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فصل 1

کدها و جداول استاندارد 
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ضوابط معلولین  

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 
توشه،  تحویل  تسهیالت  بهداشتی،  سرویس های  خروجی،  و  ورودی  درب های  اطالع رسانی، 

تلفن ها( و مسیرهای دسترسی محوطه پایانه، همچنین تسهیالت توقفگاه ها خواهد بود.
75

120

شکل1ـ سرویس  بهداشتی مخصوص معلولین

شکل2ـ َرمپ در کنار پّله

 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( 
عبور  برای  در،  لنگه  هر  مفید  عرض  حداقل   

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

باشد. )شکل 1(
در  چرخدار  صندلی  استقرار  محّل  ابعاد    
است. انتظار 120 *170 سانتی متر  مبلمان های 

شکل3ـ ابعاد محّل )شکل3 و جدول(
استقرار صندلی چرخدار

تعداد الزم محل برای صندلی چرخدارظرفّیت 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

جدول  ـ تعداد الزم محّل پیش بینی شده در مبلمان برای استقرار صندلی چرخدار
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 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 حّداکثر ارتفاع آستانه 2 سانتی متر 
باشد.
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 خروجی اضطراری باید قابل دسترس و هم سطح 
بوده و به یک راه قابل دسترس ختم شود. )شکل 4(
و  پنجره ها  روی  بر  کمکی  دستگرد  میلۀ  نصب    

درها مطابق شکل ضروری است. )شکل 5(
 زاویۀ بازشوی در باید حّداقل 90 درجه باشد.

نصب  باشد.  سانتی متر   120 پلّه  عرض  حداقل   
دستگرد در طرفین پلّه الزامی است.

 پاخور پلّه باید بسته باشد.
 حّداکثر تعداد پلّه بین دو پاگرد باید 12 پلّه باشد.

پلّه 120 در 120 سانتی متر  پاگرد  ابعاد   حّداقل 
باشد.

  برای سطوح شیبدار تا 3 متر طول، حّداکثر شیب 
8 درصد با عرض حّداقل 150 سانتی متر باشد. 

)تا  طول  متر  سه  از  بیش  شیبدار  سطوح  در   
 5 طول  افزایش  متر  هر  به ازای  متر(   9 مجاز  حّد 
سانتی متر به عرض مفید آن اضافه و 0/5 درصد از 

شیب آن کاسته شود.
 پیش بینی یک پاگرد به عمق حّداقل 150 سانتی متر 
با در نظر گرفتن حّداکثر طول افقی 9 متر الزامی است.
ابعاد پاگرد سطح شیبدار، 150 در 150   حداقل 

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

الزامی است.
 میلۀ دستگرد در دو طرف رمپ و یا راه پلّه باید به 

صورت ممتد باشد.
  الزم است میلۀ دستگرد در کنار پلّه یا کف سطح 
انتهای آن  ابتدا و  از  شیبدار، حّداقل 30 سانتی متر 

پیشامده تر و موازی کف باشد. )شکل 6(
  ارتفاع میلۀ دستگرد از کف برای بزرگساالن 85 

سانتی متر و برای کودکان 60 سانتی متر باشد.

شکل 4ـ خروجی اضطراری باید هم سطح 
باشد.

بر  میلۀ دستگرد کمکی  شکل5 ـ نصب 
روی در

شکل 6  ـ پیشامدگی میله های دستگرد

خروجی 
اضطراری

هم سطح
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طبقه بندی آتش سوزی بر مبنای استاندارد 
اروپایی عبارت است از:

2ـ شانه 1ـ ترقوه باال 
4ـ دنده 3ـ جلوي بازو 

6  ـ سطح داخلی آرنج 5  ـ جناغ سینه 
8  ـ دست 7ـ ساعد  

10ـ ران 9ـ کشاله ران 
12ـ سمت ساق پا 11ـ کاسه زانو 
14ـ جلوی مچ پا 13ـ ساق پا  
16ـ پشت کتف 15ـ انگشتان پا 

18ـ دنبالچه  17ـ کلیه  
20ـ عضالت ساق پا 19ـ پشت زانو 
22ـ استخوان قوزک 21ـ تاندون مچ پا 

شکل 7 ـ  نقاط آسیب پذیر بدن
جلوي بدن پشت بدن

 A جامدات قابل اشتعال )مواد خشک(دسته

 B مایعات قابل اشتعالدسته

 C گازهادسته

 D فلزات قابل اشتعالدسته

 E وسایل الکتریکی )برقی(دسته

 F روغن ها و چربی های خوراکدسته

نقاط آسیب پذیر بدن
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دستورالعمل استفاده از خاموش کننده ها 
1  در استفاده از خاموش کننده ها از روش PASS استفاده کنید.

