آیین نامه اجرایی حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک

فصل اول :کلیات و تعاریف
نامهبهشرحزیرتعریفمیشوند:


اصطالحاتبهکاررفتهدراینآیین
ماده-1

الف-متصدیحملونقل:منظورازمتصدیحملونقلدراینآییننامه،کلیهشرکتها ومؤسساتحملونقل،سازمانها،
دولتیوغیردولتیمیباشند کهبهحملونقل ،سازمانها،کارخانجات،و...اعمازدولتیوغیردولتی

کارخانجاتو ...
اعماز
مبادرتمیورزند:

میباشندکه بهحملونقلمحموالتخطرناک(تولیداتیامواداولیه)


ب-موادخطرناک:موادیکهنسبتبهبهداشتیاسالمتیانسان،حیوانومحیطزیست ذاتاًخطرزابودهومشمولیکی
میباشند
هاینهگانهزیر 


ازطبقهبندی
-1

اینطبقهبهسهدستهتقسیمبندیمیشود:

طبقهیک:

 -1-1موادومحصوالتمنفجره
محصوالتوکاالهاییکهباموادمنفجرهانباشتهگردیدهاند.

-1-2
آتشسوزیواحتراقمینمایند.

-1-3محصوالتوکاالهاییکهایجاد

 -2طبقهدو:اینطبقهمشتملاستبرگازهایتحتفشارمایعنشدهوگازهاینامحلول تحتفشار.
-3

طبقهسه:اینطبقهمشتملاستبرمایعاتقابلاشتغال.

-4

اینطبقهبهسهدستهتقسیمبندیمیشود:

طبقهچهار:
-4-1جامداتقابلاشتعال.
ارایقابلیتآتشسوزیوآتشافروزیخودبهخودمیباشند.

-4-2موادیکهد

-4-3موادیکهبراثرتماسباآبیامجاوربارطوبت،گازهایقابلاشتعالتولید
میکنند.


-5

اینطبقهبهدودستهتقسیمبندیمیشود:

طبقهپنج:
موادیکهباعثایجادزنگزدگیمیشوند.

-5-1

 -5-2پراکسیدهایآلی
 -6محصوالتسمی
-6-1محصوالتسمی
-6-2

موادومحصوالتمتعفنکهباعثایجادونشربیماریهایعفونیمیگردند.
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 -7طبقههفت:موادرادیواکتیو
 -8طبقههشت:موادخورندهواسیدها
 -9طبقهنه:موادومحصوالتخطرناکمتفرقهفهرستواقسامموادخطرناککهتحتهریکازطبقاتنهگانه
همچنیندرمیانموادخطرناکموضوعطبقات 2و ،4

اینآییننامهآمدهاست.

رمیگیرنددر زمینه«ز»
فوققرا 
موادیوجوددارندکهازحیثاهمیتخطرونحوهحمل،عالوهبرمقرراتکلیدارای شرایطخاصیهستندکه
آییننامهآمدهاست.
شرحهریکازطبقاتمذکوربهترتیبدرضمیمه«ح»و«ط»این 


ایموادخطرناکازنقطهایبهنقطه دیگردرداخلکشورمستلزم


انجامهرگونهعملیاتحملونقلجاده
ماده -2
نامهمیباشد:


اینآیین

رعایتمقرراتوضوابطمندرجدر
برنامهزمانبندیومراحلاجرایمفادآییننامهبهشرحزیراست:

تبصره-

طمربوطبهفصولاولودوماینآییننامهدرخصوصکلیاتو مقرراتمربوطبهعملیات

 -1کلیهشرایطوضواب
نامهالزماالجراءمیباشد.

بارگیری،حملونقلوباراندازیموادخطرناکپسازتصویب 
آیین


کلیهشرایطوضوابطفصلسومآییننامهدرخصوصمقرراتمربوطبهوسایلنقلیه حاملموادخطرناکحداکثر

-2
میباشد.باوجوداینمهلترعایتمقرراتمربوطبهفصل
آییننامهالزماالجراء 
سالپسازتاریختصویب 

تا 1
تصویبآییننامهاست.


