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نهاد دولتی  راهداری و حمل و نقل جاده ای  سازمان  سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای: 
ناظر بر امور حمل و نقل جاده ای کشور توسط متصدیان حمل و نقل می باشد که سیاستگذاری، 

برنامه ریزی و نظارتهای کالن حمل و نقل بار را بر عهده دارد. 
از استان های  اداراتی در هریک  ادارات استانی: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای دارای 
کشور است که مسئولیت صدور مجوزها و نظارت بر حمل و نقل کاال در سطح استان ها بر عهده این 
ادارات می باشد. این ادارات دارای یک معاونت حمل و نقل و یک اداره کاال هستند که حمل و نقل 

بار و امور تصدی گری حمل و نقل در استان ها تحت نظارت آنها می باشد.
شرکت های حمل و نقل بار جاده ای: شرکت حمل ونقل جاده ای بین شهری کاال عبارت است 
از یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل جاده ای بین شهری کاال در 
محدوده معینی )شهرستانی، استانی و سراسری( تشکیل شده و از سازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای و یا ادارات استانی آن پروانه فعالیت دریافت می نماید. 
تصدی گری در حمل و نقل کاال: به وظیفه حمل و جابه جایی کاال در یک محدوده خاص و از 

یک مبدأ تا یک مقصد را تصدی گری حمل و نقل کاال گویند. 
فعالیت  برای  جاده ای  و حمل و نقل  راهداری  سازمان  توسط  که  است  مجوزی  فعالیت:  پروانه 

شرکت های حمل و نقل صادر می گردد. این مجوز دارای یک زمان مشخص است.
حمل و نقل  متصدی  شرکت  نماینده  به عنوان  که  است  شرکتی  متصدی حمل و نقل:  نماینده 
اصلی و بر اساس قرارداد نمایندگی، صرفاً مدیریت فعالیت های اجرایی شرکت اصلی را در محل 

تأسیس نمایندگی بر عهده دارد. 
شعبه متصدی حمل و نقل: بخشی از شرکت حمل و نقل کاال است که به منظور تصدی قسمتی از 
فعالیت ها و براساس حدود فعالیت و وظایفی که شرکت حمل و نقل اصلی تعیین کرده است بارنامه 

صادر می نماید. 
اسناد حمل کاال: اسناد و مدارکی است که متصدی حمل و نقل کاال صادر می نماید و همراه بار و 

کاال در کلیه زمان ها از تحویل، جابه جایی تا مقصد و تخلیه کاال باید همراه کاال باشد. 
مقررات حمل و نقل: شامل قوانین و مقرراتی است که توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 

به متصدیان حمل و نقل کاال ابالغ می گردد. متصدیان موظف به اجرای این قوانین می باشند.
حوزه فعالیت: محدوده جغرافیایی که یک شرکت حمل و نقل مجاز به فعالیت در آن می باشد.

وسیله نقلیه ملکی: وسیله نقلیه عمومی باری است که سند مالکیت این وسیله نقلیه باید به نام شرکت 
و یا مدیران آن باشد. این وسیله نقلیه دارای مشخصات فنی مجاز و ظرفیت ناخالص کافی )برحسب 

تن( برای حمل کاال می باشد که این مشخصات در کارت مشخصات فنی وسیله نقلیه آماده است. 
به  قرارداد همکاری  براساس  باری است که  نقلیه عمومی  وسیله نقلیه تحت پوشش: وسیله 
انجام  یا شعبه های شرکت می باشد و در جهت  مدت حداقل یک سال تحت پوشش شرکت و 
عملیات حملونقل کاالی آن شرکت به کار گرفته می شود. مشخصات فنی مجاز و ظرفیت ناخالص 

کافی )برحسب تن( در کارت مشخصات فنی وسیله نقلیه مشخص شده است.
هیئت مدیره شرکت: هر شرکت حمل و نقل بار به وسیلۀ یک عده اشخاص صاحب سهم اداره 
می شود که قانون، عنوان هیئت مدیره به آنان داده است. افراد این هیئت مدیره هریک نماینده 
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شرکت هستند یعنی از طرف شرکت نمایندگی دارند که در امور جاری شرکت اقدام نمایند.
یک  تام  عهده دارمدیریت  رئیس  یا  اجرایی  مسئول  عالی رتبه ترین  معموالً  مدیرعامل شرکت: 
فعالیت های  گزارش  و  می گردد  منصوب  مدیره  هیئت  از طرف  که  می باشد  شرکت حمل و نقل 

شرکت را باید به هیئت مدیره ارائه کند. 
مدیر اداری: مدیر امور اداری برنامه ریزی، هدایت و هماهنگی خدمات اداری و پشتیبانی شرکت 
حمل و نقل بار و کلیه مکاتبات اداری و ارسال و دریافت نامه ها را برعهده دارد. در یک شرکت 
کوچک او ممکن است مسئول همه وظایف بخش امور اداری باشد. ولی در شرکت بزرگ، مدیر 

امور اداری مسئول مدیریت و نظارت بر کارکنان بخش امور اداری است.
واحد حقوقی شرکت: بخشی شامل افراد حقوقی می باشد که هدایت و کنترل و برنامه ریزی 

فعالیت های مربوط به امور حقوقی و مشکالت قراردادهای شرکت حمل و نقل را بر عهده دارد. 
تصادف منجر به قتل: تصادف جاده ای که به علت آن یک یا چند انسان کشته می شود. 

