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  وضوع مــورد بررسی )دستور کار(م

 اتاق محترم اصناف مشهد (: 317/1401/ص/781)دستور کار به استناد مکاتبه 

 موانع و مشکالت و محدودیت های  اخذ معاینه فنی برای خودور های جرثقیل -1

 تخصیص سوخت خودروهای جرثقیل و عدم کفایت سوخت با ظرفیت و نوع خودروارهای چگونگی و معی -2
 

ت و در دبیرخانه شورای گف توافق پیرامون اصالح روند ها و تسهیل در مراکز معاینه فنی و تخصیص سوخت خودروهای سنگین برای )جرثقیل داران( 5

 گو باحضور متولیان امر

درخواست دارند در اسرع  خراسان رضوی هایپایانهو ونقل اداره کل حملونقل از فعاالن حوزه حملوگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: رئیس دبیرخانه شورای گفت

 گردد.پیگیری در استان موضوع ایجاد یک مرکز معاینه فنی فوق سنگین  وقت،

ه طبق مکاتبظهار کرد: ا داران اشاره و، به دستور کار بررسی موانع و مشکالت اخذ معاینه فنی و تأمین سوخت جرثقیلهوششمین جلسه دبیرخاندر سی «اکبر لبافیعلی»

سئله سبب این م. کندیافته کفایت نمیکه در تأمین سوخت جرثقیل، کارشناسی دقیقی صورت نگرفته و سوخت تخصیصمعتقد است بخش خصوصی اتاق اصناف مشهد، 

ند. اتاق اصناف در خصوص فرآیندهای معاینه فنی گردهای موجود به نحو احسن استفاده کنند و با موانعی در این خصوص مواجه این حوزه نتوانند از ظرفیتشده فعاالن 

 .وردانتقاد بخش خصوصی استم ،اید در این رابطه اتفاق بیفتدب زمان و پیمایشی کهمدت ؛ در مکاتبات مزبور، موضوعبه دبیرخانه ارسال کرده استرا مکاتباتی 

 ای استها سلیقهفرآیند صدور برگه معاینه فنی برای جرثقیل*

سالی است که با مشکالت و موانعی در حوزه اخذ معاینه فنی جرثقیل و تأمین  4الی  3داران مشهد اظهار کرد: متأسفانه حدود در ادامه، حسین نژاد، رئیس اتحادیه جرثقیل

 .ای حاصل نشده استهای متعدد در این رابطه هنوز نتیجهرغم پیگیریو علیسوخت آن مواجه هستیم 
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ماه است  5اما حدود  ؛کردندخودداری می تن 30و اخیرا  تن 50هایی با وزن بیش از ماه پیش، از پذیرش جرثقیل 6 حدود وی تصریح کرد: متأسفانه مراکز معاینه فنی تا

های وربینتمامی د این در حالی است که .ندهستتجهیزات الزم برای معاینه فنی جرثقیل فاقد چراکه  ؛کندبرگه معاینه فنی ارائه نمیها یک از جرثقیلمراکز به هیچاین که 

 د. کننمعاینه فنی اعمال قانون میبرگه داشتن نها را به دلیل سطح شهر، جرثقیل

 گفت: در صورت ارائه نکردن این مدارک، ناگزیر به ارائه مدارک مربوط به معاینه فنی هستند، شهرداری ها برای اخذ کارت تردد ازجرثقیلبا اذعان به اینکه  حسین نژاد

در صورت نداشتن  وخواهد راهنمایی و رانندگی از رانندگان جرثقیل، کارت تردد میاداره شود. این در صورتی است که ها صادر نمیمجوز تردد در سطح شهر برای جرثقیل

 .گیردشود و اعمال قانون صورت میرثقیل به پارکینگ هدایت میکارت تردد، ج

د در سطح توانداران مشهد افزود: جرثقیل برای فعالیت در سطح شهر باید از راهنمایی و رانندگی مجوز بگیرد که در صورت نداشتن معاینه فنی نمیرئیس اتحادیه جرثقیل

 ؛در این خصوص بارها مطالبات خود را به اتحادیه منعکس کردند این حوزه ها بالاستفاده بمانند. فعاالنیادی از جرثقیلشود تعداد ز. این مسئله سبب مینمایدشهر فعالیت 

اما  ؛برگزارشده منظور رفع این مشکلبه اکنون جلساتی در فرمانداری، راه و شهرسازی، اتاق اصناف، شهرداری و...تتنهایی قادر به رفع این مشکالت نیست.اما اتحادیه به

 .نتیجه نهایی مشخص نگردیده است

 .کرده است ایجاداختالل  نیز فرآیند تعویض پالک و خریدوفروش جرثقیل ، درداشتن برگه معاینه فنیبه گفته وی، ن

