
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به نقل از پایگاه اطالع رسانی شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران، مهندس عبدالرضا به گزارش مانا  
محبی، معاون توسعه ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با بیان اینکه نیاز مصرف ماهیانه کشتیرانی  

هزار   15ر تن در ماه است افزود: حدود هزا 35هزار تن و در شرایط فعلی  50در حالت عادی  جمهوری اسالمی ایران
تاکی با  وی  است.  تامین شده  اراک  شازند  پاالیشگاه  از سوی شرکت  ماهیانه  نیاز  این  از  اینکه کشتیرانی   دتن  بر 

هزار تن    140( مجموعا  1399ماهه اخیر )از اواخر آذرماه سال گذشته تا پایان مهرماه    10طی    مهوری اسالمی ایرانج
از پاالیشگاه اراک دریافت کرده است. اما فعال مابقی سوخت کم سولفور که در شرایط کنونی  سوخت کم سولفور  

درصد سوخت مورد نیاز ما را تشکیل می دهد از منابع مختلف خارجی تامین میشود. ایشان در ادامه تصریح   45حدود  
یلیون تن آن از سوی شرکت میلیون تن سوخت مصرفی سالیانه شناورها در جهان تنها یک م  180: از حدود  کرد

 و شرکت ملی نفتکش ایران مصرف میشود.  جمهوری اسالمی ایرانکشتیرانی 

 

 منبع: سایت خبری مانا متعلق به شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران  

 1399آبان  5تاریخ انتشار: 

 



 

 

  

یکی از چالش های اساسی در این رابطه ،افزایش قیمت سوخت شناورها به واسطه اجرای  مهندس عبدالرضا محبی:  
قانون استفاده از سوخت کم سولفور در کشتی ها است. در حال حاضر قیمت تقریبی سوخت سنگین معمولی مورد 

ضرب االجل اجرای دالر امریکا به ازای هر تن است، اما پیش بینی میشود با سررسید   400مصرف کشتی های ناوگان 
دالر امریکا    650تا    600و تغییرات بازار عرضه و تقاضا، قیمت سوخت کم سولفور مورد نیاز به    2020قانون در ابتدای سال  

واقعیت اینستکه در صورت عدم تولید سوخت کم سولفور استاندارد در کشور، بالغ بر  به ازای هر تن افزایش یابد.  
سوخت مورد نیاز ناوگان تجاری ملی به کشور تحمیل و سود حاصل از آن نصیب تولید  میلیارد دالر بابت خرید    1.2

همچنین عدم تامین به موقع سوخت کم سولفور مورد نیاز ناوگان در داخل و خارج کشور  شود. می کنندگان خارجی 
حمل و نقل بین المللی  میتواند موجب اختالل در حمل و نقل دریایی کشور گردیده و سبب از دست رفتن سهم ایران از  

میلیون تن سوخت مصرف می کند الزم است از هم   1.5با توجه به اینکه ناوگان کشتیرانی کشور ساالنه حدود گردد. 
تن سوخت کم سولفور   5500، روزانه به میزان حدود اکنون و پیشاپیش جهت آماده سازی موتور و مخازن کشتی ها

ل کشور تدارک شود در غیر اینصورت هزینه های سنگین و معطلی طوالنی  به کشتی های ناوگان دو مجموعه در داخ
با عنایت به فرصت کم باقی مانده تا اجرایی شدن قانون جهانی محدودیت میزان سولفور  .  متوجه آنها خواهد بود 

و  سوخت مصرفی شناورها و در جهت حفظ صنعت استراتژیک کشتیرانی کشور، ایجاد مشاغل پایدار و ارزش آفرین
با اتخاذ   تمهیدات مقتضی  با آن جلوگیری از خروج گسترده ارز از کشور، ضروری است اقدامات عاجل و  همزمان 

و در صورت راهبرد جامع و موثر در تامین و تولید سوخت استاندارد مورد نیاز ناوگان ملی در داخل کشور فراهم شود 
، به طور موقت )تا زمان تولید سوخت  1398بل از آبان  عدم توفیق در تولید سوخت کم سولفور کافی در کشور تا ق

کافی در کشور(، خرید آن از مبادی خارجی، دپوی آن در بنادر جنوبی کشور و تدارک آن به کشتی های ناوگان در  
 دستور کار قرار گیرد. 