تصادف منجر به جرح: تصادف جاده ای که به علت آن یک یا چند انسان مجروح می شود.
مدل بار: اصطالحی که به عنوان شرکت سازنده یا تولید کننده بار بر روی جعبه بار درج می گردد.
شماره سریال بار: معموالً شماره ای 13 رقمی بر روی جعبه کاال است که به عنوان شماره شناسایی 
کاال شناخته می شود و اعداد مختلف آن نشان دهنده یک موضوع خاص و یک دسته بندی خاص 

می باشد. به عنوان مثال سه حرف اول سمت چپ آن نشان دهنده شرکت تولید کننده آن است. 
وصول محموله: دریافت و پذیرش کاال توسط متصدی حمل و نقل برای حمل آن می باشد.

بیمه نمودن بار: بیمه نمودن کاالیی معین از یک مبدأ معین تا یک مقصد معین و در کل مسیر 
اگر خسارتی به بار وارد شود توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. 

بارنامه بین المللی: سند بین المللی است که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کاال صادر 
می نماید و حاکی از حمل کاالی معینی از یک نقطه به نقطه دیگر با وسیله حمل مورد توافق 
)کشتی، قطار، کامیون، هواپیما و یا ترکیبی از آنها( در مقابل کرایه حمل معینی می باشد. این 

بارنامه برای حمل و نقل بین کشورهای مختلف صادر می گردد. 
پیش نویس نامه: متنی است که قبل از نامه رسمی اصلی تهیه می شود و پس از تأیید آن تبدیل 

به نامه اصلی به شیوه رسمی می شود. 
رونوشت: سازمان ها و اشخاصی هستند که عالوه برگیرنده مشخص شده در عنوان نامه باید نامه 

به دست آنها برسد و در زیر نامه مشخص می شود.
فعالیت فورواردی: فعالیت فورواردی عبارت است از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کاال به یکی 
از طرق مختلف زمینی، هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسئولیت به موجب بارنامه 

صادره و قراردادهای منعقده. شرکتی که در این زمینه فعال است فورواردر نامیده می شود.
انواع بارنامه رایج در حمل و نقل:

 )Ocean/Marine Bill of Lading( بارنامه دریایی: حمل با کشتی 
)Airway Bill( هوایی: حمل با هواپیما )راه نامه )بارنامه 
 )Railway Bill( راه آهن: حمل با قطار )راه نامه )بارنامه 

)CMR/TRUCK Way Bill( حمل با کامیون :)راه نامه )بارنامه 
 )Throughout Bill of Lading( بارنامه سراسری: حمل با کامیون، قطار وکشتی 

)Combined Transport Bill of Lading( بارنامه حمل مرکب فیاتا 
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ترانسشیپ )بارنامه ترانسشیپ( )Transshipment Bill of Lading(: این نوع بارنامه صرفاً 
برای حمل کاال از طریق دریا بوده و کاال از یک کشتی به کشتی دیگر منتقل می شود و در آن مبدأ 
و مقصد محموله و همچنین نقطه انتقال کاال از کشتی اول به کشتی دوم و غیره مشخص می شود.

از  کاال  جابه جایی  بالفصل  تصدی  از  است  عبارت  بین المللی  کریری  فعالیت  کریری:  فعالیت 
کشوری به کشور دیگر به یک طریق حمل و بر طبق قرارداد حمل.

1  از محل کار... )از محل کارخانه، از محل کشتی، از محل انبار و غیره(

Ex Works… (Ex Factory, Ex Mill, Ex Frame, Ex Warehouse(
از محل کار بدین معنی است که تنها مسئولیت فروشنده در این است که کاال را در محل شخصی 
خود )یعنی محل کار و یا محوطه کارخانه( در اختیار مشتری قرار دهد. خاصه اینکه فروشنده 
مسئول نیست تا کاال را بر روی وسیله نقلیه ای که خریدار تهیه می نماید بارگیری کند مگر اینکه 
قرار دیگری گذاشته شده باشد. خریدار کلیه هزینه های خطرات ناشی از آوردن کاال به مقصد مورد 

نظر را متحمل می گردد. از این جهت این شرط مبین کمترین وظیفه برای فروشنده می باشد.
2 فور فوت )تحویل روی واگن محل ارسال تعیین شده(

FOR FOT )Free on Rail/ Free on truck(
از  این مقررات دارای معانی مشترکی می باشد،  به معنی تحویل روی واگن است.  فور فوت 
آنجایی که لغت )تراك( به واگن اطالق می شود، این مفاهیم باید فقط در حالتی استفاده شوند 

