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موضوع جلسه :کمیته تخصصی سوخت
مکان :سالن جلسات پایش سازمان حفاظت محیط زیست
حاضرین:
نام و نام خانوادگی

آقای حسینی

خانم انصاری

خانم سمایی

آقای گودرزی

سمت

دبیر کارگروه ملی کاهش
آلودگی هوا

مدیر کل پایش /سازمان حفاظت محیط
زیست

معاون پایش /سازمان محیط زیست

دفتر صنایع خودرو وزارت
صنعت

نام و نام خانوادگی

آقای دلبری

خانم باقرپور

آقای افسری

خانم بابائی

کارشناس /سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای

کارشناس /سازمان راهداری و حمل و
نقل جادهای

کارشناس /مرکز ملی هوا و
تغییر اقلیم

خانم مکی
کارشناس /دبیرخانه کارگروه

نام و نام خانوادگی

مدیر تأمین و توزیع انرژی/
شرکت ملی پخش و پاالیش
فرآوردههای نفتی
خانم صفی

آقای اشجعی

سمت

کارشناس /دبیرخانه کارگروه

کارشناس /دبیرخانه کارگروه

سمت

خالصه جلسه:
در ابتدای جلسه خانم انصاری اعالم کردند مکاتبات الزم درخصوص تفاهمنامه با ادارات کل استانها صورت گرفته است .ایشان در ادامه از نماینده شرکت پخش و پاالیش
فرآوردههای نفتی در خصوص روند انجام وظایف محوله در این خصوص سوال کردند .و هدف از تشکیل جلسه فوق را هماهنگی هرچه زودتر میان دفتر پایش سازمان
حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای نفتی اعالم کردند .به گفته ایشان پیرو تفاهمنامه مقرر شد از زمان توزیع سوخت یورو 4در  6ماهه اول هر
 2هفته یکبار و  6ماهه دوم هر ماه یکبار از  %25جایگاه های حاوی سوخت یورو به صورت تصادفی با حضور نماینده اداره کل پایش سازمان و نماینده انسانی شرکت ملی
پخش فرآوردههای نفتی عمل پایش مشترک انجام شود.
در پاسخ آقای دلبری اظهار داشتند واحد کنترل کیفیت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی  5مرتبه در ماه تمامی جایگاهها را بررسی میکند .به گفته ایشان توزیع سوخت
یورو  4در  8کالنشهر و  15شهر پیرو مصوبه هیأت وزیران انجام میشود .تعداد جایگاههای حاوی سوخت دیزل یورو  4در شهرها و کالنشهرها تاکنون  166عدد میباشد.
به گفته ایشان در  74جایگاه محورهای مواصالتی ،عملیات توزیع سوخت دیزل میبایست درابتدای تیرماه  97انجام میشد اما به دلیل مسائل ناشی از اعتصابات و بروز
تأخیر در عملیات ،انجام آن به ابتدای مرداد ماه  97موکول شد .پایش سوخت در جایگاههای کالنشهرها به دلیل نزدیکی با پاالیشگاه امکانپذیر است ولی در  74جایگاه
مورد اشاره میبایست یکی از راهکارهای ذیل مورد استفاده قرار گیرد:
 -1ارسال نمونهها به آزمایشگاههای مرکزی نفت
 -2ارسال نمونهها به نزدیکترین آزمایشگاه جنب پاالیشگاهها
در پاسخ خانم انصاری اظهار داشتند هر یک از دفاتر نمونه اخذ شده را با صالحدید خود آنالیز خواهند کرد .نهایتاً نتایج بررسی شده و در صورت بروز تفاوت ،دالیل مربوطه
بررسی خواهد شد .ایشان اظهار کردند دفتر پایش لیست نمایندگان استانی به منظور تست جایگاهها را آماده کرده و پیشنهاد کردند شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی نیز
لیست مورد نظر را تهیه کرده و به همراه برنامه پیشنهادی جهت انجام عملیات پایش ( باذکر تاریخ و ساعت ) برای دبیرخانه کارگروه ارسال نماید.
در ادامه آقای دلبری عنوان کردند با هماهنگی نمایندگان سازمان امکان نمونهگیری مشترک فراهم خواهد شد .البته برای برخی از جایگاههایی که سازمان راهداری و حمل
و نقل جادهای اعالم کرده است ،میتوان جایگزین بهتری در نظر گرفت.
در پایان دکتر حسینی اظهار کردند درحال حاضر عمل توزیع در جایگاههای دارای جایگزین مناسبتر انجام نشود و لیست الحاقیه برای جایگاههای فوق الذکر با کمک
سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای تهیه شود .ایشان درخصوص درخواست سایر ایستگاهها برای سوخت یورو  4نیز اعالم کردند خودروهای دیزلی قدیمی با سوخت
حاوی گوگرد باالتر (اصطالحاً چربتر) کارکرد بهتری دارند و در صورت استفاده از سوخت یورو 4دچار هزینههای تعمیر و نگهداری خواهند شد.
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شرح اقدامات و مصوبات
مسئول اقدام

موعد

ردیف شرح اقدام
1

ارائه نتایج خوداظهاری آزمون سوخت انجام شده توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به مرکز
پایش فرآگیر سازمان حفاظت محیط زیست

شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی

دراسرع وقت

2

ارائه آمار بروز فهرست جایگاههای محورهای مواصالتی حاوی سوخت یورو( 4مطابق تفاهم نامه از 94
جایگاه)

شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی

دراسرع وقت

3

تشکیل جلسه مشترک فیمابین شرکت ملی پخش و سازمان راهداری به منظور تعیین برخی جایگاههای
جایگزین (جهت الحاقیه تفاهمنامه)

4

ارسال نقشه  GISجایگاههای حاوی سوخت یورو 4به صورت فایل vector

5

معرفی نماینده استانی شرکت ملی پخش به سازمان حفاظت محیط زیست

6
7
8

اطالع رسانی به شرکتهای خودروساز در خصوص گارانتی مشروط خودروها با توجه به لیست
جایگاههای عرضه کننده نفت-گاز یورو 4
اطالع رسانی و آموزش درخصوص تأثیر میزان گوگرد سوخت نفت-گاز یورو 4برای ناوگان دیزلی با
فناوری پایینتر از یورو 4
تشکیل جلسه فیمابین دفتر پایش سازمان محیط زیست و شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی جهت
هماهنگی اجرای تفاهمنامه

شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی-سازمان راهداری و حمل و
نقل جادهای
شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی
شرکت ملی پخش فرآوردههای
نفتی

دراسرع وقت
دراسرع وقت
 10روز

وزارت صنعت ،معدن و تجارت

دراسرع وقت

سازمان راهداری و حمل و نقل
جادهای

دراسرع وقت

دفتر پایش فراگیر سازمان حفاظت
محیط زیست

10روز

