آييننامه راهنمايی و رانندگی (مصوب )8431/2/81
فصل چهارم _ معاينه فنی وسائط نقليه
ماده  _73راندن کليه وسايل نقليه عمومی بدون در دست داشتن برگ معاينه معتبر ممنوع است .اين برگ که مدت اعتبارش
در متن آن قيد میگردد بايد هميشه بر سطح داخلی شيشه جلو وسيله نقليه به نحوی که برای مأموران انتظامی قابل رؤيت
باشد نصب گردد.
ماده  _73شهربانی می تواند از کليه وسايل نقليه هر سال يک يا چند نوبت معاينه بعمل آورده در اين صورت مالکين و
رانندگان مکلفند ,وسايل نقليه خويش را جهت معاينه در تاريخ و محلی که شهربانی قبالً اعالم مینمايد حاضر سازند.
ماده  _73هيچ کس مجاز به صدور برگ معاينه نيست مگر آنکه اجازه اين کار کتباً از طرف شهربانی به وی داده شده باشد.
ماده  _04شهربانی می تواند به بنگاه باربری يا مسافربری يا تعميرگاهها يا امثال آنها که مجهز به وسايل فنی کامل و مورد
لزوم و مکانيسي ن ورزيده باشند اجازه معاينه وسايل نقليه و همچنين صدور برگ معاينه آنها را بدهد .اين قبيل بنگاهها بايد
دفتری برای ثبت مشخصات وسايل نقليه مورد معاينه و برگهای معاينه داشته باشند.
ماده  _04شهربانی پس از معاينه وسيله نقليه در صورت وجود تجهيزات مقرر در اين آئيننامه و فقدان نقص فنی برگ معاينه
صادر و به آورنده وسيله تسليم مینمايد.
ماده  _04رانندگان يا مالکين وسايل نقليهای که ضمن معاينه معيوب يا ناقص تشخيص داده میشود فقط میتوانند آن را در
تاريخ و مسيری که در برگ اجازه نامه صادر و از طرف مأمور معاينه کننده مشخص میشود تا تعميرگاه يا گاراژ منتقل سازد.
ماده  _07در مواردی که حرکت وسيله نقليه در راههای عمومی طبق نظر کارشناس فنی شهربانی يا ژاندارمری بهواسطه
معايب و نواقص مکانيکی خطرناک باشد پالک آن اخذ و پس از رفع معايب و نواقص و معاينه مجدد مسترد میشود.
ماده  _00ش هربانی موظف است در مواقع ضروری بنگاهها و تعميرگاههای مذکور در ماده  04را بازرسی کند و چنانچه به هر
جهتی از جهت صالحيت معاينه کنندگان وسائط نقليه را مورد ترديد قرار دهد اجازه صادر را لغو نمايد.
ماده  _04در شهرهايی که شهربانی محل فاقد افسر کاردان فنی باشد رانندگان وسايل نقليه عمومی بايد اقالً هر  3ماه يکبار
برای معاينه وسيله نقليه خود و دريافت برگ معاينه به نزديک ترين شهربانی که دارای کاردان فنی است يا محلی که از طرف
شهربانی تعيين و اعالم شده است مراجعه نمايد

قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا
(مصوب  8413/88/4مجلس شورای اسالمی)
فصل دوم_ وسايل نقليه موتوری
ماده  _0استفاده از وسايل نقليه موتوری که بيش از حد مجاز مقرر دود و آلودهکنندههای ديگر وارد هوای آزاد نمايند ممنوع
است .حد مجاز خروجی وسايل نقليه موتوری توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاری وزارت صنايع تعيين و به
تصويب شورای عالی حفاظت محيط زيست میرسد.
ماده  _4هر وسيله نقليه موتوری که به کار گرفته می شود بايد دارای گواهينامه مخصوص مبنی بر رعايت حد مجاز خروجی
آلودهکننده های هوا باشد .دارندگان وسايل نقليه موتوری مکلفند همه ساله وسايل نقليه خود را در مراکز مورد تأييد سازمان
حفاظت محيط زيست که توسط شهرداریها ايجاد میگردد تحت آزمايش و معاينه قرار داده و گواهينامه مبنی بر رعايت حد
مجاز آلودگی را دريافت نمايند .در غير اين صــورت از تردد وسايل نقليه فاقد گواهينامه مذکور به ترتيبی که در آييننامه
اجرايی اين قانون تعيين میشود جلوگيری خواهد شد.
تبصره  _4هزينه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه مذکور طبق تعرفهای که توسط وزارت کشور و سازمان حفاظت محيط
زيست تهيه و به تصويب هيئت وزيران میرسد اخذ خواهد شد.
تبصره  _4تاريخ شروع اجرای اين ماده و تبصرههای آن حداکثر يک سال پس از تصويب اين قانون تعيين میشود و سازمان
حفاظت محيط زيست و شهرداری و ساير دستگاههای ذيربط موظفند ظرف مدت مذکور امکانات الزم جهت اجرای اين ماده را
فراهم کنند
مصوبه شماره  868مورخ  11/1/22شورايعالی حفاظت محيط زيست
به استناد مفاد ماده  0قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب  4330/3/3مجلس شورای اسالمی حد مجاز خروجی از
اگزوز وسايل نقليه موتوری (خودروهای بنزينی در حال تردد) به شرح جدول زير تصويب و اعالم میگردد:
يکسال بعد از دو سال بعد از سه سال بعد از