که کاال به وسیله راه آهن حمل شود.
3 فاس )تحویل کنار کشتی(

 FAS (Free Alongside Ship(… (Named Port of Shipment(
کاال  گذاردن  با  فروشنده  تعهد  مقررات  این  تحت  است  کشتی  کنار  تحویل  معنی  به  فاس 
و  هزینه ها  تمام  خریدار  که  مفهوم  بدین  می رسد.  پایان  به  بارج  یا  اسکله  روی  کشتی  کنار 
مسئولیت های خسارت یا فقدان را از زمان گذاردن کاال کنار کشتی باید متحمل گردد. باید 
تشریفات  تا  می سازد  موظف  را  خریدار  مقررات  این  فوب  مقررات  برخالف  که  داشت  توجه 

صادراتی کاال را انجام دهد.
4 فوب )تحویل روی عرشه کشتی(

 FOB(Free on Board(… (Named Port of Shipment(
فوب به معنی »تحویل روی عرشه کشتی« می باشد. کاال به وسیله فروشنده در بندری که 
در قرارداد فروش ذکر شده روی عرشه کشتی گذارده می شود. خطرات خسارت، فقدان کاال، 

هنگامی که از لبه کشتی می گذرد از فروشنده به خریدار انتقال می یابد.
5 سی اند اف )ارزش و کرایه(... )بندر مقصد تعیین شده(

 C&F (Cost & Freight)… (Named Port of Destination)
سی اند اف به معنی »ارزش کاال به اضافه کرایه« می باشد. فروشنده بایستی کرایه و هزینه های 
همچنین  و  فقدان  یا  خسارت  خطر  ولی  بپردازد  را  تعیین شده  مقصد  به  حمل  جهت  الزم 
هرگونه افزایش هزینه از موقع گذر کاال از لبه کشتی در بندر بارگیری از فروشنده به خریدار 

منتقل می گردد.

اصطالحات بین المللی حمل و نقل
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6 سیف )ارزش، بیمه و کرایه(...)بندر مقصد تعیین شده(

CIF (Cost, Insureance & Freight)… (Named Port of Destination)
سیف به معنی » ارزش بیمه و کرایه« می باشد. این مقررات مانند )سی اند اف( می باشد. مضاف 
بر  اینکه فروشنده موظف است بیمه دریایی کاال را در مقابل خسارت یا فقدان در مدت حمل فراهم 
آورد. فروشنده با بیمه گر قرارداد منعقد می نماید و حق بیمه را می پردازد. خریدار بایستی توجه 
داشته باشد که بر اساس این مقررات برخالف مقررات )کرایه و بیمه پرداخت شده( از فروشنده 

خواسته می شود که حداقل پوشش بیمه ای را که) FPA نامیده می شود( اخذ نماید.
Ex Ship )7 اِکس شیپ )تحویل از کشتی

»تحویل از کشتی« به معنی آن است که فروشنده باید کاال را روی عرشه کشتی در مقصدی 
و  باید کلیه هزینه  فروشنده  قرار دهد.  قرارداد فروش ذکر شده در دسترس خریدار  که در 

خطرات مربوط به آوردن کاال تا آن محل را متحمل گردد.
8 از اسکله )عوارض پرداخت شده....بندر مقصد تعیین شده(

Ex QUAY (Duty Paid… Named Port(
» از اسکله « به این معنی است که فروشنده کاال را روی اسکله در مقصدی که در قرارداد فروش 
ذکر شده است در دسترس خریدار قرار می دهد. فروشنده باید کلیه هزینه ها و خطرات مربوط 

به آوردن کاال تا آن محل را متحمل گردد.
9 تحویل شده در مرز... )محل تعیین شده برای تحویل در مرز(

Delivered at Frontier… (Named Place of Delivery at Frontier(
» تحویل شده در مرز« به معنای آن است که تعهدات فروشنده زمانی به انجام می رسد که 
کاالها به مرز رسیده باشد. البته پیش از »مرز گمرکی« کشوری که در قرارداد فروش تعیین 
شده است. این اصطالح اصوالً در موردی باید به کار رود که کاالها با راه آهن یا راه شوسه حمل 

می شود، ولی می توان آن را بدون توجه به نوع طریقه حمل نیز به کار برد.
10 فوب فرودگاه... )فرودگاه تعیین شده برای ارسال(

FOB Airport… (Named Airport of Departure(
مقرراتی که ذیًال برای تحویل کاالها طبق شرایط فوب از طریق حمل با هواپیما ذکر شده به 
دقت تدوین شده است تا کاربردهایی را که معموالً در بازرگانی رعایت می شود منعکس سازد. 
توجه داده خواهد شد که» فوب « به درستی با معنای » تحویل روی وسیله حمل« در ارتباط با 
حمل و نقل هوایی نباید به مفهوم ظاهر آن گرفته شود بلکه به این عنوان باید تلقی شود که 

واژه بعدی نقطه ای را، مشخص می سازد که مسئولیت فروشنده در آن باید پایان یابد.
11 حمل کننده آزاد... )نقطه معین شده(

