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نام خدابه  

 آشنايي با مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة اسـتاندارد   3نداردوتحقيقات صنعتي ايران به موجب بند يك مادة مؤسسة استا

وظيفـه تعيـين، تـدوين     تنهـا مرجـع رسـمي كشوراسـت كـه      1371مـاه  و تحقيقات صـنعتي ايـران، مصـوب بهمـن    

  .عهده دارد به  ايران را) رسمي(ونشراستانداردهاي ملي

نظـران مراكـز و   صـاحب  *هاي فني مركب از كارشناسان مؤسسـه  اي مختلف در كميسيونهتدوين استاندارد در حوزه

شود وكوششي همگام با مصالح ملي و بـا توجـه   مؤسسات علمي، پژوهشي، توليدي و اقتصادي آگاه و مرتبط انجام مي

شــامل بــه شــرايط توليــدي، فنــاوري و تجــاري اســت كــه از مشــاركت آگاهانــه و منصــفانة صــاحبان حــق و نفــع،  

هاي دولتـي و  كنندگان، مراكز علمي و تخصصي، نهادها، سازمانكنندگان، صادركنندگان و واردتوليدكنندگان، مصرف

نفـع و اعضـاي   نـويس اسـتانداردهاي ملـي ايـران  بـراي نظرخـواهي بـه مراجـع ذي         پيش. شوددولتي حاصل ميغير

رها و پيشنهادها در كميتـة ملـي مـرتبط بـا آن رشـته      شود و پس از دريافت نظ هاي فني مربوط ارسال مي كميسيون

  .شود ايران چاپ و منتشر مي) رسمي(طرح و در صورت تصويب به عنوان استاندارد ملي 

صالح نيز با رعايت ضـوابط تعيـين شـده تهيـه     مند و ذيهاي عالقهنويس استانداردهايي كه مؤسسات و سازمان پيش

. شـود عنوان اسـتاندارد ملـي ايـران چـاپ و منتشـر مـي      درصورت تصويب، به كنند دركميتة ملي طرح و بررسي ومي

تـدوين   5شده در استاندارد ملي ايران شمارة  شود كه بر اساس مفاد نوشته ترتيب، استانداردهايي ملي تلقي ميبدين

  .دهد به تصويب رسيده باشدو در كميتة ملي استاندارد مربوط كه مؤسسه استاندارد  تشكيل مي

-،كميسـيون بـين   1(ISO)المللي اسـتاندارد  ؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از اعضاي اصلي سازمان بينم

 4عنـوان تنهـا رابـط   است و بـه  3 (OIML)شناسي قانونيالمللي اندازهو سازمان بين IEC) (2المللي  الكتروتكنيك 

استانداردهاي ملي ايـران ضـمن تــوجه بـه      در تدوين. كنددر كشور فعاليت مي 5(CAC)كميسيون كدكس غذايي

-هاي علمي، فني و صنعتي جهان و اسـتانداردهاي بـين  هاي خاص كشور، از آخرين پيشرفتشرايط كلي و نيازمندي

  .شودگيري ميالمللي  بهره

از  بينـي شـده در قـانون، بـراي حمايـت     تواند با رعايت مـوازين پـيش  مؤسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مي

-كنندگان، حفظ سالمت و ايمني فردي و عمومي، حصول اطمينان از كيفيت محصوالت و مالحظـات زيسـت  مصرف

يـا اقـالم   / محيطي و اقتصادي، اجراي بعضي از استانداردهاي ملي ايران را براي محصـوالت توليـدي داخـل كشـور و    

تواند به منظور حفظ بازارهاي بين المللـي بـراي    مؤسسه مي. عالي استاندارد، اجباري نمايدوارداتي، با تصويب شوراي

همچنـين بـراي اطمينـان    . بنـدي آن را اجبـاري نمايـد   محصوالت كشور، اجراي استاندارد كاالهاي صادراتي و درجه

ها و مؤسسات فعال در زمينة مشـاوره، آمـوزش، بازرسـي، مميـزي و     كنندگان از خدمات سازمانبخشيدن به استفاده

) واسـنجي (هـا و مراكـز كاليبراسـيون    محيطي، آزمايشگاهتم هاي مديريت كيفيت و مديريت زيستصدورگواهي سيس

ها و مؤسسات را بر اسـاس ضـوابط نظـام تأييـد صـالحيت ايـران       گونه سازمانوسايل سنجش ، مؤسسة استاندارد اين

اعطا و بر عملكرد آنهـا نظـارت مـي     هاكند و در صورت احراز شرايط الزم، گواهينامة تأييد صالحيت به آنارزيابي مي

وسايل سنجش، تعيـين عيـار فلـزات گرانبهـا و انجـام      ) واسنجي(ترويج دستگاه بين المللي يكاها، كاليبراسيون . كند

  تحقيقات كاربردي براي ارتقاي سطح استانداردهاي ملي ايران از ديگر وظايف اين مؤسسه است

 

                                                
موسسة استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران*   

1 - International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3 - International Organization for Legal Metrology (Organization International  de Metrologie Legal) 

4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

عتي ايرانو تحقيقات صن استانداردة مؤسس  

  14155- 6139: پستي صندوق، 1294، پالك جنوبي ميدان ونك ضلعخيابان وليعصر،   -  تهران

88879461-5  :تلفن  

88887103و 88887080:  دورنگار  

31585-163صندوق پستي  صنعتي، شهر -  كرج  

) 0261(2806031 -8:  تلفن  

)0261( 2808114:   دورنگار  

 standard@isiri.org.ir :پيام نگار

:  گاهوب www.isiri.org 

)0261( 2818787 :دورنگار، ) 0261( 2818989 :تلفن، فروش بخش  

ريال     3125    : بها  
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الزامات ايمني براي تاسيسات   -كابلراهها«  كميسيون استاندارد 

 »راه اندازي تاسيسات  –كابلراههاي طراحي شده براي حمل مسافر 

 سمت يا نمايندگي             رئيس

  گروه صنعتي ايران خودرو          نعيمي ، محمود

  )مهندسي مكانيك و فوق ليسانس مديريت(

  اعضاء

  ارشناس رسمي استانداردك              عطروش ، محمدصادق

  )فوق ليسانس مديريت(

  

  سرپرست دفتر فني ديزين، شمشك ، خور          صدري، منصور

  )ليسانس (

  

