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یادداشت

چرامعاینهفنیخودرو
ضروریاست؟
چرا معاینه فنی خودرو ضروری است؟ دلیل
اول را میتوان به شرکتهای خودروسازی
ربط دارد؛ چراکه بــرای رقابت و جلبنظر
مشتریان اقدام به تولید محصوالت متنوع
ا زنظر سیستم ،تیپ و تجهیزات ،ایمنی
و ...میکنند .این تنوع محصوالت عالوهبر
ایمنی وسیله نقلیه ،شرایط زیستمحیطی
را هم بهدلیل بهکاربردن قطعات باکیفیت
بــاال ،متوسط یا پایینتر تحتالشعاع قرار
داده است .نکته مهمتر این است که اقدامات
سودجویانه و مجرمانه سارقان و جاعالن
همچون تغییر در استاندارد خودرو ،اصالت
وسیله نقلیه را از بین برده و تغییر و دستکاری
در قطعات و ارکان اصلی وسیله نقلیه ازجمله
موتور ،شاسی ،رنگ و محور ،مشکالتی به
وجود آورده است .تشخیص اصالت خودرو به
استناد ماده 45آییننامه راهور باید ازسوی
کاردانهای فنی پلیس راهنماییورانندگی
و براساس تخصص و تجربه و مهار تهایی
خاصی در مراکز معاینه فنی انجام گیرد.
دلیل دوم این است که وسایل نقلیه باید لوازم
و تجهیزات استاندارد شرکتهای سازنده را
داشته باشند و نصبنشدن تجهیزات و لوازم
نهتنها گاه ایمننبودن وسیله نقلیه را باعث
میشود ،که موجب حوادث و تلفات انسانی
نیز میشود .بررسی عملکرد صحیح قطعات
و تجهیزات باید در مراکز معاینه فنی با نهایت
دقت صــورت پذیرد .یکی از نتایج این کار
کاهش تصادفات است.
و امــا دلــیــل ســوم آلــودگــی اســـت؛ بــه این
معنی که خــودرو باعث تغییر در اجــزای
تشکیلدهنده محیط شــود ،بهنحو یکه
اســتــفــاده از محیطزیست بـــرای انسان
غیرممکن باشد و ب ـهصــورت مستقیم و
غیرمستقیم حیات و منافع موجودات زنده
به مخاطره بیفتد .خودروها بزرگترین منبع
آلــودگـی هــوا هستند .معموال در مناطق
پرجمعیت شهری ،غلظت بیشتری از ،CO
سولفور و سایر گازها تجمع مییابد .بنابراین
گازهای خروجی از اگــزوز نهتنها بر انسان
بلکه بر محیط زیست اعم از محیط بیولوژی
یا محیط غیرزنده اثــرات تخریبی دارنــد.
مهمترین این اثــرات عبارتند از -1 :اثر بر
بهداشت و سالمت جامعه؛  -2تأثیر بر میزان
دید رانندگان ،کاهش میدان دید و افزایش
سوانح ترافیکی اعــم از زمینی و هوایی؛
 -3تولید بارانهای اسیدی که تأثیر مخرب
بر جنگلها ،بناها و محصوالت کشاورزی
دارد.
رانندگان با تغییر کاربری اگزوز ،هم آلودگی
هوا را به وجود میآورند و هم آلودگی صوتی.
تنظیمنکردن موتور و احــتــراق ناقص در
سیلندر ،نتیجه عدم تنظیم و تعمیرموتور
است که عدهای با نداشتن اطالعات به این
کــار دســت میزنند و عمدی یا غیرعمدی
موجب آلودگی هوا میشوند.
برای بهبود کیفیت هوا و کنترل آالیندههای
زیستمحیطی ناشی از ترافیک موارد ذیل
باید مدنظر قرار گیرد:
 .1نهادینه کـــردن فرهنگ اســتــفــاده از
حملونقل عمومی و وسایل انبوه بر
 .2جایگزینکردن انــرژ یهــای پــاک در
حملونقل
 .3معاینه فنی خودرو بهطورمنظم و تنظیم
موتور در دورههای برنامهریزیشده با نظارت
کاردان فنی
 .4سرعتبخشیدن به رونــد خــار جکــردن
خودروهای فرسوده از ناوگان حملونقل.
سرگرد حجت پرهیزگار
کارشناس عالی تصادفات و امور فنی

نشانیمراکز
معاینهفنی
درمشهدوحومه

فنمعاینهفنی!
ملیحه ابراهیمی یزدی
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گاماول:هویتشناسی

گامدوم:بازدیدظاهری

گامسوم:تستهایمکانیزه

گامچهارم:صدورکارت

بهمحض ورود خــودرو به مراکز معاینه فنی ،پالک
خــودرو توسط دوربــیــن رؤیــت میشود و تأییدیه
پالک از سامانه راهنمایی و رانندگی کشور استعالم
و عکس خـــودرو ب ـهصــورت کامال مکانیز گرفته
میشود.
البته این عمل درقالب تأیید هویت خودرو بهصورت
فیزیکی توسط بازرسهای ستاد معاینه فنی مستقر
که کارشناسان بازنشسته راهــور هستند انجام
میشود.

