
ها   در حال حاضر از طریق اینترنت به صورت مستقیم امکان پذیر می باشد. در برخی از سایت  استعالم خالفی خودرو با پالک

امکان استعالم خالفی به صورت   24امکان وارد کردن پالک به همراه بارکد گواهینامه وجود دارد اما در سامانه هایی مانند پیشخوان  

این روش نیازمند گوشی تلفن همراه هوشمند و متصل به اینترنت می  مستقیم و به کمک پالک وجود دارد. الزم به توضیح است که 

 .باشد و روشی برای استعالم پیامکی خالفی خودرو از طریق پالک وجود ندارد

در این مقاله به آموزش استعالم خالفی خودرو با پالک به صورت تصویری، راهنمای مشاهده و پرداخت خالفی ماشین به شیوه های  

، مراجعه حضوری، اپلیکشن ها و سایت راهور، چگونگی کاهش خالفی خودرو و  USSD ستعالم از طریق پیامک، کدمختلف مانند ا

 .نحوه اعتراض به آن به همراه مدارک مورد نیاز خواهیم پرداخت

  

 استعالم خالفی خودرو با پالک 

 :می پردازیم 24در این مطلب به استعالم خالفی خودرو در دو سایت قبضینو و پیشخوان 

 :و با استفاده از پالک به دو صورت امکان پذیر است  قبضینو  استعالم خالفی خودرو در سامانه

شود و جزئیات کامل جرائم  استعالم جزئیات خالفی و پرداخت با پالک: در این روش، تسویه خالفی در لحظه انجام می   •

لایر است که از اعتبار شما کسر و احراز   52,000با پالک ملزم به پرداخت  رانندگی قابل مشاهده است. استعالم خالفی 

 .گیرد هویت با کد ملی و شماره موبایل مالک وسیله نقلیه انجام می 

 استعالم مجموع خالفی با پالک بدون جزئیات: در این روش، امکان استعالم خالفی و مشاهده مجموع مبلغ جرائم امکان  •

توانید مجموع مبالغ خالفی وسیله نقلیه خود را مشاهده و  وش دیگر نیازی به احراز هویت نیست و می پذیر است. در این ر

 .با داشتن رمز پویا پرداخت نمایید

ستعالم تجمیعی بدون احراز  به دو صورت؛ استعالم کامل جزئیات و با تسویه آنی، و ا 24پیشخوان   استعالم خالفی خودرو در سامانه

 .تومان هستند 5200هویت امکان پذیر است. این دو روش مستلزم پرداخت مبلغ  

را در مرورگر خود وارد نمایید. سپس اولین سایت نمایش داده شده را انتخاب نمایید.در صفحه   24در ابتدا عبار پیشخوان  •

 .و قرار دارد را انتخاب نماییدنمایش داده شده گزینه خالفی خودرو که در بخش خدمات خودر

[caption id="attachment_826" align="aligncenter" width="758"]

 
 [caption/]استعالم خالفی خودرو با پالک
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در مرحله بعد با انتخاب گزینه استعالم کامل جزئیات و با تسویه آنی صفحه زیر نمایش داده می شود. اطالعات خواسته   •

شده شامل اطالعات وسیله نقلیه مانند پالک را وارد نموده و گزینه تایید و ادامه راانتخاب نمایید. دقت داشت باشید که گزینه  

 .ن سبز رنگ شده باشدباال سمت چپ روی در قسمت ماشی 
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در صورت اننخاب گزینه استعالم تجمیعی و بدون احراز هویت در مراحل پیشین صفحه ای مطابق تصویر زیر نمایش داده می شود  

 .برای موتور سیکلت تعریف نشده استکه تنها به شماره پالک خودرو نیاز دارد. استعالم خودرو بدون احراز هویت 

در مجموع این روش نیازی به کد ملی و شماره موبایل شخص ندارد و استعالم مجموع جرائم تنها با شماره پالک امکان پذیر  

روز کاری منتظر طی شدن   10تا   7شود و دیگر نیازی نیست   به صورت آنی انجام می 24است.همچنین تسویه خالفی با پیشخوان

 .حل اداری حذف خالفی از لیست پلیس راهور باشیدمرا

  

 روش های استعالم خالفی خودرو 

 .به طور کلی روش های استعالم خالفی خودرو شامل موارد زیر می شود که در ادامه به توضیح هر یک خواهیم پرداخت

