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مجازات  و  شهروندان  شده  پایمال  حقوق  استیفای  وظیفه  قضایی  نهادهای  اگر 
قانون شکنان و مجرمین را برعهده داشته باشند، نهادهای زیادی هستند که اگر نه 
همه وظیفه شان، حداقل یکی از وظایف شان، جلوگیری از ایجاد زمینه برای وقوع 
جرم است. شهرداری رشت در نگاه توسعه انسان محور خود، در تالش است که به 
منظور افزایش مشارکت و تاب آوری اجتماعی و بهبود شاخص های شهروندمدار به 
این وظیفه ذاتی خود که سال ها به آن بی توجهی شده بود، عمل کند. در توسعه 
اداره  انسان محور، وظایف اجتماعی شهرداری جایگاه ویژه ای دارد. چون  شهری 

شهر بدون مشارکت شهروندان معنایی ندارد.
شاید برخورد با مجرمین بیشتر به چشم بیاید، اما هنر مسووالن این است که از 
بروز این زمینه ها جلوگیری کند. شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی خود 
در تالش است با همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادستانی و با همکاری دیگر 
نهادهای ذیربط و با استفاده از امکانات با برگزاری برنامه های مختلف فرهنگی و 
شناسایی معضالت اجتماعی که در شهر مشهود است، اجازه ندهد بستر مستعد 

برای وقوع جرم شکل بگیرد . 
در همین راستا شهرداری رشت کتاب » پیام های پیشگیری« را با همکاری معاونت 
راستای  در  گامی  تا  می کند  منتشر  گیالن  استان  دادستانی   جرم  از  پیشگیری 

آشنایی مردم با حقوق و وظایف شهروندی شود.

سید محمدعلی ثابت قدم
شهردار رشت

 شهرداری رشت در دوره جدید مدیریتی خود در تالش است با 
همکاری معاونت پیشگیری از جرم دادستانی ، اجازه ندهد بستر 

مستعد برای وقوع جرم شکل بگیرد .
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زندگي ايمن و بدون دغدغه در شهرها ، به ويژه شهرهاي بزرگ ، به دليل جمعيت زياد وجود افرادي با فرهنگ ها و قوميت هاي گوناگون ، نيازمند رعايت آداب و اصول خاصي است الزم است شهروندان 
براي تأمين امنيت خود و اطرافيانشان ، اين اصول را بشناسند و آنها را بکار گيرند.

اگر قرار بود زندگي اجتماعي انسان رابه طور خالصه و در قاب يک تصويرويا نقاشي ترسيم کرد بي ترديد اين تصوير يا نقاشي حاوي اشکال و تصاوير فراواني از زيبايي بود .به گواه  تاريخ زندگي اجتماع يا 
انسان مملو از زيبايي ها و نيکي هاست ، اما اگر واقع بينانه به اين تاريخ بنگريم زندگي اجتماعي انسان در کنار اين زيبايي ها ،خواسته يا ناخواسته درگير يک سري تيره گي ها و سياهي هايي نيز بوده 
است ، کج رفتاريها ، بزهکاريها ، آن بخش تيره تابلوي زندگي اجتماعي انسان است ، فرهنگ و تمدن بشري براي کم کردن آن بخش از تيره گيهاي زندگي اجتماعي تالش هاي فراوان کرده است ، هنر 

، ادبيات، مذهب و دانش ، همه وهمه آن بخش  روشن و زيباي تابلوي زندگي اجتماعي انسان را تشکيل مي دهد. 
معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادسراي عمومي و انقالب مرکز استان با همکاري نهادهاي همکار پيش بيني شده در برنامه هاي پيشگيرانه سال 1394 کشوري و ساير برنامه هاي ابتکاري از ناحيه اين 
معاونت ، به منظور ارتقاء سطح آگاهي شهروندان در خصوص انواع بزهکاريها و کنترل و کاهس جرائم در سطح شهرستان که به حول و قوه الهي توانسته است در کاهش جرائم نقش عمده ايفاء کند و 
خصوصاً ايجاد حساسيت در شهروندان جهت پيشگيري از وقوع جرائم که با استقبال مسئولين و شهروندان محترم در استان گيالن همراه بوده است چرا که پيشگيري از وقوع جرائم در جامعه تنها با 
حضور دستگاههاي متولي ، اگرچه وظائف خود را با احساس مسئوليت و با وجدان کاري هم انجام دهند ،کافي نخواهد بود مگر اينکه عموم شهروندان با فرهنگ سازي و احساس مسئوليت در جامعه 
با دستگاههاي متولي همکاري در زمينه کاهش جرايم و رعايت نمودن مسائل ايمني و امنيتي و....مشارکت نمايند به مصداق شعر ، اگر از جانب معشوق نباشد کششي ، کوشش عاشق بيچاره به جائي 
نرسد ، اقدامات بعمل آمده  ابتر خواهد ماند ، الزم است به اين نکته نيز اشاره شود که اگر همه انسانها اعم از مسئولين و شهروندان تنها به يک جمله حضرت علي )ع( مولي الموحدين که در وصيت خود 

خطاب به امام حسن و امام حسين ع فرمودند.
“هرچه براي خود مي پسنديد براي ديگران نيز بپسنديد و هرچه براي خود نمي پسنديد براي ديگران نپسنديد “  توجه نموده و عمل نمايند به نظر مي رسد در همه زمينه ها ، توجه مردم به اين جمله 
زيباي حضرت علي) ع( که در حقيقت خطاب به جامعه بشري بوده است مشکلي به وجود نخواهد آمد تابه دنبال راهکار جهت رفع مشکل باشيم . علي اي حال ، اين معاونت خالصه عملکرد خود را در 
طول يکسال »سال 1394«به صورت مجلد مکتوب ، منضم به مستندات گردآوري نموده تابعنوان نمونه ي جمع بندي شده و مجموعه اي کوچک مورد بهره برداري همکاران آينده قرار گيرد و انشاء اهلل 

موثر واقع شود .
در ضمن درسال 1394 نيز توسط اين معاونت پيشنهاداتي پيشگيرانه  نيز که جنبه عملياتي با هزينه اندک ولي همت عالي را مي طلبد ارائه شده است که در صورت موافقت  مسئولين رده ي باالي 
دستگاه هاي حاکميتي قابليت تحقق خواهد داشت در پايان الزم مي دانم از رياست محترم کل دادگستري استان گيالن حاج آقا سياوش پور و دادستان محترم مرکز استان گيالن حجه االسالم والمسلمين 
حاج آقا مصطفوي نيا ، معاونت  اجتماعي وپيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان گيالن جناب آقاي دکترآقايي که در اجراي برنامه هاي پيشگيرانه مارا ياري و مساعدت نمودندو ساير نهادهاي 
همکار و همکاران محترم قضايي و خصوصاً شهرداري مرکز و جرايد استان که الحق و االنصاف در زمينه فرهنگ سازي و انتشار پيامهاي پيشگيرانه از طريق مطبوعات و تلويزيون هاي شهري در کليه نقاط 
شهررشت  که حدوداً 80 تلويزيون شهري مبادرت به نمايش ودرج پيامهاي پيشگيرانه در زمينه هاي مختلف نمودند تشکر و قدر داني نموده و سالمتي و موفقيت کليه زحمتکشان را از بارگاه حضرت 

حق مسئلت مي نمايم .        
                                  توبندگی چو غالمان به شرط مزد مکن                                                   که خواجه خود روش بنده پروری داند       

اسرافیـل ملکـی
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقالب مرکز استان گیالن

اگر قرار بود زندگي اجتماعي انسان رابه طور خالصه و در قاب یک تصویرویا نقاشي 
ترسیم کرد بي تردید این تصویر یا نقاشي حاوي اشکال و تصاویر فراواني از زیبایي بود .
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بزرگ  شهرهای  از  بسیاری  در  ترافیک  معضل  امروزه 
دنیا، بخش عمده ای از وقت و سرمایه شهروندان را صرف 

خود می سازد. هر روزه با افزایش بی رویه تقاضا در شهرها 
و افزایش تردد، میزان تعامالت اجتماعی به شکلی نوین اتفاق 

کشور  در  می باشند.  دخیل  آن  در  عناصر  تمامی  که  می افتد 
از بی نظمی در عبور و مرور و  ناشی  اتالف زمان  ایران  عزیزمان 

خسارات متاثر از آن برای همگان قابل لمس است . گرچه ایرانیان از 
دیرباز به اخالق حسنه، ادب، احترام و گذشت در هنگام عبور یا ورود 

نسبت به دیگران، 

آنچـه هر شهرونــد بایـد بداند

فرهنگ سازی و اصالح رفتار رانندگی
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قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
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قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 
قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 

مــاده1ـ کلیــه راننــدگان، سرنشــینان وســایل نقلیــه، متصدیــان حمــل و نقــل زمینــی، عابریــن پیــاده و فعــاالن درحــوزه 
حمــل و نقــل و عبــور و مــرور مشــمول ایــن قانــون می باشــند. 

