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مالکان راهبران و شرکت های ساخت شناور

بنا بر مصوبات سازمان بین المللی دریانوردی) ، (IMOاز اول ژانویه  ۲0۲0میالدی ( 11دیماه  )1۳۹۸کلیه کشتیهای  400تن ظرفیت ناخالص
و باالتر موظف به استفاده از سوخت با میزان گوگرد کمتر از نیم درصد هستند و در غیر این صورت از تردد آنها جلوگیری خواهد شد .سازمان
بنادر و دریانوردی( ، )PMOبرای تسهیل در فرآیند حمل و نقل معافیت هایی را درنظر گرفته است.

پیروی بخشنامه ابالغی سازمان بنادر و دریانوردی جمهوردی

)۲

شناورهای خارجی دارای مالکیت ایرانی در حال فعالیت در

اسالمی ایران در خصوص تمدید معافیت از استفاده از سوخت

آبهای تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران به

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

شرط احراز مالکیت و تائید توسط سازمان بنادر و دریانوردی

حداکثر میزان سولفور  0.5درصد) بدینوسیله اعالم می گردد که

و شناورهایی که به امر کابوتاژ مبادرت می ورزند از اجرای

معافیت شناورهای متردد در آبهای تحت حاکمیت و صالحیت

الزامات مربوط به استفاده از سوخت منطبق ( IMO2020نیم

کشور (متناسب با تعریف مشروح در قوانین سازمان بنادر و

درصد گوگرد) به مدت  6ماه معاف می باشند.

دریانوردی) با شرایط ذیل از تاریخ  11دی ماه  1400به مدت 6

)۳

ماه تمدید می گردد:
)1

شناورهای خارجی متردد در آبهای جمهوری اسالمی ایران و
همچنین شناورهای خارجی ورودی به بنادر جمهوری اسالمی
ایران ملزم به رعایت الزامات سوخت منطبق IMO 2020

کلیه شناورهای ایرانی که در آبهای تحت حاکمیت و
صالحیت جمهوری اسالمی ایران تردد می نمایند و به
فعالیتهایی نظیر ذخیره سازی ،مخزن شناور )(FSUI, FPS0

(نیم درصد گوگرد) می باشند.
 )4شناورهای ایرانی که عازم سفرهای بین المللی می باشند ،ملزم
به رعایت و اجرای الزامات سوخت منطبق ( IMO2020نیم

 Lay upدر لنگرگاه داخلی و خارجی منوط به  ،پشتیبانی
عملیاتی فنی و مهندسی در دریا مبادرت می ورزند از اجرای
الزامات مربوط به استفاده از سوخت منطبق با IMO2020
(نیم درصد گوگرد) به مدت شش ماه معاف می باشند.الزم به
ذکر است در خصوص شناور های  Lay-upبایستی این
موضوع توسط موسسات رده بندی تأیید و در سامانه جامع

درصد گوگرد) هستند.
)5

شناورهای مشمول بند  1و  ۲فوق الذکر که از معافیت 6
ماهه در اجرای الزامات سوخت منطبق ( IMO2020نیم
درصد گوگرد) برخوردار هستند ،ملزم به استفاده از سوخت با
حداکثر میزان گوگرد سه و نیم درصد می باشند

سازمان بنادر و دریانوردی بارگزاری گردیده باشد.

page 1/3

CLD@ics.org.ir

Iranian Classification Society – Circular

Relevant for ship owner and managers

Page 2/3

Iranian Classification Society – Circular

CI-22-05

CLD@ics.org.ir

Relevant for ship owner and managers

Page 3/3

Iranian Classification Society – Circular

CI-22-05

CLD@ics.org.ir

