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✓ :2005-1997تصویب و اجرای ضمیمه 6کنوانسیون مارپل

✓:2012-2010
کنوانسیون مارپل

اصالحات جدید سختگیرانه به ضمیمه6

✓ :2015اجرای الزام سوخت با گوگرد کم ( )% 0.1در
مناطق* )(ECA
✓:2019
کشتیها

اجرای جمع آوری بانک داده های سوخت مصرفی

✓ :2020اجرای الزام سوخت با گوگرد کم ( )% 0.5در دنیا

✓ :2030کاهش میزان  25درصدی گازهای گلخانه ای )(GHG
✓ :2050کاهش میزان  50درصدی گازهای گلخانه ای )(GHG
* ECA: Emission Control Area
میزان  75درصدی گازهای گلخانه ای )(GHG
✓ :2070کاهش
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• تاریخ الزم االجرا شدن کنوانسیون مارپل1983 :
() 1362
• تاریخ الحاق ایران به کنوانسیون مارپل1381 :
• تاریخ الزم االجراشدن ضمیمه 6مارپل2005 :
() 1384
• تاریخ الحاق ایران به ضمیمه 6مارپل) 1388( 2009 :

• هدف ضمیمه  6مارپل :جلوگیری از آلودگی هوای
کشتیها
• ماده : 18وزارت نفت مكلف به عرضه سوخت تولیدي كشور ازجمله بنزین ،نفت گاز ،نفت كوره و نفت سفید،
سازمان حفاظت محیط زیست مكلف به جلوگیری از تولید سوخت غیراستاندارد
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• مقرره  :14کشتیها از سال  2020باید سوخت منطبق (نیم
درصد گوگرد) استفاده نمایند
• مقرره  : 18هرکشور اقدامات الزم برای در دسترس بودن
سوخت منطبق را انجام و به آیمو اطالع دهد
• مقرره  :18دولت صاحب بندر مي تواند برگه هاي تحویل
سوخت روي كشتي را مورد بازدید قرار دهد
• مقرره  :18هر کشتی مدرکی ارائه نماید که سوخت منطبق ر ا
تامین/خریداری نموده است
• مقرره  :18کشتی در صورت عدم دریافت سوخت منطبق،
مراتب را به آیمو اعالم نماید (گزارش عدم وجود سوخت منطبق)
4

• مصرف سوخت در صنعت کشتیرانی جهانی  200 :میلیون تن در سال

• مصرف سوخت در صنعت کشتیرانی در کشور  1.5 :میلیون تن در سال
• مصرف سوخت در نیروگاه های کشور 7.3 :میلیون تن در سال
• کاهش میزان اکسیدهای گوگرد ) (SOxتولیدی ناشی از صنعت کشتیرانی در جهان (از
 15.5میلیون تن به  2.5میلیون تن)

• کاهش میزان اکسیدهای گوگرد تولیدی ناشی از ناوگان ملی (از  115هزارتن به
 16.5هزارتن)
• کاهش میزان اکسیدهای گوگرد تولیدی ناشی از مصرف سوخت در کل صنایع کشور ( از
 562هزارتن به  80هزارتن)

* به ازای هر تن اکسیدگوگرد ،در حدود یک و نیم تن اسیدهای گوگرد
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• میزان سوخت مصرفی در صنعت کشتیرانی :سالیانه  200میلیون تن در جهان 1.5 -میلیون تن در
ایران (ناوگان ملی)
سوخت  :%3.5هرتن  442دالر
سوخت کمتر از  :%0.5هرتن 600
دالر
تفاوت قیمت دو سوخت ( 3.5و
)%0.5

Source: https://shipandbunker.com, 5 Aug. 2019

کل ارزش سوخت مصرفی کشتیرانی جهانی (دالر)

کل ارزش سوخت مصرفی ناوگان ملی (دالر)

 88میلیارد دالر
 120میلیارد دالر

 663میلیون دالر
 900میلیون دالر

 32میلیارد دالر

 237میلیون دالر
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•خرداد  : 84مکاتبه با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی

• بهمن  : 95مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با وزیر نفت
• مرداد : 96مکاتبه با سازمان حفاظت محیط زیست

• بهمن  : 87مکاتبه با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی

• تیر: 97مکاتبه با مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی

• دی  : 89مکاتبه با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های
نفتی

• دی  : 97مکاتبه با مرکز بررسی های استراتژیک نهاد ریاس ت
جمهوری

• شهریور : 93مکاتبه با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده
های نفتی

• خرداد  : 98مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با وزیر نفت

• مرداد  : 98مکاتبه وزیر راه و شهرسازی با معاون اول رئیس
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• تالش در جلسات مختلف سازمان آیمو جهت به تعویق افتادن زمان استفاده از سوخت کم گوگرد (تهیه
سند و قرائت بیانیه در  4اجالس اخیر کمیته )MEPC
• برگزاری جلسات مستمر با وزارت نفت و شرکتهای تابعه ،سازمان حفاظت محیط زیست و شرکتهای
کشتیرانی

