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خالصه جلسه :سی و ششمین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوای کالنشهرهای کشور در تاریخ  97/12/01در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد .موارد
مطابق دستور جلسه بشرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت.
طرح کاهش ) :(LEZآقای حسینی دبیر کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا در ابتدا توضیحاتی را در خصوص وضعیت طرح کاهش ارائه نمودند .طبق اظهارات ایشان
اجرای این طرح در  8کالنشهر کشور می بایست اجرایی شود .در خصوص شهر تهران نیز طبق مصوبه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا می بایست از ابتدای آبان 97اعمال
قانون در خارج از محدوده زوج و فرد بصورت 7روز هفته و 24ساعته اجرایی شود .در جلسه 34ام کارگروه گزارش ارائه شده توسط پلیس راهور مطابق مصوبه کارگروه و
دستور وزیر محترم کشور نبود .لذا مقرر شد در این جلسه آمار مربوطه به تفکیک شهر و ماه ارائه شود و در تهران نیز آمار مربوط به اعمال قانون خارج از محدوده زوج و فرد
ارائه شود .آقای سرهنگ ترحمی در این خصوص به ارائه توضیح پرداختند .بر اساس اظهارات ایشان پیرو ماده  198قانون برنامه توسعه کشور میبایست سامانهها و دوربینها
و دسترسی آن ها در اختیار پلیس قرار گیرد .این موضوع محل اختالف پلیس و شهرداریها بود است .پلیس راهور در این خصوص از معاونت حقوقی مجلس شورای اسالمی
استعالم نموده است و طبق آن ارائه اطالعات توسط شهرداریها کفایت نمیکند و میبایست سرورها نیز به مرکز کنترل راهور ناجا انتقال یابد .لذا این موضوع در سایر
کالنشهرها بجز تهران بعلت عدم انتقال سرورها به راهور ناجا انجام نشده است .البته در برخی استان ها انتقال سرور انجام گرفته و تخصیص کد در حال انجام میباشد .آمار
ارائه شده در خصوص شهر تهران به نقل از معاونت حقوقی پلیس راهور بشرح ذیل می باشد:
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شرح

تعداد موارد اعمال قانون (به نقل از پلیس راهور)