مــاده2ـ بــه افســران کادر و پیمانــی مــورد وثــوق راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران کــه 
بــرای تشــخیص تخلفــات مربــوط بــه حمــل و نقــل و عبــور و مــرور تعییــن شــده و آمــوزش الزم را دیــده انــد اجــازه داده 

می شــود، تخلفــات مربوطــه را وفــق قانــون تشــخیص داده و قبــض جریمــه صــادر نماینــد. 
تبصــره1ـ نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران بــرای مــدت حداکثــر ده ســال می توانــد بــه درجــه داران کادر مــورد 
وثــوق راهنمایــی و رانندگــی کــه دارای دیپلــم کامــل متوســطه و گواهینامــه رانندگــی و نیــز ده ســال ســابقه خدمــت 
متوالــی در راهنمایــی و رانندگــی بــوده و آمــوزش الزم را دیــده باشــند اختیــارات و وظایــف منــدرج در ایــن مــاده را از 
لحــاظ تشــخیص تخلــف و صــدور قبــض جریمــه تفویــض نمایــد و در مــوارد خــاص و ضــروری از افســران کادر و پیمانــی 

ســایر بخشــهای نیــروی انتظامــی کــه آمــوزش الزم را دیــده انــد اســتفاده نمایــد. 
تبصــره2ـ بــه نیــروی انتظامــی اجــازه داده مــی شــود حداکثــر ده ســال پــس از تاریــخ الزم االجــراء شــدن ایــن قانــون تــا 
جایگزینــی افســران کادر و پیمانــی از افســران وظیفــه مــورد وثــوق آمــوزش دیــده جهــت اجــراء ایــن مــاده بهــره گیــری 

 . کند
تبصــره3ـ راهنمایــی و رانندگــی مجــاز اســت از گــزارش داوطلبــان مــورد وثــوق آموزش دیــده کــه دارای حداقــل مــدرک 
تحصیلــی کارشناســی بــوده و دوره آموزشــی الزم را دیــده باشــند به صــورت رایــگان در تشــخیص تخلــف و صــدور قبــض 

جریمــه توســط مأمــوران ایــن مــاده اســتفاده نمایــد. 
مــاده3ـ تهیــه، نصــب و نگهــداری تجهیــزات الکترونیکــی از قبیــل عکســبرداری، فیلمبــرداری و ســامانه های ماهــواره 
ــه عهــده شــهرداریها و در خــارج از شــهرها  ــرور در شــهرها ب ــور و م ــرل عب ــف و کنت ــر آن جهــت ثبــت تخل ای و نظای
ــی  ــا هماهنگ ــه ب ــد ک ــور( می باش ــای کش ــل پایانه ه ــل و نق ــداری و حم ــازمان راه ــری )س ــده وزارت راه و تراب ــه عه ب

ــند.  ــاده می باش ــن م ــراء ای ــه اج ــزم ب ــی مل ــی و رانندگ راهنمای
مــاده4ـ بــه مأمــوران موضــوع مــاده )2( ایــن قانــون اجــازه داده می شــود متخلفیــن از قوانیــن و مقــررات راهنمایــی 
ــه و  ــم متوقــف نماینــد و مشــخصات وســیله نقلی ــزان جرائ ــا می ــاق آن ب و رانندگــی را پــس از تشــخیص تخلــف و انطب
راننــده، زمــان و محــل وقــوع تخلــف و نــوع آن و نیــز مشــخصات خــود را در قبــض جریمــه درج و بــه راننــده متخلــف 
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تســلیم نماینــد. 
در صورتی کــه متخلــف از دریافــت قبــض جریمــه خــودداری نمایــد قبــض صــادر شــده بــه منزلــه ابــالغ قانونــی تلقــی 
شــده و ضمیمــه ســوابق نــزد اداره راهنمایــی و رانندگــی مربوطــه نگهــداری می شــود. چنانچــه وســیله نقلیــه در محــل 

غیــر مجــاز متوقــف باشــد یــا در صــورت عــدم حضــور متخلــف، قبــض جریمــه بــه بدنــه خــودرو الصــاق می شــود. 
ــزات الکترونیکــی ثبــت شــده  ــا تخلــف توســط تجهی ــه مقــدور نباشــد ی ــه متوقــف ســاختن وســیله نقلی در صورتی ک

ــه می رســد.  ــده وســیله نقلی ــه اطــالع دارن ــه نحــو مقتضــی ب ــب ب باشــد مرات
مــاده5 ـ متخلــف موظــف اســت ظــرف مــدت شــصت روز از تاریــخ منــدرج در قبــض جریمــه یــا تاریــخ ابــالغ شــده 
ــه داری کل تعییــن و اعــالم  ــه از طــرف خزان ــه حســابی ک ــه اطــالع او می رســد جریمــه را ب ــه ب در قبــض جریمــه ای ک
می شــود پرداخــت و رســید دریافــت نمایــد یــا مراتــب اعتــراض خــود را ظــرف مــدت مذکــور بــا ذکــر دالیــل بــه اداره 
اجرائیــات راهنمایــی و رانندگــی تســلیم نمایــد. اداره مذکــور موظــف اســت حداکثــر ظــرف بیســت و چهــار ســاعت پــس 
از وصــول اعتــراض بررســی الزم را انجــام داده و در صــورت غیــر موجــه دانســتن اعتــراض مراتــب را بــه معتــرض ابــالغ 
ــات  ــه اعتراض ــیدگی ب ــد رس ــه واح ــیدگی ب ــت رس ــوع را جه ــات موض ــرض، اداره اجرائی ــرار معت ــورت اص ــد، در ص نمای

ناشــی از تخلفــات رانندگــی ارســال مــی نمایــد. 
ــا  ــا ابــالغ رئیــس قــوه قضائیــه و یــک کارشــناس راهنمایــی و رانندگــی ب واحــد فــق الذکــر متشــکل از یــک قاضــی ب
ــود کــه پــس از  ــا قاضــی خواهــد ب معرفــی رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی مربطــه می باشــد ریاســت آن واحــد ب

أخــذ نظــر مشــورتی عضــو دیگــر مبــادرت بــه صــدور رأی مــی نمایــد. رأی صــادره قطعــی اســت. 
در صورتی کــه متخلــف در مهلــت قانونــی مذکــور اعتــراض خــود را تســلیم ننمایــد یــا ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ 
ــغ منــدرج در قبــض جریمــه  ــر مبل ــه مأخــذ دوبراب ــد، موظــف اســت جریمــه را ب رأی واحــد جریمــه را پرداخــت ننمای

بپــردازد. 
تبصــره ـ در صورتــی کــه ثابــت شــود مأمــوران و نیــز داوطلبــان مذکــور در مــاده )2( حســب مــورد بــه ناحــق قبــض 
جریمــه صــادر کــرده یــا بــا علــم و اطــالع گــزارش خــالف واقــع در مــورد امــور مربــوط بــه ایــن قانــون داده انــد، ضمــن 

ــزه گــزارش خــالف واقــع محکــوم می شــوند.  ــه مجــازات ب جبــران خســارت وارده ب
مــاده6 ـ مأمــوران راهنمایــی و رانندگــی بــه جــز در مــوارد مصــرح قانونــی و مــوارد تصادفــات منجــر بــه جــرح و قتــل 

مجــاز بــه توقیــف وســیله نقلیــه موتــوری نمی باشــند. 
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مــاده7ـ مأمــوران مذکــور در مــاده )2( ایــن قانــون در حــدود وظایــف و اختیــارات تعییــن شــده همزمــان بــا صــدور 
قبــض جریمــه بــه صــورت تســلیمی یــا ثبــت توســط دوربیــن، گــزارش تخلفــات منــدرج در جــدول ذیــل ایــن مــاده را با 
ذکــر شــماره و نــوع گواهینامــه راننــده بــه اداره راهنمایــی و رانندگــی مربوطــه ارســال مــی دارنــد. اداره مزبــور متناســب 

بــا نمــرات منفــی منــدرج در جــدول مذکــور بــه شــرح زیــر بــا آنــان رفتــار مــی نمایــد: 
1ـ چنانچــه متخلــف دارای )30( نمــره منفــی باشــد گواهینامــه او بــه مــدت ســه مــاه ضبــط و در پایــان مــدت مزبــور بــا 

