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کارگروه :کمیته تخصصی معاینه فنی

صورتجلسه

شماره جلسه33:

صفحه  1از2
موضوع جلسه :بررسی حدود مجاز معاینه فنی

مکان  :سازمان حفاظت محیط زیست

حاضرین:
نام و نام
خانوادگی
سمت
نام و نام
خانوادگی
سمت

آقای حسینی

آقای خشاییپور

آقای حسینیمنش

آقای مقدم

آقای عبدوس

دبیر کارگروه ملی کاهش
آلودگی هوا

مشاور سازمان حفاظت
محیط زیست

مدیرعامل ستاد معاینه فنی
خودرو

قائممقام ستاد معاینه
فنی خودرو

معاون دفتر آمار  ،ایمنی و ترافیک
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای

آقای ملکوتی

آقای ارسنجانی

آقای متولی

آقای اشجعی

خانم صفی

خانم مکی

کارشناس سازمان شهرداریها
و دهیاریهای کشور

کارشناس فنی و مهندسی
راهور ناجا

معاون اتحادیه سازمانهای
حمل و نقل همگانی کشور

کارشناس دبیرخانه

کارشناس دبیرخانه

کارشناس دبیرخانه

خالصه جلسه:
در ابتدای جلسه آقای حسینیمنش نتایج آزمونهای کنار جادهای انجام شده با همکاری پلیس عملیات تهران در  5بخش مختلف ناوگان را گزارش نمودند .این بخشها شامل
اتوبوسهای بینشهری پایانه غرب و جنوب ،توقفگاه اتوبوسهای شهری شرکت واحد ،خودروهای دفع پسماند مجتمع دفع و پردازش پسماند آرادکوه و آبعلی ،بازدیدهای
شبانه تصادفی از خودروهای بزرگراه آزادگان و شهیدبابایی و پلیس راه حسنآباد و شریفآباد بوده است .نتایج این آزمونها بصورت خالصه در جدول ذیل قابل مشاهده
میباشد:
بخش

