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  دهیچک
عنوان مؤثرترين اهرم جهت افزايش ايمني خودرو و کاهش آلودگي  فني به ةانجام معاينامروزه 

ارتقاء بخشيده است. اهميت هوا، جايگاه خود را در قوانين ترافيکي کشورهاي مختلف حفظ و 

از  يبرخيند در نظر اکارکردهاي يادشده، اين فر با وجودست که ا موضوع اين مطالعه در آن

اي ناخوشايند همراه با نارضايتي تبديل شده و در موارد بسياري به  شهروندان به پديده
ست. اين فني انجاميده ا ةمرکز معاين کارکنانلفظي و حتي درگيري فيزيکي با  ةمشاجر

هزار خودروي  ١٠ل ايجاد اين نارضايتي، براساس اطالعات ئمطالعه با هدف بررسي دال

فني باران ساوه و به روش ارزشيابي انجام شده است.  ةمعاين ةکننده در مرکز مکانيز مراجعه
 ةفني از ادام ةدليل برطرف نشدن عيوب و عدم صدور برگ معاين گروهي از اين خودروها، به

کننده، موفق به رفع عيوب و دريافت  مکرر و خسته ةرف و گروهي ديگر پس از مراجعکار منص
درصد کل خودروهاي  ١٧که  ،اند. نارضايتي مالکان اين دو گروه برگ معاينه فني شده

مهارت در  تعميرکاران کم دهند، ناشي از دو عامل مهم است: کننده را تشکيل مي مراجعه

دست آمده در اين  کيفيت. نتايج مهم به لوازم يدکي بي؛ جازهاي متفرقه و حتي م تعميرگاه
هاي متفرقه و مجاز،  اعطاي مجوز تعميرگاه ةمطالعه لزوم توجه و نظارت بيش از پيش بر نحو

کيفيت در داخل کشور و نيز واردات اين دسته از لوازم  جلوگيري از توليد لوازم يدکي بي
  سازد. يدکي از خارج کشور را نمايان مي

  واژگان کلیدي
 کيفيت، عدم صدور برگ معاينة فني، نارضايتي شهروندان مهارت، لوازم يدکي بي معاينة فني خودرو، تعميرکاران کم

 مقدمه. 1
قوانين به حوزة در  کهالمللي است  بين ةشد شناخته ةترافيک واژ

مجموعه عبور و مرور وسائط نقليه، اشخاص و حيوانات اطالق 
نقليه  ةانسان، راه و وسيل ةگان گردد. ترافيک از عوامل سه مي

تشکيل شده و هدف از ايمني ترافيک، به حداقل رساندن 
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آن است. ايمني  ةگان هاي جاني و مالي ناشي از عوامل سه زيان
عنوان يک ضرورت که تا آخرين روز حيات و  نقليه به ةوسيل

توليد و پس از  ةرحلفعاليت آن بايد وجود داشته باشد، در دو م
توليد قابل توجه و بررسي است. نياز به کنترل وضعيت خودرو از 

برداري،  لحاظ ايمني و آاليندگي پس از توليد و در زمان بهره
اي را موجب  هاي دوره ضرورت طراحي و استقرار سيستم کنترل

فني اطالق  ةاست؛ به اين سيستم کنترل ادواري، معاين شده
  گردد. مي

عنوان  فني نيز به ةرفت در صنعت خودروسازي، معاينبا پيش
هاي اجرايي با استفاده از  ها و روش اي از قوانين، آزمون مجموعه

و گسترش يافته  شده تجهيزات خاص براي هر آزمون معرفي
عنوان مؤثرترين اهرم جهت  فني وسائط نقليه، به ةاست. معاين

افزايش ايمني خودروها و کاهش آلودگي هوا، جايگاه خود را در 
قوانين ترافيکي کشورهاي مختلف دنيا حفظ و ارتقاء بخشيده 

هاي آن، امروزه  و سيستم يفناوراست. با توجه به تنوع خودروها، 
 شود. عنوان يک حرفه و تخصص مستقل شناخته مي فني به ةمعاين
فني از نظر اجرا در ايران و نزديک شدن به  ةبودن قانون معايننوپا 

هاي بيشتر در  ها و پژوهش استانداردهاي جهاني نيازمند بررسي
تدوين قوانين  ة. آموزش کارشناسان متبحر در ساياستاين زمينه 