Free Carrier… (Named Point( 
مانند  به ویژه  را  مدرن  حمل و نقل  ضرورت های  تا  کرده اند  اختیار  آن  برای  را  اصطالح  این 
فری ها  و  تریلرها  توسط  رول آف«  ـ  » رول آن  یا  کانتینر  قبیل  از  الگویی«  » ضد  حمل و نقل 
جوابگو باشد. این ترتیب مبتنی بر همان اصول عمده ای است که در مورد فوب وجود دارد ـ 
به استثنای آنکه فروشنده هر زمان که کاالها را در ید عامل حمل و نقل در نقطه تعیین شده 
قرار دهد تعهداتش به پایان می رسد. اگر هیچ نقطه مشخصی را نتوان در زمان عقد قرارداد 
باید کاالها را  باید به محل یا فاصله ای که در آنجا عامل حمل  فروش متذکر شد دو طرف 
تحویل بگیرد اشاره کنند. خطر آسیب یا از میان رفتن کاالها از آن زمان از فروشنده به خریدار 
منتقل می شود، نه از زمانی که روی کشتی قرار گیرد.» حمل کننده« به معنای هر شخصی 
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است که توسط او یا به نام او پیمان حمل کاالها از طریق جاده، خط آهن، هواپیما، راه دریا یا 
هر مجموعه مختلطی از این طریق منعقد شده باشد. هر زمان که فروشنده باید بارنامه یا راه 
نامه یا رسید حمل کننده را ارائه دهد بی درنگ با ارائه چنان سندی به شخص حمل کننده، او 

وظیفه خود را انجام می دهد.
12 کرایه به حامل پرداخت شده... )نقطه مقصد تعیین شده(

Freight Carriage Paid to… (Named Point of Destination(
مانند سی اند اف »کرایه به حامل پرداخت شده...« به معنای آن است که فروشنده کرایه را 
بابت حمل کاالها به مقصد تعیین شده می پردازد. به هر حال خطرات فقدان یا آسیب دیدن 
کاالها و نیز هر هزینه اضافی دیگر از لحظه ای که کاالها به ید نخستین حامل تحویل شد از 

فروشنده به خریدار منتقل می شود ـ نه از زمانی که روی کشتی قرار گرفت.
13 کرایه و بیمه حمل و نقل به حامل پرداخت شده... )نقطه مقصد تعیین شده(

Freight Carriage & Insurance Paid to… (Named Point of Destination(
این اصطالح مانند اصطالح »کرایه به حامل پرداخت شده... « است اما به اضافه آنکه فروشنده 
باید بیمه حمل و نقل را در قبال خطر فقدان یا آسیب کاالها طی جریان حمل آن تأمین کند، 

فروشنده با بیمه گر پیمان بیمه را منعقد می کند و حق بیمه را می پردازد.
BAF (Bunkering Adjustment Factor( 14 ضریب تعدیل نرخ سوخت

زمان های  لذا در  است(  متغیر  نرخ سوخت  نرخ سوخت است )چون  تعدیل  برای  سورشارژ1 
مختلف بر حسب تغییر، ضریب محاسبه شده متغیری بر کرایه اضافه می گردد.

)BULK( 15 فله

فله کاالیی است که بدون هیچ گونه بسته بندی در کشتی وارد می گردد مانند غالت سنگ آهن، 
سیمان، شکر، امالح معدنی، فسفات، زغال و غیره.

CAF (Currency Adjustment Factor( 16 ضریب تعدیل نرخ ارز

سورشارژ برای تعدیل نرخ ارز، چون نرخ برابری دالر به سایر ارزها به طور روزانه در تغییر است لذا در 
زمان های مختلف برحسب تغییرات روزانه، ضریب محاسبه شده متغیری بر کرایه اضافه می گردد.

)Charter Party( 17 قرارداد اجاره ای

قرارداد اجاره ای، چون بعضی از کشتی ها به صورت دربست اجاره می شوند لذا برحسب شرایط 
اجاره قراردادهایی موجود است که چارتر پارتی نامیده می شود و کلیه تعهدات اجاره کننده و 

اجاره دهنده با ذکر مشخصات کشتی در آن مندرج است.

  فرد نابینا: فردی است که حدت یا میزان بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 
1 و یا میدان بینایی وی کمتر از 10 درجه باشد به طوری 

10
عدسی های تصحیح کننده کمتر از

که قادر به تشخیص حرکت دست و شمارش انگشتان از یک متری نباشد.
  فرد کم بینا: فردی است که حدت یا میزان بینایی وی در هر دو چشم با بهترین اصالح توسط 

3 باشد.
10

1  تا
10

عدسی های تصحیح کننده بین

1.  سورشارژ به معنی شارژ مازاد است.

اصطالحات فنی )افراد دارای معلولیت(
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از  استفاده  با  به طوری که  بوده  اختالالت شدید شنوایی  دچار  که  است  فردی  ناشنوا:    فرد 
سمعک، مداخالت جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی مشکل ارتباطی کالمی فرد بر طرف 

نخواهد شد. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بیش از 90 دسی بل می باشد.
  فرد کم شنوا: فردی است که دچار اختالالت شنوایی بوده به طوری که با استفاده از سمعک، 
مداخالت جراحی و سایر وسایل کمک شنوایی و توانبخشی شنوایی مشکل ارتباطی کالمی 
فرد بر طرف خواهد شد. به عبارت دیگر آستانه شنوایی وی بین 30 تا 90 دسی بل می باشد.

