  به  منوط  مذکور  کارگران  به کارگیري  تبصره: 

معاینات مربوط به آسیب هاي اسکلتي عضالني مطابق قوانین کار و تأمین اجتماعي مي باشد.
  ماده 4: حمل دستي بار در صورتي مجاز است که امکان استفاده از وسایل یا تجهیزات مکانیکي 
مناسب و یا اصالح شرایط کارگاهي نظیر چیدمان دستگاه ها و تجهیزات و ایستگاه هاي کاري 

مقدور نباشد.
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  ماده 5: کارفرمایان مکلف اند چگونگي وضعیت حمل دستي بار در کارگاه را ارزیابي و خطرات 
مربوطه را شناسایي نموده و با استفاده از راهکارهاي صحیح و عملي مانند بهبود ایستگاه کار، 
انجام بسته بندي مناسب، چرخش کار و پیش بیني زمان استراحت نسبت به تقلیل تنش هاي 

کاري ناشي از حمل دستي بار اقدام نماید.
  ماده 6: کارفرما مکلف است وسایل حفاظت فردي متناسب با حمل دستي بار را براي کارگران 

فراهم نماید.
  ماده 7: کارگران موظف اند به کلیه دستورالعمل ها و توصیه  هاي بهداشتي و ایمني در زمینه 
حمل دستي بار که از طرف کارفرما و مراجع ذي صالح ارائه مي گردد عمل نموده و از وسایل 

حفاظت فردي که توسط کارفرما بدین منظور تهیه شده استفاده نمایند.
  ماده 8  : کارفرما مکلف است ضمن تعلیم روش هاي صحیح و مناسب حمل دستي بار، کارگران 

خود را از خطرات احتمالي آگاه نموده و نظارت هاي الزم را در این زمینه ها اعمال نماید.
  ماده 9: کارفرما مکلف است دستگیره هاي متناسب با نوع بار براي گرفتن بسته  ها و بارهاي 

بد دست را پیش بیني نماید.
  ماده 10: در فعالیت بلند کردن بار میزان مجاز بار براي کارگران مرد با گروه سني 50ـ19 

سال باید مطابق روش محاسباتي مندرج در ضمیمه شماره 1 عمل شود.
تبصره 1: میزان مجاز بلند کردن بار براي کارگران نوجوان و مرد باالي 50 سال 75 درصد 

مقدار به دست آمده از روش فوق مي باشد.
19 سال هفتاد درصد  تبصره 2: میزان مجاز بلند کردن بار براي کارگران زن با گروه سنی 50ـ 

مقدار به دست آمده از روش فوق مي باشد.
تبصره 3: میزان مجاز بلند کردن بار براي کارگران نوجوان و زن باالي 50 سال 45 درصد 

مقدار به دست آمده از روش فوق مي باشد.
  ماده 11: نیروهاي وارده به منظور کشیدن و هل دادن بار در حالت افقي و عمودي نباید از 

مقادیر مندرج در جداول 1 و 2 ضمیمه2 تجاوز نماید.
یا  استنشاقي  یا  پوستي  مواجهه  که  شیمیایي  و  سمي  مواد  دستي  حمل  جهت   :15   ماده 
گوارشي با آن منجر به ایجاد آسیب یا مسمومیت مي گردد استفاده از ظروف یا محفظه هاي 
مقاوم در بسته و محصور که امکان مواجهه با مواد مذکور وجود نداشته و داراي برچسب حاوي 

مشخصات ماده شیمیایي یا سمي مورد نظر باشد الزامي است.
  ماده 17: مسئولیت رعایت مقررات این آیین نامه بر عهده کارفرماي کارگاه بوده و در صورت وقوع 
هر گونه بیماري ناشي از کار به دلیل عدم توجه به الزامات قانوني مطابق مواد 175 و 176 قانون 
کار عمل شده و کارفرما مکلف به جبران خسارت وارده به زیان دیدگان مي باشد و کارگران نیز 

موظف به رعایت دستورالعمل ها و توصیه هاي آموزشي در زمینه حمل دستي بار مي باشند.
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قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی )آخرین قانون در زمان تألیف کتاب: قانون مصوب اسفند سال 
1389( مرجع رسیدگی به تخلفات و جرائم رانندگی بوده و به موجب ماده 1 همین قانون؛ همه 
رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعاالن در حوزه 

حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می باشند.
رانندگان  لذا  باالیی دارد  نقلیه عمومی است و ضریب سرنشین  اتوبوس یک وسیله  آنجا که  از 
اتوبوس های شهری باید از سالمت کامل جسمی، روحی و روانی برخوردار بوده و عالوه بر تسلط 
بر رانندگی و آشنایی کامل با تابلوها و عالئم راهنمایی و رانندگی به هنگام رانندگی کامالً صبور 

و خویشتن دار بوده و از خودگذشتگی داشته باشد.
توجه داشته باشید که رانندگان اتوبوس باید گواهی نامه پایه یک داشته و با آیین نامه راهنمایی 
و رانندگی آشنایی کامل داشته باشند. از مهم ترین مقررات رانندگی که یک راننده اتوبوس باید 
برآنها مسلط باشد می توان به مقررات رانندگی مسیر و جهت عبور، سرعت، سبقت، حق تقدم، 

استفاده از چراغ ها، گردش، توقف و مقررات موتور سیکلت و دوچرخه اشاره کرد.
نمونه هایی از آیین نامه هایی که در این بخش می توان یافت عبارت اند از:

  آیین نامه انضباطی سازمان های حمل و نقل همگانی کشور
  آیین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزان مدارس

  آیین نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده و اصالحیه های بعدی آن
اطالعات مفید دیگری نیز درباره شبکه حمل و نقل همگانی شهر تهران در وبگاه سامانۀ حمل و نقل 

همگانی شهر تهران در دسترس است:
 http: //rahvar120.ir جدول تخلفات رانندگی پُرخطر )برای اطالع روزآمد و دقیق از این قوانین به وبگاه

مراجعه کنید(.
تخلفات و جرائم رانندگی نیز در قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به طور کامل آمده است که 
مهم ترین آنها تخلفات رانندگی پُرخطر می باشند که همگی عالوه بر جریمه نقدی دارای نمره منفی 

نیز هستند. فهرست برخی از مهم ترین تخلفات در جدول صفحه 143 فصل چهارم آمده است.

قوانین و دستورالعمل های حمل و نقل همگانی 
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دستورالعمل نحوه رسیدگی کمیسیون ماده12 )آئین نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو 
پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده ای(

  ماده 1: ضوابط نحوه رسیدگی موضوع این دستورالعمل مجموعه اصول و مقرراتی است که برای 
کشف تخلف و نحوه رسیدگی و صدور رأی و اجرای آن توسط سازمان حمل و نقل و پایانه های 

کشور وضع شده است.
  ماده 2: تخلفات موضوع این دستورالعمل به کلیه تخلفات احصا شده در آیین نامه حمل بار و 
مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده ای مصوب 78/08/05 

اطالق می گردد.
به طور  فعالیت  پروانه  لغو    ماده 3: حکم مجازات شرکت ها و مؤسسات متخلف حسب مورد 

موقت و دائم می باشد.
از اینکه شرکت یا مؤسسه حمل و نقل پس از رسیدگی و    ماده 4: تکرار تخلف عبارت است 

صدور رأی توسط کمیسیون و اجرای آن مجدداً مرتکب تخلف می گردد.
  ماده 5: شاکی و ذی نفع در این دستورالعمل عبارت اند از سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور 
)اعم از مرکزی و استانی( به عنوان متولی اجرای ضوابط و مقررات حمل و نقل و صاحبان کاال و 

مسافرین و رانندگان درخصوص دریافت کمیسیون )کارمزد( اضافی.
  ماده 6  : منظور از آیین نامه حمل بار و مسافر که به طور اختصار در این دستورالعمل قید شده 
جاده ای  و  حمل و نقل  مؤسسات  وتعطیلی  پروانه  لغو  مدت  و  بارمسافر  حمل  آیین نامه  است 
موضوع ماده 14 قانون اصالح قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی می باشد.

  ماده 7: دبیرخانه کمیسیون عبارت است از واحدی که در دفتر حقوقی و تدوین مقررات به 
منظور تعیین وقت رسیدگی و دریافت لوایح دفاعیه شرکت ها و مؤسسات متخلفی که پرونده 
و  استان ها  سازمان  به  کمیسیون  رأی  ابالغ  همچنین  و  می باشد  مطرح  کمیسیون  در  آنان 
متخلفین جهت اجرای آن تشکیل می شود و فردی از طرف ریاست کمیسیون به عنوان دبیر آن 

انتخاب می گردد که در جلسات کمیسیون بدون حق رأی شرکت می نماید.
از مدیر کل دفتر  بار و مسافر متشکل  کمیسیون موضوع ماده 12 آیین نامه حمل    ماده 8  : 
حقوقی و تدوین مقررات به عنوان رئیس کمیسیون و مدیر کل دفاتر حمل و نقل کاال یا مسافر 
یا ترانزیت و امور بین الملل یا ایمنی و ترافیک )حسب مورد( و نماینده انجمن یا اتحادیه صنفی 

شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل کاال یا مسافر مربوطه.
اعضای  استان ها  سازمان  در  کمیسیون  تشکیل  و  استانی  اختیار  تفویض  در صورت  تبصره : 

تشکیل دهنده کمیسیون حسب نظر ریاست سازمان تعیین و اعالم خواهند شد.

فصل اول ـ تعاریف وكلیات
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  ماده 9: کلیه واحدهای اجرائی سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور تا زمانی تفویض اختیار صورت 
نگرفته باشند مکلف اند با مشاهده تخلف شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر مراتب را همراه 
با اسناد و مدارک مربوط به واحد ستادی سازمان در مرکز )دفترحمل و نقل کاال یا دفترحمل و نقل 

مسافر و ترانزیت امور بین الملل حسب مورد جهت تشکیل پرونده مقدماتی( ارسال نمایند.
از وصول  موظف اند پس  الملل  بین  امور  ترانزیت  و  مسافر  و  کاال  دفاتر حمل و نقل    ماده10: 
در  اعالم شده  تخلفات  بررسی  مسافر ضمن  و  بار  مؤسسات حمل و نقل  و  تخلفات شرکت ها 
صورت انطباق آن با یکی از تخلفات احصا شده در آیین نامه حمل بار و مسافر مراتب را به 
دبیرخانه کمیسیون در دفتر حقوقی و تدوین مقررات جهت تعیین وقت رسیدگی و طرح آن 

درکمیسیون ارسال نمایند.
  ماده 11: دبیرخانه کمیسیون پس از وصول پرونده شرکت ها و مؤسسات متخلف با هماهنگی 
قبلی با اعضای کمیسیون جهت رسیدگی به تخلف تعیین وقت نموده و مراتب را به شرکت یا 

مؤسسه ای که پرونده اش در وقت مقرر درکمیسیون مطرح خواهد شد ابالغ می نماید.
  ماده 12: شرکت یا مؤسسه ای که پرونده اش درکمیسیون مطرح می باشد با اعالم و ابالغ وقت 
رسیدگی توسط دبیرخانه کمیسیون که فاصله آن کمتر از 10 روز نخواهد بود می تواند در جلسه 
کمیسیون شرکت نموده و از تخلفات انتسابی به خود دفاع نماید. همچنین می تواند تا قبل از 

تشکیل جلسه کمیسیون الیحه دفاعیه تنظیم نموده و به دبیرخانه کمیسیون تحویل نماید.
  ماده 13: شرکت در جلسات کمیسیون جهت دفاع و پاسخگویی در شرکت های حمل و نقل توسط 
رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و در مؤسسات حمل و نقل توسط صاحب امتیاز یا مدیر مسئول 

به عمل خواهد آمد.
تبصره 1: چنانچه مدیران شرکت یا مؤسسه ای که پرونده اش در کمیسیون مطرح است نتواند 
شوند  حاضر  جلسه  در  مقرر  وقت  در  مثبته  مدارک  ارائه  با  پزشکی  یا  قانونی  عذر  علت  به 

کمیسیون می تواند در صورت ضرورت تشکیل جلسه را برای یک مرتبه تجدید نماید.
تبصره 2: استفاده از وکالی دادگستری توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل در جلسات 

کمیسیون جهت دفاع از تخلف انتسابی با ارائه وکالت نامه بالمانع می باشد.
  ماده 14: به اسناد و مدارکی که پس از رسیدگی در جلسه کمیسیون اتخاذ و تصمیم واصل شود 
ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر آنکه ذی نفع اعاده رسیدگی را درخواست نماید و کمیسیون با 

توجه به مدارک ارائه شده رسیدگی مجدد را بپذیرد.
  ماده 15: چنانچه کمیسیون تحقیقات مقدماتی انجام شده را کافی تشخیص ندهد می تواند 
ضمن اعاده پرونده به واحدهای اجرائی از آنان درخواست تحقیقات تکمیلی را بنماید که در 
این صورت پس از انجام تحقیقات تکمیلی که مدت آن حداکثر یک ماه خواهد بود مراتب در 

اولین جلسه کمیسیون مطرح و رسیدگی مجدد به عمل خواهد آمد.
با تشکیل  تبصره: در مواردی که کمیسیون موضوع را حائز اهمیت تشخیص دهد می تواند 

گروه تحقیق تحقیقات الزم را به عمل آورده و اتخاذ تصمیم نماید.
  ماده 16: از زمان تشکیل پرونده مقدماتی تا رسیدگی و صدور رأی توسط کمیسیون از فعالیت 

شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل ذی ربط ممانعت به عمل نخواهد آمد.

فصل دوم ـ كشف تخلف و تشكیل پرونده مقدماتی
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  ماده 17: جلسات کمیسیون با حضور تمام اعضای رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم و صدور رأی 
درآن با اکثریت نسبی به عمل می آید.

تبصره: چنانچه جلسات کمیسیون به اکثریت الزم نرسد پرونده هایی که برای آن جلسه تعیین 
وقت شده اند در جلسه بعدی کمیسیون مطرح و رسیدگی خواهد شد مگر آنکه جلسه بعدی از 
نظر تعداد پرونده تعیین وقت شده کامل باشد که در این صورت وقت فوق العاده تعیین خواهد شد.

  ماده 18: رسیدگی به تخلفات حمل و نقل شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل در کمیسیون مانع 
به جرائم عمومی  لیکن  آنان نمی باشد  ارتکاب جرائم عمومی  به  تعقیب کیفری متخلفین  از 

)غیرحمل و نقل( آنان در دادگاه های عمومی کشور رسیدگی خواهد شد.
  ماده 19: کلیه آرای صادره توسط کمیسیون بایستی مستدل و موجه بوده و مستند قانونی و 

دالیل آن در متن رأی صادره ذکر شود.

فصل سوم ـ ترتیب رسیدگی درجلسات كمیسیون

فصل چهارم ـ اعاده رسیدگی و برائت

  ماده 20: اعاده رسیدگی توسط کمیسیون صرفاً در محل زیر امکان پذیر خواهد بود:
کمیسیون  از  کتباً  را  مراتب  و  برده  پی  کمیسیون  اشتباه  به  کمیسیون  اعضای  از  1  یکی 

درخواست نماید.
2  مدیرکل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان ذی ربط با مالحظه اسناد و مدارک جدید 

که مؤثر در رأی صادره باشد درخواست اعاده رسیدگی را بنماید.
3  به درخواست کتبی شرکت یا مؤسسه ذی ربط و وارد دانستن دالیل ابزاری درکمیسیون

تبصره: درصورت تحقق هریک از بندهای این ماده اعاده رسیدگی در اولین جلسه کمیسیون 
و یا در وقت فوق العاده به عمل خواهد آمد.

  ماده 21: چنانچه کمیسیون تشخیص دهد تخلف انتسابی متوجه شرکت یا مؤسسه مذکور نبوده و یا 
اساساً عمل ارتکابی تخلف محسوب نمی گردد با صدور رأی برائت پرونده را مختومه اعالم می نماید.

فصل پنجم ـ صدور رأی و اجرای آن

  ماده 22: در انشای رأی توسط کمیسیون نکات ذیل بایستی در آن تصریح و به واحدهای 
اجرائی و محکوم علیه ابالغ شود:

1  شماره پرونده و جلسه کمیسیون با ذکر تاریخ

2  مشخصات شرکت یا مؤسسه حمل و نقل با ذکر نام مدیران مسئول آنها

3  تخلفات ارتکابی توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل

4  دالیل و مستندات رأی صادره

5  شرح رأی صادره
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  ماده 23: آرای صادره توسط کمیسیون قطعی می باشد و حداکثر ظرف ده روز و پس از صدور 
بایستی توسط دبیرخانه به واحدهای اجرائی سازمان های استانی و محکوم علیه ابالغ شود.

نیروی  طریق  از  صادره  آرای  ابالغ  از  پس  بالفاصله  مکلف اند  استانی  سازمان های   :1 تبصره 
انتظامی رأی صادره را به مورد اجرا بگذارند.

تبصره 2: چنانچه به هرعلت امکان اجرای آرای صادره توسط نیروی انتظامی یا سازمان وجود 
نداشته باشد مراتب توسط سازمان استانی کتباً به اطالع کمیسیون خواهد رسید تا کمیسیون 

ضمن بررسی نسبت به رفع موانع اجرای حکم اقدام نماید.

پاره ای از مواد قانون الزام شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت 
وضعیت مسافری و بارنامه )مصوب 1368/2/31(

  ماده 1: شرکت ها و مؤسساتی که در امر حمل و نقل جاده ای بین شهری مسافر یا کاال اعم از 
داخلی و بین المللی فعالیت می نمایند، موظف اند برحسب نوع فعالیت برای هر جابه جایی از 
صورت وضعیت مسافری و بارنامه های داخلی و بین المللی موضوع این قانون استفاده نمایند و 

به جای آن مجاز به استفاده از اوراق انحصاری، اختصاصی یا انواع دیگر نمی باشند.
  ماده 2: بارنامه داخلی موضوع این قانون عبارت است از سند کاشف از حقوق مالکیت که طرح 
آن توسط وزارت راه و ترابری تهیه و از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و پس از 
وصول حق تمبر به میزان 1000ریال به موجب حواله وزارت راه و ترابری در اختیار شرکت ها 
بین شهرهای  کاال جهت جابه جایی محموالت  داخلی  مجاز حمل و نقل جاده ای  و مؤسسات 

کشور قرار خواهد گرفت.
تبصره: صدور بارنامه جهت حمل محموالت به صورت خرده بار تابع ضوابطی خواهد بود که 
از سوی وزارت راه وترابری و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و اعالم خواهد شد و میزان 

حق تمبر بارنامه خرده بار1000ریال تعیین می گردد.
  ماده 5 : چنانچه شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای مسافر و کاال در خصوص نحوه استفاده 

از صورت وضعیت مسافری و بارنامه موارد ذیل را رعایت نکنند متخلف محسوب می شوند.
بر حسب نوع فعالیت از اوراق مذکور در مواد )2(، )3( و )4( این قانون استفاده ننمایند یا به جای 

آنها از اوراق عادی استفاده نمایند.
به طور غیر مجاز صورت وضعیت مسافری یا بارنامه تهیه و مورد استفاده قرار دهند.

مشخصات مسافر و محموله با اوراق مذکور مطابقت نداشته باشد و یا مندرجات آن را تکمیل ننمایند. 
را به صورت متعارض و متفاوت  یا صورت وضعیت مسافری  بارنامه و  نسخه های متعدد یک 

تکمیل کنند.
اوراق مزبور در موارد یادشده را به اشخاص دیگر و غیرمجاز واگذار نمایند.

اوراق مورد اشاره را برای رانندگان فاقد دفترچه کار )برگ فعالیت( معتبر صادر نمایند.
مقررات مربوط به نحوه تنظیم و استفاده از بارنامه و صورت وضعیت و بلیت مسافری را رعایت ننمایند.

به  اول  بار  برای  پایانه های کشور )در استان ها( در صورت احراز تخلف  سازمان حمل و نقل و 
شرکت یا مؤسسه حمل و نقل تذکر یا توبیخ کتبی داده و برای بار دوم و سوم از یک ماه تا یک 
سال خدمات مربوط به ارائه بارنامه و صورت وضعیت مسافری و سایر خدمات حمل ونقلی را 

قطع نموده و برای بار چهارم پروانه فعالیت آن را به طور دائم لغو می نماید.
تبصره 1: هرگاه شرکت یا مؤسسه ای دارای شعبه یا شعبی باشد و هر یک از تخلفات مندرج 
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در فوق توسط شعبه یا شعب صورت گیرد، سازمان می تواند به ترتیب مقرر در فوق نسبت به 
تخلفات شعبه یا شعب و یا شرکت یا مؤسسه اصلی اقدام نماید.

لغو  دائم  به طور  آن  فعالیت  پروانه  یا مدیرعامل شرکت متخلف که  تبصره 2: مدیر مؤسسه 
می گردد، نمی تواند در شرکت یا مؤسسه حمل و نقل دیگری تصدی مدیریت را به عهده گیرد 

یا پروانه فعالیت جدید اخذ نماید.
تبصره 3: تصمیم راجع به قطع خدمات مذکور برای مدت یک ماه قطعی و غیر قابل اعتراض 
می باشد. تصمیم مربوط به قطع خدمات بیش از یک ماه قابل اعتراض بوده و شرکت یا مؤسسه 
حمل و نقل معترض مي تواند ظرف حداکثر بیست روز از تاریخ ابالغ تصمیم اتخاذ شده، اعتراض 
از نماینده وزارت راه وترابری، یک قاضی به معرفی رئیس قوه  خود را به کمیسیونی مرکب 
قضائیه و نماینده صنف مربوط در استان که در محل سازمان حمل و نقل و پایانه های استان 

تشکیل می گردد ارائه نماید. تصمیم کمیسیون مذکور، قطعی و الزم االجرا است.
تصمیم راجع به لغو دائم پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه و تعطیلی دائم شعبه یا شعب در مدت 
مذکور قابل اعتراض بوده و برای رسیدگی به این گونه اعتراضات کمیسیونی مرکب از نماینده 
وزارت راه وترابری، نماینده کانون عالی انجمن های صنفی مربوطه و یک قاضی به معرفی رئیس 

قوه قضائیه در محل وزارت راه وترابری در مرکز کشور تشکیل خواهد شد.
در هر حال تصمیمات و احکام صادره از ناحیه سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و کمیسیون های 

مذکور نافی حقوق ذی نفع در طرح دعوی و اعتراض نزد مراجع ذی ربط قضایی نخواهد بود.
تبصره 4: تصمیمات اولیه سازمان یاد شده در مهلت مقرر برای اعتراض، غیرقابل اجرا است. 
باشد،  گرفته  صورت  قانونی  مهلت  ظرف  اعتراض  چنانچه  نیز  مذکور  مهلت  انقضای  از  پس 
اجرا   )3( تبصره  در  مندرج  کمیسیون های  در  موضوع  قطعی  تکلیف  تعیین  تا  اولیه  تصمیم 
نخواهد شد. در صورت عدم ارائه اعتراض، تصمیم اولیه قطعی و الزم االجرا خواهد بود. درصورت 
وضعیت های  صورت  و  بارنامه ها  که  است  موظف  متخلف  مؤسسه  یا  شرکت  تصمیم،  اجرای 

مصرف نشده را در اختیار سازمان موصوف قرار دهد.
تبصره 5  : دستمزد کارکنان شرکت یا مؤسسه حمل و نقل و یا شعبه یا شعب آنها و خسارات 
قانونی وارده به افراد مذکور در مدت قطع خدمات به وسیله صاحب امتیاز مؤسسه یا مدیران 
مسئول شرکت پرداخت خواهد شد. در این موارد شرکت یا مؤسسه حمل و نقل مکلف است 
ترتیب حمل کاال )پس از تأیید صاحب کاال( و حمل مسافرینی را که قباًل تعهد کرده به وسیله 
شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل مجاز دیگری بدهد در غیراین صورت مسئول خسارات وارده 

به اشخاص ثالث خواهد بود.
نیروی انتظامی موظف است با اعالم سازمان نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت حمل و نقل و 

شعبه یا شعب آنها در مورد لغو دائم پروانه فعالیت اقدام نماید.
مواد  در  شده  یاد  اوراق  بدون  باربری  و  مسافربری  نقلیه  وسایل  رانندگان  چنانچه   : 6   ماده 
ذی ربط این قانون اقدام به جابه جایی مسافر یا حمل بار بنمایند و یا محموله و مسافر همراه 
آنها با موارد قید شده در بارنامه و صورت وضعیت مسافری که در اختیار دارند مطابقت نداشته 
باشد، متخلف محسوب و مأموران راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف اند متخلفان را بر 
اساس قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرائم رانندگی و از طریق صدور برگ اخطاریه به 
مبلغ دویست هزار )200000( ریال جریمه نموده و در دفترچه کار )برگ فعالیت( آنان ثبت 

و مراتب را به سازمان حمل و نقل و پایانه های استان مربوطه اعالم نمایند.
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برای  فعالیت( ممنوع است  )برگ  بدون همراه داشتن دفترچه کار  تردد در جاده ها  تبصره: 
دفترچه کار )برگ فعالیت( به مدت حداکثر شش ماه به تشخیص سازمان یادشده المثنی صادر 
نخواهد شد. شرایط و ضوابط صدور، لغو، تمدید و تجدید دفترچه کار )برگ فعالیت( توسط 
وزیر راه و ترابری تعیین می شود و با صدور آن دفترچه کار و کنترل سرعت صادره از سوی 

نیروی انتظامی لغو می گردد.
  ماده 7: هرکس اوراق بارنامه و یا صورت وضعیت مسافری را جعل و تزویر نماید و یا با علم به 
مجعول بودن آن استفاده کند، به تشخیص دادگاه صالح برحسب مورد به مجازات های مقرر در 
مواد )532(، )533( و )535( قانون مجازات اسالمی )تعزیرات( مصوب 1375/3/2 محکوم می شود.
  ماده 9 اصالحی: هر شخص غیر مجاز که مبادرت به تهیه و یا استفاده از صورت وضعیت مسافری 
و یا بارنامه نماید به حبس از یک  ماه تا شش  ماه و جزای نقدی از یک  میلیون )1000000(  ریال 

تا ده میلیون )10000000(  ریال محکوم خواهد شد.