نظران دانشگاهي و پرهيز از  و صاحب استادانروز، استفاده از  به
رشد اين حرفه و  سببتواند  سلماً ميکاري در اين امر م سياسي
که تمام افراد جامعه از  نحوي به ؛شدن نواقص موجود گردد مرتفع

  مند گردند. مزاياي اجراي اين قانون بهره
  

  ت آنيخودرو، اهداف و اهم يفن ةنيمعا. ۲
  خچهي. تار۲-۱

م در آلمان انجام  ۱۹۰۶خودرو در سال  يمنيا يها آزمون نينخست
تا  ۱۹۵۰ يها ن ساليب يخودرو به شکل امروز يفن ةنيشد. معا

، ايران]. در ۱افت [يا رواج يشرفته دنيپ يم در کشورها ۱۹۵۴
در سال  يو رانندگ يين راهنمايخودرو در قوان يفن ةنيانجام معا

 يخودروها يفن ةنيمعا يستاد مرکز ۱۳۶۹لحاظ و در سال  ۱۳۵۳
تهران  يک شهرداريونقل و تراف ر نظر معاونت حمليتهران ز

 يخودروها يفن ةنين مرکز معايز اولين ۱۳۷۹ل شد. در سال يتشک
، سال ۱۳۹۵]. سال ۲د [يرس يبردار در تهران به بهره يسوار
در  يسوار يخودروها يفن ةنيند انجام معاايمهم در فر يتحول

 ةکشور به سامان يفن ةنيمراکز معا ةآن هم يران بود که طيا

مفا) متصل گشته و تمام مراحل يران (سيا يفن ةنيمعا ةکپارچي
و صدور کارت  يفن ةنيمعا يها رش خودرو، انجام آزمونيپذ
مرکز  ۴۴۲شود. در حال حاضر  يانجام و کنترل م ١صورت برخط به

ن سامانه مشغول به يبا استفاده از ا يسوار يخودروها يفن ةنيمعا
 يخودروها يفن ةنيمعا ةزين مرکز مکاني]. اول۳ت هستند [يفعال
  کار کرد. شروع به ۱۳۸۴ز در سال ين کشور نيسنگ مهين و نينگس
  

  فني خودرو ة. اهداف معاين۲-۲
اهداف اصلي معاينة فني خودرو به زبان ساده و مختصر، افزايش 

الزام و  باشد. از مزاياي ديگر ايمني خودرو و کاهش آلودگي هوا مي
  توان به موارد ذيل اشاره نمود: فني مي ةيند معاينااجراي فر

افزايش فرهنگ عمومي و آشنايي شهروندان با فناوري  .۱
 يفن ةنيند انجام معاايفر ةق مشاهديا از طريدنروز 

 زهيزات مکانيتجه ةليوس به

 يها ستميشهروندان در مورد کارکرد س يش آگاهيافزا .۲
ق گفتگو و يآنها از طر يمنيمختلف خودرو، اجزا و ا
 يفن ةنيحاضر در مراکز معا يمشاوره با کارشناسان فن

 موتور خودرو يديتول يها ندهيشهروندان با آال ييآشنا .۳

 يراتيتعم يها نهيد خودرو و کاهش هزيش عمر مفيافزا .۴
زه، بدون باز و بسته کردن يمکان يابي بيق عياز طر

 قطعات

رات يتعم ةرکاران و نحويتعم يش سطح دانش فنيافزا .۵
رات آنها توسط يل کنترل تعميدل ، بهيلح و اصويصح

 يفن ةنيمراکز معا

رکاران فعال در يشهروندان از سطح مهارت تعم يآگاه .۶
رات آنها يد تعمييا عدم تأيد ييق تأيهر شهر، از طر
 يفن ةنيتوسط مراکز معا

ت موجود در يفيک يب يدکيقطعات و لوازم  ييشناسا .۷
  يفن ةنيمعا ةزيمکان يها ق انجام آزمونيبازار از طر

  

  . اهميت معاينة فني خودرو در ايران۲-۳
، حوادث يشده در سال جار اعالم ين آمارهايبراساس آخر

ن علت در ير در جهان و سوميوم مرگ دليلن يهشتم يکيتراف
ا يا، کنگو، تانزانيبري، ليلند، ماالوي، تايبيران پس از ليران است. ايا