.)Pull( ضامن را جدا کنید )الف
.)Aim( آتش را با سر پاشنده نشانه بگیرید )ب( پایه )بن

.)Squeeze( دسته خاموش کننده را فشار دهید )ج
.)Sweep( به صورت جاروب کردن، آتش را اطفا کنید )د

شکل 8

انواع آشکار ساز 

کاربردنام کاشفردیف

آشکار ساز دود می باشدپرتوی1

آشکار ساز دود و حرارت می باشدترکیبی2

بر اساس میزان حرارت عمل می نمایدحرارتی افزایشی3

بر اساس غلظت دود در محل عمل می نمایددودی4

بر اساس پرتوهای شعله عمل می نمایدشعله5

 هررنگ در پانل اعالم حریق 

LED نشانهرنگ

دستگاه به برق شهر متصل است. یعنی در هنگام فعال بودن دستگاه حتماً این نشانگر روشن است.سبز

این نشانگر فقط در صورت بروز خطا در سیستم روشن می گردد.زرد

روشن شدن این نشانگر به معنی وجود یک آالرم در سیستم می باشد.قرمز
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کلیدهای روی پانل اطفای حریق

کلید اول 
برای پاک کردن حافظه به کار می رود. اگر سیستم اعالم خطر یک آالرم دریافت نماید. نشانگرهای 
LED مربوط به زون روشن می شود. این کلید دستگاه را یک بار خاموش و روشن نموده تا دستگاه 

مجدداً به حالت اول در آید.

کلید دوم 
برای بی صدا نمودن آژیرها در سیستم اعالم حریق استفاده می گردد.

کلید سوم 
اگر درپوش یک کاشف را باز کنیم، پانل بالفاصله توسط زنگ اخبار داخلی دستگاه ایجاد هشدار 
می کند، با زدن این دکمه می توانیم صدای زنگ اخبار داخلی دستگاه که ناشی از به وجود آمدن 

خطا است را قطع کنیم.

کلید چهارم 
تست  به منظور  کلید  این  می آید.  در  صدا  به  فالشرها  و  آژیرها  تمام  کلید  این  زدن  محض  به 

اطمینان از شنیده شدن صدای آژیر و نور فالشرها در همه جا استفاده می گردد.
قفل سوئیچی: روی درب پانل یک قفل سوئیچی قرار دارد که به دو منظور مورد استفاده قرار 

می گیرد.
با قفل نمودن این سوئیچ، پانل از دست کاری توسط افراد غیرمجاز محفوظ می گردد.

چهار عدد کلید شاسی روی دستگاه به وسیله این قفل فعال می شوند زیرا در حالت عادی قطع 
هستند و افراد غیرمجاز نمی توانند با آنها کار کنند.

 برای هر سطح حوادث چه باید کرد؟ 

سطح سه ـ زیادسطح دو ـ متوسطسطح یک ـ کمنوع پیامد

صدمات جانی
صدمات در حد کمک اولیه با 

کمتر از یک روز تلف شده
صدمات با یک تا سه روز تلف شده

صدمات با بیش از سه روز تلف 
شده تا مرگ

بیشتر از 200000 یوروتا 200000یوروتا 30000 یوروصدمات مالی

بیش از یک روزبین سه ساعت تا یک روزکمتر از سه ساعتزمان توقف عملیات

 برای ثبت حوادث ثبت موارد ذیل ضروری است 

 کلیات حادثه شامل زمان )تاریخ و ساعت(، محل دقیق وقوع حادثه
   دالیل آنی و ریشه ای حادثه

 میزان خسارات وارده شامل خسارات جانی، مالی، زیست محیطی و زمان توقف عملیات
 شواهد و مصاحبه با شاهدین حادثه
 روزهای تلف شده مصدومین حادثه

 نام، برند، سال ساخت و تعمیرات انجام شده بر روی تجهیزات
 تغییرات انجام شده در طول مدت بهره برداری

 سوابق، گواهینامه ها و آموزش های مصدومین حادثه
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فصل 4

قوانین و دستورالعمل ها 
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طراحي پایانه مسافری جاده ای  