نوع آالينده

سال تصويب

منواکسيدکربن )(CO

 6/5درصد حجمی

 6درصد حجمی

هيدروکربنهای نسوخته )(HC

344 PPM

644 PPM

تصويب

تصويب

تصويب و به بعد

 5درصد حجمی

 0درصد حجمی

544 PPM

044 PPM

آئين نامه اجرايی نحوه جلوگيری از آلودگی صوتی
(مصوبه شماره /64132ت  86222هـ مورخ  8411/3/8هيأت وزيران با اصالحات بعدی)
(به استناد ماده  21قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا)
ماده  -4تعاريف
 -4صداياصوت عبارت است ازامواج طولی که ازارتعاش سريعاجسام و مواد اعم از جامد ،مايع و گاز توليد می شود.
 -2آلودگی صوتی عبارت است ازپخش وانتشارهرگونه صوت وصداوارتعاش بيش ازحدمجازومقرردرفضای باز
 -3حدمجازآلودگی صوتی که استانداردآلودگی صوتی هم ناميده می شود،عبارت است ازميزان ومشخصات ويژه ای که با
توجه به اصول حفاظت محيط زيست و بر مبنای واحد اندازه گيری صدا برای منابع مولد آلودگی صوتی و فضای مورد انتشار و
محيط های مختلف تعيين می شود.
 -0واحداندازه گيری شدت صداياصوت دسيبل می باشد  .که درشبکه وزنی ( )Aاندازه گيری می گردد(. ) 4
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عامل آلودگی صوتی که با اختصار عامل آلودگی نيز ناميده می شود ،عبارت است از هر شخص حقيقی که اداره يا

تصدی منابع قابت و هدايت منابع سيار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود ،يا به نمايندگی از طرف شخص يا اشخاص
حقيقی يا حقوقی ديگر بر عهده داشته و يا شخصاً به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگی است.
 -6منابع وکانون های آلودگی صوتی که به اختصارمنابع آلوده کننده ناميده می شود،عبارتنداز :
الف –نيروگاههاوپااليشگاهها
ب -کارخانه ها و کارگاهها
ج –وسايل نقليه موتوری اعم ازهوايی،دريايی،زمينی وزيرزمينی
د –فرودگاهها ،پايانه حمل و نقل و توقفگاههای دايمی وسايل نقليه موتوری
هـ  -تعمير گاههای و سايل نقليه موتوری و آن دسته از واحدهای صنفی که فعاليت آنها با آلودگی صوتی مالزمه دارد.
و -ميادين تير و محلهای تمرين نظامی.
ز -ساير منابع مانند ژنراتورها و موتورهای توليد برق ،استقرار بلندگوها در اماکن عمومی و محوطه های غير سرپوشيده،
مباشرت به هر عمل يا ترک عمل -که ايجاد آلودگی صوتی نمايد.
 -3منظور از سازمان ،سازمان حفاظت محيط زيست و مقصود از قانون ،قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا -مصوب
 -4330/2/3می باشد.

ماده  -4مبادرت به هرگونه اقدامی که موجبات آلودگی صوتی را فراهم نمايد ممنوع می باشد .حد مجاز يا استاندارد آلودگی
صوتی توسط سازمان حفاظت محيط زيست با همکاری دستگاههای ذيربط تهيه و به تصويب شورايعالی حفاظت محيط زيست
می رسد.
ماده  -7سازمان ضمن شناسايی منابع و کانونهای آلودگی موضوع بند ( )6ماده ( )4اين آيين نامه و تعيين ميزان آلودگی آنها
براساس استانداردهای موضوع ماده ( ) 2مراتب را به عامل يا عاملين منابع مذکور اعالم نموده و مهلت مناسبی را برای رفع
آلودگی تعيين می کند.
عاملين منابع صوتی مذکور مکلفند در مهلت مناسب تعيين شده حسب مورد نسبت به رفع آلودگی صوتی اقدام نمايند.
تبصره –روشهای سنجش ميزان آلودگی صوتی وشرايط ارائه نتايج مربوط توسط سازمان وتعيين وبنا به موردبه عاملين اعالم
خواهدشد.

ماده  -6مراکز معاينه و آزمايش وسايل نقليه موتوری موضوع ماده ( ) 5قانون موظفند انواع وسايل نقليه موتوری مورد بازديد
را از جهت استانداردها و حد مجاز آلودگی صوتی نيز تحت آزمايش و معاينه قرار دهند.

