
 

سطح خدمتفقنامه توا  

"تایید صالحیت افراد تحت پوشش جهت دریافت پالک ویژه خودرو معلولین " 

  

 مقدمه-1

   .شد تصویب ذیل شرح به ترافیک خدمات و مهندسی فنی معاونت –طرح پالک ویژه معلوالن توسط پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا 

   ( وضعیت1ماده 

   اطالعات -1-1

محدودیت جسمی، حرکتی و مشکالت فراروی معلولین عزیز در ترددهای روزمره ، اعم از ترددهای عادی و ترددهای ویژه به مراکز با توجه به 

   .درمانی و غیره، پیش بینی تمهیدات و ایجاد امکانات جدید به منظور تسهیل در تردد آنان الزم و ضروری به نظر می رسد

 

 هدف-2

   دد معلولینایجاد سهولت در تر -2-1- 1

   استاندارد سازی نحوه ارائه خدمات به معلولین محترم در امور راهنمایی و رانندگی -2-2-1

   امکانات -3-1

   واحد شماره گذاری مراکز استان -1-3-1

   موسسه راهگشا -2-3-1

  فاوا ناجا -3-3-1

ور سهولت در تردد معلولین گروه های شدید / خیلی شدید خصوصاً نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران ) پلیس راهور( ماموریت دارد بمنظ

   .ددسترسی آنان به مراکز درمانی نسبت به شماره گذاری یا تبدیل پالک خودروی متعلق به عزیزان یاد شده به پالک ویژه معلولین اقدام نماین

   مستندات قانونی طرح -1-2

   قانون ناجا 4ماده  .1

  هیات محترم وزیران 1384آئین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب  3ماده  1تبصره و  1ماده  14بند  .2

     ( اجراء3ماده 

 مسئولیت -3

این پالک در این مرحله صرفاً جهت شماره گذاری خودروهای سواری شخصی تحت تملک معلوالن گروههای شدید/ خیلی شدید اجرا و 

   .ورت عدم تمایل معلولین محترم طبق روال سابق از پالک عادی استفاده گرددهمچنین تقاضای این پالک اختیاری بوده و در ص

   ( 1خصوصیات پالک ) پیوست  -2-3

   .ساخته می شود 52×  11این پالک در اندازه و مشخصات پالکهای کشوری  -1-2-3

   .پلیس ایران به فارسی و انگلیسی رنگ پالک: رنگ زمینه پالک سفید، رنگ نوشتار مشکی و هات استمپ با نوشتار کلمه -2-2-3

   .در این پالک به جای کد حرفی از عالمت انسان نشسته بر روی صندلی چرخدار استفاده میگردد -3-2-3

در این پالک از یک عدد دو رقمی در سمت چپ، یک عدد سه رقمی در سمت راست آرم صندلی چرخ دار استفاده شده که حاکی از  -4-2-3

   .پالک می باشدتوالی شماره 

   :تذکر: در تقسیم بندی پالک ویژه جانبازان و معلولین، هر سریال پالک مرکز استان به دو قسمت تقسیم می گردد. بطور مثال



   ویژه جانبازان 11ایران  49-999تا  11ایران  11-112الف: از شماره های انتظامی 

   .ویژه معلولین می باشد 11ایران  99-998تا  11ایران  51-111ب: از شماره های انتظامی 

   .در کادر سمت راست از یک عدد دو رقمی استفاده شده که معرف محل سکونت مالک پالک میباشد -5-2-3

   ( 2این پالک صرفاً با کد مراکز استان و تهران بزرگ برابر جدول پیوستی تولید و قابل تخصیص می باشد. )پیوست -6-2-3

ندلی چرخ دار کلمه معلولین به زبان التین و کد محل سکونت مالک و در سمت راست آن، تاریخ تولید پالک با استفاده از در ذیل آرم ص -7-2-3

   .لیزر حکاکی می گردد

   .در ذیل آن I.R.IRAN در سمت چپ دارای نوار عرضی آبی رنگ، نقش پرچم مقدس ایران اسالمی در قسمت باال و کلمه حرف -8-2-3

حرفی پالک : با عنایت به اینکه در ترکیب پالکهای جدید از کد حرفی به عنوان ممیزه سوم از سمت چپ استفاده گردیده و این  کد -9-2-63

موضوع یکی از ویژگیهای نرم افزاری شماره گذاری و اجرائیات برای تخصیص پالک و ثبت تخلفات می باشد و از سوی دیگر در فیزیک پالکها 

ویلچر استفاده شده است، لذا به منظور انجام عملیات تخصیص پالک و همچنین ثبت تخلفات از کد حرفی ) ژ ( در نرم  بجای کد حرفی از آرم

   .افزار استفاده می گردد

دید شرایط معلوالن برای دریافت پالک ویژه : این پالک صرفاً به آندسته از معلولینی که در کارت معلولیت آنها کلمه شدید یا خیلی ش -10-2-3

   .درج شده باشد و از طرف سازمان بهزیستی استان مربوطه کتباً معرفی شده باشند، تعلق می پذیرد