  فرد دارای معلولیت صوت و گفتار: فردی است که به علت مشکالت مربوط به ساختار دهان 
)کام، دندان ها، لب ها، لثه ها و...( یا فک و صورت، حلق، حنجره تارهای صوتی و یا هر گونه 
آسیب با منشأ سیستم اعصاب مرکزی، دچار آسیب هایی در صوت، گفتار و زبان شده و در 

برقراری ارتباط و نیز انجام فعالیت های روزمره زندگی با محدودیت روبه رو است.
  فرد دارای معلولیت جسمی حرکتی: فردی است که به دلیل اختالالت در سیستم عصبی، 
عضالنی و اسکلتی دچار محدودیت در عملکرد اندام ها، تنه و ستون فقرات گردیده و به تبع آن 

دچار محدودیت در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی می باشد.
  فرد با آسیب نخاعی: فردی است که در اثر آسیب در طناب نخاعی دچار تغییر موقت یا 

دائمی در عملکرد سیستم های حرکتی، حسی و یا سیستم عصبی خودکار شده است.
  بیمار روانی مزمن: فردی است که دارای عالئم بالینی مشخص بیماری روانی به مدت حداقل 
2 سال باشد و سابقه بستري شدن در بخش روانپزشکی بیمارستان را بیش از یک بار در طی 

2 سال گذشته داشته و از نظر عملکرد فردی اجتماعی، شغلی و یا هر دو دچار مشکل باشد.
  فرد با اختالالت هوشی رشدی )معلول ذهنی(: فردی است که دارای نقص در کارکرد هوشی 
)عقالنی( مانند حل مسئله، برنامه ریزی، استدالل و قضاوت، همچنین دارای نقص در عملکرد 
سازگارانه مانند ارتباط، مشارکت اجتماعی و زندگی مستقل بوده و نمره هوش بهر آنها بر اساس 

آزمون های استاندارد کمتر از 70 باشد. این نقص در دوران رشد )زیر 18 سال( رخ می دهد.
  سالمند: فردی است که سن کامل وی 60 سال یا باالتر باشد.

  سالمند معلول: سالمندی که دچار افت عملکرد در فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت 
اجتماعی شده باشد.

1  اظهارنامه مواد خطرناک: مهم ترین سند در حمل مواد خطرناك می باشد که فرستنده کاال 

تکمیل می نماید. قبل از انعقاد قرارداد حمل و نقل تهیه می شود و پس از امضاء در اختیار 
متصدی یا شرکت حمل و نقل قرار داده می شود. بدون تنظیم و تحویل آن، انعقاد و مبادله 
قرارداد جهت حمل محمولۀ خطرناك امکان پذیر نخواهد بود. طبقه و نوع ماده خطرناك به 
همراه شماره شناسایی ملل متحد و شماره خطر کاال به همراه حروف و اعدادی که معرف 

شدت خطر می باشند در اظهارنامه درج می گردد.
2  برگه اطالعات ایمنی مواد خطرناک: یک صفحه یا مجموعه ای از صفحات که مشخصات 

مختلف یک ماده خطرناك و مواجهه با آن را در شرایط مختلف نشان می دهد. در این برگه ها 
اطالعات کلی ماده، انبارداری، حمل و نقل و حوادث و نحوه عملکرد، تجهیزات ایمنی مورد 

نیاز و سایر موارد ذکر می گردد.

اصطالحات فنی بارهای خطرناک
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3  شرکت های حمل و نقل مواد خطرناک: شرکت حمل و نقل مواد خطرناك عبارت است از 

یک شخصیت حقوقی که به منظور تصدی عملیات حمل و نقل جاده ای بین شهری کاالی 
خطرناك در محدوده معینی تشکیل شده و از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای پروانه 

فعالیت دریافت می نماید.
که  می باشد  خطرناك  کاالهای  بین المللی  کد  خطرناک:  کاالهای  بین المللی  4  شماره 

توسط کمیته حمل ونقل سازمان ملل متحد تهیه شده است و به طور گسترده ای در تجارت 
بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد.