سالپساز
سومبرایوسایلنقلیهحامل موادسوختیدرکشور2

کلیهشرایطوضوابطفصلچهارماینآییننامهدرخصوصمقرراتمربوطبهرانندهو کمکرانندهوسایلنقلیه

-3
االجراءمیباشدوکلیهمتصدیانحملونقلموظفند

تصویبآییننامهالزم


حداکثرتاششماهپسازتاریخ
ظرفمدتیادشدهاقداماتالزمرا برایاجرایآنبهعملآورند.

ماده-3رانندهوسیلهنقلیهحاملموادخطرناکبایدهمواره،حینعملیاتحملونقل کاالیخطرناکاسنادمربوطبه
اینآییننامهدراختیارداشتهباشدتاهنگامدرخواست

خصوصیاتونحوهحملاینگونهکاالهاراوفقضمیمه«ب» 

مقاماتذیصالحارایهنماید.

هاینفتیمشروطبه


فرآورده
هاینفتی،فرمطراحیشدهتوسطشرکتملیپخش


تبصرهـدرمواردحملونقلفرآورده
اینمادهتلقیشدهوارائهفرمیادشدهبهضمیمهبارنامه

ب" موضوع
درجمواردواطالعاتمربوط،بهعنوانضمیمه" 

هاینفتیکفایتمیکند.


نقلیهحاملفرآورده
مربوطتوسطرانندهوسیله

نقلکلیهنشانههاوعالیم

ماده -4وسایلحملونقلحاملموادومحموالتخطرناکبایددرحینعملیاتحملو
آییننامهراداراباشند.
این 
مندرجدرضمیمه«الف» 
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اجرایمفاداینماده
تبصرهـبهشرکتهایحملونقلمهلتدادهمیشودتانسبتبهفراهمنمودنزمینه

درخصوصحملونقلفرآوردههاینفتیتاپایانسال1383اقدام نمایند.


کاال،طیاظهارنامهای

ماده-5فرستندهکاالومحصولخطرناکمکلفاستپیشازتنظیمقراردادحملونقل
مطابقفرمپیوستشمارهیکازضمیمه«ب»متصدیحملونقلرا ازخطرناکبودنمحمولهوهمچنیننوع

نقلکاالیموصوفبهعملآید،مطلعنماید.

خطرواقداماتاحتیاطیکهبایددرحینحملو

تبصره -چنانچهمتصدیحملونقلازوجودکاالیخطرناکآگاهنشدهباشد،پساز وقوف بهموضوعبایدبا
هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیستیا واحدهای تابعه آن و کسب اجازه مدعی العموم حوزه قضایی محل
دراینشرایطصاحبکاالمطابق
توقفنسبتبهتخلیهمحمولهاقدامنمودهیابهمحل بارگیری عودتنماید .
قوانینومقرراتموجودمسئول جبرانکلیهخسارتهاوهزینههاییاستکهازتحویلچنینکاالییبهمتصدی
حملونقل،شخصثالثیادولتواردگردیدهاست.

هایمندرجدراینآییننامهبا تخلفاتبهشرحزیربرخورد


درصورتعدمرعایتضوابطودستورالعمل
ماده-6
خواهدشد:

مقرراتوآییننامهحمل ونقلبارومسافرو

مؤسساتوشرکتهایحملونقلجادهایبراساسماده13

الف-
جادهایموضوعماده 14اصالحیهقانوننحوه
مدتلغوپروانهفعالیتوتعطیلیشرکتهاومؤسساتحملونقل 

رسیدگیبهتخلفاتواخذجرایمرانندگی.

ب-رانندگانوسایلنقلیهبراساسجداولجرایمرانندگیموضوعماده 2قانوننحوه رسیدگیبرتخلفاتواخذ
جرایمرانندگی.