   مزایای پالک -3-3

   .استفاده از پارکینگ های حاشیه ای معابر و پارکینگ هایی که مختص معلولین تابلو گذاری شده است -1-3-3

ارای محدوده ترافیکی که مراکز درمانی ویژه این قبیل افراد در داخل محدوده قرار دارد و ورود به محدوده طرح ترافیک در شهرهای د -2-3-3

  .یا اینکه محل سکونت آنها داخل محدوده واقع شده است

ه تمامی عوامل انتظامی اعم از راهور و سایر رده های ناجا با رویت خودرویی که دارای این پالک میباشد بر حسب ضرورت موظفند ب -3-3-3

   .راننده مراجعه نمایند و به هیچ وجه حق احضار راننده را به دلیل مشکالت جسمی و حرکتی ندارند

   :استفاده کنندگان از پالک -4-3

با  آئین نامه راهنمایی و رانندگی پالک ها به نام مالک صادر می گردد لذا صرفاً دارنده پالک مجاز به رانندگی 3مالک پالک : برابر ماده  -1-4-3

   .این خودرو می باشد

عرفی تذکر: با توجه به اینکه برخی از این عزیزان بدلیل عدم توانایی جسمانی قادر به رانندگی نمی باشند لذا مالک پالک مجاز به انتخاب و م

   .یکی از افراد ذیل به عنوان راننده می باشد

   خواهر 6 برادر – 5 مادر – 4 پدر – 3 فرزندان – 2همسر  -1

   : مدارک الزم برای تخصیص پالک ویژه -5-3

حاوی اطالعات افراد واجد شرایط که از طرف  CD خدمات شماره گذاری پالک ویژه معلولین، صرفاً به آندسته از معلولینی که اسامی آنها در

می پذیرد. و منبعد مالک جهت تخصیص  سازمان بهزیستی کشور تهیه و ارائه شده و در سایت فاوا پلیس راهور ناجا قرار داده شده است تعلق

د، می پالک ویژه معلولین صرفاً ارائه معرفی نامه کتبی از استان مربوطه، کارت معلولیت معتبر با کد ده رقمی با درج گروههای شدید/ خیلی شدی

   .باشد

  ( 3ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی استان مربوطه برابر نمونه پیوستی ) پیوست -1-5-3

م یادآوری : برابر هماهنگی های به عمل آمده با سازمان بهزیستی کشور مقرر گردیده از طریق سازمان بهزیستی در تهران و استانها برابر فر

   .پیوستی معلولین عزیز مشمول این طرح را به واحدهای شماره گذاری معرفی نمایند

کد ده رقمی که در کارت مذکور کلمه شدید/ خیلی شدید درج گردیده باشد. برابر ارائه اصل و فتوکپی کارت معلولیت معتبر حاوی  -2-5-3

   ( 4نمونه پیوستی ) پیوست 

   پستی کد –کارت ملی  -اصل شناسنامه معلول -3-5-3



   ( 5تکمیل فرم واگذاری پالک ویژه معلولین توسط فرد معلول ) پیوست  -4-5-3

   لولاصل سند مالکیت خودرو به نام مع -5-5-3

   اصل بیمه نامه شخص ثالث -6-5-3

   فیش پرداخت بهای پالک -7-5-3

ارزش گمرکی کاال برای خودروی وارداتی و یا  %10ارائه مفاصا حساب دیون دولتی که بر حسب مورد اعالم می گردد، ) مانند عوارض  -8-5-3

   ( شرط اسقاط خودروی فرسوده

   وارداتیاصل سند گمرکی در خصوص خودروی  -9-5-3

   نحوه و شرایط شماره گذاری -6-3

انجام شماره گذاری با این پالک و خدمات پس از شماره گذاری صرفاً در واحدهای شماره گذاری راهور در مراکز استانها انجام می  -1-6-3

   .گیرد

کنترل و تکمیل بودن مدارک جهت بازدید و تخصیص تذکر: روسای پلیس راهور استانها و مرکز شماره گذاری پلیس راهور ناجا می توانند پس از 

   .پالک مراتب را به مراکز تعویض پالک مرکز استان ارجاع نمایند

شماره گذاری این خودروها با پالک ویژه معلولین در کارخانجات ممنوع بوده و می بایستی خودرو با استفاده از خودروبر به واحد های  -2-6-3

   نتقل شوندشماره گذاری فوق الذکر م

   ارائه معرفی نامه و تقاضا به رئیس راهور و صدور دستور شماره گذاری -1-2-6-3

   صدور دستور انجام کار توسط رئیس واحد شماره گذاری -2-2-6-3

   توسط متصدی شماره گذاری 3-5دریافت اسناد و مدارک مندرج در بند  -3-2-6-3

   ی و مطابقت آنها با دستورالعمل های مربوطهبررسی مدارک، واریزی دیون دولت -4-2-6-3

   بررسی مجدد مدارک توسط متصدی و تحویل پرونده به رئیس شماره گذاری -5-2-6-3

   کنترل مدارک توسط رئیس شماره گذاری و مطابقت با دستورالعمل ها و مقررات و صدور دستور شماره گذاری -6-2-6-3

