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فصل 3

قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه ها
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استانداردهاي فني و نحوة استفاده از تجهيزات ايمني در 
وسايل نقليۀ باري و مسافري1

و صدور  بار  تحويل  يا  مسافر  دادن  از  قبل  است  مكلف  جاده اي  مؤسسه حمل  و نقل  يا  شركت 
صورت وضعيت يا بارنامه براي وسيله نقليه تحت پوشش خود، نسبت به كنترل و تأييد تجهيزات 

ايمني وسيله نقليه مطابق موارد زير اقدام نمايد:

الف( جعبه كمك هاي اولیه درماني
محفظه اي است محكم، غير قابل نفوذ آب و گرد و خاك به داخل جعبه و قابل حمل كه حاوي 
تجهيزات اوليه مورد نياز جهت ارائه كمك هاي اوليه به افراد بيمار يا مصدوم مي باشد و در شرايط 
اضطراري به كار مي رود. تعداد مورد نياز براي هر نوع وسيله نقليه عمومي بايد منطبق با مندرجات 
جعبه  مشخصات  و   )1 شماره  )پيوست  مسافري  و  باري  وسايل نقليه  ايمني  تجهيزات  جدول 
كمك هاي اوليه درماني بايد منطبق با استاندارد ملي شماره 1388 با عنوان »كيت كمك هاي 
اوليه و وسايل  آن براي خودرو ـ ويژگي ها و روش آزمون« و داراي تأييديه وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي باشد. در مواردي كه بيش از يك جعبه كمك هاي اوليه مورد نياز باشد، محل 

قرارگيري آن در داخل كابين يكي در جلو و ديگري در وسط يا انتهاي وسيله نقليه مي باشد. 

ب( عالئم ایمني و هشداردهنده
بروز  يا هنگام  و  ايمني وسيله نقليه  ارتقاي  است كه جهت  به شرح ذيل  ابزاري  و  شامل عالئم 
تصادف، خرابي و يا توقف اضطراري وسيله  نقليه به منظور هشدار و پيش آگاهي به ساير كاربران 

جاده اي به كار مي رود.
  مثلث شبرنگ: صفحه اي است به شكل مثلث متساوي االضالع و داراي وجوه بازتابنده نور كه 
توسط پايه هاي نگهدارنده به صورت عمودي و پايدار بر روي زمين قرار مي گيرد و به منظور 
به كار مي رود. جانمايي  توقف هاي اضطراري  اطراف وسيله نقليه در هنگام  ايمن سازي فضاي 
و استقرار آن در راه هاي دوطرفه در فاصله 70 متري جلو و عقب وسيله نقليه و در راه هاي 
يك طرفه و يا داراي جداكننده مياني در فاصله 70 متري عقب وسيله نقليه )به نحوي كه قابل 
ديدن باشد( مي باشد. تعداد مورد نياز براي هر نوع وسيله نقليه عمومي بايد منطبق با مندرجات 
)پيوست شماره 1( و مشخصات مثلث  باري و مسافري  ايمني وسايل نقليه  جدول تجهيزات 
با عنوان »ويژگي ها و روش هاي آزمون  با استاندارد ملي شماره 3585  بايد منطبق  شبرنگ 

مثلث هاي خطر« و توضيحات مندرج در پيوست شماره 2 باشد.
  بازتابنده ها )ماركرها(: عالئم آگاهي دهنده اي است كه بر روي قسمت عقب بدنة وسايل نقليه 
تعداد  مي گردد.  نصب  وسايل نقليه  ساير  رانندگان  به  پيش آگاهي  منظور  به  سنگين  باري 
مورد نياز براي هر نوع وسيله نقليه عمومي بايد منطبق با مندرجات جدول تجهيزات ايمني 
وسايل نقليه باري و مسافري )پيوست شماره1( و مشخصات و نحوة استفاده از آنها بايد منطبق 

با استاندارد ECE70ـ007011ـ E4 و توضيحات مندرج در پيوست شماره 3 باشد.
  چراغ هاي چشمك زن LED: ابزاري است كه به منظور ايمن سازي فضاي اطراف وسيله نقليه 
در شب و يا در شرايط روشنايي نامناسب در هنگام توقف هاي اضطراري به كار مي رود. استفاده 

1. دستورالعمل اجرايی تبصره ذيل ماده 6 آيين نامه اجرايی تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون رسيدگی به تخلفات رانندگی.
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از آن يا به صورت مجزا و استقرار بر روي زمين و يا همراه با مثلث شبرنگ و از طريق نصب 
بر روي آن مي باشد كه در راه هاي دو طرفه در فاصله هاي 70 متري جلو و عقب وسيله  نقليه 
نقليه  وسيله   عقب  متري   70 فاصله  در  مياني  جداكننده  داراي  يا  يك طرفه  راه هاي  در  و 
مندرجات  با  منطبق  بايد  عمومي  وسيله  نقليه  نوع  هر  براي  نياز  مورد  تعداد  قرار  مي گيرد. 
جدول تجهيزات ايمني وسايل نقليه باري و مسافري )پيوست شماره1( و مشخصات چراغ هاي 

چشمك زن LED بايد منطبق با توضيحات مندرج در پيوست 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 كه در وسايل نقليه حامل محموالت ترافيكي و در صورت بيرون ماندگي بار 

از انتهاي بارگير و يا جلوآمدگي بار از سپر جلو وسيله  نقليه باري مورد استفاده قرار مي گيرد.
پرچم ايمني بايد در نقاط انتهايي بار به نحوي كه براي رانندگان ساير وسايل نقليه قابل رؤيت 
باشد، نصب گردد. تعداد مورد نياز براي هر نوع وسيله نقليه عمومي بايد منطبق با مندرجات 
جدول تجهيزات ايمني وسايل نقليه باري و مسافري )پيوست شماره1( و مشخصات نوارهاي 

شبرنگ پرچم ايمني بايد منطبق با استاندارد EN171 باشد.

پ( كپسول آتش نشاني مناسب و آماده به كار
كپسول حاوي مواد خاموش كننده آتش است كه به منظور خاموش كردن يا كنترل آتش در 
مواقع ضروري در وسايل نقليه نصب مي گردد. كپسول آتش نشاني در وسايل نقليه باري و مسافري 
بايد توسط پايه هاي مخصوص كه جنس آنها باعث ايجاد خوردگي نشده و به طور محكم نصب 
شود به نحوي كه در زمان وقوع آتش سوزي، راننده يا سرنشين ديگري بتواند به آساني به آن 
دسترسي داشته باشد )در مورد خودروهاي مسافري كاربر بايد بتواند حداكثر ظرف مدت 10ثانيه 
بر عملكرد  تأثير منفي  نبايد هيچ گونه  اين كپسول  نگهدارنده آن جدا كند(.  پايه  از  را  كپسول 
خودرو به لحاظ ايمني داشته باشد و تحت هيچ شرايطي خطري نيز براي سرنشينان خودرو از 
جمله برخورد سر آنها با كپسول يا ملحقات آن ايجاد نكند. همچنين بايد در برابر شرايط آب و 

هوايي مؤثر بر مشخصات ايمني و عملكردي آن محافظت شده باشد. 
بر روي بدنه كپسول آتش نشاني مورد استفاده در وسيله نقليه بايد اطالعات زير چاپ يا به صورت 

برچسب درج شده باشد:
   عبارت »كپسول آتش نشاني مورد استفاده در خودرو« با ذكر نوع پودر خاموش كننده

  وزن پودر پر شده در كپسول )بر حسب كيلوگرم(
  فشار كاري و فشار آزمون كپسول )بر حسب كيلو پاسكال(
  محدوده دماي كاركرد كپسول )بر حسب درجه سلسيوس(

  نام يا عالمت اختصاصي سازنده
  آدرس و شماره تلفن سازنده

  عبارت »پس از استفاده مجدداً كپسول آتش نشاني را پر كنيد.« 
  سال ساخت

  شماره ملي استاندارد 9190 و عالمت استاندارد ملي ايران )پس از دريافت عالمت(
تعداد مورد نياز براي هر نوع وسيله نقليه عمومي بايد منطبق با مندرجات جدول تجهيزات ايمني 
وسايل نقليه باري و مسافري )پيوست شماره 1( و ساير مشخصات آن بايد منطبق با استاندارد ملي 

شماره 9190 با عنوان »خودرو ـ الزامات نصب كپسول آتش نشاني« باشد.
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ت( دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فني
ابزاري است كه به منظور ثبت و نمايش مشخصات حركت وسايل نقليه اعم از سرعت لحظه اي، زمان 
توقف، ساعات حركت، مسافت طي شده و... به كار مي رود و نصب و به كارگيري آن در كليه وسايل نقليه 
باري و مسافري مطابق مندرجات بند ث ماده 6 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 31 و 32 قانون 
رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب 91/6/26 هيئت محترم وزيران اجباري است و مشخصات دستگاه 
نيز بايد منطبق با استاندارد ملي شماره 6485 با عنوان »تجهيزات ثبت جاده اي براي خودروهاي 

موتوري« باشد. جهت جلوگيري از دست كاري در عملكرد دستگاه، پلمپ بودن آن الزامي مي باشد.

ث( زنجیر چرخ )در صورت لزوم(
و  بين چرخ وسيله نقليه  افزايش اصطكاك  به منظور  نامساعد جوي  ابزاري است كه در شرايط 
سطح راه به كار گرفته مي شود و كليه وسايل نقليه باري و مسافري بايد در فصول سرما كه احتمال 
برف و يخبندان وجود دارد و يا بر حسب اعالم مأمورين وزارت راه و شهرسازي و يا راهنمايي و 
رانندگي، زنجيرچرخ به همراه داشته باشند تا در مواقع الزم از آنها استفاده گردد. تعداد مورد نياز 
ايمني وسايل نقليه  با مندرجات جدول تجهيزات  بايد منطبق  براي هر نوع وسيله نقليه عمومي 
باري و مسافري )پيوست شماره 1( باشد. الزم به ذكر است، استاندارد مربوط به زنجير چرخ در 

حال تدوين توسط سازمان ملي استاندارد مي باشد.

ج( الستیك هاي آج دار قابل قبول
الستيك هاي وسايل نقليه بايد سالم، فاقد هر گونه پارگي يا آسيب ديدگي، استاندارد و متناسب با 
نوع وسيله نقليه باشد به نحوي كه بتواند وزن كل آن را تحمل كند و اندازه آن دقيقاً مطابق اندازه 
اعالم شده توسط كارخانه سازندة خودرو باشد. ايجاد هرگونه برش در الستيك هاي وسيله نقليه، 
به منظور افزايش تعداد يا عمق شيارهاي آن ممنوع مي باشد و وسايل نقليه تحت هيچ شرايطي 

مجاز به استفاده از الستيك هاي توپر نمي باشند.
تعداد الستيك مورد نياز براي هر نوع وسيله نقليه بايد مطابق آرايش محوري وسيله نقليه بوده و 
مشخصات آن برحسب نوع الستيك و وسيله نقليه بايد حسب مورد منطبق با يكي از استانداردهاي 

زير باشد:
ـ  باياس  كش  يدك  و  باركش  اتوبوس،  عنوان»تايرهاي  با  1ـ   2169  شماره  ملي    استاندارد 

ويژگي ها و روش هاي آزمون« 
ـ  راديال  كش  يدك  و  باركش  اتوبوس،  »تايرهاي  عنوان  با  2ـ  2169  شماره  ملي    استاندارد 

ويژگي ها و روش هاي آزمون« 
  استاندارد ملي شماره 1ـ1093 با عنوان »تايرهاي خودروهاي سواري و وانتي سبك اليه اريب 

)تا معادل 8 اليه( ـ ويژگي ها و روش هاي آزمون« 
  استاندارد ملي شماره 2ـ1093 با عنوان »تايرهاي راديال خودروهاي سواري و وانتي سبك ـ 

ويژگي ها و روش هاي آزمون« 
در كليه وسايل نقليه عمومي، حداقل آج الستيك مجاز )در تمامي سطح رويه( براي چرخ هاي محور 
جلو )راهنما( mm 3/2 و حداقل آج الستيك مجاز )در تمامي سطح رويه( براي چرخ هاي محورهاي 
سائيدگي  ميزان  حداكثر  شناسايي  منظور  به  است  ذكر  شايان  مي باشد.   1/6 mm يدك  و  عقب 
الستيك در اغلب تايرها، در 6 نقطه از كف شيارهاي آج الستيك )كه با درج عالمت بر روي سطح 
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جانبي تاير مشخص گرديده است( زوائد برجسته اي با اندازه mm 1/6 تعبيه شده كه بايد قبل از 
آنكه عمق آج تاير به اين زائده برسد، نسبت به تعويض الستيك اقدام گردد، همچنين استفاده از 

الستيك هاي نو در خودروها كه از تاريخ توليد آنها بيش از 5 سال گذشته باشد مجاز نمي باشد.