فصل دوم :مقررات مربوط به عملیات بارگیری ،حمل و نقل و باراندازی مواد و محموالت
خطرناک
ماده -7چنانچهمتصدیحملونقلقصد حملموادخطرناکراداردکهدرطبقهبندی موادخطرناکتحت
اندمکلفاستجهتهماهنگیو تعیینمسیرمجازترددازمبدأبهمقصدوبا
شناساییگردیده 

طبقات8،6،1و9
ای یاسازمانهایتابعهمراجعهوضمن
سازمانراهداریوحملونقلجاده 

اولویتجادههایخارجازشهرهابه

ارایه

درخواستکتبیبههمراهاظهارنامهصاحبکاال،مجوزومسیرعبورموادخطرناکرا دریافتنماید.

میتواندمجوزعبورومسیرحملونقل بعضیازموادخطرناکرا
ای 
سازمانراهداریوحملونقلجاده 

تبصره-
بهصورتمدتدارارایهنماید.

ماده-8وسیلهنقلیهحاملموادخطرناکصرفنظرازوزنوحجممحمولهفقطدرساعات روزمجازبهتردددر
هایکشورخواهدبودوبایدقبلازپایانروزدرپارکینگ مناسبتوقفوتاآغازروزبعدازحرکتخودداری


جاده
3

نقشهمسیریراکهوسیلهنقلیهحاملموادخطرناک

ای 
سازمانراهداریوحملونقلجاده 

کند.درصورتلزوم
برای رسیدن به مقصد باید طی کند و توقفهای غیر اضطراری بین راه در آن پیش بینی شده است را در
اختیارمتصدیانحملونقلقرارخواهددادورانندهمکلفاستوسیلهنقلیهرادر مسیرتعیینشدههدایتکند.در

نقشهموردبحثسعیخواهدشدکهوسیلهنقلیهحتی المقدورازنقاطکمجمعیتواحیاناًجادهایکمربندیشهرها

بینراهدورازوسایلنقلیهدیگرومحلهایامنوخلوتانجامگیرد.

عبوردادهشودوتوقفهای
تبصرهـدارندگانوسایلنقلیهحاملفرآوردههاینفتیموظفندحداکثرتاپایان شهریورماهسال 1384نسبتبه

تجهیزاتمربوطبهکنترللحظهایسرعتمجاز،ساعت مجازرانندگیوامثالآناقدامنمایند.پسازآن

نصب
صورتنصبتجهیزاتیادشدهمجازبهتردددرشبمیباشند.

فرآوردههاینفتیتنهادر

تاریخوسایلنقلیهحامل

درطولجادههافقط تحتشرایطزیر

ماده -9پارکوتوقفوسایلنقلیهحاملموادومحصوالتخطرناک 
امکانپذیراست.


الف  -نصب گوه به تعداد حداقل  2عدد و متناسب با تعداد چرخهای وسایل نقلیه حامل مواد و محصوالت
خطرناکدرحینتوقفالزامیاست.
ب-موتوروسیلهحاملموادومحصوالتخطرناکبایددرحینتوقفخاموشباشد.
ج-وسای لنقلیهحاملموادومحصوالتخطرناکنبایدبههیچعنواننشتیاسرریز داشتهباشند.

چ-وسایلنقلیهحاملموادومحصوالتخطرناکبایددرنقاطباشیبکمتوقفکنندو ازپارکوتوقفوسیله
نقلیهدرسرباالیییاسرازیریهاییکهتوسطوزارتراهو ترابریبایعالیممشخصشدهاند،خوددارینماید.


ح-درمواقعیکهرانندهوسیلهنقلیهحاملموادخطرناکاضطراراًمجبوربهتوقفشود بایدوسیلهنقلیهراحتی
المقدورمنتهیالیهسمتراستجادهدرمحوطهبازدوراز پلهاوتونلهاو تأسیساترفاهیبینراهمتوقفنماید.


