
 به تخلفات رانندگي ) قانون رسيدگي32) و ماده (31) ماده (1آيين نامه اجرايي تبصره (    

 15/8/1391ه                                                                            47187/ت159329شماره 

 

 وزارت راه و شهرسازي ـ وزارت كشور ـ وزارت دادگستري                    
 بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي راه و شهرسازي، كشور و 26/6/1391 هيئت وزيران در جلسه مورخ 

 وزارت كشور و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم 29/5/1390 مورخ 80871/7/1دادگستري، موضوع نامه شماره 
ـ 1389) قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب 31) ماده (1قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران و تبصره (

 ) قانون مذكور را به شرح زير تصويب نمود:32آيين نامه اجرايي تبصره ياد شده و ماده (

به تخلفات رانندگي  ) قانون رسيدگي32) و ماده (31) ماده (1آيين نامه اجرايي تبصره (       

  فصل اول ـ تعاريف و اصطالحات    
ـ در اين آيين نامه اصطالحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند: 1 ماده    
ـ 1389 الف ـ قانون: قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي ـ مصوب     
 ب ـ سازمان: سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي     
 پ ـ شهرداري: شهرداريهاي سراسر كشور     
 ت ـ پروانه فعاليت: مجوزي كه توسط سازمان يا شهرداري حسب مورد براي شروع يا تداوم فعاليت شركت يا     

مؤسسه حمل و نقل عمومي كاال يا مسافر صادر مي شود. 
 ث ـ شركت يا مؤسسه برون شهري: شخص حقوقي كه به منظور فعاليت در زمينه حمل و نقل عمومي برون     

شهري كاال يا مسافر داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از سازمان مي باشد. 
 ج ـ شركت يا مؤسسه درون شهري: شخص حقوقي كه به منظور فعاليت در زمينه حمل و نقل عمومي درون     

شهري كاال يا مسافر داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از شهرداري مي باشد. 
 چ ـ وسيله نقليه عمومي: وسيله نقليه اي كه داراي پالك عمومي بوده و حسب مورد مطابق ضوابط شهرداري (در     

چارچوب سياستهاي ابالغي وزارت كشور) و يا سازمان، در بخش حمل و نقل عمومي درون شهري يا برون شهري 
فعاليت مي كند و براي آن كارت هوشمند رانندگان صادر شده باشد. 

 ح ـ قانون الزام: قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه ـ     
ـ و اصالحات بعدي آن. 1368مصوب 

 فصل دوم ـ حمل و نقل برون شهري     
ـ فعاليت حمل و نقل عمومي برون شهري بار يا مسافر از طريق شركت يا مؤسسه اي صورت مي گيرد كه 2 ماده    

داراي پروانه فعاليت مجاز و معتبر از طرف سازمان باشد. 
ـ شركت يا مؤسسه برون شهري مكلف است ضوابط و دستورالعملهاي سازمان از قبيل ضوابط تأسيس و 3 ماده    



بهره برداري از شركتهاي حمل و نقل بار و مسافر را رعايت نمايد. 
ـ شركت يا مؤسسه برون شهري صرفاً مجاز به تحويل بار يا مسافر و صدور بارنامه يا صورت وضعيت براي 4 ماده    

رانندگاني است كه داراي مدارك زير باشند: 
 الف ـ گواهينامه معتبر و متناسب با نوع وسيله نقليه تحت راهبري     
   ب ـ گواهي طي دوره هاي آموزشي مطابق دستورالعمل آموزش شاغلين، ابالغي از سوي سازمان    
 پ ـ دفترچه كار (برگ فعاليت) صادر شده توسط سازمان     
 ت ـ برگه (شناسنامه) صحت و سالمت رانندگي صادر شده توسط مراكز مجاز مورد تأييد سازمان     
 ث ـ دفترچه ثبت ساعت رانندگان ناوگان عمومي مسافر     
 ـ شركت يا مؤسسه موظف به صدور بارنامه يا صورت وضعيت و يا ارايه ساير خدمات صرفاً براي وسايل 5 ماده    

نقليه اي است كه از نظر فني كامالً سالم و بدون نقص بوده و با توجه به ضوابط ابالغي از سوي سازمان هيچ گونه نقص 
فني در سامانه هاي كنترلي و راهبري وسيله نقليه نظير ترمزها، فرمان، اتصال در مورد يدك كش ها، روشنايي، چرخها، 

