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سئواالت
 در صورت داشتن سئوال در این زمینه می توان با بخش ویژه ی ارباب رجوعان اداره ي راه یا اداره ترابری 

Transportstyrelsen و یا سازمان ترافیک Trafikverket تماس بگیرید.

در مورد راه و راهنمائی با شماره ی 921 0771-921 
یا به مرکز تلفن اداره ی کل راه و ترابری Transportstyrelsen به شماره تلفن 503 503-0771 تماس بگیرید.

 در صورت داشتن سئواالت عمومی دیگر می توانیدبه مرکز تلفن اداره ی کل راهنمایی و رانندگی 
Trafikverket به شماره تلفن 24 24 0771-24

و در مورد گواهینامه رانندگی با شماره ی 19 18 17-0771 تماس بگیرید.

:Transportstyrelsen  بخش ویژه ی ارباب رجوعان اداره ی کل راه و ترابری
در مورد وسائط نقلیه می توانید با شماره ی 16 15 0771-14

و در مورد گواهینامه رانندگی با شماره ی 81 81 81-0771 تماس بگیرید.

Trafikverket, 781 89 borlänge. besöksadress: Röda vägen 1
Telefon : 0771-921 921. Texttelefon: 0210-123 50 00
www.trafikverket .se



مالکیت وسیله ی نقلیه
کلیه ی وسائط نقلیه که درترافیک از آنها استفاده می شود از قبیل دوچرخه ی موتوری moped، اتومبیل، 

موتورسیکلت، کامیون و یا اتوبوس می باید بیمه شده باشند. کلیه ی وسائط نقلیه می باید سالیانه یک بار نزد 
اداره ی معاینه ی وسائط نقلیه ی سوئد، بازدید شوند. خرید و یا فروش وسیله ی نقلیه را باید به اداره ی کل راه 

و ترابری  Transportstyrelsen اعالم نمود. در صورتی که مایل به خرید وسیله ی نقلیه بوده و فاقد چهار 
 Transportstyrelsen شماره ی شناسایی ثبت احوال در سوئد هستید، می توانید از اداره حمل و نقل

 .)samordningsnummer تقاضای شماره ی شناسایی موقت کنید )سام اوردنینگز نومر

تایر و الستیک زمستانی
از اول ماه دسامبر تا 31 مارس به سبب برف و یخ استفاده از تایر زمستاني اجباری است. الستیک زمستانی 

ممکن است میخ دار و یا فاقد میخ باشد. الستیک زمستانی را می توان از 1 اکتبر تا 30 آوریل و یا تا زمانی که 
جاده لیز و یخ زده است، استفاده کرد. 

نور پائین
استفاده از نورپائین در طول بیست و چهار ساعت و نیز در روز اجباریست. 

گواهینامٔه رانندگی
تنها شرط گرفتن گواهینامه رانندگی قبولی در امتحان رانندگی است. این امتحان اجباری است حتی اگر دارای 

گواهینامه رانندگی صادره از کشور های خارج از اتحادیه اروپا باشید. امتحان رانندگی شامل دو بخش است، 
آئین نامه و امتحان شهر)رانندگی(. اگر چنانچه دارای گواهینامه رانندگی صادره از یکی از کشورهای اتحادیه 

اروپا* باشید، میتوانید فقط گواهینامه تان را به گواهینامه سوئدی تعویض کنید. درصورت تخلف از قوانین 
رانندگی سوئد، امکان از دست دادن گواهینامه تان را دارید، حتی اگر چه آن گواهینامه غیرسوئدی باشد.

* بلژیک، بلغارستان، قبرس، دانمارک، فرانسه، فنالند، یونان، ایرلند، ایسلند، ایتالیا، لیختن اشتاین، 
لوکزامبورگ، هلند، نروژ، پرتقال، اسپانیا، بریتانیای کبیر، آلمان، اطریش، استونی، لیونی، لیتوانی، جزیره مالت، 

لهستان اسلواکی، اسلوونی، جمهوری چک و مجارستان.