هشتم جهان  ةدر رتب يکي، از نظر حوادث ترافيمرکز يقايو افر
در  يکين حوادث ترافاو مصدوم شدگان کشته]. آمار ۴قرار دارد [
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 يقانون يسازمان پزشک يسال گذشته، براساس اعالم رسم ۱۰
مندرج در اين  براساس اطالعات باشد. يم ۱کشور طبق جدول 

نفر  ۲۰۸۰۰۱ يکيسال گذشته بر اثر حوادث تراف ۱۰ يط، جدول
ز يس راهور نياند. طبق آمار پل مصدوم شدهنفر  ۲۹۱۴۶۰۹ کشته و

است رخ داده خودروها  يبر اثر نقص فن يکيدرصد حوادث تراف ۱۵
 نفر کشته و ۳۱۲۰۰ سال گذشته ۱۰ يطکه  ان معني]، بد۶[

اند. البته  خودروها بوده يان نقص فنينفر مصدوم، قربان ۴۳۷۱۹۱
تسلط  ليدل خودرو به يفن ةنياندرکاران معا کارشناسان و دست

 يدر حال تردد، سهم نقص فن يخودروها يمنيت ايشتر بر وضعيب
ق مربوط به تلفات يدانند. اگر آمار دق يشتر ميدر تصادفات را ب

ات فوق اضافه گردد، يز به تعداد متوفين ي هوابر اثرآلودگ يانسان
  گردد. يش روشن ميش از پيب يفن ةنيت انجام معايآنگاه اهم

  

  ]۵[ سال گذشته ۱۰ يط يکين حوادث ترافاو مصدوم شدگان کشتهآمار  .۱جدول 
 سال شدگان کشته نامصدوم سال شدگان کشته نامصدوم

۲۹۷۲۵۷ ۲۰۰۶۸ ۱۳۹۰ ۲۷۶۷۶۲ ۲۷۵۶۷ ۱۳۸۵ 

۳۱۸۸۰۲ ۱۹۰۸۹ ۱۳۹۱ ۲۴۵۴۱۸ ۲۲۹۱۸ ۱۳۸۶ 

۳۱۵۷۱۹ ۱۷۹۹۴ ۱۳۹۲ ۲۷۲۸۷۷ ۲۳۳۶۲ ۱۳۸۷ 

۳۰۴۴۸۵ ۱۶۸۷۲ ۱۳۹۳ ۲۹۵۱۷۹ ۲۲۹۷۴ ۱۳۸۸ 

۳۱۳۰۱۷ ۱۶۵۸۴ ۱۳۹۴ ۲۷۵۰۹۳ ۲۰۵۷۳ ۱۳۸۹ 

  

 ةفني خودرو در اروپا، امريکا و مقايس ة. اهميت معاين۲-۴
  آن با ايران
خودروها از نظر  يفن ةنيدر مورد معا يا رانهيگ ن سختيدر اروپا قوان

 يةن اتحاديشود. براساس قوان يست انجام ميط زيو مح يمنيا
عمل  ي بهبردار در حال بهره ياز خودروها ياروپا دو نوع بازرس

. ٣يا جاده   کنار يها ي؛ ب) بازرس٢يا دوره يها يد: الف) بازرسيآ يم
د يي، مالکان خودرو موظفند جهت تأيا دوره يها يدر بازرس

مجاز  يمشخص به مراکز تخصص يها سالمت خودرو، در دوره
توليد در  مدت زمان معافيت خودروهاي تازه ند.يمراجعه نما

کشورهاي مختلف، از اولين مراجعه به مرکز معاينه فني متفاوت 
. اگر به کيفيت خودروهاي استسال  ۴تا  ۲بوده و معموالً بين 

توليدشده در ساير کشورها و مدت زمان معافيت آنها از اولين 
راحتي به اين نکته پي  توجه کنيم، بهمراجعه به مرکز معاينه فني 

توليدشده در ايران  خودروهاي تازه ةسال پنجخواهيم برد که معافيت 
گونه توجيه علمي نداشته و  فني هيچ ةاول به مرکز معاين ةاز مراجع

 يدر مورد خودروها يا کنار جاده يها يبازرس بايد اصالح گردد.
، ترمز و يندگيآال يها رد و شامل آزمونيگ يانجام م يتجار
، جهت يا کنار جاده يها يباشد. بازرس يخودرو م يت کليوضع
 ينه فنيافت برگ معايپس از در ةخودرو در دور يمنينان از اياطم