ماده  -3به کار انداختن و تردد هرگونه وسيله نقليه موتوری مولد آلودگی صوتی ممنوع می باشد .نيروی انتظامی از تردد هر
نوع وسيله نقليه موتوری فاقد گواهينامه موضوع ماده ( )6ممانعت به عمل آورده و عاملين يا رانندگان اينگونه وسايل نقليه را
به مجازاتهای مقرر در ماده ( )32قانون محکوم خواهند نمود.
تعرفه انجام آزمايش و معاينه وسايل نقليه موتوری از نظر ميزان آالينده های هوا و صدا
(مصوب  8411/6/86هيات وزيران بنا به پيشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان حفاظت محيط زيست)
تعرفه اندازه گيری خروجی از اگزوز وسايل نقليه موتوری ،با توجه به حد مجاز يا استاندارد آلودگی صوتی مصوب شورای عالی
حفاظت محيط زيست (موضوع ماده  0قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا و ماده  2آيين نامه اجرايی نحوه جلوگيری از
آلودگی صوتی) و اخذ گواهينامه زيست محيطی برای موتور سيکلت پانزده هزار ( )45444ريال،خودروهای سواری و وانت
بيست هزار( )24444ريال ومينی بوس،اتوبوس و کاميون بيست و پنج هزار( )25444ريال تعيين می گردد.
آييننامه اجرايی قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا
(مصوب  11/6/21هيئت وزيران)
وزارت کشور _ وزارت صنايع _ سازمان حفاظت محيط زيست

هيئت وزيران در جلسه مورخ  4331/6/46بنا به پيشنهاد شماره  2/4010/3مورخ  4333/6/0سازمان حفاظت محيــط زيست
و به استنــاد ماده  35قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا _ مصوب  _ 4330آييننامه اجرايی قانون يادشده را به شرح زير
تصويب نمود:
آييننامه اجرايی قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا
فصل اول _ کليات:
ماده  _4عبارات و اصطالحاتی که در اين آييننامه بهکار رفته است ,بهشرح زير تعريف میشوند:
الف) قانون :قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا مصوب  4330/2/3مجلس شورای اسالمی
ب) سازمان :سازمان حفاظت محيط زيست
پ) مواد آلودهکننده هوا :هر نوع ماده گازی ,بخار ,مايع ,جامد و يا مجموعه ترکيبی از آنها که در هوای آزاد پخش و باعث
آلودگی هوا و يا موجب تشديد آلودگی آن شود و يا ايجاد بوهای نامطبوع نمايد از قبيل دود ,دوده ,ذرات معلق ,اکسيدهای
گوگرد ,اکسيدهای ازت ,مونواکسيدکربن ,اکسيدکنندهها ,هيدروکربنها ,اسيدها ,آمونياک و نظاير آن.
ت) گواهينامه مخصوص :تأييديه کتبی مراکز معاي نه مبنی بر رعايت حد مجاز آلودگی توسط وسايل نقليه موتوری که به-
صورت برچسب صــادر و بر روی وسايــل نقليه مذکور الصاق میشود .اين گواهينامه میتواند عالوه بر رعايت حد مجاز
آلودگی ,رعايت ضوابط ايمنی را در بر داشته باشد.
ث) آلودهکننده :هر شخص حقيقی که اداره يا تصدی منابع مولد آلودگی را خواه برای خود ,خواه به نمايندگی از طرف
شخص يا اشخاص حقيقی و حقوقی ديگر بر عهده داشته و يا شخصاً و به طرق مختلف عامل ايجاد آلودگی باشد.
ماده  _4منابع آلودهکننده هوا غير از کارخانهها و کارگاههای موضوع آئيننامه اجرايی فصل سوم قانون به شرح زير طبقهبندی
میشوند:
الف) وسايل نقليه موتوری :هر نوع وسيلهای که با موتورهای درونسوز حرکت میکند و برای حمل و نقل مورد استفــاده
قرار میگيرد و در صــورت به کار انداختن منشاء ايجاد يک يا چند ماده آلودهکننده میگردد.

ب) منابع تجاری ,خانگی و منابع متفرقه:

 _4منابع تجاری به محلهای مشخصی اطالق میشود که برای انجام فعاليتهای مختلف تجاری و خدماتی و نگهداری و
عرضه توليدات و کاال و خدمات مورد استفاده قرار میگيرد و بدون اينکه محدود به موارد زير گردد ,بر حسب نوع فعاليت
خدماتی و يا تجاری شامل گروههای زير میگردد:
گروه اول) هتلها ,مهمانخانهها ,رستورانها ,شيرينیپزیها ,نانوايیها ,گرمابهها و امثال اينها.
گروه دوم) دامداریها ,مرغداریهای صنعتی ,کشتارگاهها ,مؤسسات نگهداری حيوانات و امثال آن.
گروه سوم) بيمارستانها ,مراکز درمانی و بهداشتی ,آزمايشگاهها و امثال اينها.
 _2منابع خانگی ,از قبيل منازل و واحدها و مجتمعهای مسکونی به مکانی اطالق میشود که صرفاً جهت سکونت مورد
استفاده واقع میشود.
 _3منابع متفرقه عبارتست از منابعی غير از کارخانهها ,کارگاهها ,وسايل نقليه موتوری و منابع تجاری و خانگی و هر
عملی که ايجاد آلودگی هوا نمايد از قبيل آتشسوزی زبالهها و انباشتن مواد زائد و متعفن در هوای آزاد.
ماده  _7سازمان موظف است نسبت به شناسايی و تعيين نوع و ميزان مواد آلودهکننده هوا به طرق مقتضی از جمله اخذ
اطالعات ,مدارک الزم و در صورت لزوم بازديد و بازرسی اقدام نمايد.
تبصره _ کليه اشخاص حقيقی و حقوقی مکلفند آمار ,اطالعات و اسناد و مدارک مورد نياز سازمان را که در جهت اجرای
قانون و اين آييننامه درخواست میشود ,در اختيار سازمان قرار دهند.
فصل دوم :وسايل نقليه موتوری
ماده  _0شرايط ايجاد مراکز معاينه وسايل نقليه موت وری اعم از بنزينی ,گازسوز و تجهيزات آن توسط سازمان با هماهنگی
وزارتخانههای کشور و صنايع تنظيم و ابالغ خواهد شد.
تبصره _ سازمان مجاز است در جهت حصول اطمينان از روند مطلوب در اجرای ماده  5قانون و عملکرد صحيح مراکز معاينه
نسبت به اخذ آمار و اطالعات هر يک از مراکز مزبور از طريق شهرداریهای ذيربط و انجام معاينات و آزمايشهای موردی از
برخی وسايل نقليه موتوری که توسط مراکز يادشده مورد آزمايش قرار گرفته و گواهی زيست محيطی دريافت داشتهاند ,اقدام
نمايد.
ماده  _4رانندگان وسايل نقليه موتوری مکلفند برچسب حاوی گواهينامه خصوص را در محل مناسبی که توسط مراکز معاينه
تعيين میشود ,بر روی شيشه اتومبيل خود نصب نمايند.