پرداخــت چهارصدهــزار )400.000( ریــال جریمــه نقــدی بــه نفــع خزانــه عمومــی مســترد مــی شــود. 
2ـ پــس از اعمــال مقــررات موضــوع بنــد )1( چنانچــه در اثــر ارتــکاب تخلفــات جدیــد )25( نمــره منفــی بــه متخلــف 
تعلــق گیــرد گواهینامــه او بــه مــدت شــش مــاه ضبــط و پــس از انقضــاء مــدت مزبــور و پرداخــت ششــصدهزار )600.000( 

ــه عمومــی مســترد می گــردد.  ــه نفــع خزان ــال ب ری
3ـ هــرگاه پــس از اعمــال مقــررات بنــد )2( در اثــر ارتــکاب تخلفــات جدیــد بیســت نمــره منفــی بــه متخلــف تعلــق گیرد 
ــت  ــی و پرداخ ــی دوره آموزش ــس از ط ــررات و پ ــر مق ــد براب ــال می توان ــد از یک س ــردد و بع ــال می گ ــه او ابط گواهینام

یــک میلیــون )1.000.000(ریــال بــه نفــع خزانــه عمومــی گواهینامــه جدیــد أخــذ نمایــد. 
تبصــره1ـ بــه اســتثناء بندهــای )1( تــا )7( در بقیــه مــوارد بــرای هــر تخلــف در هــر بیســت و چهــار ســاعت صرفــًا یــک 

ــود. ــبه می ش ــی محاس ــره منف ــار نم ب
ــی در  ــره منف ــه نم ــر ب ــف منج ــن تخل ــکاب آخری ــان ارت ــش ماه از زم ــدت ش ــه م ــف ب ــه متخل ــره2ـ در صورتی ک تبص
بندهــای)1( و)2( و یک ســال در بنــد )3( ایــن مــاده، مرتکــب هیچ یــک از تخلفــات راهنمایــی و رانندگــی نشــود کلیــه 
نمــره هــای منفــی ناشــی از تخلفــات ارتکابــی گذشــته بالاثــر مــی گــردد و تخلفــات بعــدی وی بــه عنــوان تخلــف اول او 

ــردد.  ــوب می گ محس
تبصــره3ـ متخلــف مکلــف اســت ظــرف بیســت روز پــس از ابــالغ صــورت وضعیــت مربــوط بــه نمــرات منفــی، گواهینامه 
ــه اداره راهنمایــی و رانندگــی مربوطــه تســلیم نمایــد در صــورت عــدم تســلیم در موعــد مقــرر راهنمایــی و  خــود را ب
ــس از  ــا پ ــال ت ــون ارس ــن قان ــاده )5( ای ــوع م ــات موض ــه اعتراض ــیدگی ب ــد رس ــه واح ــه را ب ــده مربوط ــی پرون رانندگ
بررســی و عــدم وجــود عــذر موجــه عــالوه بــر جرائــم فــوق بــه تناســب، جرائــم نقــدی بندهــای ایــن مــاده را تــا دو 
برابــر افزایــش دهــد. راهنمایــی و رانندگــی موظــف اســت در هــر نوبــت کــه نمــره منفــی بــه متخلــف تعلــق می گیــرد 

بــه نحــو مقتضــی او را درخصــوص مطلــع شــدن از نمــرات منفــی راهنمایــی کنــد. 
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تبصــره4ـ کســانی کــه در مــدت ضبــط گواهینامــه مبــادرت بــه رانندگــی می کننــد بــه مجــازات مقــرر بــرای رانندگــی 
ــوند. ــوم می ش ــه محک ــدون گواهینام ب

تبصره5 ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفًا به موجب قانون ممکن است. 
تبصــره6 ـ آئیــن نامــه اجرائــی ایــن مــاده توســط نیــروی انتظامــی تدویــن و پــس از تأییــد وزیــر کشــور بــه تصویــب 

ــد.  ــران می رس ــأت وزی هی
مــاده8 ـ هــرگاه ظــرف مهلــت چهــار مــاه از تاریــخ ابــالغ قبــض جریمــه متخلــف جریمــه مربوطــه را پرداخــت ننماید از 
ســوی راهنمایــی و رانندگــی اخطاریــه کتبــی بــا مهلــت یک ماهــه مبنــی بــر پرداخــت جریمــه بــه وی ابــالغ مــی گــردد. 
در صــورت پایــان مهلــت و عــدم پرداخــت، ضمــن ضبــط گواهینامــه، پــالک وســیله نقلیــه تــا زمــان پرداخــت جریمــه در 

ســامانه راهنمایــی و رانندگــی توقیــف خواهــد شــد. 
تبصــره ـ در صورتی کــه مبلــغ جریمــه خودرویــی بــه ده میلیــون )10.000.000(ریــال برســد راهنمایــی و رانندگــی موظــف 
اســت مراتــب را بــه مالــک خــودرو اعــالم و چنانچــه ظــرف مهلــت یک مــاه از تاریــخ ابــالغ، مالــک خــودرو نســبت بــه 
پرداخــت جریمــه یــا اعتــراض بــه واحــد منــدرج در مــاده )5( ایــن قانــون اقــدام ننمایــد، راهنمایــی و رانندگــی مکلــف 
بــه توقیــف خــودرو تــا پرداخــت جریمــه می باشــد. در صــورت اعتــراض، واحــد مزبــور موظــف اســت درخصــوص ایــن 

مــوارد ظــرف یــک هفتــه تعییــن تکلیــف نمایــد. 
مــاده9ـ راننــدگان موظفنــد هنــگام رانندگــی گواهینامه، کارت خــودرو و بیمه نامــه معتبر شــخص ثالث و بــرای خودروهایی 
کــه بیــش از پنج ســال از تولیــد آنــان می گــذرد برگــه معاینــه فنــی را بــه همــراه داشــته باشــند و در صــورت مطالبــه 
ــه  ــد ک ــه می کنن ــدگان را مطالب ــدارک رانن ــی م ــوران در صورت ــد. مأم ــه نماین ــی آن را ارائ ــی و رانندگ ــوران راهنمای مأم
شــاهد تخلــف از ســوی راننــده بــوده یــا تحــت تعقیــب قضائــی یــا انتظامــی باشــد. در صورتــی کــه هیچ یــک از مــدارک 
فــوق بــه همــراه راننــده نباشــد مأمــوران راهنمایــی و رانندگــی می تواننــد تــا زمــان ارائــه مــدارک، خــودرو را متوقــف 
ــده باشــد  ــه همــراه رانن ــر ب ــا کارت شناســایی معتب ــا شناســنامه ی ــوق ی ــدارک ف ــه یکــی از م ــی ک ــد و در صورت نماین
مأمــوران مذکــور موظفنــد بــا أخــذ مــدرک مذکــور و ارائــه رســید بــدون توقــف وســیله نقلیــه راننــده را ملــزم بــه ارائــه 

ســایر مــدارک و اســترداد مــدرک أخــذ شــده نماینــد. 
چنانچــه اقامتــگاه راننــده شــهر دیگــری باشــد بنــا بــه تقاضــای وی راهنمایــی و رانندگــی مکلــف اســت پــس از وصــول 
مــدارک الزم نســبت بــه ارســال مــدرک أخذشــده بــه راهنمایــی و رانندگــی محــل موردنظــر وی توســط پســت رســمی و 
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ظــرف مهلــت چهــل و هشــت ســاعت اقــدام نمایــد. 
تبصــره1ـ راننــدگان وســایل نقلیــه مســافربری و باربــری عمومــی بایــد عــالوه بــر مــدارک فــوق ســایر مــدارک اختصاصی 

مربوطــه را بــه همــراه داشــته باشــند. 
تبصــره2ـ کلیــه وســایل نقلیــه بایــد بــه تجهیزاتــی کــه در قوانیــن و مقــررات معیــن می شــود مجهــز باشــند در صــورت 
ــه آنهــا  ــه تجهیــزات مذکــور، راهنمایــی و رانندگــی از شــماره گذاری و ارائــه خدمــات ب مجهــز نبــودن وســایل نقلیــه ب
خــودداری می نمایــد. راهنمایــی و رانندگــی موظــف اســت شــش مــاه قبــل از الــزام راننــدگان و خــودرو ســازان بــه نصــب 
و همــراه داشــتن تجهیــزات مــورد نیــاز اقدامــی همــه جانبــه بــرای اطــالع رســانی بــه راننــدگان از طریــق رســانه های 