چ( تجهیزات ممانعت از پاشش
عبارت است از تجهيزاتی كه به منظور كاهش پاشش قطرات آب پرتاب شده به سمت باال توسط 
الستيك های يك وسيله نقليه در حال حركت به كار می رود. تجهيزات ممانعت از پاشش به طور 

معمول از گلگير، باران گير و لبه های جانبی تشكيل می شود.
  گلگیر: عبارت است از يك عضو صلب يا نيمه صلب به منظور مهار قطرات آب پرتاب شده 
به وسيله الستيك های در حال حركت و هدايت قطرات به سمت زمين. گلگيرها ممكن است 
كالً و يا به طور جزئی قسمت يكپارچه ای از بدنه خودرو يا قسمت های ديگر آن، از قبيل قسمت 

پايينی سكوی بار و غيره باشند.
  باران گیر: عبارت است از يك جزء انعطاف پذير كه به طور عمودی پشت چرخ، در قسمت پايين 
شاسی يا سطح بار يا روی گلگير نصب می شود. باران گيرها نيز بايد خطر پرتاب اشيای كوچك 
به ويژه سنگ ريزه هايی كه به وسيله الستيك ها از زمين برداشته شده و به طرف باال يا به اطراف 

و به سوی كاربران جاده )نظير عابرين پياده( پرتاب می شود را كاهش دهند.
با استاندارد ملی شماره  بايد منطبق  از پاشش  از تجهيزات ممانعت  مشخصات و نحوة استفاده 

6501 و توضيحات مندرج در پيوست شماره 7 باشد.
نياز  كليه تجهيزات مورد  با نوع بار در وسایل نقلیه باري:    تجهیزات مهار بار متناسب 
جهت مهار ايمن و مناسب انواع كاال و تعداد و نحوة به كارگيري آنها مطابق دستورالعمل نحوة 
بارگيري، حمل و مهار ايمن بار وسايل نقليه باربري جاده اي و الحاقيه هاي آن مي باشد. )جداول 

پيوست 1 الی 8(

ح(تجهیزات ایمني وسایل نقلیه خاص
در مورد عالئم و تجهيزات ايمني مربوط به وسايل نقليه حمل محموالت خاص )نظير محموالت 
خطرناك و ترافيكي( و يا وسايل نقليه طويل )Long vehicle( بايد عالوه بر دارا بودن مشخصات 
و تعداد تجهيزات مندرج در اين دستورالعمل ضوابط مربوط به عالئم و تجهيزات ايمني مورد نياز 

در دستورالعمل هاي مربوطه نيز حسب مورد رعايت گردد. 
كليه استانداردهاي ملي اشاره شده در اين 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
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ــ1388122111 )ملی(جعبه كمك های اوليه1

2
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شدا

و ه
ی 

من
م اي

الئ
ع

جزئيات مطابق پيوست 35852222223 )ملی(مثلث شبرنگ

-E4 -007011ماركر عقب
ECE70

جزئيات مطابق پيوست 224ــــ

چراغ های چشمك زن 
LED

جزئيات مطابق پيوست 2222225

پرچم ايمنی شب نما
171 )نوارهای 
شبرنگ( 6494

جزئيات مطابق پيوست 226

جزئيات مطابق پيوست 66517نشانگرهای جانبی

شبرنگ نمايان سازی 
ابعاد

ECE-104جزئيات مطابق پيوست 8ــــ

سيستم های ممانعت از 
پاشش گل

جزئيات مطابق پيوست 9ـــ6501

ــــتجهيزات مهار بار3
مطابق مفاد »آيين نامه نحوه بارگيری، 
نقليه  وسايل  بار  ايمن  مهار  و  حمل 

جاده ای« باربری 
ـ

9190 )ملی( كپسول 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  كپسول هايی  يا   10kg حداقل 

معادل وزن 

از  استفاده  صورت  در 
كپسول هايی با وزن معادل 
از  يكی  كم  دست  بايد 
 5kg حداقل  كپسول ها 

باشد.

ـ6485111111 )ملی(دستگاه سنجش سرعت و زمان5

ـحداقل دو حلقه به ازای هر محور محركـزنجير چرخ6

7
الستيك

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

مطابق آرايش محوری وسيله نقليه

حداقل آج الستيك مجاز 
چرخ های محور جلو

آج  حداقل  و   3/2  mm
مجاز چرخ های  الستيك 
يدك  و  عقب  محورهای 

می باشد.  1/6  mm

پيوست 1
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مثلث شبرنگ استاندارد ملی 3585

توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردیف

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

2

ويژگی های مثلث )مطابق شكل( :

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

عرض نوار بازتابنده بايد بين 25 تا 50 ميلی متر باشد.

عرض حاشيه واقع در بين لبه خارجی مثلث و نوار بازتابنده نبايد بيشتر از 5 ميلی متر باشد.

طول اضالع مثلث مركزی كه باز است حداقل بايد 70 ميلی متر باشد.

فاصله بين سطح پايه و ضلع پايين مثلث نبايد از 300 ميلی متر تجاوز نمايد.

نوار بازتابنده مي تواند يكپارچه يا چند پارچه باشد. رنگ نگهدارنده نوار چند پارچه 
كه نمايان است بايد قرمز باشد.

قسمت های بازتابنده بايد از ماده قرمز رنگ يكنواخت ساخته شود.

پيوست 2ـ مثلث شبرنگ

500± 50

50-25

  ≥ 50

R=15 ± 5

r ≥ 20

r ≥ 5

  ≥ 70

h 
≥ 

60
0

 5

≥ 315cm2

لبه هایی كه لزومًا قرمز رنگ 
هستند حداكثر 5 میلی متر

قسمت منعکس كنندۀ
 نور قرمز رنگ

قسمت فلورسنت قرمز رنگ
مساحت كل ین

زم
ع 
تفا
ار
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E4 ـ007011 ـECE70 ماركر عقب

توضیحاتمشخصه فني و حدود قابل قبولردیف

1

مشخصه های عمومی :

اجزای ماركر عقب نبايد قابل برچيده شدن باشد.     

ماركر عقب بايد دارای يك اتصال پايه دار و با دوام با انتهای وسيله نقليه باشد.به طور 
مثال توسط پيچ، پرچ يا چسب

سطح خارجی شب نمای عقب بايد به آسانی قابل تميز كردن باشد.در نتيجه هيچ گونه 
ناصافی كه از تميز كردن سطح خارجی جلوگيری می كند وجود نداشته باشد.

جهت و نحوه نصب بر روی وسايل نقليه باربري، )مطابق شكل(.

2

مشخصه های ابعادی :
پهنای ماركر :

بر روی كاميون و تراكتور 10mm ± 140 )مطابق شكل(.
برای تريلرها و نيمه تريلرها 355 ± 200

پيوست3ـ بازتابنده ها )مارکرها(
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شکل الف( شرایط نصب ماركرها در كامیون ها و تریلي ها با طول كمتر 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 سياه و سفيد، رنگ سياه نشانه رنگ قرمز و رنگ سفيد نشانه رنگ زرد مي باشد.
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شکل ب( شرایط نصب ماركرها در كامیون 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 سياه و سفيد، رنگ سياه نشانه رنگ قرمز و رنگ سفيد نشانه رنگ زرد مي باشد.
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شکل پ( جزئیات ماركرهاي 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 بايد حداقل 180 ميلي متر باشد.

  باتري اين چراغ ها بايد داراي طول عمر مفيد حداقل 600 ساعت براي حالت چشمك زن و 
200 ساعت براي حالت پيوسته روشن باشد.

  حباب اين چراغ ها بايد دوطرفه باشد.
  تعداد 60 فالش در هر دقيقه را دارا باشد.

  شدت نور چراغ هاي چشمك زن حداقل بايد dc 12 باشد.
  چراغ بايد قابليت ايستايي در روي سطح صاف را داشته باشد.

  چراغ بايد قابليت آويز را داشته باشد.

پيوست   4  
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پيوست5   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 زمين حداقل 250  ارتفاع: نسبت 
ميلی متر و حداكثر 900 ميلی متر كه ارتفاع 

می تواند تا 1500 ميلی متر افزايش يابد.
از  بيش  نبايد  روشنايی  سطح  نقطه  پهنا: 
خودرو  لبه  خارجی ترين  از  400  ميلی متر 

فاصله داشته باشد.
از 600  كمتر  نبايد  شب نما  داخلی  لبه های 
كلی  پهنای  باشد.اگر  داشته  فاصله  ميلی متر 
اين  است  ميلی متر   1300 از  كمتر  خودرو 

فاصله می تواند تا 400  ميلی متر كاهش يابد.

2 عدداستاندارد 11889تعداد شب نما 2

بند 4 استاندارد مشخصات ويژه3
6494

مشخصات 4
مطابق با استانداردفصل 3ظاهري و ابعاد

تصویر قسمتی از عقب وسیله نقلیه است كه شب نما روی كناره 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
ويژگي كلي 
چراغ هاي 

نشانگر جانبي
فصل 3 ـ بند 2

بايد به نحوي طراحي و ساخته شود كه در 
عملكرد  نوسانات،  علي رغم  عادي  كاركرد 

مطلوبي داشته باشد.

بند 5  ـ11 تعداد2
استاندارد 11889

برای خودروهای با طول بيش از6 متر اجباری 
است و حداقل تعداد در هر طرف بايد الزامات 

مربوط به وضعيت طولی را رعايت نمايد 

بند 5 ـ11 موقعيت نصب3
استاندارد 11889

حداقل  زمين  سطح  باالی  از  ارتفاع: 
250  ميلی متر و حداكثر 1500ميلی متر

يك  در  جانبی  نشانگر  يك  حداقل  طول: 
شود.نزديك ترين  نصب  خودرو  ميانی  سوم 
از 3  متر از  نبايد بيش  چراغ نشانگر جانبی 

جلو خودرو فاصله داشته باشد.
فاصله ميان دو چراغ نشانگر جانبی مجاور از 
هم نبايد از 3  متر بيشتر باشد كه با توجه به 
ساختار خودرو تا 4  متر نيز قابل قبول است.

با  جانبی  نشانگر  چراغ  عقب ترين  فاصله 
انتهای خودرو نبايد بيش از 1  متر باشد.

برای خودروهايی كه طولشان بيش از 6 متر 
نباشد كافی است كه چراغ های نشانگر جانبی 
انتهايی  سوم  يك  در  يا  اوّل  سوم  يك  در 

خودرو نصب شود.

پيوست6   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 بايستي داراي استاندارد 104 ـ ECE باشد. 
  شبرنگ بايد داراي عرض 5 سانتي متر باشد. 

  رنگ شبرنگ ها در عقب قرمز و در ساير نقاط زرد و يا سفيد باشد.

نحوۀ نصب 
  شبرنگ ها بايستي در قسمت پايين در ارتفاع حداقل 50 سانتي متر و حداكثر 150 سانتي متر 

از سطح زمين نصب گردد.

پيوست 7

در قسمت پايين وسيله نقليه شبرنگ بايستي تمام پهناي وسيله نقليه را پوشش دهد. 

حداكثر 150 سانتي متر
حداقل 50 سانتی متر
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اتاق  باالي  گوشه هاي  در  به صورت شكل  حداقل  يا  كامل  بايد  فوقاني  قسمت هاي    در 
وسيله  نقليه به طول حداقل 30 سانتي متر از هر طرف نصب گردد. 

حداقل 30 سانتی متر

حداكثر فاصله شبرنگ از لبه هاي اتاق در قسمت هاي باالي كف اتاق نبايد بيشتر از 40  سانتي متر باشد.

حداكثر40 سانتي مترحداكثر40 سانتي متر

حداكثر40 سانتي متر
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استاندارد ملي ایران به شماره 6501

توضیحات مشخصه كیفي و حدود قابل قبول

1ـ1ـ گلگيرها بايد مناطق نزديك به باال، جلو و پشت الستيك يا الستيك ها را به طريقه زير بپوشانند: 
در حالت محورهاي منفرد يا محورهاي چندتايي كه در آن فاصله )d( مابين الستيك ها روي 
محورهاي مجاور، از 300 ميلي متر تجاوز مي كند، لبه پاييني كناره بيروني، بايد با فواصل و شعاع هاي 

زير كه نسبت به مركز چرخ اندازه گرفته مي شود قرار گيرد )شكل2(.
الف( محورهاي مجهز شده چرخ هاي هدايت شونده يا خودگردان

RV ³1/5R )30º در c از لبه جلو )به سمت جلوي وسيله نقليه( )نوك
به لبه عقب )به سمت عقب وسيله نقليه( )نوك A در 100 ميلي متر(

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

RV ³1/25R
به لبه عقب )نوك A در 100 ميلي متر(

كه در آن R شعاع الستيكي است كه در وسيله نقليه نصب شده، و فاصله RV كه به عنوان 
شعاعي كه لبه پايين كناره خارجي قرار گرفته تعريف مي شود.