آیین نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از بارنامه 

  ماده 1: موارد مشروحه زیر مشمول صدور و استفاده از اوراق بارنامه داخلی موضوع قانون » الزام 
شرکت ها و مؤسسات ترابری جاده ای به استفاده از صورت وضعیت مسافری و بارنامه« مصوب 

1368 نمی باشد.
1  حمل محصوالت کشاورزی از مزارع به کارخانجات مربوط واقع در اطراف مزرعه مشروط 

بر آنکه در مسیر تردد این قبیل محموالت مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد.
2  حمل و نقل کاال از مبدأ یک روستا به مقصد روستای دیگر که در مسیر آن، شهر یا بخش 

دارای مؤسسه حمل و نقل مجاز وجود نداشته باشد.
3  حمل و نقل کاال از روستا به محدوده نزدیک ترین شهر )و بالعکس( با حداکثر فاصله بیست 

)20( کیلومتر.
4  حمل و نقل کاال از شهرها تا شعاع حداکثر پانزده )15(کیلومترخارج از محدوده آنها.

5  حمل و نقل کاال با وسایل نقلیه باربری که ظرفیت بارگیری آنها دو تن یا کمتر باشد.

تبصره 1: برای وسایل نقلیه باربری با ظرفیت باالتر از دو تن، صدور و استفاده از بارنامه الزامی است.
تبصره 2: عدم استفاده و صدور اوراق بارنامه جهت موارد فوق، مانع از اقدام ذی نفع در زمینه 
باشد،  نظیر آن  موارد  و  مالکیت  اسناد دیگری که کاشف حقوق  و  اوراق  از  استفاده  و  صدور 

نخواهد بود.

فهرست موارد احتمالی تخلفات شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای کاال درخصوص 
استفاده از بارنامه

1  عدم استفاده از بارنامه در عملیات حمل و نقل. 

2  استفاده از اوراق عادی یا غیررسمی به عنوان بارنامه.

3  تهیه بارنامه از طریق غیرمجاز و استفاده از آن.

4  واگذاری یا فروش بارنامه به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر.

5  عدم تکمیل مندرجات بارنامه.

6  جعل و تزویر در تحریر مندرجات بارنامه.
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7  مخدوش نمودن و جعل در بارنامه.

8  مغایرت مندرجات بارنامه با مشخصات محموله.

9  استفاده غیرمجاز از نسخ بارنامه)مغایرت مندرجات نسخ مختلف یک بارنامه(.

10  صدور بارنامه در نقاط خارج از حوزه مجاز فعالیت.
11  صدور بارنامه به صورت رفت و برگشت.

12  صدور بارنامه و تحویل بار به رانندگان فاقد صالحیت و مدارک الزم.
13  صدور بارنامه و تحویل بار به وسایط نقلیه فاقد مدارک الزم و وسایل ایمنی مورد نیاز./ک 6/1

حقوق و وظایف متصدی حمل و نقل در قانون تجارت

متصدی حمل و نقل که مسئولیت حمل کاالیی را از نقطه ای به نقطه دیگر بر عهده دارد دارای 
حقوق و وظایفی است که در ماده 384 قانون تجارت و مواد بعدی آن مشخص گردیده و مهم ترین 

آنها به  شرح زیر می باشد؛
1  متصدی حمل و نقل باید وصول کاال را به مرسل الیه )ارسال کننده( اطالع دهد.

2  باید کلیه مخارج و وجوهی که متصدی حمل و نقل قانوناً مستحق مطالبه آن می باشد به او 

پرداخت نماید.
هم  متصدی حمل و نقل  نماید  خودداری  مزبور  وجوه  پرداخت  از  ارسال کننده  3  در صورتی  که 

ارسال کننده مخارج متصدی  تا  بنابراین  او خودداری کند  به  مال التجاره  تسلیم  از  می تواند 
حمل و نقل را نپردازد حق تحویل گرفتن کاال را ندارد مگر اینکه مبلغ مورد بحث را در صندوق 

دادگستری به  طور امانت تسلیم نماید.
یا  و  نباشد  دسترسی  او  به  اینکه  یا  و  نکند  قبول  را  مال التجاره  ارسال کننده  4  در صورتی که 

اینکه مخارج و وجوه مربوط به حمل و نقل کاال به متصدی آن تحویل و تأدیه نگردد متصدی 
حمل و نقل باید فوراً چگونگی را به ارسال کننده کاال اطالع دهد و به طور موّقت مال التجاره را 
نزد خود نگهداری و یا به شخص ثالثی به طور امانت بسپارد و در این صورت مخارج هرگونه 

نقص و عیبی که متوّجه کاال بشود به  عهده ارسال کننده آن خواهد بود.
5  در صورتی که ارسال کننده و یا گیرنده کاال در مدت مناسبی تکلیف مال التجاره را مشّخص و 

معلوم ننماید متصدی حمل و نقل حق دارد چگونگی را به اطالع دادستان محل رسانیده و یا 
اجازه و یا نماینده وی مال التجاره را به فروش برساند.

یا قیمت آن  و  باشد  بین رفتن فوری  از  ارسال شده در معرض  اشیای  6  در مواردی که کاال و 

متصدی  توسط  کاال  فروش  جریان  باید  نباشد  شده  انجام  هزینه های  و  مخارج  جواب گوی 
حمل و نقل به ارسال کننده و گیرنده آن اّطالع داده شود و با تجویز دادستان محل و یا نماینده 

او و با نظارت وی در مورد فروش کاال اقدام گردد.
یا  و  تحویل  نحوه  در  اختالفی  متصدی حمل و نقل  و  کاال  گیرنده  و  ارسال کننده  بین  7  هرگاه 

مطالبه وجوه و مخارج و یا هر موضوع مربوط به مال التجاره حاصل شود رفع اختالف یا دادگاه 
صالحیت دار محلّی که کاال در آنجا وجود دارد خواهد بود و در صورت تقاضای هر یک از طرفین 
مبنی بر اینکه مال نزد فرد دیگری به  طور امانت سپرده شود و یا اینکه به فروش برسد دادگاه 
می تواند تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و در صورتی که تصمیم دادگاه مبنی بر فروش مال التجاره 
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باشد چگونگی و وضعیت موجود مال باید صورت مجلس گردد و به امضای متصدی حمل و نقل و 
ارسال کننده و مأمورین ذی صالح برسد. لیکن در صورتی که مرسل الیه کلیه مخارج و هزینه های 

مورد مطالبه را به صندوق دادگاه سپرده باشد از فروش آن کاال می تواند جلوگیری کند.

مسئولّیت متصدی حمل و نقل

متصدی حمل  و نقل که عدل ها و بسته های ارسالی را تحویل می گیرد موظف است در مدتی که 
مقرر گردیده آنها را صحیح و سالم به مقصد برساند و به گیرنده آن تحویل نماید. چنانچه در 
تحویل و تسلیم و یا حمل و نقل آن تعلّل و مسامحه کند مسئول بوده و حسب مورد باید قیمت 

آن را بپردازد و یا خسارت وارده را تأدیه نماید.
1  هرگاه مال التجاره را تلف نموده باشد موظف به جبران خسارت است.

2  هرگاه به مال التجاره خسارتی وارد نموده باشد مسئول جبران آن است البته میزان خسارت 

از قیمت مال التجاره تجاوز نخواهد نمود مگر اینکه طرفین شرط نموده باشند که در صورت 
ایجاد خسارت مبلغ بیشتری از قیمت آن را بپردازد.

3  چنانچه متصدی حمل و نقل قرارداد حمل و نقل را امضا نموده ولی کاال را به فرد دیگری سپرده 

که تحویل دهد و خسارت، ناشی از عمل فرد اخیر باشد مسئولیت جبران خسارت به عهده 
متصدی حمل و نقل خواهد بود برای اینکه او طرف قرارداد حمل و نقل می باشد زیرا همیشه 
شرکت ها و بنگاه هایی که متصدی حمل و نقل می باشند خود حمل کننده کاال نبوده بلکه آن 
را جهت حمل به دیگری می سپارند بدین جهت نمی توان مسئولیت آنها را نادیده گرفت چرا 

که طرف قرارداد می باشند.
موارد منع متصدی از پرداخت قیمت در موارد زیر با وجود تلف شدن و یا عیب و نقص کاال متصدی 
حمل و نقل مسئول پرداخت بهای آن نخواهد بود که به آنها موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل 

کاال گفته می شود:
1  درصورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که تلف شدن مال التجاره مربوط به خود جنس 

بوده است مثل فساد میوه با وجود مراقبت کامل در حمل و نقل آن.
2  درمواردی که متصدی حمل و نقل اثبات نماید که تلف یا گم شدن مال التجاره مربوط به تقصیر 

ارسال کننده و یا گیرنده آن و یا ناشی از دستورات آنها بوده است.
3  درصورتی که متصدی حمل و نقل ثابت نماید که تلف یا گم شدن مال التجاره مربوط به حوادث 

قهری و طبیعی از قبیل سیل و... بوده است و مواظبت و مراقبت تأثیری نداشته است.
4  حمل و نقل کاال با پست از شمول مقررات این قانون خارج است.
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مبادی  از  کاالیی  آن  که طی  است  مراحلی  سلسله  از  عبارت  کاال  خارجی  ترانزیت   :1   ماده 
خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی 
آن به تقاضای صاحب کاال از قلمرو جمهوری اسالمی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و کاال 

از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج می گردد.
تبصره: آن میزان از کاالهایی که وارد مناطق حراست شده می شوند در صورتی که تقاضای 
حمل آن به مقاصد داخل کشور توسط صاحب کاال داده شود تابع مقررات و ضوابط کاالهای 

وارده به کشور خواهد بود.
توزیع منطقه ای  برقراری تسهیالت الزم در  ترانزیت کشور و  امور  انتظام  به منظور     ماده 2: 
کاالهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام، هر یک از پایانه ها باربری ایستگاه های 
راه آهن و فرودگاه ها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی 
ترابری کشور و  یا رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه های گمرکی شناخته شود و گمرک 

جمهوری اسالمی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیالت در  مناطق فوق اقدام نماید.
قراردادهای  حدود  در  می گردند  وارد  کشور  به  که  کاالهایی  خارجی  ترانزیت   :3   ماده 
موافقت نامه های منعقده بین دولت های طرفین نیاز به کسب  هیچ گونه مجوزی ندارند، مگر 

اینکه بنا بر علل امنیتی و مذهبی ورود آن به کشور ممنوع باشد.
تبصره 1: فهرست کاالهای ممنوعه برای ترانزیت خارجی توسط شورای امنیت کشور تهیه و 

به تصویب هیئت وزیران می رسد.
تبصره 2: ترانزیت خارجی محموالت دامی و نباتی و شیمیایی منوط به کسب مجوز مراجع 

مربوطه خواهد بود.
عبور  کشور  از  خارجی  ترانزیت  عنوان  تحت  که  کاال  حامل  کانتینرهای  و  کاالها   :4   ماده 
می کنند، جزو واردات و صادرات قطعی محسوب نمی گردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سود 
بازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، 
مگر اینکه در  موافقت نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت نامه های گمرکی و 
حمل و نقل بین المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که  در این صورت کاالی 

ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت نامه های مربوط تعیین شده است.
  ماده 5  : کلیه کاالهای ترانزیت خارجی که توسط شرکت های سهامی حمل و نقل بین المللی 
ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه و ترابری حمل می گردند، از نظر سپردن وجه الضمان در 
حکم کاالی مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت نامه های تضمینی بانکی شرکت های 
حمل و نقل بین المللی و یا بیمه نامه های معتبر به جای وجه الضمان ترانزیت پذیرفته می شود.

  ماده 6  : هرگاه کاالی ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل 
و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه 

تضمین دریافتی خواهد بود.
   ماده 7: گمرکات و سازمان های ذی ربط مکلف اند انبار و محوطه های کافی و مناسب جهت تخلیه 
و نگهداری کاالهای خارجی با دریافت هزینه ها  طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند. تغییرات 

بسته بندی و یا تکمیل کاالهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان پذیر خواهد بود.

قانون حمل و نقل و عبور كاالهای خارجی از قلمرو 
جمهوری اسالمی ایران
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  ماده 8   : کانتینرهای حامل کاال به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی 
معاف بوده و گمرک صرفاً به ثبت آمار ورود و خروج آنها اقدام می نماید.

  ماده 9: کانتینرهایی که با پلمب اولیه وارد می گردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط 
سرویس ارزیابی و در خروج از گمرک فقط با مطابقت  اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمب اضافی 

گمرک با صدور پروانه ترانزیت می گردند.
تبصره: در موارد استثنایی که ظن قوی برای گمرکات و نیروی انتظامی وجود دارد، فک پلمب 
و ارزیابی محتویات و پلمب مجدد با تنظیم  صورت  مجلسی حاوی نتیجه بررسی و شماره های 
کانتینر و پلمب های قبلی و جدید بالمانع است. در هر صورت حضور نماینده گمرک الزامی است.

   ماده 10: در مواردی که تعهد حمل کاالی ترانزیتی با کانتینر تا مبادی ورودی است، گمرکات 
و سازمان های ذی ربط موظف اند تسهیالت الزم جهت  تخلیه کاال در اماکن گمرکی و یا انتقال 

کاال از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
   ماده 11: حتی المقدور قبل از تخلیه کاال از وسیله حمل، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه 
اسناد و ترخیصیه در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل تشریفات 

اداری و حسابداری را به بعد از خروج کاال از گمرکات و بنادر موکول می نماید.
  ماده 12: وضع هرگونه عوارض به کاالهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری 

و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
به  نیاز  و در صورت  ناوگان حمل و نقل کشور  از  بیشتر  استفاده هر چه  منظور  به    ماده 13: 
با  مربوطه  آیین نامه  کشور،  از  کاال  ترانزیت  جهت  جاده ای  خارجی  نقلیه  وسایل  از  استفاده 

پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
همکاری های  اعمال  و  جانبه  دو  قراردادهای  انعقاد  موجبات  ترابری  و  راه  وزارت   :14   ماده 

منطقه ای را که در تسهیل ترانزیت مؤثر است، فراهم خواهد نمود.
  ماده 15: وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشور با ضوابط 
با  ارتباط  بین المللی،  موافقت نامه های  به  پیوستن  طرق  از  را  بین المللی  حمل و نقل  جاری 

سازمان های جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چندوجهی اقدام خواهد نمود.
پاساژ  ارائه کارنه دو  به  نیازی  تیر در کشور    ماده 16: تردد کامیون های تحت پوشش کارنه 
نداشته و جهت تردد وسایل نقلیه فاقد کارنه تیر، تعهد کتبی شرکت های حمل و نقل بین المللی 

ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری کفایت می نماید.
  ماده 17: به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کاالهای نباتی و دامی، وزارتین جهاد 
سازندگی و کشاورزی می بایست در اسرع وقت تفاهمات الزمه با کشورهای در طول مسیر را 

به عمل آورند.
نباتی  و  دامی  قرنطینه  پست های  موظف اند  کشاورزی  و  سازندگی  جهاد  وزارتین    ماده 18: 
در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دایر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن 

پست ها انجام پذیرد.
  ماده 19: گمرک جمهوری اسالمی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می بایست 
موجبات ترانزیت کاالهای تحت پوشش کارنه تیر در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات 

داخلی را فراهم نمایند.
ایران مکلف است حمایت های مالی و اعتباری از    ماده 20: بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
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شرکت های حمل و نقل بین المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال می باشند به عمل آورد.
ایران روش های  اسالمی  بانک مرکزی جمهوری  با همکاری  راه و شهرسازی  وزارت  تبصره: 

حمایتی را تعیین و جهت تصویب به هیئت وزیران ارائه خواهد نمود.
  ماده 21: اداره گذرنامه مکلف است گذرنامه و دفترچه خروجی مربوط به رانندگان ایرانی که 
در خطوط بین المللی به جابه جایی کاالهای ترانزیتی فعالیت می نمایند را ظرف مهلت مقرر با 
پیشنهاد و تأیید سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطی 

صادر نماید.
رعایت  با  مقرر  مهلت  است ظرف  ایران موظف  اسالمی  انتظامی جمهوری  نیروی    ماده 22: 
دفترچه  و  ترانزیت  پالک  بین المللی،  گواهینامه  صدور  به  نسبت  مربوطه  مقررات  و  قوانین 
با  دارند،  را  بین المللی  خطوط  در  فعالیت  قصد  که  کامیون هایی  و  رانندگان  برای  مالکیت 

پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه های کشور صادر نماید.
  ماده 23: سازمان حمل و نقل و پایانه ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی 
است  موظف  انتظامی  نیروی  و  تعیین  جاده ای  ترانزیت  جهت  کشور  وزارت  هماهنگی  با  را 

کنترل های الزم را به عمل آورد.
  ماده 24: هزینه اجرایی این قانون از محل درآمدهای حاصله موضوع این قانون تأمین می گردد.

  ماده 25: از تاریخ ابالغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.
  ماده 26: شرایط عمومی اظهار و انجام تشریفات گمرکی و اسنادی که باید ارائه گردد و سایر 
امور مربوطه با رعایت حداکثر تسهیالت در آیین نامه اجرایی این قانون که حداکثر ظرف مهلت 
سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه های راه و ترابری، اموراقتصادی و دارایی و کشور 

تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تعیین می گردد.

استانداردهاي فني و نحوة استفاده از تجهیزات ایمني در 
وسایل نقلیۀ باري و مسافري1

و صدور  بار  تحویل  یا  مسافر  دادن  از  قبل  است  مکلف  جاده اي  مؤسسه حمل  و نقل  یا  شرکت 
صورت وضعیت یا بارنامه براي وسیله نقلیه تحت پوشش خود، نسبت به کنترل و تأیید تجهیزات 

ایمني وسیله نقلیه مطابق موارد زیر اقدام نماید:

الف( جعبه کمك هاي اولیه درماني
محفظه اي است محکم، غیر قابل نفوذ آب و گرد و خاک به داخل جعبه و قابل حمل که حاوي 
تجهیزات اولیه مورد نیاز جهت ارائه کمک هاي اولیه به افراد بیمار یا مصدوم مي باشد و در شرایط 
اضطراري به کار مي رود. تعداد مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات 
جعبه  مشخصات  و   )1 شماره  )پیوست  مسافري  و  باري  وسایل نقلیه  ایمني  تجهیزات  جدول 
کمک هاي اولیه درماني باید منطبق با استاندارد ملي شماره 1388 با عنوان »کیت کمک هاي 
اولیه و وسایل  آن براي خودرو ـ ویژگي ها و روش آزمون« و داراي تأییدیه وزارت بهداشت، درمان 

1. دستورالعمل اجرایی تبصره ذیل ماده 6 آیین نامه اجرایی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی.
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و آموزش پزشکي باشد. در مواردي که بیش از یک جعبه کمک هاي اولیه مورد نیاز باشد، محل 
قرارگیري آن در داخل کابین یکي در جلو و دیگري در وسط یا انتهاي وسیله نقلیه مي باشد. 

ب( عالئم ایمني و هشداردهنده
بروز  یا هنگام  و  ایمني وسیله نقلیه  ارتقاي  است که جهت  به شرح ذیل  ابزاري  و  شامل عالئم 
تصادف، خرابي و یا توقف اضطراري وسیله  نقلیه به منظور هشدار و پیش آگاهي به سایر کاربران 

جاده اي به کار مي رود.
  مثلث شبرنگ: صفحه اي است به شکل مثلث متساوي االضالع و داراي وجوه بازتابنده نور که 
توسط پایه هاي نگهدارنده به صورت عمودي و پایدار بر روي زمین قرار مي گیرد و به منظور 
به کار مي رود. جانمایي  توقف هاي اضطراري  اطراف وسیله نقلیه در هنگام  ایمن سازي فضاي 
و استقرار آن در راه هاي دوطرفه در فاصله 70 متري جلو و عقب وسیله نقلیه و در راه هاي 
یک طرفه و یا داراي جداکننده میاني در فاصله 70 متري عقب وسیله نقلیه )به نحوي که قابل 
دیدن باشد( مي باشد. تعداد مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات 
)پیوست شماره 1( و مشخصات مثلث  باري و مسافري  ایمني وسایل نقلیه  جدول تجهیزات 
با عنوان »ویژگي ها و روش هاي آزمون  با استاندارد ملي شماره 3585  باید منطبق  شبرنگ 

مثلث هاي خطر« و توضیحات مندرج در پیوست شماره 2 باشد.
  بازتابنده ها )مارکرها(: عالئم آگاهي دهنده اي است که بر روي قسمت عقب بدنۀ وسایل نقلیه 
تعداد  مي گردد.  نصب  وسایل نقلیه  سایر  رانندگان  به  پیش آگاهي  منظور  به  سنگین  باري 
مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات جدول تجهیزات ایمني 
وسایل نقلیه باري و مسافري )پیوست شماره1( و مشخصات و نحوۀ استفاده از آنها باید منطبق 

با استاندارد ECE70ـ007011ـ E4 و توضیحات مندرج در پیوست شماره 3 باشد.
  چراغ هاي چشمك زن LED: ابزاري است که به منظور ایمن سازي فضاي اطراف وسیله نقلیه 
در شب و یا در شرایط روشنایي نامناسب در هنگام توقف هاي اضطراري به کار مي رود. استفاده 
از آن یا به صورت مجزا و استقرار بر روي زمین و یا همراه با مثلث شبرنگ و از طریق نصب 
بر روي آن مي باشد که در راه هاي دو طرفه در فاصله هاي 70 متري جلو و عقب وسیله  نقلیه 
نقلیه  وسیله   عقب  متري   70 فاصله  در  میاني  جداکننده  داراي  یا  یک طرفه  راه هاي  در  و 
مندرجات  با  منطبق  باید  عمومي  وسیله  نقلیه  نوع  هر  براي  نیاز  مورد  تعداد  قرار  مي گیرد. 
جدول تجهیزات ایمني وسایل نقلیه باري و مسافري )پیوست شماره1( و مشخصات چراغ هاي 

چشمک زن LED باید منطبق با توضیحات مندرج در پیوست شماره 4 باشد.
  پرچم ایمني: پرچمي قرمز رنگ به ابعاد  50 × 50 سانتي متر با دو نوار شبرنگ موازي به عرض 
5 سانتي متر مي باشد که در وسایل نقلیه حامل محموالت ترافیکي و در صورت بیرون ماندگي بار 

از انتهاي بارگیر و یا جلوآمدگي بار از سپر جلو وسیله  نقلیه باري مورد استفاده قرار مي گیرد.
پرچم ایمني باید در نقاط انتهایي بار به نحوي که براي رانندگان سایر وسایل نقلیه قابل رؤیت 
باشد، نصب گردد. تعداد مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات 
جدول تجهیزات ایمني وسایل نقلیه باري و مسافري )پیوست شماره1( و مشخصات نوارهاي 

شبرنگ پرچم ایمني باید منطبق با استاندارد EN171 باشد.
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پ( کپسول آتش نشاني مناسب و آماده به کار
کپسول حاوي مواد خاموش کننده آتش است که به منظور خاموش کردن یا کنترل آتش در 
مواقع ضروري در وسایل نقلیه نصب مي گردد. کپسول آتش نشاني در وسایل نقلیه باري و مسافري 
باید توسط پایه هاي مخصوص که جنس آنها باعث ایجاد خوردگي نشده و به طور محکم نصب 
شود به نحوي که در زمان وقوع آتش سوزي، راننده یا سرنشین دیگري بتواند به آساني به آن 
دسترسي داشته باشد )در مورد خودروهاي مسافري کاربر باید بتواند حداکثر ظرف مدت 10ثانیه 
بر عملکرد  تأثیر منفي  نباید هیچ گونه  این کپسول  نگهدارنده آن جدا کند(.  پایه  از  را  کپسول 
خودرو به لحاظ ایمني داشته باشد و تحت هیچ شرایطي خطري نیز براي سرنشینان خودرو از 
جمله برخورد سر آنها با کپسول یا ملحقات آن ایجاد نکند. همچنین باید در برابر شرایط آب و 

هوایي مؤثر بر مشخصات ایمني و عملکردي آن محافظت شده باشد. 
بر روي بدنه کپسول آتش نشاني مورد استفاده در وسیله نقلیه باید اطالعات زیر چاپ یا به صورت 

برچسب درج شده باشد:
   عبارت »کپسول آتش نشاني مورد استفاده در خودرو« با ذکر نوع پودر خاموش کننده

  وزن پودر پر شده در کپسول )بر حسب کیلوگرم(
  فشار کاري و فشار آزمون کپسول )بر حسب کیلو پاسکال(
  محدوده دماي کارکرد کپسول )بر حسب درجه سلسیوس(

  نام یا عالمت اختصاصي سازنده
  آدرس و شماره تلفن سازنده

  عبارت »پس از استفاده مجدداً کپسول آتش نشاني را پر کنید.« 
  سال ساخت

  شماره ملي استاندارد 9190 و عالمت استاندارد ملي ایران )پس از دریافت عالمت(
تعداد مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي باید منطبق با مندرجات جدول تجهیزات ایمني 
وسایل نقلیه باري و مسافري )پیوست شماره 1( و سایر مشخصات آن باید منطبق با استاندارد ملي 

شماره 9190 با عنوان »خودرو ـ الزامات نصب کپسول آتش نشاني« باشد.

ت( دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فني
ابزاري است که به منظور ثبت و نمایش مشخصات حرکت وسایل نقلیه اعم از سرعت لحظه اي، زمان 
توقف، ساعات حرکت، مسافت طي شده و... به کار مي رود و نصب و به کارگیري آن در کلیه وسایل نقلیه 
باري و مسافري مطابق مندرجات بند ث ماده 6 آیین نامه اجرایي تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون 
رسیدگي به تخلفات رانندگي مصوب 91/6/26 هیئت محترم وزیران اجباري است و مشخصات دستگاه 
نیز باید منطبق با استاندارد ملي شماره 6485 با عنوان »تجهیزات ثبت جاده اي براي خودروهاي 

موتوري« باشد. جهت جلوگیري از دست کاري در عملکرد دستگاه، پلمپ بودن آن الزامي مي باشد.

ث( زنجیر چرخ )در صورت لزوم(
و  بین چرخ وسیله نقلیه  افزایش اصطکاک  به منظور  نامساعد جوي  ابزاري است که در شرایط 
سطح راه به کار گرفته مي شود و کلیه وسایل نقلیه باري و مسافري باید در فصول سرما که احتمال 
برف و یخبندان وجود دارد و یا بر حسب اعالم مأمورین وزارت راه و شهرسازي و یا راهنمایي و 
رانندگي، زنجیرچرخ به همراه داشته باشند تا در مواقع الزم از آنها استفاده گردد. تعداد مورد نیاز 
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ایمني وسایل نقلیه  با مندرجات جدول تجهیزات  باید منطبق  براي هر نوع وسیله نقلیه عمومي 
باري و مسافري )پیوست شماره 1( باشد. الزم به ذکر است، استاندارد مربوط به زنجیر چرخ در 

حال تدوین توسط سازمان ملي استاندارد مي باشد.