کردن  گونه است که پليس با متوقف ها بدين اين بازرسي]. ۷است [
خودروها در کنار جاده به بازرسي آنها از نظر ظاهري شامل تايرها، 

خودرو و به لحاظ فني از طريق  ةها و بدن ها، شيشه چراغ

کا يدر امرکند.  هاي سيار تست فني و آاليندگي اقدام مي دستگاه
از وقوع  يري، موجب جلوگ۲۰۱۲ها، تنها در سال  ين بازرسيز اين

نفر  ۵۰۰نفر و جان باختن  ۹۰۰۰ هزار تصادف، مجروح شدن ۱۴
کا يخودرو در امرفني  ةنين مربوط به معاي]. قوان۸شده است [

  شود. صورت جداگانه وضع مي يالت بهتوسط هر ا
  

  . فرايند معاينة فني خودرو۳
ح خودرو بدون ينان از عملکرد صحيخودرو، اطم يفنة نيمعا ةفيوظ

ست يط زيو مح يمنيآن در بخش ا ياز به باز کردن اجزاين
 يفن ةنيند انجام معااي. فراستمصوب  يبراساس استانداردها

  :است ياصل ةسه مرحل يدارا
پالک خودرو  ،ن مرحلهيرش خودرو: در ايپذ .۱

خوان مشاهده شده و  ن پالکيکننده توسط دورب مراجعه
، نوع، ٤خودرو ييشناسا ةمشخصات آن شامل شمار

موتور و  ةپ، مدل، نوع سوخت، رنگ، شماريستم، تيس
س راهور ناجا استعالم يپل ةاز سامان يشاس ةشمار

ن مشخصات ين مرحله هرگونه تناقض بياشود. در  يم
از سامانه  يآن و موارد استعالم ييخودرو، کارت شناسا

 شود. يکشف م

ها  ن آزموني: ايو فن يظاهر يها انجام آزمون .۲
خودرو بوده و  يفن ةنيند انجام معااين قسمت فريمهمتر

 ل است:يشامل موارد ذ
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 يق بازرسين آزمون از طري: ا٥يالف) آزمون ظاهر
رد. يپذ يصورت م يو توسط کارشناس فن يچشم
ها،  کيها، الست شهيبدنه، ش يرو يچشم يها يبازرس
 يسوز ، روغنيمنيکن، کمربند ا پاک ها، بوق، برف چراغ

شود. عدم وجود سالمت در هر  ياگزوز انجام م يو صدا
خودرو  يمنيشده موجب کاهش ا ادي يها ک از بخشي
  گردد. يهوا م يش آلودگيا افزاي

 شدت آزمون نيا در: ٦جلو يها چراغ عملکرد آزمون) ب
 يريگ آنها اندازه يةجلو و انحراف زاو يها چراغ نور

مناسب باعث  يةشود. عدم وجود شدت نور و زاو يم
  شود. يا آزار خودرو مقابل ميد يدان ديکاهش م

ن آزمون ي: در ا٧از اگزوز يخروج يج) آزمون گازها
ي و د ژني، اکسيدروکربن، هيد کربنکسا ر مونويمقاد

موتور  ٨از اگزوز در حالت دور آرام يکربن خروج دياکس 
نده يآال يگازها ير بااليشود. مقاد يم يريگ اندازه

سوخت  ين موتور و مصرف باالييپا يينشانگر کارآ
  شود. يهوا م يبوده و موجب آلودگ

زان انحراف ين آزمون مي: در ا٩د) آزمون انحراف محور
ن آزمون در يشود. با انجام ا يم يريگ اندازهها  چرخ
از به باز و بسته ين زمان ممکن و بدون نيعتريسر

مربوط به اتصاالت  يايبودن زوا نمودن قطعات، مناسب
 سببا ين زوايخوردن ا شود. برهم يمشخص م يجلوبند

خودرو شده و خودرو  يکينامين رفتن باالنس داياز ب
گردد.  يحرکت مالزم در  ١٠يريپذ فاقد فرمان