 ،به تجهیزاتشان جلوگیری از خسارت منظورمراکز نیز بهاین  و میلیارد تومان هزینه نیاز است 30اندازی مراکز معاینه فنی شود برای راهحسین نژاد افزود: گاها برآورد می

 زنند. های فوق سنگین سرباز میگاها از ارائه خدمت به جرثقیل

 ؛ هرچندشودکنیم اجازه واردات جرثقیل با نرخ پایین به ما داده حتی پیشنهاد می .ها موافقیمروزرسانی جرثقیلداران مشهد خاطرنشان کرد: ما با بهرئیس اتحادیه جرثقیل

 .در حال حاضر واردات جرثقیل با هزینه گزاف برای ما توجیه اقتصادی ندارد
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های فوق سنگین باز شود این در حالی است که این یادآور شد: مراکز معاینه فنی گاها خواستار این هستند که تجهیزات جرثقیلنیز  ، مدیره اتاق اصنافعضو هیئت

این  تأمل آن است که مکانیک برای باز و بسته کردنالعاده مراقبت کرد. نکته قابلفوق بایستی به شکلی هاشود از این دستگاهاپن وارد میآالت با هزینه سنگین از ژماشین

بار انجام بگیرد، لذا بسیار هزینه زاست. این مشکل در سطح کشور مشهود است لذا باید ماه یک 3این روند باید هر  و کندمیلیون تومان دستمزد دریافت می 10تجهیزات 

 .گذاری دقیقی در این حوزه انجام بگیردسیاست

 تردد جرثقیل در سطح شهر منوط به اخذ معاینه فنی است*

 و جرثقیل برای موجود فنی معاینه مراکز حاضر حال در: کرد عنوان مشهد شهرداری فنی معاینه کزمرا بر نظارت مسئول میالنیان، سیاوش در بخش دیگری از نشست،

 ینه فنی تجهیزات الزم را برای کنترل و ارزیابیمعا مراکز و است متفاوت بسیار کامیون به نسبت آالتماشین این محور فاصله چراکه نیست؛ استفادهقابل کشاورزی ادوات

 .توانند برای معاینه فنی به مراکز فعلی مراجعه کنندها در شرایط موجود نمیندارند. بنابراین جرثقیلها این دستگاه

ن وجود های سبک و سنگیهیچ دستورالعملی برای شیوه معاینه فنی ماشین در سطح استان، گفت:های سبک مراکز معاینه فنی سیار برای ماشین با اشاره به فعالیتوی 

شود یا بعضاً ها ارائه نمیمشهد و مابقی شهرستانلبته به های سنگین وجود دارد که ابرای ارزیابی معاینه فنی ماشینای نامهشیوه ندارد، البته ناگفته نماند در تهران

 .ها هستندکز معاینه فنی سیار نیز مانند مراکز معاینه فنی ثابت فاقد تجهیزات الزم را برای ارائه خدمات به جرثقیلشود. بنابراین مراسختی ارائه میبه

 زسومین عامل آالیندگی شهر مشهد بعد ا ،است. در حقیقتگردیده آالت نیز اشاره شده و به آالیندگی این ماشینمیالنیان تصریح کرد: این مباحث در شورای شهر مطرح

شهرداری  دلیل همین به  آالیندگی است.سهم در درصد  14مربوط به وسایل نقلیه سنگین )کامیون و جرثقیل( با  (درصد 19)ها نیروگاه ( ودرصد 33)خودروهای شخصی 

ه آالت نتوانند معایناین ماشین که زمانی تا لذا. کنیم کنترل را هوا آلودگی توانیمنمی مجوز ارائه صورت در چراکه دهد؛مجوز تردد نمی سنگین ونقلحمل وسایل این به

 .ها در سطح شهر مخالف استفنی اخذ کنند، شهرداری با تردد آن
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اقد فباشد. لذا هر معاینه فنی که خارج از این روند انجام شود،  «سیمفا»سئول نظارت بر مراکز معاینه فنی شهرداری مشهد عنوان کرد: معاینه فنی باید از طریق سامانه م

  گونه معاینه فنی قابل استناد نیست.توان دستورالعملی صادر کرد که معاینه فنی دستی انجام بگیرد، چراکه ایننمی .وجاهت قانونی است

پلیس و شهرداری  گذاری شود، چراکه این مسئله صرفاً مربوط به شهر مشهد نیست. هرچند ممکن استوی ادامه داد: برای حل این مسئله باید در سطح کالن سیاست

دام اما این برگه قابل استناد نیست و عمالً شاید این اق ؛عنوان معاینه فنی صادر کنندای بهبرای حل این مسئله در برخی از شهرها طی توافقی به این نتیجه برسند که برگه

 .تخلفی در حوزه صدور معاینه فنی باشد

 ندازی خواهد شداخط فوق سنگین معاینه فنی در خراسان رضوی راه*

مرکز معاینه فنی سنگین فعال  14در حال حاضر : ای خراسان رضوی اظهار کردونقل جادهایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل اداره رئیس در ادامه، مهنا اشرف زاده،