در این مرحله که زیرمجموعه آیتم ظاهری است،
مـــواردی چــون سالمبودن شیشهها ،بر فپاکن،
شیشهشور ،کنترل سیستم روشنایی شامل چراغهای
غیراستاندارد ازجمله زنون ،مهتابی ،نئون و ...کنترل
میشود .البته بدنه خودرو نیز بررسی میشود .نباید
ظاهر خودرو دفورمه باشد ،مثال خوردگی گلگیر یا
پوسیدگی رؤیت شود.
استاندارد الستیکها و ارتفاع چر خها نیز بررسی
میشود و اگر این دو دچار آسیب شده باشد و مثال
کمک فنرهای خودرو خوابانده شده باشد ،به مالک
برگشت داده میشود تا اصالحات را انجام دهد.

ازاینمرحلهبهبعد،عیبونقصخودروراسیستممشخص
میکند.
البته مسئله دودزایــی را ،هم کارشناسان بهصورت
چشمی و هم سیستم کنترل میزان آالیندگی خروجی از
اگزوز میسنجند .استاندارد میزان منواکسیدکربن برای
خـــودروهـــای انــژکــتــوری  0/7و هــیــدروکــربـنهــای
نسوخته 250PPMو برای خودروهای کاربراتوری به
ترتیب4و400PPmاست.
کنترلروشناییخودروتوسطسیستم
تست سهگانه شامل :کنترل میزان لغزش جانبی
چرخهایجلو(کهرویصفحهمکانیزهمشخصمیشود)،
کنترل میزان شتاب ترمزگیری اعم از ترمز چر خهای
عقب ،جلو و دستی و همچنین کنترل کمکفنرهای
چرخهایجلووعقب.
کنترل اتصاالت خودرو :در این مرحله ،خودرو روی یک
جک میرود و اپراتور زیر خودرو را بررسی و مواردی مثل
روغنریزی،خوردگی،کنترلترمزهاو...راچکمیکند.

اگـــر خـــودرویـــی در هــیــچ یــک از مــراحــل فــوق
مشکلی نــداشــت ،موردقبول سامانه «سیمفا»،
سامانه یکپارچه معاینه فنی ایــران قــرار میگیرد
و پــریــنــت نــتــایــج هــر مــرحــلــه بــهاضــافــه عکس
خــــودرو و مشخصات کــامــل آن تــحــویــل مالک
میشود.
اگر خودرویی حتی در یک مرحله دچــار مشکل
و بهاصطالح« مــردود» شده باشد ،فقط 1 5روز
فرصت دارد که به رفع نقص آن بپردازد .اگر بعد از
1 5روز مراجعه کند ،باید تمامی مراحل را دوباره
طی کند.
برخی افــراد تصور میکنند ممکن اســت مرکز
دیگر ،عیب خودرویشان را نادیده بگیرد .این
دسته از افراد باید بدانند باتوجهبه درج مشخصات
خودروهایی که به مراکز معاینه فنی مراجعه
میکنند در سامانه سراسری سیمفا چنین تصوری
کامال اشتباه است.