گر يش مصرف سوخت از ديو افزا ١١ييسا کيالست
  است.ين زوايخوردن ا  هم ج برينتا

 ييزان کارآين آزمون ميدر ا :١٢فنر ه) آزمون کمک
فنر کنترل و  کمک ةفيشود. وظ يفنرها مشخص م کمک

 ةواسط ن کنترل بهيکردن حرکت فنر بوده و اگر ارايم
ک يک بار تحرين برود، فنر با يفنر از ب کمک يخراب

ها را به باال و  شدن دچار نوسانات ممتد شده، چرخ 
رفتن تعادل خودرو،  نين حرکت داده، موجب از بييپا
  شود. ينان ميسرنش يسطح جاده و راحت يرو يداريپا

 يها ن آزمونياز مهمتر يکي: ١٣و) آزمون ترمز
که  است يفن ةنيمعا ةزيک خط مکاني يشده برا فيتعر

و  يجلو، عقب، ترمز دست يها ترمز چرخ ييدر آن کارآ

ک محور يهر چرخ در  يترمز يرويزان توازن نيم
ستم ترمز سبب ين سييپا ييشود. کارآ يم يريگ اندازه

شود.  يم ١٤ش فاصله توقفيو افزا يريضعف در ترمزگ
ک يهر چرخ در  يترمز يرويزان نيعدم توازن در م

فاصله توقف در زمان ش يز عالوه بر افزايمحور ن
شدن يا چرخيدن خودرو به  باعث کشيده ي،ريترمزگ

  شود. يک سمت و از دست رفتن کنترل خودرو مي
 ين آزمون جهت بررسي: ا١٥يجلوبند يز) آزمون لق

 يدگيو پوس ي، لقياحتمال يها يت اتصاالت، خرابيوضع
ن يرود. ا يکار م به يجلوبند يزدگ ها و روغن اهرم

س، يا با استفاده از چال سروي يچيق جک يآزمون رو
ها و  تحت کشش و فشار قرار دادن چرخ ةليوس به

  رد.يگ يصورت م يکنترل چشم
فني يا ارجاع به تعميرگاه جهت رفع  ةصدور برگ معاين .۳

شده: در اين مرحله نتايج حاصل از  عيوب مشخص
 ةيکپارچ ةصورت خودکار در سامان که به ،ها انجام آزمون

با مقادير مجاز و  ،فني ايران ثبت شده است ةمعاين
مصوب مقايسه شده و در صورت تأييد، مجوز چاپ 
برگ معاينه فني توسط سامانه صادر خواهد شد؛ در غير 

صورت پس از توضيح کامل عيوب خودرو توسط  اين
کارشناس فني، مالک خودرو موظف است طي مدت 

م و زمان قانوني نسبت به رفع عيوب مشخص شده اقدا
  فني مراجعه نمايد. ةمجدداً جهت دريافت برگ معاين

 يز مراحل کارين نيسنگ مهين و نيسنگ يدر مورد خودروها
از اگزوز فقط  ين تفاوت که دود خروجيبا ا ؛ب استين ترتيهم به

شده و آزمون کمک  يبررس K value، تحت عنوان ياز نظر کدر
الزم به توضيح است که معاينة فني  شود. يز انجام نميفنر ن

دليل فرسودگي بيش  سنگين در ايران، به خودروهاي سنگين و نيمه
از حد بيشتر خودروها و عدم نوسازي مناسب ناوگان باربري با 

  مشکالت و معضالت بسياري روبروست.
  

  ت آنيو اهم يفن ةنيمعا يآمارها. ۴
 يودرو سوارخ ۱۰۰۰۰ن بخش، مربوط به يشده در ا آمار ارائه

 ۱نمودار  باشد. يباران ساوه م يفن ةنيکننده به مرکز معا مراجعه
شده و مردود شده در مراجعة مرتبة اول و  آمار خودروهاي قبول

دالئل مردودشدن خودروها در مراجعة مرتبة اول را نشان  ۲نمودار 
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 ةمردودشده در مراجع يان خودروهاياز ماست  يدهد. گفتن مي
بودن سطح انتشار يل باالدل درصد آنها فقط به ۹اول،  ةمرتب

ل يدل درصد آنها فقط به ۶۸م نبودن موتور)، ينده (تنظيآال يگازها
ل ذکر شده يز به هر دو دليدرصد آنها ن ۲۳و  يو فن يوب ظاهريع