ج( الستیك هاي آج دار قابل قبول
الستیک هاي وسایل نقلیه باید سالم، فاقد هر گونه پارگي یا آسیب دیدگي، استاندارد و متناسب با 
نوع وسیله نقلیه باشد به نحوي که بتواند وزن کل آن را تحمل کند و اندازه آن دقیقاً مطابق اندازه 
اعالم شده توسط کارخانه سازندۀ خودرو باشد. ایجاد هرگونه برش در الستیک هاي وسیله نقلیه، 
به منظور افزایش تعداد یا عمق شیارهاي آن ممنوع مي باشد و وسایل نقلیه تحت هیچ شرایطي 

مجاز به استفاده از الستیک هاي توپر نمي باشند.
تعداد الستیک مورد نیاز براي هر نوع وسیله نقلیه باید مطابق آرایش محوري وسیله نقلیه بوده و 
مشخصات آن برحسب نوع الستیک و وسیله نقلیه باید حسب مورد منطبق با یکي از استانداردهاي 

زیر باشد:
ـ  بایاس  کش  یدک  و  بارکش  اتوبوس،  عنوان»تایرهاي  با  1ـ   2169  شماره  ملي    استاندارد 

ویژگي ها و روش هاي آزمون« 
ـ  رادیال  کش  یدک  و  بارکش  اتوبوس،  »تایرهاي  عنوان  با  2ـ  2169  شماره  ملي    استاندارد 

ویژگي ها و روش هاي آزمون« 
  استاندارد ملي شماره 1ـ1093 با عنوان »تایرهاي خودروهاي سواري و وانتي سبک الیه اریب 

)تا معادل 8 الیه( ـ ویژگي ها و روش هاي آزمون« 
  استاندارد ملي شماره 2ـ1093 با عنوان »تایرهاي رادیال خودروهاي سواري و وانتي سبک ـ 

ویژگي ها و روش هاي آزمون« 
در کلیه وسایل نقلیه عمومي، حداقل آج الستیک مجاز )در تمامي سطح رویه( براي چرخ هاي محور 
جلو )راهنما( mm 3/2 و حداقل آج الستیک مجاز )در تمامي سطح رویه( براي چرخ هاي محورهاي 
سائیدگي  میزان  حداکثر  شناسایي  منظور  به  است  ذکر  شایان  مي باشد.   1/6 mm یدک  و  عقب 
الستیک در اغلب تایرها، در 6 نقطه از کف شیارهاي آج الستیک )که با درج عالمت بر روي سطح 
جانبي تایر مشخص گردیده است( زوائد برجسته اي با اندازه mm 1/6 تعبیه شده که باید قبل از 
آنکه عمق آج تایر به این زائده برسد، نسبت به تعویض الستیک اقدام گردد، همچنین استفاده از 

الستیک هاي نو در خودروها که از تاریخ تولید آنها بیش از 5 سال گذشته باشد مجاز نمي باشد.

چ( تجهیزات ممانعت از پاشش
عبارت است از تجهیزاتی که به منظور کاهش پاشش قطرات آب پرتاب شده به سمت باال توسط 
الستیک های یک وسیله نقلیه در حال حرکت به کار می رود. تجهیزات ممانعت از پاشش به طور 

معمول از گلگیر، باران گیر و لبه های جانبی تشکیل می شود.
  گلگیر: عبارت است از یک عضو صلب یا نیمه صلب به منظور مهار قطرات آب پرتاب شده 
به وسیله الستیک های در حال حرکت و هدایت قطرات به سمت زمین. گلگیرها ممکن است 
کاًل و یا به طور جزیی قسمت یکپارچه ای از بدنه خودرو یا قسمت های دیگر آن، از قبیل قسمت 

پایینی سکوی بار و غیره باشند.
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  باران گیر: عبارت است از یک جزء انعطاف پذیر که به طور عمودی پشت چرخ، در قسمت پایین 
شاسی یا سطح بار یا روی گلگیر نصب می شود. باران گیرها نیز باید خطر پرتاب اشیای کوچک 
به ویژه سنگ ریزه هایی که به وسیله الستیک ها از زمین برداشته شده و به طرف باال یا به اطراف 

و به سوی کاربران جاده )نظیر عابرین پیاده( پرتاب می شود را کاهش دهند.
با استاندارد ملی شماره  باید منطبق  از پاشش  از تجهیزات ممانعت  مشخصات و نحوۀ استفاده 

6501 و توضیحات مندرج در پیوست شماره 7 باشد.
نیاز  کلیه تجهیزات مورد  با نوع بار در وسایل نقلیه باري:    تجهیزات مهار بار متناسب 
جهت مهار ایمن و مناسب انواع کاال و تعداد و نحوۀ به کارگیري آنها مطابق دستورالعمل نحوۀ 
بارگیري، حمل و مهار ایمن بار وسایل نقلیه باربري جاده اي و الحاقیه هاي آن مي باشد. )جداول 

پیوست 1 الی 8(

ح(تجهیزات ایمني وسایل نقلیه خاص
در مورد عالئم و تجهیزات ایمني مربوط به وسایل نقلیه حمل محموالت خاص )نظیر محموالت 
خطرناک و ترافیکي( و یا وسایل نقلیه طویل )Long vehicle( باید عالوه بر دارا بودن مشخصات 
و تعداد تجهیزات مندرج در این دستورالعمل ضوابط مربوط به عالئم و تجهیزات ایمني مورد نیاز 

در دستورالعمل هاي مربوطه نیز حسب مورد رعایت گردد. 
کلیه استانداردهاي ملي اشاره شده در این دستورالعمل به آدرس www.isiri.org قابل دسترسي 

مي باشند.
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 جدول تجهیزات ایمنی وسایل نقلیه باری و مسافری

ف
شماره استانداردنوع تجهیزاتردی

تعداد الزم برای هر نوع وسیله نقلیه

توضیحات

وسایل نقلیه عمومی 
مسافری

وسایل نقلیه عمومی باری

ون
 و 
ری

سوا

 و 
س
ی بو

مین
س
ل با

ید
م

س
وبو

ات

بار
ت 
وان

 و 
ون

امی
ک

ت
یون

کام

لی
ری
ت

ــ1388122111 )ملی(جعبه کمک های اولیه1

2

ده
هن

 رد
شدا

و ه
ی 

من
م ای

الئ
ع

جزئیات مطابق پیوست 35852222223 )ملی(مثلث شبرنگ

-E4 -007011مارکر عقب
ECE70

جزئیات مطابق پیوست 224ــــ

چراغ های چشمک زن 
LED

جزئیات مطابق پیوست 2222225

پرچم ایمنی شب نما
171 )نوارهای 
شبرنگ( 6494

جزئیات مطابق پیوست 226

جزئیات مطابق پیوست 66517نشانگرهای جانبی

شبرنگ نمایان سازی 
ابعاد

ECE-104جزئیات مطابق پیوست 8ــــ

سیستم های ممانعت از 
پاشش گل

جزئیات مطابق پیوست 9ـــ6501

ــــتجهیزات مهار بار3
مطابق مفاد »آیین نامه نحوه بارگیری، 
نقلیه  وسایل  بار  ایمن  مهار  و  حمل 

جاده ای« باربری 
ـ

9190 )ملی( کپسول آتش نشانی4

2k
g 

قل
حدا

ن 
 وز

 به
دد

1 ع

2 عدد به وزن 
4kg حداقل

2/5t  ≤ وزن ناخالص: 1 عدد به وزن 
2kg حداقل

5t≤ وزن ناخالص ≤  2/5t  : 1 عدد به 
2/5kg وزن حداقل

به  ناخالص <  5t  :1عدد  وزن   ≥  14t
5kg حداقل  وزن 

وزن  به  وزن ناخالص<  14t  :1عدد 
با  کپسول هایی  یا   10kg حداقل 

معادل وزن 

از  استفاده  صورت  در 
کپسول هایی با وزن معادل 
از  یکی  کم  دست  باید 
 5kg حداقل  کپسول ها 

باشد.

ـ6485111111 )ملی(دستگاه سنجش سرعت و زمان5

ـحداقل دو حلقه به ازای هر محور محرکـزنجیر چرخ6

7
الستیک

1ـ2169 )ملی(
2ـ2169 )ملی(
1ـ1093 )ملی(
2ـ1093 )ملی(

مطابق آرایش محوری وسیله نقلیه

حداقل آج الستیک مجاز 
چرخ های محور جلو

آج  حداقل  و   3/2  mm
مجاز چرخ های  الستیک 
یدک  و  عقب  محورهای 

می باشد.  1/6  mm

پیوست 1
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مثلث شبرنگ استاندارد ملی 3585

توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردیف

قسمت های نوری مثلث اخطار نباید به آسانی جدا شود.1

2

ویژگی های مثلث )مطابق شکل( :

طول هر ضلع مثلث 50 ±500 میلی متر می باشد.

عرض نوار بازتابنده باید بین 25 تا 50 میلی متر باشد.

عرض حاشیه واقع در بین لبه خارجی مثلث و نوار بازتابنده نباید بیشتر از 5 میلی متر باشد.

طول اضالع مثلث مرکزی که باز است حداقل باید 70 میلی متر باشد.

فاصله بین سطح پایه و ضلع پایین مثلث نباید از 300 میلی متر تجاوز نماید.

نوار بازتابنده مي تواند یکپارچه یا چند پارچه باشد. رنگ نگهدارنده نوار چند پارچه 
که نمایان است باید قرمز باشد.

قسمت های بازتابنده باید از ماده قرمز رنگ یکنواخت ساخته شود.

پیوست 2ـ مثلث شبرنگ

500± 50

50-25

  ≥ 50

R=15 ± 5

r ≥ 20

r ≥ 5

  ≥ 70

h 
≥ 

60
0

 5

≥ 315cm2

لبه هایی که لزومًا قرمز رنگ 
هستند حداکثر 5 میلی متر

قسمت منعکس کنندۀ
 نور قرمز رنگ

قسمت فلورسنت قرمز رنگ
مساحت کل ین

زم
ع 
تفا
ار
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E4 ـ007011 ـECE70 مارکر عقب

توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردیف

1

مشخصه های عمومی :

اجزای مارکر عقب نباید قبل برچیده شدن باشد.     

مارکر عقب باید دارای یک اتصال پایه دار و با دوام با انتهای وسیله نقلیه باشد.به طور 
مثال توسط پیچ، پرچ یا چسب

سطح خارجی شب نمای عقب باید به آسانی قابل تمیز کردن باشد.در نتیجه هیچ 
گونه ناصافی که از تمیز کردن سطح خارجی جلوگیری می کند وجود نداشته باشد.

جهت و نحوه نصب بر روی وسایل نقلیه باربري، مطابق شکل

2

مشخصه های ابعادی :
پهنا مارکر :

بر روی کامیون و تراکتور 10mm ± 140 )مطابق شکل(.
برای تریلرها و نیمه تریلرها 355 ± 200

پیوست3ـ بازتابندها )ماركرها(
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شکل الف( شرایط نصب مارکرها در کامیون ها و تریلي ها با طول کمتر از 13 متر )مطابق یکي از اشکال 1، 2 یا 
3 با رعایت جزئیات شکل »ج«(

شکل 1

شکل 2

شکل 3

* در فرم هاي سیاه و سفید، رنگ سیاه نشانه رنگ قرمز و رنگ سفید نشانه رنگ زرد مي باشد.
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شکل ب( شرایط نصب مارکرها در کامیون ها و تریلي ها با طول بیش از 13 متر )مطابق یکي از اشکال 4، 5 یا 6 
با رعایت جزئیات شکل »ج«(

شکل 4

شکل 5

شکل 6

* در فرم هاي سیاه و سفید، رنگ سیاه نشانه رنگ قرمز و رنگ سفید نشانه رنگ زرد مي باشد.
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شکل پ( جزئیات مارکرهاي قابل نصب در عقب وسایل نقلیه

شکل 1

شکل 2

شکل 3

شکل 4

شکل 5

شکل 6
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LED مشخصات چراغ هاي چشمك زن
  قطر حباب چراغ باید حداقل 180 میلي متر باشد.

  باتري این چراغ ها باید داراي طول عمر مفید حداقل 600 ساعت براي حالت چشمک زن و 
200 ساعت براي حالت پیوسته روشن باشد.

  حباب این چراغ ها باید دوطرفه باشد.
  تعداد 60 فالش در هر دقیقه را دارا باشد.

  شدت نور چراغ هاي چشمک زن حداقل باید dc 12 باشد.
  چراغ باید قابلیت ایستایي در روي سطح صاف را داشته باشد.

  چراغ باید قابلیت آویز را داشته باشد.

پیوست   4  
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پیوست5   ـ شب نماها

ـ   شب نماـ ویژگي ها و روش آزمون استاندارد ملي ایران به شماره6494 ـ11889 خودرو

توضیحاتحدود قابل قبولمرجعمشخصه فنيردیف

مشخصات 1
استاندارد 11889نصب شب نما

به سطح زمین حداقل 250  ارتفاع: نسبت 
میلی متر و حداکثر 900 میلی متر که ارتفاع 

می تواند تا 1500 میلی متر افزایش یابد.
از  بیش  نباید  روشنایی  سطح  نقطه  پهنا: 
خودرو  لبه  خارجی ترین  از  400  میلی متر 

فاصله داشته باشد.
از 600  کمتر  نباید  شب نما  داخلی  لبه های 
کلی  پهنای  باشد.اگر  داشته  فاصله  میلی متر 
این  است  میلی متر   1300 از  کمتر  خودرو 

فاصله می تواند تا 400  میلی متر کاهش یابد.

2 عدداستاندارد 11889تعداد شب نما 2

بند 4 استاندارد مشخصات ویژه3
6494

مشخصات 4
مطابق با استانداردفصل 3ظاهري و ابعاد

تصویر قسمتی از عقب وسیله نقلیه است که شب نما روی کناره های آن نصب شده است.
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ـ   11889 چراغ هاي نشانگرـ ویژگي ها و روش آزمون استاندارد ملي ایران به شماره 6651 

توضیحاتحدود قابل قبولمرجعمشخصه فنيردیف

1
ویژگي کلي 
چراغ هاي 

نشانگر جانبي
فصل 3 ـ بند 2

باید به نحوي طراحي و ساخته شود که در 
عملکرد  نوسانات،  علي رغم  عادي  کارکرد 

مطلوبي داشته باشد.

بند 5  ـ11 تعداد2
استاندارد 11889

برای خودروهای با طول بیش از6 متر اجباری 
است و حداقل تعداد در هر طرف باید الزامات 

مربوط به وضعیت طولی را رعایت نماید 

بند 5 ـ11 موقعیت نصب3
استاندارد 11889

حداقل  زمین  سطح  باالی  از  ارتفاع: 
250  میلی متر و حداکثر 1500میلی متر

یک  در  جانبی  نشانگر  یک  حداقل  طول: 
شود.نزدیک ترین  نصب  خودرو  میانی  سوم 
از 3  متر از  نباید بیش  چراغ نشانگر جانبی 

جلو خودرو فاصله داشته باشد.
فاصله میان دو چراغ نشانگر جانبی مجاور از 
هم نباید از 3  متر بیشتر باشد که با توجه به 
ساختار خودرو تا 4  متر نیز قابل قبول است.

با  جانبی  نشانگر  چراغ  عقب ترین  فاصله 
انتهای خودرو نباید بیش از 1  متر باشد.

برای خودروهایی که طولشان بیش از 6 متر 
نباشد کافی است که چراغ های نشانگر جانبی 
انتهایی  سوم  یک  در  یا  اوّل  سوم  یک  در 

خودرو نصب شود.

پیوست6   ـ نشانگرهای جانبی

چراغ هاي نشانگر جانبی

چراغ هاي عقب
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مشخصات و نحوۀ نصب شبرنگ نمایان سازي ابعاد
مشخصات شبرنگ 

  شبرنگ بایستي داراي استاندارد 104 ـ ECE باشد. 
  شبرنگ باید داراي عرض 5 سانتي متر باشد. 

  رنگ شبرنگ ها در عقب قرمز و در سایر نقاط زرد و یا سفید باشد.

نحوۀ نصب 
  شبرنگ ها بایستي در قسمت پایین در ارتفاع حداقل 50 سانتي متر و حداکثر 150 سانتي متر 

از سطح زمین نصب گردد.

پیوست 7

در قسمت پایین وسیله نقلیه شبرنگ بایستي تمام پهناي وسیله نقلیه را پوشش دهد. 

حداکثر 150 سانتي متر
حداقل 50 سانتی متر
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اتاق  باالي  گوشه هاي  در  به صورت شکل  حداقل  یا  کامل  باید  فوقاني  قسمت هاي    در 
وسیله  نقلیه به طول حداقل 30 سانتي متر از هر طرف نصب گردد. 

حداقل 30 سانتی متر

حداکثر فاصله شبرنگ از لبه هاي اتاق در قسمت هاي باالي کف اتاق نباید بیشتر از 40  سانتي متر باشد.

حداکثر40 سانتي مترحداکثر40 سانتي متر

حداکثر40 سانتي متر
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استاندارد ملي ایران به شماره 6501

توضیحات مشخصه کیفي و حدود قابل قبول

1ـ1ـ گلگیرها باید مناطق نزدیک به باال، جلو و پشت الستیک یا الستیک ها را به طریقه زیر بپوشانند: 
در حالت محورهاي منفرد یا محورهاي چندتایي که در آن فاصله )d( مابین الستیک ها روي 
محورهاي مجاور، از 300 میلي متر تجاوز مي کند، لبه پاییني کناره بیروني، باید با فواصل و شعاع هاي 

زیر که نسبت به مرکز چرخ اندازه گرفته مي شود قرار گیرد )شکل2(.
الف( محورهاي مجهز شده چرخ هاي هدایت شونده یا خودگردان

RV ³1/5R )30º در c از لبه جلو )به سمت جلوي وسیله نقلیه( )نوک
به لبه عقب )به سمت عقب وسیله نقلیه( )نوک A در 100 میلي متر(

ب( محورهاي مجهز به چرخ هاي هدایت نشونده
  )20º در c از لبه جلو )نوک

RV ³1/25R
به لبه عقب )نوک A در 100 میلي متر(

که در آن R شعاع الستیکي است که در وسیله نقلیه نصب شده، و فاصله RV که به عنوان 
شعاعي که لبه پایین کناره خارجي قرار گرفته تعریف مي شود.

1ـ2ـ در حالت محورهاي چندتایي که فاصله )d( مابین الستیک ها روي محورهاي مجاور از 300 
میلي متر تجاوز نمي کند، لبه هاي خارجي قرار گرفته در فضاي بین محورها نباید در فاصله بیان 
شده در بند 1ـ1 قرار گیرد و باید به گونه اي به سمت پایین امتداد یابد که از 150 میلي متر 
باالي خط افقي عبوري از مرکز چرخ ها بیشتر نشود، یا به اندازه اي که فاصله افقي بین لبه هاي 

پاییني از 60 میلي متر تجاوز نکند )شکل4ـ الف(

پهناي  تمام  پوشاندن  جهت  الاقل  که   )1 )شکل   )q( کلي  عرض  داراي  باید  گلگیر  1ـ3ـ 
الستیک)b( یا تمام پهناي دو الستیک )t( )براي حالت چرخ هاي دوقلو(کافي باشد،استفاده 
 )t(و )b( از این مقادیر میانگین براي الستیک/ چرخ، به وسیله سازنده مشخص مي شود. ابعاد
باید به    استثناي هر  گونه عالمت، شیار، نوار محافظ و غیره روي دیواره الستیک در ارتفاع توپي 

اندازه گرفته شوند.

1ـ4ـ سمت جلوي قطعه عقب گلگیر باید به وسیله کاهش پاشش مجهز شود. این ماده باید 
داخل گلگیر را به اندازه ارتفاع معین شده به وسیله خط مستقیمي که از مرکز چرخ مي گذرد و 

زاویه حداقل 30 درجه را با افق تشکیل مي دهد )شکل3(، بپوشاند.

1ـ5ـ اگر گلگیرها از چندین جزء ساخته شده باشند، به هنگام نصب، نباید داراي روزنه اي باشد 
که اجازه پاشش به بیرون را در زمان حرکت وسیله نقلیه بدهد.

2ـ1ـ پهناي باران گیر باید الزامات براي )q( در بند )ج( 1ـ1 را برآورده کند، مگردر موردي که باران گیر 
در داخل گلگیر است،که در چنین حالتي پهناي آن باید الاقل با آج تماس الستیک برابر باشد.

2ـ2ـ اصوالً جهت باران گیر باید عمودي باشد. حداکثر ارتفاع لبه پاییني نباید از 200 میلي متر 
بیشتر شود )شکل 3( این فاصله در حالت آخرین محور تا 300 میلي متر افزایش مي یابد که 
در آن، فاصله شعاعي لبه پاییني کناره خارجي، RV، از ابعاد شعاع الستیک هاي نصب شده روي 

چرخ هاي محور، متجاوز نمي شود.

پیوست 8   ـ خودروـ سیستم هاي ممانعت از پاشش گل
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2ـ3ـ باران گیر نباید بیش از 300 میلي متر )که به صورت افقي اندازه گیري مي شود( از لبه عقبي 
الستیک فاصله داشته باشد.

2ـ4ـ در حالت محورهاي چندتایي که فاصله )d( بین الستیک هاي محورهاي مجاور کمتر از 
250 میلي متر است، تنها مجموعه چرخ هاي عقب باید به باران گیر مجهز شوند. در زماني که 
فاصله )d( بین الستیک هاي محورهاي مجاور بیشتر از 250 میلي متر است،  در این شرایط 

باید یک باران گیر پشت هر چرخ، )شکل4ـ ب(، قرار گیرد.

2ـ6ـ وجود شکاف هایي که امکان پاشش به بیرون را فراهم کنند، بین لبه عقب پاییني گلگیر 
و باران گیرها مجاز نیست.

3ـ کناره بیروني
عبارت است از عضوي که تقریباً در داخل یک صفحۀ عمودي که با صفحۀ طولي وسیلۀ نقلیه 

موازي مي باشد قرارداشته، و ممکن است قسمتي از گلگیر یا بدنۀ وسیله نقلیه باشد.
3ـ1ـ1ـ در حالت چرخ هاي هدایت نشونده، فاصله ) e ( بین صفحۀ طولي مماس بر دیواره 
از  باید  کناره  داخلي  لبه  و  زمین  نزدیک  در  الستیک  تحدب  از  الستیک، صرف نظر  بیروني 
75 میلي متر متجاوز نشود مگر اینکه شعاع لبه داخلي کناره، مساوي یا کمتر از 1 باشد، که 

نماید.)شکل1( تجاوز  میلي متر  از 100  نباید  درچنین حالتي 

3ـ1ـ2ـ عمق کنارۀ خارجي در همه نقاط پشت خط عمودي عبور کننده از مرکز چرخ، نباید 
کمتر از 45 میلي متر امتداد داشته باشد. ممکن است عمق کناره ها در جلوي این خط به تدریج 

کاهش پیدا نماید.

3ـ2ـ در هنگام حرکت وسیله نقلیه هیچ گونه سوراخ ها و گشودگي هایي که قادر به پاشش به 
بیرون هستند نباید در کناره هاي خارجي یا مابین کناره هاي خارجي و قسمت هاي دیگر گلگیر 

موجود باشند.

شکل 2ـ ابعاد گلگیر و کناره هاي بیرونيشکل 1ـ پهناي گلگیر و موقعیت لبه کناري آن
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شکل 3ـ موقعیت نصب گلگیر و باران گیر

شکل4ـ الف ـ ابعاد گلگیر و کناره  بیروني براي محورهاي فر مان پذیر و ثابت

شکل 4ـ ب ـ موقعیت سیستم هاي ممانعت از پاشش براي محورهاي چندتایي



97

قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن
  ماده 1: دولت موظف است زمینه های الزم را برای تأمین حقوق معلوالن فراهم و حمایت های 

الزم را از آنها به عمل آورد.
تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطالق می گردد که به تشخیص کمیسیون 
پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توأم، اختالل مستمر و قابل 
توجهی در سالمت و کارایی عمومی وی ایجاد گردد به طوری که موجب کاهش استقالل فرد 

در زمینه های اجتماعی و اقتصادی شود.
  ماده 2: کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و 
انقالبي موظف اند؛ در طراحی، تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و وسایل 
خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلوالن، همچون 

افراد عادی فراهم گردد.
تبصره 1: وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شرکت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقالبي 
موظف اند جهت دسترسي و بهره مندي معلوالن، ساختمان ها و اماکن عمومي، ورزشي و تفریحي، 
معابر و وسایل خدماتي موجود را در چارچوب بودجه هاي مصوب ساالنه خود مناسب سازي نمایند.

از  تعداد  آن  براي  کار  پایان  یا  و  احداث  پروانه  صدور  از  موظف اند  شهرداری ها   :2 تبصره 
ساختمان ها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلوالن را رعایت 

نکرده باشند، خودداری نمایند.
تبصره 3: سازمان بهزیستي کشور مجاز است بر امر مناسب سازي ساختمان ها و اماکن دولتي 
و عمومي دستگاه هاي مذکور در ماده فوق نظارت و گزارشات اقدامات آنها را درخواست نماید.

تبصره 4: آیین نامه اجرایي ماده فوق ظرف 3 ماه مشترکاً توسط وزارت مسکن و شهرسازي، سازمان 
بهزیستي کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

نحوه برقراری ارتباط با معلولین
افراد با مشکالت بینایي: در رابطه با نابینایان به توصیه هاي ذیل باید توجه داشته باشید:

  هیچ زماني فکر نکنید که افراد با اختالالت بینایي صداي شما را به خاطر مي آورند. لذا در هنگام 
برخورد با آنان ابتدا خود را معرفي کرده و پس از اتمام گفت و گو از آنها خداحافظي نمایید. 

  به خاطر داشته باشید او قادر به دیدن سر تکان دادن شما نیست. لذا براي برقراري ارتباط با 
او از کالم استفاده کنید. 

  هرگز بدون خداحافظي او را ترک نکنید، مطمئن شوید که او به شما احتیاج خاصي ندارد.
  در برخورد با آنان تُن صداي عادي داشته باشید.