 برای فنی معاینه برگه حاضر حال در گرفته، صورت مراکز این با که مکاتباتیطی  در سطح شهر مشهد فعال هستند.از این تعداد، مرکز  4در سطح استان وجود دارد که 

 .شودتن و کمتر صادر می 50یی با وزن هاجرثقیل

جود وکند. لذا باید میان مراکز معاینه فنی و صاحبان جرثقیل، همکاری دوطرفه به های معاینه فنی آسیب وارد میپذیرش جرثقیل با وزن سنگین به دستگاه :وی ادامه داد

 سازی وزن نیستند تا به روی خط قرار گیرند. منظور متعادلها حاضر به باز کردن برخی از تجهیزات از جرثقیل بهصاحبان این دستگاه؛ اما بیاید

چراکه این  ؛زمانی طوالنی است تن، متقاضی خط فوق سنگین داریم که این فرآیند نیازمند یک پروسه 50هایی با وزن بیش از اشرف زاده خاطرنشان کرد: برای جرثقیل

اندازی خواهد کرد. لذا تا زمانی خط تاکنون به کشور وارد نشده است و در حقیقت استان خراسان رضوی نخستین استانی خواهد بود که این خط فوق سنگین سیار را راه

 .که این مشکل مرتفع شود باید راهکار جایگزینی ارائه گردد
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 یمشکالت چنینداران با جرثقیل ازایند: در بحث تأمین سوخت نیز، پیشای خراسان رضوی یادآور شونقل جادهک اداره کل راهداری و حملایمنی و ترافی رئیس اداره

 یاهسامانو  وارصورت زنجیرهاما در حال حاضر تمامی فرآیند به ؛شدآالت تأمین مینبود و سوخت برای این ماشین یاسامانهتخصیص سوخت، مواجه نبودند، چراکه فرآیند 

 .داران در شرایط فعلی با چالش مواجه شدندگیرد و به همین دلیل جرثقیلانجام می

باال( به سیستم  تن به 50های فوق سنگین )بیش از گیرد تا مشخصات جرثقیلدر صورت نیاز با سازمان راهداری تهران مکاتبه انجام می: وی تصریح کرد

صورت چشمی و دستی صادر کند. در حقیقت معاینه فنی این آالت معاینه فنی سنگین را بهناواکو ارجاع داده شود تا این سامانه برای این ماشین

 .صورت چشمی و دستی انجام بگیردآالت باید بهماشین

گرفته تا در خصوص بحث های فوق سنگین با پلیس راهور توافقاتی انجامخصوص جرثقیلهمکاران ما در اصفهان عنوان کردند که در  د:اشرف زاده ادامه دا

 .صورت چشمی انجام بگیردصورت مکانیزه ارائه شود و مابقی مباحث بهآالیندگی، معاینه فنی به

  هامسئله معاینه فنی جرثقیلرای حل ضرورت ورود کارگروه فنی استانداری ب* 

های ناس دفتر فنی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: بخش خصوصی مسئله عدم ارائه معاینه فنی به جرثقیلکارش مشکینیان، کاظم در بخش دیگری از نشست،

 .ای با دفتر فنی استانداری پیگیری کند تا این مسئله در کارگروه بررسی شود تا در این خصوص تصمیم نهایی و جامع اخذ گرددوزن را از طریق مکاتبهسنگین

ز مشخص وزن نیهای سبککردند حال باید علت عدم ارائه معاینه فنی به جرثقیلهایی با وزن کمتر برگه معاینه فنی ارائه میوی خاطرنشان کرد: تاکنون مراکز به جرثقیل

 .شود که باید این مسئله پیگیری گردد

 سنگین در استانهای فوق اندازی مرکزی برای معاینه فنی جرثقیل*ضرورت تسریع در راه



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                               14/09/1401   :  تاریخ جلسه                                                          36       شماره جلسه:

 20 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:تشمحل 

 دان،شهرون و راننده جان و حفظ ایمنی محیطیزیست مشکالت کاهش در فنی معاینه اهمیتبا اشاره به  استان راهور پلیس رئیس اکبر غالمی،سرهنگ علیجناب در ادامه، 

گونه داران هیچما با فعالیت جرثقیل .بسیاری به دنبال داشته باشدهای جانی تواند خسارتداشتن معاینه فنی برای جرثقیل مین که است داده نشان تجربه: شد یادآور

ه فنی تواند به تسهیل فرآیند صدور معاینرعایت استانداردهای سیستم ترمز و تعلیق آن می از سویی، محیطی باید موردتوجه قرار بگیرد.مشکلی نداریم. صدور گواهی زیست

 .کمک کند

تن و کمتر ارائه  50های با وزن طور مستقیم با پلیس نیست اما این مراکز ملزم هستند خدمات الزم را به جرثقیلمراکز معاینه فنی به غالمی با تأکید بر اینکه مسئولیت