•
• بعلت نامشخص بودن وضعیت بازار و نیاز به بازسازی پاالیشگاه ها ،امکان تولید سوخت منطبق
تاکنون از طرف وزارت نفت اعالم نشده است (مکاتبه خرداد )1398
• اعالم آمادگی وزارت نفت در تولید سوخت سبک (گازوئیل دریایی) با گوگرد ( %0.5مکاتبه شهریور
)1397
• اعالم شرکت ملی نفتکش مبنی بر تولید  200تن تولید سوخت کم سولفور در مقیاس آزمایشگاهی و نیاز
به تست محصول مذکور (مکاتبات  -1398شرکت ملی نفتکش هنوز موفق به اخذ مجوز تست سوخت
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• گزینه اول -واردات سوخت کم گوگرد منطبق

• گزینه دوم -تولید سوخت کم گوگرد
• گزینه سوم -نصب سیستم های اسکرابر در کشتی
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• صرف هزینه ای معادل یک میلیارد دالر جهت تامین و حمل سوخت منطبق مورد نیاز ناوگان
ملی
• وابستگی صنعت نوپای بانکرینگ کشور به واردات و عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه
(ماده )48
• افزایش  5تا  20درصدی قیمت تمام شده کاالهای وارداتی*

• عدم تحقق ارزش افزوده ناشی از تبدیل سوخت سنگین  %3.5به %0.5در صنعت پاالیش
کشور
• عدم تمایل کشورها به فروش سوخت به کشتیهای ایرانی
• تبعات منفی ناشی از اعالم رسمی عدم تولید و تامین سوخت منطبق در بنادر اصلی کشور به
سازمان آیمو (طبق مقرره  18ضمیمه 6کنوانسیون مارپل)

*Source: International Transport Forum (CPB), 2016
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• تولید سوخت کم گوگرد و یا مخلوط سوختها ) (Blendingتوسط پاالیشگاه های داخلی کشور
• حمایت از حضور بخش خصوصی برای تولید سوخت کم گوگرد

• بنا به اظهارات وزارت نفت ،پاالیشگاه های کشور برای نوسازی و به روزرسانی مستلز م
صرف بودجه  10میلیارد دالری و با مدت زمان  4تا  6سال (مکاتبه خرداد )98
• اعالم آمادگی وزارت نفت برای تولید گازوئیل دریایی نیم درصد (سوخت سبک) که سوخت
مناسبی برای موتور کشتیها نیست (قیمت باالی سوخت* و ایمنی کشتی و پرسنل آن را به خطر
خواهد انداخت)

* هرتن سوخت گازوئیل دریایی) 697 : (MGOدال
* https://bunkerworld.com, 5 Aug. 2019
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سیستم اسکرابر :سیستم تصفیه گازهای خروجی از موتور کشتی برای گرفتن اکسیدهای گوگرد و
نیتروژن

• هزینه گزاف نصب سیستم اسکرابر بر روی کشتی (حدود  2تا  9میلیون دالر)

• تعداد کشتیهای مجهز به اسکرابر کمتر از  %5کل کشتیهای موجود در جهان ( 2500به 53000
فروند)*
• نیاز به فضای زیاد برای نصب تجهیزات جانبی مانند تجهیزات شستشو ،پمپ و سیستم لوله کشی بر
روی کشتی
• عدم امکان نصب بر روی کشتیهای باالی  15سال سن
• عمر مفید سیستم اسکرابر کمتر از  10سال است

• لزوم تحویل زائدات باقیمانده به تسهیالت دریافت بنادر
• عدم رغبت شرکتهای سازنده اسکرابر به فروش به کشتیهای ایرانی به دلیل تحریم

* Source: World Maritime News, 15 Oct.2018
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•
•تسهیل در فرآیند تست و تائید نمونه سوخت های تولید شده توسط بخش خصوصی

• تخصیص بخشی از سوخت نیم درصد تولیدی فعلی در صنایع پاالیش کشور به ناوگان ملی
(پاالیشگاه اراک)
• رفع دغدغه های بخش خصوصی از جمله :اختصاص مداوم خوراک مورد نیاز توسط وزارت
محترم نفت ،رفع موانع قانونی مرتبط با مقررات مربوط به قاچاق سوخت ،تضمین خرید سوخت
منطبق تولیدی
•
• تجهیز کشتی های جدید به دستگاه اسکرابر

• برنامه ریزی وزارت نفت در تولید سوخت منطبق در پاالیشگاه های کشور (پاالیشگاه اصفهان و
آبادان)
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