ماده  _6طبق زمانبندی مصوب شورايعالی ترافيک از تردد وسايل نقليه موتوری که فاقد بر چسب موضوع ماده  5باشند ,در
شهرهای تهران ,اصفهان ,مشهد ,تبريز ,شيراز ,اراک ,اهواز و کرج توسط مأموران انتظامی (مأموران راهنمايی و رانندگی)
جلوگيری شده و رانندگان وسايل نقليه مذکور مطابق ماده  22قانون محکوم خواهند شد.
تبصره  _4وسايل نقليه موتوری مذکور تا هنگام رفع موجبات آلودگی و انجام معاينه فنی مجدد و دريافت گواهينامه ,اجازه
تردد نخواهند داشت.
تبصره  _4شمول مقررات اين ماده به ساير شهرها بنا به تصويب شورايعالی محيط زيست خواهد بود.
تبصره  _7از تردد موتورهای دوزمانه بر اساس زمانبندی که سازمان تعيين میکند در شهرهای يادشده جلوگيری خواهد شد.
تبصره  1قانون بودجه سال 8411
(مصوب  11/82/21مجلس شورای اسالمی)
 راهنمائی و رانندگی درسطح کشور وستاد فنی معاينه خودرو درتهران مجاز است که برای صدور برگ وسايل نقليه اقدام کندودرقبال آن هفت هزار (444ر )3ريال عالوه برهزينه انجام معاينه خودرو دريافت کند وبه حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه
داری کل موضوع رديف  044242قسمت سوم اين قانون واريز نمايد.
بند  2الحاقی ماده  42قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت
(مصوب  14/88/21مجلس شورای اسالمی)
ماده :42
بند-5انجام معاينه فنی خودروها بارعايت مفاد اين بند ومتناسب با امکانات کشوراجباری است.
ستادهای معاينه فنی خودرو وابسته به شهرداريهايامراکزفنی مجازوظيفه انجام معاينه وصدوربرگه معاينه فنی رابرعهده خواهند
داشت .چگونگی اجرای اين بندو زمانبندی ونظارت برانجام آن وتعيين دوره های معاينه فنی انواع خودروها وهزينه مربوطه
متناسب با امکانات هرمنطقه به پيشنهادوزارتخانه های کشوروراه وترابری باتصويب هيئت وزيران خواهدبود .نيروی انتظامی
جمهوری اسالمی ايران مکلف است براساس تصويب نامه مذکورازترددخودروهای فاقدبرگ معاينه فنی جلوگيری نمايد .برای
صدورهربرگ معاينه فنی مبلغ دوهزار()2444ريال اخذوبه حساب درآمدعمومی کشورنزدخزانه داری کل واريز خواهدشد.
تعيين هزينه آزمايش و معاينه فنی خودروها
(مصوب  812جلسه رسمی فوق العاده شورای اسالمی شهر تهران با تاريخ )8414/4/1
ماده واحده:
به شهرداری تهران اجازه داده می شود تا نسبت به انجام معاينه فنی وسايل نقليه و صدور برگ معاينه فنی در مراکز اقدام و
هزينه های مترتبه را به شرح مبالغ ذيل دريافت نمايد:

الف:مبلغ هفت هزار( )3444ريال برابر بند دو ()2تبصره نه( )1قانون بودجه سال  4331کشور جهت واريز به حساب در امد
عمومی کشور.
ب:مبلغ بيست( )24444ريال برابر مصوبه شماره /26524ت/22330/ه به تاريخ  4331/6/23هيئت وزيران بابت کنترل آالينده
های هوا و صوت.
ج:مبلغ بيست و سه هزار( )23444ريال بابت ساير هزينه های معاينه فنی.
تبصره يک(:) 4شهرداری تهران مجاز است در مراجعات بعدی خودروها برای انجام معاينه فنی برای هر بار مبلغ پانزده
هزار( )45444ريال دريافت نمايد.
تبصره دو(:) 2شهرداری تهران می تواند در احداث و بهره برداری مراکز مکانيزه معاينه فنی خودرو از همکاری بخش خصوصی
وفق مقررات استفاده نمايد.
تبصره سه(:) 3به شهرداری تهران اجازه داده می شود عالوه بر دريافت هزينه های مترتبه معاينه فنی خودرو در موارد اجباری
،در مواردی که صاحبان خودروها به اختيار خود جهت معاينه فنی خودرو مراجعه می نمايند وفق ماده واحده هزينه های
مترتبه را دريافت نمايند.
آييننامه اجرايی نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فنی خودرو
(مصوب  12/1/1هيئت وزيران)
وزارت کشور _ وزارت راه و ترابری _ سازمان حفاظت محيط زيست
هيئت وزيران در جلسه مورخ  4322/2/0بنا به پيشنهاد شماره  53522/4/6/64مورخ  4324/3/22وزارت کشور و به استناد
بند  5الحاقی ماده  32قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين _ مصوب  _ 4324آييننامه اجرايی
نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فنی خودرو را به شرح زير تصويب نمود:
آيين نامه اجرايی نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فنی خودرو
ماده  _4عبارات و اصطالحاتی که در اين آييننامه بهکار رفته است ,دارای تعاريف زير میباشند:
الف) قانون :بند  5الحاقی ماده  32قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين ,مصوب 4324
ب) معاينه فنی :بازديد ظاهری و آزمايشهای فنی برای تشخيص اصالت خودرو و سنجش ميزان سالمت فنی ,ايمنی و
زيست محيطی وسيله نقليه
پ) برگ يا برچسب معاينه فنی :گواهی انجام معاينه فنی که توسط ستادهای معاينه فنی خودرو يا مراکز فنی مجاز صادر و
برگه به متقاضی تحويل و برچسب به سمت راست شيشه جلو الصاق میگردد.
ت) اعتبار برگ معاينه فنی :زمان درج شده در متن برگ معاينه فنی وسيله نقليه است.

ث) وسيله نقليه شخصی :وسيله نقليه موتوری که دارای پالک شخصی میباشد.
ج) وسيله نقليه عمومی :وسيله نقليه موتوری که دارای پالک عمومی میباشد.
چ) وسيله نقليه دولتی :وسيله نقليه موتوری که دارای پالک دولتی يا نظامی میباشد.
ح) نقص فنی :هر نوع نقصان يا تغيير در وضعيت ظاهری و فنی وسيله نقليه که موجب کاهش ضريب ايمنی در رانندگی و يا
افزايش بيش از حد مجاز گازهای آالينده هوا و يا آلودگی بيش از حد مجاز صدا گردد.
خ) ستاد معاينه فنی :تشکيالت متمرکز برای برنامهريزی ,هدايت ,نظارت و کنترل فعاليت مراکز فنی معاينه خودرو و مراکز
معاينه فنی مجاز که توسط شهرداریها و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای ايجاد میگردد.
د) مراکز فنی مجاز :مراکزی که توسط اشخاص حقيقی يا حقوقی با رعايت ضوابط و مقررات ستاد معاينه فنی وابسته به
شهرداری و يا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ,حسب مورد برای انجام معاينه فنی وسايل نقليه درون شهری و برون
شهری ايجاد میگردد.
ماده  _4رانندگی با وسيله نقليهای که فاقد برگ معاينه فنی معتبر میباشد ,ممنوع است .دارندگان وسايل نقليه مکلفند
وسايل نقليه خويش را جهت ا نجام معاينه فنی در مراکز فنی مجاز تعيين شده حاضر و پس از احراز شرايط الزم برگه يا
برچسب معاينه دريافت نمايند.
تبصره _ در طول مدتی که برچسب يا برگه معاينه فنی اعتبار دارد ,در صورت بروز نقص فنی ,مالک موظف است نسبت به
رفع نقص اقدام نمايد.
ماده  _7ضوابط ايجاد تشخيص صالحيت ,اختيارات ,نحوه صدور مجوز و نظارت بر مراکز فنی مجاز و قسمتهايی که بايد مورد
معاينه قرار گيرند ,بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط کار گروهی با مسئوليت وزارت کشور و عضويت وزارتخانههای
راه و ترابری ,صنايع و معادن ,سازمان حفاظت محيط زيست و نيروی انتظامی جمهوری اسالمی ايران تهيه و ابالغ میشود.
تبصره _ معاينه فنی میبايد توسط مهندسان يا کاردانهای فنی و يا افراد باتجربه دارای گواهی انجام کار از مراجع صالحيت-
دار صورت پذيرد.
ماده  _0ستادهای معاينه فنی و مراکز معاينه فنی مجاز به منظور تشخيص اصالت خودرو در هنگام معاينه فنی ضمن
هماهنگی با نيروی انتظامی از کارشناسان واجد شرايط استفاده مینمايند.
ماده  _4دورههای معاينه فنی انواع خودروها به شرح زير میباشد:
الف) انواع وسايل نقليه عمومی مسافربری و باربری در فواصل سه ماهه يا بيشتر.
ب) وسايل نقليه متعلق ب ه دولت ,نهادهای عمومی غيردولتی ,نيروهای نظامی و انتظامی در فواصل سه ماهه يا بيشتر.

