
   
 

 بسمه تعالی

 

 

 * پیش گفتار 
الحمداله رب العالمین والصلوه والسالم علی سید المرسلین قال نبی )ص( اطلبوالعلم من المهد الی اللحد که 

اگمر در  ید حتمیمفرموده است علمم را بیاموزبرگردان آن به فارسی زگهواره تا گور دانش بجوی هست یا باز 

چین باشد که در اینجامنظور بعد مسافت و سختی و دوری راه تا چین بوده است بنابراین تکلیف روشن است 

 بایستی در جهت اعتالی دانش و بینش خود همواره تالش کنیم . 

 حکیم ناصر خسرو گفته است : یا اینکه 

 یر آوری چرخ نیلوفری رابز    درخت تو گر باردانش بگیرد 

پیمدا میکنمد  حققی است زمانی تتهمانطوریکه استحضار دارید : اقدام به کارشناسی یک امر و موضوع طریق

که نظر به ابرازی بر پایه دانش و پشتوانه علمی مبتنی باشد ، در ثانی با دانش روز پیونمد خمورده ثالًماا بایمد 

یین نظریمه ضمروری و یما بمستدل و صریح باشد کارشناس رسمی مکلف است نکات و توضیحاتی که برای ت

آن منعکس نمایمد . کارشمناس رسممی کارشناسان مشخص گردیده است بطور کامل در توسط شورای عالی 

موظف است در حدود صالحیت خود نظریه کارشناسی را بطور کتبی و در مهلت مقرر بمه مراجمذ  ی ربمط 

 تسلیم و نسخه ای از آن را تا مدت حداقل پنج سال بعد از تاریخ تسلیم نگهداری نماید . 

ت عادله روز از طرف کارشناس رسمی است یادآوری میشود د رموارد یکه انجام معامالت مستلزم تعیین قیم

 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود .  6 تانظریه اعالم شده حداکًر 

ضوع را به طور کتبی اعالم و از مبمادرت رد موکلف است در امور ارجاعی در صورت وجود جهات مکارشناس 

انتظامی محکم خواهد شد جهات  به کارشناسی امتناع نماید در غیر اینصورت متخلف محسوب و به مجازات

 .رد کارشناسی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی است 

اکنون واحد درسی که قرار است درباره آن بحث کنیم موضوع قوانین و مقررات موجود در ارتباط با ارزیابی و 

 است . زمینی اجرت المًل وسائل نقلیه موتوری 

 

 فقیت برای همکاران گرامی با آرزوی مو      

 اسعد استیفائی      

 

 

 



 
 

 نحوه محاسبه اجرت امًل 

ف ـال  

 

  : المثل اجرت *تعریف

 

ن طمرفین از مال دیگری منتفذ شود و عین مال باقی مانده باشد و برای مدتی که منتفذ شمده بمیاگر کسی 

 بمور بدهنمدمال االجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافذ استیفا شده باشد به صاحب ممال مز

 ورت اخیمرصمکمه در  اجرت المًل نامیده می شود خواه استیفا مزبور به ا ن مالک باشد و خواه بدون ا ن او

 اجرت المًل جنبه خسارت را هم دارد و گاهی به معنی عوض المًل گویند . 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون تومان ارزش وسیله نقلیه ضریب هزینه ها  150تا  1
1

25
ارزش وسیله نقلیه منظورمی گردد مدت اجاره بمر حسمب مماه  

 میلیون تومان باشد نحوه محاسبه به ترتیب زیر است .  50محاسبه می شود . برای مًال چنانچه ارزش یک وسیله نقلیه 

 ها  ارزش وسیله نقلیه مدت بر حسب ماه   ضریب هزینه                         

 000/000/50×25/1×1=2میلیون تومان 

این میزان برای اجرت المًل یک ماه از فصل بهار لحاظ میشود و برای فصل تابستان بهمین ترتیب در خصوص فصمل پمائیز و 

میزان اجاره فصول بهار و تابستان یعنمی در ایمن مًمال ½زمستان که محدودیت زمان کار و  موقعیت جغرافیائی مطرح است 

 د. یک میلیون تومان در نظر گرفته میشو

 میلیون تومان  1+1+2+2=6 

 زمستان + پائیز+تابستان+بهار 

 6:4=5/1میلیون تومان اجرت المًل ماهانه 

 که بطور متوسط محاسبه گردیده است . 
بمانظر ( …اکنون به میزان اجرت المًل بدست آمده بر اساس مناطق جغرافیائی مانند ) وجود شرجی ، رطوبت ، کوهسمتانی بمودن راه و

اجرت المًمل ممورد درخواسمت را  میزان %20تا  15رسمی منتخب و تشخیص موقعیت موصوف و سایر عوامل موثر می تواند کارشناس 

 اضافه نماید. 

 20+15=35     5/1+%17+67/1=7/1میلیون تومان 

17%=2÷35 

ون توممان میلیم 50د که ارزش آن ای خواهد بو معادل یک میلیون و هفت و صد هزار تومان در ماه میزان اجرت المًل یک وسیله نقلیه

 بوده است . 

 

 

زمینی موتوریوسائط نقلیه  

 ارزش وسیله نقلیه به میلیون تومان 



 
 

 ج

 ب

 

 

 

 ریال  000/000/000/5الی  000/000/500/1برای وسائط نقلیه از 

1ضریب 

35
 منظور شده است .  

 منظور می گردد . ½فصول بهار و تابستان محاسبه برای فصول پاییز و زمستان 

 ریال  000/000/000/7الی  000/000/000/5برای وسائط نقلیه از 

1ضریب 

40
 منظور شده است . 

 لحاظ می گردد .  ½برای فصل بهار و تابستان محاسبه و برای فصول پائیز و زمستان 

 ریال به باال  000/000/000/7برای وسائط نقلیه از 

در این  ریالی وسیله نقلیه در زمان مورد درخواستارزش ضربدر  ضریب هزینه ×میزان اجرت المًل = مدت 

1حالت ضریب هزینه 

45
 منظور شده است.  

 فصول بهار و تابستان را محاسبه می کنیم . 

 فصل بهار و تابستان لحاظ میشود.  ½برای فصول پائیز و زمستان 

کنمیم  ممی  4یم بمر حاصل جمذ یکماه فصول بهار و تابستان و پائیز و زمستان را جمذ نموده و سپس تقسم

 آنچه بدست می آید بعنوان اجرت المًل خالص وسیله نقلیه مورد نظر در یکماه است. 

 

 

 

برای وسایل ویژه بند ح جدول پیوست اقدام می گردد . قابل  کر است ضریب هزینه 
1

20
 میباشد .  

