
:مبلغ همیاري تخلفات رانندگی -

)ریال ( مبلغ مصوبه شرحکدردیف
50,000عدم استفاده از کاله ایمنی توسط راننده و سرنشین موتور سیکلت در حین رانندگی1111

100,000تولید صداي نامتعارف یا ناهنجار-بوق زدن در محلهاي ممنوعه یا بوق زدن غیر ضروري و مکرر 2112

3113
ورود و تردد وسائل نقلیه غیر مجاز در معابر ، محدوده ها( عبور وسائل نقلیه از پیاده رو و معابر ویژه 

100,000)و مناطقی که ممنوع اعالم شده 

4114
عدم توجه به به فرمان-عدم توجه به ایست یا پرچم مراقبین عبور و مرور محصلین یا پلیس مدرسه 

150,000عدم توجه به اخطار و تذکر پلیس-ایست و حرکت پلیس 

100,000توقف دوبله در محل ایستادن ممنوع5115

100,000نداشتن پالك جلو ، عقب یا ناخوانا بودن آن6116

100,000حرکت بطور مارپیچ7117

100,000عبور از چراغ قرمز راهنمائی و رانندگی8118

150,000تجاوز از سرعت مجاز9119

100,000سبقت غیر مجاز در راههاي دو طرف10120

11121
ها و مناطقیورود و تردد وسائل نقلیه غیر مجاز در معابر ، محدوده-) ورود ممنوع( عبور از محل ممنوع 

100,000که ممنوع اعالم شده

60,000مقررات مربوطه در معابر خط کشی شدهحرکت ننمودن وسایل نقلیه بین دو خط یا تغییر حرکت بدون رعایت 12122

150,000هرگونه حرکات نمایشی مانند دور زدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روي یک چرخ13124

120,000حرکت از مسیر خالف جهت تعیین شده14125

200,000حمل بار بیش از ظرفیت مجاز وسیله نقلیه که موجب ریزش بار گردد15126

100,000روشنایی در شب) سیستم ( نقص فنی موثر یا نقص در سامانه 16127

100,000نداشتن برچسب تردد17128

200,000ارائه برچسب تردد تقلبی18129

100,000تجاوز به سطح گذرگاه عابر پیاده19131

100,000استفاده از تلفن همراه یا وسایل ارتباطی مشابه در حین رانندگی20132

100,000همراه نداشتن گواهینامه رانندگی ، کارت وسیله نقلیه و بیمه نامه شخص ثالث21133

100,000توقف وسائل نقلیه در پیاده رو22134

100,000)توقف مطلقاً ممنوع ( توقف در محل ایستده ممنوع 23135

100,000عدم رعایت حق تقدم عبور24136

100,000استفاده از کمربند ایمنی توسط راننده یا سرنشینان وسیله نقلیه در حال حرکتعدم 25137

100,000فرعی به اصلی- عدم رعایت حق تقدم عبور 26138

100,000)که قبالً اعالم شده است ... براي دفاتر آژانس و ( عدم استفاده از لباس فرم 27139

100,000ظاهري خودرواستاندار نبودن وضعیت 28140

50,000عدم ارائه کارت تردد موتورسیکلت29141

150,000نقص فنی چراغهاي راهنما در وسیله نقلیه30142

طبق نظر کارشناسیتعیین جریمه تخلف منجر به تصادف طبق نظر کارشناس مربوطه31143
500,000آتش زدن ضایعات32148

300,000متخلف توسط جرثقیلهزینه حمل خودرو 33149




