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و فعاالن در حوزه حمل و نقل و عبور  ادهیعابران پ ،ینیل زمحمل و نق انیمتصد ه،ینقل لیوسا نانیـ تمام رانندگان، سرنش1ماده

 قانون هستند. نیو مرور مشمول ا

 صیتشخ یکه برا رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یروین یو رانندگ ییمورد وثوق راهنما یمانیـ به افسران کادر و پ2ماده

تخلفات مربوطه را وفق  شود،یاند، اجازه داده م دهیشده و آموزش الزم را د نییتخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تع

 کنند. رصاد مهیدهند و قبض جر صیقانون تشخ

 ییبه درجه داران کادر مورد وثوق راهنما تواندیسال م مدت حداکثر ده یبرا رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویـ ن1تبصره

بوده  یو رانندگ ییدر راهنما یده سال سابقه خدمت متوال زیو ن یرانندگ نامهیمتوسطه و گواهکامل  پلمید یکه دارا یو رانندگ

 ضیتفو مهیتخلف و صدور قبض جر صیماده را از لحاظ تشخ نیمندرج در ا فیو وظا اراتیاختباشند،  دهیو آموزش الزم را د

اند، استفاده  دهیکه آموزش الزم را د یانتظام یروین یبخشها ریسا یمانیاز افسران کادر و پ یکند و در موارد خاص و ضرور

 کند.

افسران  ینیگزیقانون، تا جا نیاالجرا شدن االزم خیسال پس از تار شود، حداکثر ده یاجازه داده م یانتظام یرویـ به ن2تبصره

 د.کن یریماده بهره گ نیاجرا ا یبرا دهیمورد وثوق آموزش د فهیاز افسران وظ یمانیکادر و پ

 یلیحداقل مدرک تحص یکه دارا دهیدمجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش یو رانندگ ییـ راهنما3تبصره

توسط مأموران  مهیتخلف و صدور قبض جر صیدر تشخ گانیصورت راباشند به دهیالزم را د یبوده و دوره آموزش یکارشناس

 ماده استفاده کند. نیا

 یآن برا ریو نظا یماهواره ا یهاو سامانه یلمبرداریف ،یعکسبردار لیاز قب یکیالکترون زاتیتجه ینصب و نگهدار ه،یـ ته3ماده

)سازمان  یو در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابر هایثبت تخلف و کنترل عبور و مرور در شهرها، به عهده شهردار

 ماده است. نیملزم به اجرا ا ،یو رانندگ ییراهنما یکه با هماهنگکشور( است  یهاانهیو حمل و نقل پا یراهدار

را پس از  یو رانندگ ییو مقررات راهنما نیمتخلفان از قوان شود،یقانون اجازه داده م نی( ا2ـ به مأموران موضوع ماده )4ماده

 زیو راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و ن هینقل لهیجرائم متوقف و مشخصات وس زانیتخلف و انطباق آن با م صیتشخ

 یخوددار مهیقبض جر افتیمتخلف از در کهیصورت درکنند. میو به راننده متخلف تسل رجد مهیمشخصات خود را در قبض جر

. شودیم یمربوطه نگهدار یو رانندگ ییسوابق نزد اداره راهنما مهیو ضم یتلق یکند قبض صادر شده به منزله ابالغ قانون

 الصاقبه بدنه خودرو  مهیدر صورت حضور نداشتن متخلف، قبض جر ایمجاز متوقف باشد  ریدر محل غ هینقل لهیچنانچه وس

 .شودیم
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 یثبت شده باشد مراتب به نحو مقتض یکیالکترون زاتیتخلف با تجه ایمقدور نباشد  هینقل لهیمتوقف ساختن وس کهیصورت در

 .رسدیم هینقل هلیبه اطالع دارنده وس

که  یامهیابالغ شده در قبض جر خیتار ای مهیمندرج در قبض جر خیـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تار 5ماده

 ایکند  افتیدر دیپرداخت و رس شودیو اعالم م نییکل تع یکه از طرف خزانه دار یرا به حساب مهیجر رسدیبه اطالع او م

 کند. میتسل یو رانندگ ییراهنما اتیبه اداره اجرائ لیدالمراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر 

 ریالزم را انجام دهد و در صورت غ یو چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررس ستیمذکور موظف است حداکثر ظرف ب اداره

به  یدگیرس یموضوع را برا اتیرت اصرار معترض، اداره اجرائموجه دانستن اعتراض، مراتب را به معترض ابالغ کند، در صو

 کند. یارسال م یندگاز تخلفات ران یبه اعتراضات ناش یدگیواحد رس

 سیپل سیرئ یبا معرف یو رانندگ ییکارشناس راهنما کیو  هیقوه قضائ سیبا ابالغ رئ یقاض کیفوق الذکر متشکل از  واحد

مبادرت به  گریعضو د یخواهد بود که پس از أخذ نظر مشورت یآن واحد با قاض استیمربوطه است و ر یو رانندگ ییراهنما

 است. یصادره قطع یکند، رأ یم یصدور رأ

را  مهیواحد جر یروز پس از ابالغ رأ ستیظرف ب ایکند  میمذکور اعتراض خود را تسل یمتخلف در مهلت قانون کهیصورت در

 بپردازد. مهیرا به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جر مهیت جرپرداخت نکند، موظف اس