 

 

 

 

 

 



 
 

 مـحاسبه اجـرت المثـل وسـائط نـقلیه 

************************************ 
 

محاسبه ضریب  ارزش دستگاه به میلیون تومان ردیف

 هزینه

 میزان اجرت المًل در یک ماه

  %4/3 میلیون تومان  000/150ار مبنا تا  1

  %5/2 میلیون تومان  500تا  150از  2

  %25/2 میلیون تومان  700تا  500از  3

  %2 به باال  700از  4

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 محاسبه اجرت المثل وسائط نقلیه ویژه 

 

 میزان اجرت المًل در یک ماه ضریب هزینه هامحاسبه ارزش دستگاه به میلیون تومان ردیف

 میلیون تومان 000/000/40 5% 000/000/800 1

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ارزش دستگاه = میزان اجرت المًل × ضریب هزینه × برابر مًال : ماه

000/000/40 =5%×000/000/800 
 

 

 

 ارزش هر دستگاه   میزان اجرت المًل    ضریب هزینه                                                            

 در ماه                                                    

 

*توضیح : کارشناس رسمی دادگستری منتخب می تواند با در نظر گرفتن موقعیت مکانی و زممانی و وضمعیت 

 اجرت المًل به دست آمده اضافه نماید . %30دستگاه تا میزان 
 

 

 

 

 



 
 

 تن نو و بدون ساعت کار 50الی 30قیمت و اجاره ماهانه بیلهای هیدرولیکی 

مدل دستگاه با سال  برند دستگاه  ردیف

 2016ساخت 

وزن  کشور سازنده  اجاره روزانه  اجاره ماهیانه  قیمت فروش 

 دستگاه 

 45الی  30 000/000/615 330 هیوندایی  1

 میلیون 

 500/1ا الی 

 میلیون 

 32700 کره جنوبی 

 42600 // // // 000/000/780 430 هیوندایی  2

 52400 // // // 000/000/960 520 هیوندایی  3

 35800 چین // // 000/000/540 360 سانوارد  4

 45800 // // // 000/000/810 470 سانوارد  5

 36700 /// // // 000/000/752 936 لیوگانگ  6

 45500 // // // 000/750/062/1 945 لیوگانگ  7

 36000 // // // 000/000/642 336 چانگلین  8

 32900 ژاپن // // 000/000/795 350 هیتاچی  9

 46800 // // // 000/500/362/1 470 هیتاچی  10

 31250 ترکیه // // 000/000/707 300 هیدرومک  11

 39000 // // // 000/000/772 370 هیدرومک  12

 تومان می باشد.کلیه قیمتها به 

 کلیه هزینه های جاری اعم از روغن و حقوق اپراتور و غیره به عهده صاحب دستگاه ) اجاره دهنده ( می باشد . 

 



 
 

 دست دوم کارکرده تن 30الی 20قیمت و اجاره ماهانه بیلهای هیدرولیکی 

برند  ردیف

 دستگاه 

 مدل دستگاه

 کارکرده 

سال 

 ساخت

 قیمت فروش

 تومان( )میلیون

 اجاره ماهیانه

 تومان(  )میلیون

 اجاره روزانه

 تومان(  )هزار

کشور 

 سازنده 

وزن 

 دستگاه 

کره   000/700الی000/500  000/000/25الی000/000/15 320الی280 2012 220-7 هیوندایی  1

 جنوبی 

21700 

 21900 // // // 420الی400 15یا2014 220-9 هیوندایی  2

 22800 چین // // Ze230 2012 240 زوم الیون  3

 21300 // // // 310الیSwe210 2014 280 سانوارد  4

 Swe230lc 2014 380 // // // 22600 سانوارد  5

 Sy15c 2014 240 // // /// 21500  سانی 6

 20500 // // // 230الی210 2012 920 لیوگانگ 7

 22000 // // // 230الی210 2012 225 چانگلین  8

 21200 ژاپن // // 260الی 240 2010 220 هیتاچی  9

 23400 // // // 300الی270 2010 240 هیتاچی  10

 22600 ترکیه // // 240الیHmk220 2011 220 هیدرومک 11

 کلیه قیمتها به تومان می باشد.

 کلیه هزینه های جاری اعم از روغن و حقوق اپراتور و غیره به عهده صاحب دستگاه ) اجاره دهنده ( می باشد . 

 

 



 
 

 1395قیمت برخی از انواع اتوبوس در پاییز سال 

************************************ 

حدود قیمت بازار روز به  نوع اتوبوس مدل ردیف

 میلیون تومان

حدود درآمد خالص 

 در ماه

 

میلیون  16تا 15 960الی 950 اسکانیا ) دورسا ( مانیتوردار 1395 1

 تومان

 ویژگی

تا  22تک صندلی از  میلیون // 13تا  12 800الی 750 اسکانیا مارال بدون مانیتور // 2

 نفره 27

میلیون // 14تا  12 770 اسکانیا مارال 1394 3  نفر  27 

میلیون // 11تا  10 760الی 720 اسکانیا مارال 1393 4  // 

میلیون // 9تا  8 690تا 680 اسکانیا مارال 1392 5  نفر 47 

میلیون // 8 650 اسکانیا 1391 6  نفره 47تا  40 

میلیون // 8تا  7 590تا570 اسکانیا 1390 7  جفت و تک صندلی  

میلیون // 9تا  7 560 نفرهB927ولو 1392 8 و  94و  93مدلهای  

 تولید نشده  95

میلیون // 9-8تا  B9 500 7ولو 1391 9  نفر  27 

میلیون // 8تا  7 360تاB9 450ولو 1390 10  - 

میلیون // 4تا  B7 160 3ولو 1386 11  40تا  38 

 

 * توضیح حدود درآمد ماهیانه متناسب با قیمت عادله روز سایر اتوبوسها میباشد. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 اهم این قوانین و مقررات عبارت است از : 

 نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زائد. الیحه قانونی  .1

 الیحه مقررات منذ تغییر وضعیت وسایل نقلیه مسافر بری و باربری قبل از اخذ مجوز الزم .  .2

 الیحه قانون مجازات اسالمی و برخی از مواد قانونی مدنی .  .3

 الیحه آئین نامه راهنمائی و رانندگی  .4

 دستورالعملهای مرتبط با ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی  .5

ف یمو سرانجام تعاریف ارزیابی و اجرت المًل وسائط نقلیه موتوری زمینی بدواا ضرورت دارد وسائط نقلیه تعر

 و طبقه بندی شوند . 

 انسـان و ور سیکلت که برای جابجـائی وسائط نقلیه : وسایل موتوری و غیر موتوری و موت

 کاال در راه به کار رود  و دارای تقسیم بندی زیر است . 

وسیله نقلیه امدادی : وسیله ویژه خدمات انتظامی ، ترافیکی ، پزشمکی ، آتمش نشمانی و اممداد  -1-1

ی اضطراری ، آب ، برق و گاز وکه به وسیله راهنمائی و رانندگی تعیین و یا اعالم ویژه مشخص م

 شوند . 

 مترباشد.  5/12وسیله نقلیه است که طول آن بیش از :  long vehicleوسیله نقلیه طویل  -2-1

وسیله نقلیه عمرانی : وسیله نقلیه موتوری است که ویژه انجام کارهای فنی ، عمرانی و مانند آن  -3-1

 ریدر ، غلطک ، اسکرپر ) زمین تراش( و غیره است . گباشد و شامل : بلدوزر ، 

 وسیله نقلیه غیرموتوری : هر نوع وسیله نقلیه است که نیروی محرکه آن از موتور نباشد .  -4-1

وسیله نقلیه فوق سنگین : انواع  خودرو و ادوات مربوط است که توانایی حمل محصوالت و زیمن  -5-1

ا ابعاد مازاد بمر انمدازه ای زیمر باشمد . طمول یتن و حجیم و حجمی  40با وزن ناخالص باالتر از 

 متر  5/4متر و ارتفاع  6/2متر ، عرض  5/16

نقلیه موتوری گفته می شود که عالوه بر حممل و نقمل خمود وسیله نقلیه کشاورزی : به وسایل  -6-1

ادوات دیگر و دنباله بندهای کشاورزی را نیز جابه جا نموده و یا از نیروی محرکمه تولیمدی آنهما 

و  تبلمرانجام عملیات مختلف کشاورزی استفاده میشود و شامل انمواع تراکتمور ، کمبماین ، ی برا

 ماشین های خود کششی دیگر در بخش های کشاورزی است . 