  در هنگام گفت و گو با آنان از گفتن کلماتي مانند ببین، نگاه کن و... هراس نداشته باشید.
  لزومي ندارد با افراد نابینا بلندتر از حد معمول صحبت کنید، چون ممکن است مخل آرامش 

دروني او و یا دیگران گردد.
  ضمن رعایت احترام و حرمت آنان، با تماس سبک دست خود به شانه و یا دست نابینا، موقعیت 

خود را براي او مشخص نمایید.

قوانین و مقررات خدمات حمل و نقل مسافران دارای معلولیت
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  در هنگام راهنمایي افراد نابینا جهت نشستن، دست او را به آرامي به پشت مبل و یا دسته صندلي 
هدایت نمایید.

  سؤال یا درخواست خود را مستقیماً با شخص نابینا مطرح نمایید و بدون هماهنگي با همراه 
او در میان نگذارید.

  به صورت خالصه موقعیت و محیط اطراف را براي فرد با اختالل نابینایي توضیح دهید. براي 
مثال میز در وسط اتاق قرار دارد، در حدود یک متر جلوي شما و یا میز چاي طرف چپ در قرار 

گرفته است.
  هیچگاه بدون اجازه و بدون نظر و مشورت با فرد نابینا، محل قرار گرفتن وسایل و لوازم او را 

تغییر ندهید. 
  زماني که با فرد دارای اختالل بینایي مواجه مي شوید، در رابطه با موقعیت مکاني، صداي اطراف 

و مسافت او را راهنمایي کنید. 
  در صورتي که فرد دارای اختالل بینایي تمایل به دریافت کمک دارد، در هنگام حرکت در کنار 

او به صورت عادي حرکت نمایید و قبل از رسیدن به موانع او را مطلع سازید.
او  به  کردن  در کمک  و  نشوید  دلخور  او  رفتار  از  نپذیرفت،  را  نابینا کمک شما    اگر شخص 

سماجت ننمایید.
  سگ راهنما به عنوان حیواني تعلیم دیده عمل مي کند، لذا با او مانند سایر حیوانات دست آموز 
خانگي رفتار نکنید. هیچ گاه بدون اجازه و هماهنگي به سگ او غذا ندهید، او را لمس نکنید 

و تمرکز او را به هم نزنید.
  هرگز عصاي او را نگیرید و یا با عصا او را هدایت نکنید.

  فیلدهاي اطالعاتي مورد نیاز او را مشخص کنید. این فیلدها معموالً شامل بریل، ضبط صوت، 
دیسک کامپیوتر و غیره مي باشد.

  اگر براي فرد نابینا مي خواهید مطالبي را بخوانید، ابتدا رئوس مطالب را براي او مشخص کنید. 
اجازه دهید تا او موضوع مورد عالقه خود را انتخاب و سپس به خواندن آن اقدام کنید. مطالب 

را با صداي صاف و طبیعي بخوانید و بر اساس عالقه و تمایل او بازگو کنید.
  اگر براي امضاي متن دچار مشکل است، پس از کسب اجازه، دست او را در محل مورد نظر قرار دهید. 
  اگر چه اشخاص کم بینا به نور کافي نیاز دارند ولي نباید مقدار آن بیشتر از اندازه باشد. در 

حقیقت اشیای براق باعث انعکاس شدید نور براي آنها مي گردد.
  موانع موجود در مسیر رفت و آمد او را در صورت امکان برطرف نمایید.

  هنگام عبور کردن از عرض خیابان توجه او را به پیاده روي مقابل و موانع موجود جلب کنید. 

افراد با مشکالت گفتاري: در رابطه با اختالل گفتاري به توصیه هاي ذیل توجه داشته باشید:
با افراد داراي اختالل گفتاري عجله نکنید. سعي کنید با آرامش خیال و    در هنگام صبحت 

حوصله به حرف هاي او گوش دهید و گفت و گوي راحتي با او داشته باشید.
  زماني که مخاطب شما مشغول حرف زدن است، اجازه دهید صحبت کردن او تمام شود سپس 

حرف بزنید )وسط حرف او نپرید( و به جاي او سخن نگویید و مطالب او را تصحیح نکنید.
  در هنگام گفت و گو با چنین مخاطبي، براي نشان دادن عالقه مندي خود به ادامه صحبت با او، 
ضمن دقت کردن به گفته هایش، در صورت نیاز از او بخواهید بخش هایي از گفته هاي خود را 
مجدداً تکرار کند )با انجام رفتارهاي صحیح مانند تکان دادن سر، عالقه خود را به ادامه دادن 

گفت و گو با او نشان دهید(.
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  سؤاالت خود را به صورت قابل درک و کوتاه مطرح کنید و در صورتي که پاسخ مناسب را 
دریافت کردید سر خود را به عالمت تأیید تکان دهید. 

با حاالت چهره و حرکات بدن به مخاطب نشان دهید که به محتواي صحبت او گوش مي دهید 
نه به نحوه صحبت کردنش.

  سعي کنید کاماًل رو به رو و چهره به چهره مخاطب خود قرار گیرید و نسبت به سخنان او 
تمرکز کافي داشته باشید. هیچگاه او را دستپاچه نکرده و یا جمالت او را کامل نکنید. 

  با مخاطب خود آرام، با مکث و عاري از هرگونه عجله صحبت نمایید. وقتي که صحبتش تمام 
مي شود چند ثانیه صبر کنید بعد شروع به صحبت کنید. صحبت هاي آرام و راحت شما تأثیر 

بیشتري در او خواهد داشت.
  در هنگام مواجه شدن با مخاطب خود سعي کنید از تحمل و انعطاف پذیري باالیي برخوردار باشید 
و محدودیت زماني قائل نشوید. اگر شما باعث شوید که دیگران تصور کنند که به عقایدشان 

احترام نمي گذارید، این امر سبب مي شود که آنان احساس کنند شما شنونده خوبي نیستید.
  در برخورد با افراد داراي اختالالت گفتاري، خود را براي دادن توضیحات بیشتر آماده کنید و 
فکر خود را بیشتر روي نکات و مفاهیم گفتاري مخاطبتان متمرکز کنید تا بتوانید گفت و گوي 

مناسبي داشته باشید.
  اگر مخاطب شما همراه و راهنما دارد، سعي کنید در تفهیم کردن مطالب و یا درخواست پاسخ 
الزم از راهنماي او استفاده نکنید. اجازه دهید مخاطب شما شخصاً مطالب خود را طرح نماید 
)هرگز در خواست یا نکاتي را در ارتباط با مخاطب، بدون اجازه با همراه وي در میان نگذارید(.

گفتاري،  اختالالت  به  ابتال  دلیل  به  شما  مخاطب  کنید  فکر  شما  که  است  نادرستي    تصور 
نمي تواند مطالب شما را درک کند.

  اگر در بر قراري ارتباط با مخاطب خود مشکل عمده اي دارید، مي توانید از وسایل نوشتاري و 
یا رایانه استفاده کنید.

  نکته مهم دیگري که وجود دارد این است که نباید در مورد نکات مهم و ارزشمندي که در 
گفتار مخاطبتان با اختالالت گفتاري وجود دارد، پیش داوري کرده و یا نسنجیده قضاوت کنید.

  نحوه برخورد غیراصولي با افراد داراي اختالل گفتاري نه تنها مشکل گفتاري آنها را تشدید 
مي کند، بلکه عزت نفس و اعتماد به نفس فرد مبتال را کاهش مي دهد.

مي دونم  یا  بزن  تو  »زود حرف  مانند  بیان جمالتي  از  و  نکنید  قطع  را  خود  مخاطب    گفتار 
مي خواي چي بگي« گفتار او را کامل نکنید. بگذارید حرفش را تا آخر بگوید.

افراد با مشکالت شنوایي: در رابطه با افراد با ناتواني شنوایي به توصیه هاي زیر توجه داشته باشید:
  برخالف توصیه هاي ارائه شده مبني بر اینکه در هنگام برخورد با افراد ناتوان سعي شود از کلمه 
معلولیت استفاده نگردد، در مورد افراد با اختالالت شنوایي مي توان از واژه ناشنوا استفاده نمود.

  اختالل شنوایي دامنه وسیعي دارد و شیوه هاي مختلفي در نحوۀ چگونگي ارتباط با آنان وجود 
دارد. بهتر است با مخاطب خود در رابطه با روش صحیح برقراري ارتباط مشورت کنید )در 
برقراري ارتباط با افراد با ناتواني شنوایي از روش لب خواني، زبان اشاره، نگارش، ابزارهاي کمک 

شنوایي و... استفاده مي گردد(.
  براي جلب کردن توجه مخاطب، اسم او را صدا بزنید. اگر واکنشي نشان نداد، شما مي توانید 

با رعایت احترام و شأن او بازو و یا شانه هایش را لمس کنید و یا دست خود را تکان بدهید.
  در حضور رابط ناشنوا، براي رعایت احترام و شأن مخاطب، همیشه سعي کنید سؤال و یا درخواست 

خود را مستقیمأ با او در میان بگذارید و سعي کنید حتي االمکان از طریق رابط اقدام ننمایید.
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  در هنگام گفت و گو همیشه چهره خود را به طرف شخص مخاطب قرار دهید.
  در هنگام نگاه کردن چهره به چهره با فرد دچار اختالل شنوایي، سعي کنید از تغییرات چهره و 
حرکات بدن، احساسات و هیجان مربوطه را در پیامتان ابراز کنید )مانند خشنودي، ناخشنودي و...(.

  به چهره مخاطب نگاه کنید تا مطمئن شود که شما مطلب او را درک کرده اید. 
  جهت تماس با مخاطب مي توانید از طریق ایمیل و یا سایر وسایل ارتباطي مربوطه اقدام کنید.

  تمام افراد کم شنوا مهارت کافي در لب خواني ندارند، پس بهتر است با آنها واضح، موزون و 
آهسته صحبت کنید تا مطالب را درک کنند. اگر شخص مي تواند لب خواني کند، لب هاي 
خود را بیشتر از حد معمول و مبالغه آمیز حرکت ندهید. توجه داشته باشید که افراد با اختالل 
شنوایي به طور تقریبي قادر به درک 20 تا 25 درصد مطالب از طریق لب خواني هستند. لذا 
سعي کنید هنگام صحبت کردن در محلي مناسب و روشن قرار گیرید و در هنگام حرف زدن 

از خوردن غذا، کشیدن سیگار و یا قرار دادن دست ها روي دهان خود جداً خودداري نمایید.
  در صورت نیاز جمالت خود را براي چند بار تکرار کنید و کوشش کنید جمله ها را به صورت 

واژه به واژه بگویید.
  در صورت نیاز ارقام یا آدرس را براي او بیان نمایید، بهتر است این کار از طریق نوشتاري، 

ایمیل  زدن و یا دورنویس انجام گردد.
  همیشه کاغذ و قلم را در دسترس خود داشته باشید تا در صورت نیاز از آن استفاده کنید.

  اگر توضیح دادن مطالب به صورت گفتاري براي او بسیار مشکل است، از او بخواهید در صورت 
تمایل مطالب خود را بنویسد. هرگز به او نگویید فراموش کن مهم نیست.

  در هنگام صحبت کردن، محیط اطراف را زیر نظر داشته باشید. از قرار گرفتن در اماکن خیلي 
بزرگ، شلوغ، کریدورها و یا درهاي ورودي تاالرها خودداري کنید. زیرا ممکن است موجب 
اختالل در شنوایي شخص کم شنوا شود. نور شدید خورشید و سایه هم مي تواند از دیگر موانع 

گفت و گوي دو جانبه باشد.
  زماني که صحبت مي کنید، صداي خود را از حد مجاز بلندتر نکنید. این کار نه تنها کمک کننده 
نمي باشد بلکه مي تواند زیان بار باشد. زماني صداي خود را بلند کنید که مورد در خواست 

مخاطب باشد، آن هم به صورت کوتاه و مختصر.
  اگر شما به شخص ناشنوا یا کم شنوا تلفن مي زنید، اجازه بدهید قدري بیشتر از حد معمول 
تلفن زنگ بخورد، ابتدا به صورت شمرده و خیلي واضح خود را معرفي کنید و علت تلفن زدن 

خود را بیان نمایید. 

افراد با مشکالت حرکتي: در رابطه با افراد با مشکالت حرکتي به توصیه هاي زیر توجه داشته باشید:
  در افراد استفاده کننده از وسایل کمک حرکتي )مانند؛ ویلچر، عصا، واکر و...( این گونه وسایل 
جزء تجهیزات شخصي آنان محسوب مي شود. هرگز به آن تکیه نداده و هیچ وقت بدون اجازه 

آن را حرکت ندهید.
  زماني که مي خواهید با افراد داراي اختالل حرکتي صحبت کنید، سعي کنید خود را به طریقي 
را  اگر روي صندلي نشسته اید آن  ایستاده اید بنشینید و  )اگر  او قرار دهید  هم سطح چشم 
هم سطح او را تنظیم نمایید و در غیر این صورت به طریقي بایستید که بدون ایجاد کشش در 

گردن خود بتواند به چشم هاي شما نگاه کرده و با شما صحبت کند(.
  از پیشنهاد کمک کردن به آنها نترسید. اگر او نیاز به کمک دارد از او بپرسید که آیا شما کاري 
انجام دهید. اجازه دهید پیشنهاد شما را قبول کند سپس طریقه صحیح  او  براي  مي توانید 

کمک کردن به او را سؤال کنید. 
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  اگر به شما اجازه داده شد که ویلچر را به حرکت درآورید، ابتدا به صورت آهسته آن را هل 
دهید زیرا ممکن است ویلچر جهش آني داشته باشد.

  از آنجا که بعضي از افراد ناتوان با خود حیوان آموزش دیده دارند، هرگز تمرکز حیوان او را به 
هم نزنید. دقت داشته باشید که این یک حیوان دست آموز خانگي نیست و براي کار خاصي 

آموزش دیده است و براي این گونه اشخاص به منزله عامل اطمینان بخش تلقي مي گردد.
  زماني که شخص استفاده کننده از ویلچر به دلیلي براي استفاده از دستشویي و یا نشستن روي 
صندلي و نیمکت از ویلچر خود جدا مي شود، ویلچر را از دسترس او دور نکنید و از او درباره 

بهترین محل قرار گرفتن ویلچر سؤال کنید.
  توجه داشته باشید که این افراد در دسترسي به وسایل خود محدودیت هایي دارند. لذا وسایل 

مورد نیازشان را در دسترس آنان قرار دهید.
  قبل از ورود این گونه افراد به اماکن مورد نظر مانند جلسات، مهماني ها، سرویس هاي بهداشتي 

و...، محل مورد نظر را جهت استفاده آنها تا حد امکان مناسب سازي کنید.
او را راهنمایي کنید، تمامي مسائل موجود مانند بعد مسافت، شرایط    زماني که مي خواهید 

اقلیمي، موانع فیزیکی )پله و سرازیري و یا سرباالیي و...( را بازگو نمایید.
  افراد استفاده کننده از ویلچر مانند سایر افراد جامعه داراي توانایي هایي هستند. بعضي از آنها 
مي توانند بازو و دست هاي خود را حرکت دهند و بعضي مي توانند از روي ویلچر بلند شوند و 

حتي مسافت کوتاهي راه بروند.
  در هنگام مالقات کردن با آنها به لحاظ رعایت احترام و برقراري ارتباط بیشتر، به آنها پیشنهاد 
دست دادن بکنید حتي اگر مخاطب شما محدودیت حرکت دست داشته و یا دست مصنوعي 

دارد، مي تواند از دست چپ خود استفاده کند.
تعارف مي کنید، مراقب  براي نشستن  با محدودیت حرکتي روبه رو است  به شخصي که    اگر 

باشید صندلي مورد نظر دسته دار بوده و نشیمنگاه آن مناسب باشد.
افراد  گونه  این  براي  درها  این  باید  دارد،  زیادي  خروجي  و  ورود  درهاي  شما  ساختمان    اگر 
عالمت گذاري شود و مطمئن شوید نگهبان و یا سرایدار ساختمان درهاي ورودي و خروجي 
معلولین را به درستي مي داند تا آنها را راهنمایي کند. اگر سرویس هاي بهداشتي عمومي قابل 
دسترس آنها نیست و یا در طبقات غیرقابل دسترسي قرار دارد، اجازه بدهید که آنها از دستشویي 

شخصي و یا ویژۀ کارکنان استفاده کنند.
  هیچ گاه عصاي معمولي و یا عصاي زیر بغل افراد با اختالالت حرکتي را از آنها نگیرید، زیرا 

ممکن است دچار عدم تعادل گردند. 
در  هیچگاه  مي شود.  محسوب  معلول  افراد  ضروري  تجهیزات  جزء  توانبخشي  کمک    وسایل 

جلسات و مهماني ها درخواست گرفتن این وسایل را ننمایید.
  در محل تردد افراد با محدودیت حرکتي )مانند کساني که عصا و یا عصاي زیر بغل دارند( 
مواظب باز و بسته شدن درها باشید چون ممکن است که به در تکیه داده باشند و موجب 

سقوط آنها گردد.
  در محل تردد افراد با محدودیت حرکتي مانند سازمان ها، مراکز خرید و...، جهت استراحت 

موقت آنها جایگاهي مناسب را در نظر بگیرید.

افراد با مشکالت رواني: در رابطه با بیماران رواني به توصیه هاي زیر توجه داشته باشید:
   اکثریت بیماران رواني، عقب ماندگي ذهني ندارند و از طرفي بسیاري از افراد با عقب  ماندگي 

ذهني ممکن است بیماري رواني داشته باشند.
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  هیچ زماني تصور نکنید که افراد با بیماري رواني از نظر بهره هوشي در سطح پایین تر از حد 
نرمال جامعه هستند، بلکه بسیاري از آنها ضریب هوشي باالتر از حد متوسط دارند.
  هیچ زماني فکر نکنید افراد داراي مشکالت رواني افرادي یاغي و یا سرکش هستند.

  هیچ زماني تصور نکنید تمامي افراد رواني لزوماً به مساعدت، کمک هاي ویژه و یا درمان هاي 
مختلفي نیاز دارند.

  هیچگاه نباید با خنده، انتقاد و یا برخورد کالمي با آنان رفتار کرده و به نصیحت کردن و یا 
انتقاد از آنان پرداخت.

  هر فرد رواني مانند سایر افراد جامعه، ویژگي و ماهیت هاي منحصر به فردي دارد. لذا تصور 
نکنید با تمام آنان مي توان با یک روش واحد و یکسان برخورد کرد.

  تصور نکنید که این گروه از افراد توانایي انجام کارهاي مهارتي را ندارند.
  هیچ زماني فکر نکنید که این گروه افراد نمي دانند چه چیز براي آنها خوب است و یا از نظر 

داوري )قضاوت( در سطح پاییني قرار دارند.
  هنگامي که این افراد با آشفتگي و اضطراب روبه رو هستند، ضمن رعایت احترام از آنها بخواهید 

آرام باشند و بپرسید که چه کمکي مي توانید براي خواسته معقول آنها انجام دهید. 
  هیچ زماني تصور نکنید که آنها قادر به کنترل خشم خود نیستند.

  هیچ زماني فکر نکنید که این طبقه از افراد لزوماً نیاز به دارو دارند.
  بیماري هاي رواني به دیگران سرایت نمي کنند اما مي تو انند به گونه اي دیگران را تحت تأثیر 

قرار دهند.
  با آنها مهربان باشید، خواسته هاي معقوالنه شان را در صورت امکان انجام دهید.

  احترام به دیدگاه هاي درست افراد با بیماري رواني موجب استقالل روحي و افزایش توان جسمي 
آنان مي گردد.

  دادن شخصیت، اعتماد به نفس و احترام، موجب افزایش توان فکري و ذهني آنها خواهد شد.
  با خوش بیني و مثبت گرایي به سخنان آنها گوش دهید.

  قبل از آنکه شخصاً نیازهاي آنان را تشخیص دهید، در مورد آن با بیماران رواني مشورت نمایید. 

افراد با مشکالت ذهني: در رابطه با افراد با عقب ماندگي ذهني، به توصیه هاي زیر توجه داشته باشید:
  در بالغین کم توان ذهني از نظر رفتاري و گفتاري، همانند بقیه افراد با آنان رفتار گردد. هرگز 
به آنان با دید تحقیر نگاه نکنید. فرض کنید که آنها مانند بقیه افراد جامعه داراي تجربه هستند.

  افراد کم توان ذهني مانند تمامي گروه ها داراي عالقه و توانمندي هاي مختلفي هستند. هیچ گاه 
تصور نکنید تمام این افراد از انجام کارهاي تکراري لذت مي برند یا مي خواهند در فعالیت هاي 

ساده مانند رستوران، سوپرمارکت و... کار کنند.
  اکثریت افراد این گروه قادر به خواندن و نوشتن هستند، هرگز فکر نکنید که آنها قادر به افزایش 

سطح مهارت آکادمیک خود از قبیل ریاضیات، خواندن و نوشتن نیستند.
  کم توانان ذهني اگر چه داراي تحصیالت در سطح محدود ابتدایي هستند، ولي این به این معني 

نیست که نمي توانند همکاري و کمک کنند و یا صاحب عقیده و تفکر نیستند.
  با این گروه از افراد مانند بقیه آحاد جامعه رفتار کنید و زماني که در حال گفت و گو با آنان هستید 
طوري رفتار کنید که همانند سایر افراد دیگر صحبت مي کنید. مثاًل درباره تعطیالت آخر هفته، 

وضعیت هوا، اتفاقات و... اجازه بدهید تا آنها درباره مسائل گوناگون فکر کنند.
  این افراد را راهنمایي کرده و آموزش هاي الزم را به آنان ارائه دهید. در صورت داشتن حوصله 

و بردباري، آنها مي توانند دستورالعمل هاي ساده را درک کنند.
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  زماني که آنها با مربي یا خانواده خود هستند، سعي کنید مستقیم با خود معلول صحبت کنید 
و اجازه ندهید کسي به جاي او صحبت کند.

  با افراد ناتوان ذهني به صورت شفاف و کوتاه صحبت کرده و از او بخواهید تا مطالب را براي 
شما بازگو کند. اگر الزم باشد مطالب را چندین بار تکرار کرده تا مطمئن شوید اطالعات ارائه 

شده را دریافت نموده است.
  این افراد مانند سایر گروه هاي جامعه خواهان احترام متقابل هستند. این کمترین چیزي است 

که طلب مي کنند.
  با نشان دادن چهره بشاش و خندان هم مي توان در برقراري ارتباط سازنده و دوستانه با این 

افراد موفق شد.
  سوء رفتار عاطفي موجب عدم کارایي آنان مي گردد.

  ضمن حفظ احترام آنها سعي کنید دستورات واقع بینانه به آنها بدهید.
  رفتار خوب را براي آنها الگوسازي کنید.

  در طول بحث روحیه شاداب و پسندیده خود را حفظ کنید. به آنها اعتماد به نفس براي انجام 
کار بدهید.

  با در نظر گرفتن مشکالت آنها، فرصت هایي مناسب و شایسته براي آنها ایجاد نمایید.
  برخورد عادي و معمولي موجب آرامش خاطر در آنها خواهد شد.

  در برخورد با آنها واقع بینانه و درست رفتار کنید، خواسته واهي و غیر منطقي نسبت به توان 
آنها نداشته باشید و هرگز آنها را با دیگران مقایسه نکنید. 

  همان طور که از دوست خود عذرخواهي و دلجویي مي کنید، از افراد با عقب ماندگي ذهني نیز 
در صورت نیاز معذرت بخواهید.

ضوابط معلولین در طراحي پایانه هاي مسافري 
ضروری است در تسهیالت پایانه مسافری و عناصر و اجزای آن سرویس دهی به معلولین مد نظر 
قرار گیرد. عمده این موارد شامل عناصر داخل پایانه )در پله و پله های برقی، آسانسورها، سیستم 
اطالع رسانی، درب های ورودی و خروجی، سرویس های بهداشتی، تسهیالت تحویل توشه، تلفن ها( 

و مسیرهای دسترسی محوطه پایانه، همچنین تسهیالت توقفگاه ها خواهد بود.

ضوابط معلولین

  ورودی ساختمان حّتی االمکان هم سطح پیاده رو باشد، در غیر این صورت استفاده از رمپ به 
عرض 150سانتی متر ضروری است.

  حداقل عمق فضای جلوی ورودی 140سانتی متر است و حداقل عرض راهرو 140سانتی متر 
است. )بر اساس دور زدن صندلی چرخدار( 

  حداقل عرض مفید هر لنگه در، برای عبور صندلی چرخدار 80 سانتی متر باشد.
حداقل  است.  الزامی  معلول  افراد  مخصوص  بهداشتی  سرویس  تعبیۀ  عمومی،  ساختمان های    در 
اندازۀ فضای سرویس بهداشتی باید 150 ×170 سانتی متر باشد تا گردش صندلی چرخدار در آن 
امکان پذیر باشد. در سرویس بهداشتی، باید به بیرون باز شود تا گشودن آن در مواقع اضطراری از 

بیرون امکان پذیر باشد. )شکل 1(
  ابعاد محل استقرار صندلی چرخدار در مبلمان های انتظار 120×170 سانتی متر است. )شکل3 

و جدول(
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جدول  ـ تعداد الزم محّل پیش بینی شده در مبلمان برای استقرار صندلی چرخدار

تعداد الزم محل برای صندلی چرخدارظرفیت صندلی
503 تا 75

764 تا 100
1015 تا 150
1516 تا 200
2017 تا 300
3018 تا 400
4019 تا 500

2 درصد از کل501 تا 1000
2 درصد، به اضافه 1 برای هر 100 نفر ظرفّیت بیشتر از 1000 نفربیشتر از 1000

  ابعاد جا پارک برای معلولین طول 5 متر و عرض بیش از 3/5 متر است.
  حداقل عرض بازشوی ساختمان 100 سانتی متر می باشد.

  ورودی ها باید به وسیلۀ راهی به ایستگاه وسایل نقلّیۀ عمومی، پارکینگ، محل های سوار شدن 
مسافران و نیز به خیابان های عمومی و پیاده روها مرتبط باشند.

  درها باید حّتی المقدور بدون آستانه باشند. در صورت اجبار حداکثر ارتفاع آستانه 2 سانتی متر باشد.
  خروجی اضطراری باید قابل دسترس و هم سطح بوده و به یک راه قابل دسترس ختم شود. )شکل 4(

  نصب میلۀ دستگرد کمکی بر روی پنجره ها و درها مطابق شکل ضروری است. )شکل 5(

75

120

شکل1ـ سرویس بهداشتی 
مخصوص معلولین

170

120

شکل3ـ ابعاد محل استقرار صندلی شکل2ـ َرمپ در کنار پله
چرخدار

خروجى
اضطرارى

هم سطح
شکل 4ـ خروجی اضطراری باید 

هم سطح باشد.
شکل5 ـ نصب میلۀ دستگرد کمکی بر روی در
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  زاویۀ بازشوی در باید حداقل 90  درجه باشد.
  حداقل عرض پله 120  سانتی متر باشد. نصب دستگرد در طرفین پله الزامی است.