مهم و قابل توجه  ةاند. نکت نشده ينه فنيافت برگ معايموفق به در
روها جهت جلوگيري از اتالف وقت خود ن است که مالکان اکثريا

فني، عيوب احتمالي را  ةمراجعه اول به مرکز معاين و هزينه، قبل از
  اند. به تصور خود و تعميرکار مربوطه برطرف نموده

  

  
  اول ةمرتب ةدر مراجع ةشد شده و قبولي مردودآمار خودروها .۱نمودار 

  
  اول ةمرتب ةمردودشدن خودروها در مراجعل ددال .۲ نمودار

  
يت افت که اهميتوان در يمبه سادگي شده با توجه به آمار ذکر

از آالينده بودن  شتري، بيو فن يمن بودن خودرو از لحاظ ظاهريانا
 آثارکالن شهرها،  يش از حد هوايب يل آلودگيدل به ، امااستآن 

 گرفته شتر مورد توجه قراريت هوا بيفيک بر يفن نهيمثبت انجام معا
از مالکان خودروها،  ين امر موجب انحراف افکار بخشيهم است.

 شدهة فني يعني ايمني خودرو نيمعا ةفين وظياز توجه به مهمتر
  .است

  

وب خودرو در ينشدن ع ل برطرفئدال يابي شهير. ۵
  مراجعات مراتب دوم و باالتر

 ياول موظفند ط ةمرتب ةمردودشده در مراجع يمالکان خودروها
شده را برطرف نموده و جهت  وب مشخصي، عيمدت زمان قانون

مراجعه  يفن ةنيمجدداً به مرکز معا يفن ةنيافت برگ معايدر
 ۴۸باران ساوه،  يفن ةنيند. براساس سوابق موجود در مرکز معاينما

 ةاول، در مراجع ةمرتب ةمردودشده در مراجع يدرصد خودروها

شده موفق به  وب مشخصيل برطرف نشدن عيدل ز بهيدوم ن ةمرتب
ن دسته از ي). ا۳ نموداراند ( نشده يفن ةنيافت برگ معايدر

خودرو  يفن ةنيخودروها، در مراجعات مراتب سوم و باالتر برگ معا
  اند. نکه از ادامه کار منصرف شدهيا اياند  افت کردهيخود را در

دوم،  ةمرتب ةدر مراجع يفن ةنيافت برگ معايدر درق يعدم توف
ند انجام ايشهروندان نسبت به فر يتيو نارضا ينيموجب بروز بدب

جاد يا يتيو نارضا ينيشده است. در اغلب اوقات، بدب ينه فنيمعا
و در  يفن ةنيمرکز معا کارکنانبا  يلفظ ةشده همراه با مشاجر

تاً با حضور يده که نهابو يکيزيف يريموارد همراه با درگ يبرخ
 يافته است. در موارديخاتمه  يريدادن به درگ انيس جهت پايپل
ل شده است. مالکان يخصوص تشک نيدر ا ييقضا يها ز پروندهين
ر، مراجعه به يگزاف تعم يها نهيچون هزي لئدال ين خودروهاا

ت و يفيک يب يدکيض قطعات و لوازم يمختلف، تعو يها رگاهيتعم
، ينيرا موجب بدب يفن ةنيکننده به مرکز معا مکرر و خستهمراجعات 

ج ين موارد نتاي. در ااند خود ذکر کرده يري، مشاجره و درگيتينارضا

۳۵%

۶۵%

مردود شده قبول شده

۹%

۶۸%

۲۳%

تنظیم نبودن موتور عیوب ظاهري و فنی تنظیم نبودن موتور و عیوب ظاهري و  
فنی
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وب يانگر برطرف نشدن عيب يفن ةنيمعا يها حاصل از انجام آزمون
رکاران ياز دو عامل مهم است: الف) تعم يخودرو بوده که ناش

 يدکيب) لوازم  ،مجاز يمتفرقه و حت يها رگاهيمهارت در تعم کم

که مالکان خودروها در مراجعات مکرر قادر به  يبيمعا ت.يفيک يب
از اگزوز (شکل  يخروج يمربوط به آزمون گازها ،اند رفع آنها نشده

  ) بوده است.۳فنر (شکل  ) و آزمون کمک۲)، آزمون ترمز (شکل ۱
  

  

