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 بخشنامه سازمان بنادر  و دریانوردی 

 )نیم درصد گوگرد(  IMO2020تمدید شرایط معافیت شناورها از الزامات سوخت منطبق 

                                                 ساخت شناورهای  مالکان راهبران و شرکت                                 CI-22-05              1400دی ماه     

                                                                        

ناخالص  تیتن ظرف 400 یهایکشت هی( کل1۳۹۸ ماهید 11) یالدیم ۲0۲0 هی، از اول ژانو(IMO) یانوردیدر یالملل نیبنا بر مصوبات سازمان ب 

. سازمان خواهد شد یریصورت از تردد آنها جلوگ نیا ریدرصد هستند و در غ میگوگرد کمتر از ن زانیو باالتر موظف به استفاده از سوخت با م

 ، برای تسهیل در فرآیند حمل  و نقل  معافیت هایی  را درنظر گرفته است.  (PMOبنادر و دریانوردی)

 

پیروی بخشنامه ابالغی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوردی 

اسالمی ایران در خصوص تمدید معافیت از استفاده از سوخت 

کنوانسیون مارپل) استفاده از سوخت با  6منطبق با مفاد ضمیمه 

درصد( بدینوسیله اعالم می گردد که  0.5حداکثر میزان سولفور 

 تیو صالح تیتحت حاکم یدر آبهامتردد  یشناورها تیمعاف

)متناسب با تعریف مشروح در قوانین سازمان بنادر و  کشور

 6به مدت  1400 ماه ید 11 خیاز تار لیذ طیبا شرا دریانوردی(

 :گردد یم دیماه تمد

و  تیتحت حاکم یکه در آبها یرانیا یشناورها هیکل  (1

و به  ندینما یتردد م رانیا یاسالم یجمهور تیصالح

  (FSUI, FPS0) مخزن شناور ،یساز رهیذخ ریظن ییتهایفعال

Lay up یبانیپشت ،منوط به  یو خارج یلنگرگاه داخل در 

 یورزند از اجرا یمبادرت م ایدر در یو مهندس یفن یاتیعمل

 IMO2020 با منطبق الزامات مربوط به استفاده از سوخت

الزم به باشند. یدرصد گوگرد( به مدت شش ماه معاف م می)ن

بایستی این  Lay-upذکر است در خصوص شناور های 

موضوع توسط موسسات رده بندی تأیید و در سامانه جامع 

 سازمان بنادر و دریانوردی بارگزاری گردیده باشد.

در  تیدر حال فعال یرانیا تیمالک یدارا یخارج یشناورها  (۲

به  رانیا یاسالم یجمهور تیو صالح تیتحت حاکم یآبها

 یانوردیتوسط سازمان بنادر و در دیشرط احراز مالکیت و تائ

 یورزند از اجرا یکه به امر کابوتاژ مبادرت م ییو شناورها

 می)ن  IMO2020وط به استفاده از سوخت منطبقالزامات مرب

 باشند. یماه معاف م 6درصد گوگرد( به مدت 

و  رانیا یاسالم یجمهور یمتردد در آبها یخارج یشناورها  (۳

 یاسالم یجمهور ربه بناد یورود یخارج یشناورها نیهمچن

 IMO 2020 الزامات سوخت منطبق تیملزم به رعا رانیا

 باشند. یدرصد گوگرد( م می)ن

باشند، ملزم  یم یالملل نیب یکه عازم سفرها یرانیا یشناورها (4

 مین)IMO2020 الزامات سوخت منطبق  یو اجرا تیبه رعا

 درصد گوگرد( هستند.

 6 تیاز معاف کهفوق الذکر  ۲و  1مشمول بند  یشناورها  (5

نیم ) IMO2020 الزامات سوخت منطبق یماهه در اجرا

برخوردار هستند، ملزم به استفاده از سوخت با  (درصد گوگرد

باشندمی درصد  میگوگرد سه و ن زانیحداکثر م
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