فرایند کاری مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم
گروه بررسی آلودگی هوا:
 تهیه پیش نویس حدود مجاز خروجی کارخانجات و واحد های صنعتی پیگیری شکوائیه های دریافتی از آلودگی صنایع بررسی پروژه های انجام شده مرتبط با آلودگی هوا تهیه پیش نویس قوانین ،مصوبات و دستورالعمل های مرتبط با آلودگی هوا و ارائه جهت تصویب بررسی گزارش های مدلسازی آلودگی هوا در صنایع (مرتبط با گزارش ارزیابی زیست محیطی ) ارتباط با مراکز استانی و در خصوص رفع ابهامات حدود مجاز خروجی صنایع و موارد مرتبط با آلودگیهوا در صنایع
 بررسی طرح های مردمی در ارتباط با آلودگی صنایع پیگیری وضعیت آلودگی و تامین سوخت گاز نیرو گاه ها برگزاری جلسات مرتبط با آلودگی هوا حسب مورد بازدیدهای میدانی از صنایع مختلف حسب مورد نظارت بر انجام آزمون های آالیندگی خودرو و موتور سیکلت بررسی مدارک و صدور مجوز زیست محیطی شماره گذاری خودرو های وارداتی و تولید داخل نظارت بر روند معاینه فنی خودرو شرکت در جلسات مرتبط با واردات خودرو تدوین استاندارد های آالیندگی خودرو و موتور سیکلت پیگیری روند اجرای مصوبه ی  39/2/01از دستگاه های مکلفگروه تحلیل دادهها:
تجزيه وتحليل اطالعات وآمار حاصل از ايستگاههاي پايش آلودگي هواي سراسر كشور و تهيه وارائه گزارشهايالزم

پي گيري تکميل بانک اطالعاتي دادههاي ثبت شده وضعيت آالينده هاي هوا در سطخ كشور علي الخصوص 8كالن شهر
 بررسي مجدد كليه دادهها جهت معتبر سازي نهايي آنهاتهيه شاخصAQIتهيه گزارشات تحليلي و مقايسه اي گرافهاي مربوطه براي سال هاي مختلف  ،انواع مقايسه هاي مورد نيازوگزارشات مورد نياز مديريت دفتر  ،معاونت محيط زيست انساني ،حوزه رياست
تهيه گزارش وضعيت گرد و غيار كالن شهر ها و شهر هاي غربي كشور طي سالهاي 39-31تهيه وارسال گزارش روزانه شاخص آلودگي هواي  8كالن شهروتحليل گردوغباربراساس سايت ماهواره اي.تهيه گزارش وضعيت آلودگي هواي شهر ها با تاكيد بر آالينده هاي ناشي از مصرف سوخت جهت ارائه به مركزپژوهش هاي مجلس (براي شش ماهه اول سال )39
برگزاري دوره يک روزه با عنوان  Passive Samplerبا حضور رئيس شركت  Passamجهت آشنايي با كاربردتيوب هاي نمونه برداري درسنجش آلودگي هوا
بررسي پروژه هاي پژوهشي واصله در زمينه كاهش آلودگي هوا و ارائه نظراتمطالعه و بررسي گزارشات ساالنه واحدهاي استاني در زمينه پيش بيني وضعيت آالينده ها پاسخگويي و همکاري با ارباب رجوع و ارائه اطالعات مورد نياز به ايشان نظارت بر نحوه مکانيابي ايستگاههاي جديد پايش آلودگي هوابررسي ومطالعه در زمينه آالينده هاي هواي فرامرزي (نظير گرد وغبار و)... تبادل اطالعات وآمار مربوط به آخرين تکنولوژي و تجربيات جهاني در رابطه با كنترل ومديريت شبکه هايكنترل آلودگي هوا با سازمانها و مراجع داخلي و خارجي
دريافت داده و اطالعات شبکه هاي اندازه گيري و محصوالت مدل هاي آلودگي از مراكز معتبرجهاني در زمينهآلودگي هوا و بررسي تاثير آن ها بر روي ايران