1ـ2ـ در حالت محورهاي چندتايي كه فاصله )d( مابين الستيك ها روي محورهاي مجاور از 300 
ميلي متر تجاوز نمي كند، لبه هاي خارجي قرار گرفته در فضاي بين محورها نبايد در فاصله بيان 
شده در بند 1ـ1 قرار گيرد و بايد به گونه اي به سمت پايين امتداد يابد كه از 150 ميلي متر 
باالي خط افقي عبوري از مركز چرخ ها بيشتر نشود، يا به اندازه اي كه فاصله افقي بين لبه هاي 

پاييني از 60 ميلي متر تجاوز نكند )شكل4ـ الف(

پهناي  تمام  پوشاندن  جهت  الاقل  كه   )1 )شكل   )q( كلي  عرض  داراي  بايد  گلگير  1ـ3ـ 
الستيك)b( يا تمام پهناي دو الستيك )t( )براي حالت چرخ هاي دوقلو(كافي باشد،استفاده 
 )t(و )b( از اين مقادير ميانگين براي الستيك/ چرخ، به وسيله سازنده مشخص مي شود. ابعاد
بايد به    استثناي هر  گونه عالمت، شيار، نوار محافظ و غيره روي ديواره الستيك در ارتفاع توپي 

اندازه گرفته شوند.

1ـ4ـ سمت جلوي قطعه عقب گلگير بايد به وسيله كاهش پاشش مجهز شود. اين ماده بايد 
داخل گلگير را به اندازه ارتفاع معين شده به وسيله خط مستقيمي كه از مركز چرخ مي گذرد و 

زاويه حداقل 30 درجه را با افق تشكيل مي دهد )شكل3(، بپوشاند.

1ـ5ـ اگر گلگيرها از چندين جزء ساخته شده باشند، به هنگام نصب، نبايد داراي روزنه اي باشد 
كه اجازه پاشش به بيرون را در زمان حركت وسيله نقليه بدهد.

2ـ1ـ پهناي باران گير بايد الزامات براي )q( در بند )ج( 1ـ1 را برآورده كند، مگردر موردي كه باران گير 
در داخل گلگير است،كه در چنين حالتي پهناي آن بايد الاقل با آج تماس الستيك برابر باشد.

2ـ2ـ اصوالً جهت باران گير بايد عمودي باشد. حداكثر ارتفاع لبه پاييني نبايد از 200 ميلي متر 
بيشتر شود )شكل 3( اين فاصله در حالت آخرين محور تا 300 ميلي متر افزايش مي يابد كه 
در آن، فاصله شعاعي لبه پاييني كناره خارجي، RV، از ابعاد شعاع الستيك هاي نصب شده روي 

چرخ هاي محور، متجاوز نمي شود.

پيوست 8   ـ خودروـ سيستم هاي ممانعت از پاشش گل
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2ـ3ـ باران گير نبايد بيش از 300 ميلي متر )كه به صورت افقي اندازه گيري مي شود( از لبه عقبي 
الستيك فاصله داشته باشد.

2ـ4ـ در حالت محورهاي چندتايي كه فاصله )d( بين الستيك هاي محورهاي مجاور كمتر از 
250 ميلي متر است، تنها مجموعه چرخ هاي عقب بايد به باران گير مجهز شوند. در زماني كه 
فاصله )d( بين الستيك هاي محورهاي مجاور بيشتر از 250 ميلي متر است،  در اين شرايط 

بايد يك باران گير پشت هر چرخ، )شكل4ـ ب(، قرار گيرد.

2ـ6ـ وجود شكاف هايي كه امكان پاشش به بيرون را فراهم كنند، بين لبه عقب پاييني گلگير 
و باران گيرها مجاز نيست.

3ـ كناره بیروني
عبارت است از عضوي كه تقريباً در داخل يك صفحة عمودي كه با صفحة طولي وسيلة نقليه 

موازي مي باشد قرارداشته، و ممكن است قسمتي از گلگير يا بدنة وسيله نقليه باشد.
3ـ1ـ1ـ در حالت چرخ هاي هدايت نشونده، فاصله ) e ( بين صفحة طولي مماس بر ديواره 
از  بايد  كناره  داخلي  لبه  و  زمين  نزديك  در  الستيك  تحدب  از  الستيك، صرف نظر  بيروني 
75 ميلي متر متجاوز نشود مگر اينكه شعاع لبه داخلي كناره، مساوي يا كمتر از 1 باشد، كه 

نمايد.)شكل1( تجاوز  ميلي متر  از 100  نبايد  درچنين حالتي 

3ـ1ـ2ـ عمق كنارة خارجي در همه نقاط پشت خط عمودي عبور كننده از مركز چرخ، نبايد 
كمتر از 45 ميلي متر امتداد داشته باشد. ممكن است عمق كناره ها در جلوي اين خط به تدريج 

كاهش پيدا نمايد.

3ـ2ـ در هنگام حركت وسيله نقليه هيچ گونه سوراخ ها و گشودگي هايي كه قادر به پاشش به 
بيرون هستند نبايد در كناره هاي خارجي يا مابين كناره هاي خارجي و قسمت هاي ديگر گلگير 

موجود باشند.

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

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

شکل 4ـ ب ـ موقعیت سیستم هاي ممانعت از پاشش براي محورهاي چندتایي
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فصل اول ـ كلیات
  ماده 1: اصطالحات به كاررفته در اين آيين نامه به شرح زيرتعريف می شوند: 

و  شركت ها  كليه  آيين نامه،  اين  از  حمل و نقل  متصدی  از  منظور  كه  حمل و نقل  متصدی  الف( 
مؤسسات حمل و نقل، سازمان ها، كارخانجات و... اعم از دولتی و غيردولتی می باشند كه به حمل ونقل 

محصوالت خطرناك )توليدات يا مواد اوليه( مبادرت می ورزند.
ب( مواد خطرناك: موادی كه نسبت به بهداشت يا سالمت انسان، حيوان و محيط زيست ذاتاً خطرزا 

بوده و مشمول يكی از طبقه بندی های نه گانه زير می باشند: 
1ـ طبقه يك: اين طبقه به سه دسته تقسيم بندی می شود: 

1ـ1ـ مواد و محصوالت منفجره.
1ـ2ـ محصوالت كاالهايی كه با مواد منفجره انباشته گرديده اند.

1ـ3ـ محصوالت و كاالهايی كه ايجاد آتش سوزی و احتراق می نمايند.
2ـ طبقه دو: اين طبقه مشتمل است بر گازهای تحت فشار مايع نشده و گازهای نامحلول تحت فشار.

3ـ طبقه سه: اين طبقه مشتمل است بر مايعات قابل اشتعال.
4ـ طبقه چهار: اين طبقه به سه دسته تقسيم بندی می شود:

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

3ـ4ـ موادی كه بر اثر تماس با آب يا مجاور با رطوبت،گازهای قابل اشتعال توليد می كنند.
5 ـ طبقه پنج: اين طبقه به دو دسته تقسيم می شود: 

1ـ  5 ـ موادی كه باعث ايجاد زنگ زدگی می شوند 
2ـ  5  ـ پراكسيدهای آلی 

6  ـ طبقه شش: اين طبقه به دو دسته تقسيم بندی می شود:
1ـ6   ـ محصوالت سمی 

2ـ6   ـ مواد و محصوالت متعفن كه باعث ايجاد و نشر بيماری های عفونی می گردند.
7ـ طبقه هفت: مواد راديواكتيو 

8   ـ طبقه هشت: مواد خورنده و اسيدها 
9ـ طبقه نه: مواد و محصوالت خطرناك متفرقه 

فهرست و اقسام مواد خطرناك كه تحت هر يك از طبقات نه گانه فوق قرار می گيرند در ضميمه )ز( 
اين آيين نامه آمده است. همچنين در ميان مواد خطرناك موضوع طبقات 2و4، موادی وجود دارند 
كه از حيث اهميت خطر و نحوه حمل، عالوه بر مقررات كلی دارای شرايط خاصی هستند كه شرح 

هر يك از طبقات مذكور به ترتيب در ضميمه )ح( و )ط( اين آيين نامه آمده است.
  ماده 2: انجام هرگونه عمليات حمل و نقل جاده ای ماده خطرناك از نقطه ای به نقطه ديگر در 

داخل كشور مستلزم رعايت مقررات و ضوابط مندرج در اين آيين نامه می باشد: 
تبصره: برنامه زمان بندی و مراحل اجرای مفاد آيين نامه به شرح زير است:

1ـ كليه شرايط و ضوابط مربوط به فصول اول و دوم اين آيين نامه در خصوص كليات و مقررات 

آيين نامه اجرايی حمل و نقل مواد خطرناک مصوب مورخ 
سال  اصالحات  همراه  به  وزيران  هيئت   1380/12/22

1383/07/23
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مربوط به عمليات بارگيری، حمل و نقل و باراندازی مواد خطرناك پس از تصويب آيين نامه 
الزم االجرا می باشد.

2ـ كليه شرايط و ضوابط فصل سوم آيين نامه در خصوص مقررات مربوط به وسايل نقليه حامل 
مواد خطرناك حداكثر تا 1سال پس از تاريخ تصويب آيين نامه الزم االجرا می باشد. با وجود 
اين مهلت رعايت مقررات مربوط به فصل سوم برای وسايل نقليه حامل مواد سوختی در كشور 

2سال پس از تصويب آيين نامه است.
و  راننده  به  مربوط  مقررات  درخصوص  آيين نامه  اين  چهارم  فصل  ضوابط  و  شرايط  كليه  3ـ 
كمك راننده وسايل نقليه حداكثر تا شش ماه پس از تاريخ تصويب آيين الزم االجرا می باشد و كليه 
متصديان حمل و نقل موظف اند ظرف مدت ياد شده اقدامات الزم را برای اجرای آن به عمل آورند.

  ماده 3: راننده وسيله نقليه حامل مواد خطرناك بايد همواره حين عمليات حمل و نقل كاالی 
خطرناك اسناد مربوط به خصوصيات و نحوه حمل اين گونه كاالها را وفق ضميمه )ب( اين 

آيين نامه در اختيار داشته باشد تا هنگام درخواست مقامات ذی صالح ارائه نمايد.
تبصره: در موارد حمل و نقل فراورده های نفتی، فرم طراحی شده توسط شركت ملی پخش 
فرآورده های نفتی مشروط به درج موارد و اطالعات مربوط، به عنوان ضميمه »ب« موضوع اين 
ماده تلقی شده و ارائه فرم يادشده به ضميمه بارنامه مربوط توسط راننده وسيله نقليه حامل 

فراورده های نفتی كفايت می كند.
  ماده 4: وسايل حمل و نقل حامل مواد و محموالت خطرناك بايد درحين عمليات حمل و نقل 

كليه نشانه ها و عالئم مندرج در ضميمه )الف( اين آيين نامه را دارا باشند.
تبصره: به شركت های حمل و نقل مهلت داده می شود تا نسبت به فراهم نمودن زمينه اجرای 

مفاد اين ماده درخصوص حمل و نقل فراورده های نفتی تا پايان سال 1383 اقدام نمايند.
  ماده 5: فرستنده كاال و محصول خطرناك مكلف است پيش از تنظيم قرارداد حمل و نقل كاال، 
طی اظهارنامه ای مطابق فرم پيوست شماره يك از ضميمه )ب( متصدی حمل و نقل را از خطرناك 
بودن محموله و همچنين نوع خطر و اقدامات احتياطی كه بايد در حين حمل و نقل كاالی موصوف 

به عمل آيد، مطلع نمايد. 
تبصره: چنانچه متصدی حمل و نقل از وجود كاالی خطرناك آگاه نشده باشد، پس از وقوف 
به موضوع بايد با هماهنگی سازمان حفاظت محيط زيست يا واحدهای تابعه آن و كسب اجازه 
مدعی العموم حوزه قضايی محل توقف، نسبت به تخليه محموله اقدام نموده يا به محل بارگيری 
عودت نمايد. در اين شرايط صاحب كاال مطابق قوانين و مقررات موجود مسئول جبران كليه 
خسارت ها و هزينه هايی است كه از تحويل چنين كااليی به متصدی حمل و نقل، شخص ثالث 

يا دولت وارد گرديده است. 
  ماده 6: در صورت عدم رعايت ضوابط و دستورالعمل های مندرج در اين آيين نامه با تخلفات 

به شرح زير برخورد خواهد شد:
الف( مؤسسات و شركت های حمل و نقل جاده ای براساس ماده 13 مقررات و آيين نامه حمل و 
نقل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت و تعطيلی شركت ها و مؤسسات حمل و نقل جاده ای 

موضوع ماده 14 اصالحيه قانون نحوه رسيدگی به تخلفات و اخذ جرايم رانندگی. 
ب( رانندگان وسايل نقليه براساس جداول جرايم رانندگی موضوع ماده 2 قانون نحوه رسيدگی 

بر تخلفات و اخذ جرايم رانندگی.