 



  

رفته   کاپیتان نصرهللا سردشتی  به سراغ  دریانوردی  برگزاری روز جهانی  مناسبت  درباره  به  تا هم 
و هم نظر یکی از   مماهه ی کاپیتان و همکارانش در شرکت ملی نفتکش گفت و گو کن  18اقدامات  

. شرح گفتگو  یممدیران دریایی کشور را درباره راه های ورود بیشتر زنان به عرصه دریانوردی جویا شو
 با کاپیتان سردشتی را در ادامه مطلب بخوانید. 

 

از کاپیتان سردشتی پرسیده شده که در حال حاضر مهمترین چالشی که   این گفتگو در پارگراف آخر
 با آن مواجه هستید، چه موضوعی است؟ 

سردشتی:   که کاپیتان  همانطور  است.  سولفور  کم  سوخت  مورد  در  ما  مهم  های  چالش  از              یکی 
را بعنوان یک الزام بین المللی   استفاده از سوخت کم سولفور  ،می دانید سازمان بنادر و دریانوردی

میالدی اجرا خواهد شد. با توجه به اینکه هشت ماه   2020پذیرفته است و در این مورد از اول سال  
گذشته است، تنها چهار ماه فرصت داریم تا استفاده از سوخت کم سولفور را    2019از سال میالدی  

ی است که روی این مشکل کار می کنیم. سال  هفتروی همه کشتی هایمان پیاده سازی کنیم. حدود  
در حال   زمینه  این  در  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری  نفت و همکاری کشتیرانی  پژوهشگاه  از طریق 

در ضمن خوب است بدانید نیاز سوخت کم سولفور شرکت ملی نفتکش ایران و اقداماتی هستیم. 
ن تن است که اگر این مسئله میلیو  1.5شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران روی هم بیش از  

 را تا چهار ماه آینده حل نکنیم با مشکالت بزرگی مواجه خواهیم شد. 
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 جناب آقای اسالمی: سخنان 

 

اتاق فکری تشکر نمایم.  عیارابتدا باید از تالش جناب آقای صادقی فر به خاطر برگزاری یکی از جلسات به معنای واقعی و تمام 
 من به نوبه خود از مطالب ارائه شده در جلسه لذت بردم ! 

آیمو   2020جرایی شدن الزامات همانطور که دوستان اشاره کردند، سازمان بنادر و دریانوردی نقطه کانونی و متولی رسیدگی به ا
است. سوابق پیگیری ها را آقای خجسته اعالم کردند. در حال حاضر مسائل مربوط به این قوانین با جدیت پیگیری می شود. در  
این ارتباط با شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران جلسات متعددی در مورد مسائل فنی و مقررات داشتیم.  

مسائل قابل تامل دیگری که از سوی وزیر محترم  آن اضافه شده است. بر  های دیگر نظیر لجستیک و تحریم ها نیز   حال جنبه
گزینه بهتری نسبت به   نفت به وزیر محترم راه و شهرسازی اعالم شده است این است که تامین خارجی سوخت کم سولفور

که البته با توجه به تحریم ها، تامین سوخت خارجی مساله ای است که نیاز به بررسی های  .  تولید داخلی این سوخت است 
 بیشتر دارد.  

قطعا اهمیت محدودیت زمانی برای همگان روشن است. اما بازه های زمانی برای گزینه های روی میز هیچ سنخیتی با هم ندارد.  
مجددا   ر حال حاضر و شرایط کنونی بهترین گزینه موجود برای ما است. به همین دلیل از نظر بنده گزینه انتخابی وزارت نفت د

 از کلیه اعضای محترم اتاق فکر در تهران و بنادر و از دبیر محترم اتاق فکر تشکر و قدردانی می نمایم.  