درتوقفهایبینراهوتوقفهایاضطراریبایدرانندهیاکمکرانندهدروسیله نقلیهیااطرافآنباقیمانده

خ-
عالوهبراینضرورتدرمواضع  11متریابتداوانتهایوسیلهنقلیهمتوقفشدهچراغهای

وازآنمراقبتنماید.
وسیلهنقلیهصورتمیگیرد.


کهتأمیننیرویآنهامستقلاز
24ولتییا12ولتیزردرنگالکتریکینصبشود
رانندگانوسایلنقلیهحاملموادخطرناکدرهنگامسوختگیریبایدموارد زیررارعایتکنند:

ماده-11
سوختگیریحتیاالمکاندرپمپهایدورازشهرهاومراکزجمعیتیصورتگیرد.

الف-

سوختگیرییادرانتظارنوبت

ب-وسیلهنقلیهدیگریدرجلویاعقبوسیلهنقلیهحاملموادخطرناکمشغول
نباشد.
موتوروسیلهنقلیهحاملموادخطرناکبایددرحینسوختگیریخاموشباشد.

ج-
د-رانندهیاکمکرانندهوسیلهنقلیهنبایدازآندورشوند.

ماده -11وسایلنقلیهحاملمحموالتخطرناکنبایدتحتهیچشرایطیوسیلهنقلیه دیگریرایدککشی
نمودهیاتوسطوسیلهنقلیهدیگرییدککشیشود.
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ماده-12حملمسافروسرنشینبهاستثنایرانندهوکمکرانندهیاعواملدیگریکه باتشخیصمتصدیحمل
ونقلبایدهمراهمحمولهووسیلهنقلیهدرعملیاتحملونقل کاالیخطرناکباشد،ممنوعاست.


ماده-13استعمالدخانیاتیااستفادهازهرگونهوسیلهروشنایییاآتشزادرداخل وسیلهنقلیهیادرفاصله51
متریآندرحینانجامعملیاتحملونقلموادخطرناک ممنوعاست.


محوطهایتعدادیوسیلهنقلیه

ماده-14چنانچهبههردلیلدرحینعملیاتباراندازییابارگیریبهناچاربایددر
تعدادیازاینگونهوسایلنقلیهمتوقفشدهاندبایدشعاع

حاملموادخطرناکمتوقفشوندیادرتوقفگاهمناسبی

21متریرابرایفاصله یکدیگرحفظکنند.

خودراکسبنمینماید

ماده -15درصورتیکهپمپتخلیهکاالیخطرناکازنیرویموتوروسیلهنقلیهانرژی
یددرحینتخلیه،موتوروسیلهنقلیهخاموشباشد.

با

تبصره -1چنانچهوسیلهنقلیه،حاملمحمولهخطرناکیازطبقات 8،6و 9باشدومحل تخلیهوباراندازیدر
مکانی مسقف واقع شده باشد ،باید وسیله نقلیه مجهز به موتور پمپ تخلیه محموله باشد که منبع انرژی آن
مستقلازموتورمحرکهوسیلهنقلیهاست.

تبصره-2چنانچهوسیلهنقلیه،حاملمحمولهخطرناکیازطبقات8،6،1و9بودهو محلتخلیهوباراندازیدر
مکانیمسقفواقعشدهباشدبایددرحینتخلیهموتوروسیله نقلیهخاموشباشد.


ماده -16حملموادخطرناکدربارگیرویدک مستقلوهمچنینحملموادخطرناک طبقات 8،6،1و 9در
وسایلنقلیهمفصلدارممنوعاست.

ماده -17محموالتخطرناکازطبقه 4وردیف 4-3بایددربارگیرهایمسقفومقاوم نسبتبهنفوذآبو
رطوبتحملشوند.