  مدير برق مجموعه ورزشي تفريحي توچال        زماني ، سيدمسعود

  )ليسانس برق(

  

  شركت خدمات مهندسي سازه هاي  فلزي ايران                مرجان ، ناصر

  )رمخربكارشناس آزمونهاي غب(

  

  مدير فني مجموعه ورزشي تفريحي توچال        مالزاده قمي، مهرداد

  )ليسانس مكانيك(

  

  شركت توسعه و نگهداري اماكن ورزشي         مهدوي ، سيدحميد

  نماينده مجموعه ديزين،  شمشك وخور        )ليسانس مهندسي عمران(

  دبير

  كارشناس رسمي استاندارد                 ذوالرياستين ، همايون

  )ليسانس مهندسي(

 



 

  گفتارپيش

براي تاسيسات كابل راههاي طراحي شده بـراي حمـل   الزامات ايمني   -كابلراهها "استاندارد 

هـاي مربـوط توسـط مؤسسـة     نويس آن دركميسـيون كه پيش "راه اندازي تاسيسات -مسافر

ن و در سيصـد و بيسـت و ششـمي   هيـه و تـدوين شـده    ت استاندارد و تحقيقات صنعتي ايـران 

مـورد تصـويب قـرار     26/12/86اجالس كميتة ملي استاندارد خودرو و نيروي محركه مـورخ  

قانون اصالح قوانين و مقررات مؤسسة استاندارد  3گرفته است ، اينك به استناد بند يك مادة 

   ، به عنـوان اسـتاندارد ملـي ايـران منتشـر      1371و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه 

  .شودمي

هاي ملي و جهـاني در زمينـة صـنايع،    حفظ همگامي و هماهنگي با تحوالت و پيشرفت براي

هـاي ملـي ايـران در مواقـع لـزوم تجديـد نظـر خواهـد شـد و هـر           علوم و خدمات، استاندارد

پيشنهادي كه براي اصـالح و تكميـل ايـن اسـتانداردها ارائـه شـود، هنگـام تجديـد نظـر در          

-بنابراين، بايد همواره از آخرين تجديـد . ار خواهد گرفتكميسيون فني مربوط مورد توجه قر

 .نظر استانداردهاي ملي استفاده كرد

  

  :منابع و مĤخذي كه براي تهية اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است

1- EN  12307 :2004 ; Cableway ,Safety requirement for cableway 

installations designed to carry persons – Operation 
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راههاي طراحي شده براي  براي تاسيسات كابلالزامات ايمني   -كابلراهها

 راه اندازي تاسيسات -حمل مسافر

  

  و دامنه كاربرد هدف  1

تاسيسات حمل مسافر با كابل را  اين استاندارد الزامات ايمني قابل كاربرد در راه اندازي

  . زد مشخص مي سا

الزامات اين استاندارد بايد با مدنظر قراردادن انواع گوناگون سيستم هاي تاسيسات ومحيط 

  .آنها برآورده گردد 

  .اين استاندارد در مورد به راه اندازي يك تاسيسات و براي شرايط حمل مسافر كاربرد دارد 

چند تاسيسات قابل  اين استاندارد در مورد يك تاسيسات منحصر به فرد و يا مجموعه اي از

  .كاربرد است 

تمهيدات و وظايف حمل كه مسئوليت آن در و اين استاندارد مقررات قانوني خدمات حمل 

  .بر نمي گيرد هر كشوري بر عهده ي قوانين و مقررات ملي آن كشور است را در

     اين استاندارد شامل الزامات مربوط به حفاظت در برابر حوادث و حفاظت از كارگران   

  .نمي باشد 

  .اين استاندارد در مورد تاسيسات حمل و نقل كاالها و آسانسورهاي شيب دار نمي باشد 

  

 مراجع الزامي  2



 

, مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد به آنها ارجاع شده است 

ورد مراجع داراي در م. بدين ترتيب آن مقررات جزيي از اين استاندارد محسوب مي شود 

بعدي اين مدارك مورد نظر  اصالحيه ها و تجديد نظرهاي, تاريخ چاپ و يا تجديد نظر 

امكان كاربرد آخرين اصالحيه ها و , معهذا بهتر است كاربران ذينفع اين استاندارد . نيست

   و در مورد مراجع تاريخ چاپ . تجديد نظرهاي مدارك الزامي زير را مورد بررسي قرار دهند 

مورد نظر , يا تجديد نظر مدارك الزامي ارجاع داده شده ) آخرين چاپ و , يا تجديد نظر ( 

  .است 

  

بازرسي قبل از  –حمل مسافر كابل راههاي طراحي شده براي الزامات ايمني  - كابل راهها 

  واگذاري ، تعمير و نگهداري و كنترل هاي كاربردي 

  –سيسات كابل راههاي طراحي شده براي حمل مسافربراي تاالزامات ايمني  -كابل راهها 

  واژه نامه

 -براي تاسيسات كابل راههاي طراحي شده براي حمل مسافرالزامات ايمني  -كابل راهها 

  تخليه و نجات

 – براي تاسيسات كابل راههاي طراحي شده براي حمل مسافرالزامات ايمني  -كابل راهها 

 مقررات عمومي

  

  اتو اصطالح تعاريف 3

واژه نامه به منظور حصول به اهداف اين استاندارد تعاريف ارائه شده در پيش نويس استاندارد 

  .قابل كاربرد است



 

مشخص است كه شرايط تاسيسات را يك فرد مراقب حاضر در يك تاسيسات : كاربر   3-1

  .و نگهداري تاسيسات را هدايت مي كندبازرسي مي كند و تعمير 

  

   عمومي الزامات  4

  ي كاربرد اين استاندارد دامنه 1- 4

        ملياستانداردهاي مجموعه الزامات اين استاندارد در مورد تمامي تاسيسات همراه با 

مسافر براي تاسيسات كابل راههاي طراحي شده براي حمل الزامات ايمني  -كابل راهها 

  .كاربرد دارد 

  

  اصول ايمني  2- 4

  كليات  1- 2- 4

براي الزامات ايمني  -كابل راهها هاي مربوط كه در پيش نويس استاندارد اصول ايمني در بند

ذكر   الزامات براي كليه تاسيسات  - مسافر تاسيسات كابل راههاي طراحي شده براي حمل 

  .شده اند كاربرد دارد 

و الزامات ايمني مربوط به هدف اين استاندارد بايد زمينه هاي خطرهاي زير عالوه بر اين 