 

 منبع: صورتجلسه موجود در وب سایت سازمان بنادر و دریانوردی  



 

 

  
 خجسته: سخنان جناب آقای  

 

میلیون تن در ایران، آثار مثبت کاهش گوگرد در   1.5میلیون تنی سوخت ساالنه توسط کشتی ها در دنیا و  200با توجه به مصرف 
میلیون تن    2.5میلیون تن به    15.5سوخت به نیم درصد شامل کاهش میزان اکسید های گوگرد در صنعت کشتیرانی جهان از  

آیمو در سطح ملی و بین المللی انجام شده است. تالش در   2020ای تطابق با الزامات می شود. تاکنون اقدامات زیادی در راست
جلسات آیمو جهت به تعویق انداختن زمان استفاده از سوخت کم سولفور، برگزاری جلسات مستمر با وزارت نفت و شرکت  

ودن وضعیت بازار و نیاز به بازسازی های تابعه و شرکت کشتیرانی از جمله این اقدامات بوده است. اما به علت نامشخص ب 
پاالیشگاه ها، امکان تولید سوخت منطبق از سوی وزارت نفت اعالم نشده است. در این راستا وزارت نفت آمادگی خود را در  

تن سوخت در مقیاس آزمایشگاهی نیز همچنان   200برای تولید سوخت سبک )گازوئیل دریایی( اعالم کرده است.  1397شهریور 
 نتظار اخذ مجوز برای تست است.  در ا

، تولید سوخت  واردات سوخت کم سولفورپیشرو داریم:   هدر حال حاضر برای رسیدن به استفاده از سوخت کم سولفور سه گزین
در صورت استفاده از سوخت وارداتی، هزینه ای معادل یک   کم سولفور و یا نصب سیستم های اسکرابر بر روی کشتی ها.

درصدی قیمت تمام شده کاالهای   20تا  5است و در ادامه شاهد افزایش هت تامین و حمل سوخت، مورد نیاز میلیارد دالر ج
   داتی خواهیم بود. همچنین احتمال عدم تمایل کشورها به فروش سوخت به کشتی های ایرانی نیز وجود دارد. روا

 

 منبع: صورتجلسه موجود در وب سایت سازمان بنادر و دریانوردی  



 

  

نم  کشتیرانی  در  اختالل  ایجاد  کم سبب  سولفور  با  سوخت  به  مربوط  مشکل  اینکه  بیان  با  نفت                  فعال   ما:  گفت  ،ی شودوزیر 
 ید.  ش ا ب نداشته نگرانی کنیم، تامین درصد نیم زیر سولفور با  سوخت با را اقیانوس پیما کشتی های نیاز می توانیم

 

  پرسش   به  پاسخ  در  اسالمی  شورای  مجلس  علنی  صحن  در(  1398یماه  د  ۲۳شانا، بیژن زنگنه امروز )دوشنبه،  به گزارش خبرنگار  
:  شد  یادآور  سولفور کم  سوخت  تولید   درباره  نفت  وزارت  کوتاهی  درخصوص  خنداب  و   کمیجان  اراک،  نماینده  کریمی،   ی اکبرعل

 . آن پاسخ دادم  به من و شد   مطرح اهواز نماینده ساری، آقای سوی از امسال ماه اردیبهشت  در دیگر بار یک پرسش  این

 

میلیارد دالر سرمایه گذاری هستیم که در شرایط کنونی   ۱۰نیازمند    )تولید نفت کوره با سولفور کم(  برای حل این مشکل 
  امکان  کند  گزارش و بگوید  کشتی اگر ی گوید وی ادامه داد: اما یک راهکار موقت هم دارد که م  . تامین آن بسیار دشوار است

 ما  که ی کنند سولفور باال استفاده کند. از نظر من، اگر کسانی اظهار م  با سوخت ازمی تواند  ندارد را سولفور کم سوخت تامین
 دلیل   به  می تواند   هم  ایران  اسالمی  جمهوری.  کنند   استناد  بند   این  به   ی توانند م   کنیم   تامین   سوخت  ی توانیمنم   دیگر  بنادر  از

  معضل  حل  اه حل هایوزیر نفت یکی از رت.  س ما  حقوقی   و   قانونی  حق  من  نظر   از  کند،  استناد  قانون   این  به  اضطراری شرایط
عنوان کرد و با بیان اینکه نصب این تجهیز با توجه به ظرفیت کشتی،   (Scrubber) پاک کننده  دستگاه  به  کشتی  تجهیز  را  مازوت