بوق، برف پاك كن و وسايل گرمايشي و سرمايشي نداشته و مدارك زير نيز براي آنها صادر شده باشد: 
) قانون 9 الف ـ برگ يا برچسب معاينه فني معتبر صادره از سوي مراكز مجاز با رعايت ماده (    
 ب ـ بيمه نامه شخص ثالث معتبر     
 ج ـ تأييديه فني وسيله نقليه توسط مدير فني شركت يا مؤسسه     
 تبصره ـ شركت يا مؤسسه برون شهري موظف است شخصي را به عنوان مدير فني به كار گيرد و وي موظف     

است قبل از حركت وسيله نقليه، وضعيت فني آن را بررسي و قابليت آن را براي سفر پيش بيني و به طور كتبي تأييد 
نمايد. شرايط و ضوابط 

بكارگيري مدير فني و فهرست اجزا و تجهيزات مورد نياز و نحوه بررسي فني آنها توسط سازمان ابالغ مي شود. 
 ـ شركت يا مؤسسه برون شهري مكلف است از دادن مسافر و تحويل بار و صدور بارنامه و صورت وضعيت 6 ماده    

به وسيله نقليه فاقد تجهيزات زير خودداري نمايد: 
 الف ـ جعبه كمكهاي اوليه درماني     
 ب ـ عاليم ايمني و هشداردهنده موردنياز از جمله مثلث شبرنگ     
 پ ـ تجهيزات مهار بار متناسب با نوع بار در وسايل نقليه باري     
 ت ـ كپسول آتش نشاني مناسب و آماده به كار     
 ث ـ دستگاه سنجش سرعت و زمان بدون نقص فني     
 ج ـ زنجير چرخ در صورت لزوم     

چ ـ الستيكهاي آجدار قابل قبول 
 تبصره ـ شرايط نحوه استفاده و استانداردهاي فني مربوط به تجهيزات موضوع اين ماده ظرف سه ماه پس از ابالغ     

اين آيين نامه توسط سازمان ابالغ مي شود. 



ـ رانندگي با وسيله نقليه عمومي بيش از نه ساعت در يك شبانه روز توسط يك راننده ممنوع است. شركت يا 7 ماده    
مؤسسه برون شهري مكلف است براي سفرهايي كه برنامه سفر به صورت يكسره تنظيم شده و مستلزم رانندگي بيش 

از نه ساعت با سرعت مجاز در يك شبانه روز است، راننده كمكي پيش بيني نمايد. 
 ـ شركت يا مؤسسه برون شهري كاال صرفاً مجاز به صدور و استفاده از بارنامه هاي موضوع قانون الزام 8 ماده    

مي باشد و موظف است ضوابط سازمان در خصوص نحوه تهيه، تنظيم و استفاده از بارنامه جاده اي را رعايت نمايد. 
ـ شركت يا مؤسسه برون شهري مسافر مكلف است ضوابط و مقررات سازمان را در خصوص حمل و نقل 9 ماده    

جاده اي مسافر از قبيل نرخ گذاري حمل مسافر با انواع وسايل نقليه عمومي، استفاده از صورت وضعيت مسافري موضوع 
قانون الزام، نحوه تهيه، تنظيم و استفاده از صورت وضعيت و بليت مسافري، سرويس دهي، ارايه خدمات ويژه در طول 

سفر، سوار و پياده نمودن مسافر، حركت و توقف وسيله نقليه و سفرهاي دربستي را رعايت نمايد. 
ـ اخذ هرگونه وجه از رانندگان، مسافران و صاحبان كاال توسط شركت يا مؤسسه برون شهري غير از 10 ماده    

مواردي كه به موجب مقررات پيش بيني شده يا مي شود نظير كارمزد (حق كميسيون) و كرايه حمل حسب مورد از بليت 
و صورت وضعيت مسافري و بارنامه ممنوع است. 

