
، سامانه ای است که کلیه شهروندانی که قصد استعالم خالفی خودرو خود را دارند  استعالم خالفی خودرو در سایت راهور

به راحتی امکان پذیر  با وارد کردن شماره بارکد  می توانند از آن استفاده نمایند.استعالم خالفی خودرو در سایت راهور

بسیار زیاد است که در ادامه تمامی وارد توضیح داده میشود  rahvar120.ir است .امکانات استعالم خالفی خودرو در

همچنین ما در این مقاله نحوه مشاهده خالفی ماشین در سایت راهور را به صورت کامل توضیح می دهیم.اگر در خصوص 

 .و مشاهده اینترنتی خالفی خودرو سوالی دارید با ما در ادامه مقاله همراه باشید  rahvar120.ir استعالم خالفی خودرو در

  

 های استعالم تخلفات رانندگی راه

 :های زیر اقدام کنند توانند از راه افراد برای استعالم جرائم رانندگی می

 مشاهده اینترنتی خالفی خودرو با مشاهده در rahvar120.ir 

  خالفی خودرو با اپلیکشن هاگرفتن استعالم 

 های استعالم و پرداخت جرائم رانندگی سایت 

 و آن از طریق کد خالفی خودرو با پیامک استعالم USSD * 111به شماره# 

 های پرداخت از طریق دستگاه ATM 

  ۰۱مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+ 

  

 اطالعیه

مدارک اتومبیل از جمله: بیمه شخص ثالث در مراجعه  همراه داشتن  +۰۱برای استعالم خالفی از طریق دفاتر پلیس 

 .الزامی است+ ۰۱حضوری به دفاتر پلیس 

  

 استعالم خالفی خودرو در سایت راهور

در این چند سال اخیر با الکترونیکی شدن همه خدمات ، پلیس راهنمایی و رانندگی نیز خدمات زیادی را از حالت حضوری 

حضوری در اختیار شهروندان قرار داد .استعالم خالفی خودرو نیز یکی از همین  خارج و به صورت اینترنتی و غیر

خدمات ، پلیس راهنمایی و رانندگی می باشد.استعالم خالفی خودرو در سایت راهور با هدف ارائه خدمات اینترنتی به 

 . تمامی افراد جامعه راه اندازی شده است

در  سامانه نوبت دهی تعویض پالک سایت پرداخت جریمه رانندگی، رانندگی، تخلفات این سایت امکان زیادی مانند ستعالم

 به نشانی اینترنتی  وضعیت پالک فک شده و .... دارد .استعالم خالفی خودرو در سایت راهور استعالم سراسر کشور و

rahvar120.ir را استعالم بگیرید میباشد که به راحتی و با وارد کردن بارکد خودرو می توانید خالفی خودرو خود. 

  

 اطالعیه

استعالم خالفی وسیله نقلیه و نمره منفی گواهینامه و سایر خدمات پلیس راهور فقط برای همان کد ملی ای امکان پذیر است 

 .که با آن در سامانه سخا ورود کرده اید



  

  راهنمای تصویری استعالم خالفی خودرو در سایت راهور

می باشد . پس جهت استعالم خالفی خودرو در سایت راهور مراحل زیر را طی   rahvar120.ir استعالم خالفی خودرو در

 نمایید

  .شوید  rahvar120.ir ابتدا وارد سامانه1-

 .کلیک نماییددر منوی اصلی سایت بر روی گزینه استعالم تخلفات رانندگی -2

  

 

  

 .اکنون وارد استعالم خالفی خودرو می شوید-3

  

 

  

 نحوه دریافت استعالم خالفی خودرو در سایت راهور

را دانلود نمایید و  121ر می شوید میتوانید نرم افزار راهو rahvar120.ir زمانی که وارد سامانه استعالم خالفی خودرو در

 .میتوانید استعالم خالفی خودرو خود را دریافت نمایید  همچنین

برای دریافت استعالم خالفی خودرو در در سایت راهور باید مراحل زیر را طی نمایید که به صورت کامل و مفصل برای 

 .شما توضیح داده ایم

 اطالعیه

 .خالفی خودرو در سایت راهور می باشد مستلزم ثبت نام در سامانه برای استعالم خالفی خودرو در سایت راهور 

  

رفته و وارد منوی اصلی و قسمت استعالم تخلفات رانندگی  rahvar120.ir به نشانی 121ابتدا وارد سامانه پلیس راهور  -1

 .شوید

 

http://rahvar120.ir/
http://rahvar120.ir/


  

بعد از ورود به بخش استعالم تخلفات رانندگی به بخش ثبت نام می رسید که در صورتی که قبال در این قسمت ثبت نام -2

خود را در کادرهای نکرده باشید باید ابتدا ثبت نام نمایید و چنانچه از قبل ثبت نام کرده اید، نام کاربری و کلمه عبور 

 .شوید rahvar120.ir مربوطه وارد کرده و وارد سامانه استعالم خالفی خودرو در

  

  

 

  

و به صورت دقیق وارد   باید کد ملی و تاریخ تولد و اطالعات خواسته شده را درست در صفحه جدید در زمان ثبت نام-3

نمایید و در نهایت تیک کنار عبارت )قوانین ثبت نام را مطالعه و تایید کردم( را بزنید. پس از پر کردن تمام موارد خواسته 

 .دکمه شروع ثبت نام را انتخاب و کلیک نمایید  شده

  