ست، اما  ا   بهتر  اقتصادی   لحاظ   به نیز  ه ها پاالیشگا  نه سازی این طرح حتی از بهیمیلیون دالر هزینه دارد، افزود: هزینه    ۷تا    ۲
.  کنند نصب اسکرابر داشتند فرصت ۲۰۲۰ تا ۲۰۰۲ سال از کشتی هاوی یادآور شد: ت! هیچ کشتی ایرانی این کار را نکرده اس

 نصب  اسکرابر ،ی کنند م استفاده کوره نفت سوخت  از که ما ایس پیماقیانو نفتکش های از چکدام هی ؟!نکردند را کار این چرا
  ضمنی  هم  ه تازگیب  و می کنند برای اینکه سوخت با قیمت مناسب دریافت کنند با ما مکاتبه   یک سال و نیم  حدود  آنها نکردند،

 ید.  ه بد  ما به یارانه ای  و ارزان سوخت  می گویند 



 

  کشتی   استفاده  مورد  استاندارد   حد   به   که  مخلوط   پایین  گوگرد  محصول   با  باال  گوگرد  محصول)  ت کورهزنگنه مخلوط کردن نف 
  خوشبختانه : کرد تصریح است، شده برگزار متعددی ت هاینشس  زمینه این در اینکه بیان با و برشمرد دیگر ه حلیرا را( برسد 

 ی دهد.  رکیب سوختی رسیدیم که در موتورهای کنونی جواب م ت  به ایران نفتکش ملی شرکت همکاری با

 

  با   ترکیبی  سوخت  بنابراین  کند،  مصرف  )گازوئیل(  گازنمی تواند نفت    ی کند وزیر نفت افزود: موتوری که نفت کوره مصرف م
  به   و می کنند  تامین را سوخت این از تن  هزار ۵۰ تا  ۴۰ ماهانه  پاالیشگاه ها اکنون و شد  تولید درصد نیم زیر گوگرد استاندارد

 رد.  اند  ارتباطی نفت وزارت  به هم قیمت نظر از می فروشند، لمللیابین  قیمت

 نفت   مخلوط  مانند   هم دیگری روش های:  افزود  کند،  تامین  سوخت   هم  کشور  بیرون  از   می تواندوی با بیان اینکه ایران حتی 

  ما  از   را   باال  سولفور  با  کوره  ده است تا نفت ش  فعال   زمینه  این  در  خصوصی  بخش  که  دارد   وجود  شیمیایی  روش های  با  کوره
 هد.  د  تحویل  پایین  سولفور با کوره نفت  سرانجام    و کند  مخلوط شیمیایی  مواد با و بگیرد

 

  بخش  مهم ترین:  افزودزنگنه با اشاره به اینکه موضوع ایجاد اختالل در کشتیرانی به دلیل سوخت با سولفور کم صحیح نیست،  
  ملی  شرکت با که مذاکراتی در امروز  همین . نمی شود ایجاد آن در اختاللی هیچ می گویمکه قاطع  است نفتکش ،کشتیرانی

نفتکش و کشتیرانی   وی با تاکید بر اینکه سوخت مورد نیاز  .می شود تامین سوختش  می گوید  است، شده انجام  ایران  نفتکش
  اختاللی   بنابراین  ،می کنند   استفاده )گازوئیل(  نفت گاز  سوخت از  ج هالن  و  کوچک  کشتی هایدر حال تامین است، یادآور شد:  

  قیمتش   اما  کنید،  خریداری می توانید وزیر نفت با بیان اینکه در دنیا هر هیدروکربنی را بخواهید  .نمی شود  ایجاد  کشتیرانی   در
  کنیم،   تامین  درصد  نیم  زیر  سولفور  با  سوخت  با  را  اقیانوس پیما  کشتی های  نیاز  ی توانیمما اکنون ماست، تاکید کرد:    متفاوت
 شید.  ا ب نداشته نگرانی



 

یحیی ضیایی در خصوص عدم همکاری   ،به گزارش سایت ماهنامه صنعت حمل و نقل در نشست خبری اتحادیه مالکان کشتی ایران 
و مطابق ضمیمه    2005در سال    IMOه  ب وزارت نفت برای تولید سوخت نیم درصد گوگرد گالیه کرد و در ادامه بیان کرد: بر اساس مصو