دريافت تصاوير ماهواره اي به هنگام براي تحليل وضعيت و روند آلودگي هاي زيست محيطي پي گيري و نظارت بر انجام اقدامات مربوط به بند هاي {(،) 0-9تجزيه و تحليل آناليز سوخت مصرفي كشوردر بازه هاي زماني سه ماهه} )7-0({،شناسايي،پايش و ارائه برنامه سنجش آلودگي هوا عالوه بر آالينده هاي
كالسيک } )7-9({،پايش بيماري ها و مرگ منتسب به آلودگي هوا بصورت ساليانه}({،بخش اول  )7-9ارائه
گزارش ساالنه آلودگي هوا در كشور}......
 بررسي جهت تدوين استانداردهاي هواي آزادگروه تغییر اقلیم
 برگزاري جلسات كارگروه ملي تغيير آب و هوا و زير كميته هاي تخصصي آن ( كميته ملي  ،بين المللي و بينالدولي )
 برنامه ريزي در جهت استفاده از ظرفيت با كشور هاي خارجي در خصوص تغيير آب و هوا ايجاد تعامل و همکاري بين وزارتخانه ها و ارگان هاي مختلف جهت راهبري تغيير اقليم در كشور برگزاري جلسات مکانيسم توسعه پاک با ارگانها برگزاري كار گاه هاي آموزشي و سمينار هاي علمي در زمينه تغيير آب و هوا ( كاهش – سازگاري – ظرفيتسازي – تهيه موجودي انتشار )
 برنامه ريزي جهت تشکيل كارگاه هاي آموزشي با موسسات آموزش بين المللي تدوين آيين نامه اجرايي مرتبط با موضوع تغيير اقليم و تالش جهت اجراي تصويب نامهگروه انرژی
تهيه وتنظيم استانداردهاي زيست محيطي در زمينه تکنولوژ يهاي پاک و تجديد شونده و بازنگري استانداردهايكنوني
پيگيري قوانين ومقررات مربوط به بهينه كردن مصرف انرژي در واحدهاي صنعتي ،خانگي وتجاري-همکاري با ارگانهاي ذيربط در خصوص توسعه انرژيهاي نو وافزايش سهم آن در سبد سوخت كشور

بررسي ومطا لعه راهکارهاي موثر در خصوص روشهاي كاهش مصرف انرژي در واحدهاي انرژي برهمکاري با معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري (ستاد بهينه سازي انرژي ومحيط زيست)همکاري با كارگروهاي ماده 10 ، 22، 09،00و ...در خصوص قانون اصالح الگوي مصرف انرژيبررسي لوايح پيشنهادي در كمسيون امور زير بنا يي ،صنعت ومحيط زيستمطالعه و بررسي به منظور تدوين قوانين  ،ضوابط واستانداردهاي محيطي در بخشهاي مرتبط باآلودگي صداارتعاش وامواج
 نظارت بر اجراي قوانين و ضوابط و استانداردهاي محيطي در خصوص آلودگي صدا  ،ارتعاج و امواجنظارت بر تست آاليندگي صوتي خودروها و موتورسيکلتها وارداتي و توليدي انجام پژوهش هاي الزم و بررسي مطالعات انجام شده در زمينه منابع آالينده صوتي  ،ارتعاش و امواجمطالعه و تحقيق در زمينه ميزان آلودگي صوتي و ارتعاش و امواج و بررسي اثرات اين آلودگي ها بر سالمتانسان و ارائه مقاالت
تهيه و تدوين استانداردهاي حد مجاز ميزان صدا و ارتعاش و امواج در مناطق مختلف و در طول ساعات شبانهروز
تهيه ،جمع آوري و بررسي آمار و اطالعات در جهت انجام پروژه هاي مختلف تحقيقاتي مرتبط با آلودگي صدا ،ارتعاش و امواج
بررسي و تحقيق در زمينه روش هاي كنترل و كاهش اثرات آالينده هاي صدا و ارتعاش و امواجارائه روشهاي كلي كنترل و كاهش آلودگي صدا  ،ارتعاش و امواج به مراكز استاني حسب موردشركت در سمينارها و نشست هاي علمي مرتبط داخلي و بين المللي به منظور افزايش دانش فردي – تخصصيبررسي طرح هاي پيشنهادي درخصوص آلودگي صوتي و امواج و ارسال به كميته پژوهشي سازمان جهت تصويبنهايي
-تدوين استاندارد ها و دستورالعمل هاي آلودگي صوتي و امواج بر اساس طرح هاي پژوهشي انجام شده

تدوين استانداردها  ،اخذ نظرات سازمان هاي مرتبط و پيشنهاد به مراجع مرتبط جهت تصويب نهاييپاسخگويي به شکوائيه هاي مردمي درخصوص آلودگي صوتيبررسي منابع ملي و بين المللي به منظور دستيابي به روشهاي نوين اندازه گيري  ،كنترل و كاهش آلودگي صدا ،ارتعاش و امواج
-نظارت بر سنجش آلودگي صوتي خودروها و موتورسيکلت ها بر اساس مصوبات هيأت وزيران