 ایصادر کردند  مهی( حسب مورد به ناحق قبض جر2داوطلبان مذکور در ماده ) زیکه ثابت شود مأموران و ن یـ در صورت تبصره

خسارت وارده به مجازات بزه گزارش اند، ضمن جبران قانون داده نیبا علم و اطالع گزارش خالف واقع در مورد امور مربوط به ا

 .شوندیخالف واقع محکوم م

 لهیوس فیو موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توق یبه جز در موارد مصرح قانون یو رانندگ ییـ مأموران راهنما 6ماده

 .ستندین یموتور هینقل

به صورت  مهیشده همزمان با صدور قبض جر نییتع اراتیو اخت فیقانون در حدود وظا نی( ا2ـ مأموران مذکور در ماده )7ماده

راننده به اداره  نامهیماده را با ذکر شماره و نوع گواه نیا لیگزارش تخلفات مندرج در جدول ذ ن،یثبت با دورب ای یمیتسل

با آنان  ریمذکور به شرح زمندرج در جدول  یکنند. اداره مزبور متناسب با نمرات منف یممربوطه ارسال  یو رانندگ ییراهنما

 کند: یرفتار م
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مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار  انیاو به مدت سه ماه ضبط و در پا نامهیباشد گواه ی( نمره منف30) یـ چنانچه متخلف دارا1

 شود. یمسترد م یبه نفع خزانه عموم ینقد مهیجر الی( ر400.000)

 نامهیگواه ردیبه متخلف تعلق گ ی( نمره منف25) دی( چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جد1ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند )2

 یمسترد م یبه نفع خزانه عموم الی( ر600.000او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار )

 شود.

او ابطال  نامهیگواه ردیبه متخلف تعلق گ ینمره منف ستیب دی( در اثر ارتکاب تخلفات جد2ند )ـ هرگاه پس از اعمال مقررات ب3

 ونیلیم کیو پرداخت کردن  یکردن دوره آموزش یبرابر مقررات و پس از ط تواندیم سالکیشود و بعد از  یم

 أخذ کند. دیجد نامهیگواه یبه نفع خزانه عموم الی(ر1.000.000)

 یبار نمره منف کیو چهار ساعت صرفاً  ستیهر تخلف در هر ب یموارد برا هی( در بق7( تا )1) یستثناء بندهاـ به ا1تبصره

 .شودیمحاسبه م

( و 2( و)1)یدر بندها یتخلف منجر به نمره منف نیماه از زمان ارتکاب آخرمتخلف به مدت شش  کهیـ در صورت2تبصره

از تخلفات  یناش یمنف ینشود همه نمره ها یو رانندگ ییاز تخلفات راهنما کی چیماده، مرتکب ه نی( ا3در بند ) سالکی

 شود. یتخلف اول او محسوب م نوانبه ع یو یگذشته بالاثر و تخلفات بعد یارتکاب

خود را به اداره  نامهیگواه ،یمربوط به نمرات منف تیروز پس از ابالغ صورت وضع ستیـ متخلف مکلف است ظرف ب3تبصره

پرونده مربوطه را به واحد  یو رانندگ یینکردن در موعد مقرر، راهنما میکند در صورت تسل میمربوطه تسل یو رانندگ ییاهنمار

و نبود عذر موجه عالوه بر جرائم فوق به تناسب،  ین قانون ارسال تا پس از بررسی( ا5به اعتراضات موضوع ماده ) یدگیرس

به متخلف  یموظف است در هر نوبت که نمره منف یو رانندگ ییدهد. راهنما شیدو برابر افزاماده را تا  نیا یبندها یجرائم نقد

 کند. ییاراهنم یاو را درخصوص مطلع شدن از نمرات منف یبه نحو مقتض ردیگیتعلق م

 نامهیبدون گواه یرانندگ یبه مجازات مقرر برا کنندیم یمبادرت به رانندگ نامهیکه در مدت ضبط گواه یـ کسان4تبصره

 .شوندیمحکوم م

 گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممکن است. ایو نامهیـ ابطال گواه 5تبصره

 رانیوز أتیه بیکشور به تصو ریوز دییکند و پس از تأ یم نیتدو یانتظام یرویماده را ن نیا ینامه اجرائ نیـ آئ 6تبصره

 .رسدیم
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و  ییراهنما یمربوطه را پرداخت نکند از سو مهی، متخلف جر مهیابالغ قبض جر خیر ماه از تارـ هرگاه ظرف مهلت چها 8ماده

مهلت و پرداخت  انیشود. در صورت پا یابالغ م یبه و مهیبر پرداخت جر یمبن ماههکیبا مهلت  یکتب هیاخطار یرانندگ

 خواهد شد. فیتوق یو رانندگ ییدر سامانه راهنما مهیتا زمان پرداخت جر هیلنق لهیپالک وس نامه،ینکردن، ضمن ضبط گواه

موظف است مراتب  یو رانندگ ییبرسد راهنما الی(ر10.000.000) ونیلیبه ده م ییخودرو مهیمبلغ جر کهیـ در صورت تبصره

اعتراض به واحد  ای مهیپرداخت جر یابالغ، مالک خودرو برا خیماه از تار کیرا به مالک خودرو اعالم کند و چنانچه ظرف مهلت 

است. در صورت  مهیخودرو تا پرداخت جر فیمکلف به توق یو رانندگ یینکند، راهنما مقانون اقدا نی( ا5مندرج در ماده )

