تاریخ 96/12/27:

صورتجلسه

کمیته تخصصی کیفیت سوخت دیزل کشور
شماره جلسه7 :
صفحه  1از1

موضوع جلسه :بررسی تفاهم نامه همکاری پایش سوخت دیزل -مکان  :سالن جلسات معاونت انسانی
حاضرین:
نام و نام
خانوادگی
سمت
نام و نام
خانوادگی
سمت

مسعود زندی

وحید حسینی

شینا انصاری

زهرا سمایی

صدرا بمانا

سعید مداح مروج

سرپرست/مرکز ملی هوا و
تغییر اقلیم

دبیر  /کارگروه ملی کاهش
آلودگی هوا

مدیرکل /مرکز پایش فراگیر

مرکز پایش فراگیر

سازمان راهداری و حمل
و نقل جاده ای

شرکت پاالیش و
پخش

سیدعلی سید مومنی

فرهاد رستمی

غالمرضا اروای

مهسا صفی

بهزاد اشجعی

شرکت پاالیش و پخش

شرکت ملی پخش-تأمین و
توزیع

شرکت ملی پخش-واحد
عملیات

کارشناس  /دبیرخانه
پیگیری مصوبات

کارشناس  /دبیرخانه
پیگیری مصوبات

امیر حسین قناتی
وزارت صنعت
(غایب)

خالصه جلسه:
این جلسه بمنظور بررسی اجرای مصوبات پیشین کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا ،کمیتههای تخصصی مربوطه و مفاد پیش نویس تفاهم نامه فیمابین سازمان حفاظت محیط
زیست و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برگزار شد .در جلسه پیشین کمیته تخصصی مقرر شد نقشه جایگاههای دارای سوخت نفت گاز یورو 4با همکاری سازمان راهداری
و شرکت ملی پاالیش و پخش تهیه شود .بنابر اظهارات آقای بمانا ،طی مذاکراتی که با مدیریت تأمین و توزیع شرکت ملی پخش انجام شده است ،نسخهی الکترونیکی فهرست
جایگاههای عرضه سوخت دریافت شده که بررسی اولیه نشان میدهد  26جایگاه در مسیرهای عبور ناوگان دیزلی حمل بار و مسافر ،تنها نفت گاز و  1919جایگاه ،بنزین و نفت
گاز عرضه میکنند .تعیین فهرست نهایی نیاز به أخذ نظر کارشناسی شرکت ملی پخش جهت تخصیص نفت گاز یورو  4دارد .نهایتا سازمان راهداری متعهد شد تا تاریخ 97/01/29
نقشه نهایی جایگاههای مورد نیاز جهت عرضه نفت گاز یورو  4را ارائه نماید .همچنین اطالع رسانی الزم به رانندگان در قالب نقشه های راهها و جایگاهها ارائه شود.
در خصوص اطالعرسانی جایگاههای عرضه سوخت یورو 4از طریق اپلیکیشن پمپبنزین یاب نیز ،شرکت ملی پخش در حال گردآوری اطالعات شهرستانها میباشد و تا پایان
فروردین  97این امر محقق خواهد شد.
در ادامه پیش نویس تفاهم نامه همکاری بمنظور پایش محتوی گوگرد نفت – گاز یورو  4در جایگاه های منتخب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و جزییات تفاهم نامه به تایید
نمایندگان سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی قرار گرفغت و مقرر شد تفاهم نامه بعد از  29فرودین ماه که فهرست جایگاه ها مشخص می
شود ،امضا و مبادله گردد.
پیوست :پیش نویس یادداشت تفاهم نامه همکاری بین سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی

شرح اقدامات و مصوبات
مسئول اقدام

موعد

ردیف شرح اقدام
1

تهیه فهرست نهایی جایگاه های نفت – گاز یورو  4به صورت لیست و به صورت نقشه GISی

مشترکا توسط وزارت نفت وشرکت ملی پخش

97/01/29

2

ایجاد امکان اطالع رسانی جایگاه های دارای نفت -گاز یورو 4در اپلیکیشن پمپ بنزین یاب

شرکت ملی پخش

97/01/29

وزارت نفت
(مکاتبه و پیگیری توسط دبیر خانه کارگروه
ملی کاهش آلودگی هوا)