قوانین راهنمایی و رانندگی
در صورت تخلف از قوانین راهنمایی و رانندگی در سوئد، متخلف موظف به پرداخت جریمه است. در سایت 

اداره ی کل راه و ترابری Transportstyrelsen، اطالعات الزم در مورد بعضی قوانین جاریه ی ترافیک در 
سوئد را می توان یافت. 



کمربند ایمنی
بستن کمربند ایمنی طبق قانون در سوئد اجباری است. سرنشینان یک خودرو در کلیه ی صندلی های آن، 

چه اتومبیل و چه کامیون بارکش، موظف به بستن کمربند ایمنی می باشند. شماری مسافرها در یک خودرو، 
نباید بیشتر از تعداد صندلی های موجود باشد. راننده موظف است که تسهیالت استفاده از کمربند ایمنی جهت 
سرنشینانی که سنشان کمتر از 15 سال است، فراهم نماید. در صورت مسافرت با اتوبوسی که مجهز به کمربند 

ایمنی است، مسافر موظف به استفاده از آن می باشد. 

کودک در اتومبیل
در مورد کودکی که قدش کوتاه تراز 135 سانتیمر باشد، می باید هنگام سواری در اتومبیل از کمک وسایل 
مخصوص ایمنی استفاده شود. این وسایل از جمله عبارتند از حفاظ ویژه ی نوزادان babyskydd صندلی 

ویژه ی کودکان bilbarnstol صندلی ویژه ی کمربند ایمنی bältesstol و یا کوسن ویژه ی کمربند ایمنی 
bälteskudde که بر حسب قد او تنظیم شده باشد، استفاده کند. وسیله ی ایمنی می باید همراه و یا به جای 

کمربند ایمنی استفاده شود. این وسایل را باید بطور صحیح و طبق دستورالعمل نصب نمود. از نشاندن کودک در 
صندلی ایربگ دار اکیدا خوداری کنید.

کاله خود ایمنی دوچرخه
در سوئد کودکانی که سن آنها کمتر از 15 سال است، هنگام دو چرخه سواری موظفند که بر طبق قانون از کاله 
خود ایمنی استفاده کنند. این قانون شامل دوچرخه سواری کودک به تنهایی، همراه بزرگسال و یا در اعرابه های 

یدک ویژه می باشد. اگر هنگام دوچرخه سواری ، کودکی همراه شما باشد، شما مسئول هستید که کودک از کاله 
خود ایمنی استفاده کند. 

سرعت
حداقل سرعت مجاز در سوئد 30 کیلومتر و حداکثر 120 کیلومتر در ساعت است. راننده می باید همیشه 
سرعتش را با وضعیت هوا و جاده تطبیق دهد. جهت هشدار به رانندگان و برای خودداری از سریع راندن، 

بسیاری از جاده ها تعداد زیادی دوربین های کنترل سرعت موجود است. رانندگی با سرعت غیرمجاز و سریع 
منوط به پرداخت جریمه ی سنگین و نیز امکان اخذ گواهینامه از سوی پلیس خواهد شد. 

استفاده از مشروبات الکلی
سوئد دارای قوانین بسیار سخت و مجازات سنگین در مورد مصرف مشروبات الکلی و مقدار الکل در خون هنگام 
رانندگی است. مقدار الکل در خون که راننده را به رانندگی در حال مستی محکوم نکند 0,2 پرومیل می باشد. 

در صورتی که مقدار الکل خون راننده بیشتر از 0,1 باشد و پلیس راننده را بگیرد، جریمه ی نقدی این تخلف 
بسیار سنگین است و نیز موجب اخذ گواهینامه و یا زندان خواهد شد. پلیس در هر حال و موقعیتی و حتی فاقد 

از هر گونه امکان سوء ظن، حق دارد که از رانندگان امتحان الکل کند. 



 راننده ی محترم به سوئد 
خوش آمدید!

 در این بروشور بخشی از اطالعات الزم و مقررات مهم ترافیک 
سوئد به اطالع شما می رسد.

Information på persiska