ماده-18چنانچهوسیلهنقلیهحاملموادخطرناکبهدلیلنقصفنیناچاربهتوقف طوالنی(براساسنظرصاحب
درمسیرگردد،راننده مکلفاستمتصدیحمل
کاالدرچارچوبمقرراتسازمانراهداریوحملونقلجادهای) 
متصدیحملونقلنیزمکلفاستبه

ونقلراازموضوعمطلعنمایدومتصدیحملونقلنیزمکلفاست 
محضاطالعوسیلهنقلیهمناسبیرابههمراهعوامل الزمبرایباراندازیوسیلهنقلیهمعیوبوبارگیریوسیله
نقلیهاعزامیبهمحل توقفخودرواعزامنماید.

واددرطبیعتمیگردد،متصدیحمل ونقل،موظفاست

ماده-19درصورتبروزسوانحیکهمنجربهپخشم
هایامدادیاطالعدهد.
سریعاًمراتبرابهسازمان 

ماده -21متصدیحملونقلمکلفاستقبلازاعزاموسیلهنقلیهجهتبارگیریوحمل محمولهخطرناک
برنامهزمانبندیسفررادراختیاررانندهقراردهدورانندهنیز مکلفاستبرنامهتنظیمیازسویمتصدیحمل
ونقلرابهدقترعایتنماید.
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بایددرکامیونهایبار بارگیربستهیادارایدربهایکناری

موادخطرناکازانواعزیرگروههایطبقه1

ماده-21
(بغلبازشو)حملشود.

درزیرگروههای1-2و1-3

ماده-22حداکثروزنمحمولهازطبقه1درزیرگروه1-1نبایداز1111کیلوگرمو
رگیرتجاوزنماید.
نبایداز3111کیلوگرمدرهربا 

تبصره -میزانحملمحموالتمتعلقبهنیروهایمسلحکشوردرصورتضرورتوبا مسئولیتوزارتدفاعو
پشتیبانینیروهایمسلحازشمولاینمادهمستثنیاست.


ماده-23متصدیحملونقلمکلفاستمقرراتمربوطبهاسنادومدارکحملونقل کاالیخطرناکراطبق
هاوجعبههای حاملموادخطرناکنیزبایددارایبرچسب


رعایتنمودهوبسته
ضوابطمندرجدرضمیمه«ب»
شمارهطبقهمربوطبهآنمطابقپیوستیکضمیمه«الف»به

ویژهایباشندکهمشخصاتکاالیخطرناکو

دقتدرآنمنعکسشدهباشد وروشهایبستهبندیمندرجدرضمیمه«ج»درموردآنهارعایتگردد.

ماده  -24چنانچه وسیله نقلیه ،حامل محمولهای از طبقه  1بوده و مقرر است که محموله آن در باراندازهای
بدونجابهجاکردنسایرجعبههایحاملکاالی

مختلفتخلیهگردد،نحوهبارگیریبایدبه نحویباشدکه
خطرناکوبهترتیبمحمولهتخلیهو باراندازیشود.

ماده-25چنانچهوسیلهنقلیه،حاملموادخطرناکازطبقه1توسطمأمورینپلیسراه ملزمبهتوقفشود،راننده
ایکهپلیسراهمشخصنموده است،توقفنماید.
وسیلهنقلیهمکلفاستدرنقطه 


ماده  -26در صورتی که کاروانی از وسایل نقلیه حامل مواد خطرناک به دنبال یکدیگر
یکدیگرمیباشند.


متریاز
درحرکتباشند،رانندگانمکلفبهحفظفاصله81

ماده-27محمولههاییازنوعدیاکسیدکربنواکسیدنیتروژنوگازهاییازطبقه 2بایددروسایلنقلیهبدون
نقلیهمحکمشدهاند،حملگردند.

مفصلودرتانکرهایثابتکهبهنحومناسبیبهشاسیوسیله

ماده-28حملگازهاییازطبقه2درمخازنکوچکودربارگیرهایکانتینرهایممنوع است.

ماده  -29حمل مایعات از طبقه  8فقط توسط تانکرهای ثابت مجاز است و این گونه مواد نباید به صورت
هایکفییااطاقدارحملشوند.


