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   هدف–) الف

 جهت ارائه به سازندگان قطعـات خـودرو كـه بـه ايـران                و زيست محيطي   ايمني ، تدوين آيين نامه حمل و نقل     

 از   و رعايـت مـسائل زيـست محيطـي          ايمنـي  ،خودرو محموله ارسال مي نمايند و به منظور بهبود حمـل و نقـل               

  .كارخانه سازنده تا انبار شركت ايران خودرو

 آيين نامه در موازات آيين نامه راهنمايي و رانندگي جمهوري اسـالمي ايـران و شـرايط موجـود در        اين: تبصره

  .ايران خودرو تهيه و تنظيم شده است

   حوزه و دامنه كاربرد-)ب

اين دستورالعمل جهت ارائه به كليه سازندگان قطعه طرف قـرارداد، بـا شـركت سـاپكو كـه بـه شـركت ايـران                         

  .نمايند كاربرد داردخودرو قطعه ارسال مي 

   منابع-) ج

  )وزارت راه(كتاب مجموعه قوانين و مقررات حمل و نقل جاده اي  -١

  استانداردهاي كفي و تريلر شركت ماموت -٢

 مقاالت و مجالت حمل و نقل وزارت راه و ترابري -٣
   مسئوليت اجرايي دستورالعمل-د

يت ارسال قطعه بـه ايـران خـودرو را دارد،           مسئوليت اجرايي دستورالعمل فوق با شركت سازنده قطعه كه مسئول         

  .مي باشد

   كنترل و نظارت -ه

  . كنترل و نظارت بر اجراي دستورالعمل فوق با شركت ايران خودرو و شركت ساپكو مي باشد

  :تعريف 
منظور از آيين نامه و دستورالعمل حمل و نقل و ايمني، ايجاد شـرايط اسـتاندارد حمـل و نقـل و ايمنـي بـراي                       

  .در ارسال قطعات از شركت سازنده قطعه تا انبار شركت ايران خودرو مي باشدبهبود 

   مقررات اجرايي حمل بار-١
كليه دارندگان وسيله نقليه موتوري و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور اعـم از اينكـه اشـخاص                      -١

 وسايل نقليه مزبور ١ادثحقيقي يا حقوقي باشند مسئول جبران خسارت بدني و مالي هستند كه در اثر حو              

 آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسئوليت خود را در اين خصوص در نزد يكي                لهايومو يا مح  

 .بيمه نمايند) مورد تاييد شركت سهامي بيمه(از موسسات بيمه داخلي 

                                                           
منظور از حوادث مذكور در اين قانون هر گونه تصادف يا سقوط يا آتش سوزي يا انفجار وسيله نقليه موضوع اين ماده و نيز  1

  . وسايل نقليه به اشخاص ثالث وارد مي شودهايخساراتي است كه از محمول
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  . وجود وسايل ايمني زير در خودروهاي حمل بار اجباري است-١-٢

  ه  جعبه كمكهاي اولي–الف 

   مثلث شبرنگ –ب 

   چراغ چشمك زن–ج 

   كپسول آتش نشاني–د 

   دارا بودن مدارك زير جهت حمل بار اجباري است-١-٣

   گواهينامه رانندگي –الف 

  ٢ گواهينامه بيمه اجباري شخص ثالث–ب 

   گواهي بيمه انفرادي راننده و كمك راننده –ج 

  حمل و نقل بار يا شركتهاي سازنده  گواهي وابستگي وسيله نقليه به يكي از موسسات –د 

   دفترچه كار وسيله نقليه كه به وسيله پليس راهنمايي تهيه و تنظيم مي شود– ه

   دفترچه انفرادي راننده كه به وسيله پليس راهنمايي تهيه و تنظيم مي شود–ط 

   بارنامه حمل–ع 

   معاينه فني خودرو-غ

  .تي از حد اعالم شده در زير تجاوز نمايد وزن مجاز كاميون يا تريلر با بار نبايس-١-٤

   تن١٩ كاميون دو محور با بار –الف 

   تن٢٦ كاميون سه محور با بار –ب 

   تن٢٦ تريلي سه محور ده چرخ با بار –پ 

   تن٣٢ تريلي چهار محور چهارده چرخ –ج 

   تن ٣٤ پنج محور دوازده چرخ يتريل –د 

   تن ٤٠ تريلي پنج محور هيجده چرخ –ه

   ابعاد وسيله نقليه با بار آن نبايستي از حدود زير تجاوز كند-١-٥

  دو و نيم متر:  حداكثر عرض وسيله حمل بار–الف 

  :  حداكثر ارتفاع وسيله حمل بار–ب 

  ) متر٥/٤(به كارخانه جنوبي ايران خودرو چهار و نيم متر ) قطعه(جهت ارسال بار  -١

                                                           
ي يا مالي مي شوند از لحاظ اين قانون  كليه اشخاصي كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيانهاي بدن- 2