اصالح الیحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد خودروهای مسافربری 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 
به صورت  اجاره بهای مناسب  مقابل  ترابری تشکیل می شوند، در  و  راه  وزارت  که طبق ضوابط 
ماده  این  تبصره  داشت.  خواهند  اولویت  مسافری  تعاونی  شرکت های  نمایند.  واگذار  نمایندگی 
شرایط واگذاری غرفه های پایانه را مطابق با آئین نامه ای اعالم می کند که از سوی وزارتخانه های 
کشور و راه و ترابری، تهیه و به تصویب هیأت محترم وزیران خواهد رسید. این واگذاری مشمول 
یا  متصرفین  برای  پیشه  و  و کسب  استیجاری  حقوق  و  نبوده  مستأجر  و  موجر  قانون  مقررات 

متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد.
ماده )3(:

 بر اساس این ماده مدیریت بهره برداری، برنامه ریزی، سیاست گذاری و نرخ گذاری در امر مسافربری 
به  مربوط  این حوزه، همچنین مسئولیت های  کیفیت عرضه خدمات  بر  نظارت  و  برون شهری 
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 هیأت وزیران رسیده، مشتمل بر 17 ماده است.
امروزه با وجود گسترش شبکه های مختلف حمل و نقل، از میان انواع شیوه های جابه جایی 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 کاال  

 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.
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ماده 2 : انبارها بر حسب نوع کاالیی که در آنها نگهداری می شود به چهار طبقه به شرح زیر 
تقسیم می گردد:
انبارهای ردیف

انواع  ساختمانی،  و  صنعتی  آهن آالت  مانند  نمی سوزند  که  اجسامی  و  مواد  نگهداری  برای   1
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، 
پنبه، پشم غالت، حبوبات، سایر فرآورده های کشاورزی، پارچه های نخی، پشمی، فرش، چتایی، 
کنف، اجناس خرازی، لوازم فلزی ، وسایل الکتریکی و کاالهای  مشابهی که در صندوق های چوبی 

یا کارتن های مقوایی یا لفاف بسته بندی شده باشند.
از قبیل نفت و مشتقات آن.  3 برای نگهداری مواد شیمیایی، دارویی و مایعات قابل اشتعال: 
الکل، رنگ، اسکاتیف، تربانتین، روغن های حیوانی، نباتی، خوراکی، صنعتی، پارافین مایع و جامد، 

داروهای شیمیایی و صنعتی . پیه و نظایر آن.
نقلیه ـ  تویی وسایل  از قبیل الستیک رویی و  نگهداری مواد الستیکی و پالستیکی  برای    4
الستیک و پالستیک ورقـ  اشیای ساخته شده از الستیکـ  مواد خام الستیک، پالستیک، ظروف 

پالستیکی و سایر اشیای ساخته شده از آنها.
تبصره 1:

 نگهداری و انبار کردن مواد محترقه و منفجره از قبیل باروت ـ باروت بی دود ـ نیتروگلیسرین ـ 
دینامیت ـ فولمینات و امثال آنها که فهرست آن از طرف سازمان دفاع غیر نظامی کشور اعالم 
جداگانه  انبارهای  باید  منفجره  مواد  برای  و  است  ممنوع  کلی  به  کاال  انبارهای  در  خواهد شد 
و  از محل مسکونی  دور  و  از محدوده شهر  ایمنی در خارج  و شرایط  مقررات  رعایت جمیع  با 

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 تاریخ اجرای 
مقرر  ضوابط  به  توجه  با  را  خود  انبارهای  وضع ساختمان  سال  یک  مدت  ظرف  آیین نامه  این 
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 
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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.

تبصره : دستورالعمل های اجرایی این ماده به وسیله سازمان دفاع غیر نظامی تهیه و اعالم 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 ممنوع 
با مصالح غیر قابل اشتعال نظیر خرپاها، تیرآهن و یا حمال های بتون آرمه  است. اجزای مقاوم 
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  :

باید طوری باشد که وسایل نقلیۀ  باز و سرپوشیده  انبار اعم از قسمت   موقعیت ساختمان های 
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.
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:
از پوشال، خاشاک خرده چوب، کاغذ و سایر مواد زائد قابل اشتعال  باید  انبارها   محوطه داخل 

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 از یک متر و نیم 
باشد. انبارهایی که عرض آنها بیشتر از 20 متر باشد عرض راهرو کمتر از دو متر نخواهد بود و 
چنانچه انبار به وسایل مکانیکی یا موتوری حمل و نقل مجهز باشد راهروهای متناسب با عبور 
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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:

الف( انبار کاال باید در نقاطی احداث شود که در معرض خطر سیل یا جذر و مد دریا و کانون های 
خطر حریق نباشد.