دوگانهسوزهاازتأییدتاتعهد

از اوایل تیرماه امسال ،سامانه سیمفا برای آن دسته خودروهایی که دوگانهسوز کارخانهای هستند ،یک پیشنیاز قبلاز مراجعه
به مراکز معاینه فنی تعریف کرده؛ بهاینترتیب که متعلقات گازسوز توسط مراکز زیرنظر اداره استاندارد کنترل شود .با تأیید
آزمایشگاه اطالعات در سامانه ثبت و روند اخذ برگه معاینه فنی طی میشود .درغیراینصورت با مراجعه مستقیم به مراکز
معاینه فنی بهدلیل شناسایینشدن خودرو ،پذیرش انجام نمیشود.
دراینبین ،خودروهایی که در کارت خودرو قید نشده است که دوگانهسوز هستند و بهشکل دستی ،اتومبیل را گازسوز کردهاند،
باید مراحل اداره استاندارد را طی کنند .با تأیید اداره استاندارد آنها ازسوی مراکز معاینه فنی پذیرش نمیشوند ،بلکه قبل از آن
باید اداره راهنماییورانندگی نیز کارت شناسایی خودرو را تعویض کند اما در شرایط فعلی اداره استاندارد زیر بار صدورتأییدیه
نمیرود.
در چنین شرایطی فرد باید سیستم گازسوز دستیاش را از روی خودرو بردارد و با سیستم بنزین به مراکز معاینه فنی مراجعه کند.
در مراکز معاینه فنی از مالک وسیله نقلیه ،تعهدی اخذ میشود که بعداز صدور کارت ،متعلقات گازسوز را نصب نکند .اگر چنین
کاری کرد ،درصورت بروز هرگونه خسارت ،مرکز معاینه فنی پاسخگو نیست .درضمن روی شیشه اینقبیل خودروها برچسبی که
پانچ بنزینی است ،چسبانده میشود.
مرکز حافظ :مرکز حافظ (گاراژدارها) ،جنب سازمان
مپ 33867981 /
مرکز طرقبه :طرقبه ،میدان شهدا ،ابتدای جاده
نغندر 34227138 /
مرکز رباط طرق :ابتدای جاده قدیم نیشابور ،بعداز
شهرک ابوذر 33125927 /
مرکز معاینه فنی رضویه :رضویه ،کیلومتر 2جاده

حدود ۷۰سال است که در دنیا معاینه فنی مطرح شده و
درنتیجه آن به موضوع ایمنی و آالیندهها توجه شده است؛
این درحالی است که در ایران فقط ۱۰سال است که معاینه
فنی داریم.

بــرای خــودروهــای سبک  ۴۳۰مرکز
معاینه فنی در کشور وجود دارد.

۱۰میلیون

دقیقه

در حــال حاضر بــیـشاز ۱ ۰میلیون
خودرو در کشور داریم که نیاز به معاینه
فنی دارنـــد؛ درصـــورت کاهش سن
معاینه فنی از پنجسال به دو سال ،تعداد
خودروهایی که به معاینه فنی نیاز دارند
به ۱۴میلیون میرسد و تعداد مراکز
موجود معاینه فنی در کشور پاسخگوی
این تعداد نیست.

شهر فرنگ

 8سال

خودروهادرکشوریمثلسوئیستا۸سالعمرمفیدوامکاندریافتمعاینه
فنی دارند ،بهجز خودروهای خاص (لوکس و قدیمی) که عمرشان بیشتراز
۸سال است اما تمام فاکتورهای الزم برای دریافت معاینه فنی را دارند .این
درحالی است که در ایران بهراحتی میتوان مشاهده کرد که خودروهایی با
20سالکارکردوبیشازآنهمچنانخریدوفروشمیشوند.
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 20سال

میامی 33224248 /
مرکز معاینه فنی شاندیز :مشهد مقدس ،شاندیز،
میدان معلم 34285960 /
خودروهای سنگین
پیشتازان ایمن توس :کیلومتر 15جاده قوچان ،جنب
کارخانه مشهد بهصبا ،سمت چپ 32673655-7 /
هیرمند :پایانه بار مشهد 33926950 /

430

 10سال

دقیقه

قانونیبرانید

در ششماهه نخست امسال 29هزارو 557گزارش درباره معاینه فنی در سطح استان و 18هزارو 345گزارش اعمال قانون در مشهد به ثبت
رسیده است .این درحالی است که 6هزارو 972مورد اعمال قانون درباره دودزایی و 4هزارو588مورد در مشهد شاهد بودهایم.
اگر یکباره با کد جریمه 2063مواجه شدید ،بد نیست بدانید مربوطبه نداشتن برگه معاینه فنی است که 50هزارتومان جریمه دارد.
اگر معاینه فنی دارید اماحین رانندگی گواهی یا برچسب معتبر آن همراهتان نیست ،طبق کد 2163مبلغ 10هزارتومان جریمه میشوید.
کد 2015مربوط به نقص در سیستم روشنایی است که جریمه آن در کالنشهرها 75هزارتومان ،در سایر شهرها 60هزارتومان و در روستاها و
جادههای روستایی 45هزارتومان است.
کد جریمه 2116نیز مربوطبه نداشتن یا نقص چراغهای جلو ،ترمز یا راهنمای وسیله نقلیه یا تغییر رنگ چراغهاست که در کالنشهرها و سایر
شهرها 30هزارتومان و در روستاها و جادههای روستایی 10هزارتومان جریمه بهدنبال دارد.
طبق بند الف ماده 10قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ،چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی مؤثر باشد و احتمال خطر تصادف وجود
داشته باشد ،وسیله نقلیه مذکور با پالک تعمیرگاه برای رفع نقص ،به تعمیرگاه اعزام میشود و یک هفته مهلت دارد تا رفع نقص انجام شود.
در این مدت که پالک تعمیرگاه روی خودرو نصب است ،مالک حق تردد در شهر را ندارد .دراینراستا طی شش ماهه اول سال جاری 560پالک
تعمیرگاهی در سطح استان به خودروهای دارای عیب و نقص داده شده است.