ـ شركـت يا مؤسسه برون شهري مكلف است ضوابط و مقررات مربوط در خصوص تردد ايمن وسيله نقليه 11 ماده    
در جاده ها از قبيل مقررات حمل بار در راههاي كشور، دستورالعمل نحوه بارگيري و مهار بار در وسايل نقليه و 

دستورالعمل جابه جايي محموالت ترافيكي در راههاي كشور و همچنين آيين نامه حمل و نقل جاده اي مواد خطرناك و 
مقررات حمل بار مندرج در آيين نامه راهنمايي و رانندگي را رعايت نمايد. 

ـ رسيدگي به تخلفات شركت يا مؤسسه برون شهري در خصوص عدم رعايت اين آيين نامه و تعيين جريمه 12 ماده    
نقدي مربوط و يا مدت تعطيلي و لغو پروانه متخلف بر عهده سازمان و در مورد تخلفات ايمني و تصادفات ناشي از 

قصور يا تقصير شركت يا مؤسسه و اعمال اختيارات موضوع اين ماده بر عهده كميسيون مستقر در سازمان متشكل از 
نمايندگان سازمان، پليس راهنمايي و رانندگي و صنف مربوط خواهد بود. 

 تبصره ـ وظايف و اختيارات مراجع مذكور در اين ماده متناسب با فراهم شدن بسترهاي الزم در استانها بر اساس     
دستورالعملي كه حسب مورد به تصويب سازمان و كميسيون مي رسد بر عهده مديران واحدهاي ذيربط استاني خواهد 

بود. 
) در صورت لزوم با دعوت از مدير 12ـ در صورت احراز وقوع تخلف، مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده (13 ماده    

شركت يا مؤسسه ذي ربط، براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف، شركت يا 
مؤسسه برون شهري متخلف را به ازاي هر تخلف از يك ميليون ريال تا پنج ميليون ريال جريمه خواهند نمود و در 
صورت تكرار تخلف بيش از سه بار و در مورد تخلفات منتهي به تصادفات جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير 

شركت، مراجع ياد شده مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه برون شهري را از يك ماه تا يك سال به حالت تعليق 
درآورده و در صورت تكرار تخلف براي بار چهارم بطور دائم لغو نمايند. 

) ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض است و در 12ـ تصميم مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده (1 تبصره    
) قانون با حضور معترض و نماينده سازمان رأي الزم را صادر مي نمايد و رأي 5صورت اعتراض، قاضي مذكور در ماده (



صادره قطعي است. 
ـ نيروي انتظامي موظف است با اعالم سازمان نسبت به تعطيلي شركت يا مؤسسه برون شهري متخلف 2 تبصره    

اقدام نمايد. 
) به پرداخت جريمه، شركت يا مؤسسه برون 12ـ در صورت صدور رأي مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده (3 تبصره    

شهري متخلف موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأي قطعي، نسبت به پرداخت جريمه تعيين شده به حساب 
سازمان نزد خزانه داري كل اقدام نمايد. ارايه خدمات سازمان و ادامه فعاليت شركت يا مؤسسه برون شهري منوط به 

پرداخت جريمه و ارايه رسيد مربوط مي باشد. 
ـ به منظور كشف تخلفات و تهيه گزارش الزم در مورد عدم رعايت مقررات اين آيين نامه توسط شركت يا 14 ماده    

برون شهري، سازمان مي تواند تحقيقات و بررسيهاي الزم را به عمل آورد و رانندگان، شركت يا مؤسسه برون  مؤسسه
شهري و ساير دستگاههاي مرتبط مكلف به همكاري با سازمان مي باشند. 

ـ برنامه ريزي، ساماندهي و تدوين و تصويب ضوابط تأسيس و فعاليت شركتهاي امداد خودرو در جاده هاي كشور 15ماده
و چگونگي ارايه خدمات و صدور، تمديد و لغو پروانه فعاليت شركتهاي ياد شده، صرفاً بر عهده سازمان مي باشد. 