عمومــی و تابلوهــای تبلیغاتــی جــاده ای و شــهری به عمــل آورد. 
مــاده10ـ مأمــوران راهنمایــی و رانندگــی موضــوع مــاده)2( ایــن قانــون موظفنــد در صــورت مشــاهده تخلفــات زیــر بــه 

شــرح مقــرر اقــدام نماینــد: 
الــف ـ چنانچــه وســیله نقلیــه دارای عیــب و نقــص فنــی مؤثــر بــوده و احتمــال ایجــاد خطــر یــا وقــوع تصــادف وجــود 

داشــته باشــد، وســیله نقلیــه مذکــور بــه تعمیــرگاه اعــزام می گــردد. 
ب ـ در مــواردی کــه قرائــن و شــواهد حاکــی از حالــت مســتی یــا اســتفاده راننــده از مــواد مخــدر و روانگــردان باشــد 
مأمــوران موضــوع مــاده)2( ایــن قانــون بــا اســتفاده از تجهیــزات الزم نســبت بــه تشــخیص ایــن حالت اقــدام مــی نمایند 
ــواد مخــدر و روانگــردان از رانندگــی  ــت مســتی و بی ارادگــی حاصــل از مصــرف مســکرات و م ــات حال و در صــورت اثب
ــه  ــه ب ــال و ضبــط گواهینام ــغ دومیلیون)2.000.000(ری ــه مبل ــرد موردنظــر جلوگیــری و ضمــن صــدور قبــض جریمــه ب ف

ــی معرفــی می شــود.  ــح قضائ ــه مرجــع صال ــی ب مــدت شــش ماه توســط نیــروی انتظامــی جهــت اقــدام قانون
ج ـ در صورتی کــه راننــده بــدون داشــتن گواهینامــه مبــادرت بــه رانندگــی نمایــد وســیله نقلیــه متوقــف و راننــده بــه 

ــردد.  ــی می گ ــی معرف ــع قضائ مرج
د ـ هــرگاه راننــده بــه صورت همزمــان مرتکــب دو تخلــف از تخلفــات موضــوع بندهــای )1(، )2(، )3(، )4(، )5( و )10( جدول 
ــه  ــود. آئین نام ــف می ش ــاعت توقی ــاد و دو س ــر هفت ــدت حداکث ــرای م ــه ب ــیله نقلی ــردد، وس ــون گ ــن قان ــاده )7( ای م
اجرائــی بندهــای » الــف« و » ب« ایــن مــاده ظــرف مــدت شــش ماه توســط وزارت کشــور بــا همــکاری وزارت دادگســتری 

تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران خواهــد رســید. 
مــاده11ـ هــرگاه وســیله نقلیــه مطابــق قانــون بــه توقفــگاه اعــزام گــردد ترخیــص آن منوط بــه پرداخــت کلیــه جریمه ها 
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و تســلیم مفاصاحســاب و ارائــه اصــل رســید خــودرو یــا دســتور مقــام قضائــی مــی باشــد و در صــورت ظــن قــوی در 
عــدم مالکیــت، ارائــه مــدارک مثبتــه مالکیــت ضــروری اســت. 

مــاده12ـ وزارت راه و ترابــری و شــهرداریها بنــا بــه تشــخیص و اعــالم راهنمایــی و رانندگــی موظفنــد محلهایــی را کــه 
توقــف وســایل نقلیــه در آنهــا بــه هــر میــزان موجــب بــروز خطــر و کاهــش ظرفیــت و انســداد راه مــی شــود بــا نصــب 
عالمــت مخصــوص مشــخص نماینــد. در صــورت توقــف وســایل نقلیــه در ایــن قبیــل محلهــا و تــرک آن یــا امتنــاع راننده 
از حرکــت و همچنیــن توقــف خــودرو در پیــاده روهــا، مأمــوران موضــوع ماده)2(ایــن قانــون مکلفنــد ضمــن صــدور قبــض 

جریمــه نســبت بــه انتقــال وســیله نقلیــه مطابــق مــاده )13( ایــن قانــون اقــدام نماینــد. 
تبصره ـ عالمت مخصوص موضوع این ماده عالمت توقف ممنوع منضم به عالمت حمل با جرثقیل می باشد. 

مــاده13ـ در مــواردی کــه طبــق ایــن قانــون انتقــال وســیله نقلیــه ضــرورت داشــته باشــد، وســیله نقلیــه بــا اســتفاده 
ــا  ــی ی ــر انتظام ــا مق ــگاه ی ــن توقف ــه نزدیکتری ــورد ب ــب م ــت حس ــول اس ــن کار معم ــرای ای ــه ب ــه ک ــایل مطمئن از وس
ــه  ــه ک ــیله نقلی ــف وس ــل و توق ــل و نق ــای حم ــه ه ــد. هزین ــال می یاب ــرگاه انتق ــا تعمی ــوط ی ــی مرب ــی و رانندگ راهنمای
توســط بخــش خصوصــی وصــول می شــود حســب مــورد بــه عهــده متخلــف، مالــک، متصــرف یــا قائــم مقــام قانونــی 
ــب  ــه تصوی ــور ب ــنهاد وزارت کش ــه پیش ــه ب ــد ک ــی می باش ــر تعرفه های ــده براب ــای یادش ــود. هزینه ه ــد ب ــان خواه آن

هیــأت وزیــران خواهــد رســید. 
ــی و  ــود راهنمای ــه آن وارد ش ــا محمول ــودرو ی ــه خ ــارتی ب ــداری خس ــا نگه ــل ی ــر حم ــه در اث ــی ک ــره1ـ در صورت تبص
ــت.  ــده اس ــا نگهدارن ــده ی ــل کنن ــده حم ــور برعه ــارت مذک ــران خس ــد. جب ــت می کن ــارت دیده حمای ــی از خس رانندگ
تبصــره2ـ در کلیــه مــوارد اگــر قبــل از حمــل یــا در حیــن حمــل خــودرو، مالــک آن حاضــر شــود و تقاضــای تحویــل 

ــد.  ــل نماین ــه وی تحوی ــوران مکلفنــد ضمــن صــدور قبــض جریمــه، خــودرو را ب ــد مأم خــودرو را نمای
مــاده14ـ در تصادفــات رانندگــی کــه فقــط منجــر بــه خســارات مالــی مــی شــود راننــدگان مکلفنــد در صــورت قابــل 
انتقــال بــودن وســایل نقلیــه، بــا امکانــات موجــود، محــل اســتقرار چرخهــا را عالمتگــذاری نمــوده و بالفاصلــه وســایل 
نقلیــه خــود را بــه منظــور رفع ســدمعبر بــه کنــار راه منتقــل و ســپس عنداللــزوم درخواســت حضــور کارشــناس تصادفات 
نماینــد. در صــورت امتنــاع از اقــدام فــوق مأمــوران راهنمایــی و رانندگــی بــه نحــو مقتضــی اقــدام می نماینــد و چنانچــه 
به علــت وقــوع تصــادف منجــر بــه جــرح یــا فــوت، جســد یــا اجســام دیگــری مانــع عبــور وســایل نقلیــه یــا اخــالل 
در نظــم شــده باشــد مأمــوران انتظامــی مکلفنــد بــا عالمتگــذاری محــل اســتقرار جســد و اجســام، آنهــا را از مســیرهای 
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حرکــت خــارج و تــا انجــام تشــریفات قانونــی توســط مقامــات مســؤول صحنــه تصــادف را حفــظ نماینــد. 
تبصــره1ـ مراکــز فوریتهــای پزشــکی و جمعیــت هــالل احمــر و ســایر دســتگاههای ذی ربــط موظفنــد طبــق درخواســت 
ــه مراکــز درمانــی و  ــه انتقــال مجروحــان و جســد حســب مــورد ب مأمــوران انتظامــی و راهنمایــی و رانندگــی نســبت ب

پزشــکی قانونــی اقــدام نماینــد. 
تبصــره2ـ کارشناســان تصادفــات راهنمایــی و رانندگــی رســیدگی کننده بــه تصادفــات مکلفنــد پــس از پایــان رســیدگی 
و انجــام تشــریفات قانونــی بــا بهــره گیــری از امکانــات ماننــد عکســبرداری و وســایل دیگــر در اختیــار خــود یــا ســایر 
ــه مدیریــت، پاکســازی و برقــراری ایمنــی عبــور و مــرور در محــل وقــوع تصــادف اقــدام  ســازمانها و نهادهــا نســبت ب