دی    11درصد سولفور کاهش یابد. این مصوبه از    0.5مصرفی کشتی ها به   سولفور  درصد  3.5باید سوخت   ،کنوانسیون مارپل   ششم
( برای تمام کشورها الزم االجرا است گفت: طی سالهای اخیر مکاتبات بسیاری از سوی سازمان بنادر و  2020ماه امسال )اول ژانویه 

متاسفانه وزارت نفت در این قضیه سهل انگاری کرد تولید سوخت کم سولفور انجام شده اما دریانوردی با شرکت ملی نفت برای 
وی گفت: در مکاتبات عدیده با معاون اول رئیس جمهور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان  .  و آن را پشت گوش انداخت

نمایندگان مجلس   ،قرار دادیم. به دنبال این اقدام مجلس و ... اهمیت موضوع تولید سوخت کم سولفور نیم درصدی را مورد تاکید 
مالکان کشتی ایران با بیان اینکه وزارت   اتحادیهدبیر کل در برابر این مسئله حساس شدند و وزیر نفت را به مجلس فراخواندند. 

که تاکنون   این در حالیستنیم درصد را در پاالیشگاه شازند داده بود گفت:  با سولفور هزار تن سوخت 45نفت قول تولید ماهانه 
ضیایی با اعالم اینکه نیاز ساالنه شرکت های کشتیرانی بزرگ و کوچک ایران   تن سوخت را تحویل داده.   1500پاالیشگاه شازند فقط  

شرایط میلیون تن است اظهار کرد: البته با عملکرد وزارت نفت تامین این میزان سوخت در  1.5به سوخت کم سولفور نیم درصد، 
 60تا  50دالر است.  750تا  700حدود درصد  0.5دالر و سوخت   350درصد سولفور  3.5هزینه هر تن سوخت  کنونی غیر ممکن است. 

با توجه به اینکه وزارت نفت عمال قادر به تامین نیاز داخلی به سوخت نیم درصد درصد هزینه کشتی ها مربوط به سوخت است. 
وچک با چالش های جدی برای فعالیت خود مخصوصا حمل کاالهای اساسی  رانی بزرگ و کسولفور نیست شرکت های کشتی 

وی تنها راه عدم وابستگی به خارج در تامین سوخت کم سولفور نیم درصد را تولید آن در داخل عنوان کرد و    بود.  واهندمواجه خ
سوخت کم سولفور با گوگرد نیم درصد را دارند فلذا در   گفت: در حال حاضر پاالیشگاه های شازند، آبادان و اصفهان زیرساخت تولید 

این راستا با شورای امنیت ملی مکاتبه می کنیم تا وزارت نفت را ملزم به تولید این سوخت در پاالیشگاه اصفهان و آبادان بکند،  
به مدت یکسال تنفس برای   ضمن اینکه از سازمان بنادر می خواهیم برای کشتی هایی که در داخل خلیج فارس کاپوتاژ می کنند

فروند کشتی کانتینربر و    130هزار تنی،    500تا    100فروند شناور نفتکش    95در حال حاضر    ایراناجرای این قانون در نظر بگیرد.  
 فروند کشتی متعلق به بخش خصوصی دارد.   40حدود 



 

الزامات سازمان بین المللی دریانوردی در کنوانسیون بین المللی مارپل به گزارش صمت، بر اساس  
همه شناورهای در حال تردد در آب های بین المللی ملزم به استفاده از    2020از ابتدای سال میالدی  

و رعایت نکردن این قانون موجب   اند  از نیم درصد شده  سوخت های دارای محتوای سولفور کمتر 
مختلف جهان خواهد   ادرکشتی ها در آب های بین المللی و جریمه و توقیف آنها در بنجلوگیری از تردد  

  شد. 

  1398دیماه  18تاریخ انتشار خبر: 

1398دیماه  18تاریخ انتشار:   



 

ایران هیچ مشکلی در زمینه تامین سوخت کم  مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی می گوید  
این  1398آذر  30. علیرضا صادق آبادی سولفور کشتی ها ندارد زیرا این شرکت سوخت مورد نیاز را تامین کرده است 

خبر را در حاشیه یک همایش به خبرنگاران داد و افزود: ایران هیچ مشکلی از بابت تامین سوخت کم سولفور کشتی 
 تامین کرده ایم. ها ندارد و ما سوخت مورد نیاز نفتکش ها و کشتیرانی را 

 