 کند. فیتکل نییهفته تع کیموارد ظرف  نیاعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص ا

از  شیکه ب ییخودروها یمعتبر شخص ثالث و برا نامهمهیکارت خودرو و ب نامه،یگواه یـ رانندگان موظفند هنگام رانندگ9ماده

آن  یو رانندگ ییرا به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنما یفن نهیبرگه معا گذردیآنان م دیسال از تولپنج

 یقضائ بیراننده تحت تعق ایتخلف راننده باشند که شاهد  کنندیمدارک رانندگان را مطالبه م یصورترا ارائه کنند. مأموران در 

 باشد. یانتظام ای

تا زمان ارائه مدارک، خودرو  توانندیم یو رانندگ ییاز مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنما کیچیکه ه یصورت در

بر به همراه راننده باشد مأموران مذکور معت ییکارت شناسا ایشناسنامه  ایاز مدارک فوق  یکیکه  یرا متوقف کنند و در صورت

مدارک و استرداد مدرک گرفته  ریراننده را ملزم به ارائه سا ه،ینقل لهیبدون توقف وس د،یموظفند با أخذ مدرک مذکور و ارائه رس

 شده کنند.

 یمکلف است، پس از وصول مدارک الزم برا یو رانندگ ییراهنما ،یو یباشد بنا به تقاضا یگریاقامتگاه راننده، شهر د چنانچه

 و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام کند. یبا پست رسم یمحل موردنظر و یو رانندگ ییارسال مدرک أخذ شده به راهنما

مربوطه را به  یمدارک اختصاص ریعالوه بر مدارک فوق سا دیبا یعموم یو باربر یمسافربر هینقل لیـ رانندگان وسا1تبصره

 راه داشته باشند.هم

 لیمجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسا شودیم نیو مقررات مع نیکه در قوان یزاتیبه تجه دیبا هینقل لیـ همه وسا2تبصره

 یو رانندگ ییکند. راهنما یم یو ارائه خدمات به آنها خوددار یگذاراز شماره یو رانندگ ییمذکور، راهنما زاتیبه تجه هینقل

 یهمه جانبه برا یاقدام ازیمورد ن زاتیو خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجه رانندگانموظف است شش ماه قبل از الزام 

 عمل آورد.به یو شهر یاجاده یغاتیتبل یو تابلوها یعموم یهارسانه قیبه رانندگان از طر یاطالع رسان
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به شرح مقرر اقدام  ریقانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات ز نی( ا2ه)موضوع ماد یو رانندگ ییـ مأموران راهنما10ماده

 کنند:

 لهیوقوع تصادف وجود داشته باشد، وس ایخطر  جادیمؤثر باشد و احتمال ا یو نقص فن بیع یدارا هینقل لهیـ چنانچه وس الف

 شود. یاعزام م رگاهیمذکور به تعم هینقل

استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد، مأموران موضوع  ای یاز حالت مست یحاککه قرائن و شواهد  یـ در موارد ب

 یو ب یکنند و در صورت اثبات حالت مست یحالت اقدام م نیا صیتشخ یالزم برا زاتیقانون با استفاده از تجه نی( ا2ماده)

به  مهیو ضمن صدور قبض جر یریفرد موردنظر جلوگ یحاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان، از رانندگ یارادگ

 شود. یم یمعرف یبه مرجع صالح قضائ یاقدام قانون یماه، برابه مدت شش نامهیو ضبط گواه الی(ر2.000.000)ونیلیمبلغ دوم

 یمعرف یرجع قضائمتوقف و راننده به م هینقل لهیکند وس یمبادرت به رانندگ نامهیراننده بدون داشتن گواه کهیـ در صورت ج

 شود. یم

( جدول ماده 10( و )5(، )4(، )3(، )2(، )1) یـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتکب دو تخلف از تخلفات موضوع بندها د

« ب» و « الف» یبندها یاجرائ نامهنیشود. آئ یم فیمدت حداکثر هفتاد و دو ساعت توق یبرا هینقل لهیقانون شود، وس نی( ا7)

خواهد  رانیوز أتیه بیشود و به تصو یم هیته یوزارت دادگستر یکشور با همکار ارتماه توسط وزماده ظرف مدت شش نیا

 .دیرس

 میو تسل هامهیآن منوط به پرداخت همه جر صیمطابق قانون به توقفگاه اعزام شود، ترخ هینقل لهیـ هرگاه وس11ماده

ارائه مدارک مثبته  ت،یدر عدم مالک یاست و در صورت ظن قو یدستور مقام قضائ ایخودرو  دیمفاصاحساب و ارائه اصل رس

 است. یضرور تیمالک

 هینقل لیرا که توقف وسا ییموظفند محلها یو رانندگ ییو اعالم راهنما صیبنا به تشخ هایو شهردار یـ وزارت راه و ترابر12ماده

شود با نصب عالمت مخصوص مشخص کنند و در  یو انسداد راه م تیموجب بروز خطر و کاهش ظرف زانیدر آنها به هر م

روها،  ادهیتوقف خودرو در پ نیامتناع راننده از حرکت و همچن ایو ترک آن  امحله لیقب نیدر ا هینقل لیصورت توقف وسا

قانون اقدام  نی( ا13ه )مطابق ماد هینقل لهیانتقال وس یبرا مه،یقانون مکلفند ضمن صدور قبض جر نی( ا2مأموران موضوع ماده)

 کنند.