نماینــد. 
تبصــره3ـ در صورتــی کــه براســاس نظــر کارشناســان تصادفــات نقــص راه یــا وســیله نقلیــه مؤثــر در علــت تصادفــات 
باشــد حســب مــورد متصدیــان ذی ربــط، مســؤول جبــران خســارات وارده بــوده و بــا آنــان برابــر قانــون رفتــار خواهــد 

شــد. 
مــاده15ـ در شــبکه معابــر شــهری پرترافیــک کــه برابــر مقــررات راهنمایــی و رانندگــی ممنوعیــت توقــف وجــود نــدارد 
بــا تصویــب شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک شــهرهای کشــور، شــهرداریها می تواننــد بــرای مدیریــت پارکهــای مجــاز 
حاشــیه ای ابزارهــا و وســایل الزم از قبیــل ایســت ســنج )پارکومتــر( یــا کارت پــارک نصــب و بــرای توقــف بیــش از نیــم 
ســاعت در محــدوده زمانــی 7 صبــح تــا 9 شــب حــق توقــف مناســبی کــه میــزان آن بــه پیشــنهاد شــوراهای اســالمی 
شــهرها و تصویــب وزیرکشــور تعییــن می شــود بــر طبــق مقــررات مربــوط بــه أخــذ عــوارض دریافــت نماینــد. توقــف 

بــدون مجــوز بــه منزلــه ارتــکاب تخلــف توقــف ممنــوع خواهــد بــود. 
تبصــره1ـ نحــوه مدیریــت پارک هــای حاشــیه ای و تعییــن معابــر پرترافیــک، شــرایط و نحــوه جــذب و آمــوزش به کارگیری 
ــهرهای  ــک ش ــی ترافی ــی هماهنگ ــورای عال ــط ش ــه توس ــود ک ــد ب ــه ای خواه ــب آئین نام ــه موج ــه ب ــان مربوط متصدی

کشــور و بــا همــکاری شــورای عالــی اســتانها تهیــه و بــه تصویــب هیــأت وزیــران مــی رســد. 
تبصــره2ـ صددرصــد)%100( درآمــد حاصــل از ایــن مــاده پــس از واریــز بــه خزانــه در اختیــار شــهرداری ذی ربــط قــرار 

ــد.  ــه نمای ــهر هزین ــان ش ــگ( در هم ــگاه )پارکین ــداث توقف ــت اح ــا جه ــرد ت می گی
مــاده16ـ واحدهــای اجــراء احــکام کیفــری موظفنــد کلیــه آراء مربــوط بــه تصادفــات منجــر بــه فــوت یــا جــرح را بــه 
راهنمایــی و رانندگــی اعــالم نماینــد و در صورتــی کــه حکــم صــادره متضمــن محرومیــت از رانندگــی باشــد، گواهینامــه 
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ــا  ــد ت ــاد نمای ــامانه ای را ایج ــت س ــف اس ــی مکل ــی و رانندگ ــد. راهنمای ــال نماین ــذ و ارس ــز أخ ــه را نی ــی مربوط رانندگ
ــد.  ــی رســیدگی کننده اعــالم نماین ــه مراجــع قضائ ــراد را ب ــی اف ــات قبل ــات بتواننــد ســابقه تصادف کارشناســان تصادف
مــاده17ـ نظــر اولیــه افســران کارشــناس تصادفــات راهنمایــی و رانندگــی در حکــم نظــر کارشناســان رســمی اســت. 
ــه  ــه نظــر قاضــی رســیدگی کننده، نظــر کارشناســی مبهــم و یــا ناقــص باشــد موضــوع جهــت رفــع نقــص ب چنانچــه ب
ــا اوضــاع و احــوال  ــا کارشــناس دیگــر ارجــاع می گــردد و در صــورت مغایــرت نظــر کارشــناس ب همــان کارشــناس و ی
ــه هیــأت کارشناســی مطابــق مقــررات آئیــن  مســلم قضیــه و یــا اعتــراض موجــه و مدلــل اصحــاب دعــوی، موضــوع ب

دادرســی دادگاههــای عمومــی و انقــالب ارجــاع خواهــد شــد. 
مــاده18ـ تــردد تمــام یــا بعضــی از وســایل نقلیــه موتــوری در ســاعات و محدوده هایــی از شــهر کــه از ســوی راهنمایــی 
ــط  ــق ضواب ــود و مطاب ــنهاد می ش ــه پیش ــه ممنوع ــه منطق ــهرداریهای مربوط ــا ش ــت و ی ــط زیس ــا محی ــی و ی و رانندگ
شــورای عالــی ترافیــک بــه تصویــب شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک اســتانها و در تهــران بــه تصویــب شــورای حمــل 
و نقــل و ترافیــک شــهر تهــران مــی رســد ممنــوع اســت و نیــروی انتظامــی ضمــن صــدور قبــض جریمــه عبــور ممنــوع 
بــرای متخلــف بــه او اخطــار مــی نمایــد کــه از محــدوده طــرح ترافیــک خــارج شــود. در صــورت ادامــه تخلــف بــرای هــر 

یــک ســاعت یــک برابــر جریمــه خواهــد شــد. 
مــاده19ـ بســتن کمربنــد ایمنــی بــرای راننــدگان و کلیــه سرنشــینان انــواع خودروهــای درحــال حرکــت در کلیــه راهها 
و همچنیــن اســتفاده از کاله ایمنــی اســتاندارد بــرای راننــدگان و ترک نشــینان هــر نــوع موتورســیکلت اجبــاری اســت. 

ــم رانندگــی برخــورد مــی شــود.  ــر جریمــه پیش بینی شــده در جــدول جرائ ــا متخلفــان براب ب
تبصــره ـ کلیــه راننــدگان خودروهایــی کــه تاکنــون بــرای سرنشــینان خــود کمربنــد ایمنــی نصــب ننموده انــد موظفنــد 
ظــرف شــش ماه از تاریــخ تصویــب ایــن قانــون نســبت بــه نصــب کمربنــد ایمنــی اســتاندارد در خودروهــای خــود اقــدام 
نماینــد. اعمــال مقــررات منــدرج در ایــن مــاده نســبت بــه خودروهــای فاقــد کمربنــد منــوط بــه انقضــاء ایــن مهلــت 

می باشــد. 
مــاده20ـ کلیــه قوانیــن و مقــررات عمومــی مربــوط بــه حمــل و نقــل و عبــور و مــرور در مــورد موتورســیکلت ها نیــز 
ــار  ــل ب ــار، حم ــدای ناهنج ــدی ص ــاد عم ــاز، ایج ــیر مج ــف مس ــت مخال ــا در جه ــاده رو ی ــت در پی ــت. حرک ــاری اس ج
غیرمتعــارف، حرکــت نمایشــی مارپیــچ، تک چــرخ، حمــل یــدک، عــدم اســتفاده از کاله ایمنــی و تــردد در خطــوط ویــژه 
اتوبوســرانی بــا موتورســیکلت تخلــف محســوب شــده و مأمــوران موضــوع مــاده)2( ایــن قانــون موظفنــد ضمــن صــدور 
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قبــض جریمــه نســبت بــه توقیــف موتورســیکلت حداکثــر بــه مــدت یــک هفتــه و در صــورت تکــرار یــک مــاه اقــدام 
کننــد. 

تبصــره ـ صــدور گواهینامــه رانندگــی موتورســیکلت بــرای مــردان برعهــده نیــروی انتظامــی جمهــوری اســالمی ایــران 
اســت. 