  .قرار داده شوند مدنظر 

  

  زمينه هاي خطر  2- 2- 4

حوادث زير مي توانند به وضعيت هاي خطرناك تبديل گردند كه با بكاربردن اين استاندارد 

  .مي توان از آنها اجتناب نموده و يا آنها را محدود نمود 

  و اشخاص ثالث رفتار نامناسب مسافران كاربر –الف 



 

  مناسب بودن مسافراننا –ب 

  قوانين و مقررات راه اندازي تاسيساتبه و عدم كفايت  كاربرياقت و شايستگي عدم ل –ج 

در صورتي كه عالئم و دستورالعمل ها ، اطالعات و وسايل ارتباط جمعي ناكافي و  –د 

  .نامناسب باشد 

  دستورالعمل ها و قواعد و قوانين اطالعات راه اندازي  –عدم توجه به عالئم  –ه 

  ، باد و طوفانيخ ، مه تاثير  –و 

  

  اقدامات ايمني   3- 2- 4

ز اقدامات ايمني كه بايد به منظور اجتناب و يا كاهش خطرات انجام داد كه اين خطرات ا

  :ناشي مي گردند عبارتند از  2-2-4وضعيت هاي ذكر شده در بند 

  و شايسته و داراي صالحيت و آموزش ديده كاربراستفاده از  –الف 

  :ت مناسب راه اندازي آماده سازي الزاما –ب 

  كاركرد معمولي ضمن - 1

  تحت شرايط استثنايي - 2

  دسترسي مسافران به تعاريف و نمايشگرها و شرايط حمل و نقل  –ج 

  

  ترتيب راه اندازي 5

  نكات اوليه 5-1

اقداماتي كه براي حصول اطمينان از ايمني حمل ونقل مسافر كه طي راه جزئيات متن زير 

  .د مدنظر قرار گيرند را خاطر نشان مي سازد اندازي تاسيسات باي



 

شود و  آماده "الزامات راه اندازي  "در يك سند تحت عنوان بوسيله كاربر اين اقدامات بايد 

اين الزامات بايد موارد زير را مدنظر قرار . در صورت لزوم توسط مقام مسئول تصويب گردد 

  :دهند 

  نام و اطالعات فني تاسيسات -

 وظايف آنها ندازي و كاربران راه ا -

 اسناد -

 مقررات راه اندازي در شرايط عادي  -

 مقررات راه اندازي در شرايط استثنايي  -

 تعمير و نگهداري و كنترل در حين كاركرد -

 حوادث و تصادفات -

 طرح تخليه -

  .بايد مدنظر قرار گيرد  گرانعالوه بر موارد فوق الزامات حفاظت از كار

 ظر براي راه اندازي سازگار باشد،ن سند بايد با تاسيسات مورد نبه منظور قابل كاربرد بودن، اي

ي بوده و در محدوده كاربراين سند بايد به زباني نگاشته شود كه قابل فهم و درك براي 

  .آنها باشد دانش 

  

  و وظايف آنها  يكاربرهاي راه انداز 5-2

  كليات  1- 5-2

الزم براي  كاربرهر تاسيسات و تعداد حداقل  وظايف قابل اجرا برايبايستي الزامات راه اندازي 

  . اجراي اين وظايف را مشخص سازد 

  :بايستي تدارك ديده شوندزير راه اندازي كاربران 



 

  جانشين هاي آنو در صورت لزوم  يراه اندازمدير 

   1كاربر -

 ... )و و سرپرست ايستگاه مراقب ( راه اندازي ديگر كاربران -

     در الزامات راه اندازي ، اين امكان وجود دارد كه كاربر  تحت شرايط ويژه و مشخص شده 

  .مراقبين حضور پيوسته و مداوم نداشته باشند  و

  

  مدير راه اندازي تاسيسات وظايف  2- 5-2

  .او اجرا گردد جانشين وظايف زير بايد توسط مدير عمليات و يا 

ر منطقه ي تاسيسات حاضر بوده او بايد دجانشين طي راه اندازي تاسيسات مدير عمليات و يا 

  :او مسئول امور زير است  .ترس باشداو بايد در تمامي اوقات قابل دس. و مسئول امور باشد 

  ايمني راه اندازي -

 حصول اطمنيان از رعايت صحيح الزامات فني -

 به اجراي امور مربوط به راه اندازي كاربرگماردن  -

 رايط محيطيو در نظر گرفتن ش سازماندهي فني راه اندازي -

  :و به طور اخص او بايد 

به عنوان تابعي از جدول زماني و  عمومي ابراي باز نمودن و يا بستن تاسيسات بر -

 .تصميم گيري نمايد  ،شرايط راه اندازي

دستورالعمل ها و الزامات مربوط به راه اندازي و تعمير و نگهداري تاسيسات مختلف     -

آن انجام در جهت اصالح و تكميل اقدامي نيز هر گونه يند و را بكار بسته و كامالً اجرا نما

  .دهد 

                                                
1
 - Operator 



 

را جور را براي انجام وظايف مربوط به الزامات به راه اندازي تاسيسات  كاربرتعداد     -

  .كند

اين اطمينان را بوجود آورد كه كاربران و مراقبان داراي شايستگي و لياقت الزم و    -

  .اختصاص داده شده به آنها را دارا هستند داشتن فني براي اجراي وظايف 

به كاربران راه اندازي اختصاص مكان هاي كاري و وظايف بر حسب لياقت و شايستگي    -

  .دهد و به درستي انجام آنها نظارت كند

  . كاربرتوجه به آموزش هاي مداوم و اوليه    -

  .كارمندان  انجام اقدامات ضروري و الزم براي حصول اطمينان از ايمني   -

و كاردان در مورد هر گونه اتفاقي كه مي تواند مديران باصالحيت آگاه ساختن فوري    -

  .ديگر  حادثهسبب از بين رفتن ايمني تاسيسات گردد و يا هر گونه 

  .شدن مدت توقف تاسيسات  النياجراي اقدامات ضروري در صورت طو  -

  .ي و مواد مصرفي حصول اطمينان از در دسترس بودن لوازم يدك  -

سازگار و هماهنگ نمودن تمامي اقدامات ضروري براي ارائه خدمات تحت شرايط   -

  .ذكر شده اند  اًراه اندازي مشخص راياستثنائي كه در الزامات ب

  . ا بطور مناسب حفظ و ضبط شده اندآنه كهكنترل گزارشات بطوري كه مشخص گردد   -

  .روز نگاه داشتن اسناد به   -

  