هایمجزارویبارگیری

بشکه

فصل سوم :مقررات مربوط به وسایل نقلیه حامل مواد و محموالت خطرناک
حملونقلکاالهاومحموالتخطرناکدرصورتیمجازمیباشدکهوسایل نقلیهحاملاینگونه

ماده -31
محموالتحائزشرایطوضوابطمندرجدراینفصلباشند.


تبصره-حملونقلموادسوختیبهصورتمایعیاگازدرصورتیکهظرفیتوسایلنقلیه ازمیزانزیرتجاوز
نمیباشند.
نامه 
ننمایند،مشمولمقرراتاینآیین 

الف-وسایلنقلیهدارایتانکرهایقابلانفکاکجهتحملمایعاتباحداکثرظرفیت  1111لیتر.
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ب-تانککانتینرهاجهتحملانواعگازهاباحداکثرحجم3111لیتر.

ماده-31وسایلنقلیهحاملموادخطرناکبایدعالوهبرمعاینهفنیمعتبر،دارای گواهینامهتأییدصالحیتصادره
نامهمیباشند.

ازطرفمؤسسهمعتبربهشرحمذکوردرضمیمه«د»این 
آیین


تبصره  -1در صورت نبود مؤسسات فنی ذی صالح در شناسایی و بازرسی فنی وسایل نقلیه
اک،شرکتهاومؤسساتحملونقلیشاغلدربخشحملونقلموادخطرناک موظفندوفق

حاملموادخطرن
گواهینامهایمطابقضمیمه


وارسیو
مفاداینآییننامهصالحیتفنیوسیلهنقلیهتحتپوششخودرابهدفتر 

«د»راتنظیمودراختیاررانندگانوعواملحمل ونقلکاالیخطرناکقراردهند.مسئولیتقانونیناشیازعدم
بررسیدقیقودرست وسایلنقلیهشاغلدراینبخش،متوجهاینشرکتهاومؤسساتبودهوهرگونهسهل

انگاریدرصدورچنینگواهینامههاییمشمولمقرراتماده6خواهدبود.


تبصره-2مدتاعتباراینگواهینامهیکسالبودهومالکوسیلهنقلیهمکلفاستظرف یکماهقبلازانقضای
مدتگواهینامهآنراتمدیدنماید.

تبصره-3چنانچهوسیلهنقلیهحاملموادخطرناکاز2بخشمستقلکشندهوبارگیر تشکیلشدهباشدبایدهر
کدامبهتفکیکداراییکگواهینامهتأییدصالحیتباشند.


تبصره -4چنانچهوسیلهنقلیهحاملموادخطرناکاز 2بخشکشندهونیمیدکتشکیل شدهباشدونیمیدک
بهصورتمستقلدارایشمارهپالکباشدبایددربند7گواهینامه تأییدصالحیتشمارهپالکنیمیدکنیزدرج

گردد.

خطرناکراحملمیکنندیا

ماده -32وسایلنقلیهتانکرداربابارگیرهاینیمیدککهکانتینرهایحاملمواد
ایحملمیکنندبایدازمثلثهایخطردرهردو

وسایلنقلیهایکهموادومحصوالتخطرناکرابهصورت 
فله

طرفکانتینریاتانکاستفاده کنند.

ماده-33اطالعاتزیربایدبهصورتخوانارویبدنهبارگیروسایلنقلیهتانکردار کهمحموالتخطرناکراحمل
نماینددرجگردد.

 -1نامشرکتیامؤسسهحملونقل
 -2ظرفیتتانکر
 -3وزنخالیتانکر
 -4حداکثروزنتانکربههمراهمحموله
 -5تاریخومدتاعتباربازرسی
ماده-34اطالعاتزیربایدبهصورتخوانابررویتانککانتینرهایحاملمواد خطرناکدرجگردد.