ائه خدمات به تر از پیش روی متقاضیان معاینه فنی برداشته شود و مرکزی با تجهیزات الزم برای ارکنند، یادآور شد: تقاضای ما این است که موانع هر چه سریع

 .اندازی گرددوزن در سطح استان راههای سنگینجرثقیل

در صورت رد و پلیس گی انجام موجود مراکز در قانون چهارچوب در باید کمتر و تن 50 وزن با هاییجرثقیل فنی معاینه رئیس پلیس راهور استان خاطرنشان کرد:

 .که سازوکار قانونی آن فراهم شودهمکاری الزم را خواهد داشت مشروط به این ،گواهی، تائید تعلیق و ترمز خودرو برخورداری از

 گذاری کالن استمعاینه فنی سیار فوق سنگین نیازمند سرمایه مرکز اندازیراه *

الن است، گذاری کفوق سنگین نیازمند سرمایهمعاینه فنی سیار مرکز اندازی اینکه راه بابیان فنی معاینه مراکز کشوری دبیر کانون مظفری، در بخش دیگری از نشست،

گذار برای ایجاد مراکز معاینه فنی ویژه اقدام کند. پیشنهاد ما این صرفه نیست که سرمایهبهتن در استان وجود دارد، لذا مقرون 50تصریح کرد: تعداد کمی جرثقیل باالی 

اندازی راه آالتگونه ماشینداران، مرکزی را برای معاینه فنی اینبخش خصوصی و خود اتحادیه جرثقیل است که این مسئله به مرکز ایمنی و ترافیک تهران منعکس شود تا

 .کنند

شود. گیرد و با متخلفان برخورد میهای الزم در این خصوص انجام میتن و کمتر سرباز زد، پیگیری 50وی خاطرنشان کرد: چنانچه مرکزی از ارائه خدمات به جرثقیل 

که در صورت پذیرش جرثقیل، سهمیه روزانه این مراکز افزایش طوریگونه خودروها را پذیرش کنند، مباحث تشویقی نیز لحاظ شده، بهنماند برای مراکزی که اینناگفته 
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 .یابدمی

 

 500تصریح کرد: ها خذ معاینه فنی جرثقیلبندی مباحث مطروحه در خصوص ادر جمعوگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه، لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت

ها عاینه این دستگاهدستگاه جرثقیل در مشهد وجود دارد که این خودروها برای اخذ معاینه فنی خود با چالش مواجه هستند، از یکسو ابزار الزم برای کنترل و م 600الی 

این قبیل مسائل را باید با خرد جمعی  .و نداشتن آن مساوی با اعمال قانون و جریمه استداشتن معاینه فنی طبق قانون الزامی است  ،وجود ندارد و از سوی دیگر

 .گرددوفصل ای حلصورت ریشهو مشکالت  به شودوفصل کرد تا از ایجاد نارضایتی جلوگیری حل

توانند برای تن یا کمتر هستند می 50دارانی که صاحب دستگاهی با وزن لوی یادآور شد: راهداری در این رابطه به مراکز معاینه فنی ابالغ الزم را خواهد داشت. لذا جرثقی

 .حال اگر این مراکز از ارائه خدمات سرباز زد، سازمان راهداری باید پاسخگو باشد ؛اخذ معاینه فنی به مراکز موجود مراجعه کنند

لزم به باز ها، آنان را مین مهیا نیست و سازمان راهداری برای صدور معاینه فنی این دستگاههای فوق سنگلبافی عنوان کرد: متأسفانه بستر برای صدور معاینه فنی جرثقیل

  و هزینه ساز است. کنند که این مسئله صراحت قانونی نداردکردن تجهیزاتشان می

ها های دیگر معاینات ظاهری انجام شود تا بستر برای معاینه فنی این دستگاهتن باید مانند استان 30های با وزن بیش از وی تصریح کرد: در خصوص معاینه فنی جرثقیل

 محیطی و آالیندگی بررسی شوند. باید به لحاظ زیست هاها برای صدور معاینه فنی نباید باز شود و این دستگاهای از این دستگاهفراهم گردد. ناگفته نماند هیچ قطعه

ال سه ماهه قابل تکرار تا یکسشود و دوره معاینه فنی نیز فعالً به دو مرکز جاده کالت و پایانه بار محدود میمشهد مراکز معاینه فنی خودروهای فوق سنگین لبافی افزود: 

 .خواهد بودفعال 

 دنیستن فعالیت ادامه به قادر کمبود سوختداران به دلیل بسیاری از جرثقیل* 

تصریح کرد: تأمین در این زمینه د مشه دارانجرثقیل اتحادیه رئیس نژاد، حسین ها موردبحث و بررسی قرار گرفت.این نشست، موضوع تأمین سوخت جرثقیل در ادامه
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ین طور میانگکه بهچنان ؛ها سهمیه تعیین کرده استستاد سوخت، برای تمامی جرثقیل .شده استاتحادیه تبدیلاعضای های اصلی چالشیکی از ها به سوخت جرثقیل