اعمال قانون از ابتدای سال( 97محدوده طرح )LEZ

2,693,557

اعمال قانون از آبان ( 97محدوده داخل طرح )LEZ

77,815

اعمال قانون از آبان ( 97محدوده خارج طرح )LEZ

957,096

دکتر حسینی نیز در ادامه اظهار نمودند طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور ،می بایست طرح  LEZمستقل از اینکه سرورها در چه مکانی مستقر
می باشند ،اجرایی شود .جمع بندی کارگروه بر این است که عدم اجرای کامل طرح  LEZدر کالنشهرها بعلت اختالف بین دو دستگاه وزارت کشور و پلیس راهور میباشد
که منجر به بروز صدمات متعدد به مردم شده است .از نظر سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر اجرای مصوبات ،بند 1مصوبه هیأت محترم وزیران بتاریخ ،95/04/02
اجرایی نشده است.
معاینه فنی :پیرو مصوبات پیشین کارگروه مقرر شده بود نتایج بازرسی از  16خط معاینه فنی سنگین استانهای تهران و البرز توسط اداره کل استان تهران و ناظر مستقر
در مرکز امام رضا (ع) (به عنوان یکی از مراکز با مراجعه باال) ،ارائه شود .آقای رستگاری از اداره کل محیط زیست استان تهران در این خصوص به اعالم نمودند پیرو ماده
 6قانون هوای پاک ،به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آالیندههای هوا و صدا ،انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری ،در
دورههای زمانی منظم و توسط مراکز مورد تأیید سازمان الزامی است .در این خصوص موضوع در کارگروه استانی نیز مطرح شد و مقرر شد با مسئولیت اداره کل استان
تهران نظارت بر مراکز معاینه فنی در دستور کار قرار گیرد .طی این بازدیدها ،مهمترین موارد شامل عدم آشنایی پرسنل راهبر جهت کاربری دستگاهها و خطا در ثبت نتایج
بوده است .در این مدت از 36مرکز بازدید بعمل آمده است19 .مرکز اخطاریه دریافت نموده اند 6 .مرکز نیز می بایست محل استقرار را تعویض نمایند .در خصوص مرکز امام
رضا(ع) نیز ،مواردی نظیر بررسی اصالت خودرو ،استقرار دورسنج و اتصال به سامانه راهداری ،کالیبراسیون دستگاهها و کنترل فرآیندها مورد بازدید و بررسی قرار گرفته است.
در بهمن ماه ،97تعداد 2387مورد مراجعه انجام شده است 1606 .مورد مراجعه اول 781 ،مورد مراجعه مجدد داشتهاند .در مجموع  729مورد در مراجعه نخست حدود مجاز
معاینه فنی را رعایت نمودهاند .در مجموع نیز  1285در آزمون معاینه فنی قبول و  1102مورد مردود شدهاند .از کل مردودیها  720مورد مردودی بعلت غلظت دود بوده
است که نشان از سهم 65درصدی مردودی از غلظت دود نسبت به کل مردودیهاست.
در ادامه آقای صالحیان در خصوص اقدامات انجام گرفته جهت اتصال مستقیم سامانههای دورسنج مراکز سنگین تحت نظارت به سیمفا به ارائه گزارش پرداختند .براساس
اظهارات ایشان،از  16مرکز استان تهران و البرز ،سه مرکز تاکنون به دورسنج تجهیز نشدهاند .این موضوع در دست پیگیری است و تجهیز کل مراکز سنگین کشور در دستور
کار قرار دارد .در خصوص رمزنگاری دادهها و جلوگیری از دستکاری آنها ،اقدامات الزم انجام گرفته و تا پایان سال جاری این مهم به سرانجام خواهد رسید.
قانون هوای پاک :در خصوص برنامه پلیس راهور جهت اجرای آییننامه ماده  8قانون هوای پاک ،شامل ممنوعیت تردد و نقل و انتقال خودروهای فرسوده ،آقای سرهنگ
ترحمی اظهار نمودند در حال حاضر  1.5میلیون دستگاه خودرو فرسوده و حدود  9میلیون موتورسیکلت فرسوده در کشور موجود است .این موضوع نشان دهنده حجم گسترده
افراد درگیر اجرای این مصوبه میباشد .البته طبق ماده 6این آیین نامه ناوگان حمل ونقل عمومی تا پایان سال  98از این موضوع مستثنی هستند .پیشنهاد پلیس بر اصالح
این مصوبه است .در ادامه آقای شاهسونی نماینده وزارت بهداشت اظهار نمودند ناوگان حمل و نقل عمومی ،نسبت به ناوگان شخصی تردد چند برابری دارد .لذا جهت کنترل
آالیندگی میبایست براین ناوگان تمرکز نمود .دکتر حسینی نیز در پایان اظهار نمودند جمع بندی کارگروه این است که آیین نامه ماده  8در کشور اجرایی نشده است و
تاکنون ممنوعیت تردد ناوگان فرسوده انجام نگرفته است .البته بیمه مرکزی نیز در خصوص بیمه فرسودگی هیچگونه همکاری نداشته است.
در خصوص تدوین دستورالعمل و سازو کار اجرایی ماده 6 ، 4و  7آیین نامه ماده 8قانون هوای پاک توسط وزارت کشور ،نمایندگان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور
اعالم نمودند پیش نویس ماده  6آیین نامه ماده  8با موضوع افزایش سن فرسودگی خودروهای ثبت نامی در طرح نوسازی با تشکیل جلسات کارشناسی تدوین شده است.
پیش نویس ماده  7با موضوع تدوین راهکارهای کاهش سن ناوگان حمل ونقل عمومی بار و مسافر نیز پس از برگزاری جلسات کارشناسی تدوین شده است .موارد پیشنهادی
به کمیسیون زیربنایی جهت بررسی ارسال شده است .در خصوص ماده  4آیین نامه ماده  8نیز شهرداریها منابع مالی برای نصب فیلتر ذرات پیش بینی ننمودهاند و حدود
75درصد ناوگان اتوبوس عمومی در حال حاضر فرسودهاند .لذا این موضوع کماکان اجرایی نشده است.
اسقاط موتورسیکلت  :در این خصوص دکتر حسینی پیرو مصوبه کمیته تخصصی اسقاط با حضور نمایندگان پلیس راهور و ستاداجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،مبنی بر
اسقاط 25هزار دستگاه موتورسیکلت فرسوده و رسوبی در پارکینگها که مالکیت آنها از سوی مقام قضایی به صورت نیابتی به ستاداجرایی واگذار شده است؛ از نمایندگان ستاد
اجرایی درخواست ارائه گزارش پیشرفت نمودند .آقای کاویانی در این خصوص اظهار نمودند جلساتی با راهور ناجا جهت انجام هماهنگی ها برگزار شده است 900 .دستگاه
در قم اسقاط شده است و اطالعات آن به ستاد سوخت ارائه شده است .حدود 5هزار دستگاه در تهران نیز با هماهنگی پلیس در حال آماده سازی می باشند 8 .هزار دستگاه
نیز در استان اصفهان در حال آماده سازی می باشند .لذا مجموعا برای حدود 18هزار دستگاه موتورسیکلت امکان اسقاط فراهم شده است .در مقیاس کالن نیاز به هماهنگی
با مقام قضایی جهت رسیدگی به این موارد در زمان مقرر میباشد .دکتر حسینی در این خصوص اظهار نمودند در صورتی که موتورسیکلتهای فرسوده و رسوبی اسقاط
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نشوند ،قطعات آنها مجدداً به بازار باز میگردند .همچنین تکمیل بودن پارکینگهای پلیس راهور امکان برخورد با متخلفان و توقیف موتورسیکلتهای متخلف را محدود
نموده است .آقای رحمانی نیز پیشنهاد دادند پیش نویس مصوبهای جهت عدم اجازه بازگشت ناوگان فرسوده به بازار مصرف به هیأت محترم دولت ارائه شود.

