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  جمهوري اسالمي ايران

  وزارت راه و ترابري

   و كشتيراني رسازمان بناد

  معاونت امور بندري و مناطق ويژه

  

  

  

   دستور العمل اجرايي

  ماشين آالت و شماره گذاري وسايل نقليه، تجهيزات

   در مناطق ويژه اقتصادي بندري
  

  

  

  

  

  

  

  :تدوين

  ، بازاريابي و سرمايه گذاريمناطقاموراداره كل 
  اداره امور مناطق ويژه و آزاد بندري                          



  فهـرست
  وانـعن

  

   كليات و تعاريف-فصل اول

   كليات-بخش اول

   تعاريف-بخش دوم

  

   ماشين آالت در منطقه و وسايل نقليه، تجهيزاتشماره گذاريبه مراحل و روش اجرايي مربوط  -دومفصل 

  ات و ترددمراحل اخذ پالك، كارت مشخص -اولبخش 

  چگونگي تعيين شماره، مشخصات پالك و محل نصب آن  -دومبخش 

  هزينه صدور اسناد -مسوبخش 

  

   منطقه در ماشين آالت و وسايل نقليه، تجهيزاتشماره گذاريضوابط كلي مربوط به  -سومفصل 

  مقررات جاري منطقه -بخش اول

  بازرسي و نظارت -بخش دوم

  تخلفات و جرائم -بخش سوم

  پيوست ها -مار چهبخش
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 کليات و تعاريف: فصل اول

  
   كليات-بخش اول

 قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران، دستورالعمل حاضـر              8 دراجراي مفاد ماده     :1ماده  

  .به منظور ايجاد رويه واحد تدوين و از تاريخ ابالغ الزم االجرا مي باشد

 تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران فعاليتهاي درون هر منطقه               قانون 21 مطابق ماده    :2ماده  

به استثناء مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قـوانين و مقـررات جمهـوري اسـالمي                       

گي جزئـي از    ايران است بدين لحاظ مناطق ويژه اقتصادي بندري از حيث قوانين و مقررات راهنمايي و راننـد                

لذا كليه موارد مرتبط با امور حمل و نقل و ترافيك، كنترل، تنظيم و تـسهيل                . سرزمين اصلي محسوب مي شود    

عبور و مرور، معاينه فني وسايل نقليه، تصادفات، اجرائيات، اخذ جرايم رانندگي و ساير مـواردي كـه بموجـب                    

  . مقررات عمومي كشور مي باشدقانون مقرر گرديده و يا در آينده تصويب خواهد شد، تابع

 شرح كليه اصطالحات و واژه هايي كه در بخش دوم از فصل اول اين دستورالعمل آمده، منطبـق بـا تعـاريفي                       :3ماده  

  .است كه در استانداردها پذيرفته شده و يا در قوانين و مقررات جاري مملكت به آن اشاره شده است

  

  تعاريف: بخش دوم

  : در اين دستورالعمل داراي معاني ذيل مي باشندرفتهالحات بكار  عبارات و اصط:4ماده 

منظور منطقه حراست شده اي است كه به موجب ماده يـك از قـانون تـشكيل و                   :منطقه ويژه اقتصادي بندري    -1-4

اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسالمي ايران ايجاد و در حال حاضر شامل مناطق ويـژه اقتـصادي بنـدري                  

جايي، بوشهر، اميرآباد مي باشد و در آينده به بنادري كه مطابق قانون فوق منطقه ويژه مـي گردنـد نيـز                      شهيدر

  .تسري مي يابد

  . سازمان مسئول مناطق ويژه اقتصادي بندري، سازمان بنادر و كشتيراني مي باشد :سازمان -2-4

كه  ماشين آالت     و ير وسايل نقليه، تجهيزات   شامل مجموع كاالهاي موضوع اين دستورالعمل نظ       :اقالم وارداتي  -3-4

  .براي بكارگيري وارد مناطق ميگردند

مجوزيست كه توسط منطقه به اشخاص حقيقي و حقوقي واجدالشرايط حسب ضوابط و مقررات              :  مجوز فعاليت  -4-4