 10مراجعه حضوری به مراکز پلیس+  •

 استعالم خالفی از طریق پیامک  •

 USSD یاز به اینترنت و با کداستعالم جریمه بدون ن  •

 استعالم جرائم و پرداخت آن ها از طریق سایت راهور  •

 استعالم خالفی با اپلیکیشن های موبایلی  •

  

 10پرداخت جریمه با مراجعه حضوری به مراکز پلیس+ 



این روش که از قدیمی ترین روش های پرداخت جریمه محسوب می شود هنوز هم بین افرادی که چندان اعتمادی بع اینترنت ندارند  

( خالفی خودرو خود را   99هزار تومان ) تعرفه سال   30رایج است. در این روش افراد با مراجعه به مراکز پلیس و پرداخت مبلغ 

 خت جرایم هم از دستگاه پوز موجود در مرکز پلیس و یا مراجعه به یکی از شعب بانک ملی و یادریافت خواهند کرد. برای پردا 
ATM  های این بانک می توان استفاده کرد. از معایب مراجعه حضوری می توان به صف های طوالنی این اداره اشاره کرد بنابراین

م تاکید به پرداخت حضوری دارید بهتر است برای پرداخت  بهترین و سریع ترین روش، پرداخت به صورت اینترنتی است اگر ه 

 .جرائم باالی یک میلیون تومان به مراکز راهنمایی رانندگی مراجعه نمایید

  

 مدارک مورد نیاز برای پرداخت جرایم خودرو به صورت حضوری 

 اصل کارت شناسایی مالک خودرو  •

 سند مالکیت خودرو  •

 نامه شخص ثالث  بیمه •

انونا اجباری می باشد و همه افراد موظف به پرداخت مبلغ آن می باشند. این بیمه، خسارات جانی و مالی افراد را  بیمه شخص ثالت ق

در تصادفات پوشش می دهد. بیمه ی دیگری هم تحت عنوان بیمه بدنه وجود دارد که خسارات وارده به خودروی خود شخص را  

 .ی رفع خالفی خودرو مورد نیاز نمی باشدپوشش می دهد که از بیمه های اجباری نبوده و برا 

  

 استعالم خالفی خودرو از طریق پیامک

ارسال نمایید. شما بعد از این پیامک، پیامک   1101202020را به شماره    VIN کد  برای دریافت میزان خالفی خودرو با پیامک،

برای پرداخت عوارض خودرو در دسترس است.   دوم حاوی شناسه پرداخت و قبض را دریافت خواهید کرد. سپس اطالعات مد نظر

های پرداخت قبوض مراجعه کرده و مبلغ را پرداخت نمایید. الزم به  های بانکی و اپلیکیشن  توانید به خود پردازها یا سایتشما می  

 .پذیر استذکر است که گرفتن خالفی موتور هم با پیامک امکان

  

 USSD با کد استعالم جریمه بدون نیاز به اینترنت و

 :برای استعالم خالفی خودرو بدون اینترنت باید مراحل زیر را طی نمایید

 :می باشد را شماره گیری نمایید. سپس گزینه های زیر نمایش داده می شود* ۱۱۰الف( کد استعالم خالفی خودرو با موبایل که #

 خدمات قابل ارائه  •

 خدمات در دست اقدام  •

 .اشین را ببینید، باید گزینه اول یعنی خدمات قابل ارئه را اانتخاب نماییدخواهید میزان خالفی ماگر می 

ب( در مرحله بعدی، گزینه استعالم خالفی خودرو با عدد یک مشخص شده است بنابراین عدد یک را وارد و گزینه ارسال را انتخاب  

 .نمایید

رقمی پشت کارت خودروی خود را وارد   ۱۷شماره  دریافت می کنید،در این صورت VIN ج( سپس پیامی مبنی بر درخواست کد

 .تان باید انگلیسی باشد کنید. در زمان وارد کردن کد، زبان کیبورد گوشی 

 .توانید میزان جریمه را پرداخت و تسویه نماییدد( حاال مبلغ جرایم خودرو قابل مشاهده است که در مراحل بعد می 

  

 استعالم و پرداخت جریمه از طریق سایت راهور 



برای استعالم و پرداخت خالفی با پالک می توانید از طریق سایت راهور نیز اقدام نمایید برای این منظور مراحل زیر را دنبال  

 :نمایید

 .در مرحله اول به سایت پلیس راهور مراجعه نمایید •
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سپس گزینه خدمات و سپس پرداخت الکترونیکی جرائم که مطابق تصویر زیر در باالی قسمت قرمز رنگ قرار دارد و در   •