پ) ساير وسايل نقليه و موتورسيکلتها در فواصل ساالنه يا بيشتر.
تبصره  _4برای خودروهای فرسوده (موضوع تصويب نامه شماره  /2542ت  22435هـ مورخ  )4322/4/20برگه معاينه فنی
صادر نخواهد شد.
تبصره  _4خودروهای نو تا دو سال پس از توليد نياز به اخذ برچسب يا برگه معاينه فنی ندارند.
ماده  _6مراکز مجاز معاينه فنی برای وسايل نقليه ای که سالم و بدون نقص فنی تشخيص داده شوند ,برگ معاينه فنی صادر
مینمايند .چنانچه ضمن معاينه وسيله نقليهای معيوب يا ناقص تشخيص داده شود ,رانــنده يا مالک فقط میتوانند وسيله
نقليه را تا تاريخی که در برگ اجازهنامه صادر شده به وی تسليم میگردد ,به تعميرگاه يا توقفگاه منتقل سازد.
تبصره _ چنانچه وسيله نقليه ای فاقد اصالت تشخيص داده شود ,ضمن عدم صدور برگ معاينه فنی ,مراتب به مراجع انتظامی
اطالع داده میشود.
ماده  _3ستاد معاينه فنی خودرو شهرداریها و سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با همکاری نمايندگان سازمان
حفاظت محيط زيست و نيروی انتظامی موظفند بر نحوه عملکرد مراکز صدور برگ معاينه فنی بر اساس دستورالعمل موضوع
ماده  3اين آيين نامه نظارت مستمر اعمال نمايند و در صورت مشاهده عدم رعايت ضوابط و مقررات مربوط ,نسبت به
جلوگيری از ادامه تخلف و رفع آنها اقدام و در صورت تکرار ,مجوز مرکز برای انجام معاينه و صدور برگ معاينه ابطال میگردد.
ماده  _3تا پايان برنامه سوم توسعه اقتصادی ,اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ايران در شهرهايی که تجهيزات کامل
انجام معاينه فنی وجود ندارد ,مراکز مجاز معاينه فنی میتوانند با تأييد کار گروه موضوع ماده  3اين آييننامه نسبت به انجام
معاينه فنی با رعايت حداقل شرايط مورد قبول نمايندگان اعضای کار گروه ياد شده در استانها ,اقدام نمايند.
ماده  _3مراکز مجاز عالوه بر هزينههای معاينه فنی ,مبلغ دو هزار ريال دريافت و به حساب خزانهداری کل واريز مینمايند.
ماده  _44برگه و برچسب های معاينه فنی مورد استفاده ,در مراکز مجاز معاينه فنی سراسر کشور بر اساس طرح نمونه مورد
تأييد کار گروهی متشکل از سازمان شهرداریهای کشور ,سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نيروی انتظامی جمهوری
اسالمی ايران و سازمان حفاظت محيط زيست میباشد.
تبصره _ برگه و برچسب معاينه فنی که از طريق ستاد معاينه فنی و مراکز مجاز صادر میشود ,در سراسر کشور معتبر است.
ماده  _44ادارات راهنمايی و رانندگی و پليس راه موظفند با متخلفان موضوع آييننامه برابر مقررات رفتار نمايند
تصويب استاندارد ملی 1818
(خودرو -معاينهفنی  -آزمونهايمربوطبهبازرسيوضعيتسالمتوسايلنقليهموتوريوتريلرهايآنها)

استاندارد " خودرو – معاينه فنی – آزمونهای مربوط به بازرسی وضعيت سالمت وسايلنقليه موتوری وتريلرهای آنها " که
پيشنويس آن درکميسيون های مربوط توسط مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتی ايران تهيه وتدوين شده ودردويست
وپنجاهمين جلسه کميته ملی استاندارد خودرو ونيروی محرکه مورخ  26/6/43موردتصويب قرارگرفته است،اينک به استناد
بنديک مادۀ  3قانون اصالح قوانين ومقررات مؤسسه استانداردوتحقيقات صنعتی ايران مصوب بهمن ماه  1371بعنوان
استانداردملی ايران منتشرميشود.
تعيين بهای خدمات انجام معاينه فنی خودروها در شهر تهران
(مصوب چهلمين جلسه عادی شورای اسالمی شهر تهران دوره سوم به تاريخ )8416/1/4

ماده واحده:
به استناد بند  26از ماده  34قانون تشکيالت ،وظايف و انتخابات شورای اسالمی کشور و انتخاب شهرداران مصوب
 4335/3/44و اصالحات قانون بعدی آن و بند  5از ماده  42قانون تنظيم بخشی در مقرارات مالی دولت ،شهرداری تهران مجاز
است به منظور تامين هزينه های ناشی از انجام معاينات فنی خودرو (غير از اندازه گيری آلودگی صوتی و آالينده های هوا که
هزينه های آن طی مصوبه شماره /26524ت 22330/مورخ  4331/6/23تعيين شده است ).نسبت به اخذ بهای ساير خدمات
قابل انجام برابر تعاريف و مفاد مصوبه شماره /00455ت/23053/ه مورخ  4322/2/3هيات محترم وزيران (شامل بازديد
ظاهری و تشخيص اصالت و سنجش ميزان سالمت فنی و ايمنی خودرو)به شرح جدول زير اقدام نمايد.
مراجعه اول
رديف نوع وسيله نقليه