روز فعالیت  5الی  4یافته تنها کفایت کند این در حالی است که این میزان گازوئیل تخصیصلیتر گازوئیل برای هر دستگاه جرثقیل تخصیص پیدا می 400الی  300

 کند.جرثقیل را می

کنون این مشکل را از طریق شهرداری، ستاد سوخت، شرکت نفت و... پیگیری تا ، افزود:است در ماه لیتر 1600میانگین مصرف سوخت هر دستگاه جرثقیل  وی بابیان اینکه

خت مواجه هستند. این در داران با مشکل تأمین سوسال است که جرثقیل 3عنوان کردند که این مسئله را باید از ستاد سوخت کشور پیگیری کرد. حدود به ما کردیم و 

 .عنوان کرده از خرید گازوئیل قاچاق سریعاً خودداری کنیدهم حالی است که شرکت نفت 

توانند مانند داران نمیجرثقیلکه کنند. مشکل این است هزار تومان خریداری می 7الی  6 قیمت یک لیتر گازوئیل را به همکاران ما هر حسین نژاد افزود: متأسفانه

داران به دلیل کمبود سوخت، قادر به ادامه متأسفانه بسیاری از جرثقیل و سوخت آزاد بزنند. جرثقیل حتماً باید کارت سوخت داشته باشد ،خودروهای سواری در جایگاه

به  یجایگاهالزم است  .یشتر استبها آنف سوخت مصرو  موتور هستند 2تن به باال دارای  50هایی با بیش از جرثقیلکه توجه دیگر آن است فعالیت نیستند. نکته قابل

 .نداز سوخت آزاد استفاده کنند نیز بتوانها صاحبان این دستگاه داران معرفی شود که تحت کنترل اتحادیه باشد تاجرثقیل

 

 ها برای تأمین سوخت ملزم به اثبات عملکرد هستندجرثقیل* 

شهری ساماندهی های نفتی تصریح کرد: زمانی که جرثقیل کارت سوخت دارد در حوزه درونپخش فرآوردهشرکت در بخش دیگری از نشست، رضا علی پور، رئیس ناحیه 

 .شهری، بارنامه و عملکرد نداردشود و این میزان سوخت ربطی به حوزه برونمی

شده است. سوخت پایه به داران بستگی به کالس خودرو دارد که این مقوله در سامانه پلیس راهور ثبتت به جرثقیللیتر سوخ 400الی  300وی خاطرنشان کرد: تخصیص 

 .توانند عملکردشان را ثابت کنندچراکه صاحبان جرثقیل نمی ؛گیردتعلق نمیبه آن اما سوخت عملکردی  ؛گیرداین دستگاه تعلق می



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                               14/09/1401   :  تاریخ جلسه                                                          36       شماره جلسه:

 20 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:تشمحل 

اً اگر این فرآیند طی شود، قطعو درواقع سطح بار برگ حقیقی و روزانه باید مشخص شود  شود.مشخص میدر سامانه بار برگ  ها،قیلجرث علی پور یادآور شد: اثبات عملکرد

 .حل خواهد شدسوخت عملکردی مشکل 

توانند در سامانه زیرمجموعه وزارت صمت میداران جرثقیل. های سنگین لزومی ندارد به جایگاه مراجعه کنندهای نفتی تصریح کرد: ماشینرئیس ناحیه پخش فرآورده

صورت باک تهیه کنند. البته ممکن است آالت را ذکر و سوختشان را بهو کاربرد ماشین کرده عنوان شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد کاربرینیوتجارت آسان به

 .اری در نظر خواهیم گرفتهزار لیتر با چالش مواجه شوند که برای این مسئله قطعاً راهک 6کنندگان باالی مصرف

توانند ساعت فعالیت های کوچک نیز با چند بار برگ میها فعال است و شاهد این مدعا سامانه هوشمند است، ادامه داد: جرثقیلبیان اینکه بار برگ برای جرثقیل وی با

 .خود را در سامانه ثبت کنند که عملکردشان اثبات شود

کنند، از طریق کارت بانکی شارژ شده، میزان توانند از هر فروشندگی نفت و گازی که خود انتخاب میداران میتائید وزارت صمت، جرثقیلعلی پور خاطرنشان کرد: پس از 

 .د. در حال حاضر اتحادیه ایزوگام کاران، درودگران و جوشکاران در این حوزه فعال هستندنسوخت مصرفی خود را دریافت کن

 «سدف»نام در سامانه بتتخصیص سوخت منوط به ث* 

ونقل دستورالعمل تخصیص سوخت حمل 8ماده  طبقاستان تصریح کرد: کاال و ارز در بخش دیگری از نشست، محمدجواد کرئی مفرد، نماینده کمیسیون مبارزه با قاچاق 