56

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 خطرناك را دارد كه در طبقه بندی مواد 
خطرناك تحت طبقات 1،6،8 و 9 شناسايی گرديده اند مكلف است جهت هماهنگی و تعيين 
مسير مجاز تردد از مبدأ به مقصد و با اولويت جاده های خارج از شهرها به سازمان راهداری 
به همراه  ارائه درخواست كتبی  مراجعه و ضمن  تابعه  يا سازمان های  و حمل   و   نقل جاده ای 

اظهارنامه صاحب كاال، مجوز و مسير عبور مواد خطرناك را دريافت نمايد. 
تبصره: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای می تواند مجوزعبور و مسير حمل و نقل بعضی از 

مواد خطرناك را به صورت مدت دار ارائه نمايد.
  ماده 8: وسيله نقليه حامل مواد خطرناك صرف نظر از وزن و حجم محموله فقط در ساعات 
روز مجاز به تردد در جاده های كشور خواهد بود و بايد قبل از پايان روز در پاركينگ مناسب 
توقف و تا آغاز روز بعد از حركت خودداری كند. در صورت لزوم سازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای نقشه مسيری را كه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك برای رسيدن به مقصد بايد 
طی كند و توقف های غير اضطراری بين راه در آن پيش بينی شده است را در اختيار متصديان 
حمل و نقل قرار خواهد داد و راننده مكلف است وسيله نقليه را در مسير تعيين شده هدايت 
كند. در نقشه مورد بحث سعی خواهد شد كه وسيله نقليه حتی المقدور از نقاط كم جمعيت و 
احياناً جاده های كمربندی شهرها عبور داده شود و توقف های بين راه دور از وسايل نقليه ديگر 

و محل های امن و خلوت انجام گيرد. 
تبصره: دارندگان وسايل نقليه حامل فراورده های نفتی موظف اند حداكثر تا پايان شهريور ماه 
به كنترل لحظه ای سرعت مجاز، ساعت مجاز  به نصب تجهيزات مربوط  سال 1384 نسبت 
رانندگی و امثال آن اقدام نمايند. پس از آن تاريخ وسايل نقليه حامل فرآورده های نفتی تنها 

در صورت نصب تجهيزات ياد شده مجاز به تردد در شب می باشند.
  ماده 9: پارك و توقف وسايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك در طول جاده ها فقط 

تحت شرايط زير امكان پذير است: 
الف( نصب گوه به تعداد حداقل 2عدد و متناسب با تعداد چرخ های وسايل نقليه حامل مواد و 

محصوالت خطرناك در حين توقف الزامی است. 
ب( موتور وسيله حامل مواد و محصوالت خطرناك نبايد به هيچ عنوان نشت يا سرريز داشته 

باشند.
چ( وسايل نقليه حامل مواد و محصوالت خطرناك بايد در نقاط با شيب كم توقف كنند و از 
پارك و توقف وسيله نقليه در سربااليی يا سرازيری هايی كه توسط وزارت راه و شهرسازی با 

عالئم مشخص شده اند، خودداری نمايد.
ح( در مواقعی كه راننده وسيله نقليه حامل مواد خطرناك به  ناچار مجبور به توقف شود بايد 
وسيله نقليه را حتی المقدور منتهی اليه سمت راست جاده از محوطه باز دور از پل ها و تونل ها 

و تأسيسات رفاهی بين راه متوقف نمايد.
خ( در توقف های بين راه و توقف های اضطراری بايد راننده يا كمك راننده در وسيله نقليه يا 
اطراف آن باقی مانده و از آن مراقبت نمايد. عالوه بر اين ضرورت در مواضع 10 متری ابتدا و 
انتهای وسيله نقليه متوقف شده چراغ های 24 ولتی يا 12 ولتی زردرنگ الكتريكی نصب شود 

كه تأمين نيروی آنها مستقل از وسيله نقليه صورت می گيرد.
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  ماده 10: رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك در هنگام سوخت گيری بايد موارد زير 
را رعايت كنند:

الف( سوخت گيری حتی االمكان در پمپ های دور از شهرها و مراكز جمعيتی صورت گيرد.
ب( وسيله نقليه ديگری در جلو يا عقب وسيله نقليه حامل مواد خطرناك مشغول سوخت گيری 

يا در انتظار نوبت نباشد.
ج( موتور وسيله نقليه حامل مواد خطرناك بايد در حين سوخت گيری خاموش باشد.

د( راننده يا كمك راننده وسيله نقليه نبايد از آن دورشوند.
  ماده 11: وسايل نقليه حامل محموالت خطرناك نبايد تحت هيچ شرايطی وسيله نقليه ديگری 

را يدك كشی نموده يا توسط وسيله نقليه ديگری يدك كشی شود.
  ماده 12: حمل مسافر و سرنشين به استثنای راننده و كمك راننده يا عوامل ديگری كه با 
تشخيص متصدی حمل و نقل بايد همراه محموله و وسيله نقليه درعمليات حمل و نقل كاالی 

خطرناك باشد، ممنوع است.
  ماده 13: استعمال دخانيات يا استفاده از هرگونه وسيله روشنايی يا آتش زا در داخل وسيله 
نقليه يا در فاصله 50 متری آن در حين انجام عمليات حمل و نقل مواد خطرناك ممنوع است.

  ماده 14: چنانچه به هر دليل در حين عمليات باراندازی يا بار گيری به ناچار بايد در محوطه ای 
تعدادی وسيله نقليه حامل مواد خطرناك متوقف شوند يا در توقفگاه مناسبی تعدادی از اينگونه 

وسايل نقليه متوقف شده اند بايد شعاع 20 متری را برای فاصله يكديگر حفظ كنند.
  ماده 15: در صورتی كه پمپ تخليه كاالی خطرناك از نيروی موتور وسيله نقليه انرژی خود را 

كسب نمی نمايد بايد در حين تخليه، موتور وسيله نقليه خاموش باشد.
تبصره 1: چنانچه وسيله نقليه، حامل محموله خطرناكی از طبقات 6،8 و 9 باشد و محل تخليه 
به موتور پمپ تخليه  نقليه مجهز  بايد وسيله  باشد،  واقع شده  باراندازی در مكانی مسقف  و 

محموله باشدكه منبع انرژی آن مستقل از موتور محركه وسيله نقليه است.
تبصره 2: چنانچه وسيله نقليه، حامل محموله خطرناكی ازطبقات 1،6،8و 9 بوده و محل تخليه 
و باراندازی در مكانی مسقف واقع شده باشد بايد در حين تخليه موتور وسيله نقليه خاموش باشد.
  ماده 16: حمل مواد خطرناك در بارگير و يدك مستقل و همچنين حمل مواد خطرناك طبقات 

1،6،8،9 در وسايل نقليه مفصل دار ممنوع است 
  ماده 17: محموالت خطرناك از طبقه 4 و رديف 3ـ4 بايد در بارگيرهای مسقف و مقاوم نسبت 

به نفوذ آب و رطوبت حمل شوند.
  ماده 18: چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك به دليل نقص فنی ناچار به توقف طوالنی 
جاده ای(  نقل  و  و حمل  راهداری  سازمان  مقررات  در چهارچوب  كاال  نظر صاحب  )براساس 
نمايد و متصدی  از موضوع مطلع  را  راننده مكلف است متصدی حمل و نقل  در مسير گردد، 
حمل و نقل نيز مكلف است به محض اطالع وسيله نقليه مناسبی را به همراه عوامل الزم برای 
باراندازی وسيله نقليه معيوب و بارگيری وسيله نقليه اعزامی به محل توقف خودرو اعزام نمايد.

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

  ماده 20: متصدی حمل و نقل مكلف است قبل از اعزام وسيله نقليه جهت بارگيری و حمل 
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محموله خطرناك برنامه زمان بندی سفر را در اختيار راننده قرار دهد و راننده نيز مكلف است 
برنامه تنظيمی از سوی متصدی حمل و نقل را به دقت رعايت نمايد.

  ماده 21: مواد خطرناك از انواع زير گروه های طبقه 1 بايد در كاميون های بار بارگير بسته يا 
دارای درب های كناری )بغل بازشو( حمل شود.

  ماده 22: حداكثر وزن محموله از طبقه 1 در زير گروه 1ـ1نبايد از1000كيلوگرم و در زير 
گروهای 2ـ1و 3ـ1 نبايد از3000 كيلوگرم در هر بارگير تجاوز نمايد.

تبصره: ميزان حمل محموالت متعلق به نيروهای مسلح كشور در صورت ضرورت و با مسئوليت 
وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح از شمول اين ماده مستثنی است.

  ماده 23: متصدی حمل و نقل مكلف است مقررات مربوط به اسناد و مدارك حمل و نقل كاالی 
خطرناك را طبق ضوابط مندرج در ضميمه )ب( رعايت نموده و بسته ها و جعبه های حامل مواد 
خطرناك نيز بايد دارای برچسب ويژه ای باشند كه مشخصات كاالی خطرناك و شماره طبقه 
مربوط به آن مطابق پيوست يك ضميمه )الف( به دقت در آن منعكس شده باشد و روش های 

بسته بندی مندرج در ضميمه )ج( در مورد آنها رعايت گردد. 
  ماده 24: چنانچه وسيله نقليه، حامل محموله ای از طبقه 1 بوده و مقرر است كه محموله آن 
در باراندازهای مختلف تخليه گردد، نحوه بارگيری بايد به نحوی باشد كه بدون جابه جا كردن 

ساير جعبه های حامل كاالی خطرناك و به ترتيب محموله تخليه و باراندازی شود.
  ماده 25: چنانچه وسيله نقليه، حامل مواد خطرناك از طبقه 1توسط مأمورين پليس راه ملزم به 
توقف شود، راننده وسيله نقليه مكلف است در نقطه ای كه پليس راه مشخص نموده است، توقف نمايد.

در  يكديگر  دنبال  به  مواد خطرناك  حامل  نقليه  وسايل  از  كاروانی  در صورتی كه    ماده 26: 
حركت باشند، رانندگان مكلف به حفظ فاصله 80 متری از يكديگر می باشند.

  ماده 27: محموله هايی از نوع دی اكسيدكربن و اكسيد نيتروژن و گازهايی از طبقه 2 بايد در 
وسايل نقليه بدون مفصل و در تانكرهای ثابت كه به نحو مناسبی به شاسی وسيله نقليه محكم 

شده اند، حمل گردند.
  ماده 28: حمل گازهايی از طبقه 2 در مخازن كوچك و در بارگيرهای كانتينرها ممنوع است. 
  ماده 29: حمل مايعات از طبقه 8 فقط توسط تانكرهای ثابت مجاز است و اين گونه مواد نبايد 

به صورت بشكه های مجزا روی بارگيری های كفی يا اتاق دار حمل شوند.

فصل سوم ـ مقررات مربوط به وسایل نقلیه حامل مواد و محموالت خطرناک 
  ماده 30: حمل و نقل كاالها و محموالت خطرناك در صورتی مجاز می باشد كه وسايل نقليه 

حامل اين گونه محموالت دارای شرايط و ضوابط مندرج در اين فصل باشند.
تبصره: حمل و نقل مواد سوختی به صورت مايع يا گاز درصورتی كه ظرفيت وسايل نقليه از 

ميزان زير تجاوز ننمايد، مشمول مقررات اين آيين نامه نمی باشند:
الف( وسايل نقليه دارای تانكرهای قابل تفكيك جهت حمل مايعات با حداكثر ظرفيت 1000 ليتر.

ب( تانك كانتينرها جهت حمل انواع گازها حداكثر حجم 3000 ليتر.
  ماده 31: وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد عالوه برمعاينه فنی معتبر، دارای گواهينامه تأييد 
صالحيت صادره از طرف مؤسسه معتبر به شرح مذكور در ضميمه »د« اين آيين نامه نيز باشند.

تبصره 1: در صورت نبود مؤسسات فنی ذی صالح در شناسايی و بازرسی فنی وسايل نقليه 
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حامل خطرناك، شركت ها و مؤسسات حمل و نقلی شاغل در بخش حمل و نقل مواد خطرناك 
به دفتر  را  نقليه تحت پوشش خود  آيين نامه صالحيت فنی وسيله  اين  موظف اند وفق مفاد 
وارسی و گواهينامه ای مطابق ضميمه )د( را تنظيم و در اختيار رانندگان و عوامل حمل و نقل 
كاالی خطرناك قرار دهند. مسئوليت قانونی ناشی از عدم بررسی دقيق و درست وسايل نقليه 
شاغل در اين بخش، متوجه اين شركت ها و مؤسسات بوده و هرگونه سهل انگاری در صدور 

چنين گواهينامه هايی مشمول مقررات ماده 6 خواهد بود.
تبصره 2: مدت اعتبار اين گواهينامه يك سال بوده و مالك وسيله نقليه مكلف است ظرف يك 

ماه قبل از انقضای مدت گواهينامه آن را تمديد نمايد.
بارگير  و  كشنده  مستقل  بخش   2 از  خطرناك  مواد  حامل  نقليه  وسيله  چنانچه   :3 تبصره 

تشكيل شده باشد بايد هر كدام به تفكيك دارای يك گواهينامه تأييد صالحيت باشند.
تبصره 4: چنانچه وسيله نقليه حامل مواد خطرناك از 2 بخش كشنده و نيم يدك تشكيل 
شده باشد و نيم يدك به صورت مستقل دارای شماره پالك باشد بايد در بند 7 گواهينامه تأييد 

صالحيت شماره پالك نيم يدك نيز درج گردد.
  ماده 32: وسايل نقليه تانكر يا بارگيرهای نيم يدك كه كانتينر های حامل مواد خطرناك را 
حمل می كنند يا وسايل نقليه ای كه مواد و محصوالت خطرناك را به صورت فله حمل می كنند 

بايد از مثلث های خطر در هر دو طرف كانتينر يا تانك استفاده كنند.
  ماده 33: اطالعات زير بايد به صورت خوانا روی بدنه بارگير وسايل نقليه تانكردار كه محموالت 

خطرناك را حمل نمايند درج گردد:
1ـ نام شركت يا مؤسسه حمل و نقل. 