مــاده21ـ جریمه هــای تخلفــات مربــوط بــه حمــل و نقــل و عبــور و مــرور در کلیــه نقــاط کشــور و مناطــق آزاد تجــاری ـ 
صنعتــی، بــا توجــه بــه مــکان و زمــان وقــوع و نــوع تخلفــات و میــزان تأثیــر آن در آلودگــی محیط زیســت و ایمنــی عبور 
و مــرور و ســایر عوامــل موثــر منــدرج در ردیفهــای)1( تــا )6( جــدول موضوع مــاده)7( ایــن قانــون از یکصدهــزار)100.000(
ــال  ــی پانصدهــزار )500.000(ری ــال ال ــوارد از ســی هــزار )30.000(ری ــال و در ســایر م ــون )1.000.000(ری ــا یک میلی ــال ت ری
ــأت  ــب هی ــه تصوی ــری ب ــتری و راه و تراب ــور، دادگس ــای کش ــنهاد وزارتخانه ه ــه پیش ــه ب ــی ک ــق جداول ــد و طب می باش

ــه اجراءگــذارده می شــود.  وزیــران خواهــد رســید ب
تبصــره ـ جریمــه مربــوط بــه تخلــف ردیــف )7( جــدول موضــوع مــاده )7( بــر اســاس بنــد » ب« مــاده )10( محاســبه 

خواهــد شــد. 
مــاده22ـ میــزان جریمه هــای نقــدی مقــرر در مــواد ایــن قانــون متناســب بــا افزایــش یــا کاهــش تــورم هــر ســه ســال 
ــب  ــری و تصوی ــور و راه و تراب ــتری، کش ــای دادگس ــد وزارتخانه ه ــی و تأیی ــروی انتظام ــنهاد نی ــه پیش ــا ب ــار بن ــک ب ی

هیــأت وزیــران قابــل تعدیــل اســت. 
مــاده23ـ وجــوه حاصــل از جریمه هــای تخلفــات رانندگــی در سراســر کشــور بــه حســاب درآمــد عمومــی کشــور نــزد 
خزانــه داری کل واریــز می گــردد تــا عــالوه بــر بودجــه ســالیانه بــه شــرح زیــر بــه شــهرداریها و دهیاریهــای ذی ربــط، 

وزارت راه و ترابــری و پلیــس راهنمایــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی تخصیــص داده شــود. 
الــف ـ شــصت درصــد )%60( از کل وجــوه حاصلــه بــه تفکیــک درآمدهــای ناشــی از تخلفــات رانندگــی خــارج از شــهرها 
و داخــل محــدوده شــهرها و روســتاها حســب مــورد بــه وزارت راه  و  ترابــری )ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای 
کشــور( بــه صــورت متمرکــز و در شــهرها بــه شــهرداریهای محــل و دهیاریهــا از طریــق اســتانداری همــان اســتان بــه 
تناســب هفتــاد درصــد )%70( و ســی درصــد )%30( اختصــاص می یابــد تــا حســب مــورد صــرف استانداردســازی وســایل 
و تجهیــزات ایمنــی راههــا، خط کشــی و نگهــداری آن، تهیــه و نصــب و نگهــداری عالئــم راهنمایــی و رانندگــی و تجهیــزات 
ایمنــی، احــداث پلهــای عابــر پیــاده، احــداث توقفگاههــای عمومــی و اصــالح راههــای روســتایی، معابــر و نقــاط حادثــه 
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خیــز در شــهرها و روســتاها نماینــد. 
ــوان و ســرمایه بخــش غیردولتــی  ــا اســتفاده از ت ــری و شــهرداریها اجــازه داده می شــود ب ــه وزارت راه و تراب تبصــره ـ ب
ــف،  ــت تخل ــمند ثب ــی و هوش ــزات الکترونیک ــداری تجهی ــر و نگه ــات، تعمی ــه خدم ــتقرار، ارائ ــن، اس ــه تأمی ــبت ب نس
ــی  از  ــل بخش ــه از مح ــرمایه گذاری صورت گرفت ــت س ــد. برگش ــدام نماین ــور اق ــای کش ــک راهه ــارت ترافی ــرل و نظ کنت
ــا  ــد ب ــن بن ــای ای ــراء جریمه ه ــردد. اج ــت می گ ــن و پرداخ ــر تأمی ــزات موردنظ ــط تجهی ــده توس ــای ثبت ش جریمه ه

ــد.  ــی می باش ــی بوم ــش فن ــتفاده از دان ــا اس ــی و ب ــرمایه گذاران داخل ــت س اولوی
ــه  ــا ب ــد ت ــاص می یاب ــی اختص ــی نیروی انتظام ــی و رانندگ ــس راهنمای ــه پلی ــوه ب ــد )%15( از کل وج ــزده درص ب ـ پان
منظــور کاهــش تصادفــات رانندگــی و خســارتهای جانــی و مالــی ناشــی از آن بــرای تأمیــن تجهیــزات تخصصــی پلیــس 
ــور و  ــی حض ــی و کیف ــاء کّم ــرور، ارتق ــور و م ــر عب ــرل ب ــارت و کنت ــت نظ ــد در مدیری ــای جدی ــری فن آوری ه به کارگی
کارایــی پلیــس، اجــراء طرحهــای انتظامــی ترافیکــی فــوق برنامــه و ایمنــی رانندگــی در شــهرها و جاده هــای کشــور و 

ــد.  ــرف نمای ــون مص ــن قان ــی ای ــای اجرائ ــن هزینه ه همچنی
ج ـ بیســت درصــد )%20( از کل وجــوه جهــت تأمیــن اعتبــار بــه صنــدوق تأمیــن خســارتهای بدنی مقــرر در قانــون اصالح 

قانــون بیمــه مســؤولیت مدنــی دارنــدگان وســایل نقلیــه موتــوری زمینــی در مقابــل شــخص ثالــث واریــز می گردد. 
دـ پنــج درصــد )%5( از کل وجــوه باقیمانــده جهــت تبلیــغ در راســتای ارتقــاء فرهنــگ رانندگــی و رعایــت مقــررات آن 
ــا از طریــق دســتگاهها و نهادهــای مرتبــط  ــرار می گیــرد ت ــی و رانندگــی نیــروی انتظامــی ق ــار پلیــس راهنمای در اختی

هزینــه نماینــد. 
مــاده24ـ بــرای متخلفــان از مقــررات مربــوط بــه ســامانه های )سیســتمهای(حمل ونقل ریلــی شــهری و حومــه، اعــم از 
راننــدگان، مســافران و متصدیــان کنتــرل و هدایــت و نظایــر آن بــه وســیله مأمــوران نیــروی انتظامــی کــه مــورد وثــوق 
بــوده و آمــوزش الزم را دیــده و بــرای تشــخیص تخلفــات مربــوط بــه ایــن نــوع حمــل ونقــل تعییــن شــده باشــند، قبــض 

ــردد.  ــادر می گ ــه ص جریم
مــاده25ـ جریمــه تخلــف از مقــررات حمــل و نقــل ریلــی شــهری و حومــه از )40.000( چهــل هــزار ریــال الــی پانصدهزار 
)500.000( ریــال تعییــن و طبــق جداولــی کــه بــه تأییــد شــورای عالــی هماهنگــی ترافیــک شــهرهای کشــور و تصویــب 

ــود.  ــته می ش ــراء گذاش ــه اج ــد ب ــران می رس ــأت وزی هی
مــاده26ـ در راههایــی کــه بــرای عبــور عابــران پیــاده عالئــم، تجهیــزات و مســیرهای ویــژه اختصــاص داده شــده اســت 
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عابــران مکلفنــد هنــگام عبــور از عــرض یــا طــول ســواره رو بــا توجــه بــه عالئــم راهنمائــی و رانندگــی منصوبــه در محــل 
ــف  ــه تکلی ــران ب ــرگاه عاب ــد ه ــتفاده نماین ــژه اس ــیرهای وی ــطح و مس ــای غیرهمس ــده، گذرگاهه ــاط خط کشی ش از نق
مذکــور عمــل ننماینــد، درصــورت تصــادف بــا وســیله نقلیــه، راننــده مشــروط بــه ایــن کــه کلیــه مقــررات را رعایــت 
ــد  ــی نباش ــادی و بدن ــارت م ــاد خس ــا ایج ــادف ی ــری از تص ــه و جلوگی ــیله نقلی ــرل وس ــه کنت ــادر ب ــد و ق ــوده باش نم
مســؤولیتی نخواهــد داشــت. عــدم مســؤولیت راننــده مانــع اســتفاده مصــدوم یــا وراث متوفــی از مزایــای بیمــه نخواهــد 
شــد و شــرکت بیمــه بــا ارائــه قــرار منــع تعقیــب یــا حکــم برائــت راننــده ملــزم بــه اجــراء تعهــدات موضــوع بیمــه نامــه 
بــه مصــدوم یــا وّراث متوفــی خواهــد بــود. چنانچــه وســیله نقلیــه بیمــه نباشــد، دیــه عابــر از صنــدوق موضــوع قانــون 
بیمــه اجبــاری مســؤولیت مدنــی دارنــدگان وســایل نقلیــه موتــوری زمینــی در مقابــل شــخص ثالــث مصــوب 23/10/1347 
پرداخــت می شــود. راننــدگان نیــز موظفنــد درصــورت عبــور عابــر پیــاده از محلهــای تعییــن شــده، بــا فاصلــه ای کــه 
ــا  ــرای آنه ــورت ب ــر این ص ــد. در غی ــل کنن ــف کام ــردد توق ــخص می گ ــژه مش ــیر وی ــت مس ــی پش ــیله خط کش به وس

ــود.  ــادر می ش ــه ص ــض جریم ــت هزارریال قب ــغ دویس مبل
ــران  ــا هماهنگــی راهنمایــی و رانندگــی محلهــای عبــور عاب تبصــره ـ وزارت راه و شــهرداریها مکلفنــد حســب مــورد ب