  ..جهت استفاده از تسهيالت و مزاياي خاص مناطق ويژه اقتصادي بندري اعطاء مي گردد
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اشخاص حقيقي و حقوقي يا نمايندگان قانوني آنها مي باشند كه در چارچوب قوانين و ضوابط جـاري                  :  متقاضي -5-4

  .اقالم وارداتي خود در منطقه مي نمايندپالك و كارت مشخصات براي منطقه، درخواست 

 ايـن   به منظور ايجـاد همـاهنگي در فعاليتهـاي منطقـه و نظـارت بـر اجـراي مفـاد منـدرج در                      :  كميته نظارت  -6-4

دستورالعمل، كميته اي مركب از نمايندگان مدير منطقه و معاونت هاي مربوط تشكيل كه تحت نظر مدير منطقـه     

  . فعاليت مي نمايند

بازديد ظاهري و آزمايشهاي فني براي تشخيص اصالت وسايل نقليه، تجهيـزات، ماشـين آالت و                 :عاينه فني م -7-4

يطي آن كه توسط گارد منطقه و در صورت لـزوم بـا اسـتفاده از     سنجش ميزان سالمت فني، ايمني و زيست مح       

  .نظر كارشناس ذيصالح انجام ميگردد

هر نوع نقص يا تغيير در وضعيت ظاهري و فني وسيله نقليه، تجهيزات، ماشين آالت كه موجب كـاهش                    :نقص فني -8-4

  . آلودگي بيش از حد مجاز صدا گرددضريب ايمني در رانندگي و يا افزايش بيش از حد مجاز گازهاي آالينده و يا

كليه قسمتهاي اساسي وسيله نقليه، تجهيزات و ماشين آالت كه طبق قـوانين راهنمـايي و راننـدگي                   : متعلقات اصلي  -9-4

  .يگرددمشماره گذاري مي شود مانند موتور، شاسي و اطاق كه تعويض آنها باعث تغيير مشخصات اساسي وسيله نقليه 

كارتي است كه مشخصات مالك و وسيله نقليه، تجهيـزات و ماشـين آالت شـماره گـذاري                   :تكارت مشخصا  -10-4

  .شده در آن ثبت و به مالك وسيله نقليه تسليم ميگردد

كارتي است حاوي كليه اطالعات و مشخصات فني تجهيزات و           : وسايل نقليه، تجهيزات و ماشين آالت      شناسنامه -11-4

، شماره بدنه، شماره موتور، رنگ، تعداد سيلندر، تعداد چرخ و محور، ظرفيـت   ماشين آالت از قبيل شماره شاسي     

  .مجاز حمل بار، مسافر و سال ساخت

كارتي است عكسدار كه حاوي مشخصات كامل رانندگان و اپراتورها مي باشد كه پس از بررسي            :كارت تردد  -12-4

  .و تعيين صالحيت مراجع ذيصالح توسط گارد منطقه صادر ميگردد

پالكي است مخصوص وسايل نقليه، تجهيزات و ماشين آالت وارداتي كه در منطقه مورد بهره برداري                 :پالك دائم  -13-4

  .قرار مي گيرند

پالكي است مخصوص وسايل نقليه، تجهيزات و ماشين آالتـي كـه داراي شـماره و پـالك دائـم از                      :پالك موقت  -14-4

  . هستند و از سرزمين اصلي جهت بهره برداري به منطقه وارد مي گردند و رانندگي جمهوري اسالمي ايرانراهنمايي

حكمي است كه توسط منطقه صادر و به اشخاص حقيقي و حقـوقي              :حكم تحويل و انتقال كاال به محدوده منطقه        -15-4

 منطقـه   واجدالشرايط حسب ضوابط و مقررات بمنظور تحويل و انتقال اقالم وارداتي جهت بهره برداري در محـدوده                

  .اعطا مي گردد
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ي وسـايل   رمراحل و روش اجرايي مربوط به مشاره گذا       : فصل دوم 