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.

انبارها باید هر کدام مجهز به یک دستگاه  ج( وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در داخل 
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.

مواقع  برای  و  تعبیه  بهداشتی  اولیه  کمک های  جعبه  دستگاه  یک  حداقل  باید  انبار  هر  در  ه( 
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 و بیشتر 
با قسمت دیگر  باشد حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کاال 1000 متر مربع و فاصله آن 

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.
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ماده 22:
 همه روزه مقارن با تعطیل انبار باید تمام محوطه انبارها از نظر ایمنی به وسیله 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 عالیم 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. 
ماده 25:

 فاصله بین انبارهای محصور و مسقف با دیوارهای مجاور از هر چهار طرف نباید 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 
گاز  کپسول  دستگاه  یک  برق  تابلوی  هر  جهت  و  آتش های خشک  جهت  لیتری  ده  گاز  و  آب 

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 صد متر مربع باید از دو دستگاه کپسول آب و گاز ده لیتری 
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با قطر یک و نیم اینچ )3/64  باید مجهز به شیلنگ آتش نشانی  انبار  استفاده شود و همچنین 
سانتی متر و به طول 20 متر )با فشار کافی( و سر لوله و قرقره و شیلنگ مخصوص آتش نشانی 

باشد.
ماده 33:

انبارهای مواد خشک و مواد زغالی که برای  از  یا قسمتی  انبارهای مخصوص پنبه و   در مورد 
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:
نگهداری  انبارها  این  در  که  اجناسی  است.  ممنوع  کاالها  سایر  نگهداری   3 ردیف  انبارهای  در 

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 یکصد متر مربع و در مناطقی که فاقد وسایل آتش نشانی مجهز است از سی متر 

مربع نباید تجاوز نماید.
ماده 36:

نگهداری انواع مواد قابل اشتعال در ظروف سرباز یا قوطی و بشکه های نشتی ممنوع است.
ماده 37:

باید  اشتعال  قابل  مایعات  و  روغنی  مواد  محتوی  ظروف  و  قوطی ها  شیشه ها،  نگهداری  برای 
قفسه بندی فلزی مناسب فراهم گردد که از وارد آمدن فشار و شکستن آنها 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 صد متر مربع باید مجهز به دو 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 آموزش داده شود. نوع و 
اندازه سرقفل های آتش نشانی هر انبار باید منطبق با نوع و اندازه سرقفل های آتش نشانی شهرداری 

محل انتخاب شود.
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ماده 41:
برای نگهداری اشیای الستیکی و پالستیکی باید از انبارهای محصور و مسقف استفاده شود.

ماده 42:
انبارهای  انواع کاال مجزا و در  از سایر  باید  از ماده 2  کلیه مواد پالستیکی و به شرح ردیف 4 
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 چهار 

نگهداری نمود.
ماده 43:

فشار آب لوله های آب در انبارها نباید از شش 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.
ماده 45:

لوله  اصلی آب و جعبه  باید شیر  انبارهای ردیف 4  از درهای ورودی  در کنار و خارج هر یک 
مخصوص آتش نشانی با حداقل سی متر لوله برزنتی داخل الستیکی و سر لوله کف ساز و دستگاه 
بتوان  آتش سوزی  بروز  صورت  در  که  باشد  موجود  کف  مولد  داروی  لیتر  صد  حداقل  مربوطه 

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 صد متر مربع به دو دستگاه کپسول پودر گاز 12 کیلویی مجهز 
باشند و چنانچه وسعت انبار بیش از یک صد 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 ذیربط ـ شهرداری ها ـ بیمه مرکزی ایران ـ 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.



17

آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی 
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 ـ نگهداري کاال در اماکن گمرکي

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 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 
انتقال دهد و یا صاحب کاال  انبار مناسب  اعاده یا با مسئولیت خود و تحت مراقبت گمرک به 
همزمان با ورود کاال اسناد و مدارک الزم را ارائه و با رعایت سایر مقررات نسبت به ترخیص کاال 

اقدام نماید.
ماده 49:

پروانۀ  اجمالي،  اظهارنامه  آن  براي  که  مي شود  قبول  وقتي  گمرکي  انبارهاي  به  کاال  تحویل   
داخلي،  )ترانزیت(  عبور  مرجوعي،  بري،  کران  موقت،  ورود  خارجي،  )ترانزیت(  عبور  صادراتي، 