دبیر کل اتحادیه مالکان کشتی ایران با استناد به همین سخنان مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده  ضیایی 
ب های بین المللی در زمینه تامین سوخت استاندارد سخن می آهای نفتی، از نبود مشکل برای کشتی های ایران در  

ت: آخرین خبری که در زمینه سوخت استاندارد کشتی ها دارم مطلبی است یحیی ضیایی در پاسخ به صمت گفگوید. 
که مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی اعالم کرده و گفته مشکلی در زمینه تامین سوخت کم 

تقال به خیره سازی شده و در حال انذاو با بیان اینکه سوخت الزم برای کشتی ها،  در کشور وجود ندارد.    سولفور
ادامه داد: تاکنون گزارش مستقیمی از شرکت ها مبنی بر بروز مشکل برای    بندرها برای مصرف کشتیرانی هاست

اگر همه کشتی های  شرکت های کشتیرانی به دلیل نبود امکان تامین سوخت کم سولفور نداشته ایم. او یادآور شد:  
میلیون  1.5در طول سال فعال باشند سالی  جمهوری اسالمی ایران اقیانوس پیمای شرکت ملی نفتکش و کشتیرانی

بنابر نیاز دارند،  فعال نیستند، بعید است اتن سوخت  این دو ناوگان در طول سال  از آنجا که همه کشتی های  ین 
 مشکلی در زمینه سوخت پیش آید. 

 

سولفور در حال حاضر در پاالیشگاه شازند دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته می گوید: اگر چه سوخت کم  پل مه،  
  1388او گفت: از سال  اراک در حال تولید است اما به دالیل مختلفی هنور در این زمینه با مشکالت روبه رو هستیم.  

همه اهالی حوزه حمل و نقل دریایی اعم از بخش دولتی و خصوصی از این موضوع اطالع داشتیم که قرار است از 
استفاده از سوخت کم سولفور در این حوزه الزام آور شود اما هیچ یک از دو طرف آنگونه   2020ال  ابتدای ژانویه س

که باید و شاید به تامین این سوخت توجه نکردیم. نه وزارت نفت که مسئول این بخش در حاکمیت است و نه بخش 
در این زمینه به تکاپو افتادند که مسئله خصوصی توجه الزم را به این مسئله نداشتند و فقط در یکی دو سال اخیر همه  

وی در خصوص تامین نیاز این نوع سوخت از خارج از کشور گفت: تامین سوخت از فروشندگان    را حل و فصل کنند.
 بین المللی به دلیل تحریم های مالی آمریکایی، دسترسی های ما را می بندد و برای ما تنگناهای اساسی ایجاد می کند. 

1398دیماه  18تاریخ انتشار:   



  

 کشتیرانی ها می توانند به جای سوخت مورد نظر آیمو از گازوئیل استفاده کنند !  

مدیرکل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی درباره استفاده از گازوئیل برای تامین 
کشتیرانی  سوخت ناوگان کشتیرانی تجاری کشور به جای سوخت با سولفور نیم درصد تصریح کرد:  

توانند به جای سوخت مورد نظر آیمو، از گازوئیل استفاده کنند و وزارت نفت هم مشکلی   ها می
برای تولید گازوئیل ندارد و به راحتی خرید گازوئیل با سولفور نیم درصد از بورس انرژی امکان پذیر 

خجسته در خصوص خرید سوخت نیم   است؛ اما مشکل این است که گازوئیل کمی گران تر است.
سولفور از دیگر کشورها گفت: سازمان بنادر وظیفه ای ندارد که سوخت ناوگان را تامین کند و درصد 

این موضوع بر عهده خود شرکت های کشتیرانی است ولی ظاهرا برخی شرکت های سوخت رسان 
از فجیره واقع در کشور امارت و ترکمنستان که به طور طبیعی سوخت با سولفور پایین تولید می کنند،  

 ین نوع سوخت کشتی را خریداری کرده اند.  ا
 

  1398دیماه  22تاریخ انتشار خبر: منبع خبر: وب سایت سازمان بنادر و دریانوردی                                                        



 

 

ابالغیه ای به شرکت های  به گزارش خبرنگار مانا، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی طی  
 آیمو را اعالم کرد.  2020کشتیرانی و بنادر کشور شرایط معافیت شناورها از الزامات قانون سوخت 

