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خالصه جلسه:
جلسه کمیته تخصصی معاینه فنی در تاریخ  97/08/13در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد .در ابتدای جلسه آقای عبدوس در خصوص جلسه تشکیل شده با
نمایندگان وزارت کشور ،سازمان راهداری و حملونقل جادهای  ،سازمان حفاظت محیط زیست بابت مشکل ارتباط سازمان راهداری و حمل ونقل جادهای با سامانه سیمفا
توضیحاتی داده و اظهار کردند که مشکل ارتباط بر اساس مصوبات جلسه مذکور میبایست ازتاریخ  97/08/01برطرف شود ولی هنوز برقراری ارتباط با سامانه از طرف
وزارت کشور انجام نشده است .در ادامه آقای حسینی درخصوص تحلیل حساسیت میزان ردی خودروها با توجه به حدود مجاز معاینه فنی توضیحاتی دادند .ایشان پیشنهاد
کردند با استفاده از داده های موجود در پایگاه داده ستاد معاینه فنی تهران و با تغییر حدود مجاز ،درصد ردی خودروها مشخص شود.
مقرر ش د پیشنهاد سازمان راهداری درخصوص ارجاع تخلفات مراکز معاینه فنی به کارگروه استانی ،درکارگروه ملی کاهش آلودگی هوای آتی مطرح شود.
شرح اقدامات و مصوبات

ردیف شرح اقدام
برقراری ارتباط سازمان راهداری و حملونقل جادهای با سامانه سیمفا انجام شود.
1
2
3

پیگیریهای الزم جهت دریافت گزارشات ماهانه از ادارات کل استانها از طریق درج در دستورجلسه معاونت
محیط زیست انسانی سازمان انجام شود.
مکاتبات الزم با وزارت کشور درخصوص دریافت گزارش تحلیل حساسیت میزان ردی خودروها در معاینه
فنی با توجه به تغییرات حدود مجاز و دادههای سامانه سیمفا انجام شود.
مکاتبات الزم با ستاد مرکزی معاینه فنی تهران جهت دریافت دادههای معاینه فنی خودروهای سبک تهران
انجام شود.

مسئول اقدام

موعد

وزارت کشور
مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم
خانم حسنی

اسرع وقت
اسرع وقت
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مکاتبه با وزارت کشور درخصوص ارائه اطالعات سیاهه انتشار ناوگان خودرویی کشور انجام شود.
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حدود مجاز پیشنهادی سازمان حفاظت محیط زیست جهت اعالم نظر به اعضا کمیته ارسال شده و اعضا
موظفند طی  15روز نظرات خود را اعالم کنند.
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 15روز
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