
 ت در مناطق ویژه اقتصادی بندری ستورالعمل شماره گذاری وسایط نقلیه، تجهیزات و ماشین آالد 

  می   خاص  گذاری  شماره  مقررات  و  قوانین  دارای  منطقه  در  خارجی  وارده  آالت  ماشین  و  تجهیزات  نقلیه،  وسایط  آیا – ۱

 باشد؟

 . باشند   می   خاصی  گذاری  پالک بله، به منظور مشخص شدن وسایط نقلیه، تجهیزات و ماشین آالت وارده خارجی دارای  

 ک، ابعاد و نحوه نصب آن بروی اقالم خارجی متحرک چگونه است؟ پال  مشخصات– ۲

 :گرددمی تشکیل قسمت  سه از  ذیل شکل مطابق و آلومینیوم جنس از  منطقه پالک 

 .... بندر اقتصادی  ویژه منطقه عنوان:  پالک راست سمت 

 سمت چپ پالک : آرم سازمان بنادر و دریانوردی

( بدون استفاده از صفر جهت شناسایی وسایل نقلیه وحروف الفبا ۹۹۹۹تا    ۱۱۱۱وسط پالک : عدد چهار رقمی سریالی )

 )از حرف الف تا ی(

 باشند؟  می شناسنامه دارای  آالت ماشین و تجهیزات نقلیه،  وسایط آیا – ۳

سانتی متر حاوی کلیه اطالعات مالک و مشخصات فنی تجهیزات و  ۲۹در   ۲۱بله، شناسنامه کارتی است در ابعاد 

 ین آالت از قبیل شماره شاسی، شماره بدنه، شماره موتور، رنگ، تعداد سیلندر، تعداد چرخ و محور، ظرفیت مجاز.ماش

 دهند؟  انجام  بایستی  کار چه   تجهیزات و ماشین آالت فرسوده و اسقاطی که کاربری خود را از دست بدهند - ۴

در صورتی که عمر مجاز اقالم خارجی متحرک/ثابت پس از انجام تعمیرات اساسی به پایان رسیده یا به هر علت  

کاربری خود را از دست داده باشد، براساس اعالم دستگاه نظارت/امور منطقه/واحد فنی و نگهداری/یگان حفاظت،  

  / اعاده-۲   ت به سایر مناطق آزاد / ویژه اقتصادیهای ذیل اقدام نماید: ترانزیبردار مکلف است یکی از روشبهره

 منطقه  از  خارج به انتقال

 چیست؟ شناسایی کد – ۵

 شود.کدی است متشکل از عددی چند رقمی و حروفی که با پالک/ برچسب بر روی اقالم خارجی نصب می

 چیست؟ پالک – ۶

شود که توسط یگان حفاظت ی آن حک میرو  شناسایی  شماره  که  مشخص  رنگ  و  طرح  ابعاد،  با  است  فلزی  ایصفحه 

 گردد.صادر می

 دارد؟  فنی معاینه کارت به نیاز بندری مناطق  در استفاده مورد آالت ماشین تجهیزات، نقلیه،  وسایط آیا – ۷

بله. مراکز مجاز معاینه فنی و یا شرکتهای رده بندی مورد تأیید منطقه نسبت به بازدید ظاهری و آزمایشهای فنی برای  

شخیص اصالت وسایط نقلیه، تجهیزات و ماشین آالت و سنجش میزان سالمت فنی، ایمنی و زیست محیطی اقدام  ت

 نموده و معاینه فنی و یا گواهینامه مربوطه را صادر می نمایند.

 است؟  چقدر آالت ماشین و تجهیزات نقلیه، وسایط برای مشخصات کارت و پالک اعتبار مدت – ۸



مشخصات برای وسایط نقلیه، تجهیزات و ماشین آالت تا مدت زمان مندرج در مجوز بهره برداری اعتبار پالک و کارت  

 می باشد.

  از   دائم پالک  دارای و کنند می تردد  اصلی سرزمین و  منطقه بین که آالتی  ماشین و تجهیزات نقلیه،  وسایط آیا – ۹

 ذاری منطقه می شود؟گ شماره مقررات مشمول  هستند  اسالمی  جمهوری رانندگی و راهنمایی 

 خیر،پالک گذاری برای اقالم وارده خارجی از مسیر خشکی / دریا می باشد. 

  

 

 