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.
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ماده 50  :
انبار ثبت و  انبارهاي گمرکي تحویل مي شود، باید بالفاصله در دفاتر مربوط   هر کاالیي که به 
براي هر ردیف فهرست کل بار )مانیفست( و هر پروانه گمرکي، صورت مجلس ضبط، احکام کتبي 
انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کاال تسلیم شود. مرجع تحویل گیرنده  بارنامه، قبض  و 
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:

با تحویل گرفتن کاال، تمامي اطالعات در خصوص   مرجع تحویل گیرنده موظف است همزمان 
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.
فصل دوم ـ انبارهای اختصاصی، انبارها و سردخانه های عمومی رسمی و گمرک های اختضاصی

ماده 51  :
 گمرک ایران مي تواند با درخواست صاحبان کاال مبني بر تأسیس انبار اختصاصي موافقت نماید، 
نزدیک ترین  نظارت  تحت  اختصاصي  انبارهاي  باشد.  ذیل  به شرح  داراي شرایط  آنکه  به شرط 
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
الف( زمینه فعالیت و کاالي تولیدي با نوع کاالي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت 

داشته باشد.
ب( انبار باید مسقف و کاماًل محصور و پنجره ها و نورگیرها از داخل انبار محصور و داراي یک درب 
ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمپ از داخل جوش کاري به نحوي باشد که از نماي 

بیروني درب انبار هیچ گونه آثاري از جوش کاري 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.
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ج( داراي یک درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمپ از داخل جوش کاري به صورتي 
که از نماي بیروني درب انبار هیچ گونه آثاري از جوش کاري 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  :

فعالیت  قانوني مربوط مجوز  از مراجع  انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي، مکاني است که   
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 5

ضمائم 
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ضمیمه1ـ نمون برگ های تدارکاتی  

 استعالم بها
»  برگ پیشنهاد قیمت«

از بررسی و آگاهی کامل و پذیرش تعهدات و مسئولیت در مورد مطالب و  امضا کننده زیر پس 
مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی و عمومی، 
نقشه های کلی و تفصیلی اجرایی، فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و قبول 
مقررات اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان، تعهد نامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان 
مناقصه عملیات آب رسانی ضلع غربی  اسناد  و  تمامی مدارک  به طور کلی  و  در معامالت دولتی 
مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پس از بازدید کامل از محل کار و با اطالع کامل از جمیع شرایط 

و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نماید که:
1 عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه 

و پیمان 
ریال  )به عدد( 

را به مبلغ ------------------------------------------------ انجام دهم.
ریال )به حروف( 

که معادل................... درصد تخفیف/ افزایش نسبت به برآورد اولیه پیمان می باشد. 
2  چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم 

که: 
الف( اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضا نموده و همراه 
تضمین انجام تعهدات و رسید پرداخت هزینه چاپ آگهی مناقصه در روزنامه را حداکثر ظرف مدت 

هفت روز از تاریخ ابالغ به عنوان برنده مناقصه )به استثنای روزهای تعطیل( تسلیم نمایم. 
ب( ظرف مدت مقرر در پیمان ، ماشین آالت و تجهیزات الزم را در محل کار مستقر ساخته و 
شروع به کار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه 

به اتمام برسانم. 
3 تأیید می نمایم که کلیه ضمائم اسناد و مدارک مناقصه جزء الینفک این پیشنهاد محسوب 

می شود. 
4 اطالع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد. 
5 تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضا و مبادله پیمان و تسلیم تضمین 

اجرای تعهد، تضمین موضوع بند .......... دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت الف تقدیم داشته ام. 
6 تأیید می نمایم که این شرکت به تعداد دارندگان امضای مجاز ذیل برگه پیشنهاد قیمت را 

امضا نموده اند. 
7 در صورتی که کمیسیون این شرکت را به عنوان برنده مناقصه تشخیص دهد، حداکثر ظرف 
مدت یک هفته از تاریخ جلسه بازگشایی نسبت به ارائه مدارک شرکت و ضمانتنامه 5 % مبلغ 
پیشنهادی حسن انجام تعهدات و رسید پرداخت هزینه آگهی مناقصه در روزنامه ها اقدام نمایم. 