 است. لیماده، عالمت توقف ممنوع منضم به عالمت حمل با جرثق نیـ عالمت مخصوص موضوع ا تبصره
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مطمئنه که  لیبا استفاده از وسا هینقل لهیضرورت داشته باشد، وس هینقل لهیقانون، انتقال وس نیکه طبق ا یـ در موارد13ماده

انتقال  رگاهیتعم ایمربوط  یو رانندگ ییراهنما ای یمقر انتظام ایتوقفگاه  نیکتریحسب مورد به نزد کار معمول است، نیا یبرا

حسب مورد به عهده متخلف،  شودیوصول م یکه توسط بخش خصوص هینقل لهیو توقف وس نقلحمل و  یها نهی. هزابدییم

وزارت کشور به  شنهادیاست که به پ ییهابرابر تعرفه ادشدهی یهانهیآنان خواهد بود. هز یقائم مقام قانون ایمالک، متصرف 

 .دیخواهد رس رانیوز أتیه بیتصو

 دهیداز خسارت یو رانندگ ییمحموله آن وارد شود راهنما ایبه خودرو  یخسارت ینگهدار ایکه در اثر حمل  یـ در صورت1تبصره

 ارنده است.نگهد ای. جبران خسارت مذکور برعهده حمل کننده کندیم تیحما

خودرو را کند مأموران  لیتحو یحمل خودرو، مالک آن حاضر شود و تقاضا نیدر ح ایـ در همه موارد اگر قبل از حمل 2تبصره

 دهند. لیتحو یخودرو را به و مه،یمکلفند ضمن صدور قبض جر

 لیشود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسا یم یکه فقط منجر به خسارات مال یـ در تصادفات رانندگ14ماده

خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه  هینقل لیو بالفاصله وسا یبا امکانات موجود، محل استقرار چرخها را عالمتگذار ه،ینقل

و  ییمأموران راهنما منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات کنند و در صورت امتناع از اقدام فوق

مانع عبور  یگریاجسام د ایفوت، جسد  ایعلت وقوع تصادف منجر به جرح کنند و چنانچه به یاقدام م یبه نحو مقتض یرانندگ

 یرهایمحل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مس یگذارمکلفند با عالمت یاخالل در نظم شده باشد مأموران انتظام ای هینقل لیوسا

 توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ کنند. یقانون فاتیارج و تا انجام تشرحرکت خ

 یموظفند طبق درخواست مأموران انتظام ربطیذ یدستگاهها ریهالل احمر و سا تیو جمع یپزشک یتهایـ مراکز فور1تبصره

 اقدام کنند. یقانون یو پزشک یانتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درمان یبرا یو رانندگ ییو راهنما

 فاتیو انجام تشر یدگیرس انیبه تصادفات مکلفند، پس از پا کنندهیدگیرس یو رانندگ ییـ کارشناسان تصادفات راهنما2تبصره

 ت،یریسازمانها و نهادها نسبت به مد ریسا ایخود  اریدر اخت گرید لیو وسا یاز امکانات مانند عکسبردار یریبا بهره گ یقانون

 عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام کنند. یمنیا یو برقرار یپاکساز

مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد  هینقل لهیوس ایکه براساس نظر کارشناسان تصادفات، نقص راه  یـ در صورت3تبصره

 شد.مسؤول جبران خسارات وارده هستند و با آنان برابر قانون رفتار خواهد  ربط،یذ انیمتصد
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 یشورا بیتوقف وجود ندارد با تصو تیممنوع یو رانندگ ییکه برابر مقررات راهنما کیپرتراف یـ در شبکه معابر شهر15ماده

الزم از  لیابزارها و وسا یا هیمجاز حاش یپارکها تیریمد یبرا توانندیم هایکشور، شهردار یشهرها کیتراف یهماهنگ یعال

شب حق توقف  9صبح تا  7 یساعت در محدوده زمان میاز ن شیتوقف ب ینصب و برا رککارت پا ایسنج )پارکومتر(  ستیا لیقب

بر طبق مقررات مربوط به اخذ  شودیم نییتع رکشوریوز بیشهرها و تصو یاسالم یشوراها شنهادیآن به پ زانیکه م یمناسب

 کنند. افتیعوارض در

 بدون مجوز، به منزله ارتکاب تخلف توقف ممنوع خواهد بود. توقف

 انیمتصد یریکارگو نحوه جذب و آموزش به طیشرا ک،یمعابر پرتراف نییو تع یاهیحاش یهاپارک تیریـ نحوه مد1تبصره

 یعال یشورا یرکشور و با همکا یشهرها کیتراف یهماهنگ یعال یخواهد بود که توسط شورا یانامهنیمربوطه به موجب آئ

 رسد. یم رانیوز أتیه بیشود و به تصو یم هیاستانها ته

احداث  یتا برا ردیگیقرار م ربطیذ یشهردار اریبه خزانه در اخت زیماده پس از وار نیـ صددرصد درآمد حاصل از ا2تبصره

 کند. نهی( در همان شهر هزنگیتوقفگاه )پارک

 یو رانندگ ییجرح را به راهنما ایموظفند همه آراء مربوط به تصادفات منجر به فوت  یفریاجراء احکام ک یـ واحدها16ماده

أخذ و ارسال  زیمربوطه را ن یرانندگ نامهیباشد، گواه یاز رانندگ تیکه حکم صادره متضمن محروم یاعالم کنند و در صورت

 کنند.