 .نوع فرآورده، مقدار و محل مصرف آن در سامانه سدف است ثبت درخواست و نامتخصیص سهمیه به متقاضیان منوط به ثبت، عمومی کشور

 رخواستد کند باید در بستر سامانه سدف باشد، ادامه داد: درواقع متقاضیان ابتدا باید در سامانه ثبتداران تخصیص پیدا میوی با اشاره به اینکه هر سوختی که به جرثقیل

های ثانویه را شود که شرکت نفت نیز بازرسیائید کند و سپس این تائید در سامانه سدف برای شرکت نفت ارسال میتموضوع را باید  ،کنند و دستگاه متولی آن کاربرد

 .توانند سوخت خود را دریافت کنندداران میجرثقیلدرنهایت و در صورت تائید، دهد. صورت روتین انجام میبه
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از اصناف مجوز فعالیت داشته باشند،  دارانجرثقیل اگر سوخت تعیین فرآیند در  خراسان رضوی تصریح کرد: سازمان صمت فلزی اداره در ادامه، قاسم کیومرثی، رئیس

کند سهمیه سوخت تخصیص اساس نیازی که سازمان صمت تعیین می این شود و برهای الزم را انجام خواهد داد و تائید توسط سازمان انجام میسازمان صمت پیگیری

 .کندپیدا می

کند و شود و اتحادیه اطالعات الزم را به صمت ارائه میاطالعات الزم همچون میزان مصرف و نوع فعالیت جرثقیل را از اتحادیه جویا می ،صمتسازمان درواقع وی افزود: 

 .گیردفرآیند بر اساس این اطالعات انجام می

توافق و اتفاق نظر را در خصوص معاینه فنی و تخصیص سوخت قرائت نمود و مقرر شد در  5وگوی استان ، رئیس دبیرخانه شورای گفت، لبافیاین نشست در پایان

 کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.

 مصوباتجمع بندی و

 مهلت پیگیری مسئول پیگیری مصوبات جلسه ردیف

 الف

 

 

 

 

 

 

 جمع بندی:

مشکالت صنف جرثقیل داران که تحت پوشش اتحادیه اوراق کنندگان  317/1401/ص/781طی مکاتبه  مشهد  اتاق محترم اصناف

 ی گفت و گو منعکس نمود.مشهد هستند را به دبیرخانه شورا

 ظرفیت و تناژ با مجهز ناوگان وجود به توجه با که است استان سطح در عمرانی عملیات بازوان و مهم صنوف از داران جرثقیل صنف

 های ساز و ساخت از صنف این فعالیت حوزه. نماید می فعالیت همجوار های استان و استان گوناگون های پروژه در مختلف های

 .است گسترده...  و سازی پل شهری، المان نصب های پروژه تا ساختمانی

دلیل ه ب صنف جرثقیل داران که در فعالیت آنان خلل ایجاد نموده است. هستنددر حال حاضر با دو مسئله دست به گریبان  جرثقیل داران

استفاده از خودروهای سنگین با ظرفیت های مختلف نیاز به سوخت جهت فعالیت ناوگان خود دارد.بعالوه مسئله مهم دیگر تردد این 
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اینه فنی برای دریافت مجوز و مصونیت از جرایم خودرو ها در سطح شهر می باشد که نیازمند دریافت مجوز جهت عبور و مرور و اخذ مع

 است.به دلیل نبودن مراکز معاینه فنی فوق سنگین  تردد خودرو بدون معاینه فنی 

 است.شکالتی در فعالیت جرثقیل ها شده پیرامون دریافت معاینه فنی نیز مسائل زیر باعث ایجاد موانع و م

به دلیل وزن باال و نبود تجهیزات مناسب، مراکز  تن(  30)بیش از سنگیندر خصوص خودرو های جرثقیل نیمه سنگین و  -1

 معاینه فنی امکان صدور گواهی سالمت و تست خودرو را ندارند.

خودرو جرثقیل جهت تردد در سطح شهر نیازمند دریافت مجوز تردد از مراکز راهنمایی و رانندگی است و دریافت این مجوز  -2

 .کارت خودرو و بیمه نامه معتبر است منوط به داشتن معاینه فنی،

نداشتن معاینه فنی موجب می گردد در صورت تردد خودرو توسط دوربین های کنترل ترافیک در سطح شهر جریمه شوند و یا  -3

 خودرو به پارکینگ انتقال یابد.

 وسیله نقلیه امکان تعویض پالک وجود ندارد. مالکیت در هنگام نقل و انتقال -4

دریافت مجوز باعث ایجاد مشکالتی از قبیل عدم آگاهی پلیس از محل فعالیت آن ها و صدور مجوز متناسب  عدم مراجعه برای -5

 با ترافیک منطقه می گردد که گاها مشکالت ترافیکی را نیز به همراه دارد.