  وظايف كاربر  3- 5-2

را نمايد جتوسط مدير راه اندازي به او ارائه شده، اوظايفي كه در محيط كاري خود، كاربر بايد 

و بخشي از تاسيسات را او بايد وضعيت صحيح . درك كندو بايد دستورالعمل ها و الزامات را 



 

ي ضروري را كه در و بايد به مراقبين واگن ها دستورالعمل ها. كه برعهده اوست، كنترل نمايد

  .مورد تاسيسات به او داده شده منتقل نمايد

  :بطور اخص او بايد 

براي الزامات ايمني  - استاندارد كابل راهها در كنترل هاي راه اندازي مشخص شده -

  . مسافر را اجرا نمايد و يا نموده باشدتاسيسات كابل راههاي طراحي شده براي حمل 

 .و اصالح نمايد  يسات را هر روز بازبينكتاب راهنماي راه اندازي تاسي -

راه اندازي را در صورت وقوع هر گونه شكست و خرابي در تاسيسات آگاه مدير فوراً  -

راه اندازي وظايف ساير نمايد، منتظر دستورات او بوده و در صورت اضطرار اقدامات 

ه شده كاري خود بماند و بايستي دستورالعمل هاي دادكاربران اينست كه در محيط 

 :او بطور اخص بايد . توسط مدير راه اندازي را انجام دهند

  

 كاربرانساير وظايف   4- 5-2

 .مناطق سوار و پياده نمودن مسافرين را در شرايط خوب نگاه دارد  -

بر عمليات سوار و پياده نمودن مسافرين از واگن ها نظارت كرده و در صورت لزوم به  -

 .مسافران كمك نمايد 

ت مسافران و بارها را مطابق با دستورات راه اندازي و ترتيبات اتخاذ شده ورود و حرك -

 .براي ورود و خروج مردم تنظيم و هماهنگ نمايد 

 

  كاربر راه اندازيالزامات مربوط به   5- 5-2

بسته به فعاليت كاري ) مهارتي، دانش فني ، اعتماد ( كاربر راه اندازي بايد داراي قابليت هاي 

  .ام مي دهد، باشدكه آنها انج



 

  : ارزيابي مي گرددمعيارهاي زير با  كاربرانمهارت هاي 

  تناسب از نظر سالمت بدن و فيزيكي  -

 توانايي كاركردن در ارتفاع -

 كاركردن در عرض جغرافيايي زيادتوانايي  -

 كاركردن در شرايط مختلف آب و هوايي -

  :كاربر راه اندازيتناسب حرفه اي 

  مردمبا ارتباط رفتاري چگونگي  -

 انظباط شخصي -

 كار گروهي -

  

  دانش حرفه اي 

  آموزش هاي ويژه  -

 الزامات راه اندازي -

 نظم و ترتيب مسافران -

 الزامات –دستورالعمل ها  -

 الزامات تخليه -

  

  راه اندازي  5-3

  راه اندازي در شرايط عادي 1- 5-3

  :راه اندازي در شرايط عادي بصورت هاي زير اجرا مي گردد 

  و يا كمكي  با نيروي محركه اصلي -



 

 تاسيسات آماده براي راه اندازي -

 .شرايط ديد و شرايط جوي كه به هيچ اقدام ويژه اي نياز نداشته باشد  -

        بازرسي اوليه قبل از "استاندارد پس از اجراي كنترل ها و آزمايشات مشخص شده در 

اندازي مي تواند مطابق تاسيسات مي تواند براي استفاده ي مردم باز گردد و راه   "راه اندازي 

  .با جدول زماني ارائه شده ادامه يابد 

  .در محل خدمت خود حاضر هستند كاربر راه اندازي مورد نياز  -

 .شرايط ايمني ديگر و شرايط سازماني ويژه ي مربوط به تاسيسات برآورده گردد  -

 

ت نموده و مطمئن صحيح تاسيسات نظار عملكردبايد بر  كاربر راه اندازراه اندازي ،  در حين

  . گردند كه وظايف محوله به آنها كامالً اجرا گردد 

      در حين ساعات تاريكي، تاسيسات بايستي فقط زماني راه اندازي گردد كه هم از ايمني

پس از .  مسافرين مطمئن شوند به وسيله اقدامات احتياطي ويژهراه اندازي و هم از ايمني 

بايد كنترل در هر روز راه اندازي، كاربر راه اندازي ه مردم ي خدمات رساني باتمام مرحله

نمايند كه هنوز مسافري در خط مسير حركت و يا مناطق سوار و پياده شدن باقي نمانده 

  . شوداست و راههاي دسترسي به تاسيسات نيز بسته 

 "بارها"ن بايد طوري ايكاربر راه اندازي بايد توسط تاسيسات حمل و نقل گردند  "بارها"اگر 

از . را كنترل نمايد كه مطمئن گردند اين بارها خطري براي هيچكس بوجود نخواهد آورد

  .بارزدن اضافه بايد خودداري گردد 

هستند به داخل واگن و يا مواد  تعريف شدهحمل و نقل بارهايي كه داراي ابعاد بيش از حد 

رعايت  مشخص الزم،ترتيبات  خطرزا بايد مورد بررسي قبلي قرار گرفته تا مشخص گردد كه

  . شده است 



 

  

  

  راه  اندازي تحت شرايط استثنائي  2- 5-3

در صورتي كه شرايط راه اندازي پس از مدتي حاصل نگردد ، خدمات رساني در صورتي ادامه 

  . بوجود نياورد اشخاص يا تاسيسات مي يابد كه هيچگونه خطري براي 

برگردانده به ايستگاه ايد متوقف گردد و واگن ها در غير اين صورت خدمات رساني به مردم ب

  .مسافران تخليه گردند  شده و 

هر يك از ابزار اگر مشخص مي سازد به وسيله كاربر راه اندازي اقداماتي را  ،الزامات راه اندازي

        هر گونه ادامه . يك عالمت اخطار و يا خرابي ارسال نمايد يارتباطنمايشگر يا وسايل 

راه اندازي فقط در صورتي مجاز است كه ايمني معادل و جبراني با شرايط عادي وجود داشته 