5  کنوانسیون حمل و نقل جاده ای کاال و محصوالت خطرناک )ADR(: با توجه به بروز 

حوادث ناشی از حمل و نقل جاده ای کاال و محصوالت خطرناك در سال های پس از جنگ 
تنظیم  با  تا  بر آن شدند  اروپا در سال 1956 میالدی  اتحادیه  جهانی دوم کشورهای عضو 
بودند حمل و  موافقت نامه ای در سطح کشورهای عضو که در آن سال ها حدود 12 کشور 
نام  تحت  در سپتامبر 1957  موافقت نامه  این  بخشند.  سامان  و  را سر  کاالها  این گونه  نقل 
 ADR موافقت نامه حمل و نقل جاده ای کاال و محصوالت خطرناك« با عالمت اختصاری«
به  را در همان سال  آن  آئین نامه  تنظیم  و مسئولیت  منعقد شد  ژنو  در  فرانسوی(  )مخفف 

کمیسیون اقتصادی اروپا در سازمان ملل متحد واگذار کرد.
با پیگیری و تالش کارشناسان کمیسیون مذکور سرانجام در سال 1986 میالدی مجموعه 
مقررات یاد شده تنظیم و به صورت رسمی در سطح کشورهای متعاهد به مرحله اجرا در آمد. 
هدف این کنوانسیون یکسان سازی و هماهنگ کردن حمل و نقل کاالهای خطرناك در سطح 

قاره اروپاست که این امر تا حد زیادی محقق گردیده است.
5  متصدی حمل و نقل مواد خطرناک: منظور از متصدی حمل و نقل مواد خطرناك، کلیه 

غیردولتی  و  دولتی  از  اعم  و...  کارخانجات  سازمان ها،  ونقل،  حمل  مؤسسات  و  شرکت ها 
می باشند که به حمل  و نقل محموالت خطرناك )تولیدات یا مواد اولیه( مبادرت می ورزند.

5  مواد خطرناک: موادی که نسبت به بهداشت یا سالمتی انسان، حیوان و محیط زیست ذاتاً 

خطرزا بوده و مشمول یکی از طبقه بندی های نه گانه زیر می باشند:
1ـ مواد منفجره 2ـ گازها 3ـ مایعات قابل اشتعال 4ـ جامدات قابل اشتعال 5  ـ مواد اکسیدکننده 

6  ـ مواد سمی و میکروبی 7ـ مواد رادیواکتیو 8  ـ مواد خورنده 9ـ مواد خطرناك متفرقه
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Fire Extinguisherکپسول آتش نشانی196

Firmمؤسسه197

First aid box safety equipmentجعبه  کمک های اولیه  درمانی198

First Aid Equipmentکمک هاي اولیه199

First Aid Kitجعبه کمک هاي اولیه200

Fixed trailing basketباسکول تریلی کش ثابت201

Flammable gasesگازهای قابل اشتعال202

Flammable liquidمایعات قابل اشتعال203

Flammable solidجامدات قابل اشتعال204

Flammableقابل اشتعال205

Flashing Lightچراغ چشمک زن206

Flat semi trailerکفی207

Fleet smart cardکارت هوشمند ناوگان عمومی208

Fleetناوگان209

Flexibilityقابلیت انعطاف210

Flexible systemsسیستم های انعطاف پذیر211

Floor Panelsپنل سقفی212

Food stuffsمواد غذایی213
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Forwarderمتصدی حمل و نقل بار214

Foundationشالوده )پی(215

Fragileبار شکستنی216

Gabionگابیون217

Galleyمحل نگهداري مواد غذایی218

Gantry craneجرثقیل دروازه ای219

Gasگاز220

Geographic scope of activityحوزه فعالیت221

Global Positioning System (GPS)سیستم مکان یاب جهانی222

Goods acceptanceپذیرش بار223

Goods in transitکاالهای در راه224

Goods lengthطول بار225

Goods receipt noteبرگه رسید کاال226

Goods serial numberشماره سریال بار227

Goods weightوزن بار228

Goods widthعرض بار229

Goodsکاال230

Shipping valueـGoods valueارزش محموله231

Gravelشن232

Gross combination weight ratingوزن مرکب خالص 233

Groundزمین234

Guardrail end treatmentمهار انتهایی گاردریل235

Guardrail three wavesگاردریل سه موج236

Guardrail transitionناحیه انتقالی گاردریل237

Guardrail two wavesگاردریل دو موج238

Guardrailگاردریل239

Hangarهانگار240

Hardwareسخت افزار241

Hazard material Forwarderمتصدی حمل ونقل بار خطرناك242

Hazard material labelبرچسب مواد خطرناك243

Hazard material placardsعالیم مشخصه مواد خطرناك )پالکارد(244
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Hazard material Shipperفرستنده بار245

Hazard material signsعالیم مواد خطرناك246

Hazard material symbolsنمادهای مواد خطرناك247

Hazard material Transportation Companyشرکت حمل و نقل مواد خطرناك248

Head boardتیغه محافظ جلویی 249

Health and Safety Executive (HSE)ایمنی و بهداشت در محل کار )اجرا(250

Health dangerخطر سالمتی251

Heating Systemسامانه گرم کننده252

Historical documentsاسناد تاریخی253

Hot Air Lanceفشار هوای گرم254

Hydraulic guardrail post pile driverچکش هیدرولیکی255

Identification cardکارت ملی256

Importواردات257

Incidentرویداد258

Indirect tiedownبند عرضی 259

Informationاطالعات260

Injury Accidentتصادفات261

Inspection sheetبرگه بازرسی262

Installation guardrailنصب حفاظ263

Insulateعایق بندی کردن264

Insuranceبیمه265

Integrityیکپارچگی266

Interfaceاینترفیس267

Intermodal containerکراون 268

Intelligent Transportation System (ITS)سامانه حمل و نقل هوشمند269

International transportation companyشرکت حمل و نقل بار بین المللی270

Iranian Red Crescentهالل احمر جمهوري اسالمی ایران271

Jumbo Bagجامبوبگ272

Jumboجامبو273

Laser distance meterدیستومتر274

Lattice boom craneجرثقیل بوم خشک275
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Leading ropeمهار کردن276