   مالك يا راننده وسيله نقليه مسئول حادثه-٢ بيمه گذار -١: ثالث تلقي  مي شوند به استثنا اشخاص زير 
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 متـر   ٨/٣حـداكثر ارتفـاع     )  شـرقي   از زيـر گـذر     عبـور (به كارخانـه شـمالي      ) قطعه(جهت ارسال بار     -٢

  .باشدمي

  .باشدمي) ٨٠/٣(متر و هشتاد سانتي متر حداكثر ارتفاع وسيله حمل بار در جاده چالوس و هراز سه : تبصره

   حداكثر طول وسيله حمل بار با بار به قرار زير است–ج 

  ) متر١٠( كاميون دو محور به همراه بار ده متر -١

  ) متر١٢(محور به همراه بار دوازه متر  كاميون سه -٢

  ) متر٥/١٦( تريلي به همراه بار شانزده و نيم متر -٣

  ) متر٣٥/١٨( كاميون با يدك و بار هيجده متر و سي و پنج سانتي متر -٤

  رعايت مقررات زير جهت حمل محموله سازندگان در شركت ايران خودرو الزامي است

  نندگي در داخل شركت ايران خودرو الزامي استرعايت كليه مقررات راهنمايي و را -١

  رعايت كليه مقررات تردد داخلي شركت ايران خودرو در داخل شركت الزامي است -٢

بارگيري و چيدمان بار در وسيله حمل بار بايد متعادل و تا حد امكان هم سطح به شكلي كـه بـه هـيچ وجـه                         -٣

  امكان سقوط نداشته باشند صورت گيرد

  ابلوها و هشدارهاي مسير و رعايت آنها اجباري استتوجه به عالئم و ت -٤

 كيلومتر در ساعت مي باشد و سـبقت گـرفتن در داخـل              ٤٠حداكثر سرعت در داخل شركت ايران خودرو         -٥

  ) كليه خودروهايي كه در ايران خودرو تردد مي نمايندصدر خصو(شركت ممنوع مي باشد 

يد هم ابعاد و متجانس بوده و حـداكثر تعـداد پالـت در ارتفـاع مـي توانـد                    چيدمان پالتها بر روي يكديگر با      -٦

) بدون ديواره و درب انتهـايي     (مهار پالتهاي پر و خالي براي خودروهاي دور باز          . باشد) ١-١(مطابق جدول   

  كه در سطح ايران خودرو تردد مي نمايند الزامي است

  بايد به طور كامل باشد) نري و مادگي ستونهاي پالتقرار گيري (استقرار كامل پالتهاي فلزي بر روي هم  -٧

 پايداري مناسب داشـته باشـد       هطور يك از قرارگيري پالتهاي چوبي با بار به نحوه مناسب بر روي يكديگر به               -٨

  اطمينان حاصل شود

ع بر روي يكديگر قرار داده شوند و از قـرار دادن پالتهـاي غيـر همـسان در ارتفـا                   ) هم ابعاد (پالتهاي همسان    -٩

   شوديخوددار

 ٥/٢حـداكثر  ( چيدمان در عرض وسيله حمل به نحوي باشد كه پالت از عرض وسيله حمـل بيـرون نباشـد        -١٠

  )متر براي تريلي



 

 
 ٤:صفحه

   از بسته بودن درب پالتهاي فلزي در بارگيري، حمل و نقل و تخليه اطمينان حاصل شود-١١

   نهايتا بارگيري غير مجاز ممنوع مي باشداستفاده از درب انتهاي خودرو جهت افزايش طول خودرو و -١٢

   صورت گيردرچادر داارسال قطعات در هنگام نزوالت جوي حتما بايد با وسايل نقليه  -١٣

 ازگيري پالتهـا براحتـي صـورت گيـرد          ارسال قطعات توسط سازنده بايد به گونه اي باشد كه تخليه و بـار              -١٤