رسیده است در رابطه با تصمیم  معاون امور دریایی سازمان بنادر  بر این اساس در این ابالغیه که به امضا جلیل اسالمی  
با عنایت به شرایط خاص و احتمال محدودیت های ناشی از تحریم و مشکالت وزارت نفت در  اتخاذ شده آمده است: 

طبق این گزارش،  تولید سوخت کم سولفور به میزان کافی برای ناوگان دریایی کشور، برخی معافیت ها اعمال می شود.  
تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران تردد می کنند از اجرای الزامات  آبهایر کلیه شناورهای ایرانی که د

دارای   آیمو به مدت شش ماه معاف هستند. همچنین بر اساس این ابالغیه شناورهای خارجی  2020قانون سوخت  
شرط احراز مالکیت و  مالکیت ایرانی که در حال فعالیت در آب های حاکمیتی جمهوری اسالمی ایران هستند نیز به   

معاف شده اند. سازمان  2020از عمل به قانون سوخت  تائید از سوی سازمان بنادر و دریانوردی از معافیت شش ماهه
از اجرای قانون سوخت کم سولفور    99بنادر و دریانوردی شناورهایی که به کاپوتاژ مبادرت می کنند را نیز تا خرداد سال  

شناورهای   است.  کرده  تا  معاف  آیمو  قانون  الزامات  با  انطباق  عدم  صورت  در                     توقیف   2020مارس    31خارجی 
نخواه  –فنی   خواهد شد.  نایمنی  درج  مربوطه  بازرسی  گزارشات  در  مراتب  ولی  عد شد،  که  ایرانی  زم  اشناورهای 

با   منطبق  الزامات سوخت  اجرای  و  رعایت  به  ملزم  المللی هستند  بین  است    هستند.  2020آیمو  سفرهای  گفتنی 
 شناورهای مشمول معافیت به استفاده از سوخت با حداکثر میزان سه و نیم درصد گوگرد شده اند. 



  

معاون اول رئیس جمهور پیرو نامه رئیس اتاق ایران درباره رفع مشکالت ایجاد شده برای صادرکنندگان کاال به چین  
بنادر این کشور، طی نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:   بر اثر توقف کشتی های ذکر شده در

و به عنوان هزینه های تحریم مطالبه    هزینه های تحمیل شده به صادرکنندگان باید از سوی کشتیرانی پرداخت شود
بر اساس اظهارات غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران با توجه به نادیده گرفتن مقررات استفاده از سوخت  کند.

کم گوگرد از سوی کشتی های ایرانی، حدود چهار ماه است چند فروند از کشتی هایی که حامل کاالهای صادراتی  
 40فوتی و  20بار خود باید برای کانتینرهای به چین بوده اند، بنا به درخواست شرکت یاد شده در چین برای تحویل 

وی یادآور شد که عالوه بر افزایش هزینه، با توجه به تغییرات  دالر افزایش هزینه بپردازند.  500و  250فوتی به ترتیب 
سیب های دیگری نیز متوجه صادرکنندگان شده است تا آنجا که حتی به دلیل زمانبر  آقیمتی بهای ارز در ایران،  

 بور به پرداخت ضرر و زیان نیز شده اند.  جتحویل کاال به طرف های تجاری مشدن 



 

فروند شناور کانتینری کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران طی تابستان گذشته   6به گزارش خبرنگار مانا، در پی توقف 
ی به واسطه تحریم ها از  در بنادر چین، اسحاق جهانگیری در اقدامی حمایتی از سوی دولت، دستور داد زیان تحمیل

" هزینه های تحریمیجمله توقف اجباری شناورها در بنادر به صاحبان کاالی بارگیری شده در این شناورها، به عنوان "
وی طی نامه ای به محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هیچ   محاسبه و جبران شود.

زیان وارده به صاحبان کاال ناشی از توقف هزینه ای ناشی از تحریم نباید به صادرکنندگان تحمیل شود، دستور داد:  
اخت شود و شرکت کشتیرانی جمهوری  فروند کشتی به عنوان هزینه های تحریمی محاسبه شده، به ایشان پرد  شش

    اسالمی ایران آن را از دولت مطالبه نماید.
 