ابزار نظارت . در غير اينصورت ، واگن بايد بازگشت داده شده و مسافران تخليه گردند . باشد 

نيز امكان پذير  كاربر راه اندازيبطور متناوب بكار گرفته مي شوند و يا نظارت مستقيم توسط 

  .ت اس

ترس و بيم اين در شرايط وزش باد كه هنوز راه اندازي مي تواند ادامه يابد اما در صورتي كه 

مراقب بايد . اين وجود داشته باشد كه سرعت باد افزايش يابد و با شدت وزش باد زياد گردد 

به طور مكرر خط مسير حركت را بررسي و بازيابي نمايد ، در صورت لزوم با استفاده از 

  . بين دوچشمي بطوري كه بتواند به راننده اطالعات مناسب و الزم را بدهد دور

هنگامي كه سرعت باد به يك مقدار حداكثر كه در الزامات راه اندازي ذكر شده است برسد و 

يا ممكن باشد سبب نوسان خطرناك واگن گردد ، راه اندازي يابد پس از بازگرداندن واگن ها 

  .ش يافته و متوقف گردد واقدامات احتياطي الزم نيز اجرا گردد به ايستگاه به سرعت كاه

  



 

  تعمير و نگهداري و كنترل هاي مربوط به راه اندازي 5-4

  روش هاي اجرائي 1- 5-4

        بطوري سازماندهي راه اندازي  كنترل هاي راه اندازي و تعمير و نگهداري توسط مدير

بازرسي اوليه قبل از         " استانداردده در گردند كه در آنها بطور خاص اسناد فهرست ش

  .رعايت گردد "  راه اندازي

اين دستورالعمل ها . ند شودستورالعمل هاي دائم بايد در گزارشات راه اندازي وارد نتايج 

بطور مكمل با دستورالعمل هاي مكتوب تعيين كننده ي فواصل زماني الزم بين كنترل هاي 

بطور . ري و جزئيات مربوط به آن كه بايد اجرا گردند مي باشد عملياتي و تعمير و نگهدا

  :اخص 

روش اجرائي و جزئيات راه اندازي بايد اجرا گردند تا در شرايط راه اندازي گوناگون  -

  .تاسيسات شروع بكار نمايند 

كاري گردد ،  روغناجزاء مربوط به قطعات و بخش هاي تاسيسات بايد تميز شده و  -

كاري، محصوالتي كه بايد استفاده گردند و مقادير تنظيمي  روغننشانگرهاي نقاط 

 .منحصر به فرد بايد مشخص گردند 

  .عمليات بازبيني و تعمير و نگهداري كابل ها بايد انجام گيرد 

نتايج كنترل هاي راه اندازي بايد در كتاب راهنماي تاسيسات ثبت گردد و كارهاي تعميراتي 

  .ردد بايد در بايگاني نگهداري گ

  

  ايمني كار  2- 5-4

در مورد كنترل هاي راه اندازي و امور تعمير ونگهداري ، اقداماتي بايد براي حصول اطمينان 

  . از ايمني كارگران صورت گيرد 



 

بايد در بردارنده ي تمامي شرايط حمل و نقل مسافران در تاسيسات ي ويژه دستورالعمل ها

هاي ويژه ، در اين حمل كننده و  هحمل كنندشامل بخش هاي مشخص از كه باشد 

از تجهيزات حفاظتي و ابزار ارتباطي را نيز ارائه  اشخاصي دستورات بايد مقررات استفاده

  .نمايند 

انجام  تعمير و نگهداريوسايل مخصوص ا ببايد از سكوهاي كاري و  كردن مل و نقل كارح

ز ارتفاع استفاده نمايند و بايد بايد از تجهيزات محافظ نفرات در برابر سقوط ااشخاص . شود

 "خود نجاتي"بايد با سيستم اشخاص در شرايط مشخص، . فاصلهاي موجود رعايت گردد

 .مجهز گردند 

كاركناني كه به اين صورت حمل مي شوند بايد مجهز به وسايلي به منظور انجام عمليات 

  .برطبق دستورالعمل ها در طي جابه جايي باشند

در تماس راديوئي هستند در جائي كارگران امل باشد بطور مثال اگر اين الزامات بايد ك

مطمئن نشسته يا ايستاده باشند، ايمن در برابر سقوط و خارج از منطقه خطر هنگام عبور از 

  .تاسيسات باشند

و حمل كننده هاي و كشنده هاي اسكي  كاركنان فقط از قسمت چرخها، صندلي باالبر

  . دن عبور كنندتعميراتي در صورت مجاز بو

به منظور اجتناب از خطر در طي تعميرات و راه اندازي كاركنان بايد در ارتباطي مطمئن و 

  .شروع طريقه كار بايد در دستورالعمل ها، راه اندازي در دسترس باشد. بدون خطر باشند

 

  قطع راه اندازي 5-5

  كليات 1- 5-5



 

بايد در آن مداخله نموده  زيكاربر راه انداپس از روي دادن هر وضعيت غيرعادي و يا حادثه 

  .و در صورت لزوم هر چه سريع تر تاسيسات را متوقف نمايند 



 

  وضعيت هاي غيرعادي و حوادث 2- 5-5

هرگونه توقف تاسيسات خارج از برنامه چه بصورت دستي و يا اتوماتيك باشد بايد توسط 

اند راهنماي راننده براي بررسي و آزمون مي تو ةنتيج. راننده مورد بررسي و آزمون قرار گيرد 

باشد و يا مي تواند سبب استفاده از دانش فني و تخصصي راه اندازي اطالع رساني به رئيس 

  .اضافي و يا ابزار اضافي گردد 

  

  توقف طوالني مدت 3- 5-5

بايد در ابتدا راه اندازي در صورتي كه توقف خطري طوالني مدت در برداشته باشد ، مدير 

  .آغاز نمايد الزامات عمومي براي بازيابي و تخليه طبق استاندارد  مسافران راتخليه 

بايد در ضمن الزامات راه اندازي  هابرگرداندن حمل كنندهترتيبات اطالع رساني به مسافران و 

در صورتي . را برآورده نمايد "بازيابي و تخليه"استاندارد مشخص گردد و مشخصات مربوط به 

 بايد طرح تخليه را كه درراه اندازي ن را تخليه نمود، مدير كه ضروري باشد كه مسافرا

       ذكر شده اجرا نمايد و اين طرح تخليه به الزامات عمليات  "بازيابي و تخليه"استاندارد 

  .راه اندازي پيوست گردد

  