 

  

در مرحله بعد در سامانه استعالم خالفی خودرو در سایت راهور یک کد تایید به شماره همراه شما ارسال می گردد، که -4

در کادر مربوطه زده و سپس رمز عبور مورد نظر خود را وارد نمایید و در کادر سوم مجدد تکرار  شما باید این کد را

 .کرده و دکمه ثبت نام را انتخاب و کلیک نمایید

  

 

  

اکنون پیغامی مبنی بر اطالعات شما جهت بررسی دریافت گردید، نمایش داده می شود و سپس در صورت تایید پیامکی -5

 .حاوی ایجاد حساب کاربری برای اشما ارسال می شود

دید مجدد وارد سامانه شده و به کمک نام کاربری و رمز عبور خود وارد سامانه استعالم زمانی که این پیامک را دریافت کر

 .خالفی خودرو در سایت راهور شوید

  

 



  

باید شماره بارکد کارت خودرو خود را وارد کرده   مجدد به سامانه استعالم خالفی خودرو در سایت راهور پس از ورود-6

 .و دکمه استعالم را کلیک نمایید

  

 

  

 نحوه اعتراض به استعالم خالفی خودرو در سایت راهور

 : دارای دوبخش می باشد نحوه اعتراض به استعالم خالفی خودرو در سایت راهور 

 اعتراض به قبض جریمه 

 .اگر به قبض جریمه خود اعتراض دارید باید به مراکز اجرائیات پلیس راهور مراجعه کرده و شکایت خود را مطرح نمایید

  

 عتراض به صورت وضعیت تخلفات و استعالم خالفی خودرو در سایت راهورا 

مراجعه  11اگر نسبت به صورت وضعیت تخلفات و استعالم خالفی خودرو خود اعاتراض دارید باید ابتدا به دفاتر پلیس + 

تم مشاهده نمایید . ساعت آینده نتیجه اعتراض خودر را ار طریق سیس 22کرده و اعتراض خود را ثبت نمایید .سپس در 

 .از طریق سیستم به مراکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و سپس قابل مشاهده می باشد 11اعتراضات از ظریق پلیس + 

پالک با کد ملی نیز از دیگر  استعالم نبوده بلکه 121پلیس راهور  سایت توجه بفرمایید که استعالم خالفی خودرو تنها امکان

 .می باشد سامانه امکانات این

 rahvar120.ir سایر امکانات استعالم خالفی خودرو در

بر گرفتن خالفی ، خدمات غیر حضوری زیادی دارد که کاربران می توانند   استعالم خالفی خودرو در سایت راهور عالوه

 :از آن ها بهره مند شوند، امکاناتی نظیر

 نمره منفی گواهینامه استعالم 

 مراکز تعویض پالک دهی نوبت 

 پرداخت الکترونیکی جرائم 

 سامانه نقل و انتقال اینترنتی خودرو 

 صدور گواهینامه رانندگی به صورت اینترنتی 

 (نام سامانه خدمات الکترونیک انتظامی )سخا ثبت 

 استعالم تصادفات رانندگی 

 رهگیری مدارک سازمانی 

  



 مزایا و معایب مشاهده اینترنتی خالفی خودرو

مزایا و معایبی به همراه دارد که به صورت زیر   سایت راهور و مشاهده اینترنتی خالفی خودرو استعالم خالفی خودرو در

 :بیان شده است

  معایب استعالم خالفی خودرو در سایت راهور  مزایا استعالم خالفی خودرو در سایت راهور

 پایین بودن سرعت ارائه خدمات به خاطر احراز هویت سخا معتبرترین راه برای استعالم و پرداخت جرائم رانندگی

 آفالین بودن اطالعات مربوط به استعالم و پرداخت خالفی امکان انتخاب و پرداخت موردی تخلفات رانندگی

 پایین بودن سرعت در وارد کردن کد کپچا امکان استعالم از طریق بارکد مندرج در کارت ماشین

  

 اخبار پیرامون استعالم خالفی خودرو در سایت راهور

  برای استعالم خالفی خودرو 121اعالم آدرس جدید سایت راهور 

در پی این به روز رسانی سایت راهور مدتی از دسترس خارج بود و هموطنان برای دریافت خالفی خودرو و 

راهور صورت گرفته است شیوه نمایش جریمه ها تغییر موتورسیکلت خود با مشکل مواجه بودند. با تغییراتی که در سایت 

یافته و اندکی بهتر شده است. برای دسترسی به سایت راهور جهت استعالم خالفی خودرو به 

 .مراجعه کنید http://service.rahvar120.ir/page/infractions-police آدرس

 خالصه مطلب 

، سامانه ای است که کلیه شهروندانی که قصد استعالم خالفی خودرو خود را دارند  استعالم خالفی خودرو در سایت راهور

می توانند از آن استفاده نمایند.ما در این مقاله آموزش تصویری و کاملی از استعلم خالفی خودرو در سایت راهور را 

ص مشاهده اینترنتی خالفی خودرو سوالی توضیح دادیم و مزایا و معایب آن را بیان کردیم.اگر بعد از مطالعه مقاله در خصو

دارید با کارشناسان ما مطرح کرده و در زیر این مقاله کامنت بگذارید.کارشناسان ما در اولین فرصت پاسخ گو شما عزیزان 

 .می باشند

  

 