2ـ ظرفيت تانكر.
3ـ وزن خالی تانكر.

4ـ حداكثر وزن تانكر به همراه محموله. 
5  ـ تاريخ و مدت اعتبار بازرسی. 

  ماده 34: اطالعات زير بايد به صورت خوانا بر روی تانك كانتينرهای حامل مواد خطرناك درج 
گردد:

1ـ شماره ثبت تانك كانتينر.
2ـ نام شركت توليد كننده تانك كانتينر.

3ـ شماره سريال اعالم شده توسط شركت توليدكننده تانك كانتينر. 
4ـ مقدار عددی فشار محموله بر حسب مگاپاسكال يا بار.

5  ـ سال توليد تانك كانتينر.
6  ـ ظرفيت تانك كانتينر بر حسب ليتر. 

  ماده 35: وسايل نقليه ای كه محموالت خطرناك با حداكثر نقطه اشتعال 32 درجه سانتی گراد 
را حمل می نمايند بايد سرپوشيده بوده و طرح و ساخت محفظه بارگير آنها به صورتی باشد كه 

محموله آنها تحت اثر دما و حرارت خارج از محيط قرار نگيرند.
  ماده 36: حداكثر عمر تانكرهايی كه به صورت بارگير برای حمل كاالهای خطرناك از طبقه 3 

به كار می روند، نبايد از 8 سال تجاوزكند. 
  ماده 37: تانكرهايی كه در آنها محموالتی از طبقات 2ـ 5 و 8 حمل می شوند بايد از ورقی با 

پوشش گالوانيزه ساخته شوند و عمر آنها نيز از 4 سال تجاوز ننمايد. 
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  ماده 38: وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد در سطح قائم عقب دارای مثلث نارنجی رنگ به 
طول قاعده 40 سانتی متر و ارتفاع 30 سانتی متر با خط مشكی حاشيه ای به ضخامت 15 ميلی متر 

باشند.
تبصره 1: وسايل نقليه تانكردار و بارگيری هايی كه دارای بيش از يك تانكر برای حمل و نقل 
كاالی خطرناك هستند بايد عالوه بر نصب مثلث موضوع اين ماده به دو مثلث خطر با همان 

ابعاد در طرفين نيز مجهز باشند.
تبصره 2: وسايل نقليه حامل محموالت خطرناك به صورت جامد و فله ای عالوه بر نصب مثلث 
خطر موضوع اين ماده، بايد تابلوهای نارنجی را كه شماره كاالی خطرناك، شماره خطر و ساير 

مشخصات الزم در آن ثبت شده است، مطابق ضميمه )ه( داشته باشند.
  ماده 39: وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد به وسايل اطفای حريق متناسب با نوع وسيله 

نقليه و ميزان قابليت اشتغال كاالهای 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 كاالها و محموالت خطرناك در صورتی مجاز می باشد كه رانندگان و كمك رانندگان 

وسايل نقليه حامل اين گونه محموالت دارای شرايط و ضوابط مندرج در اين فصل باشند.
  ماده 41: رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك بايد دارای گواهينامه معتبر متناسب با 
نوع وسيله نقليه تحت راهبری خويش بوده و حداقل مدت 3 سال از زمان صدور گواهينامه 

نيز سپری شده باشد.
تبصره 1: حداقل سن رانندگان كه قصد فعاليت در زمينه حمل و نقل مواد خطرناك را دارند، 

26 سال تمام می باشد.
تبصره 2: حداكثر سن مجاز برای رانندگان وسايل نقليه حامل مواد خطرناك 50 سال تمام 
می باشد. اما در صورت عدم بروز تخلفات از جانب راننده يا در نظر گرفتن امتيازبندی تخلفات 
راننده، متصدی حمل و نقل می تواند با موافقت سازمان از رانندگان با سن بيش از 50 سال و 

كمتر از60 سال استفاده نمايند.
  ماده 42: آن دسته از رانندگان كه مواد خطرناك را داخل تانكرهای ثابت با تانكرهای قابل 
انتقال با ظرفيت بيش از1000 ليتر يا تانك كانتينرهای با ظرفيت بيش از3000 ليتر حمل 
می كنند و همچنين رانندگانی كه به حمل اين مواد توسط وسايل نقليه با وزن ناخالص بيش 
از 3500 كيلوگرم اقدام می نمايند، بايد عالوه بر گواهينامه متناسب با رانندگی وسيله نقليه، 
تأييديه ويژه ای كه مؤيد آشنايی با موضوع حمل و نقل مواد خطرناك، مفاد آيين نامه حمل و نقل 
از بروز حوادث ناشی از حمل و نقل  اقدامات احتياطی جهت اجتناب  جاده ای مواد خطرناك، 
مواد خطرناك و اقدامات پيشگيرانه در جهت جلوگيری از حوادث ناشی از حمل و نقل جاده ای 

اين مواد را مطابق نمونه مذكور در ضميمه »و« را در اختيار داشته باشند.
به جابه جايی مواد  تأييديه ويژه، شركت ها و مؤسسات حمل و نقلی كه  برای صدور  تبصره1: 
از طرف  ارائه شده  براساس ضوابط و دستورالعمل های  خطرناك مبادرت می ورزند، مكلف اند 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام به برگزاری دوره های آموزشی نموده و تأييديه 

ويژه را به رانندگان ارائه كنند.
پخش  ملی  شركت  نفتی،  فرآورده های  حامل  نقليه  وسايل  رانندگان  مورد  در  تبصره2: 
فراورده های نفتی مكلف است دستورالعمل آموزشی رانندگان مربوط درخصوص نحوه مقابله با 
مخاطرات ناشی از حمل كاالهای مذكور و نيز چگونگی بارگيری و حمل كاالهای موصوف را 
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تهيه نمايد و پس از تأييد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، در اختيار متصديان حمل 
و نقل اين قبيل مواد خطرناك قرار دهد.

  ماده 43: رانندگان وسايل نقليه مكلف اند قبل از آغاز عمليات حمل و نقل وسايل و لوازم زير را 
به همراه داشته باشند و درصورت لزوم از آنها استفاده كنند:

1ـ جليقه زردرنگ احتياط مطابق با استاندارد 
از  ناشی  خطرات  و  حرارت  مقابل  در  چشم  از  حفاظت  جهت  مناسب  حفاظتی  عينك  2ـ 

واكنش های شيميايی مواد خطرناك. 
3ـ ماسك مناسب برای تصفيه بخارها و گازهای ناشی از محموالت سمی.

4ـ دستكش الستيكی مناسب و مقاوم در برابر مواد شيميايی. 
5  چكمه الستيكی مقاوم در برابر مواد شيميايی. 

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

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

  ماده 44: به منظور كنترل و ارزيابی ميزان تخلفات رانندگی رانندگان و شركت های حمل و نقل 
از مفاد اين آيين نامه دستورالعمل امتيازبندی تخلفات و نحوه برخورد با رانندگان و شركت ها 
توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و معاونت راهنمايی و رانندگی و امور حمل و نقل 

ناجا تهيه و به مرحلة اجرا گذارده خواهد شد.
  ماده 45: استفاده از راننده ای كه دارای كليه شرايط راننده اصلی باشد، همراه وسيله نقليه 

حامل مواد خطرناك اجباری است.
  ماده 46: رعايت كنوانسيون بازل و مصوبات مرتبط با آن در حمل و نقل جاده ای الزم االجرا است.

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

قسمت اول ـ تعاریف و اصطالحات 
الف( در اين آيين نامه مايع قابل اشتعال به مايعاتی اطالق می شود كه نقطه اشتعال آنها از صد 

درجه سانتی گراد )212 درجه فارنهايت ( كمتر باشد.
ب( مايعاتی كه نقطه اشتعال آنها از 100 درجه سانتی گراد بيشتر باشد مايع غيرقابل اشتعال 

ناميده می شود.
ج( »مخزن روی زمين« به مخازنی اطالق می شود كه هيچ قسمت از آن از سطح زمين طبيعی 

پايين تر نباشد.
د( »مخزن مدفون« به مخازنی اطالق می شود كه كاماًل در زمين مدفون شده و سقف آن با قشری 

به ضخامت حداقل 60 سانتی متر از خاك مستور شده باشد.
هـ( »مخزن نيمه مدفون« به مخازنی اطالق می شود كه كليه يا قسمتی از آن در داخل زمين 
قرار گيرد و در صورتی كه كليه مخزن درون خاك باشد قشر خاك روی سقف مخزن كمتر از 60 

سانتی متر باشد.
و( » فيبر« اصطالحاً عبارت از الياف مقاومی است كه دارای ريشه معدنیـ  نباتی و يا حيوانی باشد.
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ز( » گرد و غبار« به ذرات جامدی اطالق می شود كه می تواند به اطراف پراكنده شود و يا در هوا 
معلق بماند و منشأ توليد اين ذرات نتيجه عمليات گوناگون از قبيل كوبيدن، قطع كردن، الك 
كردن، سائيدن، انفجار يا از هم پاشيدن مواد آلی و غيرآلی مثل زغال سنگ، فلزات و امالح آنها 

و همچنين حبوبات، غالت، چوب و غيره است .
ح( دود به ذرات جامد معلق اطالق می شود كه در اثر تراكم گازها و يا تبخير فلزات در حال ذوب 

و يا احتراق ناقص سوخت ها و مواد آلی ديگر به وجود بيايد و با مواد اوليه آنها متفاوت می باشد.
ط( گاز به ذراتی اطالق می شود كه مانند هوا شكل و حجم ثابتی نداشته ليكن استعداد گسترش 
غير محدود دارد و ممكن است آن را به وسيله ازدياد فشار و يا كاهش حرارت به صورت مايع و يا 

جامد درآورد.
ی( مه به قطرات مايع معلق اطالق می شود كه به وسيله تراكم از حالت گازی به حالت مايع يا 

پخش مايع به صورت ذرات ريز در فضا به وجود می آيد.
ك( بخار به حالت گازی موادی اطالق می شود كه در شرايط معمولی )يك آتمسفر فشار و 15 
درجه سانتی گراد( مايع و يا جامد هستند. اين بخار در اثر ازدياد فشار و يا كاهش گرما به صورت 

اوليه در می آيد.

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

  ماده 1: در كارگاه هايی كه مواد خطرناك و زيان بخش به صورت جامد، مايع يا گاز تهيه حمل 
و نقل و يا مصرف می شود و همچنين در مكان هايی كه مواد قابل اشتعال يا موارد قابل انفجار 
گردهای سمی و مضر و مواد تحريك كننده توليد و يا پخش می شود بايد مواد اين آيين نامه 

مورد رعايت قرار گيرد.
اتاق ها و بناهای مجزا با حداقل نفرات و    ماده 2: عمليات مخاطره آميز بايد حتی االمكان در 
رعايت احتياطات كامل و مخصوص انجام گيرد مگر اينكه مقام فنی صالحيت دار ترتيب ديگری 

را مقرر داشته باشد.
  ماده 3: عمليات مخاطره آميز بايد در دستگاه های سر بسته انجام گيرد تا از تماس اشخاص با 
مواد زيان بخش و از انتشار گرد، فيبر، دود، گاز، مه و بخار در هوای كارگاه كه كارگران در آن 

مشغول كار هستند جلوگيری شود.
  ماده 4: در صورتی كه به كار بردن دستگاه های سر بسته مقدور نباشد گرد و غبار گازها دود و 
بخار زيان بخش را بايد در همان لحظه توليد يا در نزديك ترين فاصله از مرحله توليد به وسيله 

دستگاه سرپوش مكنده با دودكش های مخصوص از محيط كارگاه خارج نمود.
  ماده 5: برای كارگرانی كه با مواد خطرناك و زيان بخش كار می كنند بايد حفاظی متناسب با 
نوع كاری كه انجام می دهند تهيه گردد و كارگران موظف اند آنها را در موقع كار مورد استفاده 

قرار دهند.
تبصره: جهت محافظت كارگران از مواد خطرناك نبايد فقط به تجهيزات حفاظتی شخصی 
متكی بوده بلكه عالوه بر تجهيزات مذكور بايد به وسايل و تدابير قطعی برای رفع مخاطرات 
توسل جست مگر در فعاليت های غير  مستمر و اتفاقی و پراكنده كه ممكن است وسايل حفاظتی 

شخصی به تنهايی كافی باشد.
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فصل دوم  ـ عالیم مشخصه برای وسایل و ظروف 
  ماده 6 : هر نوع ظرف بزرگ و كوچك و وسايل ديگری كه مواد خطرناك در آنها نگهداری 

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

ب( با نصب پالك محتويات داخل آن شناسانده شود.
ج( دستورالعمل های الزم برای به كار بردن محتويات آن به نحو بی خطر و بدون زيان همراه 

داشته باشد.