  حوادث    4- 5-5

 در صورتي كه حوادث سبب مجروح شدن فرد گردد ، همراهي با او و رفع مشكالت فرد

  .آسيب ديده بايد بر ديگر عمليات مقدم باشد 

شماره در چند بخش، فهرست شود و محل و تخليه بايد ضمائم برنامه الزامات راه اندازي و 

  .تلفن مربوط به آنها در اختيار باشد 

  



 

  راه اندازي مجدد  5- 5-5

ف صورت تاسيسات تنها، زماني بايد مجدداً راه اندازي شوند كه شناسايي و رفع علل توق

 ذيصالحو در صورت لزوم مقامات راه اندازي در حاالت خاص ، توافق قبلي مدير . گرفته باشد 

  .ضروري است 

  طي آغاز راه اندازي كاركنانايمني  5-6

  

  كليات 1- 5-6

مجاز به راه اندازي تنها بايد پس از حصول اطمينان از اين كه تاسيسات بدون به  كاركنان

كه بطور  يكاركنان. ديگر قابل راه اندازي است وارد عمل گردند  خطر انداختن جان افراد

اخص در معرض خطر قرار خواهند داشت آن دسته از كساني هستند كه در لحظه ي آغاز 

ي تعادل در مناطق عمليات راه اندازي در ايستگاههاي نيروي محركه و بازگشت و منافذ وزنه

ركت و يا واگن هاي تعميراتي و افرادي كه حركت واگن ها ، سازه هاي تكيه گاه مسير ح

ممكن است در ورودي درب ها و يا قطعات متحرك آنها گير نمايند و يا در هنگام ورود به 

  .مناطق خطرناك دچار حادثه و خطر گردند 

  

  دستورالعمل ها  2- 5-6

راه دستور العمل هاي مكتوب بايد براي آغاز به كار تاسيسات در هنگام اجراي كنترل هاي 

  اين دستورالعمل ها به الزامات راه اندازي پيوست . اندازي و تعمير و نگهداري مهيا گردند 

  :بايد بين دو حالت زير تمايز قائل شد . مي گردند 

حضور مراقب مسئول راه اندازي تاسيسات در ايستگاه كنترل اين مراقب بايد صورت در ) الف 

 كاركنانيا بزاري براي ارتباطات صريح و خالي از ابهام ي اكيد و ابداراي قواعد هماهنگ كننده



 

در صورتي كه مدت زمان اجرا . هاي تعمير و نگهداري هستند باشد ل كه در حال اجراي كنتر

كليه پيش بيني هاي الزم براي راه اندازي غيرمجاز تاسيسات و و ماهيت كار الزامي نمايد، 

تاسيسات بايد طوري قفل گردند كه شروع . وداجزاء آن بايد توسط محافظ تاسيسات انجام ش

  .به كار ننمايند 

عدم حضور مراقب مسئول راه اندازي تاسيسات در ايستگاه كنترل در اين صورت در ) ب 

كليه پيش بيني هاي الزم براي جلوگيري از راه اندازي غيرمجاز تاسيسات و اجزاء آن حالت 

فقط توسط شخص مجاز يا محافظ تاسيسات آغاز به كار مجدد تاسيسات . بايد انجام شود

  . ممكن است

     در حين راه اندازي فقط بايد زماني انجام شود كه كاركنان در معرض خطرتعميرات 

در حالت  تاجراي تعميرات الزم اس. تاسيسات و حمل كننده ها نباشندقسمت هاي متحرك 

  .ظت گرددبايد در مقابل راه اندازي غير مجاز حفاتوقف باشد تاسيسات 

  

  مالحظات و عالئم 5-7

ي مسافران قبل از ورود به داده شده بر روي تاسيسات در دسترس آزاد همه اناطالعات نش

  :زير باشد موارد تاسيسات بايد حداقل شامل 

  نام تاسيسات -

 نظم و ترتيب مسافران -

 زمان عادي بازوبسته بودن تاسيسات -

  .افزوده گردد  حمل كننده هامسيرهاي حركت  به اين اطالعات بايد اطالعات اضافي در مورد



 

نهايي كه در الزامات راه اندازي بايد نشان  دهنده ي نوع و محل عالئم اطالعاتي باشد بويژه آ

الزامات  -الزامات ايمني براي تاسيسات كابل راههاي طراحي شده براي حمل مسافراستاندارد 

  .مشخص شده است براي همه تاسيسات 

  .اين عالئم بايد شامل عالئم تصويري و ضروري استاندارد باشد  در صورت امكان

زمان بستن درب تاسيسات بر روي مسافران بايد مشخص و راههاي دسترسي بسته و مسدود 

  .د نگرد

  

  اسناد 5-8

  :مدير عمليات راه اندازي بايد براي هر تاسيسات اسناد زير را دارا باشد 

لزامات ايمني براي تاسيسات كابلراههاي طراحي ا"آزمون به استاندارد گزارش  –الف 

مراجعه  "بازرسي هاي اوليه، نگهداري ، قبل از راه اندازي -شده براي حمل مسافر 

  .شود

  راه اندازي تاسيساتمجوز  –ب 

دستورالعمل هاي راه اندازي و تعمير و نگهداري كه توسط سازندگان تهيه شده  –ج 

  باشد 

  ندازيدستورالعمل هاي  راه ا –د 

  الزامات راه اندازي –ه 

  طرح تخليه كه به الزامات راه اندازي پيوست باشد  - و

  دستورالعمل هاي كنترل هاي ويژه –ز 

  ترتيب قرارگيري مسافران  –ح 

  اسناد ضروري به منظور ارزيابي لياقت و كارداني خدمه –ط 



 