در اسرع وقت

3

اعمال محدودیت در استفاده خودروهای جدید با استاندارد آالیندگی یورو DPF+4یا یورو SCR 4

یا یورو  EEV 5به باال از نفت– گاز غیر یورو  4با مکانیزم کارت سوخت

شماره...................................... :

تفاهم نامه به منظور پایش ملی محتوی گوگرد نفت – گاز یورو 4

تاریخ....................................... :
پیوست.................................... :
صفحه1 :از1

تفاهمنامه پایش محتوی گوگرد نفت – گاز یورو 4
عطف به بند  1-4مصوبه  1393/2/10به شماره /12782ت 49952و بند 15احکام منابع متحرک مصوبه  1395/4/2به شماره /38454ت53172هـ هیأت وزیران،
صورتجلسه کمیته تخصصی کیفیت سوخت دیزل به شماره  96/48606مورخ  ،96/11/29آئیننامه ماده  2قانون هوای پاک و جلسه  26کارگروه ملی کاهش آلودگی
هوا مورخ 96/12/09؛ این تفاهمنامه به منظور پایش کیفیت سوخت دیزل توزیعی در کشور و به جهت امکان استفاده از خودروهای دیزل با فنآوری پیشرفته یورو 4به
باال ،در تاریخ  ---------فیمابین سازمان حفاظت محیط زیست به نمایندگی آقای مسعود تجریشی (معاون محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط
زیست) ،به شماره ثبت  ،........که به عنوان ''طرف اول خوانده میشود و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و به نمایندگی و امضاء سید محمدرضا موسوی خواه
(مدیرعامل) ،که در این تفاهمنامه ''طرف دوم خوانده میشود ؛ منعقد میگردد
ماده - 1پایش محتوی گوگرد سوخت نفت – گاز توزیعی در کشور براساس پیوست  1تفاهم نامه حاضر ،در  6ماه اول به صورت هر دو هفته یکبار از  %25جایگاهها به
انتخاب طرف اول و در  6ماه دوم به صورت ماهیانه از  %25جایگاه ها به انتخاب طرف اول صورت پذیرد.
ماده  -2پیوست  1حاوی نام و آدرس تمام جایگاههایی می باشد که حاوی نفت  -گاز یورو 4هستند و پایش ،به تفکیک استان صورت میپذیرد.
ماده  -3نمونهبرداری توسط ادارات کل محیط زیست هر استان یا نماینده ذیصالح اداره مربوطه (نماینده طرف اول) و با همراهی نماینده منطقه ای طرف دوم انجام
شده و هر نمونه شامل نمونه آزمایشگاهی و نمونه شاهد میباشد.
ماده  -4نمونه شاهد به صورت پلمپ شده با امضاء نمایندگان هر دو طرف در اختیار نماینده طرف اول قرار گرفته و بمدت سه ماه نگهداری می شود.
ماده  -5فهرست آزمایشگاههای دارای صالحیت و دارای گواهینامه  ISO17025توسط طرف دوم در اختیار طرف اول قرار می گیرد و آنالیز نمونه ها صرفاً در آزمایشگاه
های مذکور انجام مرفته و نتایج به طرف اول اعالم میشود.
ماده  -6طرف اول نمونه های سوخت را بصورت تصادفی و موازی به آزمایشگاه های دیگر ،خارج از فهرست طرف دوم ارسال می نماید.
ماده  -7نتایج آنالیز توسط ادارات کل استان به مدیرکل دفتر پایش فراگیر ارسال و پس از اخذ نظرات کارشناسی طرف دوم ،جدول ماهیانه محتوی گوگرد نفت – گاز
توزیعی در جایگاه های منتخب کشور توسط طرف اول اعالم و اطالع رسانی می شود .در صورت مغایرت جدی ،موارد به مراجع ذیصالح نظارتی اعالم می گردد.
ماده  -8مدت زمان این تفاهمنامه از تاریخ انعقاد به مدت یکسال بوده و با توافق طرفین قابل تمدید است.

از طرف سازمان حفاظت محیط زیست

از طرف شرکت ملی پخش فراورده های نفتی

دکتر مسعود تجریشی

مهندس سید محمد رضا موسوی خواه