فصل سوم  ـ آزمایش هوا 
  ماده 7: هوای كارگاه ها بايد به طور متناوب در فواصلی كه الزم باشد مورد آزمايش و كنترل 
قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه غلظت گرد و غبارهای سمی و همچنين ذرات فيبرها و يا 
دود از حد مجاز تجاوز ننمايد و اين حد مجاز از طرف مقامات صالحيت دار فنی تعيين و دائماً 

با گذشت زمان و پيشرفت بهداشت كار قابل تجديد نظر است .
بايد  كار  و طرز  نصب  كيفيت  و  از حيث ساختمان  هوا  تبادل  و  تهويه  دستگاه های  تبصره: 

متناسب با وضع كار و كارگاه باشد.

فصل چهارم  ـ جلوگیری از تراكم گرد و غبار 
به وجود  غبار مضر  و  آن گرد  در  اتاق هايی كه  و وسايل  كليه قسمت های ساختمان    ماده 8: 
می آيد بايد به نحوی طرح و نصب شوند كه حتی االمكان فاقد سطوح گرد و غبارگير باشد. كليه 

قسمت های اين گونه كارگاه ها بايد بطور مستمر تميز و گردگيری شود.
  ماده 9: كف اتاق ها بايد حتی االمكان صاف و هموار بوده تا نظافت آن به سهولت مقدور باشد.

تبصره: از گستراندن قطعات بی  تناسب لينولئوم و قرار دادن صفحات فلزی و اشياء ديگری كه 
گرد و غبار بتواند زير آن متراكم شود بايد خودداری كرد.

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

  ماده 10: عملياتی كه احتمال خطر انفجار و يا اشتعال دارد بايد در ساختمان های جداگانه به 
فواصلی كه از طرف مقام صالحيت دار تعيين شود يا در اتاق هايی كه به وسيله ديوار ضد حريق 

از نوع مجاز از يكديگر جدا باشند صورت گيرد.
  ماده 11: در و پنجره های اماكن فوق بايد خودكار باشد كه در موقع خطر خودبه خود بسته شوند 

و در مقابل اشتعال و انفجار مقاومت داشته باشد.
تعيين  فنی صالحيت دار  مقام  طرف  از  كه  فاصله ای  در  و  مذكور  ابنيه  اطراف  در    ماده 12: 
می شود به هيچ وجه كوره آتش و دستگاه خشك كن و هر  گونه منبع توليد جرقه و حرارت 

نبايد وجود داشته باشد.
  ماده 13: ابنيه ای كه در آنجا مواد قابل انفجار تهيه، نگهداری و يا مصرف می شود بايد دارای 
از مواد سبك غير قابل اشتعال )مثاًل شيشه به ضخامت 2  اين دريچه ها  باشد  انفجار  دريچه 
ميلی متر( و با پنجره های لواليی در بدنه و سقف ساخته شود كه در نتيجه فشار به خارج باز 

شود. سطح دريچه های انفجار بايد به ترتيبی كه در صفحة بعد می آيد، پيش بينی شود.
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الف( يك متر مربع برای 24  متر مكعب فضا در ساختمان هايی كه از بتن مسلح قوی ساخته 
شده است .

ب( يك متر مربع برای 20  متر مكعب در ساختمان هايی كه از بتن مسلح ضعيف ساخته شده است .
ج( يك متر مربع برای 15  متر مكعب فضا در ساختمان های سبك .

  ماده 14: كف اتاق هايی كه در آن مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار تهيه و يا انبار و يا مصرف 
می شود بايد: 

الف( غير قابل اشتعال و غير قابل نفوذ باشد.
ب( از مواد و مصالحی ساخته شده باشد كه سقوط يا اصطكاك اشيا روی آن موجب توليد 

جرقه نشود.

فصل دوم  ـ پیشگیری های الزم در مورد تراوش و یا سرازیرشدن مایعات 
مخزن  دارای  بايد  می كنند  مصرف  يا  و  توليد  اشتعال  قابل  مايعات  كه  مؤسساتی    ماده 15: 
مخصوص باشند كه در صورت لبريز شدن و يا پيدايش نقصی در ظروف بتوان مايع ريخته شده 

را به مخزن مزبور انتقال داد.
  ماده 16: مخازن و انبارهايی كه در آن مايعات قابل اشتعال و انفجار وجود دارد بايد به وسيله 
ديوار يا خاك ريزهای غير قابل نفوذ كه دارای ظرفيت متناسب برای گنجايش تمام مايع باشد 
محصور گردد و نيز به قسمی ساخته شود كه مايعات مزبور در نتيجه حريق يا علل ديگر نتواند 

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

فصل سوم  ـ راه های خروجی 
انفجار توليد و يا مصرف    ماده 17: در نقاطی از كارگاه ها كه مواد قابل اشتعال يا مواد قابل 
و يا نقل و انتقال داده می شود بايد راه های خروجی كافی و يا وسايل الزم در نقاط متناسب 
پيش بينی شود تا در مواقع بروز خطر افرادی كه در آن قسمت به كار اشتغال دارند بتوانند خود 

را نجات دهند.
تبصره: اين وسايل فرار بايد الاقل شامل دو معبر خروجی بوده و درهايی داشته باشد كه به 

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

فصل چهارم  ـ تجهیزات الکتریکی 
و  تأسيسات  حفاظتی  آيين نامه  با  بايد  كارگاه ها  اينگونه  الكتريكی  تجهيزات  كليه    ماده 18: 

وسايل الكتريكی مصوب شورای عالی حفاظت فنی مطابقت داشته باشد.

فصل پنجم  ـ منع استعمال دخانیات و غیره 
اشياء  و  غير محفوظ  روشنايی  وسايل  و  داشتن كبريت  و همراه  استعمال دخانيات    ماده 19: 
مولد آتش و جرقه و هر قسم ماده ديگری كه بتواند ايجاد انفجار و حريق نمايد و در اين قبيل 
تابلو و يا عاليم  بايد به وسيله  كارگاه ها و منطقه حريم آن اكيداً ممنوع است . نقاط ممنوعه 

ديگری كه به خوبی ديده شود مشخص گردد.
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فصل ششم   ـ حرارت 
  ماده 20: دستگاه های گرم كننده در اين محل ها بايد دارای حفاظ مناسبی باشد كه موجب 

اشتعال بخارها و يا غبارها و ساير مواد قابل اشتعال نشود.
  ماده 21: رادياتورهای گرم كن بايد:

الف( صاف و بدون پره باشد.
ب( حداقل 15 سانتی متر )6 اينچ( از ديوارهای چوبی و مواد غيرقابل احتراق فاصله داشته باشد.

ج( دارای حفاظی باشد كه مانع نشستن گرد و غبار و پاشيده شدن مايعات قابل اشتعال و قابل 
انفجار روی سطح بدنه رادياتور باشد.

  ماده 22: در نقاطی كه مواد قابل اشتعال بسيار فرار تهيه، نگاهداری يا به كار، برده می شود بايد 
ترتيب مخصوص پيش بينی گردد تا حرارت محيط كار از حد مجازی كه از طرف مقام فنی 

صالحيت دار تعيين می شود تجاوز ننمايد.

فصل هفتم  ـ الکتریسیته ساكن 
اعالم خطر  به منظور  آژيرهای خودكار مؤثری  بايستی  ابنيه مورد بحث    ماده 23: در عموم 

آتش  سوزی از نوعی كه مقام صالحيت دار مناسب بداند نصب گردد.

فصل دهم  ـ دستگاه های آتش نشانی 
  ماده 24: در عموم ابنيه مورد بحث اين آيين نامه بايد يك يا چند نوع خاموش كننده دستی و 
يا چرخ دار بنا بر تجويز مقام صالحيت دار وجود داشته و طرز به كار بردن آن نيز در محل ديد 

مأمورين قرار گرفته باشد.
  ماده 25: كليه تجهيزات آتش نشانی بايد: 

الف( هميشه آماده به كار و سالم باشد.
ب( هر سه ماه يكبار مورد بازديد و رسيدگی قرار گيرد.

  ماده 26: برای به كار بردن خاموش كننده ها مؤسسه مربوطه موظف است تعدادی از كاركنان 
خود را برای اين منظور آموزش دهد.

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

آنجا كه از لحاظ فنی قابل عمل باشد بايد: 
الف( در محفظه مناسبی نصب شود.

ب( مجهز به وسايل يا دستگاه های الزم برای تهويه و اخراج مواد مزبور از محوطه كارگاه باشد.
ج( عاری از عوامل ايجاد جرقه باشد.

وسايل  دارای  همچنين  و  انفجار  تخفيف  وسايل  به  مجهز  يا  انفجار  ساختمان ضد  دارای  د( 
ديگری باشد كه از شدت انفجار جلوگيری كند.

فصل دوازدهم ـ نقل و انتقال مایعات قابل اشتعال 
  ماده 28: در صورتی كه تخليه و انتقال مايعات قابل اشتعال به وسيله گاز انجام گيرد بايد اين 

گاز از لحاظ شيميايی بی اثر و غير قابل اشتعال باشد.
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  ماده 29: انتقال مايعات قابل اشتعال به داخل مخازن و يا ظروف بايد به وسيله لوله هايی انجام 
گيرد كه به كف يا جدار نزديك به كف متصل باشد و اين لوله ها با ظروف مزبور دارای اتصال 

الكتريكی باشد.
  ماده 30: دستگاه هايی كه برای انتقال مايعات قابل اشتعال از يك مخزن يا ظرف سر بسته به 

يك مخزن يا ظرف سربسته ديگر به كار می روند بايد دارای لوله های برگشت بخار باشد.

فصل سیزدهم  ـ مجاری فاضالب 
  ماده 31: كارگاه هايی كه مايعات قابل اشتعال توليد، نقل و انتقال و يا مصرف می كنند بايد 

دارای مجاری فاضالب با شرايط زير باشد:
الف( داشتن ظرفيت كافی برای تخليه آب كليه منابع موجود.

ب( ارتباط با حوضچه های جداكننده متناسب برای جدا كردن مايعات قابل اشتعال از آب .

فصل چهاردهم  ـ جمع آوری گازها و بخارها
  ماده 32: گازها و بخارهايی كه ضمن تهيه مايعات قابل اشتعال به وجود می آيد بايد به طريقی 

كه متضمن مخاطره ای نباشد جمع آوری و مصرف شود.
تبصرهـ  در صورتی كه گازهای مزبور قابل مصرف نباشد بايد به وسيله سوزاندن آنها را معدوم نمود.

فصل پانزدهم  ـ جلوگیری از اختالط مخاطره انگیز گازها
  ماده 33: در كارگاه هايی كه انواع مختلف گاز توليد می شود در صورتی كه اختالط آنها موجب 
توليد كننده  بايستی دستگاه های  باشد  داشته  انفجار  يا خطر  و  انفعال شيميايی شود  و  فعل 
هر نوع از اين گازها با يكديگر مجزا بوده و هر كدام در اتاق هايی نصب شوند كه از اتاق های 
ديگر كه مخصوص انواع ديگر گازها هستند به وسيله يك فضای باز به وسعت كافی يا به وسيله 

ديوارهايی كه در مقابل انفجار استقامت دارند از يكديگر فاصله داشته باشند.
تبصره: توليد هيدروژن و اكسيژن، هيدروژن و فلوهيدروژن و كلر از طريق الكتروليز به طور 
استثنا ممكن است در يك اتاق انجام گيرد مشروط بر آنكه از اتاق های ديگر كه اختصاص به 

توليد گازهای ديگر دارند دارای فاصله كافی باشد.