8 مدت اعتبار پیشنهاد به مدت سه ماه می باشد. ی/6/10
                                                                                      نام پیشنهاد دهنده:

 /  / تاریخ : 
نام و نام خانوادگی و امضای مجاز تعهد آور و مهر پیشنهاد دهنده: 
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 استعالم وضعیت درخواست خرید 

 رسید انبار 
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ضمیمه2ـ فهرست وارسی بازدید از انبار  

 فهرست وارسی بازدید از انبار  

توضیحات:
جواب بله : رعایت اصول انبارداری در چارچوب آئین نامه.

جواب خیر: عدم رعایت اصول انبارداری.
جواب N/A : با توجه به گروه بندی انبارها سؤال ارتباطی به انبار شما ندارد.

                              نام انبار:                                انباردار:

مالحظاتN/Aخیربلهموضوعردیف

آیا کاال و مواد موجود در انبار بیمه شده اند؟1

2

و  عبور  برای  انبار ها  ساختمان  موقعیت  آیا 
موتوری  غیر  و  موتوری  نقلیه  وسایل  مرور 
جلوی  تا  موانع  با  برخورد  بدون  لزوم  مورد 

درب ورودی انبار مناسب است؟

3
فرش  یا سنگ  بتون  از جنس  انبار  آیا کف 

می باشد؟

4
آیا در انبار دستگاه های هواکش نصب شده 

است؟

آیا تهویه در انبار به خوبی صورت می گیرد؟5

6
انبار از پوشال، خاشاک و خرده  آیا محوطه 

چوب و کاغذ و سایر مواد پاک می باشد؟

7
انتها خط کشی  تا  انبار  راهرو های طولی  آیا 

شده اند؟

8
آیا کلیه کارکنان انبارها، آموزش های الزم در 
خصوص حفاظت و ایمنی و طرز کار با وسایل 

ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفته اند؟

9
آیا وسایل موتوری مخصوص رفت و آمد در 
انبارها هر کدام مجهز به کپسول آتش نشانی 

می باشند؟

10
آیا در انبار جعبه کمک های اولیه نصب شده 

است؟

11
آیا در اطراف بارانداز و انبار روشنایی مناسبی 

پیش بینی شده است؟
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مالحظاتN/Aخیربلهموضوعردیف

12

آیا همه روزهای مقارن تعطیل انبار محوطه 
از نظر ایمنی به وسیله مسئول ایمنی به طور 
دقیق بازدید و نتیجه در دفتر مخصوص ثبت 

می گردد؟

13
آیا عالئم هشدار دهنده در استعمال دخانیات 
مطلقاً ممنوع به تعداد کافی در معرض دید 

وجود دارد؟

14
در صورتی که کف انبار فاقد شیب و آب رو 
با سطح  سانتی متر   5 کاال حداقل  آیا  باشد 

زمین فاصله دارد؟

15
زدن  دور  برای  باز  فضای  انبار  اطراف  آیا 

خودرو های آتش نشانی وجود دارد؟

16
و  انبار  سقف  بین  مناسب  فاصله  آیا 
شده  رعایت  شده  چیده  کاالی  مرتفع ترین 

است؟

17
از یکدیگر  توده های جدا  به صورت  آیا کاال 
چیده شده اند که در موقع آتش سوزی قابل 

مهار کردن باشد؟

18
آیا حداکثر سطح اشغال شده هر قسمت کاال 
و فاصله آن با قسمت دیگر با توجه به عرض 

انبار رعایت شده است؟

19
مکعب  یا  کارتن  فرم  به  که  اجناس  آیا 

می باشند به فرم آجری چیده شده اند؟

20
آیا چیدن آهن آالت در انبار به گونه ای است 
افتادن  و  غلتیدن  خطر  وجه  هیچ  به  که 

قطعات در بین نباشد؟

آیا ارتفاع کاال در انبار مناسب می باشد؟21

آیا کف انبار تمیز و خشک است؟22

آیا مواد کد بندی شده اند؟23

24
آیا از نگهداری سایر کاالها و مواد و انبار مواد 

شیمیایی خودداری می گردد؟

25
انبار طبقه بندی شده و دارای  آیا کاالها در 

محل انبار اختصاصی می باشند؟

26
اشتعال  قابل  مایعات  و  دارو  انبار  کف  آیا 

به طور مرتب شست وشو می گردد؟
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27
مواد  و  کاالها  میزان  با  انبار  ظرفیت  آیا 

شیمیایی مورد نگهداری مطابقت دارد؟

28
آیا گذرگاه های شیبدار )RAMP( در مبادی 

ورودی های انبار وجود دارد؟

29
آیا برای نگهداری مواد، کاال ، ظروف محتوی 
مناسب  فلزی  قفسه بندی  از  مایعات  و  مواد 