  پاخور پله باید بسته باشد.
  حداکثر تعداد پله بین دو پاگرد باید 12  پله باشد.

  حداقل ابعاد پاگرد پله 120 در 120  سانتی متر باشد.
  برای سطوح شیبدار تا 3 متر طول، حداکثر شیب 8 درصد با عرض حداقل 150  سانتی متر باشد. 
  در سطوح شیبدار بیش از 3  متر طول )تا حّد مجاز 9  متر( به ازای هر متر افزایش طول 5  سانتی متر 

به عرض مفید آن اضافه و 0/5 درصد از شیب آن کاسته شود.
  پیش بینی یک پاگرد به عمق حداقل 150  سانتی متر با در نظر گرفتن حداکثر طول افقی 9  متر 

الزامی است.
  حداقل ابعاد پاگرد سطح شیبدار، 150 در 150  سانتی متر باشد.

  در صورتی که سطح شیبدار ارتفاعی بیش از 25 سانتی متر را طی کند و طول افقی آن بیش از 
185  سانتی متر باشد، نصب میلۀ دستگرد در طرفین آن الزامی است.

  میلۀ دستگرد در دو طرف رمپ و یا راه پله باید به صورت ممتد باشد.
یا  پله    الزم است میلۀ دستگرد در کنار 
کف سطح شیبدار، حداقل 30  سانتی متر 
از ابتدا و انتهای آن پیشامده تر و موازی 

کف باشد. )شکل 6(
برای  کف  از  دستگرد  میلۀ    ارتفاع 
بزرگساالن 85 سانتی متر و برای کودکان 

60 سانتی متر باشد.

شکل 6  ـ پیشامدگی میله های دستگرد

طراحي پایانه مسافری جاده ای

مسافربری  خودروهای  تردد  ممنوعیت  و  مسافربری  پایانه های  احداث  قانونی  الیحه  اصالح 
برون شهری در داخل شهر در اسفند ماه سال 72 به تصویب رسید که بر اساس مفاد آن، ساماندهی 

فعالیت ها و خدمات پایانه اصالح شد که در زیر آمده است:

  ماده 2: بر اساس این ماده شهرداری ها موظف شدند، غرفه های پایانه های شهر را به شرکت های 
مسافری که طبق ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل می شوند، در مقابل اجاره بهای مناسب 
به صورت نمایندگی واگذار نمایند. شرکت های تعاونی مسافری اولویت خواهند داشت. تبصره 
این ماده شرایط واگذاری غرفه های پایانه را مطابق با آیین نامه ای اعالم می کند که از سوی 
وزارتخانه های کشور و راه و ترابری، تهیه و به تصویب هیئت محترم وزیران خواهد رسید. این 
واگذاری مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای 

متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد.
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  ماده 3: بر اساس این ماده مدیریت بهره برداری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نرخ گذاری در امر 
مسافربری برون شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات این حوزه، همچنین مسئولیت های 
مربوط به جابه جایی مسافر، بر عهده وزارت راه و ترابری خواهد بود. مالکیت و مدیریت تأسیسات 
پایانه های شهرداری و تولیت خدمات مربوط به آنها، بر عهده شهرداری ها بوده و شهرداری ها کلیه 

عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.
  ماده 5: این ماده شهرداری های شهرهایی با جمعیت بیش از 50000 نفر را به ایجاد پایانه های 

مسافربری برون شهری موظف می سازد.
  ماده 6  : اشاره مستقیم بر لغو تمامی قوانین و مقررات مغایر را داشته و تهیه آئین نامه اجرایی 
از سوی وزارت کشور و راه و ترابری را مورد توجه قرار می دهد. آئین نامه اجرایی یاد  شده که در 

اردیبهشت ماه سال 81 به تصویب هیئت وزیران رسیده، مشتمل بر 17 ماده است.
انواع شیوه های جابه جایی  امروزه با وجود گسترش شبکه های مختلف حمل و نقل، از میان 
مسافر در کشور )جاده ای، ریلی و هوایی(، بیش از 90 درصد توسط جاده صورت می گیرد. بر 
همین اساس ضرورت توجه و رسیدگی به وضعیت ارائه خدمات در این بخش )حمل و نقل 

جاده ای( بیش از پیش آشکار می گردد.

آیین نامه ایمنی انبارهای كاال 

فصل اول ـ تعریف و طبقه بندی انبارها
  ماده 1: انبار کاال به محلی اطالق می گردد که یک یا چند نوع کاالی بازرگانی یا محصوالت 

صنعتی و یا مواد اولیه و یا فرآورده های دامی و کشاورزی در آنجا نگهداری می شود.
کلیه انبارهای عمومی و انبارهای اختصاصی واحدهای صنعتی، بازرگانی و تولیدی اعم از بخش 
خصوصی و دولتی مشمول مقررات این آیین نامه خواهند بود. مکانی که دارای شرایط مندرج در 

این آیین نامه نباشد انبار محسوب نمی شود.
  ماده 2: انبارها بر حسب نوع کاالیی که در آنها نگهداری می شود به چهار طبقه به شرح زیر 

تقسیم می گردد:
انبارهای ردیف

1  برای نگهداری مواد و اجسامی که نمی سوزند مانند آهن آالت صنعتی و ساختمانی، انواع 

پروفیل های فلزی، مس و برنج، حلبی و آهن ورق، قطعات فلزی، ماشین آالت، موتور آالت 
بدون الستیک و سوخت، انواع پیچ و مهره، میخ، سیمان و امثال آنها.

2  برای نگهداری مواد خشک و زغالی از قبیل چوب، تخته، انواع فیبر، سه الیی، کاغذ، مقوا، 

پارچه های نخی، پشمی، فرش،  فرآورده های کشاورزی،  پنبه، پشم غالت، حبوبات، سایر 
در  که  مشابهی  کاالهای   و  الکتریکی  وسایل  فلزی،  لوازم  خرازی،  اجناس  کنف،  چتایی، 

صندوق های چوبی یا کارتن های مقوایی یا لفاف بسته بندی شده باشند.
3  برای نگهداری مواد شیمیایی، دارویی و مایعات قابل اشتعال: از قبیل نفت و مشتقات آن. 

الکل، رنگ، اسکاتیف، تربانتین، روغن های حیوانی، نباتی، خوراکی، صنعتی، پارافین مایع و 
جامد، داروهای شیمیایی و صنعتی . پیه و نظایر آن.

4  برای نگهداری مواد الستیکی و پالستیکی از قبیل الستیک رویی و تویی وسایل نقلیهـ  الستیک و 

پالستیک ورقـ  اشیای ساخته شده از الستیکـ  مواد خام الستیک، پالستیک، ظروف پالستیکی 
و سایر اشیای ساخته شده از آنها.
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ـ  بی دود  باروت  ـ  باروت  قبیل  از  منفجره  و  محترقه  مواد  کردن  انبار  و  نگهداری   :1 تبصره 
نیتروگلیسرین ـ دینامیت ـ فولمینات و امثال آنها که فهرست آن از طرف سازمان دفاع غیر 
نظامی کشور اعالم خواهد شد در انبارهای کاال به کلی ممنوع است و برای مواد منفجره باید 
انبارهای جداگانه با رعایت جمیع مقررات و شرایط ایمنی در خارج از محدوده شهر و دور از 

محل مسکونی و تأسیسات احداث شود.
تبصره 2: شرایط ایمنی انبارهای سوخت به وسیله سازمان دفاع غیر نظامی کشور تهیه و اعالم 

خواهد شد.

فصل دوم ـ مقررات عمومی
  ماده 3: مالکین ـ موجرین و مستأجرین انبارهای موجود و قائم مقام قانونی آنها موظف اند از 
انبارهای خود را با توجه به  تاریخ اجرای این آیین نامه ظرف مدت یک سال وضع ساختمان 
ضوابط مقرر در این آیین نامه و دستورالعمل های مربوطه تطبیق و تکمیل نمایند و در پایان این 
مهلت در صورت عدم رعایت مقررات مزبور بر حسب مورد، توسط اتاق اصناف ـ اتاق بازرگانی ـ 
وزارتخانه ها و سازمان های دولتی مربوط نسبت به جلوگیری از ادامه کار متخلف مادام که رفع 

نقص به عمل نیامده است اقدام خواهند نمود.
  ماده 4: شهرداری ها موظف اند با رعایت ضوابط نقشه جامع در مورد تغییر و تکمیل انبارهای 

موجود در جهت تطبیق با مندرجات این آیین نامه تسهیالت الزم را فراهم نمایند.
  ماده 5: صاحب کاال یا نماینده او در موقع تحویل کاال به انبار مکلف است مشخصات کامل 
کاالی خود را از نظر آتش سوزی، انفجار و حوادث مشابه که ایجاد خسارت های مالی یا صدمات 
جانی می کنند کتباً به اطالع مسئول انبار برساند و همچنین مسئول انبار مکلف است به منظور 

حصول اطمینان کنترل الزم را در موقع تحویل گرفتن کاال معمول دارد.
اعالم  و  تهیه  نظامی  به وسیله سازمان دفاع غیر  این ماده  اجرایی  تبصره : دستورالعمل های 

خواهد شد.
  ماده 6: انبارها باید در نقاطی احداث شوند که وسیله نقلیه مورد لزوم بتواند به سهولت به 

محوطه انبار وارد شود.
  ماده 7: دیوارها، سقف و سرپناه تمام انبارها بدون استثنا باید از مصالح غیر قابل اشتعال ساخته 
شود. به کار بردن چوب، تخته و پالستیک،  خرپاهای چوبی و تخته ای در ساختمان ها به کلی 
با مصالح غیر قابل اشتعال نظیر خرپاها، تیرآهن و یا حمال های  ممنوع است. اجزای مقاوم 
بتون آرمه باید به طریقی عایق کاری شوند که در برابر آتش سوزی برای مدت حداقل دو ساعت 

و ستون ها برای مدت سه ساعت مقاومت نمایند.
  ماده 8: موقعیت ساختمان های انبار اعم از قسمت باز و سرپوشیده باید طوری باشد که وسایل 
نقلیۀ موتوری و غیر موتوری مورد لزوم بتوانند بدون برخورد با مانع تا جلوی ورودی انبار پیش بروند.

  ماده 9: کف تمام انبارها باید بتون یا آسفالت یا سنگ فرش شود و شیب و آب روی کف محوطه 
طوری باشد که آب در زیر کاالها جمع نشود.

  ماده 10: میزان و مقدار ذخیره آب مورد لزوم آتش نشانی و همچنین سیم کشی برق و تناسب 
قطر سیم های برق یا بار الکتریکی الزم در کلیه انبارها بر حسب دستورالعمل های سازمان دفاع 

غیرنظامی کشور تعیین خواهد شد.
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  ماده 11: در داخل انبارها باید به نسبت وسعت آن بر حسب مورد دستگاه های هواکش نصب 
شود تا هوای انبار مرتباً تعویض گردد.

  ماده 12: محوطه داخل انبارها باید از پوشال، خاشاک خرده چوب، کاغذ و سایر مواد زائد قابل 
اشتعال پاک شوند.

  ماده 13: شهرداری ها موقع صدور پروانه ساختمان انبارها، وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و اتاق 
اصناف هر محل، هنگام صدور پروانه مورد لزوم  برای انبارهای کاال باید مقررات مندرج در این 
آیین نامه و دستورالعمل های سازمان دفاع غیر نظامی کشور را در مورد اجرای این آیین نامه 

رعایت نمایند.

فصل سوم ـ مقررات اختصاصی
  ماده 14: انبارهایی که عرض آنها کمتر از 20 متر است، عرض راهرو و داخل انبار نباید کمتر 
راهرو کمتر  باشد عرض  متر  از 20  بیشتر  آنها  که عرض  انبارهایی  باشد.  نیم  و  متر  از یک 
از 2 متر نخواهد بود و چنانچه انبار به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل و نقل مجهز باشد 
راهروهای متناسب با عبور وسایل مزبور منظور خواهد گردید. راهروی طولی باید تا انتهای انبار 

خالی از کاال بوده و با رنگ سفید از دو طرف خط کشی و مشخص شده باشد.
  ماده 15: انبارها باید به شرحی که در مورد هر ردیف ذکر خواهد شد وسایل ضروری آتش نشانی 

داشته باشند.
  ماده 16: کلیه کارکنان انبارها باید تعلیمات مربوط به حفاظت و ایمنی و طرز کار با وسایل اولیه 
آتش نشانی را فرا گیرند، سازمان دفاع غیر نظامی مکلف است ترتیب آموزش کارکنان انبارها را بدهد.

  ماده 17: نکات زیر باید در مورد انبارهای کاال رعایت گردد:
و  دریا  مد  و  جذر  یا  سیل  خطر  معرض  در  که  شود  احداث  نقاطی  در  باید  کاال  انبار  الف( 

نباشد. حریق  خطر  کانون های 
ب( انبارها با توجه به امکانات محل مجهز به وسایل ارتباطی کافی باشند. مقامات مربوط هم 

باید در برقراری وسایل ارتباطی انبارها تسریع نموده و تسهیالت الزم را فراهم آورند.
ج( وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در داخل انبارها باید هر کدام مجهز به یک دستگاه 

کپسول آتش نشانی نوع مناسب باشد.
د( کپسول های آتش نشانی باید در نقاطی قرار داده شوند که از حرارت و نور آفتاب و برف و 

باران مصون باشند.
ه( در هر انبار باید حداقل یک دستگاه جعبه کمک های اولیه بهداشتی تعبیه و برای مواقع ضروری 

آماده و نگاهداری شود.
و( شماره تلفن های آتش نشانی و مقامات انتظامی محل و بیمارستان های سوانح با خط درشت 

و خوانا در کنار کلیه تلفن های داخل انبار نصب گردد.
ز( در اطراف باراندازها و انبارها باید روشنایی مناسبی پیش بینی شود.

  ماده 18: بین سقف انبار و مرتفع ترین نقطۀ کاالی چیده شده، فاصله به شرح زیر باید موجود 
باشد. اگر ارتفاع کاالی چیده شده 4/5 متر بیشتر باشد فاصله تا سقف یک متر و نیم، اگر ارتفاع 
کاالی چیده شده بین 2/60 تا 4/50 متر باشد فاصله تا سقف یک متر، اگر ارتفاع کاالی چیده 

شده کمتر از 2/60 متر باشد فاصله تا سقف 40 سانتی متر خواهد بود.
  ماده 19: در انبارهایی که عرض آن کمتر از 35 متر باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت 
)پارتی( کاال 250 متر مربع و فاصله آن با قسمت دیگر یک متر و چنانچه عرض انبار 35 متر 



109

و بیشتر باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کاال 1000 متر مربع و فاصله آن با قسمت 
دیگر حداقل 2 متر خواهد بود.

  ماده 20: فاصله بین کاال تا دیوار انبار حداقل 60 سانتی متر خواهد بود مگر در مواردی که به 
علت وضع مخصوص بسته بندی کاال رعایت فاصله مزبور مقدور نباشد.

  ماده 21: آتش زدن چوب و تخته و کاغذهای باطله و نظایر آن در داخل انبارها مطلقاً ممنوع 
است و در صورت لزوم برای انجام این کار باید با نظر سازمان دفاع غیر نظامی کشور از کوره های 

مخصوص استفاده شود.
به وسیله  ایمنی  از نظر  انبارها  باید تمام محوطه  انبار  با تعطیل    ماده 22: همه روزه مقارن 

مسئول انبار دقیقاً بازدید و نتیجه در دفتر مخصوص ثبت شود.
  ماده 23: استعمال دخانیات در محوطه داخل و خارج انبار مطلقاً ممنوع و به تعداد کافی عالئم 

استعمال دخانیات ممنوع است باید نصب شود.
  ماده 24: در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آب رو باشد باید کاال حداقل 5 سانتی متر با 

سطح زمین فاصله داشته باشد. 
نباید  از هر چهار طرف  با دیوارهای مجاور  انبارهای محصور و مسقف    ماده 25: فاصله بین 
از شش متر کمتر باشد و این فاصله باید از هر نوع کاال،  خالی نگهداری شود به نحوی که 

اتومبیل های آتش نشانی بتوانند هر انبار را به سهولت دور بزنند.

فصل چهارم ـ مقررات اختصاصی انبارهای ردیف 1 و 2
  ماده 26: در موقع چیدن آهن آالت در انبارهای ردیف 1 باید دقت و مراقبت کامل به عمل آید 
که به هیچ وجه خطر غلطیدن و افتادن قطعات در بین نباشد و به نسبت هر صد متر مربع از یک 
دستگاه کپسول آب و گاز ده لیتری جهت آتش های خشک و جهت هر تابلوی برق یک دستگاه 

کپسول گاز انیدریدکربنیک 6 کیلویی برای خاموش کردن آتش ناشی از برق نصب گردد.
  ماده 27: انبارهای ردیف 2 عالوه بر رعایت مقررات عمومی انبارها باید مجهز به لوله کشی آب 
به قطر یک ونیم اینچ )3/64 سانتی متر( با فشار کافی و شیر اصلی و قرقره و شیلنگ مخصوص 

آتش نشانی با جعبه قرقره و لوله از نوع برزنتی توالستیکی باشند.
  ماده 28: سازمان ها و شرکت های آب در تهران و شهرستان ها و همچنین شهرداری ها در 
نقاطی که امر آبرسانی به عهده شهرداری است موظف اند به درخواست انشعاب آب مورد نیاز 
انبارهای کاال اعم از انبارهای موجود یا انبارهایی که بعداً دایر می شود خارج از نوبت رسیدگی 

نموده برای برقراری انشعاب آنها حداکثر تسهیالت ممکنه را فراهم سازند.
  ماده 29: لوله ها و قرقره های آتش نشانی باید حتی المقدور در کنار درها یا نقاطی نصب شوند 
که در صورت بروز حریق در دسترس باشند و به طور کلی از قرار دادن عدل ها و صندوق های 

کاال در جلو و جوار شیرهای اصلی خودداری شود.
  ماده 30: نصب دستگاه های اعالم خبر و اطفای حریق در انبارهای کاال اجباری است.

  ماده 31: کاالهای انبارهای ردیف 1 را می توان با رعایت مقررات مربوط با کاالهای مزبور در 
ردیف 2 نیز نگهداری نمود.

  ماده 32: در این قبیل انبارها به نسبت هر 100 متر مربع باید از 2 دستگاه کپسول آب و گاز 10 
لیتری استفاده شود و همچنین انبار باید مجهز به شیلنگ آتش نشانی با قطر یک و نیم اینچ )3/64 
سانتی متر و به طول 20 متر )با فشار کافی( و سر لوله و قرقره و شیلنگ مخصوص آتش نشانی باشد.
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  ماده 33: در مورد انبارهای مخصوص پنبه و یا قسمتی از انبارهای مواد خشک و مواد زغالی 
که برای نگهداری عدل های پنبه اختصاص داده  می شود عالوه  بر اجرای تمام مواد این فصل 

مقررات زیر نیز باید مراعات شود.
الف( نگهداری عدل های پنبه در انبارهای محصور و مسقف.

ب( تعبیه دریچه هواکش مناسب در باالی هر پارتی کاال که از 30 متر مربع تجاوز نخواهد کرد 
در سقف انبار به منظور خروج دود در صورت بروز حریق.

ج( نصب شیشه های مات یا رنگ زده در دریچه های نورگیر انبار.
د( نصب تور سیمی در جلوی تمام پنجره ها مخصوصاً آنهایی که به خارج از انبار باز می شوند.
ه( جمع آوری هر نوع پوشال، کاغذ، خرده چوب و غیره از کف انبار و از زیر و اطراف عدل های پنبه.

فصل پنجم ـ مقررات اختصاصی انبارهای ردیف 3 و 4
  ماده 34: در انبارهای ردیف 3 نگهداری سایر کاالها ممنوع است. اجناسی که در این انبارها 
نگهداری می شود باید طبقه بندی شده و هر قسمت از انبار برای یک نوع کاال اختصاص داده شود.

  ماده 35: وسعت انبارهای محصور و مسقف مایعات قابل اشتعال در نقاطی که دارای وسایل 
آتش نشانی مجهز باشد از 100 متر مربع و در مناطقی که فاقد وسایل آتش نشانی مجهز است 

از 30 متر مربع نباید تجاوز نماید.
  ماده 36: نگهداری انواع مواد قابل اشتعال در ظروف سرباز یا قوطی و بشکه های نشتی ممنوع است.

قابل  مایعات  و  روغنی  مواد  محتوی  ظروف  و  قوطی ها  شیشه ها،  نگهداری  برای   :37   ماده 
آنها  شکستن  و  فشار  آمدن  وارد  از  که  گردد  فراهم  مناسب  فلزی  قفسه بندی  باید  اشتعال 

جلوگیری شود.
  ماده 38: ساختمان کف انبارهای دارو و مایعات قابل اشتعال باید منحصراً سیمانی باشد و 

مرتباً شست وشو گردد تا از آلوده شدن به مواد چربی و داروهای مختلف جلوگیری شود. 
  ماده 39: انبارهای ردیف 3 به نسبت هر 100 متر مربع باید مجهز به 2 دستگاه کپسول پودر 
گاز 12 کیلویی و یک دستگاه کپسول پودر و گاز 50 کیلویی باشد و همچنین به نسبت حجم 
انبارها تعدادی سطل مخصوص آتش نشانی در باز محتوی ماسه خشک الک شده در محل های 

مناسب گذاشته شود.
  ماده 40: شیرها و شیلنگ های آتش نشانی در انبار مایعات قابل اشتعال باید در خارج انبار 
قرار داشته و موارد استفاده از آنها به کلیه کارکنان انبار از طرف سازمان دفاع غیر نظامی محل 
اندازه  و  نوع  با  باید منطبق  انبار  اندازه سرقفل های آتش نشانی هر  و  نوع  آموزش داده شود. 

سرقفل های آتش نشانی شهرداری محل انتخاب شود.
  ماده 41: برای نگهداری اشیای الستیکی و پالستیکی باید از انبارهای محصور و مسقف استفاده شود.

  ماده 42: کلیه مواد پالستیکی و به شرح ردیف 4 از ماده 2 باید از سایر انواع کاال مجزا و در انبارهای 
مخصوص نگهداری شود و نگهداری کاالهای ردیف 2 و 3 در انبارهای ردیف 4 ممنوع است ولی کاالهای 

ردیف یک را می توان با رعایت مقررات مربوط به نگهداری آنها در انبارهای ردیف 4 نگهداری نمود.
  ماده 43: فشار آب لوله های آب در انبارها نباید از 6 اتمسفر کمتر باشد و در صورتی که فشار 
معمولی آب از این مقدار کمتر باشد باید با نصب و استفاده از موتور پمپ یا الکتروپمپ فشار آب 

را تا حد الزم باال برد.
  ماده 44: طول و عرض انبارهای ردیف 4 نباید از حدود 20 × 60 تجاوز نماید.
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اصلی آب  باید شیر  انبارهای ردیف 4  از درهای ورودی  در کنار و خارج هر یک    ماده 45: 
و جعبه لوله مخصوص آتش نشانی با حداقل 30 متر لوله برزنتی داخل الستیکی و سر لوله 
کف ساز و دستگاه مربوطه حداقل 100 لیتر داروی مولد کف موجود باشد که در صورت بروز 

آتش سوزی بتوان به سهولت از آنها استفاده نمود.
  ماده 46: در داخل انبارهای ردیف 2 و 3 و 4 باید به نسبت وسعت آن دستگاه های هواکش 

نصب شود که هوای انبار مرتباً تعویض گردد.
  ماده 47: انبارهای ردیف 4 باید به نسبت هر 100 متر مربع به 2 دستگاه کپسول پودر گاز 
12 کیلویی مجهز باشند و چنانچه وسعت انبار بیش از 100 مترمربع باشد عالوه بر کپسول های 

مذکور وجود یک دستگاه کپسول پودر گاز 50 کیلویی الزامی است.
  ماده 48: در مورد انبارهای ردیف 3 اجزای ساختمان )دیوارها ـ سقف ـ ستون و غیره( باید 
طوری محاسبه شوند که در برابر انفجار داخلی که فشار یکنواخت در تمام جهات وارد می نماید 
مقاومت نمایند و یا اینکه سطح در و پنجره به اندازه کافی منظور و طوری تعبیه گردد که 
بالفاصله پس از انفجار به خارج پرتاب و موجب کاهش فشار وارده به اجزای ساختمان شوند.

  ماده 49: بازدید ایمنی از انبارهای کاال و نظارت در اجرای دستورالعمل های صادره از وظایف 
سازمان دفاع غیر نظامی کشور می باشد و سازمان های ذیربطـ  شهرداری هاـ  بیمه مرکزی ایرانـ  
اتاق های اصناف و بازرگانی و صنایع و معادن ایران مکلف اند برای انجام آن به تعداد مورد لزوم و در 

حدود امکانات مؤسسات مربوط کارشناس و نماینده در اختیار آن سازمان بگذارند.

آیین نامه اجرایی قانون امور گمركی

در ادامه بخشی از ماده های آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ذکر می گردد، الزم به ذکر است 
که این آیین نامه به صورت کامل آورده نشده است.

                                           بخش اول: تعاریف و کلیات                                               

فصل اول ـ تعاریف
  ماده 1: اصطالحات مورد استفاده در این آیین نامه در معاني مشروح زیر به کار مي روند:

الف( قانون: قانون امور گمرکي ـ مصوب 1390.
ب( گمرک ایران: ستاد مرکزي گمرک جمهوري اسالمي ایران.

پ( گمرک: گمرک هاي اجرایي در سطح کشور.
ت( گمرک هاي داخلي: گمرک هاي غیر مرزي در داخل کشور.

ث( تأمین: تودیع وجه نقد به صورت سپرده یا ارائه ضمانت نامه بانکي یا تضمین بیمه اي معتبر 
به تشخیص گمرک ایران.