افراد را به مراجع  یان تصادفات بتوانند سابقه تصادفات قبلکند تا کارشناس جادیرا ا یامکلف است سامانه یو رانندگ ییراهنما

 اعالم کنند. کنندهیدگیرس یقضائ

 یاست. چنانچه به نظر قاض یدر حکم نظر کارشناسان رسم یو رانندگ ییافسران کارشناس تصادفات راهنما هیـ نظر اول17ماده

 یارجاع م گریکارشناس د ایرفع نقص به همان کارشناس و  یناقص باشد موضوع برا ایمبهم و  ینظر کارشناس کننده،یدگیرس

موضوع به  ،یاعتراض موجه و مدلل اصحاب دعو ایو  هیو احوال مسلم قض اوضاعنظر کارشناس با  رتیشود و در صورت مغا

 و انقالب ارجاع خواهد شد. یعموم یدادگاهها یدادرس نیمطابق مقررات آئ یکارشناس أتیه

 ایو  یو رانندگ ییراهنما یاز شهر که از سو ییهادر ساعات و محدوده یموتور هینقل لیاز وسا یبعض ایـ تردد تمام 18ماده

 یشورا بیبه تصو کیتراف یعال یو مطابق ضوابط شورا شودیم شنهادیمربوطه منطقه ممنوعه پ یهایشهردار ایو  ستیز طیمح

 یرویرسد ممنوع است و ن یشهر تهران م کیحمل و نقل و تراف یشورا بیه تصوب اناستانها و در تهر کیتراف یهماهنگ یعال
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خارج شود. در  کیکند که از محدوده طرح تراف یمتخلف به او اخطار م یعبور ممنوع برا مهیضمن صدور قبض جر یانتظام

 خواهد شد. مهیبرابر جر کیساعت  کیهر  یصورت ادامه تخلف برا

استفاده  نیدرحال حرکت در همه راهها و همچن یانواع خودروها نانیرانندگان و همه سرنش یبرا یمنیـ بستن کمربند ا19ماده

 شدهینیبشیپ مهیاست. با متخلفان برابر جر یاجبار کلتیهر نوع موتورس نانینشرانندگان و ترک یاستاندارد برا یمنیاز کاله ا

 شود. یبرخورد م یدر جدول جرائم رانندگ

 خیماه از تاراند موظفند ظرف ششنصب ننموده یمنیخود کمربند ا نانیسرنش یکه تاکنون برا ییگان خودروهاـ رانند تبصره

 خود اقدام کنند. یاستاندارد در خودروها یمنیقانون نسبت به نصب کمربند ا نیا بیتصو

 مهلت است. نیفاقد کمربند منوط به انقضاء ا یماده نسبت به خودروها نیمقررات مندرج در ا اعمال

 ادهیاست. حرکت در پ یجار زین هاکلتیمربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورس یو مقررات عموم نیـ قوان20ماده

چرخ، حمل تک چ،یمارپ یشیحرکت نما رمتعارف،یناهنجار، حمل بار غ یصدا یعمد جادیمجاز، ا ریدر جهت مخالف مس ایرو 

شود و مأموران  یتخلف محسوب م کلتیبا موتورس یاتوبوسران ژهیدر خطوط و ددو تر یمنیه ااستفاده نکردن از کال دک،ی

هفته و در صورت  کیحداکثر به مدت  کلتیموتورس فیتوق یبرا مهیقانون موظفند، ضمن صدور قبض جر نی( ا2موضوع ماده)

 ماه اقدام کنند. کیتکرار 

 است. رانیا یاسالم یجمهور یانتظام یرویمردان، برعهده ن یبرا کلتیموتورس یرانندگ نامهیـ صدور گواه تبصره

با توجه  ،یـ صنعت یتخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در همه نقاط کشور و مناطق آزاد تجار یها مهیـ جر21ماده

عوامل موثر مندرج  ریو مرور و ساعبور  یمنیو ا ستیز طیمح یآن در آلودگ ریتأث زانیبه مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و م

و در  الی(ر1.000.000) ونیلیمکیتا  الی(ر100.000)کصدهزاریقانون از  نی( ا7ماده) ع( جدول موضو6( تا )1)یفهایدر رد

کشور،  یهاوزارتخانه شنهادیکه به پ یاست و طبق جداول الی(ر500.000تا پانصدهزار ) الی(ر30.000هزار ) یموارد از س ریسا

 .شودیم گذاردهبه اجراء دیخواهد رس رانیوز أتیه بیبه تصو یو راه و ترابر یدادگستر

 ( محاسبه خواهد شد.10ماده )« ب» ( بر اساس بند 7( جدول موضوع ماده )7) فیمربوط به تخلف رد مهیـ جر تبصره

 شنهادیبار بنا به پ کیکاهش تورم هر سه سال  ای شیاقانون متناسب با افز نیمقرر در مواد ا ینقد یهامهیجر زانیـ م22ماده

 است. لیقابل تعد رانیوز أتیه بیو تصو یکشور و راه و ترابر ،یدادگستر یهاوزارتخانه دییو تأ یانتظام یروین
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 زیکل وار یکشور نزد خزانه دار یدر سراسر کشور به حساب درآمد عموم یتخلفات رانندگ یهامهیـ وجوه حاصل از جر23ماده