 -1شمارهثبتتانککانتینر
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 -2نامشرکتتولیدکنندهتانککانتینر
 -3شمارهسریالاعالمشدهتوسطشرکتتولیدکنندهتانککانتینر
 -4مقدارعددیفشارمحمولهبرحسبمگاپاسکالیابار
 -5سالتولیدتانککانتینر
 -6ظرفیتتانککانتینربرحسبلیتر
مینمایند باید
ماده  -35وسایل نقلیهای که محموالت خطرناک با حداکثر نقطه اشتعال  32درجه سانتی گراد را حمل  
سرپوشیدهبودهوطرحوساختمحفظهبارگیرآنهابه صورتیباشدکهمحمولهآنهاتحتاثردماوحرارتخارجازمحیط

قرارنگیرند.

بکارمیروند،نبایداز8سال

ماده-36حداکثرعمرتانکرهاییکهبهصورتبارگیربرایحملکاالهایخطرناکاز طبقه3
تجاوزکند.

حملمیشوندبایداز ورقیباپوششگالوانیزهساختهشوندو

ماده-37تانکرهاییکهدرآنهامحموالتیازطبقات5-2و8
سالتجاوزننماید.
عمرآنهانیزاز 4

ماده-38وسایلنقلیهحاملموادخطرناکبایددرسطحقایمعقبدارایمثلثنارنجی رنگبهطولقاعده41سانتیمتر
خطمشکیحاشیهایبه ضخامت15میلیمترباشند.


سانتیمتربا
وارتفاع31

تبصره -1وسایلنقلیهتانکرداروبارگیرهاییکهدارایبیشازیکتانکربرایحملو نقلکاالیخطرناکهستندباید
عالوهبرنصبمثلثموضوعاینمادهبهدومثلثخطربا همانابعاددرطرفیننیزمجهزباشند.


وسایلنقلیهحاملمحموالتخطرناکبهصورتجامدوفلهای،عالوهبرنصب مثلثخطرموضوعاینماده،

تبصره -2
بایدتابلوهاینارنجیکهشمارهکاالیخطرناک،شمارهخطر وسایرمشخصاتالزمدرآنثبتشدهاسترامطابقضمیمه

«هـ»داشتهباشند.


ماده-39وسایلنقلیهحاملموادخطرناکبایدبهوسایلاطفایحریقمتناسببانوع وسیلهنقلیهومیزانقابلیتاشتعال
کاالهایحملشدهمجهزباشند.


فصل چهارم :مقررات مربوط به راننده و خدمه وسایل نقلیه حامل مواد و محموالت خطرناک
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رتیمجازمیباشدکهرانندگانو کمکرانندگانوسایلنقلیه

ماده -41حملونقلکاالهاومحموالتخطرناکدرصو
حاملاینگونهمحموالتحائزشرایطوضوابطمندرجدراین فصلباشند.


ماده-41رانندگانوسایلنقلیهحاملموادخطرناکبایددارایگواهینامهمعتبر متناسببانوعوسیلهنقلیهتحتراهبری
3سالاززمانصدور گواهینامهنیزسپریشدهباشد.
خویشبودهوحداقلمدت 
سالتماممیباشد.

تبصره-1حداقلسنرانندگانکهقصدفعالیتدرزمینهحملونقلموادخطرناکرا دارند26،

میباشد.امادرصورتعدمبروز
تبصره-2حداکثرسنمجازبرایرانندگانوسایلنقلیهحاملموادخطرناک51سالتمام 
تخلفات از جانب راننده بادر نظر گرفتن امتیازبندی تخلفات راننده ،متصدی حمل و نقل میتواند با موافقت سازمان از
رانندگانباسنبیش از51سالوکمتراز61سالاستفادهنماید.
پخشفرآوردههاینفتیایرانو

ـرانندگانوسایلنقلیهحاملفرآوردههاینفتیکهبامعرفیشرکتملی پاالیشو

تبصره3
جادهایآموزشهایویژهحملموادخطرناکراگذراندهباشند،درصورتقبولی
تحتنظارتسازمانراهداریوحملونقل 
گواهینامهپایهیکممجاز

درآزمون مربوطواخذتأییدیهازسازمانیادشده،بدوندرنظرگرفتنمدتزمانطیشدهازصدور
میباشند.
تدرامرحملونقلفرآوردههاینفتیخطرناک 