                            بخش چهارم: نگهداری کاال در اماکن گمرکی                               

فصل اول ـ انبارهای گمرکی و مسئولیت نگهداری کاال
  ماده 47: مدت مجاز نگهداري کاالهایي که داراي اختالف گمرکي مي باشد در انبارهاي گمرکي از 
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تاریخ ابالغ نظر قطعي گمرک یا ابالغ رأي قطعي مراجع رسیدگي به اختالفات گمرکي سه ماه است.
  ماده 48: درصورتي که امکانات الزم براي تحویل و نگهداري کاالهاي خطرناک یا کاالهایي 
که مستلزم تأسیسات یا تجهیزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحویل گیرنده پس 
از ارائه مستندات و دالیل مربوط و موافقت گمرک مي تواند از تحویل گرفتن آنها خودداري 
نماید، در این صورت شرکت حمل و نقل بین المللي مربوط یا صاحب کاال موظف است کاال را 
با رعایت سایر مقررات اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به انبار مناسب انتقال 
دهد و یا صاحب کاال هم زمان با ورود کاال اسناد و مدارک الزم را ارائه و با رعایت سایر مقررات 

نسبت به ترخیص کاال اقدام نماید.
  ماده 49: تحویل کاال به انبارهاي گمرکي وقتي قبول مي شود که براي آن اظهارنامه اجمالي، 
)ترانزیت(  عبور  مرجوعي،  بري،  کران  موقت،  ورود  )ترانزیت( خارجي،  عبور  پروانۀ صادراتي، 
داخلي، صورت مجلس کاالي از آب گرفته با احکام و موافقت کتبي گمرک تسلیم شده باشد.
تبصره: کاالیي که به عنوان قاچاق ضبط یا توقیف مي شود در صورتي در انبارهاي گمرکي 
قبول مي شود که همراه صورت جلسه کشف، نامه گمرک مربوط که حاکي از مشخصات کاال 

باشد، به این انبارها تسلیم شده باشد.
  ماده 50: هر کاالیي که به انبارهاي گمرکي تحویل مي شود، باید بالفاصله در دفاتر مربوط انبار 
ثبت و براي هر ردیف فهرست کل بار )مانیفست( و هر پروانه گمرکي، صورت مجلس ضبط، 
احکام کتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کاال تسلیم شود. مرجع 
تحویل گیرنده باید مسئولیت خود را تا سقف متوسط ارزش کاالي موجود در اماکن گمرکي 

که هر سال توسط گمرک ایران اعالم مي شود، بیمه نماید.
تبصره 1: مرجع تحویل گیرنده موظف است هم زمان با تحویل گرفتن کاال، تمامي اطالعات 
در خصوص کاالهاي تحویلي را به نوع، میزان و وزن به نحوي که گمرک تعیین مي نماید، به 

گمرک اعالم نماید.
تبصره 2: هرگاه در زمان توقف یا بارگیري کاال از انبار یا خروج از اماکن گمرکي، کاال دچار 
آسیب دیدگي و یا فساد یا کسري گردد، باید بالفاصله مراتب توسط مرجع تحویل گیرنده به 
گمرک اطالع داده شود تا با حضور مأمور گمرک با قید علت صورت مجلس مربوط تهیه تا سایر 

اقدامات قانوني انجام گیرد.

 انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک های اختصاصی فصل دومـ 
  ماده 51: گمرک ایران مي تواند با درخواست صاحبان کاال مبني بر تأسیس انبار اختصاصي موافقت 
نماید، به شرط آنکه داراي شرایط به شرح ذیل باشد. انبارهاي اختصاصي تحت نظارت نزدیک ترین 
گمرک خواهند بود و گمرک یاد  شده ضمن نگهداري حساب کاالي موجود در آن مسئول حسن 
اجراي مقررات گمرکي مربوط خواهد بود. در صورتي که در انبار اختصاصي کاالي ساخت خارج 
دیده شود که وجود آن در انبار متکي به پروانه عبور )ترانزیت( داخلي نباشد مأموران گمرک پس 
از رسیدگي آن را کاالي وارده به انبار تلقي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند کرد.

1  انبارهاي مسقف

انبار  براي نگهداري در  با نوع کاالي مورد درخواست  تولیدي  الف( زمینه فعالیت و کاالي 
باشد. داشته  مطابقت 

ب( انبار باید مسقف و کاماًل محصور و پنجره ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و داراي یک 
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درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمپ از داخل جوشکاري به نحوي باشد که از 
نماي بیروني درب انبار هیچ گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.

ج( انبار از تجهیزات و سامانه هاي اعالم و اطفاي حریق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.
د( وضعیت استقرار گمرک در انبار و محوطه بیروني آن مشخص و امکانات الزم در این خصوص 

تأمین گردد.
ه( شرایط انبار از بابت نوع دیوار، ارتفاع دیوار، مساحت انبار، وضعیت روشنایي، موقعیت انبار 
به لحاظ فاصله انبار تا گمرک اجرایي، وضعیت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل یا خارج 
محوطه واحد درخواست کننده، بر اساس نوع کاالي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، 

توسط گمرک ایران مشخص مي گردد.
2  انبارهاي روباز

الف( رعایت موارد )الف(، )د( و )ه( بند )1(
ب( انبار روباز صرفاً شامل نگهداري کاالهاي حجیم و کاالهایي است که به لحاظ شرایط، 

قابل نگهداري در انبار مسقف نمي باشند.
ج( داراي یک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمپ از داخل جوشکاري به صورتي که 

از نماي بیروني درب انبار هیچ گونه آثاري از جوشکاري مشخص نباشد.
تبصره: بهره برداري از انبارها و سردخانه هاي عمومي و ایجاد واحدهاي گمرک اختصاصي 

منوط به رعایت مقررات این ماده مي باشد.
  ماده 52: واحد گمرک اختصاصي موضوع ماده )32( قانون از لحاظ تشکیالتي تابع یک گمرک 
اجرایي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشریفات گمرکي مورد نظر به طور کامل در آن واحد 
انجام مي شود. واحدهاي گمرکي اختصاصي به استثناي مواد )27( تا )29( قانون تابع مقررات 

مربوط به انبارهاي اختصاصي و از سایر جهات مشمول مقررات انبارهاي گمرکي خواهند بود.
  ماده 53: انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي، مکاني است که از مراجع قانوني مربوط مجوز 
فعالیت داشته که عالوه بر کاالي داخلي عموم افراد، کاالي گمرک نشده طبق ضوابط بخش 

چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي باشد.
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فصل اول ـ کلیات
  ماده 1: اصطالحات به کاررفته در این آیین نامه بشرح زیرتعریف می شوند: 

و  شرکت ها  کلیه  آیین نامه،  این  از  حمل و نقل  متصدی  از  منظور  که  حمل و نقل  متصدی  الف( 
مؤسسات حمل و نقل، سازمان ها، کارخانجات و... اعم از دولتی و غیردولتی می باشند که به حمل ونقل 

محصوالت خطرناک )تولیدات یا مواد اولیه( مبادرت می ورزند.
ب( مواد خطرناک: موادی که نسبت به بهداشت یا سالمت انسان، حیوان و محیط زیست ذاتاً خطرزا 

بوده و مشمول یکی از طبقه بندی های نه گانه زیر می باشند: 
1ـ طبقه یک: این طبقه به سه دسته تقسیم بندی می شود: 

1ـ1ـ مواد و محصوالت منفجره.
1ـ2ـ محصوالت کاالهایی که با مواد منفجره انباشته گردیده اند.

1ـ3ـ محصوالت و کاالهایی که ایجاد آتش سوزی و احتراق می نمایند.
2ـ طبقه دو: این طبقه مشتمل است بر گازهای تحت فشار مایع نشده و گازهای نامحلول تحت فشار.

3ـ طبقه سه: این طبقه مشتمل است بر مایعات قابل اشتعال.
4ـ طبقه چهار: این طبقه به سه دسته تقسیم بندی می شود:

1ـ4ـ جامدات قابل اشتعال 
2ـ4ـ موادی که دارای قابلیت آتش سوزی و آتش افروزی خود به خود می باشند.

3ـ4ـ موادی که بر اثر تماس با آب یا مجاور با رطوبت،گازهای قابل اشتعال تولید می کنند.
5 ـ طبقه پنج: این طبقه به دو دسته تقسیم می شود: 

1ـ  5 ـ موادی که باعث ایجاد زنگ زدگی می شوند 
2ـ  5  ـ پراکسیدهای آلی 

6  ـ طبقه شش: این طبقه به دو دسته تقسیم بندی می شود:
1ـ6   ـ محصوالت سمی 

2ـ6   ـ مواد و محصوالت متعفن که باعث ایجاد و نشر بیماری های عفونی می گردند.
7ـ طبقه هفت: مواد رادیواکتیو 

8   ـ طبقه هشت: مواد خورنده و اسیدها 
9ـ طبقه نه: مواد و محصوالت خطرناک متفرقه 

فهرست و اقسام مواد خطرناک که تحت هر یک از طبقات نه گانه فوق قرار می گیرند در ضمیمه )ز( 
این آیین نامه آمده است. همچنین در میان مواد خطرناک موضوع طبقات 2و4، موادی وجود دارند 
که از حیث اهمیت خطر و نحوه حمل، عالوه بر مقررات کلی دارای شرایط خاصی هستند که شرح 

هر یک از طبقات مذکور به ترتیب در ضمیمه )ح( و )ط( این آیین نامه آمده است.
  ماده 2: انجام هرگونه عملیات حمل و نقل جاده ای ماده خطرناک از نقطه ای به نقطه دیگر در 

داخل کشور مستلزم رعایت مقررات و ضوابط مندرج در این آیین نامه می باشد: 
تبصره: برنامه زمان بندی و مراحل اجرای مفاد آیین نامه به شرح زیر است:

1ـ کلیه شرایط و ضوابط مربوط به فصول اول و دوم این آیین نامه در خصوص کلیات و مقررات 

آیین نامه اجرایی حمل و نقل مواد خطرناک مصوب مورخ 
سال  اصالحات  همراه  به  وزیران  هیئت   1380/12/22

1383/07/23
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مربوط به عملیات بارگیری، حمل و نقل و باراندازی مواد خطرناک پس از تصویب آیین نامه 
الزم االجراء می باشد.

2ـ کلیه شرایط و ضوابط فصل سوم آیین نامه در خصوص مقررات مربوط به وسایل نقلیه حامل 
مواد خطرناک حداکثر تا 1سال پس از تاریخ تصویب آیین نامه الزم االجراء می باشد. با وجود 
این مهلت رعایت مقررات مربوط به فصل سوم برای وسایل نقلیه حامل مواد سوختی در کشور 

2سال پس از تصویب آیین نامه است.
و  راننده  به  مربوط  مقررات  درخصوص  آیین نامه  این  چهارم  فصل  ضوابط  و  شرایط  کلیه  3ـ 
کمک راننده وسایل نقلیه حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ تصویب آیین الزم االجراء می باشد و کلیه 
متصدیان حمل و نقل موظف اند ظرف مدت یاد شده اقدامات الزم را برای اجرای آن به عمل آورند.

  ماده 3: راننده وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک باید همواره حین عملیات حمل و نقل کاالی 
خطرناک اسناد مربوط به خصوصیات و نحوه حمل این گونه کاالها را وفق ضمیمه )ب( این 

آیین نامه در اختیار داشته باشد تا هنگام درخواست مقامات ذی صالح ارائه نماید.
تبصره: در موارد حمل و نقل فراورده های نفتی، فرم طراحی شده توسط شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی مشروط به درج موارد و اطالعات مربوط، به عنوان ضمیمه »ب« موضوع این 
ماده تلقی شده و ارائه فرم یادشده به ضمیمه بارنامه مربوط توسط راننده وسیله نقلیه حامل 

فراورده های نفتی کفایت می کند.
  ماده 4: وسایل حمل و نقل حامل مواد و محموالت خطرناک باید درحین عملیات حمل و نقل 

کلیه نشانه ها و عالئم مندرج در ضمیمه )الف( این آیین نامه را دارا باشند.
تبصره: به شرکت های حمل و نقل مهلت داده می شود تا نسبت به فراهم نمودن زمینه اجرای 

مفاد این ماده درخصوص حمل و نقل فراورده های نفتی تا پایان سال 1383 اقدام نمایند.
  ماده 5: فرستنده کاال و محصول خطرناک مکلف است پیش از تنظیم قرارداد حمل و نقل کاال، 
طی اظهارنامه ای مطابق فرم پیوست شماره یک از ضمیمه )ب( متصدی حمل و نقل را از خطرناک 
بودن محموله و همچنین نوع خطر و اقدامات احتیاطی که باید در حین حمل و نقل کاالی موصوف 

به عمل آید، مطلع نماید. 
تبصره: چنانچه متصدی حمل و نقل از وجود کاالی خطرناک آگاه نشده باشد، پس از وقوف 
به موضوع باید با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست یا واحدهای تابعه آن و کسب اجازه 
مدعی العموم حوزه قضایی محل توقف، نسبت به تخلیه محموله اقدام نموده یا به محل بارگیری 
عودت نماید. در این شرایط صاحب کاال مطابق قوانین و مقررات موجود مسئول جبران کلیه 
خسارت ها و هزینه هایی است که از تحویل چنین کاالیی به متصدی حمل و نقل، شخص ثالث 

یا دولت وارد گردیده است. 
  ماده 6: در صورت عدم رعایت ضوابط و دستورالعمل های مندرج در این آیین نامه با تخلفات 

به شرح زیر برخورد خواهد شد:
الف( مؤسسات و شرکت های حمل و نقل جاده ای براساس ماده 13 مقررات و آیین نامه حمل و 
نقل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای 

موضوع ماده 14 اصالحیه قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی. 
ب( رانندگان وسایل نقلیه براساس جداول جرایم رانندگی موضوع ماده 2 قانون نحوه رسیدگی 

بر تخلفات و اخذ جرایم رانندگی.
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فصل دوم ـ مقررات مربوط به عملیات بارگیری،حمل و نقل و باراندازی مواد و محموالت 
خطرناک

  ماده 7: چنانچه متصدی حمل و نقل قصد حمل مواد خطرناک را دارد که در طبقه بندی مواد 
خطرناک تحت طبقات 1،6،8 و 9 شناسایی گردیده اند مکلف است جهت هماهنگی و تعیین 
مسیر مجاز تردد از مبدأ به مقصد و با اولویت جاده های خارج از شهرها به سازمان راهداری 
به همراه  ارائه درخواست کتبی  مراجعه و ضمن  تابعه  یا سازمان های  و حمل   و   نقل جاده ای 

اظهارنامه صاحب کاال، مجوز و مسیر عبور مواد خطرناک را دریافت نماید. 
تبصره: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می تواند مجوزعبور و مسیر حمل و نقل بعضی از 

مواد خطرناک را به صورت مدت دار ارائه نماید.
  ماده 8: وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک صرف نظر از وزن و حجم محموله فقط در ساعات 
روز مجاز به تردد در جاده های کشور خواهد بود و باید قبل از پایان روز در پارکینگ مناسب 
توقف و تا آغاز روز بعد از حرکت خودداری کند. در صورت لزوم سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای نقشه مسیری را که وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک برای رسیدن به مقصد باید 
طی کند و توقف های غیر اضطراری بین راه در آن پیش بینی شده است را در اختیار متصدیان 
حمل و نقل قرار خواهد داد و راننده مکلف است وسیله نقلیه را در مسیر تعیین شده هدایت 
کند. در نقشه مورد بحث سعی خواهد شد که وسیله نقلیه حتی المقدور از نقاط کم جمعیت و 
احیاناً جاده های کمربندی شهرها عبور داده شود و توقف های بین راه دور از وسایل نقلیه دیگر 

و محل های امن و خلوت انجام گیرد. 
تبصره: دارندگان وسایل نقلیه حامل فراورده های نفتی موظف اند حداکثر تا پایان شهریور ماه 
به کنترل لحظه ای سرعت مجاز، ساعت مجاز  به نصب تجهیزات مربوط  سال 1384 نسبت 
رانندگی و امثال آن اقدام نمایند. پس از آن تاریخ وسایل نقلیه حامل فرآورده های نفتی تنها 

در صورت نصب تجهیزات یاد شده مجاز به تردد در شب می باشند.
  ماده 9: پارک و توقف وسایل نقلیه حامل مواد و محصوالت خطرناک در طول جاده ها فقط 

تحت شرایط زیر امکان پذیر است: 
الف( نصب گوه به تعداد حداقل 2عدد و متناسب با تعداد چرخ های وسایل نقلیه حامل مواد و 

محصوالت خطرناک در حین توقف الزامی است. 
ب( موتور وسیله حامل مواد و محصوالت خطرناک نباید به هیچ عنوان نشت یا سرریز داشته 

باشند.
چ( وسایل نقلیه حامل مواد و محصوالت خطرناک باید در نقاط با شیب کم توقف کنند و از 
پارک و توقف وسیله نقلیه در سرباالیی یا سرازیری هایی که توسط وزارت راه و شهرسازی با 

عالئم مشخص شده اند، خودداری نماید.
ح( در مواقعی که راننده وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک به  ناچار مجبور به توقف شود باید 
وسیله نقلیه را حتی المقدور منتهی الیه سمت راست جاده از محوطه باز دور از پل ها و تونل ها 

و تأسیسات رفاهی بین راه متوقف نماید.
خ( در توقف های بین راه و توقف های اضطراری باید راننده یا کمک راننده در وسیله نقلیه یا 
اطراف آن باقی مانده و از آن مراقبت نماید. عالوه بر این ضرورت در مواضع 10 متری ابتدا و 
انتهای وسیله نقلیه متوقف شده چراغ های 24 ولتی یا 12 ولتی زردرنگ الکتریکی نصب شود 

که تأمین نیروی آنها مستقل از وسیله نقلیه صورت می گیرد.
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  ماده 10: رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک در هنگام سوخت گیری باید موارد زیر 
را رعایت کنند:

الف( سوخت گیری حتی االمکان در پمپ های دور از شهرها و مراکز جمعیتی صورت گیرد.
ب( وسیله نقلیه دیگری در جلو یا عقب وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک مشغول سوخت گیری 

یا در انتظار نوبت نباشد.
ج( موتور وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک باید در حین سوخت گیری خاموش باشد.

د( راننده یا کمک راننده وسیله نقلیه نباید از آن دورشوند.
  ماده 11: وسایل نقلیه حامل محموالت خطرناک نباید تحت هیچ شرایطی وسیله نقلیه دیگری 

را یدک کشی نموده یا توسط وسیله نقلیه دیگری یدک کشی شود.
  ماده 12: حمل مسافر و سرنشین به استثنای راننده و کمک راننده یا عوامل دیگری که با 
تشخیص متصدی حمل و نقل باید همراه محموله و وسیله نقلیه درعملیات حمل و نقل کاالی 

خطرناک باشد، ممنوع است.
  ماده 13: استعمال دخانیات یا استفاده از هرگونه وسیله روشنایی یا آتش زا در داخل وسیله 
نقلیه یا در فاصله 50 متری آن در حین انجام عملیات حمل و نقل مواد خطرناک ممنوع است.

  ماده 14: چنانچه به هر دلیل در حین عملیات باراندازی یا بار گیری به ناچار باید در محوطه ای 
تعدادی وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک متوقف شوند یا در توقفگاه مناسبی تعدادی از اینگونه 

وسایل نقلیه متوقف شده اند باید شعاع 20 متری را برای فاصله یکدیگر حفظ کنند.
  ماده 15: در صورتی که پمپ تخلیه کاالی خطرناک از نیروی موتور وسیله نقلیه انرژی خود را 

کسب نمی نماید باید در حین تخلیه، موتور وسیله نقلیه خاموش باشد.
تبصره 1: چنانچه وسیله نقلیه، حامل محموله خطرناکی از طبقات 6،8 و 9 باشد و محل تخلیه 
به موتور پمپ تخلیه  نقلیه مجهز  باید وسیله  باشد،  واقع شده  باراندازی در مکانی مسقف  و 

محموله باشدکه منبع انرژی آن مستقل از موتور محرکه وسیله نقلیه است.
تبصره 2: چنانچه وسیله نقلیه، حامل محموله خطرناکی ازطبقات 1،6،8و 9 بوده و محل تخلیه 
و باراندازی در مکانی مسقف واقع شده باشد باید در حین تخلیه موتور وسیله نقلیه خاموش باشد.

  ماده 16: حمل مواد خطرناک در بارگیر و یدک مستقل و همچنین حمل مواد خطرناک طبقات 
1،6،8،9 در وسایل نقلیه مفصل دار ممنوع است 

  ماده 17: محموالت خطرناک از طبقه 4 و ردیف 3ـ4 باید در بارگیرهای مسقف و مقاوم نسبت 
به نفوذ آب و رطوبت حمل شوند.

  ماده 18: چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک به دلیل نقص فنی ناچار به توقف طوالنی 
جاده ای(  نقل  و  و حمل  راهداری  سازمان  مقررات  در چهارچوب  کاال  نظر صاحب  )براساس 
نماید و متصدی  از موضوع مطلع  را  راننده مکلف است متصدی حمل و نقل  در مسیر گردد، 
حمل و نقل نیز مکلف است به محض اطالع وسیله نقلیه مناسبی را به همراه عوامل الزم برای 
باراندازی وسیله نقلیه معیوب و بارگیری وسیله نقلیه اعزامی به محل توقف خودرو اعزام نماید.

متصدی  می گردد،  طبیعت  در  مواد  پخش  به  منجر  که  سوانحی  بروز  صورت  در   :19   ماده 
حمل و نقل، موظف است سریعاً مراتب را به سازمان های امدادی اطالع دهد.

  ماده 20: متصدی حمل و نقل مکلف است قبل از اعزام وسیله نقلیه جهت بارگیری و حمل 
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محموله خطرناک برنامه زمان بندی سفر را در اختیار راننده قرار دهد و راننده نیز مکلف است 
برنامه تنظیمی از سوی متصدی حمل و نقل را به دقت رعایت نماید.

  ماده 21: مواد خطرناک از انواع زیر گروه های طبقه 1 باید در کامیون های بار بارگیر بسته یا 
دارای درب های کناری )بغل بازشو( حمل شود.

  ماده 22: حداکثر وزن محموله از طبقه 1 در زیر گروه 1ـ1نباید از1000کیلوگرم و در زیر 
گروهای 2ـ1و 3ـ1 نباید از3000 کیلوگرم در هر بارگیر تجاوز نماید.

تبصره: میزان حمل محموالت متعلق به نیروهای مسلح کشور در صورت ضرورت و با مسئولیت 
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از شمول این ماده مستثنی است.

  ماده 23: متصدی حمل و نقل مکلف است مقررات مربوط به اسناد و مدارک حمل و نقل کاالی 
خطرناک را طبق ضوابط مندرج در ضمیمه )ب( رعایت نموده و بسته ها و جعبه های حامل مواد 
خطرناک نیز باید دارای برچسب ویژه ای باشند که مشخصات کاالی خطرناک و شماره طبقه 
مربوط به آن مطابق پیوست یک ضمیمه )الف( به دقت در آن منعکس شده باشد و روش های 

بسته بندی مندرج در ضمیمه )ج( در مورد آنها رعایت گردد. 
  ماده 24: چنانچه وسیله نقلیه، حامل محموله ای از طبقه 1 بوده و مقرر است که محموله آن 
در باراندازهای مختلف تخلیه گردد، نحوه بارگیری باید به نحوی باشد که بدون جابه جا کردن 

سایر جعبه های حامل کاالی خطرناک و به ترتیب محموله تخلیه و باراندازی شود.
  ماده 25: چنانچه وسیله نقلیه، حامل مواد خطرناک از طبقه 1توسط مأمورین پلیس راه ملزم به 
توقف شود، راننده وسیله نقلیه مکلف است در نقطه ای که پلیس راه مشخص نموده است، توقف نماید.

در  یکدیگر  دنبال  به  مواد خطرناک  حامل  نقلیه  وسایل  از  کاروانی  در صورتی که    ماده 26: 
حرکت باشند، رانندگان مکلف به حفظ فاصله 80 متری از یکدیگر می باشند.

  ماده 27: محموله هایی از نوع دی اکسیدکربن و اکسید نیتروژن و گازهایی از طبقه 2 باید در 
وسایل نقلیه بدون مفصل و در تانکرهای ثابت که به نحو مناسبی به شاسی وسیله نقلیه محکم 

شده اند، حمل گردند.
  ماده 28: حمل گازهایی از طبقه 2 در مخازن کوچک و در بارگیرهای کانتینرها ممنوع است. 
  ماده 29: حمل مایعات از طبقه 8 فقط توسط تانکرهای ثابت مجاز است و این گونه مواد نباید 

به صورت بشکه های مجزا روی بارگیری های کفی یا اطاق دار حمل شوند.

فصل سوم ـ مقررات مربوط به وسایل نقلیه حامل مواد و محموالت خطرناک 
  ماده 30: حمل و نقل کاالها و محموالت خطرناک در صورتی مجاز می باشد که وسایل نقلیه 

حامل این گونه محموالت دارای شرایط و ضوابط مندرج در این فصل باشند.
تبصره: حمل و نقل مواد سوختی به صورت مایع یا گاز درصورتی که ظرفیت وسایل نقلیه از 

میزان زیر تجاوز ننماید، مشمول مقررات این آیین نامه نمی باشند:
الف( وسایل نقلیه دارای تانکرهای قابل تفکیک جهت حمل مایعات با حداکثر ظرفیت 1000 لیتر.

ب( تانک کانتینرها جهت حمل انواع گازها حداکثر حجم 3000 لیتر.
  ماده 31: وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید عالوه برمعاینه فنی معتبر، دارای گواهینامه تأیید 
صالحیت صادره از طرف مؤسسه معتبر به شرح مذکور در ضمیمه »د« این آیین نامه نیز باشند.

تبصره 1: در صورت نبود مؤسسات فنی ذی صالح در شناسایی و بازرسی فنی وسایل نقلیه 
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حامل خطرناک، شرکت ها و مؤسسات حمل و نقلی شاغل در بخش حمل و نقل مواد خطرناک 
به دفتر  را  نقلیه تحت پوشش خود  آیین نامه صالحیت فنی وسیله  این  موظف اند وفق مفاد 
وارسی و گواهینامه ای مطابق ضمیمه )د( را تنظیم و در اختیار رانندگان و عوامل حمل و نقل 
کاالی خطرناک قرار دهند. مسئولیت قانونی ناشی از عدم بررسی دقیق و درست وسایل نقلیه 
شاغل در این بخش، متوجه این شرکت ها و مؤسسات بوده و هرگونه سهل انگاری در صدور 

چنین گواهینامه هایی مشمول مقررات ماده 6 خواهد بود.
تبصره 2: مدت اعتبار این گواهینامه یک سال بوده و مالک وسیله نقلیه مکلف است ظرف یک 

ماه قبل از انقضای مدت گواهینامه آن را تمدید نماید.
بارگیر  و  کشنده  مستقل  بخش   2 از  خطرناک  مواد  حامل  نقلیه  وسیله  چنانچه   :3 تبصره 

تشکیل شده باشد باید هر کدام به تفکیک دارای یک گواهینامه تأیید صالحیت باشند.
تبصره 4: چنانچه وسیله نقلیه حامل مواد خطرناک از 2 بخش کشنده و نیم یدک تشکیل 
شده باشد و نیم یدک به صورت مستقل دارای شماره پالک باشد باید در بند 7 گواهینامه تأیید 

صالحیت شماره پالک نیم یدک نیز درج گردد.
  ماده 32: وسایل نقلیه تانکر یا بارگیرهای نیم یدک که کانتینر های حامل مواد خطرناک را 
حمل می کنند یا وسایل نقلیه ای که مواد و محصوالت خطرناک را به صورت فله حمل می کنند 

باید از مثلث های خطر در هر دو طرف کانتینر یا تانک استفاده کنند.
  ماده 33: اطالعات زیر باید به صورت خوانا روی بدنه بارگیر وسایل نقلیه تانکردار که محموالت 

خطرناک را حمل نمایند درج گردد:
1ـ نام شرکت یا مؤسسه حمل و نقل. 