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

  ماده 34: مواد قابل انفجار تجارتی مايعات قابل اشتعال گازهای فشرده زغال سنگ و ساير مواد 
اشتعال را بايد طوری انبار كرد كه با مقررات آيين نامه )پيشگيری و مبارزه با آتش سوزی در 

كارگاه ها قابل انطباق باشد(.
  ماده 35: مواد شيميايی كه در اثر مجاورت با يكديگر احتمال فعل و انفعاالتی داشته و در 
در  بايد  می شوند  انفجار  و  آتش سوزی  سبب  يا  و  می نمايند  خطرناك  گازهای  توليد  نتيجه 

انبارهای مجزا و يا به طور مطمئن دور از يكديگر انبار شوند.
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فصل دوم  ـ مخزن انبار مایعات قابل اشتعال 
  ماده 36: كليه مخازن مايعات قابل اشتعال بايد مجهز به لوله پر كننده ای باشد كه با كف مخزن 

مربوط بوده و ضمناً دارای اتصال برقی با آن باشد.
  ماده 37: انبار كردن مايعات قابل اشتعال در مخازن روی زمينی بايستی موكول به اجازه مقام 

صالحيت دار باشد.
رعايت  با  بايد  می گردد  انبار  زير زمينی  مخازن  در  كه  اشتعال  قابل  مايعات  مقدار    ماده 38: 
فاصله مخزن از ساختمان های مجاور يا محلی كه بعداً ايجاد ساختمان خواهد شد معين گردد 
به طوری كه در اثر حمل و نقل يا پر كردن و يا خالی كردن آتش سوزی و يا انفجار ساختمان های 

مزبور را تهديد ننمايد.
  ماده 39: انبار كردن مايعات قابل اشتعال در مخازن روی زمينی بايد طبق شرايط زير انجام گيرد.
الف( مخزن در روی پايه غيرقابل اشتعال و به فاصله حداقل 20 متر از ساختمان های مجاور 

نصب شده باشد.
ب( زمين اطراف مخزن گود و يا وصل به حوضچه هايی باشد كه در صورت سوراخ شدن و يا 

پارگی ديوار مخزن گنجايش محتويات آن را طبق شرايط زير دارا باشد:
1ـ ده درصد بيش از ظرفيت مخزن در صورتی كه مخزن منحصر به فرد باشد.

2ـ هشتاد درصد ظرفيت دو يا چند مخزن در صورتی كه ظرفيت اين مخازن كه دارای يك گود 
يا حوضچه مشترك هستند از 250/000 ليتر تجاوز نكند.

3ـ پنجاه درصد ظرفيت دو يا چند مخزن در صورتی كه از 250/000 ليتر تجاوز نمايد.
ج ( با تجهيزات آتش نشانی مناسب و كافی مجهز باشد.

د( مخزن طوری ساخته شده باشد كه امكان پيدايش فشار يا خأل در روی سطح مايع وجود 
نداشته باشد.

هـ( بر ضد صاعقه محافظت شده باشد.
  ماده 40: مخازن مدفون مواد قابل اشتعال بايد دارای شرايط زير باشد.

الف( در زير خاك يا وضع محكم و ثابتی قرار گيرد به طوری كه سقف آن با قشری به ضخامت 
حداقل 60 سانتی متر خاك مستور شده باشد.

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

و قفل باشد.
د( به جز از راه يك لوله تهويه كه  بايستی هميشه بازنگاه داشته  شود با فضای خارج مربوط  نباشد.
هـ( دارای يك لوله اندازه گيری ميزان مايع محتوی مخزن باشد كه در غير مواقع اندازه گيری 

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

  ماده 41: لوله تهويه بايد حائز شرايط زير باشد.
الف( ارتفاع آن از سطح زمين الاقل 2/5 متر باشد.

ب( از دودكش هاـ  منابع حرارت و اماكنی كه در آنجا شعله پخش می شود و يا نقاطی كه ممكن 
است بخار در آن جمع و متراكم گردد به قدر كافی دور باشد.

ج( قطر آن از 20  ميلی متر تجاوز نكند مشروط بر اينكه لوله برگشت بخار در مخازن وجود 
داشته باشد و در غير اين صورت قطر آن الاقل 25  ميلی متر باشد.
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  ماده 42: اگر مخزن برای نگهداری مايعی استعمال شود كه نقطه اشتعال آن از حداكثر حرارت 
محيط پايين تر باشد بايد اقدامات الزم به عمل آيد تا از پيدايش مخلوط قابل انفجار بخار و هوا 
در داخل مخزن جلوگيری شود و يا در انتهای لوله تهويه كه در فضای آزاد قرار دارد دستگاه 

شعله خفه كن نصب گردد.

فصل سوم  ـ مخازن مایعات خطرناک غیرقابل اشتعال 
به كار  اشتعال  غيرقابل  خطرناك  مايعات  كردن  انبار  برای  كه  زمين  روی  مخازن    ماده 43: 

می رود بايد دارای شرايط زير باشد:
الف( به طريقی نصب می شود كه هر گونه نشتی در هر قسمت مخزن قابل رؤيت باشد.

محتويات  كه  باشد  حوضچه ای  يا  و  گودال  خاكريز،  دارای  كافی  حد  به  مخازن  اطراف  ب( 
بزرگ ترين مخزن در صورت تركيدن درون آن جای بگيرد.

ج( بدنه مخزن ها به نحوی رنگ شود تا در اثر رطوبت و يا دود و بخار، زنگ زدگی و خوردگی 
پيدا نكند.

د( دارای پلكان و يا نردبان قائم ثابت و همچنين پاگردهای مناسب باشد به طوری كه دسترسی 
به قسمت های الزم مخزن ممكن گردد.

تبصره: پلكان ها و پاگردها بايد دارای نرده مناسب و نردبان ها در صورتی كه مرتفع باشند مجهز 
به حلقه های حفاظتی باشند و كف پاگردها بهتر است از آهن مشبك ساخته شود.

  ماده 44: مخازن روی زمينی مايعات خطرناك غيرقابل اشتعال در صورت ضرورت بايد به طور 
مناسبی در مقابل سرما محافظت شود.

  ماده 45: مخازن مايعات خطرناك غيرقابل اشتعال بايد در محلی قرار گيرد كه زير آن محل 
عبور و مرور نباشد.

  ماده 46: در مورد مخازن مايعات خطرناك غير قابل اشتعال در ساختمان های زيرزمينی رعايت 
شرايط زير الزام آور است .

الف( زيرزمين بايد از بتن يا مصالح ساختمانی ساخته شده باشد و فاصله ديوارها از مخزن به 
ترتيبی باشد كه يك نفر به آسانی بتواند از اطراف مخزن عبور نمايد.

ب( اين قبيل مخازن را بايد 38 تا 45 سانتی متر باالتر از كف زيرزمين نصب نمود.
اشتعال  غيرقابل  خطرناك  مايعات  حاوی  مدفون  مخازن  برای  كه  زيرزمين هايی   :47   ماده 

ساخته می شود بايد سرپوشيده و فاقد رطوبت و دارای نردبان ثابت باشد.
  ماده 48: كليه شيرهای كنترل مخازن نيمه مدفون كه برای مخازن مايعات خطرناك غيرقابل 

اشتعال به كار می رود بايد دارای شرايط زير باشد:
الف( به ترتيبی نصب شود كه بتوان آن را از خارج باز و بسته نمود.

ب( دارای قفلی باشد كه از خارج قابل باز و بسته شدن باشد.
  ماده 49: قبل از آنكه كارگران برای تعمير يا نظافت وارد زيرزمين مخازن شوند بايد لوله های 
مربوط به مخزن را بسته و با سنجش گاز از بی خطر بودن هوای زيرزمين اطمينان حاصل نمود.

  ماده 50 : مخازن مايعات خطرناك غيرقابل اشتعال بايد: 
الف( روی سكويی نصب شده باشد كه در مقابل اثرات شيميايی داخل مخزن مقاومت داشته باشد.

ب( دارای لوله مخصوص سرريز باشد تا مايعات اضافی را به محل مناسبی منتقل نمايد.
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  ماده 51: مخازنی كه برای انبار كردن مايعات محرق و خورنده به كار می رود بايد دارای لوله های 
زير باشد:

الف( يك لوله سرباز در باالترين نقطه مخزن با قطر حداقل 5 سانتی متر.
ب( يك لوله زير آب در پايين ترين نقطه مخزن برای تخليه احتمالی محتويات آن در محل مناسب .

ج( يك لوله برای پر كردن مخزن در باال.
د( يك لوله مصرف به ارتفاع 15 سانتی متر از كف مخزن . 

فصل چهارم  ـ انبار كردن بشکه ها یا ظروف محتوی مایعات خطرناک 
  ماده 52: بشكه ها يا ظروف محتوی مايعات خطرناك قابل اشتعال بايد در انبارهايی نگهداری 

شود كه دارای مشخصات زير باشد:
الف( كف و بدنه و سقف انبار از مصالح نسوز ساخته شده باشد.

ب( كف انبار دارای شيب كافی و به وسيله زير آب به حوضچه مخصوص وصل باشد.
ج( ديوارها تا ارتفاع 7/5 سانتی متر و همچنين كف از بتن يا مصالح غيرقابل نفوذ ساخته شده باشد.

يا  و  آجری  بتنی،  سيمانی،  سكوهای  در  بايد  خطرناك  مايعات  ظروف  يا  بشكه ها    ماده 53: 
جايگاه های فلزی نگاهداری شود.

  ماده 54: بشكه های محتوی اسيد بايد در محل خنكی انبار شود. سرپيچ اين بشكه ها را بايد 
با احتياط كامل برای تخفيف فشار داخل بشكه باز كرد و دوباره بست و اين عمل را هفته ای 

يكی دوبار در صورت لزوم تكرار نمود.
انبار  مايعات خطرناك  از  مجدد  پر كردن  به منظور  كه  را  خالی  ظروف  يا  بشكه ها    ماده 55: 

می كنند بايد:
الف( چنانچه مخصوص پر كردن مايعات قابل اشتعال است دارای سرپيچ و يا روپوش محكمی 

باشد كه مانع از خروج بخار مايعات مذكور شود.
و  تميز  قباًل  به كار رود  اشتعال  قابل  مايعات غير  يا ساير  و  اسيد  پر كردن  برای  ب( چنانچه 

خشك شده باشد.
ج( بشكه های خالی را از هر نوع كه باشد از بشكه پر جدا انبار كنند.

  ماده 56: چنانچه بشكه ها و يا ظروف مايعات خطرناك غير قابل اشتعال برای به كار بردن مجدد 
قابل مصرف نباشد بايد آنها را در هم كوبيده و يا پاره و غير قابل استفاده نمود و در مورد بشكه ها 

و ظروف مايعات قابل اشتعال بايد قبل از پاره كردن آنها را با بخار آب كاماًل شسته و خشك نمود.
  ماده 57: بشكه ها و ظروفی كه برای مايعات خطرناك به كار می رود بايد قبل از پر كردن از 
نظر نشت و ساير نقص ها به طور دقيق مورد معاينه قرار گيرد و اگر بايد با مايع ديگری پر شود 
قباًل با محصول خنثی كننده و بخار آب و يا آب جوش كاماًل شسته شده و خشك گردد و بعداً 

مورد استفاده قرار گيرد.
تبصره: برای بازديد داخل بشكه ها اگر احتياج به استفاده از چراغ برق گردان باشد بايد اين 
قابل  كارگاه ها  در  الكتريكی  وسايل  و  تأسيسات  حفاظتی  آيين نامه  مقررات  با  چراغ ها  قبيل 

انطباق باشد.

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

با الياف قابل احتراق پوشاند.



70

  ماده 59: قرابه های حاوی اسيد را بايد در اتاق مجزا كه دارای كف بتونی پوشيده با ماده ضد 
اسيد و دارای زير آب متصل به حوضچه باشد نگهداری نمود.

  ماده 60 : قرابه های حاوی اسيد را نبايد روی هم چيد اما می توان آنها را در قفسه بندی روی 
هم قرار داد.

  ماده 61: برای حمل و نقل قرابه های اسيد به داخل و يا خارج انبار بايد از چرخ دستی يا وسايل 
ناقلی كه الاقل دارای دو چرخ است استفاده نمود.

  ماده 62 : قبل از انبار كردن قرابه های خالی اسيد بايد آنها را از طريق واژگون قرار دادن روی 
لوله آب كه جريان آب از پايين به باال می باشد، شست وشو داده آنها را خشك نمود.

  ماده 63: قرابه های پر را بايد دور از قرابه های خالی و جدا از يكديگر انبار كرد.
  ماده 64: قرابه اسيد سبد و يا جعبه آن بايد قبل از پر كردن از نظر سالم بودن مورد بازديد قرار گيرد.

فصل ششم ـ سیلو كردن مواد شیمیایی خشك 
از قسمت  بايد در سيلوهايی ذخيره شود كه    ماده 65: مواد شيميايی خشك به مقدار زياد 
تحتانی آن قابل برداشتن باشد، دهانه سيلو كه قيفی شكل است بايد از آهن مشبك به نحوی 
پوشيده شود كه دخول مواد از روی شبكه های آن امكان داشته باشد ولی از سقوط احتمالی 

كاركنان به داخل سيلو جلوگيری بعمل آيد.
  ماده 66: در صورتی كه ورود كارگری به داخل سيلوهای مواد شيميايی خشك ضرورت داشته 
باشد بايد كارگر مزبور دارای وسايل حفاظ انفرادی از قبيل عينك، ماسك ضد گرد و يا ماسك 
تنفسی كاله مخصوص برای پوشش سر و گردن و سربند، دستكش و همچنين مجهز با كمر بند 
و بند نجات باشد و بند نجات را به نقطه ثابت و محكمی ببندد و ضمناً كارگر ديگری در بيرون 

سيلو در تمام مدت كار ناظر و مواظب باشد تا در صورت لزوم به او كمك نمايد.
  ماده 67: قبل از ورود كارگران به داخل سيلوهای مواد شيميايی خشك بايد ورود مواد را به داخل 

سيلو كامالً متوقف و برای جلوگيری از ورود اتفاقی آن نيز پيش بينی های الزم به عمل آيد.
  ماده 68: برای امكان دسترسی به كليه قسمت های داخلی و خارجی سيلوهای مواد شيميايی 
اين قبيل مخازن بايد مجهز به نردبان ثابت و پلكان و پاگرد و معبرهای الزمه كه دارای نرده 

است باشد.
  ماده 69: سيلوهايی كه برای انبار كردن مواد قابل احتراق خشك به كار می رود بايد از ماده 

نسوز ساخته شده و مجهز به سرپوش و وسايل الزم برای تهويه باشد.
برداشته  با دست  انباشته و  به مقدار زياد به صورت توده    ماده 70: در جايی كه مواد خشك 

می شود هنگام برداشتن مواد از خالی كردن زير توده انباشته شده بايد خودداری گردد.
  ماده 71: در مواردی كه از مواد خشك انبار شده امكان تشكيل يا انتشار مخلوط قابل انفجار يا 
سمی داده شود بايد احتياط های مخصوص برای پيشگيری از پيش آمدهای غيرمترقبه به عمل آيد.