بهفعالی

ماده-42آندستهازرانندگانکهموادخطرناکراداخلتانکرهایثابتیاتانکرهای قابلانتقالباظرفیتبیشاز1111
لیترحملمیکنندوهمچنینرانندگانیکهبهحلماینموادتوسطوسایل

لیتریاتانککانتینرهایباظرفیتبیشاز3111

مینمایند ،باید عالوه بر گواهینامه متناسب با رانندگی وسیله نقلیه،
نقلیه با وزن ناخالص بیش از  3511کیلوگرم اقدام 
حملونقلجادهای موادخطرناک،

خطرناک،مفادآیین 
نامه

ییدیهویژهایکهمؤیدآشناییبا موضوعحملونقلمواد

تأ
اقداماتاحتیاطیجهتاجتنابازبروزحوادثناشیازحملونقلمواد خطرناکواقداماتپیشگیرانهدر جهتجلوگیریاز
ناشیازحملونقلجادهای اینموادرامطابقنمونهمذکوردرضمیمهودراختیارداشتهباشند.


حوادث

تبصره  -1برای صدور تأییدیه ویژه ،شرکتها و مؤسسات حمل و نقلی که به جابجایی مواد خطرناک مبادرت میورزند،
مکلفند براساس ضوابط ودستورالعملهای ارایه شده از طرف سازمان حمل و نقل و پایانههای کشور اقدام به برگزاری
تأییدیهویژهرابهرانندگانارایهکنند.

دورههایآموزشینمودهو

هاینفتیمکلفاستدستور


فرآورده
هاینفتی،شرکتملیپخش

تبصره 2ـدرموردرانندگانوسایلنقلیهحاملفرآو 
رده
مخاطراتناشیازحملکاالهایمذکورونیزچگونگیبارگیریو

عملآموزشیرانندگانمربوطدرخصوصنحوهمقابلهبا
ای،دراختیارمتصدیانحملونقل
جاده 
تهیهنمایدوپسازتأییدسازمانراهداریوحملونقل 

حملکاالهایموصوفرا
اینقبیلموادخطرناکقراردهد.
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ماده -43رانندگانوسایلنقلیهمکلفندقبلازآغازعملیاتحملونقلوسایلو لوازمزیررابههمراهداشتهباشندودر
صورتلزومازآنهااستفادهکنند.


-1

جلیقهزردرنگاحتیاطمطابقبااستانداردEN471

 -2عینک حفاظتی مناسب جهت حفاظت از چشم در مقابل حرارت و خطرات ناشی از واکنشهای شیمیایی مواد
خطرناک.

-3

ماسکمناسببرایتصفیهبخارهاوگازهایناشیازمحموالتسمی.

-4

دستکشالستیکیمناسبومقاومدربرابرموادشیمیایی.

-5

چکمهالستیکیمقاومدربرابرموادشیمیایی.

-6

تنپوشیسراسریازجنسموادضدآب ) (WATER PROOFومقاومدربرابرموادشیمیایی.

 -7چراغقوهدستی
-8

بطریحاویمایعشستشویچشم.

 -9بطریحاویآب
ماده  -44به منظور کنترل و ارزیابی میزان تخلفات رانندگی رانندگان و شرکتهای حمل و نقل از مفاد این آییننامه
رانندگانوشرکتهاتوسطسازمانحملونقلوپایانههایکشورومعاونت

دستورالعملامتیازبندیتخلفاتونحوهبرخوردبا

راهنماییو

رانندگیوامورحملونقلناجاتهیهوبهمرحلهاجراگذاردهخواهدشد.


استفادهازرانندهایکهحائزکلیهشرایطرانندهاصلیباشد،همراهوسیله نقلیهحاملموادخطرناکاجباریاست.

ماده-45
رعایتکنوانسیونبازلومصوباتمرتبطباآندرحملونقلجادهایالزم االجرااست.

ماده-46
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