وسیله نقلیه مرکب : عبارت است از چند وسیله نقلیه متصل به هم کمه بمه عنموان واحمد در راه  -7-1

 حرکت کنند . 

نقلیه است ک شامل یک کشنده و یا وسیله نقلیه موتمور و یمک  وسیله نقلیه معضل دار : وسیله -8-1

متمر ،  6/2نقلیه یدک متصل به آن باشد که با بار با محفظه حمل مسافر دارای عمرض حمداکًر 

 تن است .  40متر و وزن  5/4متر ، ارتفاع حداکًر  35/18طول حداکًر 

وسیله نقلیه ای که دارای حداقل یک چرخ در جلو و دو چمرخ در  عوسیله نقلیه موتوری : هر نو -9-1

 عقب و دارای موتور و سامانه انتقال قدرت است و برای حمل بار و یا انسان بکار می رود . 



 
 

پالک : قطعه فلزی است با ابعاد طرح و رنگ های زمینه مختلف که شماره روی آن حک ممی شمود و  -2

ولتی ، عمومی ، سیاسی، سرویس ، کنسولی ، نظامی ، انتظمامی ، انواع آن عبارت  است از شخصی ، د

 تعمیری ، گذر موقت ، بین المللی ، ترانزیت ، کشاورزی ، عمرانی وویژه ، پالک ویژه معلولین . 

شماره وسیله نقلیه : عدد یک یا چند رقمی و حروفی که از طرف راهنما و رانندگی روی پالک های  -1-2

 ب و جلوی وسیله نقلیه نصب میشود . ویژه منقوش و در عق

کارت شناسائی خودرو : کارتی که مشخصات مالک و وسیله نقلیه شماره گذاری شده در آن ثبمت و  -2-2

 می گردد .  از سوی راهنمائی و رانندگی صادر و به مالک وسیله نقلیه تسلیم

ت و تماریخ است که مشخصات خودرو مالک و نشانی کاممل محمل سمکون ه خوردو : سندینامشناس -3-2

درج و بمه آخمرین مالمک تسملیم  نانتقاالت و تغییرات انجام شده از سوی راهنمائی و رانندگی در آ

 میگردد . 

قطعات و قسمت های اصلی : کلیه قسمت های اساسی وسیله نقلیه شامل محور ، موتمور، شاسمی ،  -4-2

 د. اطاق و رنگ که تعویض آنها باعث تغییر مشخصات اساسی وسیله نقلیه می گرد

و تعویض قطعات اساسی و اصلی وسیله نقلیه شامل موتور شاسمی اطماق و نیمز رنمگ بمدون مجموز 

راهنمائی و رانندگی ممنوع است  در صورتی که بدون مجوز واقدام به تعویض موارد فوق شود بنا به 

مختلف ملزم به پرداخت جریمه قانون راهور  5تشخیص واحد رسیدگی به اعتراضات مندرج در ماده 

رنگ تغییر یافته خواهد شمد چنانچمه قطعمه تغییمر یافتمه فاقمد قیمت قطعه و یا  ⅛تا  ¼به مبلغ 

 استانداردهای الزم و مقررات فنی باشد نسبت به اوراق نمودن خودرو اقدام خواهد شد . 

  توجه : تعویض قطعات اصلی و همچنین تغییر رنگ وسایل نقلیه واردانی پیش از شماره گذاری نیمز

 منوط به دریافت مجوز کتبی از واحد شماره گذاری می باشد . 

معاینه فنی : بازدید ظاهری و آزمایش های فنی برای تشمخیص اصمالت خمودرو و سمنجش میمزان  -5-2

 ه نقلیه . سالمت فنی و ایمنی و زیست محیطی وسیل

هر نوع نقصان و یا تغییر در وضعیت ظاهری و فنی وسمیله نقلیمه کمه موجمب کماهش نقص فنی :  -6-2

ضریب ایمنی در رانندگی یا افزایش بیش از حد مجاز گازهای آالینده هوا یما آلمودگی بمیش از حمد 

 مجاز صدا گردد . 

 اوراق کردن  وسیله نقلیه :  -7-2

قطعات اصلی وسیله نقلیه امحای شماره های شناسائی در مورد شاسمی بمه عبارت است از جدا کرد 

ن و فک و اخذ پمالک هما و ابطمال آصورت برش و بریدن سقف یا ستون های اطاق و یا پرس اطاق 

 اسناد مربوطه 

د ماه تا یکسال حبس خواه 2قانونی مجازات اسالمی از  721یادآوری : اوراق کردن غیر مجاز برابر مفاد ماده 

 بود . 

  . بارکش :  هر نوع خودروئی که برای حمل بار ساخته شده باشد می نامند و دارای انواع زیر است 



 
 

  . کامیون : وسیله نقلیه موتوری که قسمت بارگیر آن به صورت پیوسمته بمه کشمنده متصمل اسمت

بیشمتر را تن بار و  6کامینوها به طور کلی با وضعیت حداقل دو محور وجود داشته و ظرفیت حمل 

  دارد . 

 انواع کامیون  

 کامیون یخچالدار - کامیون مسقف  - کامیون کفی   - کامیون تیغه دار   - کامیون لبه دار  -

  کامیون مخلوط کن ) میکسر ( -    کامیون بونکر-  کامیون تانکردار ) باری مخزنی (  -

 :به دو صورت وجود دارد کامیونت : 

که اطاق راننده و اطاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بر روی یک شاسی قمراردارد  -الف: ون باربری

 تن است .  5تن تا کمتر از  5/3مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت محل بار آن 

باری است که اطاق راننده و اطاق بار به صورت دو محفظه جداگانه و بمر روی وسیله نقلیه  –ب : لوری 

 تن است .  6تن یا کمتر از  5مجموع وزن وسیله نقلیه و ظرفیت محل با آن از یک شاسی باشد و 

ای است که یدک و یا نیمه یدک را دنیال خود کشیده و به حرکمت در ممی وسیله نقلیه کشنده :  -11

 آورد . 

راننده و اطاق بار به صمورت دو محفظمه وانت دو کابین : وسیله نقلیه موتوری دو منظوره که اطاق  -12

جداگانه و بر روی یک شاسی باشد و بر روی حممل بمار سماخته شمده و مجمموع وزن خمودرو و 

 تن است .  5/3ظرفیت حمل بار آن کمتر از 

  که با یک وسیله نقلیه موتوری کشیده است . توضیح : تریلر ) یدک ( عبارتست از وسیله نقلیه است 

: از یدکی که به وسیله نقلیه دیگر به طوری متصل می گردد که  مه یدکی ( عبارتستتریلر ) نینیمه 

 بخشی از وزن بار آن به وسیله کامیون یا کامیونهای کشنده حمل می شود . 