در سایر کشورها یک معاینه فنی ساده حداقل
۴۵دقیقه طول میکشد ولی در ایران این زمان بسیار
کوتاهتر است؛ بنابراین در کشور درزمینه معاینه فنی
باید بیشتر دقت کنیم.

رضوی :ابتدای جاده کالت ،بعداز پاسگاه خلقآباد،
سمت چپ (کیلومتر32621546 / )6
ثامن الحجج :محور مشهد سرخس  ،کیلومتر 2جاده
میامی 33224248 /
قابل توجه دوگانهسوزها
این چهار مرکز زیرمجموعه اداره استاندارد قرار دارند که
متعلقات گازی خودروهای دوگانهسوز را برای اخذ کارت

معاینه فنی تأیید و به مراکز معاینه فنی معرفی میکنند.
آزمایشگاه خوراکیان :بولوار آزادی ،آزادی113
آزمایشگاه توس پتروگاز :بولوار آزادی ،بین آزادی74
و 76
آزمایشگاه نوینتوس :جاده سیمان ،خیابان رسالت،
رسالت ،129نبش طالقانی19
آزمایشگاه شهاب گازسوز خودرو :نبش خلج15

نام کشور
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یکی را میشناسم که هفتماهی میشود که شیشه جلوی ماشینش،
یک ترک عنکبوتیشکل برداشته ،درحدیکه خیلیوقتها دیدش را دچار
مشکل میکند اما هیچوقت زیر بار نمیرود که عوضش کند! به قول
خودش تاجاییکه راه دارد با آن کار میکند و وقتی کامال شکست و
فروریخت ،بهناچار یکی جدیدش را میخرد .وقتی میپرسم که چطور
معاینه فنی گرفته است ،با پوزخندی که تحویلم میدهد ،میگوید :فقط
کمتر از سه ماه است که از تاریخ معاینه فنی قبلی گذشته .کسی تاکنون
جلویم را نگرفته و هنوز هم فرصت هست!
از این دسته آدمها با چنین روحیه و تفکری دوروبرمان زیاد است .خیلیها
معتقدند که هیچ نقشی در اتفاقاتی که پیرامونشان میافتد ،ندارند اما
واقعیت جز این است .نمونه بارزش همین بنده خدا؛ چنددرصد میتواند
در حالتی که دید کامل ندارد عامل یک تصادف با خودرو یا برخورد با یک
عابر پیاده باشد؟!
افرادی که قوانین را رعایت نمیکنند ،یکیدو تا نیستند .مثال در شرایط
کنونی که شهر و شهروندان با آلودگی هوا دستوپنجه نرم میکنند ،بد

خودروهای سبک
مرکز آزادی :بولوار آزادی ،بین آزادی  113و / 115
36655005
مرکز بهمن :بولوار بهمن ،کیلومتر 5جاده مشهد-
کالت 32605514 /
مرکز مفتح :بولوار مفتح (طالب) ،مقابل مفتح/ 43
32565401
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نیست انگشت اتهام را بهسوی افرادی که با خودروی شخصی در معابر تردد
میکنند ،دراز کنیم .حتما مطلع هستید که 70درصد آلودگی هوا ناشی از
دود خودروهاست .حاال این وسط خیلیها به این وضعیت خطرناک دامن
میزنند .منظورمان ،آن دسته افــرادی است که در عیب و نقص فنی
خودرویشان بیتفاو تاند؛ مهم هم نیست که مدت مدیدی است که
اتومبیلشان دودزاست و...شاید بهتر باشد بهجای اضافهگویی برویم سر
اصل مطلب .امروز روی صحبتمان با آن دسته افرادی است که از پروسه
معاینه فنی یا غافلاند یا به آن بیتفاوتاند یا در خوشبینانهترین حالت از
آن اطالعی ندارد.البته قرار نیست ما مجابتان کنیم که حتما بروید کارت
معاینه فنی ماشینتان را بگیرید؛ این خواسته مسئوالن شهری است،
مسئوالنی که ما موفق شدهایم دو نفر از آنها را پای کار بیاوریم .سیاوش
میالنیان،مسئولمراکزمعاینهفنیسازمانحملونقلوترافیکشهرداری
مشهد از صفرتاصد اخذ کارت معاینه فنی میگوید و سرهنگ سلیمان
ایزدی ،رئیس اداره فرهنگ و ترافیک پلیس راهور خراسان رضوی نیز از
میزان جرائم و بی توجهی برخی از شهروندان به قوانین میگویند.