   ره گذاریتحویل پرونده به کاربر شما -7-2-6-3

   تحویل اسناد مالکیت خودرو به کارشناس عالی بازدید -8-2-6-3

   بازدید از خودرو توسط کارشناس عالی و اعالم نظر درخصوص اصالت آن و درج نتیجه بازدید در ذیل مالکیت -9-2-6-3

   ورود اطالعات متقاضی به سیستم شماره گذاری و تخصیص پالک -10-2-6-3

   شناسنامه مالکیت خودرو و امضاء آن توسط کاربر و ممهور نمودن آن به مهر اسمی صدور -11-2-6-3

بررسی مجدد شناسنامه توسط رئیس واحد شماره گذاری / مدیر فنی و در صورت فقدان هرگونه مشکل یا ایراد ، امضاء شناسنامه  -12-2-6-3

   مالکیت توسط ایشان و ممهور نمودن آن به مهر واحد شماره گذاری

  ( ارسال مدارک )کاردکس، فیش های عوارض دیون دولتی و اسناد گمرکی به بایگانی -13-2-6-3

   عودت مدارک خودرو و شناسنامه مالکیت به مالک -14-2-6-3

   صدور حواله پالک -15-2-6-3

   نصب زوج پالک ویژه معلولین بر روی خودروی مربوطه در مرکز تعویض پالک -16-2-6-3

درخصوص خودروهای وارداتی واحد شماره گذاری موظف است ضمن درج شماره پالک، تخصیص و تاریخ شماره گذاری بر روی سند -17-2-6-3

   . گمرکی حداکثر ظرف مدت یک هفته اصل سند گمرکی را به گمرک مربوطه ارسال و اعالم وصول آن را دریافت نمایند

   شرایط اختصاصی خودرو 7-3

أساً اقدام به رانندگی نماید، خودرو قبل و یا بعد از شماره گذاری بر حسب محدودیت های ذکر شده در گواهینامه رانندگی چنانچه مالک پالک ر

   . ایشان به آالت و ادوات مربوطه در مراکز مجاز تجهیز گردد



   نقل و انتقال مالکیت و یا تعویض پالک 8-3

با پالک عادی بوده و یا نسبت به تهیه خودرو دست دوم اقدام نموده اند، فرآیند تعویض  چنانچه معلولین عزیز از قبل دارای خودرو -1-8-3

   پالک و تخصیص پالک ویژه و ثبت نقل و انتقال مالکیت با رعایت

   . ( آئین نامه راهور 20دستورالعمل های مربوطه منوط به تقاضای شخصی بالمانع می باشد ) ماده 

   . فاً یک زوج پالک ویژه معلولین و فقط برای خودرو سواری تخصیص داده می شودتذکر : به هر فرد معلول صر

   . تخصیص پالک ویژه معلولین به وسایل نقلیه باربری، مسافر بری و غیره ممنوع می باشد

/ مرکز تعویض پالک استان  درصورتی که معلوالن محترم قصد فروش خودروی خود را داشته باشند بالفاصله باید به واحد شماره گذاری -2-8-3

   .مراجعه و نسبت به ثبت نقل و انتقال در سیستم راهور و فک پالک اقدام نمایند

   اسناد و مدارک مورد استفاده برای این پالک -3-8-3

رو استفاده می پس از شماره گذاری خودروی متعلق به عزیزان موصوف از کارت مشخصات و شناسنامه مالکیت مورد استفاده برای سایر خود

   . گردد

   : زمان اجرای طرح 9-3

   . طرح از ابتدای هفته بهزیستی در سالجاری آغاز و به طور همزمان در کل کشور اجرا می گردد

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و دستگاه اجرایی -4

 ( راهور آئین نامه 20دستورالعمل های مربوطه منوط به تقاضای شخصی بالمانع می باشد ) ماده 

   . تذکر : به هر فرد معلول صرفاً یک زوج پالک ویژه معلولین و فقط برای خودرو سواری تخصیص داده می شود

   . تخصیص پالک ویژه معلولین به وسایل نقلیه باربری، مسافر بری و غیره ممنوع می باشد

بالفاصله باید به واحد شماره گذاری / مرکز تعویض پالک استان  درصورتی که معلوالن محترم قصد فروش خودروی خود را داشته باشند -2-8-3

   .مراجعه و نسبت به ثبت نقل و انتقال در سیستم راهور و فک پالک اقدام نمایند

   اسناد و مدارک مورد استفاده برای این پالک -3-8-3

مالکیت مورد استفاده برای سایر خودرو استفاده می  پس از شماره گذاری خودروی متعلق به عزیزان موصوف از کارت مشخصات و شناسنامه

   . گردد

 هزینه ها و پرداخت ها-5
 رایگان 

 دوره عملکرد-6

  . طرح از ابتدای هفته بهزیستی در سالجاری آغاز و به طور همزمان در کل کشور اجرا می گردد

 امه نخاتمه توافق-7

   : فرماندهی 5ماده 

طرح با رئیس پلیس راهور ناجا، در غیاب ایشان با جانشین وی خواهد بود فرم درخواست پالک خودرو  فرماندهی و نظارت کلی بر اجرای

 معلولین