روز  بهيادداشت هاي  و، نمودارهاي جريان مدارات  يطرحهاي ساختمان –ي 

 "بازرسي هاي اوليه، نگهداري، قبل از راه اندازي"به استاندارد محاسبات انجام شده 

  .مراجعه شود

  كتاب راهنماي راه اندازي –ك 

  :راه اندازي بايد حاوي اطالعات زير باشد  راهنماي 

  راه اندازيخدمه اعضاء و نام  –الف 

  براي عموم تاسيساتو بسته بودن ساعات باز  –ب 

  )رفت و برگشت ها ( ائت ثبت كننده هاي زمان ، شمارگرهاي تعداد سفرها قر –ج 

  عداد مسافرانت –د 

  نتايج كنترل هاي راه اندازي –ه 

گزارش و ثبت هر گونه حادثه ، برخورد ، تصادف و يا هر رويداد كه با ذكر داليل و  -ز

  عواقب ونتايج آن

  ثبت امور تعميراتي انجام شده –ح 

  اه اندازيسرعت هاي ر –و 

شرايط جوي هنگامي كه تاسيسات براي استفاده عموم باز است و تغييراتي كه  -ز

  بتوانند در شرايط راه اندازي داشته باشد 

  

  ترتيب قرارگيري مسافران 6

  هجتو 1- 6

متن زير نشان ميدهد كه ترتيب قرارگيري بايد طوري باشد كه مسافران بطور منظم و به 

          ترتيب قرار گيري مسافران بايد با شرايط . و جابجا گردند ترتيب و بطور ايمن حمل 



 

راه اندازي و تاسيسات سازگار باشد و بايد در يك سند كه توسط راننده تهيه وبه تصويب يك 

  .مي رسد تنظيم گردد صالحيت دار مقام مسئول 

  

  كلي اتترتيب 2- 6

نها و حمل حيوانات و بار و اثاثيه حمل و نقل مسافران ، تجهيزات آنها و رفتار آ اتترتيب

مسافران بايد . عمومي قرار گيرد ديد در معرض تصوير يا نوشته مسافران بايد با استفاده از 

باشند و تمامي دستورالعمل هاي  نوشته ها يا تصاويرمتعهد به اجراي ترتيب ذكر شده در اين 

  .قب قانوني را در برداشته باشد كه با اين ترتيب نباشند مي تواند عوا كاركناناخذ شده از 

  

  نقل حمل وو ترتيبات  يدسترس  3- 6

  كليات 3-1- 6

ي يك بليط ارائه وسيلهحمل و نقل بايد در چارچوب قراردادي كه بين راننده و مسافر كه ب

  .است صورت گيرد 

شرايط حمل و نقل يك بخش يكپارچه از قرارداد است و مسافر بايد نسبت به اجراي آن تعهد 

لحظه اي كه مسافران از  تااين شرايط از زمان ورود به ناحيه ي تاسيسات . زم داشته باشد ال

  .است اجرا آن خارج مي گردند قابل 

حمل و نقل ، هنگامي كه اعالم مي گردد تاسيسات مطابق با الزامات كاربردي براي عموم آزاد 

  .تاسيسات ممنوع است است مي تواند مورد اطمينان باشد درغير اينصورت دسترسي به 

اسكي بازان افرادي . استفاده نمايند راه اندازي مسافران بايد از تجهيزات مناسب با شرايط 

چوب . ( يند مي نماهستند كه از تجهيزات اسكي كه به پاهاي آنها متصل مي گردد استفاده 

  )اسكي هاي كوتاه  –اسنوبورد  –مونو اسكي  –اسكي 



 

  معلولين 3-2- 6

  :ول تنها بايد تحت شرايط زير حمل گردند افراد معل

قبل از اعالم نياز كمك هاي اضافي به آنها ، بايد نوع معلوليت آنها مشخص گردد و  -

  .سپس بايد براي اين كمك با راننده ومسئول هماهنگي شود و توافق حاصل گردد 

مشخصات و ويژگيهاي تاسيسات و ماهيت معلوليت بايد طوري باشد كه حمل و  -

 .ه بتواند بطور ايمني صورت گيرد تخلي

  

  تجهيزات اسكي ، بار و اثاثيه و حيوانات 3-3- 6

در صورتي كه فضا و مكان اين اجازه را بدهد ، مسافر مجاز است همراه خود يك كيف دستي 

همراه با يك دست چوب ) بسادگي قابل حمل ، اشياء سبك و بدون زحمت و دردسر ( اثاثيه 

  .اسكي با خود حمل نمايند 

ر قرار خطمورد كاركنان مل اقالم و اثاثيه و اشياء ديگر تا مادامي كه ايمني تاسيسات و ح

  .نگيرد مجاز است 

مادامي كه حمل ونقل حيوانات بر راه اندازي و ايمني تاسيسات اثرنامطلوب نگذارد حيوانات 

افران قابل حمل هستند ، صاحبان حيوانات اهلي بايد طي حمل آنها مواظب آنها بوده و مس

  .ديگر نبايد از وجود آنها در واگن ها معذب و ناراحت گردند 

  

 استثناها 3-4- 6

 : افراد زير نبايد حمل گردند

  :قانوني و اجباري را رعايت نمي نمايند افراد زير نبايد حمل گردندافرادي كه الزامات  –الف 



 

راد آنها در در نظر گرفته شده توسط شركت حمل و نقل و يا اف اتافردي كه به ترتيب –ب 

  .جهت ايمني و برقراري نظم همكاري ننمايند 

افرادي كه به دليل شرايط و يا رفتار ايمني را مدنظر قرار نداده و يا از نظر رعايت نظم  –ج 

  .عمومي خاطي باشند 

  

 رفتار مسافران 4- 6

  مقررات اساسي  1- 4- 6

اده و ايمني در اين مسافران بايد طوري رفتار كنند كه ايمني و سالمت آنها به خطر نيفت

  .باشد و محيط زيست و يا خود تاسيسات سايرين حالت مي تواند ايمني 

   . مسافران نبايد حركت منظم و آرام تاسيسات را دچار وقفه نمايند

  :در اين مورد از مسافران درخواست مي گردد كه دستورالعمل هاي زير را رعايت نمايند 

كه به آنها مربوط مي گردد رعايت و اجرا نموده  بطور اكيد دستورالعمل ها و مقرراتي -

  .و به عالئم ونشانه هاي نمادين نصب شده و در معرض ديد توجه نمايند 

مسافران به آن بخشهايي از تاسيسات و متعلقات آن كه مربوط به آنها مي گردد  -

وجه دسترسي داشته باشند و عالئم ، نوشته ها و تذكرات را در استفاده از آنها مورد ت

 .قرار دهند 

حركت در مسيرهاي عبور مشخص شده و سوار و پياده شدن فقط در موارد زير  -

 :صورت گيرد 

 .هيچگونه نوساني را به واگن و ميله هاي كششي اسكي بازها وارد نياورند -

به خارج  چيزدر خارج از واگن نگاه داشته نشود و يا از واگن هيچ  چيزيهيچگونه  -

 .پرتاب نگردد 



 