  نقليـــــــــــه، جتهيـــــــــــزات و ماشـــــــــــني آالت 

 در منطقه

  مراحل اخذ پالك، كارت مشخصات و تردد: اولبخش  

 بـه   پس از اخذ حكم تحويـل و انتقـال كـاال           ين آالت شماتجهيزات و    از وسايل نقليه،  متقاضي بهره برداري     -5ماده  
خود مبني بر شماره گذاري، صدور كارت مشخصات        درخواست   ،ذيل ضمن تحويل مدارك     دبايمحدوده منطقه   

  .ارائه نمايدنطقه مگارد به را در دو نسخه تكميل و ) 1فرم مندرج در پيوست شماره (و تردد 

 محدوده منطقهجهت بهره برداري در حكم تحويل و انتقال كاال  -1

 مه كليه اپراتورها و رانندگانفتوكپي صفحه اول شناسنا -2

 گواهينامه هاي رانندگي يا اپراتوري براي هر يك از افراد -3

 وكالت نامه رسمي درخصوص نماينده متقاضي -4

 فيش پرداختي مربوط به هزينه صدور اسناد و شماره گذاري -5

 بيمه نامه معتبر -6

 فتوكپي آگهي تاسيس شركت و آخرين تغييرات آن -7

 در محدوده منطقه بايد شماره گذاري موقت ، تجهيزات و ماشين آالت با       از وسايل نقليه  ي  بهره بردار متقاضي   -6ماده  

به گـارد   در دو نسخه تكميل و      ) 2فرم مندرج در پيوست شماره      (را    درخواست خود  ،ضمن تحويل مدارك ذيل   

  .منطقه ارائه نمايد

  مجوز فعاليت در منطقه -1

 اسناد مالكيت تجهيزات و ماشين آالت  -2

 حه اول شناسنامه كليه اپراتورها و رانندگانفتوكپي صف -3

 گواهينامه هاي رانندگي يا اپراتوري براي هر يك از افراد  -4

 وكالت نامه رسمي درخصوص نماينده متقاضي  -5

 رببيمه نامه معت  -6

 فيش پرداختي مربوط به هزينه صدور اسناد و شماره گذاري  -7

مدارك آن به گارد منطقه، مسئول مربوط نسبت به بررسي          پس از تكميل و تحويل فرم درخواست به انضمام           -7ماده  

اوليه مدارك و احراز هويت اقدام و در صورت عدم وجود نقص، نسبت به ثبت آن و اعـزام كارشـناس جهـت             
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نـسبت  اظهار شده و دستور فرمانده گـارد         كه در صورت تائيد صحت مطالب         مي نمايد  بازديد تجهيزات اقدام  

  .رت مشخصات و تردد افراد اقدام مي گرددبه تعيين شماره، صدور كا

  . آن بشرح ذيل تفكيك مي گردد ثبت درخواست، نسخپس از -8ماده 

  )نسخه اصل(ك آن به گارد جهت طي مراحل رنسخه اول به انضمام مدا -1

  ) كپي( نسخه دوم به متقاضي جهت اطالع و پيگيري  -2

بخـش دوم از     منطقه براساس شرايط تعيـين شـده در          پس از تكميل پرونده و انجام بررسيهاي الزم، گارد         -9ماده  

دستورالعمل نسبت به تعيين شماره وتخصيص پالك و تحويل آن به مالك يـا نماينـده قـانوني وي                   فصل اول   

  .اقدام مي نمايد

و تردد، متقاضي مـي توانـد   ) 3پيوست شماره فرم مندرج در (پس از نصب پالك و صدور كارت مشخصات   -10ماده  

كارگيري تجهيزات خود در منطقه اقدام نمايد و گارد منطقه مسئول كنترل و نظارت بر اجراي امـور                  نسبت به ب  

  .فوق مي باشد

گارد منطقه كليه اطالعات و مشخـصات مربـوط بـه وسـيله نقليـه، تجهيـزات و ماشـين آالت و همچنـين                        : 1تبصره  