 یو رانندگ ییراهنما سیو پل یترابرووزارت راه ربط،یذ یهایاریو ده هایبه شهردار ریبه شرح ز انهیتا عالوه بر بودجه سال شودیم

 اختصاص داده شود. یانتظام یروین

خل محدوده شهرها خارج از شهرها و دا یاز تخلفات رانندگ یناش یدرآمدها کیـ شصت درصد از کل وجوه حاصله به تفک الف

کشور( به صورت متمرکز و در شهرها به  یاو حمل و نقل جاده ی)سازمان راهدار یترابرو  و روستاها حسب مورد به وزارت راه

تا حسب  ابدییدرصد اختصاص م یهمان استان به تناسب هفتاد درصد و س یستاندارا قیاز طر هایاریمحل و ده یهایشهردار

 ییعالئم راهنما یو نصب و نگهدار هیآن، ته یو نگهدار یکشراهها، خط یمنیا زاتیو تجه لیوسا یمورد صرف استانداردساز

معابر و نقاط  ،ییروستا یو اصالح راهها یعموم یاحداث توقفگاهها اده،یعابر پ یاحداث پلها ،یمنیا زاتیو تجه یو رانندگ

 کنند. در شهرها و روستاها زیحادثه خ

استقرار،  ن،یتأم یبرا یردولتیبخش غ هیبا استفاده از توان و سرما شودیاجازه داده م هایو شهردار یترابروـ به وزارت راه تبصره

کشور اقدام کنند.  یراهها کیو هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت تراف یکیالکترون زاتیتجه یو نگهدار ریارائه خدمات، تعم

شود،  یو پرداخت م نیموردنظر تأم زاتیشده با تجهثبت  یهامهیاز جر یاز محل بخش گرفتهتصور یگذارهیبرگشت سرما

 است. یبوم یو با استفاده از دانش فن یداخل گذارانهیسرما تیبند با اولو نیا یهامهیاجراء جر

 یکاهش تصادفات رانندگ یتا برا ابدییاختصاص م یانتظامیروین یو رانندگ ییراهنما سیـ پانزده درصد از کل وجوه به پل ب

نظارت  تیریدر مد دیجد یهایآورفن یریکارگبه سیپل یتخصص زاتیتجه نیتأم یاز آن برا یناش یو مال یجان یو خسارتها

 یمنیفوق برنامه و ا یکیتراف یانتظام یاجراء طرحها س،یپل ییحضور و کارا یفیک و یو کنترل بر عبور و مرور، ارتقاء کمّ

 قانون مصرف کند. نیا یاجرائ یهانهیهز نیکشور و همچن یهادر شهرها و جاده یرانندگ

 تیمسؤول مهیمقرر در قانون اصالح قانون ب یبدن یخسارتها نیاعتبار به صندوق تأم نیدرصد از کل وجوه جهت تأم ستیـ ب ج

 شود. یم زیبل شخص ثالث واردر مقا ینیزم یموتور هینقل لیدارندگان وسا یمدن

 ییراهنما سیپل اریمقررات آن در اخت تیو رعا یارتقاء فرهنگ رانندگ یدر راستا غیتبل یبرا ماندهیپنج درصد از کل وجوه باق دـ

 کنند. نهیمرتبط هز یدستگاهها و نهادها قیتا از طر ردیگیقرار م یانتظام یروین یو رانندگ

و حومه، اعم از رانندگان، مسافران  یشهر یلیونقل ر(حملیستمهای)س یهامتخلفان از مقررات مربوط به سامانه یـ برا24ماده

اند و  دهیکه مورد وثوق هستند و آموزش الزم را د یانتظام یرویمأموران ن لهیآن به وس ریو نظا تیکنترل و هدا انیو متصد

 شود. یصادر م مهیشده باشند، قبض جر نییتع حمل ونقل نوع نیتخلفات مربوط به ا صیتشخ یبرا
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 الی( ر500.000تا پانصدهزار ) الی( چهل هزار ر40.000و حومه از ) یشهر یلیتخلف از مقررات حمل و نقل ر مهیـ جر25ماده

به اجراء  رسدیم رانیوز أتیه بیکشور و تصو یشهرها کیتراف یهماهنگ یعال یشورا دییکه به تأ یو طبق جداول نییتع

 .شودیگذاشته م

اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام  ژهیو یرهایو مس زاتیعالئم، تجه ادهیعبور عابران پ یکه برا ییـ در راهها26ماده

 یگذرگاهها شده،یکشمنصوبه در محل از نقاط خط یو رانندگ یرو با توجه به عالئم راهنمائطول سواره ایعبور از عرض 

راننده  ه،ینقل لهیمذکور عمل نکنند، درصورت تصادف با وس فیهرگاه عابران به تکل ننداستفاده ک ژهیو یرهایو مس طحرهمسیغ

و  یخسارت ماد جادیا ایاز تصادف  یریو جلوگ هینقل لهینموده باشد و قادر به کنترل وس تیکه مقررات را رعا نیمشروط به ا

 نخواهد داشت. یتینباشد مسؤول یبدن

 بیبا ارائه قرار منع تعق مهینخواهد شد و شرکت ب مهیب یایاز مزا یوراث متوف اینداشتن راننده، مانع استفاده مصدوم  تیمسئول

 خواهد بود. یورّاث متوف اینامه به مصدوم  مهیحکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع ب ای