تدای لیست قابل مشاهده است را انتخاب نمایید. در صفحه ای که باز می شود باید شناسه قبض و مبلغ قابل پرداخت را  اب 

 .وارد نمایید
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پیش از مرحله فوق از طریق گزینه استعالم میزان تخلفات رانندگی و وارد کردن بارکد کارت خودرو، فهرست تخلفات    •

 .خود را مشاهده نمایید
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باشید که برای ثبت تخلفات در این سایت به حداقل یک هفته زمان نیازاست بنابراین فهرست تخلفاتی که در این سایت   توجه داشته 

ها در سایت راهور، استعالم خالفی یا مشاهده قبض  نمایش داده می شود به روز نیست و برای یک هفته ی گذشته است. پرداختی

  120س راهور همراه است. برای استعالم خالفی های موتور سیکلیت باید به سایت راهوارساعته در سایت پلی  ۷۲جریمه نیز با تاخیر 



پی شما برای خارج از کشور باشد یا در زمان مراجعه به سایت  مراجعه نمایید. در صورتی که آی   rahvar120 به آدرس

 .برای شما باز نخواهد شد ۱۲۰فیلترشکنتان روشن باشد، سایت راهور 

  

 الفی خودرو با اپلیکیشن های موبایل استعالم خ 

امروزه وجود انواعی از اپلیکیشن ها، شیوه زندگی افراد جامعه را تغییر داده است به نحوی که برای دستیابی به انواعی از خدمات  

ه یک تلفن همراه  مانند پرداخت قبوض آب، برق و گاز یا انتقال وجه و اعالم موجودی حساب و بسیاری از کار های دیگر، تنها نیاز ب 

 .متصل به اینترنت دارید

این امکانات به همین جا ختم نمی شود و در پرداخت و استعالم جرائم رانندگی نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده است. اپلیکیشن  

توانید این هایی مانند آپ، تاپ، قبضینو، سکه، فرمون و …. امکان استعالم و پرداخت قبض جریمه را دارند. به راحتی می 

ها را نصب کنید و میزان تخلفات رانندگی خود را صفر کنید. در ادامه فهرستی از اپلیکیشن های قابل استفاده بدین منظور را  اپلیکیشن

 .قرار داده ایم

  

 نرم افزارهای استعالم خالفی موجود در بازار 

 .ها دسترسی داشته باشیدتوانید به این برنامه  ار می  ها در برنامه بازبا کپی کردن هریک از عبارات زیر و وارد کردن آن 

 استعالم خالفی خودرو  •

 استعالم میزان خالفی خودرو جدید  •

 خالفی خودرو  •

 خالفی خودرو پر سرعت  •

 ۱۰خالفی|پلیس+ •

 استعالم خالفی خودرو )پرداخت جریمه(  •

 استعالم خالفی خودرو هوشمند - فرمون •

  

 google play نرم افزارهای استعالم خالفی خودرو موجود در 

در گوشی های همرا اندرویذ امکان نصب برنامه ها از طریق گوگل پلی وجود دارد.اگر شما هم از طرفداران این روش دسترسی به  

ی جستجو و نسبت به دانلود  نرم افزار های مختلف هستید کافی است برای استعالم خالفی خودرو خود عبارات باال را در گوگل پل

 :دهند که به شرح زیر است های بیشتری را ارائه میها قابلیتیکی از موارد باال اقدام نمایید. برخی از این اپلیکشین

 هشدار نزدیک شدن به محدوده ترافیک  •

 هشدار عبور از سرعت مجاز  •

 خرید بیمه شخص ثالث  •

 استعالم تصادفات رانندگی •

 خدمات پلیس  •

 های جرایم جدول تعرفه  •



 .کلیک کنید سامانه نوبت دهی تعویض پالک برای اطالع از 

  

 فی خودرو چگونگی کاهش خال

با توجه به گفته رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهنمایی و رانندگی، در مورد رسیدگی به شکایات تخلفات راهنمایی و رانندگی مربوط  

 :به خودرو دو فرآیند وجود دارد 

ت  یک مورد آن، اعتراض به قبض جریمه است که در این صورت باید به مرکز اجرائیات منطقه و یا شهرستان محل سکون  •

 .مراجعه کرده و موضوع شکایت خودر را در منطقه مطرح کند، که در همان محل قابل رسیدگی و اصالح است

مراجعه کند و در خواست   ۱۰بایست ابتدا به دفاتر پلیس +اما اگر فرد نسبت به وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد، می   •

شود؛ و براساس قانون، ظرف  ت کل کشور ارسال می اعتراض دهد. این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیا

ساعت باید به موضوع رسیدگی شود. البته این رسیدگی معموال در کمتر از چند ساعت انجام و پاسخ داده   ۲۴حداکثر 

 .شودمی

دهند پر کنید. بعد  ی ترین کار این است که به مرکز اجرائیات پلیس راهور مراجعه و فرمی که برای شکایت در اختیار شما قرار ممهم 

از ارائه فرم و مدارک الزم، کارشناس موضوع شکایت را بررسی و نتیجه را بعد از چند ساعت یا چند روز اعالم خواهد  

کرد.اعتراضاتی که به میزا تخلفات وارد می شود معموال مواردی مانند عدم توان مالی در پرداخت هزینه مشخص شده، عدم حضور  

بت جریمه، اشتباه صادر شدن جریمه برای او به جای شخص دیگری و مواردی از این قبیل. در حال حاضر و با  در محل در هنگام ث 

توجه به شرایز ویژه کرونا ثبت اعتراضات به جریمه به صورت اینترنتی و از طریق سایت اهور امکان پذیر است اما شهروندان  

 .به صورت حضوری مراجعه نمایند   10تومان باید به مراکر پلیس+تهرانی برای اعتراض به جریمه های باالی یک میلیون 

 :از مدارک الزم در زمان کاهش خالفی خودرو می توان به موارد زیر اشاره کرد 

 اصل کارت ملی مالک خودرو  •

 اصل سند مالکیت خودرو  •

 تکمیل فرم درخواست  •

 کارت شناسایی معتبر دارنده خودرو یا وکیل قانونی  •

  

 آخرین اخبار خالفی خودرو 

 طرح ترخیص فوق العاده وسایل نقلیه در کرمانشاه اجرا می شود 

بنا بر گزارش رییس پلیس این استان در این طرح شرایط ویژه ای فراهم شده تا مالکان وسایل نقلیه توقیفی با تسهیالت بیشتری نسبت  

ود: امکان تقسیط یک ساله خالفی خودرو و ترخیص بدون ارائه بیمه  به رفع توقیف خودرو یا موتورسیکلت خود اقدام کنند. وی افز

 .نامه شخص ثالث تنها با ارائه تعهد مبنی برعدم تردد از جمله تسهیالتی است که در این طرح فراهم شده است

 امکان رویت تصویر ثبت شده از دوربین راهنمایی رانندگی در اپلیکیشن پلیس من 

ان نسبت به صادر شدن جرائم اعتراضاتی مانند عدم حضور در محل اعالم شده در قبض جریمه و یا عدم  گاهی پیش می آید که رانندگ

رانندگی در زمان مشخص شده در قبض را دارند.پیگیری حذف این جرائم اشتباهی نیز متأسفانه نیاز به صرف زمان و فرایندی بسیار  

شود، از پیگیری برای حذف جریمه اشتباهی خود  ونه جرائم برایشان لحاظ می گکننده دارد که البته بسیاری از افرادی که این خسته 

پردازند.اکنون این امکان وجود دارد که فرد معترض با حضور در مراکز اجرائیات پلیس راهور  ها را میشوند و جریمه منصرف می 

امکان   است مشاهده کند.در حال حاضر نیزطور مثال در جاده جریمه شده های رسیدگی، تصویر آن خودرویی را که به یا هیئت

 .مشاهده خالفی خودرو و رؤیت تصویر دوربین در اپلیکیشن پلیس من وجود دارد

 .کلیک کنید PDF برای دانلود این مقاله به صورت

https://mashwerat.com/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%86%d9%88%d8%a8%d8%aa-%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%88%db%8c%d8%b6-%d9%be%d9%84%d8%a7%da%a9/


 خالصه مطالب 

نمایید و رسید تسویه و    به لحاظ قانونی پیش از مراجعه به مرکز تعویض پالک، باید ابتدا نسبت به پرداخت خالفی خودرو اقدام 

ترین دغدغه ساکنین کالن شهرها، زمان است، تصمیم   که یکی از بزرگ همراه داشته باشید. از آنجایی پرداخت جریمه خودرو را به 

فی  ترین زمان اقدام به استعالم خالهای پرداخت خالفی ماشین را معرفی کنیم تا بتوانید در کوتاه گرفتیم در این مقاله تمامی روش 

خودرو و پرداخت آن نمایید. همچنین به بررسی نحوه پرداخت خالفی با پالک به صورت آموزش تصویری، چگونگی کاهش خالفی  

 .خودرو و مواردی از این دست پرداخته شد

 