 عمل این که شود باز جهت بازدید در دوره های سه ماهه بایستی عقب محورهای و انتقال سیستم فنی، معاینه انجام حین رد -6

 بایستی که بود خواهد نیزمیلیون تومان هرسه ماه(  10)  باال هزینه مشمول ،تجهیزات آن خودرو  و به فنی شدید لطمه بر عالوه

 .گردد  متوقف دستگاه صدمات لحاظ هب امر این و گیرد صورت نظر تجدید

 .می گردددر پاره ای از موارد صدور مجوز باعث ایجاد رانت در برخی از مراکز  -7

 ضوابط" 3ماده و   19/09/1393 مصوب - خودرو فنی معاینه برگ صدور و معاینه انجام نحوه اجرایی نامه آیینبا توجه به در هرشکل 

 فنی، ینهمعا مراکز بر نظارت و مجوز تعلیق و تمدید ابطال، صدور، نحوه فنی، معاینه مراکز تأسیس متقاضیان صالحیت تشخیص و ایجاد

 کارشناسان و کاربران آموزش و کارگیری به ضوابط فنی، معاینه خطوط و مراکز بندی درجه نحوه تخلفات، به رسیدگی و تشخیص نحوه
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 معاینه مورد سنگین و سبک نقلیه وسایل در باید که هایی قسمت همچنین و سنگین و سبک نقلیه وسایل بندی طبقه فنی، معاینه مراکز

 حفاظت سازمان تجارت، و معدن صنعت، و شهرسازی و راه های وزارتخانه عضویت و کشور وزارت مسئولیت با کارگروهی توسط گیرند، قرار

 آیین نامه 1تبصره و ".شود می ابالغ و تهیه ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی و ایران استاندارد ملی سازمان زیست، محیط

 ناوگان فنی معاینه مراکز ایجاد به نسبت ای جاده نقل و حمل و راهداری سازمان موافقت با توانند می ها شهرداری"

 هرداریش سنگین نقلیه وسایل فنی معاینه موجود مراکز. نمایند اقدام شهری درون سنگین نقلیه وسایل سایر و اتوبوسرانی

 ".نمایند اقدام شهرسازی و راه وزارت از موافقت اخذ به نسبت ماه سه ظرف موظفند ها

 فنی معاینه" آن 49ماده ،آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و برگ معاینه فنی خودرو 3دستورالعمل ماده همچنین مستند به 

 نیف معاینه صورت به ... و ،کشـاورزی ادوات راهسـازی، ادوات سنگین، فوق ادوات جرثقیل، نظیر خاص سنگین وسایل نقلیه

لذا پس از بحث و گفت و گو و با توجه به جمیع ".پذیرد می صورت کار این انجام جهت خاص مجوز دارای مراکز طریق از محل در سیار

 دستور کار اول مقرر گردید:جهات پیرامون 

  مطابق رویه های معمول تن طبق روال گذشته صدور معاینه فنی خودرو جرثقیل  30در ارتباط با خودرو های کمتر از

باز نمودن قطعات و محورهای آن صورت پذیرد و در صورت استنکاف و از طریق تجهیزات معاینه فنی بدون نیاز به 

ل و نقل و حم داری قاضی موضوع توسط اداره کل راهبا اعالم تخلف از طرف مت، از پذیرش مرکز صدور معاینه فنی

 .بررسی و اقدامات قانونی در این خصوص توسط اداره کل راهداری بعمل آید

 با پیگیری ها و سازو کاری که اداره کل حمل و نقل و پایانه ها حداکثر ظرف  تن 30خودرو های جرثقیل باالی  برای

از لحاظ مسائل زیست محیطی و آالیندگی توسط مراکز معاینه فنی صدور معاینه فنی  یک هفته فراهم خواهد نمود،

ز مراک کارشناسان منتخب و خبره ایمنی های آن توسط صورت پذیرفته و بررسی های تخصصی فنی تجهیزات و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اداره کل راهداری  

و امورحمل و نقل 

پایانه ها، شهرداری، 

، اتاق راهورپلیس 

  اصناف، اتحادیه
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 بصورت بازدید صفهان پایانه ها  همانند سایر استانها از جمله استان ا پلیس و اداره راه و حمل و نقلمعاینه فنی و 

 3ر حداکثتا  با اعتبارصدور بصورت بدون باز نمودن تجهیزات آسیب پذیر  کارشناسی چشمی و سایر اقدامات الزم

تا فراهم نمودن مرکز معاینه فنی مجهز  یک دوره یک سالهحداکثر بصورت  تکرار سه ماهه  گردد و  ماهه صادر

 نیز  در سامانه سیمفا ثبت گردد.بدین گونه صادره  های  معاینه فنی .جهت خودرو های فوق سنگین صورت پذیرد

  نگینموضوع ایجاد مرکز معاینه فنی سو پایانه های استان در کوتاهترین زمان ممکن   اداره کل راه و  حمل و نقل 

طرف  شده بر و فوق سنگین را پیگیری نموده تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این مراکز ایجاد و موانع مطرح

اتحادیه جرثقیل داران نیز می تواند در قالب یک  محترم اداره کل راهداری، و مطابق موافقت نماینده  گردد.

