
 

ھنگاميکه قصد داريد زمين يا يارد خود را بفروشيد و يا اجاره دھيد ،حتما مطمئن شويد که از آن به عنوان يارد غيرمجاز استفاده 

 نشود. 

اجاره داده شده غير مجاز است،مراتب را به اطالع نھادھای  احيانا اينگونه به نظر رسيد که نوع استفاده از زمين يا ياردِ اگر  

.ذی ربط برسانيد  

 

 انجام می دھيم . وارد محوطه يارد شده و بازبينی يا پرس و جودر صورت لزوم  

   محکوميت زندان با کار اجباری به مدت حداکثر در آيين نامه ، تخلف در انجام اين وظيفه تعين شده 

 . را در پی خواھد داشت  سال 1      

 
 .امکان دارد که بازبينی از محوطه يارد در حضور مامورين پليس انجام شود ●

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 نگھداری قطعات مسروقه قطعات خودرو در اطراف ياردھا،ياروغن ناشی از برون ريزی مواردی از قبيل 
  تھيه شده به صورت غير مجاز،گزارش شده است .نگھداری قطعات يا  خودرو، 

از اينرو در استان چيبا،به منظور حفظ محيط  زيست زندگی شھری و ھمچنين تامين زندگی توام با آرامش برای 
).1/4/2015)مناسب سازی نحوه استفاده از ياردھا تصويب شد(اجرا از شھروندان ،آيين نامه ای (تحت عنوان   

ياردھا ،عالوه بر قوانين مرتبط موجود ،ملزم به محوطه ھای کارگاھی يا ھمان اداره کنندگان  صاحبان و لذا
 رعايت اين آيين نامه جديد نيز می باشند.

.نمايند اضا می شود در اين زمينه ھمکاری از شرکت ھای احداث کننده يارد و ارايه کنندگان زمين نيز تق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  چيبا کين
 

 آيين نامه مناسب سازی ياردھا
 (آيين نامه مخصوص  مناسب سازی نگھداری قطعات خودرو در داخل محوطه ياردھا در استان چيبا)  

رو در ياردھای واقع شده دنگھداری و تفکيک قطعات  خو نظارت برتاريخ اجرای آيين نامه ◆
 می باشد . 1/4/2015از در استان چيبا ،

اين آيين نامه ،ياردھايی که از قبل مشغول نگھداری و تفکيک قطعات خودرو ھستند را نيز ◆
 گيرد .در بر می 

 یمحوطه يا کارگاه ھايی ھستند که در داخل آنھا قطعاتدر اين آيين نامه ، "يارد" منظور از ◆
 .مانند شافت يا موتو نگھداری يا تفکيک می شود

 نيز شامل اين آيين نامه می شود. نريا دارای  کانتيبا تيرک  تفکيک شده  قسمت ھای    

 ،که بر طبق قانون بازيافت کارھايی مانند تفکيک قطعات خودروھای از وسط نصف شده ◆

 خودرو نيازی به اخذ مجوز ندارند نيز شامل اين آيين نامه می شود.     

 قابل توجه دارندگان زمين يا احداث کنندگان يارد

 مقابله با تخلفات

توجه

 جھت کسب اطالعات بيشتر
 در خصوص کليات آيين نامه مناسب سازی ياردھا ●
 043-223-4658 ☎   تيم  ياردھا    بخش زندگی و محيط زيسِت استان چيبا، قسمت مشاوره پسماند    

 دفاتر توسعه مناطق
 در خصوص قانون بازيافت خودرو●
 043-223-4658 ☎    تيم ياردھا   بخش زندگی و محيط زيسِت استان چيبا، قسمت مشاوره پسماند     
 دفاتر توسعه مناطق   
 شھرھای مشخص شده در دستورات دولت ، شھرھای محوری   
 
 ل مستعمليدر خصوص مشاغل مربوط به وسا●
 (اپراتور)043-201-0110☎دايره کنترل امور تفريحی     ستاد مرکزی پليس استان چيبا     
 
 در خصوص جرايم مربوط به ياردھا ●
 (اپراتور)043-201-0110☎دايره مقابله با جرايم شبکه ای     ستاد مرکزی پليس استان چيبا    
کالنتری ھای ناحيه ھا 
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موتور يا شافت منظور از يارد در اين آيين نامه ،محوطه ای است که در آن قطعاتی مانند 
 نگھداری شده يا عمليات تفکيک و جداسازی بر روی آن انجام می گيرد .

 

   
   ،اين آيين نيز نشده باشد تفکيکبه طور کامل  ولدر قسمتی از آن تيرک يا کانتير قرار دارد ، فقط کهياردھايی  درحتی ●
  نامه صدق می کند .   
  متر مربع شامل اين آيين نامه نمی  300در صورتيکه کارھای فوق در قالب شغل و برای کسب درآمد نباشد ،تا محدوده ●
  شود ؛اما اگر در قالب شغل و کسب درآمد باشد ،بدون در نظر داشتن مساحت محوطه ،شامل آيين نامه می شود.  
  گر در کنار آن قطعات خودروھای چھارچرخ سبک دست دوم قطعات موتور سيکلت شامل اين آيين نامه نمی شود ؛اما ا●
  نگھداری يا تفکيک شود ،آيين نامه شامل می شود.  
  در مورد نگھداری خودروھای از وسط نصف شده نيز، اين آيين نامه شامل می شود.●
  حمل و  اين آيين نامه اصوال افرادی که مجوز تفکيک و ساماندھی قطعات خودرو بر طبق قانون خودروھای●
 نقل جاده ای دارند را در بر نمی گيرد.  