2ـ ظرفیت تانکر.
3ـ وزین خالی تانکر.

4ـ حداکثر وزن تانکر به همراه محموله. 
5  ـ تاریخ و مدت اعتبار بازرسی. 

  ماده 34: اطالعات زیر باید به صورت خوانا بر روی تانک کانتینرهای حامل مواد خطرناک درج 
گردد:

1ـ شماره ثبت تانک کانتینر.
2ـ نام شرکت تولید کننده تانک کانتینر.

3ـ شماره سریال اعالم شده توسط شرکت تولیدکننده تانک کانتینر. 
4ـ مقدار عددی فشار محموله بر حسب مگاپاسکال یا بار.

5  ـ سال تولید تانک کانتینر.
6  ـ ظرفیت تانک کانتینر بر حسب لیتر. 

  ماده 35: وسایل نقلیه ای که محموالت خطرناک با حداکثر نقطه اشتعال 32 درجه سانتی گراد 
را حمل می نمایند باید سرپوشیده بوده و طرح و ساخت محفظه بارگیر آنها به صورتی باشد که 

محموله آنها تحت اثر دما و حرارت خارج از محیط قرار نگیرند.
  ماده 36: حداکثر عمر تانکرهایی که به صورت بارگیر برای حمل کاالهای خطرناک از طبقه 3 

به کار می روند، نباید از 8 سال تجاوزکند. 
  ماده 37: تانکرهایی که در آنها محموالتی از طبقات 2ـ 5 و 8 حمل می شوند باید از ورقی با 

پوشش گالوانیزه ساخته شوند و عمر آنها نیز از 4 سال تجاوز ننماید. 
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  ماده 38: وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید در سطح قایم عقب دارای مثلث نارنجی رنگ به 
طول قاعده 40 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر با خط مشکی حاشیه ای به ضخامت 15 میلی متر 

باشند.
تبصره 1: وسایل نقلیه تانکردار و بارگیری هایی که دارای بیش از یک تانکر برای حمل و نقل 
کاالی خطرناک هستند باید عالوه بر نصب مثلث موضوع این ماده به دو مثلث خطر با همان 

ابعاد در طرفین نیز مجهز باشند.
تبصره 2: وسایل نقلیه حامل محموالت خطرناک به صورت جامد و فله ای عالوه بر نصب مثلث 
خطر موضوع این ماده، باید تابلوهای نارنجی را که شماره کاالی خطرناک، شماره خطر و سایر 

مشخصات الزم در آن ثبت شده است، مطابق ضمیمه )ه( داشته باشند.
  ماده 39: وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید به وسایل اطفای حریق متناسب با نوع وسیله 

نقلیه و میزان قابلیت اشتغال کاالهای حمل شده مجهز باشند. 

فصل چهارم   ـ مقررات مربوط به راننده و خدمه وسایل نقلیه حامل مواد و محموالت خطرناک
  ماده 40: حمل و نقل کاالها و محموالت خطرناک در صورتی مجاز می باشد که رانندگان و کمک رانندگان 

وسایل نقلیه حامل این گونه محموالت دارای شرایط و ضوابط مندرج در این فصل باشند.
  ماده 41: رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک باید دارای گواهینامه معتبر متناسب با 
نوع وسیله نقلیه تحت راهبری خویش بوده و حداقل مدت 3 سال از زمان صدور گواهینامه 

نیز سپری شده باشد.
تبصره 1: حداقل سن رانندگان که قصد فعالیت در زمینه حمل و نقل مواد خطرناک را دارند، 

26 سال تمام می باشد.
تبصره 2: حداکثر سن مجاز برای رانندگان وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک 50 سال تمام 
می باشد. اما در صورت عدم بروز تخلفات از جانب راننده یا در نظر گرفتن امتیازبندی تخلفات 
راننده، متصدی حمل و نقل می تواند با موافقت سازمان از رانندگان با سن بیش از 50 سال و 

کمتر از60 سال استفاده نمایند.
  ماده 42: آن دسته از رانندگان که مواد خطرناک را داخل تانکرهای ثابت با تانکرهای قابل 
انتقال با ظرفیت بیش از1000 لیتر یا تانک کانتینرهای با ظرفیت بیش از3000 لیتر حمل 
می کنند و همچنین رانندگانی که به حمل این مواد توسط وسایل نقلیه با وزن ناخالص بیش 
از 3500 کیلوگرم اقدام می نمایند، باید عالوه بر گواهینامه متناسب با رانندگی وسیله نقلیه، 
تأییدیه ویژه ای که مؤید آشنایی با موضوع حمل و نقل مواد خطرناک، مفاد آیین نامه حمل و نقل 
از بروز حوادث ناشی از حمل و نقل  اقدامات احتیاطی جهت اجتناب  جاده ای مواد خطرناک، 
مواد خطرناک و اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از حوادث ناشی از حمل و نقل جاده ای 

این مواد را مطابق نمونه مذکور در ضمیمه »و« را در اختیار داشته باشند.
به جابه جایی مواد  تأییدیه ویژه، شرکت ها و مؤسسات حمل و نقلی که  برای صدور  تبصره1: 
از طرف  ارائه شده  براساس ضوابط و دستورالعمل های  خطرناک مبادرت می ورزند، مکلف اند 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده و تأییدیه 

ویژه را به رانندگان ارائه کنند.
پخش  ملی  شرکت  نفتی،  فرآورده های  حامل  نقلیه  وسایل  رانندگان  مورد  در  تبصره2: 
فراورده های نفتی مکلف است دستورالعمل آموزشی رانندگان مربوط درخصوص نحوه مقابله با 
مخاطرات ناشی از حمل کاالهای مذکور و نیز چگونگی بارگیری و حمل کاالهای موصوف را 
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تهیه نماید و پس از تأیید سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، در اختیار متصدیان حمل 
و نقل این قبیل مواد خطرناک قرار دهد.

  ماده 43: رانندگان وسایل نقلیه مکلف اند قبل از آغاز عملیات حمل و نقل وسایل و لوازم زیر را 
به همراه داشته باشند و درصورت لزوم از آنها استفاده کنند:

1ـ جلیقه زردرنگ احتیاط مطابق با استاندارد 
از  ناشی  خطرات  و  حرارت  مقابل  در  چشم  از  حفاظت  جهت  مناسب  حفاظتی  عینک  2ـ 

واکنش های شیمیایی مواد خطرناک. 
3ـ ماسک مناسب برای تصفیه بخارها و گازهای ناشی از محموالت سمی.

4ـ دستکش الستیکی مناسب و مقاوم در برابر مواد شیمیایی. 
5  چکمه الستیکی مقاوم در برابر مواد شیمیایی. 

6  تن پوشی سراسری از جنس مواد ضدآب و مقاوم در برابر مواد شیمیایی. 
7ـ چراغ قوه دستی. 

8  ـ بطری حاوی مایع شست وشوی چشم. 
9ـ بطری حاوی آب. 

  ماده 44: به منظور کنترل و ارزیابی میزان تخلفات رانندگی رانندگان و شرکت های حمل و نقل 
از مفاد این آیین نامه دستورالعمل امتیازبندی تخلفات و نحوه برخورد با رانندگان و شرکت ها 
توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاونت راهنمایی و رانندگی و امور حمل و نقل 

ناجا تهیه و به مرحلۀ اجرا گذارده خواهد شد.
  ماده 45: استفاده از راننده ای که دارای کلیه شرایط راننده اصلی باشد، همراه وسیله نقلیه 

حامل مواد خطرناک اجباری است.
  ماده 46: رعایت کنوانسیون بازل و مصوبات مرتبط با آن در حمل و نقل جاده ای الزم االجرا است.

آیین نامه حفاظتی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد 
قابل انفجار

قسمت اول ـ تعاریف و اصطالحات 
الف( در این آیین نامه مایع قابل اشتعال به مایعاتی اطالق می شود که نقطه اشتعال آنها از صد 

درجه سانتی گراد )212 درجه فارنهایت ( کمتر باشد.
ب( مایعاتی که نقطه اشتعال آنها از 100 درجه سانتی گراد بیشتر باشد مایع غیرقابل اشتعال 

نامیده می شود.
ج( »مخزن روی زمین« به مخازنی اطالق می شود که هیچ قسمت از آن از سطح زمین طبیعی 

پایین تر نباشد.
د( »مخزن مدفون« به مخازنی اطالق می شود که کاماًل در زمین مدفون شده و سقف آن با قشری 

به ضخامت حداقل 60 سانتی متر از خاک مستور شده باشد.
هـ( »مخزن نیمه مدفون« به مخازنی اطالق می شود که کلیه یا قسمتی از آن در داخل زمین 
قرار گیرد و در صورتی که کلیه مخزن درون خاک باشد قشر خاک روی سقف مخزن کمتر از 60 

سانتی متر باشد.
و( » فیبر« اصطالحاً عبارت از الیاف مقاومی است که دارای ریشه معدنیـ  نباتی و یا حیوانی باشد.
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ز( » گرد و غبار« به ذرات جامدی اطالق می شود که می تواند به اطراف پراکنده شود و یا در هوا 
معلق بماند و منشأ تولید این ذرات نتیجه عملیات گوناگون از قبیل کوبیدن، قطع کردن، الک 
کردن، سائیدن، انفجار یا از هم پاشیدن مواد آلی و غیرآلی مثل زغال سنگ، فلزات و امالح آنها 

و همچنین حبوبات، غالت، چوب و غیره است .
ح( دود به ذرات جامد معلق اطالق می شود که در اثر تراکم گازها و یا تبخیر فلزات در حال ذوب 

و یا احتراق ناقص سوخت ها و مواد آلی دیگر به وجود بیاید و با مواد اولیه آنها متفاوت می باشد.
ط( گاز به ذراتی اطالق می شود که مانند هوا شکل و حجم ثابتی نداشته لیکن استعداد گسترش 
غیر محدود دارد و ممکن است آن را به وسیله ازدیاد فشار و یا کاهش حرارت به صورت مایع و یا 

جامد درآورد.
ی( مه به قطرات مایع معلق اطالق می شود که به وسیله تراکم از حالت گازی به حالت مایع یا 

پخش مایع به صورت ذرات ریز در فضا به وجود می آید.
ک( بخار به حالت گازی موادی اطالق می شود که در شرایط معمولی )یک آتمسفر فشار و 15 
درجه سانتی گراد( مایع و یا جامد هستند. این بخار در اثر ازدیاد فشار و یا کاهش گرما به صورت 

اولیه در می آید.

قسمت دوم ـ مواد خطرناک و زیان بخش 
فصل اول   ـ مقررات عمومی 

  ماده 1: در کارگاه هایی که مواد خطرناک و زیان بخش به صورت جامد، مایع یا گاز تهیه حمل 
و نقل و یا مصرف می شود و همچنین در مکان هایی که مواد قابل اشتعال یا موارد قابل انفجار 
گردهای سمی و مضر و مواد تحریک کننده تولید و یا پخش می شود باید مواد این آیین نامه 

مورد رعایت قرار گیرد.
  ماده 2: عملیات مخاطره آمیز باید حتی االمکان در اطاق ها و بناهای مجزا با حداقل نفرات و 
رعایت احتیاطات کامل و مخصوص انجام گیرد مگر اینکه مقام فنی صالحیت دار ترتیب دیگری 

را مقرر داشته باشد.
  ماده 3: عملیات مخاطره آمیز باید در دستگاه های سر بسته انجام گیرد تا از تماس اشخاص با 
مواد زیان بخش و از انتشار گرد، فیبر، دود، گاز، مه و بخار در هوای کارگاه که کارگران در آن 

مشغول کار هستند جلوگیری شود.
  ماده 4: در صورتی که به کار بردن دستگاه های سر بسته مقدور نباشد گرد و غبار گازها دود و 
بخار زیان بخش را باید در همان لحظه تولید یا در نزدیک ترین فاصله از مرحله تولید به وسیله 

دستگاه سرپوش مکنده با دودکش های مخصوص از محیط کارگاه خارج نمود.
  ماده 5: برای کارگرانی که با مواد خطرناک و زیان بخش کار می کنند باید حفاظی متناسب با 
نوع کاری که انجام می دهند تهیه گردد و کارگران موظف اند آنها را در موقع کار مورد استفاده 

قرار دهند.
تبصره: جهت محافظت کارگران از مواد خطرناک نباید فقط به تجهیزات حفاظتی شخصی 
متکی بوده بلکه عالوه بر تجهیزات مذکور باید به وسایل و تدابیر قطعی برای رفع مخاطرات 
توسل جست مگر در فعالیت های غیر  مستمر و اتفاقی و پراکنده که ممکن است وسایل حفاظتی 

شخصی به تنهایی کافی باشد.
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فصل دوم  ـ عالیم مشخصه برای وسایل و ظروف 
  ماده 6 : هر نوع ظرف بزرگ و کوچک و وسایل دیگری که مواد خطرناک در آنها نگهداری 

می شود باید: 
الف( دارای رنگ ساده و مشخصی باشد.

ب( با نصب پالک محتویات داخل آن شناسانده شود.
ج( دستورالعمل های الزم برای به کار بردن محتویات آن به نحو بی خطر و بدون زیان همراه 

داشته باشد.

فصل سوم  ـ آزمایش هوا 
  ماده 7: هوای کارگاه ها باید به طور متناوب در فواصلی که الزم باشد مورد آزمایش و کنترل 
قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که غلظت گرد و غبارهای سمی و همچنین ذرات فیبرها و یا 
دود از حد مجاز تجاوز ننماید و این حد مجاز از طرف مقامات صالحیت دار فنی تعیین و دائماً 

با گذشت زمان و پیشرفت بهداشت کار قابل تجدید نظر است .
باید  کار  و طرز  نصب  کیفیت  و  از حیث ساختمان  هوا  تبادل  و  تهویه  دستگاه های  تبصره: 

متناسب با وضع کار و کارگاه باشد.

فصل چهارم  ـ جلوگیری از تراکم گرد و غبار 
  ماده 8: کلیه قسمت های ساختمان و وسایل اطاق هایی که در آن گرد و غبار مضر به وجود 
می آید باید به نحوی طرح و نصب شوند که حتی االمکان فاقد سطوح گرد و غبارگیر باشد. کلیه 

قسمت های این گونه کارگاه ها باید بطور مستمر تمیز و گردگیری شود.
  ماده 9: کف اطاق ها باید حتی االمکان صاف و هموار بوده تا نظافت آن به سهولت مقدور باشد.

تبصره: از گستراندن قطعات بی  تناسب لینولئوم و قرار دادن صفحات فلزی و اشیاء دیگری که 
گرد و غبار بتواند زیر آن متراکم شود باید خودداری کرد.

قسمت سوم ـ مواد قابل استعمال و مواد قابل انفجار 
فصل اول   ـ مقررات عمومی 

  ماده 10: عملیاتی که احتمال خطر انفجار و یا اشتعال دارد باید در ساختمان های جداگانه به 
فواصلی که از طرف مقام صالحیت دار تعیین شود یا در اطاق هایی که به وسیله دیوار ضد حریق 

از نوع مجاز از یکدیگر جدا باشند صورت گیرد.
  ماده 11: در و پنجره های اماکن فوق باید خودکار باشد که در موقع خطر خودبه خود بسته شوند 

و در مقابل اشتعال و انفجار مقاومت داشته باشد.
تعیین  فنی صالحیت دار  مقام  طرف  از  که  فاصله ای  در  و  مذکور  ابنیه  اطراف  در    ماده 12: 
می شود به هیچ وجه کوره آتش و دستگاه خشک کن و هر  گونه منبع تولید جرقه و حرارت 

نباید وجود داشته باشد.
  ماده 13: ابنیه ای که در آنجا مواد قابل انفجار تهیه، نگهداری و یا مصرف می شود باید دارای 
از مواد سبک غیر قابل اشتعال )مثاًل شیشه به ضخامت 2  این دریچه ها  باشد  انفجار  دریچه 
میلی متر( و با پنجره های لوالیی در بدنه و سقف ساخته شود که در نتیجه فشار به خارج باز 

شود. سطح دریچه های انفجار باید به ترتیب زیر پیش بینی شود.
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الف( یک متر مربع برای 24  متر مکعب فضا در ساختمان هایی که از بتن مسلح قوی ساخته 
شده است .

ب( یک متر مربع برای 20  متر مکعب در ساختمان هایی که از بتن مسلح ضعیف ساخته شده است .
ج( یک متر مربع برای 15  متر مکعب فضا در ساختمان های سبک .

  ماده 14: کف اطاق هایی که در آن مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار تهیه و یا انبار و یا مصرف 
می شود باید: 

الف( غیر قابل اشتعال و غیر قابل نفوذ باشد.
ب( از مواد و مصالحی ساخته شده باشد که سقوط یا اصطکاک اشیاء روی آن موجب تولید 

جرقه نشود.

فصل دوم  ـ پیشگیری های الزم در مورد تراوش و یا سرازیرشدن مایعات 
مخزن  دارای  باید  می کنند  مصرف  یا  و  تولید  اشتعال  قابل  مایعات  که  مؤسساتی    ماده 15: 
مخصوص باشند که در صورت لبریز شدن و یا پیدایش نقصی در ظروف بتوان مایع ریخته شده 

را به مخزن مزبور انتقال داد.
  ماده 16: مخازن و انبارهایی که در آن مایعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد باید به وسیله 
دیوار یا خاک ریزهای غیر قابل نفوذ که دارای ظرفیت متناسب برای گنجایش تمام مایع باشد 
محصور گردد و نیز به قسمی ساخته شود که مایعات مزبور در نتیجه حریق یا علل دیگر نتواند 

به هیچ وجه از محوطه محصور خارج و در اطراف پخش گردد.

فصل سوم  ـ راه های خروجی 
انفجار تولید و یا مصرف    ماده 17: در نقاطی از کارگاه ها که مواد قابل اشتعال یا مواد قابل 
و یا نقل و انتقال داده می شود باید راه های خروجی کافی و یا وسایل الزم در نقاط متناسب 
پیش بینی شود تا در مواقع بروز خطر افرادی که در آن قسمت به کار اشتغال دارند بتوانند خود 

را نجات دهند.
تبصره: این وسایل فرار باید الاقل شامل دو معبر خروجی بوده و درهایی داشته باشد که به 

خارج باز گردد و به هیچ وجه در معبرها مانعی وجود نداشته باشد.

فصل چهارم  ـ تجهیزات الکتریکی 
و  تأسیسات  حفاظتی  آیین نامه  با  باید  کارگاه ها  اینگونه  الکتریکی  تجهیزات  کلیه    ماده 18: 

وسایل الکتریکی مصوب شورای عالی حفاظت فنی مطابقت داشته باشد.

فصل پنجم  ـ منع استعمال دخانیات و غیره 
اشیاء  و  غیر محفوظ  روشنایی  وسایل  و  داشتن کبریت  و همراه  استعمال دخانیات    ماده 19: 
مولد آتش و جرقه و هر قسم ماده دیگری که بتواند ایجاد انفجار و حریق نماید و در این قبیل 
تابلو و یا عالیم  باید به وسیله  کارگاه ها و منطقه حریم آن اکیداً ممنوع است . نقاط ممنوعه 

دیگری که به خوبی دیده شود مشخص گردد.
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فصل ششم   ـ حرارت 
  ماده 20: دستگاه های گرم کننده در این محل ها باید دارای حفاظ مناسبی باشد که موجب 

اشتعال بخارها و یا غبارها و سایر مواد قابل اشتعال نشود.
  ماده 21: رادیاتورهای گرم کن باید:

الف( صاف و بدون پره باشد.
ب( حداقل 15 سانتی متر )6 اینچ( از دیوارهای چوبی و مواد غیرقابل احتراق فاصله داشته باشد.

ج( دارای حفاظی باشد که مانع نشستن گرد و غبار و پاشیده شدن مایعات قابل اشتعال و قابل 
انفجار روی سطح بدنه رادیاتور باشد.

  ماده 22: در نقاطی که مواد قابل اشتعال بسیار فرار تهیه، نگاهداری یا به کار، برده می شود باید 
ترتیب مخصوص پیش بینی گردد تا حرارت محیط کار از حد مجازی که از طرف مقام فنی 

صالحیت دار تعیین می شود تجاوز ننماید.

فصل هفتم  ـ الکتریسیته ساکن 
اعالم خطر  به منظور  آژیرهای خودکار مؤثری  بایستی  ابنیه مورد بحث    ماده 23: در عموم 

آتش  سوزی از نوعی که مقام صالحیت دار مناسب بداند نصب گردد.

فصل دهم  ـ دستگاه های آتش نشانی 
  ماده 24: در عموم ابنیه مورد بحث این آیین نامه باید یک یا چند نوع خاموش کننده دستی و 
یا چرخ دار بنا بر تجویز مقام صالحیت دار وجود داشته و طرز به کار بردن آن نیز در محل دید 

مأمورین قرار گرفته باشد.
  ماده 25: کلیه تجهیزات آتش نشانی باید: 

الف( همیشه آماده به کار و سالم باشد.
ب( هر سه ماه یکبار مورد بازدید و رسیدگی قرار گیرد.

  ماده 26: برای به کار بردن خاموش کننده ها مؤسسه مربوطه موظف است تعدادی از کارکنان 
خود را برای این منظور آموزش دهد.

فصل یازدهم  ـ تجهیزات دستگاه های مولد مواد قابل اشتعال 
  ماده 27: کلیه دستگاه های مولد گاز و دود و بخار و گرد و غبارهای قابل اشتعال و قابل انفجار 

تا آنجا که از لحاظ فنی قابل عمل باشد باید: 
الف( در محفظه مناسبی نصب شود.

ب( مجهز به وسایل یا دستگاه های الزم برای تهویه و اخراج مواد مزبور از محوطه کارگاه باشد.
ج( عاری از عوامل ایجاد جرقه باشد.

وسایل  دارای  همچنین  و  انفجار  تخفیف  وسایل  به  مجهز  یا  انفجار  ساختمان ضد  دارای  د( 
دیگری باشد که از شدت انفجار جلوگیری کند.

فصل دوازدهم ـ نقل و انتقال مایعات قابل اشتعال 
  ماده 28: در صورتی که تخلیه و انتقال مایعات قابل اشتعال به وسیله گاز انجام گیرد باید این 

گاز از لحاظ شیمیایی بی اثر و غیر قابل اشتعال باشد.
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  ماده 29: انتقال مایعات قابل اشتعال به داخل مخازن و یا ظروف باید به وسیله لوله هایی انجام 
گیرد که به کف یا جدار نزدیک به کف متصل باشد و این لوله ها با ظروف مزبور دارای اتصال 

الکتریکی باشد.
  ماده 30: دستگاه هایی که برای انتقال مایعات قابل اشتعال از یک مخزن یا ظرف سر بسته به 

یک مخزن یا ظرف سربسته دیگر به کار می روند باید دارای لوله های برگشت بخار باشد.

فصل سیزدهم  ـ مجاری فاضالب 
  ماده 31: کارگاه هایی که مایعات قابل اشتعال تولید، نقل و انتقال و یا مصرف می کنند باید 

دارای مجاری فاضالب با شرایط زیر باشد:
الف( داشتن ظرفیت کافی برای تخلیه آب کلیه منابع موجود.

ب( ارتباط با حوضچه های جداکننده متناسب برای جدا کردن مایعات قابل اشتعال از آب .

فصل چهاردهم  ـ جمع آوری گازها و بخارها
  ماده 32: گازها و بخارهایی که ضمن تهیه مایعات قابل اشتعال به وجود می آید باید به طریقی 

که متضمن مخاطره ای نباشد جمع آوری و مصرف شود.
تبصرهـ  در صورتی که گازهای مزبور قابل مصرف نباشد باید به وسیله سوزاندن آنها را معدوم نمود.

فصل پانزدهم  ـ جلوگیری از اختالط مخاطره انگیز گازها
  ماده 33: در کارگاه هایی که انواع مختلف گاز تولید می شود در صورتی که اختالط آنها موجب 
فعل و انفعال شیمیایی و یا خطر انفجار داشته باشد بایستی دستگاه های تولید کننده هر نوع 
از این گازها با یکدیگر مجزا بوده و هر کدام در اطاق هایی نصب شوند که از اطاق های دیگر 
به وسیله  یا  کافی  وسعت  به  باز  فضای  یک  به وسیله  هستند  گازها  دیگر  انواع  مخصوص  که 

دیوارهایی که در مقابل انفجار استقامت دارند از یکدیگر فاصله داشته باشند.
تبصره: تولید هیدروژن و اکسیژن، هیدروژن و فلوهیدروژن و کلر از طریق الکترولیز به طور 
استثناء ممکن است در یک اطاق انجام گیرد مشروط بر آنکه از اطاق های دیگر که اختصاص 

به تولید گازهای دیگر دارند دارای فاصله کافی باشد.

