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ضرورت انجام معاﯾنه فنی خودرو

ضرورت انجام معاﯾنه فنی
بيش از ﯾکصد سال از ظھور پدﯾده ای به نام اتومبيل می گذرد .در طول تارﯾخ حيات ،انسان ھمواره به وسيله ای قابل اعتماد برای جابجائی سرﯾع
احتياج داشته است و با ظھور اتومبيل اﯾن آرزو تحقق ﯾافته است .از نخستين روزھائی که چرخھای اتومبيل ھا برروی خيابان ھای شھرھا به
حرکت درآمدند ،معاﯾب و محاسن آنان نيز در زﯾر نگاه تيزبين متخصصان مختلف به نقد کشيده شد .ﯾک اتومبيل به تنھائی وسيله ای سرﯾع ،راحت،
مفرح و تا حدود زﯾادی اﯾمن است ،ليکن ھنگامی که مجموعه اتومبيل ھا را در ﯾک سيستم حمل و نقل مورد ارزﯾابی قرار دھيم ،آنگاه معاﯾب و
نکات گوناگون منفی در اﯾن ساختار پدﯾدار می گردد :خطاھای رانندگی ،تصادفات ،ضعف برنامه رﯾزی ھای ترافيکی ،مشکالت ساختاری خيابانھا و
جاده ھا که برای حل ھرﯾک از اﯾن مشکالت نيز به دانش خاص و تحقيقات گسترده ای نيازمندﯾم.
ﯾکی از عمده ترﯾن مشکالتی که با ظھور اتومبيل پدﯾدار گردﯾد مساله اﯾمنی است که در ھنگام حرکت و ﯾا بروز تصادفات اھميت فوق العاده ای
دارد .از آنجا که پيشرفت در صنعت خودرو سازی مستلزم پيشرفت در تمامی زمينه ھای مرتبط با آن بوده است.در نتيجه در زمينه افزاﯾش اﯾمنی
خودروھای توليدی نيز به تدرﯾج گامھای اساسی برداشته شد.از نگاھی دﯾگر اﯾمنی ﯾک ضرورت است که تا آخرﯾن روز فعاليت و حيات ﯾک خودرو
باﯾد وجود داشته باشد .در اﯾن ميان بروز تصادفات مختلف که منجر به ضاﯾعات گسترده جانی و مالی گردﯾده است ،مسئولين ترافيکی کشورھای
مختلف رابه طراحی روشھائی برای بررسی ميزان اﯾمنی خودروھا به صورت دوره ای و در ھنگام فعاليت آنھا در مجموعه خودروھا و سيستم
ترافيکی وادار نموده است .بدﯾن ترتيب با پيشرفت در صنعت خودرو سازی  ،معاﯾنه فنی نيز به عنوان مجموعه ای از قوانين  ،آزمونھا و روشھای
اجرائی با استفاده از تجھيزات خاص برای ھر آزمون معرفی و گسترش ﯾافته است و ھم اکنون نيز بيش از نيم قرن از زمان ارائه طرح  ،شروع و
اجرای معاﯾنه فنی در کشور ھای پيشرفته دنيا گذشته است .در طی اﯾن مدت معاﯾنه فنی وساﯾل نقليه به عنوان موثرترﯾن اھرم جھت افزاﯾش
اﯾمنی تردد خودروھا جاﯾگاه خاص خود را در قوانين ترافيکی کشورھای مختلف دنيا حفظ و ارتقاء بخشيده است.
با توجه به افزاﯾش روز افزون خودرو در کشور اجرای طرح معاﯾنه فنی خودرو با ھدف کنترل آلودگی ھای ناشی از آن و شناخت نقاﯾص فنی
خودروھا در سالھای اخير مورد توجه افکار عمومی و دستگاھھای ذﯾربط قرار گرفت و مقامات مسئول را بر آن داشت تا با ابالغ قانونی رعاﯾت برخی
استانداردھای فنی را الزامی کنند .در شھر مشھد نيز که اولين کالن شھر مذھبی پر جمعيت و آلوده دنيا است .بر اساس ماده  ٩قانون رسيدگی
به تخلفات رانندگی مصوب سال  ،١٣٨٩کليه وسائط نقليه که  ٥سال از توليد آنھا گذشته باشد می باﯾست دارای برگه معاﯾنه فنی خودرو باشند.
ستاد معاﯾنه فنی خودرو مشھد
بر ھمين اساس ستاد معاﯾنه مکانيزه وسائط نقليه درشھر مشھد در سال  ١٣٨٤تشکيل گردﯾد .اﯾن ستاد متشکل است از :مدﯾر کل محيط زﯾست
استان خراسان رضوی ،معاونت حمل و نقل شھرداری مشھد ،رﯾاست پليس راھنمائی و رانندگی فرماندھی انتظامی استان خراسان رضوی.
کارگروه ستاد معاﯾنه فنی خودرو مشھد
ستاد معاﯾنه خود دارای ﯾک کارگروه می باشد که با استفاده از کارشناسان خود به بررسی عملکرد مراکز و رفع مشکالت اجرائی آن می پردازند.
اعضاء اﯾن کارگروه عبارتند از :نماﯾنده سازمان محيط زﯾست استان خراسان رضوی ،نماﯾنده معاونت راھور استان خراسان رضوی ،نماﯾنده شھرداری
مشھد )سازمان ترافيک( .محاسن و مزاﯾای معاﯾنه فنی خودرو بی تردﯾد مراجعه به مراکز معاﯾنه فنی جھت تعيين نقاﯾص فنی و درﯾافت گواھی
سالمت خودرو نتاﯾجی به شرح ذﯾل خواھد داشت:
1ـ آشناﯾی مردم با عوامل آالﯾنده که از طرﯾق وساﯾل نقليه موتوری اﯾجاد می شود.
2ـ حفظ سالمت سرنشينان خودرو و عابرﯾن.
3ـ افزاﯾش عمر مفيد خودرو و کاھش ھزﯾنه ھای تعميراتی.
4ـ کاھش آلودگی ھای زﯾست محيطی جھت جلوگيری از زﯾانھای اقتصادی ناشی از آن.
5ـ اﯾمنی بيشتر و احساس آرامش ھنگام رانندگی ـ بررسی مدارک مالکيت و تعيين وضعيت اصالت خودرو.
6ـ کاھش حوادث رانندگی ناشی از نقص فنی خودرو وظيفه مراکز مکانيزه معاﯾنه فنی خودرو تشخيص نقاﯾص فنی خودرو و ارائه راھکارھای فنی
به مالک خودرو جھت رفع نقاﯾص ،مطابقت عوامل اندازه گيری شده از خودرو با حدود مجاز استاندارد تدوﯾن شده و در نھاﯾت صدور مجوز برای
خودروھاﯾی است که حائز شراﯾط استاندارد الزم ھستند.
اﯾن مراکز می توانند در زمره سازمانھای کنترل و کاھش آلودگی محيط زﯾست و کاھش حوادث رانندگی ناشی از نقص فنی خودرو و ﯾا صادرکننده
مجوز طرح خارج از رده نمودن خودروھا قرار گيرند.
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