 یموتور هینقل لیدارندگان وسا یمدن تیمسؤول یاجبار مهیوق موضوع قانون بعابر از صند هینباشد، د مهیب هینقل لهیوس چنانچه

 .شودیپرداخت م 1347سال  ید 23در مقابل شخص ثالث مصوب  ینیزم

 ژهیو ریپشت مس یکشخط لهیوسکه به یاشده، با فاصله نییتع یاز محلها ادهیموظفند درصورت عبور عابر پ زین رانندگان

 .شودیصادر م مهیقبض جر الیر هزارستیآنها مبلغ دو یبرا صورتنیا ریتوقف کامل کنند در غ شودیمشخص م

در معابر  ادهیعبور عابران پ یمحلها یو رانندگ ییراهنما یها مکلفند حسب مورد با هماهنگ یـ وزارت راه و شهردار تبصره

 .مشخص کنند زاتیرا با نصب عالئم و تجه یو درون شهر یبرون شهر

در سراسر کشور اطالعات  یاانهیرا گاهیپا جادیمربوطه و ا یهایموظف است با استفاده از فناور یو رانندگ ییـ راهنما27ماده

ـ نقل و  یرانندگ نامهی)شماره پالک، نوع خودرو، نام و مشخصات مالکان و دارندگان انواع گواه یموتور هینقل لیمربوط به وسا

 داتیعبور و مرور( را ثبت و تمه یمنیتخلفات رانندگان در ا ریتاث یابیو ارز یو تصادفات رانندگ تسوابق تخلفا نیانتقال و همچن

 یو حمل و نقل جاده ا یسازمان راهدار رینظ ییهاو سازمان یقاتیها، دانشگاهها، مراکز تحقامکان استفاده وزارتخانه یالزم برا

 مزبور فراهم کند. یا انهیرا گاهیاز پا مهیب یهاو شرکت
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شبکه  قیرا از طر هینقل لیوسا تیرانندگان و مالکان به صورت وضع یمکلف است امکان دسترس یو رانندگ ییـ راهنما28ماده

ساالنه به مالکان  یو مخابرات یکی( الکترونیها ستمی)سیهاسامانه ایپست  قیفراهم و از طر ایتلفن گو ای( تیتارنما )وب سا یها

 متعلق به آنها اعالم کند. هینقل لهیجرائم وس زانیتخلفات و م تیصورت وضع هینقللیوسا

مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال  هینقل لیدارندگان وسا شود،یانجام م یـ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسم29ماده

 یبرا یو رانندگ ییراهنما یاز سو شدهنییمراکز تع ای یو رانندگ ییابتدا به ادارات راهنما ،یمذکوردر دفاتر اسناد رسم لیوسا

 مراجعه کنند. دیپالک به نام مالک جد ضیمعوق و تعو ونیو د هامهیمالک، پرداخت جر تیوه ه،ینقل لهیاصالت وس یبررس

را به تعداد  یسازمان ثبت اسناد و امالک کشور، امکان استقرار دفاتر اسناد رسم یبا همکار تواندیم یانتظام یرویـ ن1تبصره

 پالک فراهم کند. ضیدر مراکز تعو یکاف

 ضیدر مراکز تعو یدفاتر اسناد رسم یتمام ینوبت برا تیو با رعا یاماده و نحوه حضور دوره نیا ینحوه اجرا نامهنییـ آ2تبصره

 .رسدیم رانیوز أتیه بیو به تصو هیماه ته کیظرف  یانتظام یرویو کشور و ن یدگستردا یهاپالک توسط وزارتخانه

ممنوع است،  یو رانندگ ییرنگ بدون مجوز راهنما زیاتاق و ن ،یشامل موتور، شاس هینقل لیوسا یقطعات اصل ضیـ تعو30ماده

( 5به اعتراضات مندرج در ماده ) یدگیواحد رس صیموارد فوق شود بنا به تشخ ضیبدون مجوز اقدام به تعو کهیدر صورت

خواهد شد و در صورت  افتهیرییرنگ تغ ایقطعه و  متیهشتم( ق کیک چهارم تا یبه مبلغ تا ) مهیمتخلف ملزم به پرداخت جر

طعه . چنانچه قدیآیعمل مشده و خودرو نسبت به اصالح سند اقدام الزم به ضیکشف نشدن فساد در احراز اصالت قطعه تعو

 خواهد شد. قدامباشد نسبت به اوراق نمودن خودرو ا یالزم و مقررات فن یفاقد استانداردها افتهیرییتغ

در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و  یعموم هینقل لیـ شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسا31ماده

توسط  هینقل لهیشده است، راننده وس ینیب شیو مقررات مربوط پ نیانکشور که در قو یعبور و مرور در راهها یمنیمسافر و ا

خسارت به  رادیا ایمسافر در محل بار  ای یو در موارد حمل بار اضاف مهیقانون جر نیاوفق مقررات  یو رانندگ ییمأموران راهنما

و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به  نییحامل بار، جهت تع هینقل لهیضمن متوقف کردن وس ،یفن ساتیو تأس هیراه، ابن

 خواهند شد. یمحل معرف یشهردار ای یو حمل و نقل جاده ا یسازمان راهدار

آن با مقررات  تیمنوط به انطباق وضع هینقل لهیعبور و مرور ادامه حرکت وس یمنیدر صورت نقض ا نیموارد فوق و همچن در