قسمت چهارم ـ طریقه انبار کردن مواد خطرناک
فصل اول ـ مقررات عمومی 

  ماده 34: مواد قابل انفجار تجارتی مایعات قابل اشتعال گازهای فشرده زغال سنگ و سایر مواد 
اشتعال را باید طوری انبار کرد که با مقررات آیین نامه )پیشگیری و مبارزه با آتش سوزی در 

کارگاه ها قابل انطباق باشد(.
  ماده 35: مواد شیمیایی که در اثر مجاورت با یکدیگر احتمال فعل و انفعاالتی داشته و در 
در  باید  می شوند  انفجار  و  آتش سوزی  سبب  یا  و  می نمایند  خطرناک  گازهای  تولید  نتیجه 

انبارهای مجزا و یا به طور مطمئن دور از یکدیگر انبار شوند.
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فصل دوم  ـ مخزن انبار مایعات قابل اشتعال 
  ماده 36: کلیه مخازن مایعات قابل اشتعال باید مجهز به لوله پر کننده ای باشد که با کف مخزن 

مربوط بوده و ضمناً دارای اتصال برقی با آن باشد.
  ماده 37: انبار کردن مایعات قابل اشتعال در مخازن روی زمینی بایستی موکول به اجازه مقام 

صالحیت دار باشد.
رعایت  با  باید  می گردد  انبار  زیر زمینی  مخازن  در  که  اشتعال  قابل  مایعات  مقدار    ماده 38: 
فاصله مخزن از ساختمان های مجاور یا محلی که بعداً ایجاد ساختمان خواهد شد معین گردد 
به طوری که در اثر حمل و نقل یا پر کردن و یا خالی کردن آتش سوزی و یا انفجار ساختمان های 

مزبور را تهدید ننماید.
  ماده 39: انبار کردن مایعات قابل اشتعال در مخازن روی زمینی باید طبق شرایط زیر انجام گیرد.
الف( مخزن در روی پایه غیرقابل اشتعال و به فاصله حداقل 20 متر از ساختمان های مجاور 

نصب شده باشد.
ب( زمین اطراف مخزن گود و یا وصل به حوضچه هایی باشد که در صورت سوراخ شدن و یا 

پارگی دیوار مخزن گنجایش محتویات آن را طبق شرایط زیر دارا باشد:
1ـ ده درصد بیش از ظرفیت مخزن در صورتی که مخزن منحصر به فرد باشد.

2ـ هشتاد درصد ظرفیت دو یا چند مخزن در صورتی که ظرفیت این مخازن که دارای یک گود 
یا حوضچه مشترک هستند از 250/000 لیتر تجاوز نکند.

3ـ پنجاه درصد ظرفیت دو یا چند مخزن در صورتی که از 250/000 لیتر تجاوز نماید.
ج ( با تجهیزات آتش نشانی مناسب و کافی مجهز باشد.

د( مخزن طوری ساخته شده باشد که امکان پیدایش فشار یا خأل در روی سطح مایع وجود 
نداشته باشد.

هـ( بر ضد صاعقه محافظت شده باشد.
  ماده 40: مخازن مدفون مواد قابل اشتعال باید دارای شرایط زیر باشد.

الف( در زیر خاک یا وضع محکم و ثابتی قرار گیرد به طوری که سقف آن با قشری به ضخامت 
حداقل 60 سانتی متر خاک مستور شده باشد.

ب( بدنه خارجی مخزن در مقابل زنگ زدگی محافظت شود.
ج( لوله پرکننده آن به خارج ساختمان ادامه داشته و دهانه آن به غیر از مواقع پر کردن بسته 

و قفل باشد.
د( به جز از راه یک لوله تهویه که  بایستی همیشه بازنگاه داشته  شود با فضای خارج مربوط  نباشد.
هـ( دارای یک لوله اندازه گیری میزان مایع محتوی مخزن باشد که در غیر مواقع اندازه گیری 

سر آن بسته و قفل شده باشد.
و( این مخازن برای فشار حداقل 7 کیلوگرم بر سانتی متر مربع مقاومت داشته باشد.

  ماده 41: لوله تهویه باید حائز شرایط زیر باشد.
الف( ارتفاع آن از سطح زمین الاقل 2/5 متر باشد.

ب( از دودکش هاـ  منابع حرارت و اماکنی که در آنجا شعله پخش می شود و یا نقاطی که ممکن 
است بخار در آن جمع و متراکم گردد به قدر کافی دور باشد.

ج( قطر آن از 20  میلی متر تجاوز نکند مشروط بر اینکه لوله برگشت بخار در مخازن وجود 
داشته باشد و در غیر این صورت قطر آن الاقل 25  میلی متر باشد.
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  ماده 42: اگر مخزن برای نگهداری مایعی استعمال شود که نقطه اشتعال آن از حداکثر حرارت 
محیط پایین تر باشد باید اقدامات الزم به عمل آید تا از پیدایش مخلوط قابل انفجار بخار و هوا 
در داخل مخزن جلوگیری شود و یا در انتهای لوله تهویه که در فضای آزاد قرار دارد دستگاه 

شعله خفه کن نصب گردد.

فصل سوم  ـ مخازن مایعات خطرناک غیرقابل اشتعال 
به کار  اشتعال  غیرقابل  خطرناک  مایعات  کردن  انبار  برای  که  زمین  روی  مخازن    ماده 43: 

می رود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( به طریقی نصب می شود که هر گونه نشتی در هر قسمت مخزن قابل رؤیت باشد.

محتویات  که  باشد  حوضچه ای  یا  و  گودال  خاکریز،  دارای  کافی  حد  به  مخازن  اطراف  ب( 
بزرگ ترین مخزن در صورت ترکیدن درون آن جای بگیرد.

ج( بدنه مخزن ها به نحوی رنگ شود تا در اثر رطوبت و یا دود و بخار زنگ زدگی و خوردگی 
پیدا نکند.

د( دارای پلکان و یا نردبان قائم ثابت و همچنین پاگردهای مناسب باشد به طوری که دسترسی 
به قسمت های الزم مخزن ممکن گردد.

باید دارای نرده مناسب و نردبان های در صورتی که مرتفع باشد  تبصره: پلکان ها و پاگردها 
مجهز به حلقه های حفاظتی باشد و کف پاگردها بهتر است از آهن مشبک ساخته شود.

  ماده 44: مخازن روی زمینی مایعات خطرناک غیرقابل اشتعال در صورت ضرورت باید به طور 
مناسبی در مقابل سرما محافظت شود.

  ماده 45: مخازن مایعات خطرناک غیرقابل اشتعال باید در محلی قرار گیرد که زیر آن محل 
عبور و مرور نباشد.

  ماده 46: در مورد مخازن مایعات خطرناک غیر قابل اشتعال در ساختمان های زیرزمینی رعایت 
شرایط زیر الزام آور است .

الف( زیرزمین باید از بتن یا مصالح ساختمانی ساخته شده باشد و فاصله دیوارها از مخزن به 
ترتیبی باشد که یک نفر به آسانی بتواند از اطراف مخزن عبور نماید.

ب( این قبیل مخازن را باید 38 تا 45 سانتی متر باالتر از کف زیرزمین نصب نمود.
اشتعال  غیرقابل  خطرناک  مایعات  حاوی  مدفون  مخازن  برای  که  زیرزمین هایی   :47   ماده 

ساخته می شود باید سرپوشیده و فاقد رطوبت و دارای نردبان ثابت باشد.
  ماده 48: کلیه شیرهای کنترل مخازن نیمه مدفون که برای مخازن مایعات خطرناک غیرقابل 

اشتعال به کار می رود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( به ترتیبی نصب شود که بتوان آن را از خارج باز و بسته نمود.

ب( دارای قفلی باشد که از خارج قابل باز و بسته شدن باشد.
  ماده 49: قبل از آنکه کارگران برای تعمیر یا نظافت وارد زیرزمین مخازن شوند باید لوله های 
مربوط به مخزن را بسته و با سنجش گاز از بی خطر بودن هوای زیرزمین اطمینان حاصل نمود.

  ماده 50 : مخازن مایعات خطرناک غیرقابل اشتعال باید: 
الف( روی سکویی نصب شده باشد که در مقابل اثرات شیمیایی داخل مخزن مقاومت داشته باشد.

ب( دارای لوله مخصوص سرریز باشد تا مایعات اضافی را به محل مناسبی منتقل نماید.
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  ماده 51: مخازنی که برای انبار کردن مایعات محرق و خورنده به کار می رود باید دارای لوله های 
زیر باشد:

الف( یک لوله سرباز در باالترین نقطه مخزن با قطر حداقل 5 سانتی متر.
ب( یک لوله زیر آب در پایین ترین نقطه مخزن برای تخلیه احتمالی محتویات آن در محل مناسب .

ج( یک لوله برای پر کردن مخزن در باال.
د( یک لوله مصرف به ارتفاع 15 سانتی متر از کف مخزن . 

فصل چهارم  ـ انبار کردن بشکه ها یا ظروف محتوی مایعات خطرناک 
  ماده 52: بشکه ها یا ظروف محتوی مایعات خطرناک قابل اشتعال باید در انبارهایی نگهداری 

شود که دارای مشخصات زیر باشد:
الف( کف و بدنه و سقف انبار از مصالح نسوز ساخته شده باشد.

ب( کف انبار دارای شیب کافی و به وسیله زیر آب به حوضچه مخصوص وصل باشد.
ج( دیوارها تا ارتفاع 7/5 سانتی متر و همچنین کف از بتن یا مصالح غیرقابل نفوذ ساخته شده باشد.

یا  و  آجری  بتنی،  سیمانی،  سکوهای  در  باید  خطرناک  مایعات  ظروف  یا  بشکه ها    ماده 53: 
جایگاه های فلزی نگاهداری شود.

  ماده 54: بشکه های محتوی اسید باید در محل خنکی انبار شود. سرپیچ این بشکه ها را باید 
با احتیاط کامل برای تخفیف فشار داخل بشکه باز کرد و دوباره بست و این عمل را هفته ای 

یکی دوبار در صورت لزوم تکرار نمود.
انبار  مایعات خطرناک  از  مجدد  پر کردن  به منظور  که  را  خالی  ظروف  یا  بشکه ها    ماده 55: 

می کنند باید:
الف( چنانچه مخصوص پر کردن مایعات قابل اشتعال است دارای سرپیچ و یا روپوش محکمی 

باشد که مانع از خروج بخار مایعات مذکور شود.
و  تمیز  قباًل  به کار رود  اشتعال  قابل  مایعات غیر  یا سایر  و  اسید  پر کردن  برای  ب( چنانچه 

خشک شده باشد.
ج( بشکه های خالی را از هر نوع که باشد از بشکه پر جدا انبار کنند.

  ماده 56: چنانچه بشکه ها و یا ظروف مایعات خطرناک غیر قابل اشتعال برای به کار بردن مجدد 
قابل مصرف نباشد باید آنها را در هم کوبیده و یا پاره و غیر قابل استفاده نمود و در مورد بشکه ها 

و ظروف مایعات قابل اشتعال باید قبل از پاره کردن آنها را با بخار آب کاماًل شسته و خشک نمود.
  ماده 57: بشکه ها و ظروفی که برای مایعات خطرناک به کار می رود باید قبل از پر کردن از 
نظر نشت و سایر نقص ها به طور دقیق مورد معاینه قرار گیرد و اگر باید با مایع دیگری پر شود 
قباًل با محصول خنثی کننده و بخار آب و یا آب جوش کاماًل شسته شده و خشک گردد و بعداً 

مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره: برای بازدید داخل بشکه ها اگر احتیاج به استفاده از چراغ برق گردان باشد باید این 
قابل  کارگاه ها  در  الکتریکی  وسایل  و  تأسیسات  حفاظتی  آیین نامه  مقررات  با  چراغ ها  قبیل 

انطباق باشد.

فصل پنجم ـ قرابه های اسید
  ماده 58 : قرابه های حاوی اسید را باید در سبد یا جعبه به طور منفرد گذاشت و اطراف آن را 

با الیاف قابل احتراق پوشاند.
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  ماده 59: قرابه های حاوی اسید را باید در اطاق مجزا که دارای کف بتونی پوشیده با ماده ضد 
اسید و دارای زیر آب متصل به حوضچه باشد نگهداری نمود.

  ماده 60 : قرابه های حاوی اسید را نباید روی هم چید اما می توان آنها را در قفسه بندی روی 
هم قرار داد.

  ماده 61: برای حمل و نقل قرابه های اسید به داخل و یا خارج انبار باید از چرخ دستی یا وسایل 
ناقلی که الاقل دارای دو چرخ است استفاده نمود.

  ماده 62 : قبل از انبار کردن قرابه های خالی اسید باید آنها را از طریق واژگون قرار دادن روی 
لوله آب که جریان آب از پایین به باال می باشد، شست وشو داده آنها را خشک نمود.

  ماده 63: قرابه های پر را باید دور از قرابه های خالی و جدا از یکدیگر انبار کرد.
  ماده 64: قرابه اسید سبد و یا جعبه آن باید قبل از پر کردن از نظر سالم بودن مورد بازدید قرار گیرد.

فصل ششم ـ سیلو کردن مواد شیمیایی خشك 
از قسمت  باید در سیلوهایی ذخیره شود که    ماده 65: مواد شیمیایی خشک به مقدار زیاد 
تحتانی آن قابل برداشتن باشد، دهانه سیلو که قیفی شکل است باید از آهن مشبک به نحوی 
پوشیده شود که دخول مواد از روی شبکه های آن امکان داشته باشد ولی از سقوط احتمالی 

کارکنان به داخل سیلو جلوگیری بعمل آید.
  ماده 66: در صورتی که ورود کارگری به داخل سیلوهای مواد شیمیایی خشک ضرورت داشته 
باشد باید کارگر مزبور دارای وسایل حفاظ انفرادی از قبیل عینک، ماسک ضد گرد و یا ماسک 
تنفسی کاله مخصوص برای پوشش سر و گردن و سربند، دستکش و همچنین مجهز با کمر بند 
و بند نجات باشد و بند نجات را به نقطه ثابت و محکمی ببندد و ضمناً کارگر دیگری در بیرون 

سیلو در تمام مدت کار ناظر و مواظب باشد تا در صورت لزوم به او کمک نماید.
  ماده 67: قبل از ورود کارگران به داخل سیلوهای مواد شیمیایی خشک باید ورود مواد را به داخل 

سیلو کامالً متوقف و برای جلوگیری از ورود اتفاقی آن نیز پیش بینی های الزم به عمل آید.
  ماده 68: برای امکان دسترسی به کلیه قسمت های داخلی و خارجی سیلوهای مواد شیمیایی 
این قبیل مخازن باید مجهز به نردبان ثابت و پلکان و پاگرد و معبرهای الزمه که دارای نرده 

است باشد.
  ماده 69: سیلوهایی که برای انبار کردن مواد قابل احتراق خشک به کار می رود باید از ماده 

نسوز ساخته شده و مجهز به سرپوش و وسایل الزم برای تهویه باشد.
برداشته  با دست  انباشته و  به مقدار زیاد به صورت توده    ماده 70: در جایی که مواد خشک 

می شود هنگام برداشتن مواد از خالی کردن زیر توده انباشته شده باید خودداری گردد.
  ماده 71: در مواردی که از مواد خشک انبار شده امکان تشکیل یا انتشار مخلوط قابل انفجار یا 
سمی داده شود باید احتیاط های مخصوص برای پیشگیری از پیش آمدهای غیرمترقبه به عمل آید.

قسمت پنجم ـ مواد قابل انفجار تجارتی 
فصل اول ـ کلیات 

  ماده 72: هر گونه مواد قابل انفجار تجارتی فقط باید تحت شرایطی تولید و نگهداری شود که 
از طرف مقام فنی صالحیت دار تصویب شده باشد.
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انبار کردن مواد قابل  از طرف مقام فنی صالحیت دار برای تهیه و    ماده 73: مکان هایی که 
انفجار تجاری مجاز دانسته شده و در موارد این فصل مکان خطرناک نامیده می شود تا زمانی 
که برای این منظور به کار می رود به هیچ وجه نباید برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
  ماده 74: در مکان هایی که مواد منفجره بسیار خطرناک تهیه و نگهداری می شود باید مراقبت های 
خاص عالوه بر شرایط مندرج در این آیین نامه به منظور جلوگیری از بروز حوادث و مخاطره به عمل آید.

  ماده 75: کارخانجات و انبارهای مواد منفجره باید در فاصله ای از سایر ساختمان ها و راه آهن 
و جاده های عمومی و کوره ها و دیگ های بخار و غیره قرار گیرند که از طرف مقام صالحیت دار 

با توجه به نوع و کیفیت مواد منفجره تعیین می شود.
تبصره: ابنیه مختلف یک کارخانه مواد منفجره نیز باید به فاصله ای از یکدیگر قرار گیرند که مقام 

فنی صالحیت دار با توجه به نوع و کیفیت مواد منفجره که تهیه یا انبار می شود تعیین نماید.

فصل دوم ـ محصور ساختن محل تولید و نگهداری مواد منفجره 
  ماده 76: محل مواد منفجره باید به یکی از طرق زیر محصور شود:

الف( به وسیله یک حصار یا پشته خاکی . 
ب( به وسیله یک دیوار انباشته شده از خاک . 

ج( به وسیله یک دیوار ساخته شده . 
  ماده 77: حصارها و دیوارها باید حداقل : 

الف( به اندازه یک متر از ساختمان ها در سطح زمین فاصله داشته باشد.
ب( یک متر از ساختمان ها بلندتر باشد.

ج( در قسمت فوقانی یک متر پهنا داشته و با شیب طبیعی به طرف قاعده ختم شود.
  ماده 78: معابر این حصارها باید به قسمی باشد که اشخاص هنگام عبور از مدخل آن در نتیجه 

فشار و قدرت انفجار یا شعله های آتش مورد آسیب و مخاطره قرار نگیرند.
  ماده 79: دیوارهای انباشته از خاک باید حائز شرایط زیر باشد:

الف( سطح یا بدنه دیوار باید از آهن موجی یا مواد نسوز مناسب دیگر پوشیده شده و فاصله 
بین دیوارها در حالی که از قاعده به طرف باال ضخامتش کم می شود از خاک انباشته شود.

ب( عرض دیوار در قسمت فوقانی کمتر از یک متر نباشد.
  ماده 80: دیوارهای ساخته شده در صورتی که از بتون مسلح ساخته نشده باشد باید الاقل 75 

سانتی متر در باال و یک متر در پایین پهنا داشته باشد. 

فصل سوم ـ ساختمان 
  ماده 81: ساختمان های مواد منفجره باید حتماً یک طبقه و از مصالحی ساخته شود که در 

صورت انفجار قطعات بزرگ از هم نپاشد.

فصل چهارم  ـ معابر خروجی 
  ماده 82: درهای خروجی باید:

الف( تا حدود امکان بزرگ باشد.
ب( مستقیماً به فضای آزاد ارتباط پیدا کند.

ج( به سهولت به طرف خارج باز شود.
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د( از مواد و مصالح نسوز ساخته شده باشد.

فصل پنجم ـ دیوارهای داخلی و کف 
  ماده 83: دیوارهای مکان مواد قابل انفجار باید:

الف( صاف و بدون شکستگی و ترک باشد.
ب( از رنگ روشنی پوشیده شده باشد.

ج( به سهولت قابل نظافت باشد.
  ماده 84: کف این قبیل بناها باید: 

الف( از مواد نرم مانند الستیک، لینولئوم، چوب، سرب و یا آسفالت بدون سنگ ریزه پوشیده 
و یا ساخته شده باشد.

ب( صاف و هموار و بدون شکستگی و حفره باشد.
ج( از میخ و پیچ و هر گونه اشیاء آهنی عاری باشد.

د( به آسانی قابل پاک کردن باشد.

فصل ششم   ـ پنجره ها 
  ماده 85: پنجره های این قبیل مکان ها باید دارای شرایط زیر باشد:

الف( در جهاتی که خورشید می تابد دارای شیشه های تار باشد.
ب( به سهولت به طرف خارج باز شود.

فصل هفتم   ـ تعداد کارکنان در اطاق های کار 
  ماده 86: تعداد کارکنان مکان های مواد قابل انفجار باید حداقل مورد نیاز برای انجام کارهای 

مربوطه باشد.

فصل هشتم  ـ میزان مواد منفجره در اطاق ها
  ماده 87: مقدار مواد منفجره و مواد اولیه آن در هر اطاق کار باید حداقل مورد لزوم برای انجام 

عملیات باشد.

فصل نهم ـ فواصل میزهای کار
باید دارای    ماده 88: میزهایی که برای تهیه و بسته بندی مواد منفجره به کار برده می شود 

جایگاه هایی باشد که به وسیله حائل هایی به ارتفاع حداقل یک متر از یکدیگر جدا باشند.

فصل دهم  ـ حفاظت از صاعقه 
  ماده 89: اماکن مواد قابل انفجار باید مجهز به برق گیر مناسب باشد.

  ماده 90: برق  گیرها و اجزاء آن باید الاقل سالی یک بار به وسیله شخص صالحیت داری دقیقاً 
مورد معاینه قرار گیرد.

  ماده 91: نقایص و معایبی که در برق گیرها و اجزاء آن مشاهده می شود باید بدون تأخیر و 
تعلل مورد مرمت قرار گیرد.
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فصل یازدهم ـ ابزار و لوازم 
  ماده 92: کلیه ابزار و ادوات و وسایل فلزی که در مکان مواد منفجره به کار برده می شود باید 

از ماده مناسبی پوشیده شود که از ایجاد جرقه جلوگیری به عمل آید.

فصل دوازدهم  ـ خطر استعمال دخانیات و حمل چراغ های شعله باز و غیره 
  ماده 93: در هیچ قسمت از مناطق خطر کارخانه نباید اجازه استعمال دخانیات و حمل چراغ 
یا روشنایی غیر محفوظ اشیاء گداخته کبریت، فندک و هرگونه شیئی دیگر که قابلیت ایجاد 

احتراق و انفجار داشته باشد داده شود.
تبصره 1: در نقاط امن و بی خطر کارخانه باید جایگاه مخصوص برای تحویل اشیاء فوق ترتیب 

داده شود.
تبصره 2: برای حصول اطمینان از اجرای مفاد این ماده باید ترتیبات مقتضی اتخاذ و کنترل 

مداوم برقرار گردد.

فصل سیزدهم  ـ وسایل نقلیه 
نقل مواد  و  برای حمل  ارابه ها و وسایل دیگری که  بارکش ها،  مانند  نقلیه    ماده 94: وسایل 

منفجره و مواد اولیه آن به کار برده می شود باید دارای شرایط زیر باشد:
الف( در محل حمل بار نباید هیچ نوع فوالد و یا آهن برهنه وجود داشته باشد.

ب( فقط محتوی مواد منفجره و عناصر سازنده آن باشد.
ج( کاماًل سربسته و محفوظ و یا روی آنها به وجه مناسب پوشیده شده باشد.

د( هنگام بارگیری و تخلیه احتیاط کامل به عمل آید تا از تولید جرقه جلوگیری شود. 
  ماده 95: چنانچه در اثنای حمل و نقل مواد منفجره قسمتی از آن به زمین ریخته شود در 

این صورت باید: 
الف( محلی که مواد مزبور ریخته شده به طور مشخص عالمت گذاری شود.

ب( به مسئول مربوطه کارخانه اطالع داده شود.
ج( آنچه از مواد منفجره ریخته شده تحت نظر متخصص جمع آوری گردد.

فصل چهاردهم  ـ جمع آوری  موادی که ممکن است خود به خود محترق گردند
  ماده 96: زغال و چوب و خاکه آن، پارچه آلوده به نفت و روغن و اشیاء دیگر را که خود به 
خود ممکن است محترق گردد نباید وارد منطقه خطر کار خانه نمود مگر اینکه برای مصرف 

آنی باشد و بالفاصله پس از مصرف آنها را از منطقه خطر خارج سازد.

فصل پانزدهم  ـ ضایعات مواد خطرناک 
  ماده 97: مدفون ساختن ضایعات مواد خطرناک زیر خاک ممنوع است .

با  مختلف هستند  پودرهای  به صورت  که  مواد خطرناک  ضایعات  مخلوط ساختن    ماده 98: 
یکدیگر ممنوع است .

  ماده 99: اجسام و مواد قابل انفجار از قبیل چاشنی، فشنگ با چاشنی و یا بدون چاشنی و غیره 
را باید با مراقبت کافی از میان ضایعات مواد خطرناک خارج ساخت .
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  ماده 100: ضایعات مواد خطرناک باید تحت نظر متخصص فنی و به وسیله شخص مسئولی 
سوزانده شود.

فصل شانزدهم  ـ لباس کارکنان 
  ماده 101: برای تمام افراد در داخل و یا حریم اماکن خطرناک :

الف( پوشیدن کفش هایی که دارای میخ هایی از هر نوع آلیاژ آهن باشد ممنوع است .
ب( در بر کردن لباس هایی با تکمه و یا قالب کمربند یا ضمایم دیگر آهنی و یا فوالدی ممنوع 

است .
ج( همراه داشتن چاقو، کلید یا لوازم دیگر آهنی ممنوع است .

فصل هفدهم  ـ تعمیرات 
  ماده 102: هر گونه تعمیر در قسمت های مختلف ساختمان و تجهیزات آن مستلزم رعایت 

شرایط زیر خواهد بود:
1ـ کسب اجازه از رئیس فنی مؤسسه یا کارخانه .

2ـ انتقال مواد منفجره و اجزاء متشکله آن به خارج کارخانه .
3ـ شست وشوی کامل قسمت هایی که تحت تعمیر قرار خواهد گرفت قبل از شروع تعمیرات .

4ـ سرپرستی و یا نظارت کارشناس فنی از عملیات . 

فصل هجدهم  ـ منع ورود اشخاص به محوطه کارگاه 
اماکن  به  ورود  اجازه  دیگری  رسمی شخص  بازرسان  و  کارخانه  کارکنان  از  غیر    ماده 103: 
خطرناک را نخواهد داشت مگر درصورتی که یکی ازکارکنان مسئول مؤسسه با او همراه باشد.

فصل نوزدهم  ـ اخطاریه ها 
  ماده 104: در کلیه کارخانجات تهیه مواد منفجره اخطاریه های زیر باید به وضعی نصب گردد 

که به آسانی خوانده شود:
الف( در کلیه درهای ورودی کارخانه اخطاریه ممنوعیت ورود اشخاص غیرمجاز.

ب( در خارج هر کارخانه و منطقه خطر آن : 
1ـ اخطاریه ای مبنی بر وجود و فعالیت کارخانه . 

2ـ اخطاریه منع استعمال دخانیات و همراه داشتن چراغ های شعله دار و کبریت و فندک و 
اشیاء گداخته و اجسام آهنی و اشیاء دیگری که ممکن است موجب انفجار و یا حریق گردد.

ج( در داخل ابنیه مزبور:
1ـ اخطاریه ای حاکی از حداکثر مقدار مجاز مواد منفجره و ترکیبات آن . 

2ـ اخطاریه ای حاکی از عملیات غیرمجاز افراد.
3ـ اخطاریه ای متضمن حداکثر تعداد مجاز افراد در ساختمان .

4ـ صورتی متضمن ابزار و ادواتی که استعمال آن مجاز دانسته شده است.