فروند شناور کانتینری کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران که مملو از   شششایان ذکر است، طی تیرماه سال جاری،  
 کاال بودند، به علت محدودیت های تحریم های یکجانبه آمریکا در بنادر چین متوقف شدند.  



 

بوده و   1388برابر با سال    2009تاریخ الحاق ایران به ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل سال  
  کاهش الودگی هوا ناشی از تردد کشتی ها  ،هدف از اجرای ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل

  میباشد.
 

 ذکر شده است: مقرره های ذیل  در ضمیمه ششم کنوانسیون مارپل
 
باید سوخت با گوگرد حداکثر نیم درصد (  1398)دیماه    2020کشتی ها از سال    :14مقرره    -

 استفاده نمایند 
برای  :18مقرره    - اقدامات الزم  کشور  به    هر  و  انجام  را  منطبق  بودن سوخت  دسترس  در 

 اطالع دهد سازمان بین المللی دریایی 
شتی را مورد بازدید  تواند برگه های تحویل سوخت روی ک  دولت صاحب بندر می  :18مقرره    -

 قرار دهد
 خریداری نموده است/ هر کشتی مدرکی ارائه نماید که سوخت منطبق را تامین :18مقرره  -
کشتی در صورت عدم دریافت سوخت منطبق، مراتب را به سازمان بین المللی    :18مقرره    -

 دریایی اعالم نماید )گزارش عدم وجود سوخت منطبق(



کل ارزش سوخت مصرفی میلیون تن در سال و    1.5مصرف سوخت در صنعت کشتیرانی کشور  
ملی کشور )سوخت   درصدناوگان  نیم  با  با گوگرد حداکثر  برابر  در سال   900(  دالر  میلیون 

 . است
در خصوص ضمیمه ششم   توسط سازمان بنادر و دریانوردی مکاتبات انجام شدهگردش کار 

 مارپل:  

 کاتبه با شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی؛: م1384خرداد  -
: مکاتبه با شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های  1387ماه بعد یعنی بهمن    44 -

 ؛ نفتی
 ؛ : مکاتبه با شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی1389ماه بعد یعنی دی    21 -
پاالیش و پخش فراورده های  : مکاتبه با شرکت ملی  1393شهریور  ماه بعد یعنی    44 -

 ؛ نفتی
   ؛: مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با وزیر نفت1395بهمن ماه بعد یعنی  29 -
 ؛ : مکاتبه با سازمان حفاظت محیط زیست1396مرداد ماه بعد یعنی  6 -
: مکاتبه با مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده 1397تیر ماه بعد یعنی  11 -

 ؛های نفتی
 ؛ : مکاتبه با مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری1397دی ماه بعد یعنی  6 -
 ؛ : مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با وزیر نفت1398خرداد ماه بعد یعنی  5 -
 : مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با معاون اول رئیس جمهور 1398مرداد ماه بعد یعنی  2 -

 

 

اداره کل حفاظت و ایمنی دریانوردی سازمان بنادر و  نت تهیه شده توسط  ی رپوفایل پاو نبع مطلب:  م
 دریانوردی  

 

 



 

The date of 2020 was agreed in amendments adopted in 2008. When those 

amendments were adopted, it was also agreed that a review should be undertaken by 

2018 in order to assess whether sufficient compliant fuel oil would be available to meet 

the 2020 date. If not, the date could be deferred to 2025. That review was completed in 

2016 and submitted to MEPC 70. The review concluded that sufficient compliant fuel oil 

would be available to meet the fuel oil requirements.  

Do small ships have to comply with the Sulphur limit from 2020? 

Yes, the MARPOL regulations apply to all ships. Only larger ships of 400 gross 

tonnage and above engaged in voyages to ports or offshore terminals under the 

jurisdiction of other Parties have to have an International Air Pollution Prevention 

Certificate, issued by the ship’s flag State. But all sizes of ships will need to use fuel 

oil that meets the 0.50% limit from 1 January 2020. 

Does the Sulphur limit apply only to ships on international voyages? 

The Sulphur oxides regulation (MARPOL Annex VI, regulation 14) applies to all ships, 

whether they are on international voyages, between two or more countries; or domestic 

voyages, solely within the waters of a Party to the MARPOL Annex. 

Reference: IMO Website 