  
  دوم ةمرتب ةشده و مردودشده در مراجع قبول يآمار خودروها .۳ نمودار

  

      
  فنر کمک آزمون. ۳ شکل  آزمون ترمز .۲شکل   از اگزوز يخروج يآزمون گازها. ۱شکل 

  

وب مربوط به يدرصد ع ۵۲، مجدد يها ج آزمونيبراساس نتا
وب مربوط يدرصد ع ۴۹وب مربوط به ترمز و يدرصد ع ۴۳موتور، 

 يمهارت کم دوم برطرف نشده است. ةفنر در مراجعات مرتب به کمک
وب مربوط به ينشدن ع ن سهم را در برطرفيشتريرکاران بيتعم

 يتوان ا کميوب يص درست عيموتور و ترمز داشته است. عدم تشخ
له ئن مسيهم يايگو ص درست،يدر رفع آنها در صورت تشخ

ز باعث ينو موجود در بازار ن يفنرها کمک يتيفيک يباشد. ب يم
ن ييپا ييل کارآيدل فنر شده است. به آنها در آزمون کمک يمردود
آنها جهت  ييزان کارآين ميموجود در بازار، کمتر يها فنر کمک

ه يکارشناسان اتحاد يفنر، از سو در آزمون کمک يقبول
درصد کاهش  ۴۰به  ۶۰کشور، از  يونقل همگان حمل يها سازمان

فنر در  کمک يها ج آزمونيحال براساس نتا نيافته است؛ با اي
نو موجود در  يها فنر از کمک يميک به نيدوم، نزد ةمراجعات مرتب

ز، ين ياند. در موارد در آزمون مربوطه نبوده يبازار قادر به قبول
مستعمل بوده و  يفنرها  نو، کمتر از کمک يفنرها کمک ييکارآ

 ةجينت ۴شکل  کشور است. يدکير لوازم تلخ در بازا يتين واقعيا
دهد.  ياول نشان م ةکننده را در مرتب ک خودرو مراجعهي يها آزمون

فنر مردود  کمک يو خراب يدستترمز، ترمزعلت نقص  ن خودرو بهيا
هاي همان خودرو در مراجعة  اما نتيجة آزمون ۵ل شده است. شک

مهارتي  دليل کم بهدهد. نقص سيستم ترمز  مرتبة دوم را نشان مي
کيفيت برطرف نشده  تعميرکار مربوطه يا استفاده از لوازم يدکي بي

شده نيز به دليل کيفيت بسيار  فنر تعويض است، ضمن اينکه کمک
  پايين باعث مردودي مجدد خودرو شده است.

  

  هاي اقتصادي هزينه. ۶
هاي معاينه  شده در آزمون کردن عيوب مشخص هاي برطرف هزينه
 ةهزين بسته به نوع خودرو و عيوب آن متفاوت است. مثالًفني، 

بازديد چهار چرخ خودرو جهت اطمينان از سالمت عملکرد اجزاي 
سيستم ترمز و رفع نواقص احتمالي براي خودروهاي ايراني تقريباً 

تومان و براي خودروهاي خارجي  ۲۵۰۰۰۰تا  ۶۰۰۰۰مبلغي بين 
خريد و تعويض يک هزينة  رسد. تومان هم مي ۱۰۰۰۰۰۰به 

تا  ۷۰۰۰۰فنر براي خودروهاي ايراني تقريباً مبلغي بين  کمک
تومان  ۱۵۰۰۰۰۰تومان و براي خودروهاي خارجي به  ۳۰۰۰۰۰
رسد. هزينة تنظيم موتور براي خودروهاي ايراني (بدون  هم مي

تومان و در  ۲۰۰۰۰۰تا  ۶۰۰۰۰تعمير موتور) تقريباً مبلغي بين 
رسد. نکتة  تومان هم مي ۱۵۰۰۰۰۰ي به مورد خودروهاي خارج

مهم در اين موارد که موجب بروز نارضايتي شهروندان و ايجاد 
شود، با وجود صرف وقت زياد  تنش در مرکز معاينة فني خودرو مي

۴۸%

۵۲%

مردود شده قبول شده
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هاي گزاف از جانب مالک خودرو، تشخيص اشتباه  و هزينه
مشکل در  نمودن تعميرکار مربوطه يا عدم توانايي در برطرف