 وسايل نقليـه،    نامهتحت عنوان شناس  ) 4فرم مندرج  در پيوست شماره       (مشخصات مالك مربوطه را در كارتي       

  .تجهيزات و ماشين آالت ثبت مي نمايد

 خالصـه اطالعـات مربـوط بـه         ،پس از انجام مراحل اخذ پالك، كارت مشخصات و تردد توسط گارد منطقه            : 2 تبصره

  .گرددمي صدور كارت به كميته نظارت ارسال 

 تردد، گارد منطقه براساس شرايط ذيل اقدام بـه          درصورت معدوم و مفقود شدن پالك، كارت مشخصات و         -11ماده  

  .صدور كارت المثني و پالك جديد مي نمايد

  دو روز از طرف مالك يا نماينده قانوني او بصورت كتبيظرف مدت حداكثر  اعالم به گارد منطقه -1

   ارائه درخواست صدور المثني توسط مالك يا نماينده وي-2

   منطقهم آن توسط گارد بررسي موضوع و تشخيص صحت و سق-3

   ارائه فيش پرداختي مربوط به هزينه صدور المثني-4

   در صورت نياز اخذ مدارك الزم-5

   تكميل پرونده و دستور فرمانده گارد جهت صدور المثني-6

  نظارت كميته به جديد  ارسال خالصه اطالعات مربوط به صدور كارت المثني و پالك -7



 فوق پالك جديد با همان شماره قبلي صـادر و تحويـل مالـك يـا نماينـده قـانوني او                      پس از انجام مراحل    -12ماده  

  .ميگردد

درخصوص صدور كارت المثني گارد منطقه در متن كارت هاي صادره، كلمه المثني را با رنگ متفاوت از رنگ                    -13ماده  

  .كارت درج مي نمايد

  چگونگي تعيين شماره، مشخصات پالك و محل نصب آن: بخش دوم

  :پالك منطقه ويژه مطابق شكل ذيل از سه قسمت تشكيل گرديده  -14ماده 

  قسمت فوقاني پالك عنوان منطقه ويژه در -الف

  آرم سازمان بنادر و كشتيراني و آرم منطقه در قسمت چهارگوش سمت چپ پالك -ب

  كد تجهيزات و شماره سريال شناسايي در قسمت تحتاني پالك -ج

  .مي باشد) 999 تا 111از عدد ( و شماره شناسايي سه رقمي 99 تا 11 كد تجهيزات دو رقمي از عدد :تبصره

 :شکل پالک

..............................منطقه ويژه اقتصادي بندر 
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تجهيزاتكد -شماره شناسايي                 

 آرم سازمان

آرم منطقه
  

 :مشخصات پالک دائم

 -1  .آبي آسماني باشدرنگ زمينه پالك 

.نوشته ها و كد تجهيزات و شماره شناسايي كالً برجسته و به رنگ مشكي باشد 2-  

. در قسمت مربوطه چاپ شودآرم سازمان و منطقه خاكستري رنگ 3-  

 :مشخصات پالک موقت

.رنگ زمينه پالك قهوه اي باشد 1-  

.دنوشته ها و كد تجهيزات و شماره شناسايي كالً برجسته و به رنگ سفيد باش 2-  

 -3  .آرم سازمان و منطقه خاكستري رنگ در قسمت مربوطه چاپ شود

  

و تجهيزات متفاوت و جنس آن از نوع آلومينيوم بشرح ابعاد ذيـل      ابعاد پالك ها بر حسب نوع وسايل نقليه           -15ماده  

  :مي باشد

 15 در   40عـاد   فقط در قـسمت عقـب نـصب مـي شـود و در اب              ) تني(...........  پالك جهت ليفتراك هاي كوچك       -الف

  سانتيمتر
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 در  40در دو قسمت جلو و عقب و در ابعـاد           ) كشنده ها، يدك ها و ميني بوس ها       ( پالك جهت خودروهاي سنگين      -ب