Legal departmentواحد حقوقی277

Legal documentسند حقوقی278

Legal responsibilitiesمسئولیت های حقوقی279

Legal valueارزش حقوقی280

Letter numberشماره نامه281

Liftingبلند کردن282

Light revolvingچراغ گردان283

Load arrangementچیدمان بار284

Load Balancingتعادل بار285

Load capacityظرفیت بارگیری 286

Load insuranceبیمه نامه بار287

Loaded semi trailerکمرشکن288

Loading and Unloadingبارگیری و تخلیه289

Loading or unloadingبارگیری و تخلیه290

Loading rampرمپ بارگیری291

Loadingبارگیری292

Longitudinal crackingترك طولی293

Loweringپایین گذاشتن294

Suction unـloaderمکنده )برای تخلیه کامیون(295

Luggage Rackنگهدارنده توشه باالي سر296

Lumbar meterمتر کمری297

Managing directorمدیرعامل298

Manifestفهرست کل بار، مانیفست299

Manual craneجرثقیل دستی300

Manual forkliftلیفتراك دستی301

Manual material handlingحمل دستی بار302

Map legendراهنمای نقشه303

Material codeکد کاال304

Material Safety Data Sheet (MSDS)برگه ایمنی مواد خطرناك305

Metal meterمتر فلزی306
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Microbialمیکروبی307

Military documentsاسناد نظامی308

Miscellaneousمتفرقه309

Near missشبه حادثه310

Working crack ـ Nonترك غیر فعال311

Non-flammable and nontoxic gasesگازهای غیرقابل اشتعال و غیرسمی312

Ocean/ Marine Bill of ladingبارنامه دریایی313

Official documentsاسناد اداری314

Official letterنامه اداری315

Orange Panelsپالك نارنجی رنگ316

Ordinary dropsideبغلدار معمولی317

Organic peroxideپراکسید آلی318

Originمبدأ319

Orthosisارتز320

Over size loadبار ترافیکی321

Overall lengthطول سپری گاردریل322

Overhead cranesجرثقیل سقفی323

Overland transportationحمل و نقل زمینی324

Overloadاضافه بار325

Overweight & over size cargo transportation companyشرکت حمل و نقل بار ترافیکی326

Overweight & over size cargoبار ترافیکی327

Oxidizerاکسیدکننده328

Oxidizingاکسید کننده329

Packingبسته بندی کردن، بسته بندی330

laissezـPasserپروانه عبور بار ترافیکی331

Palletپالت 332

Patchingوصله333

Pavementروسازی334

People with disabilityفرد دارای معلولیت )فرد معلول(335

People with hearing lossفرد کم شنوا336

People with movement Impairmentفرد دارای معلولیت جسمی حرکتی337
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People with Spinal Cord Injuryفرد با آسیب نخاعی338

People with visual impairmentفرد کم بینا339

Perishable goodsکاالهای فاسد شدنی340

Perishableفاسدشدنی341

Permanent barrierحفاظ دائمی342

Permission to carry hazard materialپروانه فعالیت حمل مواد خطرناك343

Person with Intellectual Disabilityفرد با اختالالت هوشی رشدی )معلول ذهنی(344

plastic jersey barrierنیوجرسی پالستیکی345

Platformپلتفرم )صفحه وزن گیری(346

Pneumatic ـ Guardrail post pile driverچکش پنوماتیکی347

Pockسنگ348

Policeپلیس349

Polished aggregateصیقلی شدن سنگ دانه ها350

Political documentsاسناد سیاسی351

Port of dischargeبندر تخلیه بار352

Portبندر353

Post spacingفاصله نصب پایه ها354

Potholeچاله355

Preliminariesمقدمات356

Preـ Paidپیش کرایه357

Preـtravel measuresاقدامات پیش از سفر358

Printerچاپگر359

Prohibited goodsکاالي غیر مجاز360

Prosthesisپروتز361

Public road freight fleetناوگان حمل و نقل عمومی جاده ای بار362

Public Service Vehiclesوسایل نقلیه همگانی363

Pull-Out Entrance Stepسطح شیب دار رکاب364

Pullingکشیدن365

Punchپانچ366

Purchase returnبرگشت خرید367

Pushingهل دادن368



51

Quality controlکنترل کیفیت369

Quick access to documentsسرعت دسترسی به اسناد370

Radioactiveرادیواکتیو371

Rail vehicleوسیله نقلیه نرده دار 372

Railway billبارنامه راه آهن373

Rampسطح شیب دار374

Ravelingشن زدگی375

Receiptرسید بار376

Recordسابقه377

Recycleبازیافت378

Red flagپرچم قرمزرنگ379

Refrigeratedیخچال دار380

Refrigerator carوسیله حمل کاالی فاسد شدنی381

Regulations for the carriage of goodsقوانین حمل بار382

Rehabilitationتوانبخشی383

Relief and Rescue Organizationسازمان امداد و نجات384

Reliefامدادرسانی385

Requisitionفرم درخواست کاال از انبار386

Reset/Resound - Test Zone Lampsکلید اول پانل387

Restoration of documentsمرمت اسناد388

Retaining wallدیوار حائل389

Returned goodsکاالهای برگشتی390

Revolutionaryصفحه گردان391

Rigid systemsسیستم های صلب392

Road Maintenance and Transportation   Organizationسازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي393