 ارائه دهد. امررا به متولیان  معاینه فنی سنگین و فوق سنگین کنسرسیوم موضوع درخواست ایجاد مرکز

ه فعالیت آن ها در حال حاضر سوخت تخصیصی پاسخگوی نیاز آنان نمی با توجه به نوع جرثقیل ها و دامن پیرامون دستور کار دوم

بعالوه نوع خودرو  و ظرفیت و تعداد موتور جرثقیل از پارامترهای باشد و جهت تهیه سوخت مورد نیاز با مشکالت فراوانی روبه شده اند. 

عمر خودرو نیز مطرح ی به دلیل فرسودگی و طول در کنار این موارد افزایش مصرف اسم اساسی و مستقیم در مصرف خودرو می باشد.

 توجه به دو موضوع دیگر اهمیت ویژه دارد. است. در این خصوص

 این خودرو ها نیازمند سوخت جهت پیمایش می باشند -1

 .شدبادر حالت ایستا نیز می بایست خودرو فعال بوده و بسته به نوع آن خودرو یک یا دو موتور جهت انجام امور مربوطه روشن   -2

 لیتر سوخت تعلق می گیرد. 300اهانه حال آنکه به کلیه خودرو های این ناوگان م

یه سوخت متقاضیان تخصیص سهم: 8ماده  05/05/1398مورخ  2/20-347مطابق با دستورالعمل روش و مدیریت کنترل سوخت به شماره 

 9اده و م رآورده مقدار و محل مصرف در سامانه سدف است.منوط به ثبت نام، ثبت کاربرد، ثبت درخواست توسط متقاضی، متضمن نوع ف

پایانه ها، شهرداری، 

، اتاق راهورپلیس 

 اصناف، اتحادیه
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 داران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کوتاهترین زمان 

 ممکن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24/05/1401 

 

 
  

 8     ساعت شروع:                               14/09/1401   :  تاریخ جلسه                                                          36       شماره جلسه:

 20 اد اعضا حاضر در جلسه: عدت                                                                                                     )دبیرخانه شورای گفت و گو (  کیل جلسه:تشمحل 

انه بهره ، پرو، نسبت به تایید کاربرد مذکور بر اساس مجوز هادستگاه متولی موظف است پس از ثبت درخواست توسط متقاضی در سدف

 نوط به ثبت در سامانه سدف می باشد.تخصیص هر نوع سوخت م 18تا  8با عنایت به مفاد دستور العمل ماده  برداری و غیره اقدام نماید.

 مقرر گردید: و توافقات انجام شده پس از بررسی  اعلیهذ

  تولید صنف تحادیها سوخت به لحاظ تشابه موضوع با مشکلخودرو های جرثقیل خصوص تامین سوخت در 

کارشناس به این اتحادیه جرثقیل داران با معرفی  حداکثر ظرف یک هفته،  رطوبتی عایقهای وخدمات کنندگان

 سپس .ببینندرا آموزش تخصیص سوخت ثبت و نحوه استفاده از سامانه ابتدا آموزش های الزم را جهت   ،اتحادیه

به  اتاق اصنافناوگان تحت پوشش که متولی آن ها اتحادیه جرثقیل داران است درخواست های خود را از طریق 

در سامانه نیو تجارت آسان اقدام و صمت نسبت به ثبت نام  اتاق اصناف از طریق سازمانعنوان متولی ارسال و 

بصورت سیستمی صورت پذیرد و پس از بازدید کارشناس شرکت پخش فراورده  ،مراحل درخواست، تایید کارشناس

 مد نظر اتحادیه شارژ گردد. تحویل سوخت مجاز کارت سوخت مسدود و کارت بانکی با تعیین جایگاههای نفتی 

 

 

  در خصوص خودرو های جرثقیل که تحت نظارت اتحادیه نمی باشند می بایست ابتدا در سامانهUTCMCT.ir 

شهرداری ثبت نام نمایند و پس از اخذ تاییدیه های الزم و دریافت پروانه از شهرداری نسبت به اخذ باربرگ در 

ودرو ها اکثرا در حالت ایستا می باشد می سامانه آن اقدام به دریافت سوخت نمایند. به لحاظ آنکه عملکرد این خ

 بیش از یک باربرگ ثبت نمایند.توانند در طول روز 

 

 

 

شرکت ملی پخش 

فراورده های نفتی 

شهرداری،  مشهد،

سازمان صمت، اتاق 

اصناف، اتحادیه 
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