تعداد نمونه

دارای گواهی معاینه فنی

فاقد گواهی معاینه فنی

قبول در آزمون کنارجادهای

مردود در آزمون کنارجادهای

مردود آالیندگی

پایانه
اتوبوس شهری
دفع پسماند
بازدید شبانه
خروجی شهر

60
38
63
47
15

%98
%82
%70
%72
%87

%2
%18
%30
%28
%13

%40
%10
%2
%2
%13

%60
%90
%98
%98
%87

%7.5
%50
%54
%40
%47

نتایج حاکی از آن است که از میان  160دستگاه وسیله نقلیه مردود شده در آزمونهای کنارجادهای (به غیر از اتوبوسهای بینشهری) حدود نیمی از خودروها دودزا هستند و
از این تعداد حدود  %28از دستگاهها از لحاظ کدری و  %22آنها به دلیل دارا بودن دود مرئی مردود اعالم شدهاند .ایشان همچنین اظهار کردند که از تعداد  6236اتوبوس
شرکت واحد تهران تعداد ( 4980معادل  )%80دارای گواهی معاینه فنی و مابقی فاقد گواهی هستند .ازمیان اتوبوسهای دارای گواهی  %27از اتوبوسها گواهی خود را از
مراکز معاینه فنی ملکی فعال شهرداری تهران و  %53از سایر مراکز دریافت کرده اند و همچنین در میان مراجعات به مراکز استان تهران بیشترین مراجعه به مرکز امامرضا
بوده است که این میتواند ناشی از سهلگیری برخی مراکز خاص نسبت به مراکز تهران باشد (با وجود رایگان بودن معاینه فنی در مراکز تهران برای اتوبوسهای شرکت
واحد).
در ادامه آقای عبدوس نیز گزارشی از میزان ردی خودروها براساس اطالعات سامانه سیمفا ارائه کردند .به گفته ایشان از تعداد  226مورد درنظر گرفته شده  59مورد فاقد
گواهی معاینه فنی در سامانه بوده و  167مورد گواهی معتبر داشتهاند .همچنین به گفته ایشان از تعداد  167خودروی دارای گواهی معتبر  29مورد (معادل  )%17در آزمونهای
کدری مردود شدهاند .از تعداد  29مورد مردودی  20خودرو (معادل  )%69گواهی معاینه فنی مربوطه را از مراکز تهران و مابقی از سایر استانها دریافت کردهاند .از  59مورد
فاقد گواهی تعداد  50عدد ازآنها فاقد کارت هوشمند بودهاند که این نشان میدهد اکثر خودروهای مردودی درونشهری بوده و نیازی به الزام دریافت بارنامه از سامانه سازمان
راهداری نداشتهاند.
در ادامه آقای دکتر حسینیمنش اظهار نمودند نگرانی اصلی درمورد خودروهای دارای معاینه فنی دودزا است .به گفته ایشان از زمان پیگیری مستمر درخصوص الزام دریافت
گواهی معاینه فنی اتوبوسرانی تهران ،آمار دریافت گواهی از استانهای خارج از تهران  %10افزایش داشته است .به گفته ایشان مواردی که میبایست در اولویت قرار گیرد به
شرح ذیل است:
 -1تخلفات موجود در زمینه دریافت گواهی معاینه فنی بخصوص درمورد خودروهای حمل زباله ،حمل پسماند ساختمانی و اتوبوسرانی شهرداری بررسی شود.
 -2موارد تأثیر گذار در میزان دوده مانند بازکردن فیلتر هوا ،مخلوط کردن نفت سفید در اگزوز و  ....در قالب دستورالعمل به مراکز معاینه فنی ابالغ شود.
 -3بحث عاریه دادن تجهیزات (الستیک ،انژکتور ،کاتالیست و  )...مورد بررسی قرار گیرد.
 -4از مدیران مراکز معاینه فنی درخواست شود نسبت به تخلفات کنترل و نظارت دقیقتری داشته باشند.
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1
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7
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به منظور حصول صحت و دقت آزمون آالیندگی ،نصب سامانه دورسنج تا پایان سال  1397در کلیه مراکز
معاینه فنی سنگین کشور توسط سازمان راهداری اجباری و اعمال گردد .الزم است داده آزمون آالیندگی به
صورت خودکار و بدون دخالت انسانی وارد سامانه شود.
اطمینان از اصالت خودرو و تطابق پالک و نوع خودرو در سامانه معاینه فنی سنگین به صورت یک گزینه
غیرقابل اغماض اضافه گردد.
عالوه بر کدرسنجی ،آزمون چشمی دودسنجی برای بررسی دود مریی به آزمون های آالیندگی سنگین اضافه
شود.
جلسه توجیهی مشترک با معاون وزیر راه و معاون فنی وزیر کشور توسط معاونت سازمان حفاظت محیط زیست
برگزار گردد.
گزارش تحلیلی میزان آالیندگی موتورسیکلت انژکتوری به جهت تعیین حد مجاز آالیندگی ارایه گردد.
گزارش تحلیلی حدود مجاز آالیندگی و درصد مردودی بر اساس داده های کامل سیمفا به تفکیک شهر ارایه
گردد.
مطالعه مشترک بمنظور استخراج حدود مجاز معاینه فنی برای کامیون و اتوبوس گازسوز ،موتورهای زمینی و
سطح برتر وسایل نقلیه سنگین دیزلی و گازسوز انجام شود.
امکان ارائه گواهی معاینه فنی صرفا زیستمحیطی برای لودر ،میکسر ،جرثقیل و سایر ماشینآالت ساختمانی
ایجاد گردد.
مکاتبات الزم با شهرداری تهران برای رسیدگی به مساله آالیندگی اتوبوسرانی ،خودروهای حمل زباله و پسماند
ساختمانی انجام شود.
مکاتبات الزم با سازمان برنامه و بودجه پیرو بند  5ماده  18قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به منظور
نحوه تخصیص بخشی از مبلغ  2000ریالی حاصل از صدور برگ معاینه فنی در حساب خزانهداری دولت به آموزش،
نظارت و ارتقای آزمونهای کنارجادهای معاینه فنی انجام شود.
نمونهبرداری از ناوگان دیزلی در محل پارکینگ سرویس کارکنان ادارات دولت و شهرداری و شرکتهای حمل
بار انجام شود.

مسئول اقدام

موعد

دبیرخانه جهت اخذ
مصوبه کارگروه ملی

اولین جلسه
کارگروه ملی
آلودگی هوا

سازمان راهداری و حمل
ونقل جادهای
سازمان راهداری و حمل
ونقل جادهای
دبیرخانه کارگروه

در اسرع وقت
در زمان بازنگری
دستورالعمل ماده 3
پیگیری از معاونت
انسانی سازمان

ستاد معاینه فنی
خودروهای تهران

ارسال گزارش
مستقیما به دبیرخانه

وزارت کشور

ارسال گزارش
مستقیما به دبیرخانه

ستاد معاینه فنی خودرو-
دبیرخانه کارگروه
سازمان راهداری و حمل
ونقل جادهای

در زمان بازنگری
آیین نامه معاینه فنی

دبیرخانه کارگروه

در اسرع وقت

دبیرخانه کارگروه

در اسرع وقت

ستاد معاینه فنی-سازمان
راهداری-پلیس راهور

در اسرع وقت

در اولین فرصت