ان تخليـه بـار توسـط ليفتـراك بـراي آنهـا مقـدور نيـست                  خودروهاي دور بسته و خودروهايي كـه امكـ         لارسا

  .خودداري گردد

 بر روي سطوح شيبدار توقف ننموده و در صورت اجبار به توقف حتما از مـانع زيـر چرخهـا                    نحد امكا تا   -١٥

  .استفاده شود) مهار چرخ(

  .تردد و حمل بار بدون مهار بار در داخل ايران خودرو اكيدا ممنوع مي باشد -١٦

  .در زمان حمل و نقل ضروري است) قطعه(سالمت ظروف بسته بندي و اطمينان از عدم ريزش بار  -١٧

طـول مـدت بـارگيري و يـا تخليـه بـار بايـد              و در    دقيقـه    ٥زمان توقـف بـيش از       وسيله حمل و نقل بار در        -١٨

  .خاموش باشد

  .ري نمايند رانندگان مي بايست از تعويض روغن در محوطه شركت ايران خودرو خوددا-١٩

  . رانندگان مي بايست از هرگونه نشتي روغن و گازوئيل از وسيله نقليه خود جلوگيري كنند-٢٠

  . رانندگان مي بايست از ريزش آب اسيد و ضد يخ از وسيله نقليه خود جلوگيري كنند-٢١

  . شستشوي وسيله نقليه در محوطه شركت ايران خودرو ممنوع است-٢٢

  . در محوطه شركت ايران خودرو ممنوع است تعمير وسيله نقليه-٢٣

  . ريختن هرگونه زباله در سطح شركت ايران خودرو توسط رانندگان ممنوع است-٢٤

ترك خودرو نهايتـا دوري     (تا پايان عمليات بارگيري و يا تخليه بار حضور راننده در محل ضروري است                -٢٥

  ).از محل بارگيري و تخليه توسط راننده ممنوع مي باشد

دريافـت مجـوز از وزارت راه و ترابـري و    ) از نظر ابعادي(در صورت حمل و نقل محموله هاي غير مجاز   -٢٦

 ارتفـاع   – عـرض    –استفاده از چراغ چشمك زن و يا ساير عالئم مشابه جهت مشخص نمـودن حـداكثر طـول                   

  .ضروري است
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  )١-١(جدول 

  

  تعداد مجاز پالت در ارتفاع وسيله نقليه 

  m.mابعاد خارجي پالت 
  وانت  خاور  ميونكا  تريلي

  طول  عرض  ارتفاع
  كد پالت  نوع پالت

  RE1  فلزي  ٢٢٠٠*١٢٠٠*١٠٧٠  ١  ٢  ٢  ٢

  RE4  فلزي  ١٥١٠*١١٠٠*١٠٧٠  ٢  ٢  ٢  ٢

  RE8  فلزي  ١٢٠٠*١٠٨٠*١٠٧٠  ٢  ٢  ٢  ٢

  RC5  فلزي  ١٢٠٠*١٠٨٠*٧٦٥  ٢  ٣  ٣  ٣

  RC7  فلزي  ٨٠٠*٧٠٠*٦٩٠  ٣  ٤  ٤  ٤

  F1  فلزي  ٢٢٠٠*١٥٢٠*١٥٧٥  ١  ٢  ٢  ١

  FP10  تخته پالت  ١٢٠٠*١٠٠٠*١١٥٠  ٢  ٢  ٢  ٢

  FP20  تخته پالت  ١٠٠٠*١٠٠٠*١١٥٠  ٢  ٢  ٢  ٢

  FP30  تخته پالت  ٨٠٠*٦٠٠*٧٥٠  ٣  ٣  ٣  ٣

  FP15  تخته پالت  ١٢٠٠*٨٠٠*١١٥٠  ٢  ٢  ٢  ٢

 
  .مهار بار در تمامي موارد فوق اجباري است : ١تبصره

حـداكثر  ) يگـذر شـرق   عبور از زيـر     (جنوبي به كارخانه شمالي     در صورت عبور محموله از كارخانه        : ٢تبصره  

  . متر مي باشد٨/٣ارتفاع مجاز از سطح زمين تا باالترين قسمت بار 

  . متر مي باشد٤,٥ارتفاع مجاز بار از سطح زمين تا باالترين قسمت بار در ارتفاع  : ٣تبصره 

  
  
  
  
  
  



 

 ٦:صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 ٧:صفحه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 ٨:صفحه

  

  

  

  

  

  

  