شده براي سوار شدن افراد در جهت مشخص شده در نظر گرفته ي قهترك منط -

 .به اتمام برسد  حمل كنندهعالئم با همان سرعتي كه حركت 

ها در طول مسير  حمل كنندهعدم استعمال دخانيات در ايستگاهها و يا در داخل  -

 حركت 

كاري و ) از واگن و يا باالبر اسكي ب( به هيچوجه نبايد براي آغاز به حركت تاسيسات  -

 يا اقدامي انجام دهند 

 استفاده مجاز نمايند ) ترمزها ( از ابزار توقف  -

 خراب نكردن و كثيف نكردن تاسيسات و تجهيزات آن -

 ي تاسيساتحركت روان و آهستهجلوگيري از عدم  -

 

  قوانين ويژه 1  2- 4- 6

  رهاي ريلي و كابلراههاي هوايي به غير از باالبرهاي صندلي دا حمل كننده –الف 

  مسافران نبايد درب ها را براه انداخته و يا از باز وبسته شدن آنها جلوگيري كنند  -

 كاركناندسترسي به مناطق سوار نمودن و پياده نمودن مسافران بايد در حضور  -

 صورت گيرد 

  باالبر صندلي دار –ب 

كه داراي متر در صورتي مي توانند توسط اين ابزار حمل گردند  25/1كودكان با قد كمتر از 

همراه بايد بتواند كمك ضروري را به كودك بدهد و سوار باالبر صندلي دار . همراه باشند 

ي خود صورت ويژهترتيبات حمل ونقل گروهي كودكان بايد طبق . گردد و حركت نمايد 

 .گيرد 

                                                
  .اين ترتيبات بعنوان مثال هستند و برحسب نوع تاسيسات ممكن است تغيير كنند - 1



 

  حمل اسكي بازها و مسافران پياده در روي يك صندلي ممنوع است -

كاركنان انند وارد منطقه ي سوار شدن گردند كه مسافران فقط در صورتي مي تو -

مردم نيازمند به كمك بايد درحال سوار شدن و . د نايستگاه درآن حضور داشته باش

 .را اعالم نمايند  كاركنانپياده شدن نياز خود به 

قبل از سوار شدن مسافران بايد دستان خود را از داخل حلقه هاي چوب اسكي خود  -

  .نتها آن را نگاه دارند بيرون آورده و از ا

 مسافران بايد فاصله هاي صندلي ها از يكديگر و نيز ظرفيت آن را بدانند  -

هر مسافري كه نمي تواند بطور مناسب و صحيح سوار باالبر صندلي دار گردد نبايد  -

تالش نمايد تا به آن آويزان گردد و بگذارد كه باالبر صندلي دار به حركت خود ادامه 

 دهد 

از باالبر صندلي دار در هنگامي كه توقف باالبر صندلي دار طول مي كشد پريدن  -

 ممنوع است 

ميله هاي حفاظ و ايمني بايد مطابق با عالئم نشان داده شده باز و بسته شوند ، هر  -

مسافر بايد براي باز و بسته كردن اين ميله هاي حفاظ به ديگر مسافران نشسته بر 

 روي همان صندلي توجه كند

 .دن از صندلي حتي در مواقع توقف طوالني ممنوع استپري -

در صورتي كه افرادي كه بايدحمل گردند وسايل اسكي دارند ، چوب اسكي بايد  -

نوك آنها بايد به سمت باال بوده . موازي با جهت حركت باالبر صندلي دار قرار گيرد 

 .و بر روي تكيه گاه پا قرار گيرند 

مطمئن گردد كه آنها با قالب وكمربند به صندلي  قبل از پياده شدن مسافر بايد -

 بسته نيستند 



 

در صورتي كه مسافر در محل مناسب رسيدن به ايستگاه نتواند پياده شود بايد بر  -

 .گردد  كاركنانروي صندلي باقي بماند و منتظر رسيدن دستور از سوي 

  باالبر اسكي باز –ج 

ه ي كششي اسكي باز مجاز حمل يك فرد بزرگسال و يك كودك بر روي يك ميل -

  .است البته در صورتي كه كودك بر روي اسكي خود حركت نمايد 

قبل از سوار شدن ، مسافران بايد دستان خود را از داخل حلقه هاي چوب اسكي  -

  .خود بيرون آورده و آن را از انتها نگاه دارند 

از منحرف طي حركت مسافران نبايد بطور نامناسب از مسير حركت باالبر اسكي ب -

گردند و يا بصورت پيچ و خم دار حركت نمايد و از ميله ي كشش اسكي باز دور 

 .گردد 

نبايد ميله ي كششي اسكي باز را كه در مسير حركت مي نمايد را با چنگ زدن  -

 .گرفته و محكم نگاه دارد 

ي كششي اسكي باز دور شده و به سرعت مسافران بايد از ميله افتادندر صورت  -

 .ركت را ترك كنند مسير ح

ي كشش اسكي باز مسافران بايد از ميله ي كشش در هنگام پياده شدن از ميله -

اسكي باز در نقطه ي معين دور شده و آن را پرتاب كرده و سريعاً در جهت مشخص 

 .شده حركت نموده و از آن دور گردند 

 .نبايد از يك مسير اسكي به عنوان  يك راه سراشيب استفاده نمود  -

بايد در خارج ازمكان هاي مشخص شده براي عبور ، مسير حركت اسكي بازها ن -

 .راقطع نموده و از آن عبور نمايند 

  



 

  تصادفات و حوادث طي راه اندازي 5- 6

توقف طوالني گردد ، مسافران بايد آرامش خود را زمان در صورتي كه در طول مسير حركت 

و با اطالع آنها از  كاركناناي مشخص توسط حفظ كرده و با مدنظر قرار دادن دستورالعمل ه

  .ها خارج شوند  حمل كننده

كاركنان طي به راه اندازي رخ دهد، ) برخورد ،  تصادف ( در صورتي كه يك حادثه  -

  .راه اندازي بايد سريعاً از آن مطلع گردند 

  .شكايات بايد بصورت شفاهي و يا كتبي به شركت ابالغ گردد  -



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ICS: 45.100 

25:  صفحه    

 

  