استفاده می گردد؟

30
آیا دسترسی به انبار مستقیم و بدون عبور از 

سایر ساختمان ها است؟

31
نگهداری  منطقه  از  جدا  انباردار  دفتر  آیا 

سموم و مواد شیمیایی قرار دارد؟

32
آیا دیواره های داخلی صاف و صیقلی و عاری 

از ترک و لبه می باشد؟

33
اضطراری  درب های  اصلی  درب  عالوه بر  آیا 

نیز در نظر گرفته شده است؟

34
از  تا  بوده  ایمنی  قفل  به  مجهز  درب ها  آیا 

ورود افراد غیر مسئول ممانعت گردد؟

35
آیا کف انبار بلوک بندی و شماره گذاری شده 

است؟

36
عرض  با  راهرو های  بلوک  هر  کنار  در  آیا 
1متری برای جابه جایی، بازرسی، عبور هوای 

آزاد در نظر گرفته شده است؟

37
آیا از عالئم هشداردهنده خطر سموم، آتش زایی 
و عدم اجازه ورود به افراد غیر مسئول استفاده 

شده است؟

38
آیا سیستم خنک کننده و گرم کننده به گونه ای 
طراحی شده اند که موجب گرم شدن و سرد 

شدن مستقیم مواد انبار نگردد؟

39

آیا روشنایی طبیعی به گونه ای طراحی شده 
آنها  در  موجود  سموم  و  شیمیایی  مواد  که 
در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار 

نگیرند؟

آیا دما و رطوبت در انبار کنترل می گردد؟40

41
فوراً  نموده  نشت  و  دیده  آسیب  ظروف  آیا 

بسته بندی و برچسب گذاری می شوند؟
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42
آیا از خوردن، آشامیدن، استعمال دخانیات 

در حین کار در انبار خودداری می شود؟

43

آیا انباردار و کارگران آموزش های الزم را در 
و محل جابه جایی  ثبت  انبارداری،  خصوص 
و  آنها  شناخت  و  شیمیایی  مواد  خطرات  و 
را  احتمالی  حوادث  بروز  حین  در  عملکرد 

دیده اند؟

44
در  کار  نوع  بر حسب  وسایل حفاظتی  از  آیا 

انبار استفاده می گردد؟

45
آیا سموم و مواد شیمیایی ثبت می گردد و 
در دو نسخه در مکانی جدا از انبار نگهداری 

می گردد؟

46
آیا فرم مشخصات محموله به محموله چسبانده 

می شود؟

47
آیا به محض ورود و خروج محموله مشخصات 

کامل محموله توسط انباردار ثبت می گردد؟

48
آیا بازرسی روزانه از ظروف و بشکه ها و گزارش 

نقص و رفع آنها انجام می شود؟

49
آیا مواد شیمیایی و سمومی که سمیت آنها 
بسیار زیاد است در قسمتی جداگانه از انبار 

قرار می گیرد؟

50
آیا انبار به سیستم ثبت ورود و خروج مواد 

برچسب فرم های استاندارد مجهز است؟

51

آیا ظروف و بسته بندی های مواد شیمیایی و 
سموم به طور هفتگی از نظر محل نگهداری، 
ایمنی، وسایل حفاظت  نشت مواد، وضعیت 
و  انبار  محیط  و  انبارها  در  شاغلین  فردی 
همچنین عملیات پاکسازی مورد بازدید قرار 

می گیرند؟

52
هم  از  ناسازگار  سموم  و  شیمیایی  مواد  آیا 

جدا شده اند؟

53

آیا مواد شیمیایی با قابلیت اشتعال باال و میل 
ترکیبی زیاد با حداقل 15 متر فاصله از سایر مواد 
قرار گرفته اند و با عالمت مخصوص مشخص 

شده اند؟
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54
آیا در انبارها ظروف و بشکه های خالی برای 
انتقال محتویات ظروف آسیب دیده موجود 

می باشد؟

آیا در انبار کردن مواد از پالت استفاده می شود؟55

56
و  عالمت گذاری  وضوح  به  عبور  راه های  آیا 

قابل دسترسی هستند؟

57
از  ایمنی  فاصله  در  شده  انبار  کاالهای  آیا 

وسایل برقی قرار دارند؟

58
آیا مایعات قابل اشتعال در ظروف سر بسته 

نگهداری می شوند؟

59
آیا در انبار مایعات قابل اشتعال و انفجار از 
جرقه  ضد  شعله،  ضد  حباب  با  چراغ هایی 