قسمت پنجم ـ مواد قابل انفجار تجارتی 
فصل اول ـ كلیات 

  ماده 72: هر گونه مواد قابل انفجار تجارتی فقط بايد تحت شرايطی توليد و نگهداری شود كه 
از طرف مقام فنی صالحيت دار تصويب شده باشد.
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انبار كردن مواد قابل  از طرف مقام فنی صالحيت دار برای تهيه و    ماده 73: مكان هايی كه 
انفجار تجاری مجاز دانسته شده و در موارد اين فصل مكان خطرناك ناميده می شود تا زمانی 
كه برای اين منظور به كار می رود به هيچ وجه نبايد برای مقاصد ديگر مورد استفاده قرار گيرد.
  ماده 74: در مكان هايی كه مواد منفجره بسيار خطرناك تهيه و نگهداری می شود بايد مراقبت های 
خاص عالوه بر شرايط مندرج در اين آيين نامه به منظور جلوگيری از بروز حوادث و مخاطره به عمل آيد.

  ماده 75: كارخانجات و انبارهای مواد منفجره بايد در فاصله ای از ساير ساختمان ها و راه آهن 
و جاده های عمومی و كوره ها و ديگ های بخار و غيره قرار گيرند كه از طرف مقام صالحيت دار 

با توجه به نوع و كيفيت مواد منفجره تعيين می شود.
تبصره: ابنيه مختلف يك كارخانه مواد منفجره نيز بايد به فاصله ای از يكديگر قرار گيرند كه مقام 

فنی صالحيت دار با توجه به نوع و كيفيت مواد منفجره كه تهيه يا انبار می شود تعيين نمايد.

فصل دوم ـ محصور ساختن محل تولید و نگهداری مواد منفجره 
  ماده 76: محل مواد منفجره بايد به يكی از طرق زير محصور شود:

الف( به وسيله يك حصار يا پشته خاكی . 
ب( به وسيله يك ديوار انباشته شده از خاك . 

ج( به وسيله يك ديوار ساخته شده . 
  ماده 77: حصارها و ديوارها بايد حداقل : 

الف( به اندازه يك متر از ساختمان ها در سطح زمين فاصله داشته باشد.
ب( يك متر از ساختمان ها بلندتر باشد.

ج( در قسمت فوقانی يك متر پهنا داشته و با شيب طبيعی به طرف قاعده ختم شود.
  ماده 78: معابر اين حصارها بايد به قسمی باشد كه اشخاص هنگام عبور از مدخل آن در نتيجه 

فشار و قدرت انفجار يا شعله های آتش مورد آسيب و مخاطره قرار نگيرند.
  ماده 79: ديوارهای انباشته از خاك بايد حائز شرايط زير باشد:

الف( سطح يا بدنه ديوار بايد از آهن موجی يا مواد نسوز مناسب ديگر پوشيده شده و فاصله 
بين ديوارها در حالی كه از قاعده به طرف باال ضخامتش كم می شود از خاك انباشته شود.

ب( عرض ديوار در قسمت فوقانی كمتر از يك متر نباشد.
  ماده 80: ديوارهای ساخته شده در صورتی كه از بتون مسلح ساخته نشده باشد بايد الاقل 75 

سانتی متر در باال و يك متر در پايين پهنا داشته باشد. 

فصل سوم ـ ساختمان 
  ماده 81: ساختمان های مواد منفجره بايد حتماً يك طبقه و از مصالحی ساخته شود كه در 

صورت انفجار قطعات بزرگ از هم نپاشد.

فصل چهارم  ـ معابر خروجی 
  ماده 82: درهای خروجی بايد:

الف( تا حدود امكان بزرگ باشد.
ب( مستقيماً به فضای آزاد ارتباط پيدا كند.

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 كف 
  ماده 83: ديوارهای مكان مواد قابل انفجار بايد:

الف( صاف و بدون شكستگی و ترك باشد.
ب( از رنگ روشنی پوشيده شده باشد.

ج( به سهولت قابل نظافت باشد.
  ماده 84: كف اين قبيل بناها بايد: 

الف( از مواد نرم مانند الستيك، لينولئوم، چوب، سرب و يا آسفالت بدون سنگ ريزه پوشيده 
و يا ساخته شده باشد.

ب( صاف و هموار و بدون شكستگی و حفره باشد.
ج( از ميخ و پيچ و هر گونه اشياء آهنی عاری باشد.

د( به آسانی قابل پاك كردن باشد.

فصل ششم   ـ پنجره ها 
  ماده 85: پنجره های اين قبيل مكان ها بايد دارای شرايط زير باشد:

الف( در جهاتی كه خورشيد می تابد دارای شيشه های تار باشد.
ب( به سهولت به طرف خارج باز شود.

فصل هفتم   ـ تعداد كاركنان در اتاق های كار 
  ماده 86: تعداد كاركنان مكان های مواد قابل انفجار بايد حداقل مورد نياز برای انجام كارهای 

مربوطه باشد.

فصل هشتم  ـ میزان مواد منفجره در اتاق ها
  ماده 87: مقدار مواد منفجره و مواد اوليه آن در هر اتاق كار، بايد حداقل مورد لزوم برای انجام 

عمليات باشد.

فصل نهم ـ فواصل میزهای كار
بايد دارای    ماده 88: ميزهايی كه برای تهيه و بسته بندی مواد منفجره به كار برده می شود 

جايگاه هايی باشد كه به وسيله حائل هايی به ارتفاع حداقل يك متر از يكديگر جدا باشند.

فصل دهم  ـ حفاظت از صاعقه 
  ماده 89: اماكن مواد قابل انفجار بايد مجهز به برق گير مناسب باشد.

  ماده 90: برق  گيرها و اجزاء آن بايد الاقل سالی يك بار به وسيله شخص صالحيت داری دقيقاً 
مورد معاينه قرار گيرد.

  ماده 91: نقايص و معايبی كه در برق گيرها و اجزاء آن مشاهده می شود بايد بدون تأخير و 
تعلل مورد مرمت قرار گيرد.
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فصل یازدهم ـ ابزار و لوازم 
  ماده 92: كليه ابزار و ادوات و وسايل فلزی كه در مكان مواد منفجره به كار برده می شود بايد 

از ماده مناسبی پوشيده شود كه از ايجاد جرقه جلوگيری به عمل آيد.

فصل دوازدهم  ـ خطر استعمال دخانیات و حمل چراغ های شعله باز و غیره 
  ماده 93: در هيچ قسمت از مناطق خطر كارخانه نبايد اجازه استعمال دخانيات و حمل چراغ 
يا روشنايی غير محفوظ، اشياء گداخته، كبريت، فندك و هرگونه شيئی ديگر كه قابليت ايجاد 

احتراق و انفجار داشته باشد داده شود.
تبصره 1: در نقاط امن و بی خطر كارخانه بايد جايگاه مخصوص برای تحويل اشياء فوق ترتيب 

داده شود.
تبصره 2: برای حصول اطمينان از اجرای مفاد اين ماده بايد ترتيبات مقتضی اتخاذ و كنترل 

مداوم برقرار گردد.

فصل سیزدهم  ـ وسایل نقلیه 
نقل مواد  و  برای حمل  ارابه ها و وسايل ديگری كه  باركش ها،  مانند  نقليه    ماده 94: وسايل 

منفجره و مواد اوليه آن به كار برده می شود بايد دارای شرايط زير باشد:
الف( در محل حمل بار نبايد هيچ نوع فوالد و يا آهن برهنه وجود داشته باشد.

ب( فقط محتوی مواد منفجره و عناصر سازنده آن باشد.
ج( كاماًل سربسته و محفوظ و يا روی آنها به وجه مناسب پوشيده شده باشد.

د( هنگام بارگيری و تخليه احتياط كامل به عمل آيد تا از توليد جرقه جلوگيری شود. 
  ماده 95: چنانچه در اثنای حمل و نقل مواد منفجره قسمتی از آن به زمين ريخته شود در 

اين صورت بايد: 
الف( محلی كه مواد مزبور ريخته شده به طور مشخص عالمت گذاری شود.

ب( به مسئول مربوطه كارخانه اطالع داده شود.
ج( آنچه از مواد منفجره ريخته شده تحت نظر متخصص جمع آوری گردد.

فصل چهاردهم  ـ جمع آوری  موادی كه ممکن است خود به خود محترق گردند
  ماده 96: زغال و چوب و خاكه آن، پارچه آلوده به نفت و روغن و اشياء ديگر را كه خود به 
خود ممكن است محترق گردد نبايد وارد منطقه خطر كارخانه نمود مگر اينكه 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 ضايعات مواد خطرناك زير خاك ممنوع است .

با  مختلف هستند  پودرهای  به صورت  كه  مواد خطرناك  ضايعات  مخلوط ساختن    ماده 98: 
يكديگر ممنوع است .

  ماده 99: اجسام و مواد قابل انفجار از قبيل چاشنی، فشنگ با چاشنی و يا بدون چاشنی و غيره 
را بايد با مراقبت كافی از ميان ضايعات مواد خطرناك خارج ساخت .
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  ماده 100: ضايعات مواد خطرناك بايد تحت نظر متخصص فنی و به وسيله شخص مسئولی 
سوزانده شود.

فصل شانزدهم  ـ لباس كاركنان 
  ماده 101: برای تمام افراد در داخل و يا حريم اماكن خطرناك :

الف( پوشيدن كفش هايی كه دارای ميخ هايی از هر نوع آلياژ آهن باشد ممنوع است .
ب( در بر كردن لباس هايی با تكمه و يا قالب كمربند يا ضمايم ديگر آهنی و يا فوالدی ممنوع 

است .
ج( همراه داشتن چاقو، كليد يا لوازم ديگر آهنی ممنوع است .

فصل هفدهم  ـ تعمیرات 
  ماده 102: هر گونه تعمير در قسمت های مختلف ساختمان و تجهيزات آن مستلزم رعايت 

شرايط زير خواهد بود:
1ـ كسب اجازه از رئيس فنی مؤسسه يا كارخانه .

2ـ انتقال مواد منفجره و اجزاء متشكله آن به خارج كارخانه .
3ـ شست وشوی كامل قسمت هايی كه تحت تعمير قرار خواهد گرفت قبل از شروع تعميرات .

4ـ سرپرستی و يا نظارت كارشناس فنی از عمليات . 

فصل هجدهم  ـ منع ورود اشخاص به محوطه كارگاه 
اماكن  به  ورود  اجازه  ديگری  رسمی شخص  بازرسان  و  كارخانه  كاركنان  از  غير    ماده 103: 
خطرناك را نخواهد داشت مگر درصورتی كه يكی ازكاركنان مسئول مؤسسه با او همراه باشد.

فصل نوزدهم  ـ اخطاریه ها 
  ماده 104: در كليه كارخانجات تهيه مواد منفجره اخطاريه های زير بايد به وضعی نصب گردد 

كه به آسانی خوانده شود:
الف( در كليه درهای ورودی كارخانه اخطاريه ممنوعيت ورود اشخاص غيرمجاز.

ب( در خارج هر كارخانه و منطقه خطر آن : 
1ـ اخطاريه ای مبنی بر وجود و فعاليت كارخانه . 

2ـ اخطاريه منع استعمال دخانيات و همراه داشتن چراغ های شعله دار و كبريت و فندك و 
اشياء گداخته و اجسام آهنی و اشياء ديگری كه ممكن است موجب انفجار و يا حريق گردد.

ج( در داخل ابنيه مزبور:
1ـ اخطاريه ای حاكی از حداكثر مقدار مجاز مواد منفجره و تركيبات آن . 

2ـ اخطاريه ای حاكی از عمليات غيرمجاز افراد.
3ـ اخطاريه ای متضمن حداكثر تعداد مجاز افراد در ساختمان .

4ـ صورتی متضمن ابزار و ادواتی كه استعمال آن مجاز دانسته شده است.