 در چه مواردی شماره گذاری از انجام عمل شماره گذاری خودداری می نماید : 

                        بهنگام بازدید وسمیله نقلیمه توسمط مماموران مربوطمه تائیمد نگردیمده باشمد خودرو  اصالتچنانچه  -1

) اصالت عبارتست از انطباق مشخصات اساسی یک وسیله نقلیه با مندرجات اسناد مسلم الصدور آن 

 وسیله ( 

فاقمد یفیمت وارداتمی از نظمر ایمنمی و ک خودرو یا موتور سیکلت یا دوچرخه های ساخت داخمل  و -2

استانداردهای مصوب موسسه استانداردها و تحقیقات صنعتی را دارا باشد . بعمالوه از نظمر آلمودگی 

 های زیست محیطی استانداردهای شورای عالی حفاظت محیط زیست را رعایت نموده باشد . 

 چنانچه مشخصات وسیله نقلیه با آنچه در اسناد مربوطه  کر شده مطابقت نداشته باشد .  -3

 اگر تخصیص شماره به نام مالک به دالیل قانونی ممنوع باشد .  -4

 هرگاه حقوق دولتی و عوارض که بطور قانونی به وسیله نقلیه تعلق گرفته پرداخت نشده باشد .  -5

( سمپری 5وسیله نقلیه ای که از تماریخ سماخت آن ) ستًناءدر صورت نداشتن برگ معاینه فنی به ا -6

 نشده باشد . 



 
 

 

 اتومبیلهای زائد      

وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی مکلفند اتومبیلهای زائد خود را طبق آئین نامه ای کمه  -1ماده 

از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی ابالغ خواهد شد به فروش برسانند فروش اتومبیلهای مزبمور مشممول 

نیمز از پرداخمت هرگونمه نبموده و  22/10/1337کارمندان دولت در معامالت دولتمی مصموب منذ مداخله 

پس از وضذ هزینه های مربوط حسب ممورد حاصله از فروش آنها  دوس مالیات و عوارض معاف خواهد بود و

 به درآمد عمومی خزانه یا بحساب شرکت و موسسه دولتی مربوطه منتقل خواهد شد . 

وظایف و خدمات مشخص  تشخیص اتومبیلهای زاید و اتومبیلهای که در سرویس اداری برای انجام -2ماده 

باید استفاده شود و همچنین تعیین نوع بمرای اسمتفاده در سمرویس اداری بوسمیله کمیسمیونی مرکمب از 

نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارائی سازمان برنامه و بودجه ،  نماینده وزارتخانه  یا موسسه یما شمرکت 

تاندار یما نماینمده او ممدیر کمل اممور اقتصمادی و دولتی مربوطه و درشهرستانها در کمیسیونی مرکب از اس

دارائی ، رئیس دفتر برناممه و بودجمه اسمتان یما نماینمده او و نماینمده واحمد  یمربط بعممل میایمد . انمواع 

ناجما بنما بمه درخواسمت اتومبیلهائی که در سرویس اداری باید استفاده شود از طرف راهنمائی و راننمدگی 

ئی و در شهرستانها به درخواست مدیر کل امور اقتصادی و دارائی استان با پالک وزارت امور اقتصادی و دارا

 مشخص شماره گذاری خواهد شد . 

 اتومبیلهای ارتش جمهور یاسالمی ایران و سپاه و ناجا تایذ مقررات مربوط به خود خواهند بود .  -7ماد 

 

 

 

 

 

 

 

 

قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروشمتن الیحه   



 
 

 

 

 در این کمیسیون مجوز فروش برای اتومبیلهای دولتی صادر میگردد و اقدامات دیگر آن عبارتست از : 

 انطباق نظریه کارشناس رسمی با مندرجات اسناد مسلم الصدور مالکیت . -1

بررسی میزان استهالک در نظریه کارشناس رسمی بمنظور مشخص شدن اتومبیلهای خارج از رده اعم  -2

 بل تبدیل پالک از اداراتی یا قا

نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی اداره کل اموال دولتی  -1توضیح ترکیب اعضاء کمیسیون شامل : 

دولتمی  درصمد نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی نماینده سازمان و  ینفذ = اگر سازمان صمد -2

 باشد سهمیه بندی به طریق زیر است : 

 سهم آموزش و پرورش  25%

 وزارت کار  10%

 وزارت علوم  10%

 بهزیستی  5%

 را دریافت نمایند .  نچنانچه سازمان های مذکور اتومبیل نخواهند می توانند وجه آ

ک ممورخ /40587ت/92318ضابطه تعیین استهالک وسائط نقلیه دولتمی بمر اسماس مفماد مصموبه شمماره 

 در شرایط متعارف کارکرد  1395در سال  7/6/1387

 فرسودگی و تعیین استهالک برای اتومبیلهای دولتی سواری مبنی بوس اتوبوس برون شهری و وانتسن 

 سالهای کارکرد

 

95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 

4% 8% 12% 16% 20% 24% 28% 32% 36% 40% 44% 49% 54% 59% 65% 

 %5سال آخر هر سال 4            %4بقیه سالهای هر سال 

 هالک در تمیزان اس

 سالهای کارکر د متعارف

 

 

 

 

 

 

2کمیسیون ماده   



 
 

 با هر درجه  1381اتوبوس برون شهری و وانت دولتی زیر مدل  –مینی بوس  –اتومبیلهای سواری  1395در سال 

 

 تبدیل پالک معرفی خواهد شد و الزاماا اوراقی میباشنداسهتالک خارج از رده غیر قابل 

 

 15سواری 

 15مینی بوس 

 15اتوبوس برون شهری 

 15وانت 

 
 2اظهارنظر فنی در خصوص وضعیت استهالک اتومبیلهمای دولتمی بمرای طمرح در کمیسمیون مماده ضابطه 

ک ممورخ /40587ت/92318وزارت محترم امور اقتصادی و دارائمی بما توجمه بمه مفماد مصموبه بمه شمماره 

 ) تعیین درصد استهالک (  7/6/1387

 

 %40          اطاق 

 

          40% 

 دیفرانسیل،گیبرکس  ،موتور

 

 02%      دارد نسایر تجهیزات و الحاقات استا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ک  که در /40587ت/92318هالک سایر وسائط نقلیه دولتی بر اساس مفاد مصوبه شماره تضابطه تعیین اس

 در شرایط متعارف کارکرد  1395سال 

و کامینوهای کشنده دولتی و سایر وسائل نقلیه بماربری سن فرسودگی و تعیین استهالک برای انواع کامیون 

با هر درجه استهالک خارج از رده غیمر قابمل تبمدیل پمالک  65و مسافربری چنانچه دولتی باشند زیر مدل 

 معرفی و الزاماا اوراقی هستند . 
95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 

5% 10 15 20 25 30 35 35 40 40 45 45 45 45 50 50 50 54 54 54 60 60 60 64 64 

 
 هر سال            %5هر سال حدود 

 با توجه به وضعیت اتومبیل 5%   

 از جدول باال و پائین میتوان استفاده کرد                               

 

 سال  4به مدت       

 میتوان از جدول %5مدل هر سال 

 باال و پائین استفاده کرد    

 

 سال  3به مدت 

 میتوان از جدول %5مدل هر سال 

 باال و پائین استفاده کرد    

 سال  3به مدت 

 میتوان از جدول %4مدل هر سال 

 باال و پائین استفاده کرد    

 

 سال  3به مدت              

 میتوان از جدول %6مدل هر سال 

 باال و پائین استفاده کرد    

 

 

 

 سال  2به مدت       

 میتوان از جدول %4مدل هر سال    

 باال و پائین استفاده کرد    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  81درجه استهالک زیر مدل اتومبیلهای درون شهری دولتی با هر 

 خارج از رده غیر قابل تبدیل معرفی خواهند شد و اوراقی میباشند .