استفاده می شود؟

60
آیا کلیه فیوزها و سایر ادوات و وسایل الکترونیکی 
در این گونه انبارها از نوع ضدشعله انتخاب شده 

است؟

61
آیا تعداد خاموش کننده های دستی در انبار 

کافی است؟

62
مناسب  دستی  خاموش کننده های  نوع  آیا 

است؟

آیا در انبار از فایر باکس استفاده شده است؟63

64
آیا محل قرارگیری فایر باکس ها مناسب و در 

دسترس می باشد؟

65
آیا دستگاه های اعالم و اطفای حریق خودکار 

در انبار نصب شده است؟

66
و  شیر ها  اشتعال،  قابل  مایعات  انبار  در  آیا 
شیلنگ های آتش نشانی در خارج از انبار قرار 

دارند؟
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ضمیمه4ـ لوزی خطر و شرح آن
خطر اشتعال پذیری                                                                                           خطر سالمتی

خطر واکنش پذیری                                                            خطرات خاص

شوک
یی

تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالسالمت

قابلیت آزاد نمودن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
حفاظت کامل و استفاده 
از دستگاه های تنفسی

ممکن است تحت شرایط قابلیت اشتعال باال
عادی منفجر شود

تحت شرایط معمولی 
مشتعل می گردد

ممکن است در اثر حرارت و شوک 
منفجر شود

با حرارت مالیم مشتعل 
می گردد

تغییرات شیمیایی شدید می دهد 
ولی منفجر نمی شود

وقتی حرارت ببیند و گرم 
شود مشتعل می گردد

در اثر استفاده ازحرارت ناپایدار 
می گردد

در حالت عادی پایدار استمشتعل نمی شود

حفاظت کامل وسؤاستفاده از 
دستگاه های تنفسی

از دستگاه تنفسی همراه ماسک 
کامل صورت استفاده گردد
بایستی از دستگاه تنفسی 

استفاده گردد

وسیله خاصی مورد نیاز
 نمی باشد

444

333

222

111

000
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GHS ضمیمه5  ـ برچسب گذاری مواد شیمیایی بر اساس
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واژه نامه

Abandoned Goodsکاالهای متروکه

Abandoned Merchandiseکاالی متروکه

Actual stockموجودی فعلی ـ موجودی واقعی

Acute toxicبسیار سمی

Baleعدل

Batchپارتی ـ محموله

Bill of ladingبارنامه

Bulk cargoبار فله

Bundleبندل

Cageقفس

Card indexکاردکس

Cargo بارـ محموله

Cargo declarationاظهارنامه محموله

Caseصندوق

Consumableکاالهای مصرفی

Containerکانتینر

Corrosiveخورنده

Customs clearanceترخیص گمرکی

Customs dutyحقوق گمرکی

Delivererتحویل دهنده
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Delivery noteبرگه تحویل

Distressed goodsکاالهای توقیفی

Draftبرات ـ حواله ـ پیش نویس

Environmentalزیست محیطی

Explosiveقابل انفجار

Finished goodsکاالهای تمام شده

Flammableقابل اشتعال

Goods in transitکاالهای در راه

Goods receipt noteبرگه رسید کاال

Health dangerخطر سالمتی

Inspection sheetبرگه بازرسی

Jumbo Bagجامبوبگ

Loadingبارگیری

Manifestفهرست کل بار، مانیفست

Material codeکد کاال

Oxidizingاکسید کننده

Palletپالت

Perishable goodsکاالهای فاسد شدنی

Portبندر

Port of dischargeبندر تخلیه بار

Purchase returnبرگشت خرید

Quality controlکنترل کیفیت

Receiptرسید
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Requisitionفرم درخواست کاال از انبار

Returned goodsکاالهای برگشتی

Rollرول

Sales of returnبرگشت از فروش

Severe toxicبه شدت سمی

Shipment adviceبرگه حمل

Technical inspectionبازرسی فنی

Weight noteبرگ باسکول

Detectorکاشف

Sirenآژیر

Fire alarm buttonشستی

Fire alarm panelپانل مرکزی

Interfaceاینترفیس

Test Zone LampsـReset/Resoundکلید اول پانل

Silence Alarm Soundersکلید دوم پانل

Silence fault Soundersکلید سوم پانل

Evacuateکلید چهارم پانل

Near missشبه حادثه

Incidentرویداد

Accidentحادثه
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