تاریخ 97/02/04:
کمیته تخصصی کیفیت سوخت دیزل کشور

صورتجلسه

شماره جلسه11 :
صفحه  1از1

موضوع جلسه:بررسی مصوبات کیفتی سوخت دیزل و تفاهم نامه پایش سوخت

مکان  :دفتر معاونت انسانی سازمان

حاضرین:
نام و نام
خانوادگی
سمت
نام و نام
خانوادگی
سمت

وحید حسینی

شینا انصاری

سید محمدرضا موسوی خواه

سعید مداح مروج

عزیزاله گودرزی

احمد اکبری

دبیر  /کارگروه ملی
کاهش آلودگی هوا

مدیرکل /مرکز پایش
فراگیر

مدیرعامل/شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی

مدیر هماهنگی  /شرکت ملی
پخش فراورده های نفتی

معاون /وزارت
صنعت ،معدن و
تجارت

معاون تأمین و توزیع/
شرکت ملی پخش
فراورده های نفتی

زهرا سمایی

محمد مظهری

مهسا صفی

بهزاد اشجعی

مرکز پایش فراگیر

کارشناس  /سازمان
حفاظت محیط زیست

کارشناس  /دبیرخانه پیگیری
مصوبات

کارشناس  /دبیرخانه پیگیری
مصوبات

خالصه جلسه:
سومین جلسه کمیته سوخت در تاریخ  97/02/04در دفتر معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد .در ابتدای جلسه ،پیشنویس تفاهمنامه پایش
محتوای گوگرد نفت-گاز یورو 4که در جلسه پیشین تهیه شده بود ،مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد موارد ،مورد بررسی دقیق واحد مرکز پایش فراگیر قرارگرفته و نسخه نهایی
به طرفین ارسال شود.
با توجه به جلسات پیشین کمیته تخصصی کیفیت سوخت دیزل مبنی بر مدیریت توزیع و عرضه سوخت نفت-گاز یورو 4در محورهای مواصالتی کشور و به منظور مطابقت با
ناوگان دیزلی دارای استاندارد یورو 4و باالتر ،مصوبات پیشین در جلسه حاضر مورد بررسی حضار قرار گرفت.
در این خصوص آقای موسوی خواه مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اظهار داشتند فهرست جایگاههای مورد درخواست سازمان راهداری و حملونقل جادهای در
دست بررسی است و تا تاریخ  97/02/08نتایج بررسی اعالم خواهد شد .در حال حاضر امکان توزیع  22میلیون لیتر سوخت دیزل یورو 4فراهم است .البته این مهم در کالنشهرهای
کشور در حال انجام میباشد .زمان مورد پیشبینی جهت اجرای مدیریت توزیع جایگاههای موردنظر سازمان راهداری و حملونقل جادهای از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی  97/03/01میباشد.
درخصوص اجرای ممنوعیت استفاده خودروهای دارای استاندارد یورو 4و باالتر از جایگاههای عرضهکننده سوخت غیر یورو 4از طریق مکانیزم کارت سوخت نیز میبایست فهرست
حدود  1600خودرو دیزلی پالکشده از ابتدای سال  96به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اعالم شده تا فرآیند مذکور انجام پذیرد.
ضمناً آقای موسویخواه درخصوص اختصاص یک نازل در جایگاههای منتخب به سوخت نفت-گاز یورو  4نیز اظهار داشتند بعلت وجود هزینههای تفکیک مخازن جایگاه و کف
کارمزدی ،کلیه نازلهای جایگاههای منتخب سوخت نفت-گاز یورو 4عرضه خواهد نمود.
درخصوص نرم افزار «پمپبنزینیاب» نیز کلیه جایگاههای عرضه سوخت نفت-گاز یورو 4در این اپلیکشن وارد خواهد شد ولی سازمان راهداریها میبایست فهرست جایگاهها
را در قالب نقشه  GISبه رانندگان اعالم کند.
در ادامه دکتر حسینی درخصوص لزوم گارانتی خودروهای دیزلی باتوجه به اعمال مدیریت توزیع سوخت دیزل اشاره نمودند .نماینده وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،آقای گودرزی
نیز اظهار داشتند در صورت آغاز توزیع نفت-گاز یورو  4در جایگاههای منتخب موارد به خودروسازان و تأمینکنندگان خودروهای دیزلی از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
جهت گارانتی خودروها ابالغ خواهد شد.
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

توزیع سوخت نفت-گاز  4در جایگاههای منتخب از ابتدای خرداد 97

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

97/03/01

2

ارائه فهرست خودروهای دیزل زیرمجموعه سازمان راهداری که از سال  96پالک شدهاند.

سازمان راهداری و حملونقل جادهای

اسرع وقت

3

راهاندازی ممنوعیت سوختگیری ناوگان دیزلی یورو  4و باالتر از جایگاههای عرضهکننده سوخت غیر یورو4

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی

97/03/01

4

اعالم جایگاههای عرضهکننده سوخت نفت-گاز یورو  4از طریق نرمافزار و نقشه GIS

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی
سازمان راهداری و حملونقل جادهای

اسرع وقت

5

الزام خودرو سازان و نمایندگیهای خدمات پس از فروش به گارانتی خودروهای دیزلی پالکشده از سال 96

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

97/03/01

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 محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست)،
که به عنوان ''طرف اول" خوانده میشود و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران و به نمایندگی و امضاء علیرضا صادق آبادی (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  1شامل 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 منطقهای 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 نمونهها صرفاً در
آزمایشگاههای مذکور انجام گرفته و نتایج بصورت ماهیانه به طرف اول اعالم میشود.
ماده  -6طرف اول برخی از نمونههای سوخت را بصورت تصادفی و موازی به آزمایشگاههای مورد تأیید خود ارسال مینماید.
ماده  -7نتایج آنالیز توسط ادارات کل استان به مدیرکل دفتر پایش فراگیر ارسال و ضمن اخذ نظرات کارشناسی طرف دوم ،جدول ماهیانه محتوی گوگرد نفت – گاز
توزیعی در جایگاه های منتخب کشور توسط طرف اول قابل اطالع رسانی خواهد بود .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.

سازمان حفاظت محیط زیست

شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی

مسعود تجریشی

علیرضا صادق آبادی