شرح اقدامات و مصوبات
ردیف

سرفصل

1
2

در خصوص تهران نیز آمار به تفکیک محدوده داخل و خارج طرح و ماه ارائه شود.

معاینه فنی
و LEZ

تجهیز تمامی مراکز سنگین استانهای تهران و البرز به دورسنج تکمیل شود و اتصال به سامانه سیمفا و
رمزگذاری دادهها تا پایان سال  97اجرایی شود.
تجهیز کلیه مراکز سنگین کشور در دستور کار قرارگیرد و برنامه زمانبندی تجهیز کلیه مراکز سنگین کشور

3

به دورسنج به دبیرخانه کارگروه اعالم شود.
کمیته تخصصی با حضور نمایندگان سازمان راهداری ،معاونت حقوقی پلیس راهور و سازمان حفاظت محیط

4

زیست جهت ارائه راهکارهای اجرایی آیین نامه ماده  8قانون هوای پاک برگزار شود.
گزارش آماری وضعیت ناوگان فرسوده به تفکیک سن توسط پلیس و سازمان راهداری به دبیرخانه کارگروه

5

آیین نامه
6

شرح اقدام
نتایج اجرای طرح  LEZدر جلسه آتی در تمامی کالنشهرها توسط وزارت کشور و پلیس راهور ارائه شود.

قانون هوای
پاک

ارائه شود.
پیشنویس دستورالعمل اجرایی مواد  6و 7آیین نامه ماده  8قانون هوای پاک توسط سازمان شهرداریها
برای سازمان محیط زیست و پلیس راهور ارسال شده و این دو دستگاه نظرات خود را در این خصوص
اعالم نمایند.
گزارشی از اتخاذ تدابیر الزم جهت تدوین دستورالعمل و سازو کار اجرایی ماده 4آیین نامه ماده 8قانون
هوای پاک و تخصیص منابع مالی مورد نیاز بمنظور افزایش سن فرسودگی ناوگان عمومی با نصب فیلتر

7

ذرات و کاتالیست ،توسط سازمان شهرداریها به دبیرخانه کارگروه ارائه شود.

8

اسقاط

جلسه کمیته تخصصی با حضور نمایندگان معاونت ریاست جمهوری ،ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره)،

موتورسیکلت دادستان کل کشور و معاونت حقوقی پلیس راهور به منظور تسهیل موارد حقوقی برگزار شود.

مسئول اقدام

موعد

وزارت کشور،
پلیس راهور

جلسه آتی

سازمان راهداری
و حمل و نقل
جادهای
سازمان راهداری
و حمل و نقل
جادهای

پایان سال
97
در اسرع
وقت

دبیرخانه

در اسرع
وقت

پلیس راهور و
سازمان راهداری

در اسرع
وقت

سازمان
شهرداریها ،پلیس
راهور

در اسرع
وقت

سازمان
شهرداریها و
دهیاریهای کشور

جلسه آتی

دبیرخانه

در اسرع
وقت