کيفيت  درست و استفاده از لوازم يدکي بيبجا و صورت تشخيص 
است. در بيشتر موارد تعميرکاران حاضر به پذيرش تشخيص اشتباه 

کيفيت نيز،  خود و جبران آن نيستند. فروشندگان لوازم يدکي بي
کنند، حال  عنوان مقصر معرفي کرده و خود را تبرئه مي سازنده را به

ودروها دچار سردرگمي، نارضايتي و بدبيني آنکه مالکان خ
  شوند. مي

  

  
  کننده هاي مرتبة اول يک خودرو مراجعه نتيجة آزمون. ۴ شکل

  
  يريگ جهي. نت۷

ند ايفر يمفقوده در کارآمد ةن مطالعه، حلقيا يها افتهيبر اساس 
 يها شده در آزمون وب مشخصيرفع ع ةمرحلران يدر ا يفن ةنيمعا

ن مرحله مالک ي). در ا۴ مربوطه، توسط مالک خودرو است (نمودار
رگاه مراجعه نموده، در صورت لزوم از قطعات و يخودرو به تعم

د به برطرف شدن يموجود در بازار استفاده کرده و با ام يدکيلوازم 
ه کرده است. مراجع ينه فنيوب خودرو، مجدداً به مرکز معايع

درصد از  ۴۸، يفن ةنيمعا يها ج حاصل از آزمونيبراساس نتا
ز با شکست مواجه شده و ين مرحله نيادشده در اي يخودروها

 ۱۷گر، يعبارت د اند. به نشده ينه فنيافت برگ معايموفق به در

، پس از ينه فنيکننده به مرکز معا مراجعه يدرصد کل خودروها
ز حائز ياول، در مراجعه مرتبه دوم ن ةمرتب ةمردود شدن در مراجع

ند انجام ايکه فر ياند. در حال نشده ينه فنيافت برگ معايط دريشرا
تواند آرامش خاطر شهروندان را فراهم آورد،  يخودرو م ينه فنيمعا

کاهش داده و موجب  يا زان قابل مالحظهيم را به يکيحوادث تراف
سته از مالکان خودروها، به ن ديت هوا گردد، در نظر ايفيبهبود ک

ل شده است. يتبد يتيجاد نارضايند همراه با ايناخوشا يا دهيپد
ن يا ةريل زنجيدر تکم ين مطالعه، موانع اصليا يها افتهيبراساس 

 يها رگاهيمهارت در تعم رکاران کميند از: الف) تعما ند عبارتايفر
  ت.يفيک يب يدکيمجاز ب) لوازم  يمتفرقه و حت
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  ۴کننده در شکل  هاي مراجعة مجدد خودرو مراجعه نتيجة آزمون. ۵ شکل

  

  
  رانيدر ا يفن ةنيند انجام معاايفر .۴نمودار 

  

  

  د:شو يل جهت رفع موانع موجود ارائه ميذ يراهکارها
الزم جهت ط يش بر شرايش از پيلزوم توجه و نظارت ب .۱

 يها هيخودرو، توسط اتحاد يها رگاهيمجوز تعم ياعطا
 رکاران خودرويصنف تعم

ش مهارت يش بر افزايش از پيلزوم توجه و نظارت ب .۲
مجاز، توسط  يها يندگيرکاران حاضر در نمايتعم

 خودروسازان
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قطعات و  يساز يفيش بر کيش از پيتوجه و نظارت ب .۳
 استاندارد يمل د داخل، توسط سازمانيتول يدکيلوازم 

ورود  از يريجلوگ بر شيپ از شيب نظارت و توجه لزوم .۴
کيفيت از خارج کشور، توسط  قطعات و لوازم يدکي بي

  گمرک ةسازمان ملي استاندارد و ادار

  يقدردان
باران ساوه،  يفن ةنيمعا ةزيران محترم مرکز مکانيمد ياز همکار

کارکنان محترم اين  و، يا و فرهاد مغازه يديمج  رضايان عليآقا
  شود. مي يمرکز قدردان
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نوشت يپ
  
 

                                                             
1. online 
2. periodic checks 
3. roadside inspections 
4. vehicle identification number 
5. visual test 
6. head lights test 
7. emission test 
8. idle speed 
9. side slip test 
10. handling 
11. tire wear 
12. suspension test 
17. brake test 
18. stopping distance 
19. axle play test 