   سانتيمتر15

 20 در 50و تاپ ليفتهـا در طـرفين نـصب خواهـد شـد و در ابعـاد        ) تني(.........  پالك جهت ليفتراك هاي بزرگ       -ج

  سانتيمتر

يزات تخليه و بارگيري با ابعاد بزرگ در حد ترانستينر، ريچ استاكر، گنتري كرين، جرثقيـل هـاي                   پالك جهت تجه   -د

 20 در   50در سه جهت كه بيشتر در ديد هستند نصب مي شـود و در ابعـاد                 ...........  تني، مكنده ها و      500 تا   60

  سانتيمتر

   سانتيمتر15 در 40  پالك جهت خودروهاي سواري در دو قسمت جلو و عقب و در ابعاد-هـ

  

   شماره گذاري و نصب پالك ،هزينه صدور اسناد: سومبخش 

وسايل نقليه، تجهيزات و ماشين آالت وارداتي به منطقه مشمول پرداخت هزينه هاي مصوب براساس نوع                 -16ماده  

  .خدمات ارايه شده بشرح ذيل مي باشند

   هزينه صدور اسناد-الف

 ريال................................ و تجهيزات و ماشين آالت صدور كارت مشخصات وسايل نقليه  -1

 ريال.......................................... و ماشين آالت تجهيزات  تمديد كارت مشخصات وسايل نقليه، -2

 ريال...........................................  كارت تردد اپراتورها و رانندگان  -3

 ريال....................................... دد اپراتورها و رانندگان  تمديد كارت تر -4

 ريال..................................  صدور المثني جهت كارت مشخصات و تردد  -5

  
   هزينه شماره گذاري و نصب پالك-ب

 ريال.. ......................................شماره گذاري و نصب پالك جهت خودروهاي سبك  -1

 ريال.....................................  شماره گذاري و نصب پالك جهت خودروهاي سنگين  -2

 ريال.................................  شماره گذاري و نصب پالك جهت تجهيزات تخليه و بارگيري  -3

 ريال............... ........................ شماره گذاري و نصب پالك جهت ماشين آالت راهسازي  -4

  ريال) ............................................. در صورت مفقود و معدوم گرديدن(نصب پالك جديد  -5

  .ساير هزينه هاي بندري حسب روال جاري منطقه قبل از صدور محاسبه و اخذ ميگردد -17ماده 
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ختيار معاونت امور بندري و مناطق ويژه بوده و مـازاد       درا% 20افزايش يا كاهش ساليانه مبالغ فوق تا سقف          -18ماده  

  .توسط هيات عامل سازمان تعيين ميگرددبرآن 

  
،  وسـايل نقليـه    مشاره گـذاري  ضوابط کلي مربوط به     : فصل سوم 

  در منطقهجتهيزات و ماشني آالت

  
  مقررات جاري منطقه: بخش اول

قـانون تـشكيل و اداره منـاطق        ر منطقه از جمله      د جاريات  تعهد به رعايت كليه قوانين و مقرر       بهره بردار م   -19ماده  

 و سـاير مقـررات مربـوط      ايمنـي   دستورالعمل هـاي    ،   و دريايي ايران    بندري قوانين و مقررات  ويژه اقتصادي،   

  مسئوليت پاسخگويي و جبران خـسارات وارده بـه عهـده وي             ،عدم رعايت موارد مذكور   در صورت   باشد و     مي

  .مي باشد

 در منطقه مكلفند هر گونه تغيير در امور مربوط بـه مـديريت، شـركاء، سـهامداران،                  كين اقالم وارداتي  مال -20ماده  

  .برسانند) منطقه(سرمايه شركت و اقامتگاه قانوني خود را به اطالع مرجع صدور مجوز 

  .شدآن شركت مي بادر صورت انحالل و يا ابطال شركت، منطقه مكلف به ابطالل مجوز فعاليت  -21ماده 

منطقه از بكارگيري وسـايل     صورت    در غيراين . مراتب بايد به اطالع منطقه برسد     در صورت انتقال مالكيت      -22ماده  