بهای خدمات معاينه فنی در
مراجعه نوبت اول
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مراجعه
مجدد

تبصره يکم:عالوه بر مبالغ مندرج در جدول صدرالذکر شهرداری تهران موظف است طبق بند پنجم()5از ماده
هجدهم() 42قانون بخشی از مقررات مالی دولت برای صدور هر برگ معاينه فنی مبلغ دوهزار()2444ريال اخذ و به حساب
درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واريز نمايد.
تبصره دوم:چنانچه دارندگان وسايل نقليه دارای نقص فنی،ظرف مهلت مقرر به رفع نقص اقدام نموده و مراجعه نمايند،صرفا"
مشمول پرداخت بهای خدمات مراجعه مجدد بوده و با تاييد کارشناسان فنی،برگ معاينه فنی خودرو صادر خواهد شد.
تبصره پنجم :اين مصوبه جايگزين مصوبه"تعيين بهای خدمات انجام معاينه فنی"تصويبی در چهل و چهارمين جلسه رسمی –
علنی-عادی شورای اسالمی شهر تهران(دوره دوم)منعقده به تاريخ سه شنبه هفتم بهمن ماه سال -4322ابالغی به شماره
 464/001/46643به تاريخ  22/44/2می باشد.
تعيين نرخ انجام معاينه فنی توسط دولت

(اين مصوبه در  28مهر ماه  8411پس از تاييد رييس جمهور از سوی معاون اول رييس جمهور برای اجرا ابالغ شد)

وزيران عضو کارگروه تعيين نرخ هزينههای معاينه فنی خودرو بنا به پيشنهاد مشترک وزارتخانههای کشور و راه و ترابری و به
استناد اصل يکصد و سی و هشتم قانون اساسی ،نرخ خدمات معاينه فنی مکانيزه خودروها را تعيين کردند .
نرخ خدمات معاينه فنی مکانيزه خودروها در کالن شهرها برای خودروهای سبک  1هزار تومان و برای خودروهای سنگين 42
هزار تومان اعالم شد .همچنين نرخ خدمات معاينه فنی مکانيزه خودروها در مراکز استانها و شهرهای با جمعيت باالی 344
هزار نفر برای خودروهای سبک  2هزار تومان و برای خودروهای سنگين  42هزار تومان تعيين شد .الزم به ذکر است ،نرخ
خدمات معاينه فنی مکانيزه خودروها در شهرهای با جمعيت کمتر از  344هزار نفر نيز برای خودروهای سبک  3هزار تومان و
برای خودروهای سنگين  42هزار تومان خواهد بود .براساس مصوبه کارگروه تعيين نرخ هزينههای معاينه فنی خودرو ،نرخ
خدمات معاينه فنی برای هر بار مراجعه بعدی ظرف يک ماه پس از مراجعه اول در مورد خودروهای سبک و  44روز بعد از
مراجعه اول برای خودروهای سنگين  2هزار تومان خواهد بود .همچنين نرخ خدمات فنی برای موتور سيکلتها برای مراجعه
اول سه هزار تومان و برای هر بار مراجعه بعدی ظرف مدت يک ماه پس از مراجعه اول يک هزار تومان خواهد بود .براين
اساس ،بعد از انقضای مدتهای يکماه و  44روز پس از مراجعه اول ،مراجعه بعدی اولين مراجعه محسوب خواهد شد .براساس
تصميم کارگروه تعيين نرخ هزينههای معاينه فنی خودرو ،دريافت هرگونه مبلغی بيش از نرخهای مصوب با توجه به لحاظ
کليه حقوق دولتی و هزينههای مربوط به چاپ و تکثير و موارد مشابه ممنوع است .
الزام استفاده از سامانه صدور کارت و برچسب در کليه مراکز معاينه فنی
(ابالغ شده توسط وزارت کشور در تاريخ )8411/2/88
به اطالع مي رساند با عنايت به اجرای طرح صدور يكپارچه برگ و برچسب معاينه فني خودروهاي سبك كشور از تاريخ
 1831/5/11و به استناد ماده  11آئين نامه اجرايی نحوه انجام معاينه و صدور برگ معاينه فنی خودرو ( مصوبه شماره
45055/ت  72452ه مورخ  1837/3/2هيئت محترم وزيران ) كليه مراكز معاينه فنی خودروهای سبک سراسر کشور ملزم
به استفاده از برگ و برچسب مصوب کارگروه معاينه فنی خودروهای سبک کشور می باشند  .شايان ذكر است استفاده و صدور
هر گونه برگ وبرچسب متفرقه ازسوی مراکز معاينه فنی از تاريخ مذکور ممنوع بوده و در صورت مشاهده با مراکز معاينه
فنی مزبور  ،بر اساس مقررات موضوعه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

حدود مجاز گازهای آالينده خروجی از اگزوزخودروها و موتورسيکلت
(مصوبه شماره  32122/836412مورخ  8411/6/48هيات وزيران)
شورای عالی حفاظت محيط زيست در جلسه مورخ  4321/3/2کميسيون امور زيربنائی،صنعت و محيط زيست بنا به پيشنهاد شماره
 4-42-46مورخ  4322/3/41سازمان حفاظت محيط زيست و به استناد ماده  0قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هوا-مصوب -4330
تصويب نمود:
 -4حد مجاز آالينده های خروجی از اگزوز خودروها و موتورسيکلت ها به شرح جدول زير تعيين می شود:
نوع خودرو