 

95 5%  

 

 اتوبوس درون

سال  10شهری 

 دولتی

 

 

 25کامیون دولتی 

 سال

 

 

کامیون کشنده 

 سال 25دولتی 

94 10% 

93 15% 

92 25% 

91 25% 

90 35% 

89 40% 

88 50% 

87 55% 

86 64% 

 

 

تاکسممی و سممواری شخصممی و انممواع موتممور سممیکلت بممر اسمماس مصمموبه انممواع ضممابطه تعیممین اسممتهالک 

 در شرایط متعارف کارکرد  1395ردر سال  7/6/1387ک مورخ /40517ت/92318

 

 

 تاکسی سواری    واع متور سیکلت ان   سواری شخصی 

25      10     10  

 

 ده سال   انواع تاکسی ) سواری و سواری کار ( 

 ده سال      انواع متور سیکلت

 سال  25      انواع سواری

 

وسایل نقلیه در صورت عدم توانائی در دریافت گواهی معاینه فنی با سن باالتر از مقمادیر جمدولها کلیه  -1توضیح 

 فرسوده محسوب میشوند . 

سال بمه  25در صورت تغییر کاربری خودروهای سواری شخصی به کاربری تاکسی با سن فرسودگی از  -2توضیح 

 سال کاهش خواهد یافت .  15

عمل بوده لکن در سایر موارد درخودروهای سواری شخصی ، دولتی ، تاکسی ، نوع پالک منصوبه مالک  -3توضیح 

 پالک مصوبه محاسبه سن فرسودگی میباشد . نوع کاربری وسیله نقلیه بدون توجه به نوع 

 

 

 

 



 
 

در وضعیت موجود بخش مهمی از ناوگان حمل و نقل سنگین وسائط نقلیه کشور در سمن فرسمودگی از آنجائیکه 

لذا طبیعی است که تردد اینگونمه از وسمایل نقلیمه بعلمت سال قدمت دارند  45نها بیش از قرارداشته و برخی از آ

جبران ناپذیر میگردد و از طرفی هزینه تردد آنها فرسودگی حادث تردد آنها در معابر برون شهری موجب ضایعات 

، مینی بوس ، بیش از سودمندی مورد نظر است لذا خدمات پس از شماره گذاری به وسایل نقلیه سنگین ) اتوبوس

و تیم  و بما مغمایرت سال ساخت که فاقد شمماره شاسمی و یما موتمور  40کامیونت ( با قدمت بیش از  کامیون و

آئین نامه راهنمایی و رانندگی که اشعاد میدارد :  4مووضذ بند الف ماده مشخصات فنی با اسناد اولیه) کاردکس ( 

منی و کیفیت استانداردهای مصوب از خودروها و موتور سیکلت  و دوچرخه های ساخت داخل با وارداتی از نظر ای

 نظر آلودگی های زیست محیطی رعایت ننموده و با اصالت وسیله نقلیه منوط کرده باشد مجاز نمی باشد . 

اینگونه وسایل نقلیه جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل عممومی بمه سمازمان پایانمه همای بنابراین بایستی مالکین 

 راهور ناجا  12/2/1387مورخ  1374-1208-26-16072دستورالعمل استانها  یربط معرفی گردند مدرک 

 

 سال  40کامیون و کامیونت باالی 

 سال قدمت  40مینی بوس باالی 

 سال قدمت  40اتوبوس باالی 

با مواد مخدر، ناجا و یا ستاد مبارزه با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از خودروهای نهاد ریاست جمهوری 

آوری و فروش اموال تملیکی که قبل از مزایده در اختیار و اشخاص حقیقی بوده و بدلیل سازمان جمذ 

ارتکاب جرائمی از جمله حمل مواد مخدر و مشروبات الکلی و ... توسط این افراد به موجب احکام مرجذ 

روهای قضائی به نفذ دولت ضبط و سپس در اختیار سازمانهای موصوف قرار گرفته است. از آنجائیکه خود

و با توجه به اینکه در برخی موارد احکام صادره درباره  باشندمورد اشاره بعضاا دارای پالک غیر دولتی می

مصادره آنها قطعی نبوده و یا به دالیل دیگر مرجذ محترم قضائی مجدداا سازمانهای یاد شده را مکلف به 

نماید و از سوی دیگر سایر خودروهای میاسترداد خودرو یا درآمد حاصل از فروش آن را به مالک خودرو 

مشابه به دارای شماره انتظامی نیز در صورت فقدان نقص فنی و با ارائه برگ معاینه فنی معتبر از مزایای 

 باشد که شامل.خدمات پس از شماره گذاری بهره مند می

اا توسط سازمانهای ای دارای سابقه شماره گذاری که از طریق مزایده صرفکلیه وسایل نقلیه مصادره -1

گردد از شرط سن فرسودگی موضوع مصوبه شماره الذکر به افراد حقیقی یا حقوقی واگذار میفوق

ک وزیران محترم عضو ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت مستًنی  40587ت/92308

 باشند.می

کور به افراد حقیقی یا های مذالذکر که از طریق مزایده توسط دستگاهبایستی کلیه وسایل نقلیه فوق -2

باشند )خواه وارداتی یا ساخت گردد اعم از اینکه دارای سوابق شماره گذاری میحقوقی واگذار می

 دارای سند فروش از سازمان مزایده گذار باشند. 01/05/1388داخل( از تاریخ 

1برخی از محدودیت های خدماتی خودروها   



 
 

انه سازنده در مورد خودروهای ساخت داخل مرجذ مزایده گذار بایستی قبل از فروش از طریق کارخ -3

نسبت به دریافت المًنی سند اقدام و به انضمام کاردکس صادره تحویل خریدار نمایند. شایان  کر 

است جهت شماره گذاری خودروهای ساخت داخل مختصات سند فروش سازمان مزایده گذار )اعم 

مراتب  خواهد شد کهکاردکس از شماره، تاریخ و مرجذ فروش( در سند فروش اولیه درج و ضمیمه  

 گردد.در سامانه شماره گذاری توسط کاربر پاسخ می

 شرایط تعبیه اطاق خواب کامیونهای کشنده

تعبیه اطاق خواب باید دارای استحکام کافی بوده و استاندارد باشد )شرایط استاندارد توسط وزارت  -1

 های تولید کننده مجاز کابین خودرو ابالغ گردیده است(صنایذ به گروه

اطاق خواب نبایستی موجب تغییر در محل استقرار استاندارد چرخ پنجم و فاصله عمومی و تعیبیه  -2

 طول شاسی شده باشد.