 راننده است. ایحمل و نقل  مؤسسه ایمربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت 
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 ایو  یاو حمل و نقل جاده یـ تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهدار1تبصره

سازمان مزبور  ندهیمتشکل از نما یونیسیو تصادفات، موضوع توسط کم یمنیشود و در مورد تخلفات ا یم یدگیرس یشهردار

بار اول  یو در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برا یدگیصنف مربوطه رس ندهیو نما یو رانندگ ییراهنما سیپل ندهیو نما

( 5.000.000) ونیلیتا پنج م الی(ر1.000.000) ونیلیم کیبار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از  یو برا یتذکر کتب

 خواهند شد. مهیهر تخلف جر یبه ازا الیر

از سه بار مراجع  شیدر صورت تکرار تخلف ب ایو  ریتقص ایاز قصور  یناش یفوت ای یبه تصادفات جرح یخلفات منتهمورد ت در

بار  یو در صورت تکرار برا قیسال تعل کیماه تا  کیمؤسسه حمل و نقل متخلف را از  ایشرکت  تیمذکور مجازند پروانه فعال

 چهارم به طور دائم لغو کنند.

شرکت متخلف اقدام کند و در صورت اعتراض  ایمؤسسه  یلیموظف است با اعالم سازمان مذکور نسبت به تعط یانتظام یروین

 یدگیبه موضوع رس یشهردار ای یسازمان راهدار ندهیقانون با حضور معترض و حسب مورد نما نی( ا5مذکور در ماده ) یقاض

 است. یصادره قطع یرأ دینمایالزم را صادر م یو رأ

و در  یحمل و نقل توسط وزارت راه و ترابر یشرکتها تیو لغو پروانه فعال یلیتبصره و مدت تعط نیموضوع ا ینامه اجرائ نیآئ

 .رسدیم رانیوز أتیه بیشود و به تصو یم هیته ی( و وزارت دادگستریانتظام یرویوزارت کشور )ن یبا همکار یمنیقسمت ا

 ینزد خزانه دار یاو حمل و نقل جاده ی( فوق به حساب سازمان راهدار1موضوع تبصره ) یها مهیـ وجوه حاصل از جر2تبصره

 به مصرف برساند. ییروستا یو راهها یحمل و نقل جاده ا یمنیارتقاء ا یشود تا برا یم زیکل وار

صاحب کاال، حمل  ایشود، مکلف است با موافقت مسافر  یم لیماده تعط نیکه طبق ا یمؤسسه حمل و نقل ایـ شرکت 3تبصره

 واگذار کند و گرنه مسئول خسارت وارده خواهد بود. گریدرا که قبالً تعهد کرده بود، به شرکتها و مؤسسات یکاال و مسافر

در قالب مؤسسات و مربوط به حمل و نقل کاال و بار و مسافر در محدوده شهرها را  یتهایها موظفند فعال یـ شهردار32ماده

 و بر آنها نظارت کنند. یسامانده یو خصوص یحمل و نقل تعاون یهاشرکت

 است. ربطیذ یآن در محدوده شهرها بر عهده شهردار یهاقانون و تبصره نی( ا32مندرج در ماده ) فیو وظا اراتیـ اخت تبصره

داخل شهرها و سواحل  یها اچهیدر آبراهها، در یقرانیصدور پروانه و نظارت بر اجراء مقررات مربوط به قا تیـ مسؤول33ماده

که  یانامهنیاست و به موجب آئ یو در خارج از محدوده شهرها بر عهده فرماندار ی)به استثناء محدوده بنادر( با شهردار اهایدر

 .ردیگیانجام م رسد،یم رانیوز أتیه بیو به تصو میظتن یو ترابر راهکشور و  یهاتوسط وزارتخانه
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مربوط به تخلفات  یو مقررات قبل نیمربوطه قوان یو دستورالعملها هانامهنیآئ نیقانون و تدو نیا بیـ پس از تصو34ماده

 شود. یلغو م یو رانندگ ییراهنما

 یقانون حهیال ،یبا اصالحات بعد 1350خرداد سال 30 مصوب یبه تخلفات و أخذ جرائم رانندگ یدگیـ قانون نحوه رس35ماده

انقـالب،  یشورا 1359خرداد سال  17)مرحله سوم( مصوب  کیترافـ دیدرباره مجازات متخلفان از اجراء مقررات طرح جد

 هینحوه نقل و انتقاالت وسائل نقل یقانون حهیال 1356خرداد سال  24متخلف مصوب  سوارانکلتیمجازات موتورس دیقانون تشـد

دولت و مصرف آن در  یاز درآمدها ی( قانون وصول برخ53( و )32انقالب، مواد ) یشورا 1359سال  ریت 25مصوب  یموتور

بهمن  26مصوب  یمنیکاله ا واز کمربند  یقانون استفاده اجبار ،یبا اصالحات بعد 1373اسفند سال  28مصوب  نیموارد مع

 خی( از تار5به استثناء بند ) 1380بهمن سال  27دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش می( قانون تنظ18ماده )، 1376سال 

 شود. یقانون لغو م نیابالغ ا

 

و  صدیهشتم اسفند هزار و س یو دو تبصره در جلسه علن یو پنج ماده و س یبا س یرانندگ میبه جرا یدگیرس دیجد قانون

 .دینگهبان رس یشورا دییبه تأ 89اسفند  24 خیشد و در تار بیتصو یاسالم یهشتاد و نه مجلس شورا

 

 

 

 