مونوکسيد کربن(درصد حجمی)

هيدروکربنهای نسوخته()*PPM

خودروهای بنزينی کاربراتوری

0

044

خودروهای بنزينی انژکتوری

2/5

254

موتورسيکلتهای چهارزمانه

6

644

خودروهای ديزلی سنگين و نيمه ميزان رويت دود مرئی(کدری)2/2درصد
سنگين
*يک ده هزارم درصد معادل يک در ميليون
-2از ابتدای سال  4314حد مجاز آالينده های خروجی به ترتيب به  0/5درصد حجمی برای مونوکسيد کربن و 054PPMبرای
هيدروکربنهای نسوخته تغيير می يابد.
-3کليه خودروهای سواری بنزين سوز کاربراتوری توليد شده تا پايان سال ،4322از نيمه دوم سال  4321ملزم به رعايت استاندارد فوق
می باشند.

تجديد نظر استاندارد ملی 1818
(خودرو – معاينه فنی -آزمونهای مربوط به بازرسی صالحيت ترددوسايل نقليه موتوری وتريلرهای آنها)
استاندارد"خودرو – معاينه فنی -آزمونهای مربوط به بازرسی صالحيت ترددوسايل نقليه موتوری وتريلرهای آنها" نخستين
باردرسال4326تدوين شد .اين استاندارد براساس پيشنهادهای رسيده وبررسی توسط شرکت مهندسين مشاور وسائط نقليه
ايران وتأييدکميسيونهای مربوط برای اولين بار مورد تجديدنظر قرارگرفت و درپانصدوسی امين اجالس کميتة ملی استاندارد
خودرو و نيروی محرکه مورخ14/1/24تصويب شد .اينک اين استاندارد به استناد بنديک مادۀ  3قانون اصالح قوانين و مقررات
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتی ايران ،مصوب بهمن ماه 4334،به عنوان استاندارد ملی ايران منتشر میشود.
برای حفظ همگامی وهماهنگی باتحوالت وپيشرفتهای ملی وجهانی درزمينه صنايع،علوم وخدمات،استانداردهای ملی ايران
درمواقع لزوم تجديدنظرخواهد شدوهرپيشنهادی که برای اصالح وتکميل اين استانداردها ارائه شود،هنگام تجديد
نظردرکميسيون فنی مربوط مورد توجه قرارخواهدگرفت .بنابراين  ،بايدهمواره ازآخرين تجديدنظراستانداردهای ملی استفاده
کرد.
اين استانداردجايگزين استاندارد ملی ايران شمارۀ  1424سال  4326است.
حذف تشخيص اصالت خودرواز فرايند معاينه فنی در مراکز
(مصوب هيئت محترم وزيران به شماره/222118ت 24648/مورخ )8411/84/6
هيئت وزيران در جلسه مورخ  4321/1/24بنا به پيشنهاد مشترک شماره  444432/4/3مورخ  4321/3/5وزارتخانه کشور و
راه وترابری به استناد اصل  432قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران تصويب نمود:
ماده  0و تبصره الحاقی آن و تبصره ماده  6آيين نامه اجرايی انجام معاينه و صدور برگ معاينه فنی خودرو موضوع تصويب نامه
های شماره /00455ت23053/ه مورخ  4322/2/3و شماره  00641/34154مورخ  4321/3/42لغو می شود.
قانون اخذ جرائم و تخلفات رانندگی
(مصوب مجلس شورای اسالمی مورخ )8411/82/1
ماده -1رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهينامه ،کارت خودرو و بيمه نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهايی که بيش
از پنج سال از توليد آنا ن می گذرد برگه معاينه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمايی و رانندگی
آن را ارائه نمايند  .ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده يا تحت تعقيب
قضائی يا انتظامی باشد .در صورتی که هيچ يک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد  ،ماموران راهنمايی و رانندگی می توانند

تا زمان ارائه مدارک،خودرو را متوقف نمايند و در صورتی که يکی از مدارک فوق يا شناسنامه يا کارت شناسائی معتبر به
همراه راننده باشد ماموران مذکور موظفند با اخذ مدرک مذکور و ارائه رسيد بدون توقف وسيله نقليه راننده را ملزم به ارائه
ساير مدارک و استرداد مدرک اخذ شده نمايند.
طرح جامع کاهش آلودگی هوا
(ابالغ سازمان حفاظت محيط زيست به دستگاهای اجرايی هشت کالن شهر تهران ،اهواز ،اراک ،تبريز ،مشهد ،شيراز  ،کرج و
اصفهان)

آزمون صحت کاتاليست کانورتر و کربن کنيستر در معاينات فنی خودروها به منظور صدور برگه و برچسب معاينه فنی از
ابتدای سال  14اجباری است که البته وزارت صنعت ،معدن و تجارت مکلف است از ابتدای سال  14کاتاليست مورد نياز را در
خدمات بعد از فروش جهت تعويض تامين کند.

