اطالعیه
مدارک مورد نیاز جهت مکاتبه با پلیس راهور و پیگیری کسر خالفی معاینه فنی درخصوص خودروهایی که صرفاً معاینه خود را
از مراکز تحت پوشش ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهرداری تهران دریافت نموده اند.
 -1اصل و کپی کارت خودرو ( پشت و روی کارت )
 -2اصل و کپی کارت معاینه فنی خودرو
 -3اصل و کپی برگه خالفی خودرو
مراجعین محترم برای پیگیری مکاتبه با پلیس راهور جهت کسر خالفی معاینه فنی خودرو می بایستی به مرکزی که از آن کارت
و برچسب دریافت نموده اند مراجعه نمایند.
آدرس

تلفن

1

مرکز بیهقی:

میدان آرژانتین ،پارک سوار بیهقی

88523062-5

2

مرکز سراج:

میدان رسالت ،خیابان فرجام ،خیابان سراج،جنب پمپ گاز

77061200

3

مرکز الغدیر:

یافت آباد بلوار الغدیر رو به روی بیمارستان شهدای یافت آباد

66209745

4

مرکز شکوفه:

بزرگراه آزادگان ،ضلع شمالی م جهادخیابان نور تقاطع شکوفه

55849702

5

مرکزچمران:

خیابان شهید رجایی تقاطع پل شهید آوینی مرکز چمران

55231700

6

مرکز دماوند:

سه راه تهرانپاس ابتدای جاده دماوند روبه روی بانک سپه نبش کوچه البرز

77297673

7

مرکز آبشناسان:

بزرگراه آبشناسان تقاطع شاهین شمالی

44451268

8

مرکز نیایش:

میدان پونک باالتر از بزرگراه اشرفی اصفهانی و بزرگراه نیایش خیابان یکم

44827282

9

مرکزخلیج فارس:

کیلومتر  7جاده قدیم تهران کرج -بلوار خلیج فارس خ رهنما جنب تعویض پالک

66260274

10

مرکز امام رضا(ع):

سه راه افسریه بزرگراه امام رضا (ع) روبروی مرکز تعویض پالک خودرو

33855600

11

مرکز خاوران:

سه راه افسریه بزرگراه امام رضا (ع) بعد از سه راه سیمان جنب پمپ گاز

33856464

12

مرکز ابوذر:

کیلومتر 13جاده قدیم کرج بعد از خیابان سپاه اسالم

44907719

ردیف

نام مرکز

درصورت دریافت معاینه فنی از شهرستانها و حومه تهران ( البرز – شهریار -رباط کریم -ورامین -رودهن ،بومهن،شهرستان
دماوند -لواسانات و ).....به آدرس ذیل مراجعه فرمایید:
اتحادیه سازمان حمل و نقل همگانی کشور :باالتراز میدان توحید – خیابان باقرخان شرقی – نرسیده به خیابان جمالزاده –
ساختمان شماره  - 23تلفن 66909191 :