حداقل فاصله بین پشت بیرونی اطاق خوا تا دایره مربوط به شعاع چرخش بارگیر با یدک بایستی  -3

بایستی کمتر از میلیمتر باشد. در هر حال فاصله مرکز چرخ پنجم تا پشت اطاق خواب راننده ن 200

 باشد. 5/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 وسائل نقلیه مسافربری  مقررات منع تغییر وضعیت

 و باربری قبل از اخذ مجوز الزم 

************************************* 

وزارت  12/05/1380مورخ  11/5135بنا به پیشنهاد شماره  01/02/81هیأت وزیران در جلسه مورخ 

قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و  17ماده  1و  7ماده  7استناد بند راه و ترابری و به 

مقررات تغییر وضعیت وسایل نقلیه باربری و مسافربری قبل  1353تجدید تشکیالت و تعیین آن مصوب 

 از اخذ مجوز الزم را به شرح زیر تصویب نمود.

هر گونه تغییر در قسمتهای محور، شاسی، اطاق اجزای اطاق یا تغییر در درجه و تی  وسایل  - 1ماده 

نقلیه مسافربری و هرگونه تغییر در قسمتهای محور شاسی و نوع بارگیر که منجر به تغییر نوع 

کاربری شود ممنوع است و همچنین تعویض قسمتهای اصلی وسایل نقلیه یاد شده شامل رنگ، 

پالک حداکًر تعداد صندلی )در مورد وسایل نقلیه مسافربری( و دیگر اجزاء مندرج در  موتور، نوع

کارت مشخصات وسایل مذکور نیز منوط به کسب اجازه قبلی از ادارات راهنمایی و رانندگی 

باشد. صاحبان این قبیل وسایل نقلیه در صورتی که قصد تعویض هر یک از قسمتهای مذکور می

وظفند قبل از اقدام به تعویض جهت کسب مجوز الزم تقاضای خود را به را داشته باشند م

الذکر در محل شماره گذاری وسیله نقلیه تسلیم نماید تا ضمیمه مدارک مربوط به واحدهای فوق

 در صورت موافقت پس از انجام تغییرات مورد نظر، کارت مشخصات جدید صادر گردد. 

هایی خواهد بود یض قسمتهای اصلی مطابق دستور دستورالعملضوابط و شرایط نحوه و تعو -1تبصره *

 گردد.که توسط وزارت راه و ترابری تهیه و برای اجرا به نیروی انتظامی ابالغ می

در صورت تعویض موتور، رعایت استانداردهای خروجی اگزوز وضذ شده از سوی سازمان  -2تبصره *

باشد که از زمان ساخت آنها بیش از مجاز میحفاظت محیط زیست در آلودگی هوا الزامی است. 

 سال تمام نگذشته باشد. 8

 ظرفیت و تعداد صندلی  -5ماده 

تغییر ظرفیت تعداد محور و صندلی تعداد چرخ مندرج در کارت مشخصات وسایل نقلیه باربری به  -1-5

قدرت موتور استًنای یدک و نیمه یدک کامیونهای کشنده که به تأیید کارخانه سازنده از نظر 

 رسیده باشد ممنوع است.

هرگونه افزایش تعداد صندلی مازاد بر ظرفیت قید شده در کارت مشخصات وسایل نقلیه عمومی  -2-5

 مسافربری ممنوع است.

کاهش تعداد صندلی نسبت به ظرفیت قید شده در کارت مشخصات وسیله نقلیه عمومی  -3-5

آئین نامه راهنمایی و  1الذکر موضوع مفاد ماده قمسافربری با رعایت مشخصات وسیله نقلیه فو

 باشد.رانندگی و بدون تغییر در تی  وسیله نقلیه پس از تأیید کارخانه سازنده مجاز می

مشخصات شاسی جایگزین از نظر طول، عرض، اتصاالت و سایر مشخصات فنی باید با  -6ماده 

 دیده و مطابقت داشته باشد.مشخصات شاسی اولیه که توسط کارخانه سازنده تعیین گر



 
 

مالکین وسایل نقلیه در صورتی که قصد تعویض هر یک از قسمتهای اصلی وسایل نقلیه را  -7ماده 

داشته باشند موظفند قبل از اقدام به تعویض جهت کسب مجوز الزم تقاضای خود را به ضمیمه 

ورت موافقت پس از مدارک مربوطه به واحدهای شماره گذاری راهور تسلیم نمایند تا در ص

انجام تغییرات مورد نظر کارت مشخصات جدید صادر گردد در غیر اینصورت بار رعایت مفاد 

های راهنمایی و دستورالعمل اجرائی و پس از اعمال قانون و مقررات مربوط در آئین نامه

 رانندگی اقدام خواهد شد.

مور حمل و نقل ناجا موظفند از تردد وسایل مأموران پلیس راه معاونت راهنمایی و رانندگی و ا -2ماده 

نقلیه مسافری و بابری ویژه کالس ارزیابی که کارت مشخصات آنها با وسایل نقلیه مزبور 

 مطابقت ندارد جلوگیری بعمل آورند.

 می شود. لغوکلیه مصوبات مغایر با این آئین نامه   -3ماده 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 نحوه تعویضدستورالعمل اجرائی مربوط به 

 1ماده  1قسمتهای اصلی وسایل نقلیه تبصره 

 هیأت وزیران 28/02/81مورخ  57549

***************************************** 

قسمتهای اصلی وسایل نقلیه که قابل تعویض بوده و مشمول شرایط و ضوابط مندرج در این  -1ماده 

 باشد شامل اجراء  یل است:دستورالعمل می

 ظرفیت و تعداد صندلی -5-1   موتور  -3-1   رنگ  -1-1

 شاسی  -6-1   نوع پالک  -4-1   اطاق -2-1

 شرایط تعویض اطاق  -2ماده 

تعویض اطاق وسایل نقلیه باربری و مسافربری در صورت پوسیدگی و بروز سوانحی نظیر تصادف یا -1-2

ده از نظر آتش سوزی در صورتی مجاز است که اطاق جایگزین با مشخصات اطاق تعویض ش

 سیستم مطابقت داشته باشد. 

تعبیه اطاق خواب راننده در انواع کامیون که توسط کارخانجات خودروسازی هنگام تولید اولیه -2-2

 طراحی و تعبیه نگردیده است ممنوع است.

و کسب مجوز  18گانه در صدر صفحه  4تعبیه اطاق خواب در انواع کشنده: با رعایت شرایط -2-3

 مقدور است . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توان رنمگ شمدگی را شناسمایی با استفاده از آهن و یا قلم مخصوص روی بدنه اتومبیل می -توضیح یک  

 کرد 

اتومبیمل  دنمهای که کاغذ را عممود بمر ببگونه 4Aدر شب با استفاده از چراغ قوه و یک برگ   -توضیح دو 

های خروجی نور یکنواخمت تابانیم چنانچه شعاعگذاشته و با دست دیگر نور چراغ قوه را می

 نخورده است در غیر اینصورت قطعه مورد آزمایش رنگ شده است. سالم و دست باشد

 

 

بررسی برای شناسائی 

 اطاق اتومبیل

از لحاظ استاندارد 

لم بودن آناو س  

چراغها سالم و از 
خارج نشده باشند نفر
 در 

درهای اتومبیل در 
باز به  حالت نیمه

 آرامی بسته نشوند

ها و زه ناودانی ستون
سقف پیچ و تاب نداشته 

 باشند

زیر زه الستیکی درها، 
ها،             شیشه

دستگیره درهای       
محفظه باک فاقد آثار 

سائیدگی باشند   

ها اعم از دستی آئینه
سالم  یا برقی و آنتن

 و            باشند

زیر اطاق در اثر 
اصابت با موانع زدگی 
یا فرورفتگی نداشته 

 باشد.