ــد.  ــخص نماین ــزات مش ــم و تجهی ــب عالئ ــا نص ــهری را ب ــهری و درون ش ــرون ش ــر ب ــه معاب ــاده در کلی پی
مــاده27ـ راهنمایــی و رانندگــی موظــف اســت بــا اســتفاده از فناوریهــای مربوطــه و ایجــاد پایــگاه رایانــه ای در سراســر 
کشــور اطالعــات مربــوط بــه وســایل نقلیــه موتــوری )اعــم از شــماره پــالک، نــوع خــودرو، نــام و مشــخصات مالــکان 
ــواع گواهینامــه رانندگــی ـ نقــل و انتقــال و همچنیــن ســوابق تخلفــات و تصادفــات رانندگــی و ارزیابــی  و دارنــدگان ان
ــا،  ــتفاده وزارتخانه ه ــکان اس ــرای ام ــدات الزم ب ــت و تمهی ــرور( را ثب ــور و م ــی عب ــدگان در ایمن ــات رانن ــر تخلف تاثی
ــی و ســازمان هایی نظیــر ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای و شــرکت های بیمــه  دانشــگاهها، مراکــز تحقیقات

از پایــگاه رایانــه ای مزبــور فراهــم نمایــد. 
مــاده28ـ راهنمایــی و رانندگــی مکلــف اســت امــکان دسترســی راننــدگان و مالکان به صــورت وضعیــت وســایل نقلیه را 
از طریــق شــبکه هــای تارنمــا )وب ســایت( یــا تلفــن گویــا فراهــم ســازد و از طریــق پســت یــا سامانه های)سیســتمهای( 
ــه  ــیله نقلی ــم وس ــزان جرائ ــات و می ــت تخلف ــورت وضعی ــایل نقلیه ص ــکان وس ــه مال ــاالنه ب ــی س ــی و مخابرات الکترونیک

متعلــق بــه آنهــا اعــالم نمایــد. 
مــاده29ـ نقــل و انتقــال خــودرو بــه موجــب ســند رســمی انجــام می شــود، دارنــدگان وســایل نقلیــه مکلفنــد قبــل 
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ــز  ــا مراک ــی و رانندگــی ی ــه ادارات راهنمای ــدا ب ــر اســناد رســمی، ابت ــه نقــل و انتقــال وســایل مذکــوردر دفات از هرگون
تعیین شــده از ســوی راهنمایــی و رانندگــی بــرای بررســی اصالــت وســیله نقلیــه، هویــت مالــک، پرداخــت جریمه هــا و 

دیــون معــوق و تعویــض پــالک بــه نــام مالــک جدیــد مراجعــه نماینــد. 
تبصــره1ـ نیــروی انتظامــی می توانــد بــا همــکاری ســازمان ثبــت اســناد و امــالک کشــور، امــکان اســتقرار دفاتــر اســناد 

رســمی را بــه تعــداد کافــی در مراکــز تعویــض پــالک فراهــم آورد. 
تبصــره2ـ آیین نامــه نحــوه اجــرای ایــن مــاده و نحــوه حضــور دوره ای و بــا رعایــت نوبــت بــرای تمامــی دفاتــر اســناد 
رســمی در مراکــز تعویــض پــالک توســط وزارتخانه هــای دادگســتری و کشــور و نیــروی انتظامــی ظــرف یــک مــاه تهیــه 

ــد.  ــران می رس ــأت وزی ــب هی ــه تصوی و ب
مــاده30ـ تعویــض قطعــات اصلــی وســایل نقلیــه شــامل موتــور، شاســی، اتــاق و نیــز رنــگ بــدون مجــوز راهنمایــی و 
ــه تشــخیص واحــد  ــه تعویــض مــوارد فــوق شــود بنــا ب ــدون مجــوز اقــدام ب رانندگــی ممنــوع اســت، در صورتی کــه ب
رســیدگی بــه اعتراضــات منــدرج در مــاده )5( متخلــف ملــزم بــه پرداخــت جریمــه بــه مبلــغ تــا )یــک چهــارم تــا یــک 
هشــتم( قیمــت قطعــه و یــا رنــگ تغییریافتــه خواهــد شــد و در صــورت عــدم کشــف فســاد در احــراز اصالــت قطعــه 
ــد  ــه فاق ــه تغییریافت ــه قطع ــد. چنانچ ــل می آی ــدام الزم به عم ــند اق ــالح س ــه اص ــبت ب ــودرو نس ــده و خ ــض ش تعوی

اســتانداردهای الزم و مقــررات فنــی باشــد نســبت بــه اوراق نمــودن خــودرو اقــدام خواهــد شــد. 
مــاده31ـ شــرکتها و مؤسســات حمــل و نقــل بــار و مســافر و راننــدگان وســایل نقلیــه عمومــی در صــورت تخلــف از 
ضوابــط حمــل بــار و مســافر و ایمنــی عبــور و مــرور در راههــای کشــور کــه در قوانیــن و مقــررات مربــوط پیــش بینــی 
شــده اســت، راننــده وســیله نقلیــه توســط مأمــوران راهنمایــی و رانندگــی وفــق مقــررات ایــن قانــون جریمــه و در مــوارد 
حمــل بــار اضافــی یــا مســافر در محــل بــار یــا ایــراد خســارت بــه راه، ابنیــه و تأسیســات فنــی، ضمــن متوقــف کــردن 
وســیله نقلیــه حامــل بــار، جهــت تعییــن و پرداخــت خســارت وارده حســب مــورد بــه ســازمان راهــداری و حمــل و نقــل 
جــاده ای یــا شــهرداری محــل معرفــی خواهنــد شــد. در مــوارد فــوق و همچنیــن در صــورت نقــض ایمنــی عبــور و مــرور 
ــط  ــارت وارده توس ــت خس ــوط و پرداخ ــررات مرب ــا مق ــت آن ب ــاق وضعی ــه انطب ــوط ب ــه من ــیله نقلی ــت وس ــه حرک ادام

ــا راننــده می باشــد.  ــا مؤسســه حمــل و نقــل ی شــرکت ی
تبصــره1ـ تخلفــات شــرکتها و مؤسســات حمــل و نقــل بــار و مســافر حســب مــورد، توســط ســازمان راهــداری و حمــل و 
نقــل جــاده ای و یــا شــهرداری رســیدگی و در مــورد تخلفــات ایمنــی و تصادفــات، موضــوع توســط کمیســیونی متشــکل از 
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نماینــده ســازمان مزبــور و نماینــده پلیــس راهنمایــی و رانندگــی و نماینــده صنــف مربوطــه رســیدگی و در صــورت احــراز 
تخلــف اشــخاص مذکــور بــرای بــار اول تذکــر کتبــی و بــرای بــار دوم بــه بعــد متناســب بــا نــوع و تکــرار تخلــف از یــک 
میلیــون )1.000.000(ریــال تــا پنــج میلیــون )5.000.000( ریــال بــه ازای هــر تخلــف جریمــه خواهنــد شــد. در مــورد تخلفات 
منتهــی بــه تصادفــات جرحــی یــا فوتــی ناشــی از قصــور یــا تقصیــر و یــا در صــورت تکــرار تخلــف بیــش از ســه بــار 
مراجــع مذکــور مجازنــد پروانــه فعالیــت شــرکت یــا مؤسســه حمــل و نقــل متخلــف را از یــک مــاه تــا یــک ســال تعلیــق 
و در صــورت تکــرار بــرای بــار چهــارم بــه طــور دائــم لغــو نماینــد. نیــروی انتظامــی موظــف اســت بــا اعــالم ســازمان 
مذکــور نســبت بــه تعطیلــی مؤسســه یــا شــرکت متخلــف اقــدام نمایــد. در صــورت اعتــراض قاضــی مذکــور در مــاده )5( 
ایــن قانــون بــا حضــور معتــرض و حســب مــورد نماینــده ســازمان راهــداری یــا شــهرداری بــه موضــوع رســیدگی و رأی 

ــد رأی صــادره قطعــی اســت.  الزم را صــادر می نمای
آئیــن نامــه اجرائــی موضــوع ایــن تبصــره و مــدت تعطیلــی و لغــو پروانــه فعالیــت شــرکتهای حمــل و نقــل توســط وزارت 
راه و ترابــری و در قســمت ایمنــی بــا همــکاری وزارت کشــور )نیــروی انتظامــی( و وزارت دادگســتری تهیــه و بــه تصویــب 