  . ميگرددبرابر ضوابط مندرج در دستورالعمل، برخوردنقليه، تجهيزات و ماشين آالت جلوگيري نموده و 

د بهره برداري قرار ميگيرند بايد داراي بيمـه نامـه           كه در منطقه مور    و ماشين آالت     تجهيزاتوسايل نقليه،    -23ماده  

شخص ثالث بوده و در صورت خاتمه مدت آن مكلف به تمديد آن مي باشد، درغير اينصورت گـارد منطقـه از                      

  .ادامه فعاليت آنها جلوگيري بعمل خواهد آورد

ك بـه نـام مالـك وسـايل         پالمشخصات كامل تجهيزات در پرونده مربوط درج و          براساس اسناد مالكيت،     -24ماده  

 بنابراين نصب پالك منطقه و اخذ كـارت مشخـصات از            .نقليه، تجهيزات و ماشين آالت ثبت و تحويل ميگردد        

  .منطقه الزامي است

 اعتبار پالك و كارت مشخصات براي وسايل نقليه، تجهيزات و ماشين آالت تا مدت زمان مندرج در مجـوز                    -25ماده  

 صورت ابطال و يا پايان مدت مجوز بهره برداري، خروج و يـا اسـقاط تجهيـزات،                  بهره برداري مي باشد و در     

  .اسناد و مدارك مربوط توسط منطقه اخذ و ابطال ميگردد
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راهنمـايي و   از  و پـالك دائـم      كننـد و داراي شـماره         بين منطقه و سرزمين اصلي تردد مي      ، كه   وسايل نقليه  -26ماده  

توانـد   مـي فقط منطقه لكه ب ،شود  نميل مقررات شماره گذاري منطقه      مشمو ، هستند رانندگي جمهوري اسالمي  

  .براي اينگونه وسايل نقليه اعمال نمايدبا الصاق عالئم و نقوش مخصوص مقررات خاص خود را 

   كليه عوامل مورد اشاره در اين دستورالعمل مكلـف بـه تـامين نيـروي انـساني و ارائـه آمـوزش هـاي الزم             :27 ماده

  .دنمي باش

به تشخيص خود به بخش خـصوصي داراي        را  تواند بخشي از وظايف مندرج در اين دستورالعمل          منطقه مي    :28 دهما

 كه در اين صورت درآمدها و هزينه هاي دريافتي به نسبت مـشاركت و بـه ميـزان                   گذار نمايد مجوز فعاليت وا  

  .درصد مندرج در قرارداد تقسيم ميگردد

 ماشين آالتي كه داراي شـماره و پـالك دائـم از راهنمـايي و راننـدگي جمهـوري                    ، تجهيزات و   وسايل نقليه  :29 ماده

اسالمي هستند، مشمول مقررات شماره گذاري منطقه نمي شوند، بلكه فقط براي مدت زمـاني كـه در منطقـه                    

  .براي آنها صادر مي گردد قرار مي گيرند، پالك موقت با رنگ متمايز از پالك دائم مورد بهره برداري

  

  كميته نظارت: ش دومبخ

 به منظور ايجاد هماهنگي و نظارت بر حسن اجراي مفاد مندرج در اين دستورالعمل، كميته اي مركب از افراد                    :30 ماده

  .ذيل با حكم مدير منطقه و تحت نظر وي تشكيل مي گردد

  به عنوان عضو كميته        نماينده مدير منطقه ويژه -1

 عنوان عضو كميتهبه       نماينده معاونت بندري و دريايي -2

 به عنوان عضو كميته        نماينده معاونت فني -3

 به عنوان عضو كميته      نماينده معاونت مهندسي و عمران -4

 به عنوان عضو كميته      نماينده معاونت طرح و توسعه -5

 به عنوان عضو كميته          نماينده گارد -6

 به عنوان عضو كميته          نماينده حقوقي -7

ضمناً جلسات با دعـوت دبيـر كميتـه تـشكيل           . نطقه از بين اعضاء تعيين مي گردد      مير   دبير كميته توسط مد    :1 تبصره