فاقد 

 تصادف

رنگ فاقد 

 شدگی

خط فاقد 
و خش 
 بدنه

فاقد 
آثار 

پوسیدگی 
و  رنگ 
 زدگی

تو دوزی 
و جلو 
داشبورد 

 سالم

ها شیشه
سالم و 
استاندار

د 
 کارخانه

الستیکها 
سالم و 

 70باالی 
% 

جلوبندی 
و فنرها 

 سالم

های زه
بدنه 
سالم و 
فابریک 
 باشند

جای 
آچارکشی 
و باز و 
بسته شدن 
نداشته 
 باشد

قطعات 
 فابریک

قطعه 
گذاری 
نشده 
 باشد

تجهیزات 
استاندارد را 
 دارا باشند

خال 
جوشها 
فابریک 
 باشد

پیچ، 
ها و مهره

 اتصاالت

در اثررر آفترراب 
زدگرری دو رنررگ 
نشده باشرد یرا 
قفررل و اتصرراالت 
شرریمیائی اثررر 
گرررذار نبررروده 

 باشند

کف ضد لبها هم 
سطح بوده و 
فنرها بیرون 

 نزده باشد.
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 بررسی میدانی برای شناسائی موتور اتومبیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ویژگ
ی 
موتو
ر 
 سالم

آزمایش 
ظاهری 
روغن 
 موتور

آگر آب و 
روغن قاطی 
 نشده باشد

آزمایش 
دهانه 
خروجی 
لوله 
 اگزوز

آزمایش 
میدانی 
نوع دود 
 خروجی

آزمایش آب 
 رادیاتور

وضعیت 
 آمپرها

روغن از مقر مربوطه خارج نموده روغن روی آن را  gaugeگیج 

کنیم چنانچه مالحظه و با استفاده از دو انگشت آنرا لمس می

های خیلی ریز آهن وجود نداشت و روغن آثار زبری و براده

 باشد.رسید موتور سالم میخالص بنظر می

شود مانند در صورت حدوث چنین وضعیتی روغن شیری رنگ می

 ماست

اطراف سر سیلندر باید فاقد آثار روغن ریزی باشد در غیر 

شویند اینصورت موتور معیوب است. بعضی وقتها موتور را می

کنند در صورت مشاهده چنین حالتی یا اطراف آن را پاک می

د اجازه داد مدتی موتور درجا کار کند تا اگر نشتی بای

داشته باشد مشخص شود. در بغل سر سیلندر زنگ زدگی اگر 

وجود داشته باشد در گذشته نشت آب داشته و حاال مانعی 

های ستمال آغشته به دودهمقر خروجی لوله اگزوز را با یک د ندارد.

چسبیده به لوله اگزوز کرده چنانچه دودها چرب باشند 

 موتور معیوب است.

ها نباید صدا داشته باشند چراغ موتور را روشن کرده سوپاپ

یجیتالی روغن بایستی فوری خاموش شود آمپر آب با عالمت د

نباید باال برود و موتور بدون لرزش و منظم کار کند، خروج 

دود آبی نشانگر روغن ریزی موتور و دود مشکی نشانگر عدم 

 باشد.تنظیم موتور می

 ر

در شرایطی که موتور خاموش است در رادیاتور را باز 

کنیم اگر آب و روغن قاطی شده باشد احتمااًل سیلندر می

های فنی و سر سیلندر سالم بود واشر معیوب و اگر در بررسی

 باشد. آن قطعًا سوخته و معیوب می

بازدید 
 اطراف سر
 سیلندر



 
 

 بررسی میدانی کالج و دیفرانسیل و گیربکس

دهیم در این وضعیت بایستی ترمز دستی باال باشد کالج را کنیم و در دنده یک قرار میاتومبیل را روشن می

آوریم )رها می نماییم( چنانچه اتومبیل خاموش شد کالج سالم است. دیفرانسیل در حرکت آهسته باال می

 :نبایستی دارای هر گونه صدا باشد یا در اصطالح زوزه بکشد. این حالت سالمت آن را حکایت دارد. گیربکس

 راحتی صدا و به آرامی و یا بیرون بزند و بدسته دنده ها ها نبایستی در موقذ حرکت و در تعویض دنده

 تعویض شوند.

دهیم. آنگاه موتور اتومبیل در سطح مسطح و خاموش باشد، پا را روی پدال ترمز قرار می آزمایش ترمزها:

معیوب بودن آن است نشانه کنیم هر گاه پدال پائین رفت نشانگر سالمت ترمز در غیر اینصورت را روشن می

 پدال را فشار بدهیم اگر پدال پائین رفت نشانگر معیوب بودن ترمز است.و چنانچه اتومبیل روشن باشد 

چنانچه به سطح فوقانی گلگیرها و یا سپرها فشار عمودی وارد آوریم که در  آزمایش فنرها و کمک فنرها:

 شوند و هرگاه فشار را رها نمائیم اگر اطاق اتومبیل به آهستگی و آرامی و منظماین وضعیت فرنها جمذ می

 باال آمد نشانگر سالمت و چنانچه با سرعت و جهشی و یا با لرزش باال بیاید دلیل معیوب بودن فنرهاست.

کنیم در این وضعیت باید تمام آمپرهای جلو داشبورد از قبیل اتومبیل را روشن می آزمایش سیستم برق:

درجه آب، درجه سرعت، درجه روغن، نشانگر دینام سالمت و تعادل بوده و بالفاصله خاموش شوند چنانچه 

هیزات این عالمتها بصورت دیجیتالی باشند آنها نیز باید پس از روشن شدن موتور خاموش گردند. سایر تج

 مانند بخاری، کولر، برف پاک کن و شیشه شورها نیز کنترل شوند.

و مشخصات پالک وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا کشاورزی تغییر دهد و  در ارقام هر کس  – 720ماده 

یا پالک وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید و یا برای آن پالک تقلبی بکار برد یا چنین 

ایلی با با علم به تغییر و یا تعویض پالک تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر کس به نحوی از وس

انحنا و شماره شاسی، موتور یا پالک وسیله نقلیه موتوری و یا پالکهای موتور و شاسی که از طرف کارخانه 

بدهد و آن را از صورت اصلی سازنده حک یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر 

 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد. 6ای خارج کند به حبس از کارخانه

هر کس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعیین محل توقف  -721ماده 

رف مدت یکهفته وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطالع دهد. راهنمایی و رانندگی محل باید ظ

اجازه اوراق کردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دالیلی با اوراق کردن موافقت ندارد. تصمیم قطعی خود را 

ظرف همان مدت با  کر دلیل به متقاضی ابالغ نماید. هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن 



 
 

مجاز است. تخلف از این ماده بسوی اوراق کننده  مدت نکرد اوراق کردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت

 موجب محکومیت از دو ماه تا یکسال حبس خواهد بود.