 

 
قبل از آنکه اقدام به نگھداری يا تفکيک قطعات خودرو در داخل محوطه يارد کنيد ،الزم است که 

  مراتب به استاندار اعالم شود .
اينگونه فعاليت ھا انجام می گرفته ،حتی در صورتيکه قبل از به اجرا درآمدن اين آيين نامه  

  ).30/6/2015است نيز ،الزم است که مراتب به استاندار اعالم شود(تا تاريخ 

 

 
 اين آيين نامه ،افرادی که دارای مجوز اوراق کردن خودرو بر طبق قانون بازيافت خودرو ھستند را در بر نمی گيرد.●
   مقياس  فعاليت ارايه شود. مفاد اين برگه اعالم فعاليت ، مواردی از قبيل آدرس محل يارد ،نسخه برگه اعالم  2الزم است که ●
   ،تجھيزات به کار رفته ،نوع تمھيدات انديشيده شده برای جلوگيری از برون ريزی روغن به اطراف محوطه و ...است .ھمچنين  
 استفاده از يارد نيز بايد به پيوست ارايه شوند. مدارکی از قبيل کروکی موقعيت يارد و مدرکی دال بر داشتن حق 
   در صورتيکه بعد از ارايه برگه اعالم فعاليت ،تغييری رخ داد ، و يا محوطه يارد به طور موقتی يا دايم تعطيل شد ،بازھم می ●
 بايست مراتب  به استاندار اعالم شود . 
 ذ شده بر روی تابلويی درج گرديده و در محوطه يارد نصب شود. بعد از ارايه برگه اعالم فعاليت ،الزم است که شماره اخ●

 

 

 

 

 

 
به منظور جلوگيری از نفوذ روغن قطعات مختلف خودرو در زمين يارد،الزم است که کف محل مربوطه 

  با بتون آرمه و ...ساخته شود.
به منظور جلوگيری از برون ريزی روغن قطعات مختلف خودرو ،الزم است که محوطه مربوطه يارد را 

  مسقف کرده يا روی آن پوشانده شود. 
با به اجرا درآمدن اين آيين نامه ،در مورد ياردھايی که از قبل مشغول نگھداری يا تفکيک قطعات 

 ،اقدامات ذکر شده فوق انجام گيرد. 30/6/2015خودرو ھستند، الزم است که  تا تاريخ 

 

  اين آيين نامه افرادی که دارای مجوز اوراق کردن خودرو بر طبق قانون بازيافت خودرو ھستند را در بر نمی گيرد ؛اما الزم  ●

  است که به وظايف  تعين شده در قانون بازيافت خودرو عمل شود.   

  

 

ھنگاميکه قصد داريد از فردی وسايل مولد نيروی محرکه ،مانند موتور را دريافت نماييد ،الزم است که  
  از مشخصات ھويتی و آدرس وی اطمينان حاصل نماييد. 

ھنگام دريافت وسايل مولد نيروی محرکه ،اگر اين احتمال داده شد که وسيله مربوطه مسروقه است ، 
  بالفاصله به پليس اطالع دھيد . 

سال نگھداری  3الزم است که جزئيات معامالت مربوط به وسايل مولد نيروی محرکه ثبت و به مدت 
 شود.

 

 
فعاليت در زمينه وسايل مستعمل بر طبق قانون وسايل مستعمل را دارند ، آن قسمت ھای آيين نامه که با خصوص افرادی که مجوز انجام در ●

  قانون وسايل مستعمل تداخل دارد ،شامل نخواھد شد ،اما الزم است که به وظايف تعين شده در قانون وسايل مستعمل عمل شود.

طبق روشھای تعريف شده در قانون باشد (در مورد وسايل مستعمل ،بر طبق  کسب اطمينان از مشخصات ھويتی و آدرس ،اصوال بايد بر●
  شيوه مشخص شده در قانون وسايل مستعمل عمل شود).

جزئيات مربوط به معامالت می بايست در فرم تعين شده تحت عنوان "فرم ثبت ريز معامالت وسايل مولد نيروی محرکه" ثبت شود؛که شامل ●
 .م معامله ،نوع وسيله مولد نيروی محرکه ،مشخصات ظاھری ،مشخصات معامل و متعامل و ...استمواردی مانند تاريخ انجا

 

 يارد چيست ؟

توجه

 الزامی بودن اعالم فعاليت  

توجه

الزامی بودن رعايت اصول الزم برای جلوگيری از برون ريزی روغن 

توجه

رکه (مانند موتور)مولد نيرو محوظايف مربوط به خريد و فروش وسايل   

توجه