.خواهد شد

 نسبت به دريافـت مـوارد قابـل بررسـي،           كميتهسرمايه گذاري در بنادر بعنوان دبيرخانه       امور  مربوط به   دفتر  :2تبصره  

  .دنماي اقدام مي صدور اسناد و مجوزها، تشكيل پرونده، تنظيم دستور جلسات و نگهداري سوابق



  :وظايف و اختيارات كميته نظارت : 31 ماده

 نظارت و ارزيابي مستمر بر اجراي صحيح مقررات مندرج در دستورالعمل -1

 تعيين بازرس به منظور انجام بازرسي دوره اي و در صورت لزوم بازرسي اتفاقي -2

راحتاً در دستورالعمل قيد گرديـده  نظارت بر تهيه و تنظيم صورتجلسات معدوم، بازيافت و ساير مواردي كه ص     -3

 .است

 تشخيص موارد اهمال و تعلل در اجراي مفاد دستورالعمل و تعيين ميزان خسارات وارده -4

 رسيدگي به هرگونه شكايات، اختالفات و نحوه اجراي مفاد دستورالعمل -5

  رت و بازرسي كميته مزبـور بعمـل        كليه فعاالن منطقه يا نمايندگان آنها بايد همكاريهاي الزم را در راستاي نظا             :تبصره

  .آورده و تسهيالت مربوط را فراهم نمايند

  تخلفات و جرائم: بخش سوم

تخطي از مقررات اين دستورالعمل تخلف محسوب شده و منطقه برابر قوانين و مقررات حسب مورد عـالوه                   -32ماده

  .بر اعمال مجازاتهاي مقرر در قوانين مربوط، بشرح زير عمل مي نمايد

اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در منطقه موظف به حفظ و نگهداري ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و همچنين                  -1-32

تجهيزات مستقر در منطقه بوده و در صورت ايراد ضرر و زيان مسئول پرداخت خسارت به منطقه و اشـخاص                    

  .ثالث و رفع نقص وارده برابر تشخيص كميسيون سوانح بندر مي باشند

دد هر نوع وسيله نقليه مشمول اين دستورالعمل در منطقه كه ضوابط و مقررات مشروحه مـذكور را رعايـت                    تر -2-32

  .ننمايد ممنوع و گارد منطقه ضمن اعمال مقررات، وسيله نقليه را تا تعيين تكليف متوقف مي نمايد

ـ            ي تواند گارد منطقه م   -3-32 نقـض مـي كننـد      راراً قـوانين را      از تمديد كارت تردد اپراتور و رانندگان متخلف كـه ك

  . خودداري نمايد

ولي از نظر قـوانين خـاص       . با متخلفين استفاده از پالك تقلبي مطابق قانون مجازات اسالمي رفتار خواهد شد             -4-32

  .منطقه، مجوز بهره برداري مرتكب لغو خواهد شد

ناد دولتي محسوب و مرتكبين به مجـازات        هر گونه جعل و تزوير نسبت به اسناد صادره از منطقه، جعل در اس              -5-32

عالوه بر اين از باب ورود خسارت به منطقه نيز مسئول جبـران آن       . مقرر در قوانين مربوط محكوم خواهند شد      

  .مي باشند
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هيـات  ................ مـورخ  ...................   تبصره در اجالس شماره    6 ماده و    32دستوالعمل فوق مشتمل بر     
.الزم االجرا مي باشد زمان بنادر و كشتيراني تصويب و از تاريخ ابالغعامل سا
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 پيوست ها : خبش چهارم

 و كارت مشخصات و تردد ) اخذ پالك دائم منطقه (درخواست جهت شماره گذاري -1

 و كارت مشخصات و تردد) اخذ پالك موقت منطقه (درخواست جهت شماره گذاري -2

  و ماشين آالت وسايل نقليه، تجهيزاتكارت مشخصات -3

 شناسنامه وسايل نقليه، تجهيزات و ماشين آالت -4

 كارت تردد -5