هر کس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا حمل و  -702ماده 

ضربه شالق و نیز به پرداخت  74ماه تا یکسال حبس و تا  6نگاهداری نماید یا در اختیار دیگری قرار دهد به 

 برابر ارزش عرفی )تجاری( کاالی یاد شده محکوم میشود. 5جزای نقدی به میزان 

 6گردد و وارد کننده صرف نظر از آن به وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می -703ماده 

میزان ده برابر ارزش عرفی  ضربه شالق و نیز به پرداخت جزای نقدی به 74سال حبس و تا  5ماه تا 

 شود. رسیدگی به این جرم در صالحیت محاکم عمومی است.)تجاری( کاالی یاد شده محکوم می

لیتر باشد  20هر گاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از  703و  702: در خصوص مواد 1تبصره 

مالک باشد به نفذ دولت ضبط خواهد شد  گیرد چنانچه با اطالعوسایلی برای حمل آن مورد استفاده قرار می

در غیر اینصورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آالت وارداتی که 

گیرد وجوه حاصله از معامالت جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرم موضوع مواد مذکو مورد استفاده قرار می

 مربوطه به نفذ دولت ضبط خواهد شد.

: هر گاه کارکنان دولت با شرکتهای دولتی و شرکتها با مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، 2ه تبصر

شهرداریها یا نهادی انقالب اسالمی و به طول کلی قوای سه گانه و همچنین اعضای نیروهای مسلح و 

ند عالوه بر مباشرت، معاونت یا مشارکت نمای 703و  702مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع ماده 

 سال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. 5تحمل مجازاتهای مفرد به انفصال موقت از یکسال تا 

 703و  702توانند تحت هیچ شرایطی حکم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در موارد : دادگاه نمی3تبصره 

 شورای نگهبان 12/09/87مجلس شورای اسالمی و تأییدیه مورخ  22/08/87صادر نمایند. اصالحیه 

 

 

 

 

 



 
 

 قانون مدنی

 تواند راهگشا باشد:برخی از موارد مفاد قانون مدنی که در مسائل ارزیابی می

اند در صورتی که مخالف صریح قانون قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده -10ماده 

 نباشد نافذ است.

 غیر منقولاموال بر دو قسم است : منقول و  -11ماده 

اشیائی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد بدون این که به خود یا محل آن خرابی  -19ماده 

 وارد آید منقول است

االجاره عین مستأجره از حیث صالحیت محاکم در کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیذ و مال -20ماده 

 ز اموال غیر منقول باشد.حکم منقول است ولو اینکه مبیذ یا عین مستأجره ا

 رسد.المالک با ا ن حاکم یا مأ ون از قِبَل او به مصارف فقرا می لاموال مجهو -28ماده 

 برای صحت هر معامله شرایط  یل اساسی است: -190ماده 

 مشروعیت جهت معامله -4موضوع معین که مورد معامله باشد  -3اهلیت طرفین  -2قصد و رضای آنها  -1

 متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. -210ماده 

 برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند، باید بالغ و عاقل و رشید باشند. -211ماده 

 مورد معامله باید ماهیت داشته و متضمن منفعت عقالنی مشروع باشد. -215ماده 

منافذ آن است اعم از اینکه به کسی که مال را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و  -303ماده 

 عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل

 

 

 

 



 
 

 بخش ضمیمه

هایی از اسناد اتومبیل شامل پروانه گمرکی، گواهینامه گمرکی، انواع برگ فروش در این بخش نمونه

مورد  گردد تا عنداللزومکارخانجات تولید اتومبیل، کارت مشخصات، آگهی مزایده فروش اتومبیل ارائه می

 برداری قرار گیرد.بهره

 برگ 11    برگ فروش -1

 برگ 3  شناسنامه مالکیت خورو  -2

 برگ 2   کارت مشخصات وسیله نقلیه -3

 برگ  1    پروانه گمرکی  -4

 برگ 3   گواهینامه گمرکی  -5

 برگ 1 سند قطعی منقول صادره دفترخانه -6

 برگ 1  1312آگهی مزایده مربوط به سال  -7

 برگ 10   فرمهای مزایده سازمانها  -8

 برداری از متن آن یک نمونه از فرم ارزیابی نه بعنوان الگو بلکه برای بهره -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اگر کسی از مال دیگری منتفذ شود و عین مال باقی باشد و برای مدتی که منتفذ شمده بمین طمرفین ممال 

االجاره ای معین نشده باشد آنچه که بابت اجرت منافذ استیفا شده باشد به صاحب مال مزبور بدهند اجمرت 

کمه در صمورت اخیمر اجمرت  المًل نامیده می شود خواه استیفا مزبور به ا ن مالک باشد خواه بمدون ا ن او

 المًل جنبه خسارت را هم دارد گاهی بمعنی عوض المًل گویند . 

 نحوه محاسبه اجرت المًل 

 ویژه وسائط نقلیه موتوری زمینی 

 ارزش ریالی وسیله نقلیه در زمان مورد درخواست  ×ضریب هزینه ×میزان اجرت المًل = مدت

 

 بر حسب ماه    



 
 

 1/ 30ارزش وسیله نقلیه 000/000/500تا مبلغ 

فصمل  4/3توضیح اینکه این ضریب برای فصول بهار و تابستان منظور می شود و برای فصول پائیز و زمستان 

 های بهار و تابستان لحاظ میشود. 

 مثال اول : 

 چنین محاسبه می شود .  1باشد برای فرمولی ص A  000/000/500چنانچه ارزش ریالی اتومبیل 

000/000/17=666/666/16=1×30/1×000/000/500 

 

 وسیلهمدت بر حسب ماه   ضریب هزینه    ارزش                       

 میزان اجرت المًل در یکماه از فصل بهار 

 و بهمین ترتیب میزان اجرت المًل در یکماه از فصل تابستان 

 محاسبه میشود  4/3در پائیز و زمستان اجرت المًل 

  000/000/17×4/3=000/750/12=000/000/13ریال 

 000/000/17+000/000/17+000/000/13+000/000/13=000/000/60ریال 

 بهار  تابستان  پائیز زمستان      

کنیم میزان اجرت المًل خالص بدست            ممی  4ریال تقسیم بر  000/000/60توضیح : چنانچه مبلغ 

 000/000/60÷ 4=000/000/15اجرت المًل ریال     آید . 

در این ارتباط کلیه هزینه های جانبی حقوق راننده ، سوخت ، استهالک وسیله و سرویس های ماهانه لحاظ 

 شده است . 

  000/000/500/1الی  000/000/50برای وسئط نقلیه از 

 میزان اجرت المًل عبارتست از : 

 یل ارزش ریالی اتومب×ضریب هزینه ×میزان اجرت المًل  = مدت 

 میباشد  25/1در این حالت ضریب هزینه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 برر اجاره بهای روزانه بررای دسرتگاههای راه سرازی 

 برمبناي ماهیانه ولي میگیرید صورت طرفین توافق اساس

 ساعت داراي دستگاهها كلیه میباشد، ساعت ٢٥0 الي ٢٢0

ی بیشرتر كرار ساعت از دستگاهها اگر میباشندضمنا   كار

اجراره بهرا  %30بکار گرفته شوند حدود  میزان این از

 بعهرده طررف یك نقل حمل رایهک و میشود روزانه اضافه

صرورت مری  طررفین توافرق یرا و میباشرد كننده اجاره

 .پذیرد