 فصل سوم ـ حمل و نقل درون شهري     
ـ شهرداري ها موظفند فعاليت هاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر در حريم شهرها را در قالب شركت يا 16 ماده    

مؤسسه حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت كنند. 
ـ فعاليت حمل و نقل عمومي بار و مسافر از طريق شركت يا مؤسسه اي صورت مي گيرد كه داراي پروانه فعاليت 17ماده

مجاز و معتبر از طرف شهرداري باشد. 
ـ شركت يا مؤسسه درون شهري مكلف است ضوابط ابالغي وزارت كشور در خصوص تأسيس و 18 ماده    

بهره برداري، ضوابط شهرداري در خصوص حمل بار و مسافر از قبيل سرويس دهي، سوار و پياده نمودن مسافر و تخليه 
بار در محل هاي مجاز، حركت و توقف وسيله نقليه و نيز مصوبات شوراي اسالمي شهر در خصوص نرخهاي مربوط را 

رعايت نمايد. 
) اين آيين نامه در مورد رانندگان شركت يا مؤسسه درون شهري و نيز 4ـ دارا بودن مدارك مذكور در ماده (19 ماده    

) حسب مورد براي وسيله نقليه مربوط الزامي است. 6) و (5رعايت ضوابط موضوع مواد (
تبصره ـ شركت يا مؤسسه درون شهري موظف به رعايت مقررات عمومي حمل كاال و ضوابط مصوب وزارت كشور در 

خصوص حمل و نقل مواد خطرناك و نحوه جابجايي كاال خارج از ابعاد استاندارد (محموالت ترافيكي) مي باشد. 
ـ رسيدگي به تخلفات شركت يا مؤسسه درون شهري در خصوص عدم رعايت مفاد و شرايط فصل سوم اين 20 ماده    

آيين نامه و تعيين جريمه نقدي مربوط و يا مدت تعطيلي و لغو پروانه متخلف بر عهده شهرداري و در مورد تخلفات 
ايمني و تصادفات ناشي از قصور يا تقصير شركت يا مؤسسه و اعمال اختيارات موضوع اين ماده بر عهده كميسيوني 

مستقر در شهرداري محل متشكل از نمايندگان شهرداري، نيروي انتظامي (پليس راهنمايي و رانندگي) و صنف مربوط 
خواهد بود. 

ـ در صورت احراز وقوع تخلف و عدم رعايت مقررات براساس اسناد و مدارك مربوط، مراجع رسيدگي كننده 21 ماده    



) در صورت لزوم با دعوت از مدير شركت يا مؤسسه ذي ربط، براي بار اول تذكر كتبي و براي بار دوم 20موضوع ماده (
به بعد متناسب با نوع و تكرار تخلف، شركت يا مؤسسه درون شهري متخلف را به ازاي هر تخلف از يك ميليون ريال 

تا پنج ميليون ريال جريمه خواهند نمود و در صورت تكرار تخلف بيش از سه بار و در مورد تخلفات منتهي به تصادفات 
جرحي يا فوتي ناشي از قصور يا تقصير شركت، مراجع ياد شده مجازند پروانه فعاليت شركت يا مؤسسه درون شهري را 

از يك ماه تا يك سال به حالت تعليق درآورده و در صورت تكرار تخلف براي بار چهارم بطور دائم لغو نمايند. 
) ظرف بيست روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض است و در 20ـ تصميم مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده (1 تبصره    

) قانون با حضور معترض و نماينده شهرداري رأي الزم را صادر مي نمايد و 5صورت اعتراض، قاضي مذكور در ماده (
رأي صادره قطعي است. 

ـ نيروي انتظامي موظف است با اعالم شهرداري نسبت به تعطيلي شركت يا مؤسسه درون شهري متخلف اقدام 2تبصره
نمايد. 

) به پرداخت جريمه، شركت يا مؤسسه درون 20ـ در صورت صدور رأي مراجع رسيدگي كننده موضوع ماده (3 تبصره    
شهري متخلف موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ رأي منوط به قطعي شدن آن، نسبت به پرداخت جريمه تعيين 

شده به حساب شهرداري اقدام نمايد. ارايه خدمات شهرداري و ادامه فعاليت شركت يا مؤسسه درون شهري منوط به 
پرداخت جريمه و ارايه رسيد مربوط مي باشد. 

ـ برنامه ريزي، ساماندهي و تدوين و تصويب ضوابط تأسيس و فعاليت شركتهاي امداد خودرو در محدوده 22 ماده    
شهرها و چگونگي ارايه خدمات، صدور، تمديد و لغو پروانه فعاليت شركتهاي ياد شده، صرفاً بر عهده وزارت كشور 

مي باشد. 

 جمهور ـ محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس                                                                                       