ــد.  ــران می رس ــأت وزی هی
تبصــره2ـ وجــوه حاصــل از جریمــه هــای موضــوع تبصــره )1( فــوق بــه حســاب ســازمان راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
نــزد خزانــه داری کل واریــز مــی شــود تــا جهــت ارتقــاء ایمنــی حمــل و نقــل جــاده ای و راههــای روســتایی بــه مصــرف 

 . ند سا بر
تبصــره3ـ شــرکت یــا مؤسســه حمــل و نقلــی کــه طبــق ایــن مــاده تعطیــل می گــردد مکلــف اســت بــا موافقــت مســافر 
ــد و اال  ــذار نمای ــات دیگر واگ ــرکتها و مؤسس ــه ش ــرده، ب ــد ک ــاًل تعه ــه قب ــافری را ک ــل کاال و مس ــب کاال، حم ــا صاح ی

مســؤول خســارت وارده خواهــد بــود. 
مــاده32ـ شــهرداری هــا موظفنــد کلیــه فعالیتهــای مربــوط بــه حمــل و نقــل کاال و بــار و مســافر در محــدوده شــهرها را 

در قالــب مؤسســات و شــرکت های حمــل و نقــل تعاونــی و خصوصــی ســاماندهی و بــر آنهــا نظــارت کننــد. 
ــده  ــر عه ــهرها ب ــدوده ش ــای آن در مح ــون و تبصره ه ــن قان ــاده )32( ای ــدرج در م ــف من ــارات و وظای ــره ـ اختی تبص

ــد.  ــط می باش ــهرداری ذی رب ش
مــاده33ـ مســؤولیت صــدور پروانــه و نظــارت بــر اجــراء مقــررات مربــوط بــه قایقرانــی در آبراههــا، دریاچــه هــای داخل 
ــده  ــر عه ــهرها ب ــدوده ش ــارج از مح ــهرداری و در خ ــا ش ــادر( ب ــدوده بن ــتثناء مح ــه اس ــا )ب ــواحل دریاه ــهرها و س ش
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ــب  ــه تصوی ــم و ب ــری تنظی ــور و راه و تراب ــای کش ــط وزارتخانه ه ــه توس ــه ای ک ــب آئین نام ــه موج ــت و ب ــداری اس فرمان
ــرد. ــام می گی ــد انج ــران می رس ــأت وزی هی

قوانین مربوط به دیه در قانون مجازات اسالمی
ماده -714 دیه صدماتی که موجب تغییر رنگ پوست می شود، به شرح ذیل است:

الــف- ســیاه شــدن پوســت صــورت، شــش هــزارم، کبــود شــدن آن، ســه هــزارم و ســرخ شــدن آن، یــک و نیــم هــزارم 
دیــه کامــل

ب- تغییر رنگ پوست سایر اعضاء، حسب مورد نصف مقادیر مذکور در بند )الف(
تبصــره -1 در حکــم مذکــور فرقــی بیــن اینکــه عضــو دارای دیــه مقــدر باشــد یــا نباشــد، نیســت. همچنیــن فرقــی بیــن 

تغییــر رنــگ تمــام یــا قســمتی از عضــو و نیــز بقــاء یــا زوال اثــر آن نمیباشــد.
تبصره -2 در تغییر رنگ پوست سر، ارش ثابت است.

مــاده -715 صدمــه ای کــه موجــب تــورم بــدن، ســر یــا صــورت گــردد، ارش دارد و چنانچــه عــالوه بــر تــورم موجــب 
تغییــر رنــگ پوســت نیــز گــردد، حســب مــورد دیــه و ارش تغییــر رنــگ بــه آن افــزوده مــی شــود.

فصل هفتم - دیه جنین
ماده -716 دیه سقط جنین به ترتیب ذیل است:

الف- نطفه ای که در رحم مستقر شده است، دو صدم دیه کامل
ب- علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی آید، چهار صدم دیه کامل

پ- مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میآید، شش صدم دیه کامل
ت- عظــام کــه در آن جنیــن بــه صــورت اســتخوان درآمــده لکــن هنــوز گوشــت روییــده نشــده اســت، هشــت صــدم 

دیــه کامــل
ث- جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل

ج- دیــه جنینــی کــه روح در آن دمیــده شــده اســت اگــر پســر باشــد، دیــه کامــل و اگــر دختــر باشــد نصــف آن و اگــر 
مشــتبه باشــد، ســه چهــارم دیــه کامــل

مــاده -717 هــرگاه در اثــر جنایــت وارد بــر مــادر، جنیــن از بیــن بــرود، عــالوه بــر دیــه یــا ارش جنایــت بــر مــادر، دیــه 
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جنیــن نیــز در هــر مرحلــه ای از رشــد کــه باشــد پرداخــت مــی شــود.
مــاده -718 هــرگاه زنــی جنیــن خــود را، در هــر مرحلــه ای کــه باشــد، بــه عمــد، شــبه عمــد یــا خطــاء از بیــن ببــرد، 

دیــه جنیــن، حســب مــورد توســط مرتکــب یــا عاقلــه او پرداخــت مــی شــود.
تبصــره - هــرگاه جنینــی کــه بقــای آن بــرای مــادر خطــر جانــی دارد بــه منظــور حفــظ نفــس مــادر ســقط شــود، دیــه 

ثابــت نمــی شــود.
ماده -719 هرگاه چند جنین در یک رحم باشند سقط هریک از آنها، دیه جداگانه دارد.

مــاده -720 دیــه اعضــاء و دیگــر صدمــات وارد بــر جنیــن در مرحلــه ای کــه اســتخوان بنــدی آن کامــل شــده ولــی روح 
در آن دمیــده نشــده اســت بــه نســبت دیــه جنیــن در ایــن مرحلــه محاســبه مــی گــردد و بعــد از دمیــده شــدن روح، 
حســب جنســیت جنیــن، دیــه محاســبه مــی شــود و چنانچــه بــر اثــر همــان جنایــت جنیــن از بیــن بــرود، فقــط دیــه 

جنیــن پرداخــت مــی شــود.
مــاده -721 هــرگاه در اثــر جنایــت و یــا صدمــه، چیــزی از زن ســقط شــود کــه بــه تشــخیص کارشــناس مــورد وثــوق، 
منشــأ انســان بــودن آن ثابــت نگــردد، دیــه و ارش نــدارد لکــن اگــر در اثــر آن، صدمــه ای بــر مــادر وارد گــردد، حســب 

مــورد دیــه یــا ارش تعییــن مــی شــود.
فصل هشتم - دیه جنایت بر میت

مــاده -722 دیــه جنایــت بــر میــت، یــک دهــم دیــه کامــل انســان زنــده اســت ماننــد جــدا کــردن ســر از بــدن میــت 
کــه یــک دهــم دیــه و جــدا کــردن یــک دســت، یــک بیســتم دیــه و هــر دو دســت، یــک دهــم دیــه و یــک انگشــت، 
یــک صــدم دیــه کامــل دارد. دیــه جراحــات وارده بــه ســر و صــورت و ســایر اعضــاء و جــوارح میــت بــه همیــن نســبت 

محاســبه مــی شــود.
تبصــره - دیــه جنایــت بــر میــت بــه ارث نمیرســد بلکــه متعلــق بــه خــود میــت اســت کــه در صــورت مدیــون بــودن وی 
و عــدم کفایــت ترکــه، صــرف پرداخــت بدهــی او مــی گــردد و درغیــر ایــن صــورت بــرای او در امــور خیــر صــرف مــی 

. د شو
ــه  ــه مقــدر نداشــته باشــد، یــک دهــم ارش چنیــن جنایتــی نســبت ب ــر میــت، دی مــاده -723 هــرگاه آســیب وارده ب

ــده محاســبه و پرداخــت مــی گــردد. انســان زن
ماده -724 قطع اعضای میت برای پیوند به دیگری در صورتی که با وصیت او باشد، دیه ندارد.
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ــد فــوراً آن را پرداخــت کنــد کــه در ایــن  ــر میــت حــاّل اســت مگــر اینکــه مرتکــب نتوان مــاده -725 دیــه جنایــت ب
ــه او مهلــت مناســب داده مــی شــود. صــورت ب

ماده -726 دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود.
مــاده -727 هــرگاه شــخصی بــه  طــور عمــدی، جنایتــی بــر میــت وارد ســازد یــا وی را هتــک نمایــد، عــالوه بــر پرداخت 

دیــه یــا ارش جنایــت، بــه ســی  و یــک تــا هفتــاد و چهــار ضربــه شــالق تعزیــری درجــه شــش محکــوم مــی شــود.


