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 گابعاد و انواع بارهای بزر

 :می شود که  دارایهایی گفته حجیم به بارطبق قوانین راهنمایی و رانندگی روسیه ، بارهای بزرگ 

 متر 20طول بیش از  -1

 سانتی متر 55متر و  2عرض بیش از  -2

 متر از سطح بستر جاده باشد. 4ارتفاع بیش از  -3

، لوله های بزرگ و سایر ، تیرها یا اسلب های ساختمانیشامل ماشین آالت کشاورزی می تواندارها این گونه ب

 .باشدتجهیزات 

 

 

 :زیر تقسیم می کندمحموله های بزرگ را به موارد کاال  حمل و نقلمقررات 

 .متر است 24طوالنی. طول تراکتور با تریلر بیش از  -1

 .کثر بار محوری خودرو بیشتر می شودسنگین. هنگام غوطه ور شدن در وسیله نقلیه ، از حدا -2

 .متر از ابعاد حمل و نقل فراتر می رود 2بیش از اندازه ابعاد بار بیش از  -3

 

 یقوانین کلی حمل و نقل جاده ا

حمل نقل کاالهای حجیم همانند سایر کاالها در جاده های عمومی صورت می گیرد جهت از بین  با توجه به اینکه 

حمل و نقل در نظر گرفته شده است که  قانوننسخه هایی برای حمل و نقل جاده ای این گونه کاال در  بردن تداخل

 در اینجا به آنها می پردازیم:
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یافت مجوز که برای در، . برای انجام این کارامکانپذیر است و سنگین فقط با مجوز ویژه حجیمحمل بارهای  -1

 .فهرستی از برخی اسناد را جمع آوری و ارائه دهید می بایستشما 

 .قبل از شروع سفر با مقامات نظارتی هماهنگ می شود  حمل کاالمسیر -2

 الزامی است. بر روی بار  بار حجیمعالئم  رای صدور مجوز حمل نصبب -3

 صالزامات خا

 60 حداکثر سرعتهمچون  ،حجیمالزامات خاصی برای حمل و نقل بارهای رعایت  ، فوق عالوه بر موارد کلی

آن انحراف از  و رعایت مسیر تعیین شده و عدمپل ها  کیلومتر بر روی 15در طول مسیر و  کیلومتر در ساعت

 اجباری می باشد.

 برخی الزامات با تصمیم مرجع ذیصالح به شرح ذیل می باشد.

  هروی بدن برمخصوص رنگ نوارهای نارنجی زرد نصب. 

  چراغهای چشمک زن زرد و سفید نصب 

 وجود یک پانل یا تابلوی اطالعات با ویژگی های مشخص شده. 

 لمجوز حمل و نق

 :ثبت مجوز حمل و نقل بارهای بزرگ شامل سه مرحله است

 اراده درخواست -1

 .تهیه و ارائه مدارک الزم برای مالکیت وسیله نقلیه ، بار و غیره -2

 پرداخت عوارض دولتی.  -3

وزارت  258فرمان شماره  می توانیداطالعات دقیق برای دسترسی به ماه است.  3مدت اعتبار چنین مجوزی معموالً 

1مطالعه نمایید 24/07/2012حمل و نقل فدراسیون روسیه در تاریخ 

. 

                                                           
1
 - Приказа №258 Минтранса РФ от 24.07.2012. 
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 هماهنگی مسیر

اداره پلیس راهنمایی و  توسط هماهنگی های که فی مابینقطار جاده ای  ، برنامه سفرقبل از شروع حمل و نقل

 .صورت می گیرد تهیه می گرددی فدراسیون روسیه و سایر مقامات نظارتی اداره راهدار ورانندگی 

 محاسبه هزینه

از قبل محاسبه می شود. بودجه چنین حمل و نقل ، هزینه حجیمحمل بارهای ت الزم جهت انجام تمهیداهنگام 

عوامل دخیل در  .است حجیمحمل بارهای طوالنی اغلب ارزان تر از بارهای  عمدتاًختلفی بستگی دارد. به عوامل م

 هزینه عبارتند از:

 فاصله 

 ابعاد و وزن محموله 

 شرایط تحویل 

 نیاز به همراهی 

 قطع و صول کابل های  )در صورتی که بارهای محور بیش از حد باشد ناپذیر در طول مسیر های  آسیب

 (برق و گاهاً درختان 

 گقوانین راهنمایی و رانندگی برای حمل بارهای بزر

2است- 257FZمنبع اصلی تنظیم مقررات حمل و نقل جاده ای بزرگ ، قانون هنجاری شماره 

. 

 حجیم، الزامات خاصی برای حمل و نقل محموله های هنمایی و رانندگی فدراسیون روسیهقوانین رار د

 امنیت برای همگان را فراهم می آورد.نه تنها اجباری است بلکه موجبات بیان شده است ، که رعایت آنها 

 کامال مهار شده باشد.بار به طور  -1

 محل بار بر ثبات خودرو تأثیری نمی گذارد. -2

 .شودخودرو ، اخطارها و پالک عالیمانع دیدن بار نمی بایست م -3

مشخص حمل شوند و دارای عالئم در ظروف مجهز مخصوص می بایست سمی  کاالهای خطرناک و -4

 همچنین موجبات آلودگی محیط زیست را ایجاد نکند.

درصورتیکه هریک از شرایط فوق رعایت نشده باشد یا در طول مسیر نقض شود، وسیله حمل تا 

 توقف می گردد.م نقصبرطرف نمودن 

 نمجازات عدم رعایت قوانی

                                                           
2
 act No. 257-FZ. 
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جریمه نقدی و / یا مال اع سبباز طریق جاده  حجیمقوانین تعیین شده برای حمل و نقل وسایل نقلیه  نقض

. سایر موارد نقض احتمالی در گرددقانون می از سوی  ممنوعیت حق رانندگی وسیله نقلیه برای مدت تعیین شده 

مورد توجه قرار گرفته  12.21در ماده   (CAO)همچنین در قانون جرایم اداری فدراسیون روسیه ، و  23.5SDAبند 

 .است

 عواقب نوع تخلف

 ماه 6جزای نقدیریال محرومیت از رانندگی تا  .نداشتن مجوز. انحراف از مسیر تأیید شده

 ماه 4تا  2محرومیت از رانندگی  جزای نقدی ذکر شده در مجوز سانتی متر  10بیش از  نقض ابعاد بار

 جزای نقدی ذکر شده در مجوز  درصد 5بیش از  بار نقض وزن

 ماه 4 به مدتمحرومیت از رانندگی  جزای نقدی نداشتن مجوز حمل محموله های سمی

 

 