Road transport documentsاسناد حمل و نقل جاده ای 394

Roll Formingنورد395

Rolling guardـrail barrierگاردریل غلتکی396

Rollرول397

Route guidance mapنقشه راهنمای مسیر398

Routingمسیریابی399
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Ruttingگودی مسیر چرخ400

Semiـrigid systemsسیستم های نیمه صلب401

Sackساك402

Safety Beltکمربند ایمنی403

Safety Equipmentتجهیزات ایمنی404

Sales of returnبرگشت از فروش405

Sandماسه406

Sanitizeبهداشتی کردن407

Scannerپویشگر )اسکنر(408

Schedulingزمان بندی409

Scientific documentsاسناد علمی 410

Sealantماده درزگیر411

Secretسری412

Securedایمن 413

securing  Deviceلوله بتنی فلنچی414

Semitrailerنیمه یدك415

Service lifeعمر خدمت دهی416

Severe toxicبه شدت سمی417

Severity of disabilityشدت معلولیت418

Shackleقالب بکسل 419

Shipment adviceبرگه حمل420

Shipperفرستنده بار421

Shotcreteشاتکریت422

Shoulderشانه راه423

Sidebarسایدبوم424

Sigma postپایه425

Signerامضا کننده نامه426

Silence Alarm Soundersکلید دوم پانل427

Silence fault Soundersکلید سوم پانل428

Siltالی429

Sirenآژیر430
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Softwareنرم افزار431

Soilخاك432

Spacerجدا کننده یا فضا ساز 433

Stake packetجا ستون 434

Stakeستون بغل435

Statistical reportsگزارش های آماری436

Stevedoreناظر بارگیری و تخلیه437

goodsـShipmentمحموله438

Strappingتسمه 439

Subject of the letterموضوع نامه440

Suitcaseچمدان441

Supportپشتیبانی442

Surface deformationتغییر شکل سطح443

Tallyingبارشماری444

Tankerتانکر، مخزن دار445

Tarpaulin coverd dropsideبغلدار چادری446

Tarpaulinچادر برزنتی 447

Taxمالیات448

Technical directorمدیرفنی449

Technical documentsاسناد فنی450

Technical inspectionبازرسی فنی451

Technical safetyسالمت فنی452

Telescopic craneجرثقیل تلسکوپی453

Temporary barrierحفاظ موقتی454

Terminalپایانه455

The receipt of goodsرسید بار456

Tierدسته ـ الستیک چرخ457

 down ـ Tieبند  458

Title of the letterعنوان نامه459

Lane ـ to shoulder drop offافتادگی شانه460

Top secretبه کلی سری461
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Tower cranesجرثقیل برجی462

Toxic gasesگازهای سمی463

Toxicسمی464

Traffic directionsجهت های ترافیکی465

Trailerبارگیر غیرثابت، یدك466

Tranchترانشه467

Transcriptرونوشت468

Transportation companyشرکت حمل و نقل469

Transportation departmentواحد حمل و نقل470

Transversec crackingترك عرضی471

Trip origin and destinationمبدأ و مقصد سفر472

Trolleyچرخ دستی473

Trough bill of ladingبارنامه سراسری474

Truck bodyبارگیر475

Truck fixed bodyبارگیر ثابت476

Truck tractorکشنده477

Twist lockقفل تویست 478

Type of goods  نوع بار479

Unclassified documentsاسناد غیرطبقه بندی شده480

Under-Seat Storageفضاي زیر صندلی481

United Nations numberشماره بین المللی کاالهای خطرناك482

Unitized loadبار دسته ای 483

Unloadingتخلیه بار484

Vanمسقف485

Vat(value add tax)مالیات برارزش افزوده486

Walkerواکر487

Warehousemanانباردار488

Warehouseانبار489

Warehousingانبارداری490

Watermarkنقش آب491

Weather circulationگردش هوا492
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Wedgeگِوه )دنده سنج(493

Weighbridgeباسکول494

Weighing system in motionسیستم توزین در حال حرکت495

Weighingتوزین496

Weight noteبرگ باسکول497

Wet mix shotcreteبتن پاشی مخلوط تر498

Wheel Chainsزنجیر چرخ499

Wheelchairصندلی چرخ دار500

Winchوینچ501

Window Curtainپرده پنجره502

Wing end terminalسر سپری503

Working crackترك فعال504

Working load limitبار مجاز 505


