آیین نامه اجرایی تبصره ( )۳ماده ( )۳قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلوودیی
به مواد نفتی
۳/۳//۳۵۳
شماره/۲۹۲۵۲ت۲۵۴۵۴هو
آیین نامه اجرایی تبصره ( )۳ماده ( )۳قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلوودیی
به مواد نفتی
وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت
سازمان حفاظت محیط زیست
هیوو ت وزیووران در جلسووه  ۲۳/۲//۳۵۳بووه پیشوواهاد شووماره  /۲/////۲۳/۹/مووور  ۳/۳//۳۵۲وزارت راه و
شهرسازی و به استااد تبصره ( )۳ماده ( )۳قانون حفاظت از دریاها و رودخانه هوای قابول کشوتیرانی در مقابول
آلودیی به مواد نفتی و مصوب/۳۳۵و آیین نامه اجرایی تبصره ( )۳ماده ( )۳قوانون یواد شوهه را بوه شور زیور
تصویب کرد:
آیین نامه اجرایی تبصره ( )۳ماده ( )۳قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلوودیی
به مواد نفتی
ماده/و در این آیین نامه اصطالحات زیر در معانی مشرو مربوط به کار می رونه:
الف و قانون :قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودیی به موواد نفتوی وو مصووب
/۳۳۵و
ب و بازمانهه نفت (لجن) :بازمانهه ضایعات محصوالت نفتی که حوین عملیوات عوادی کشوتی نفوتش ،سوشو و
ت سیسات نفتی تولیه شهه باشه.
پ و مخزن بازمانهه نفت (لجن) :مخزن نگههاری بازمانهه نفتی (لجن) به نحوی که بازمانهه نفت (لجون) بتوانوه
بطور مستقیم از آنجا به خارج از کشتی نفتش ،سشو یا ت سیسات دفع یردد.
ت و آب خن آغشته به نفت :آبی که آلوده به نفت ناشی از چشه نشت یا تعمیرات در فضای موتورخانوه باشوه و
نیز هر مایعی که به هریک از قسمت های سیستم خن وارد شود.
ث و موتورخانه :محوطه ای که درآن ماشین آالت اصلی و کمشی موورد نیواز بورای رانو ،در کشوتی یوا تولیوه
الشتریسیته در کشتی یا ت سیسات نفتی نصب شهه باشه.
ج و تلمبه خانه :محوطه ای که در آن پمپ ها و الشتروموتورهای مورد نیاز برای انتقال مواده نفتوی نصوب شوهه
باشه.
چ و کشتی کاوانسیونی :هر کشتی نفتش ،با ظرفیت ناخالص حهاقل ( )/۹/تن و بیشتر و هر کشتی غیرنفتش،
با ظرفیت ناخالص حهاقل ( )۲//تن که تحت مقررات ضمیمه اول کاوانسیون مارپل فعالیت می نمایه.

و کشتی غیرکاوانسیونی :هر کشتی نفتش ،با ظرفیت ناخالص کمتر از ( )/۹/تن و هر کشتی غیرنفتش ،بوا
ظرفیت ناخالص کمتر از ( )۲//تن و هر کشتی مسافری با ظرفیت حمل ( )۲/نفر مسافر و بیشتر.
و ت سیسات نفتی :ت سیسات و تجهیزات ثابت یا شااوری که در اکتشاف استخراج تولیوه بوارییری و انتقوال
مواد نفتی مورد استفاده قرار می ییرد؛ از قبیل سشوها مخازن نفتی خطوط لوله و جزایر مصاوعی.
د و نفت :نفت به هر ششل از قبیل نفت خام نفت سوخت لجن نفت ضایعات نفت و فراورده های تصفیه شهه.
ذ و تسهیالت دریافت مواد زایه :امشانات و ت سیساتی که به ماظور دریافت و پردازش آب توازن آلووده بوه نفوت
بازمانهه نفت آب ناشی از شستشوی مخازن و آب خن آغشته به نفت یا سایر آمیخته های نفتی ایجاد می یردد.
رو اقالم ثبت شهه :جزییاتی که بایه مطابق مواد ( )۳( )۴( )۹( )۲و ( )۳این آیین نامه در هریک از دفاتر ثبوت
نفت درج یردنه.
زو کاوانسیون :کاوانسیون بین المللی پیشگیری از آلودیی ناشی از کشتی ها ( /۵۳۳برابر بوا  )/۳۹۲و پروتشول
( /۵۳۳برابر با  )/۳۹۳و اصالحات بعهی آن.
ژو سازمان :سازمان باادر و دریانوردی
س و دفتر ثبت نفت :دفتری که در آن وقایع مربوط به عملیات فضای موتورخانه و ماشین آالت کشتی نفتش،
سشو یا ت سیسات نفتی و مخازن یا عملیات توازن و بار نفتش ،ها ثبت می یردد .این دفتر می توانوه بخشوی از
دفاتر ثبت روزانه یا دفتری مستقل از سایر دفاتر باشه.
ماده۲و انواع دفاتر ثبت نفت عبارتاه از:
الف و دفتر ثبت نفت و عملیات فضای موتورخانه (کشتی کاوانسیونی).
ب و دفتر ثبت نفت و بار و توازن کشتی (نفتش ،کاوانسیونی(.
پ و دفتر ثبت نفت و کشتی های غیر کاوانسیونی.
ت و دفتر ثبت نفت و بار کشتی های غیر کاوانسیونی.
ث و دفتر ثبت نفت و ت سیسات نفتی (فضای تلمبه خانه و مخازن).
این دفاتر جزء اسااد قابل استااد کشتی ها و ت سیسات نفتی بوده و قابول ارائوه در مراجوع قضوایی موی باشواه.
ت سیسات نفتی و نفتش ،ها کشتی ها و شااورهایی که در آب های موضوع این قانون تردد یا توقف موی کااوه
مشلفاه دفتر مذکور را بر اساس مفاد این آیین نامه نگههاری کااه.
ماده۳و الزامات دفتر ثبت نفت به شر زیر است:
الف و ثبت اطالعات در دفتر ثبت نفت بایه بطور صحیح و کامل صورت پذیرد و هریونه پاک کردن الک یرفتن
یا مخهوش نمودن مطالب مماوع می باشه .در صورت بروز اشتباه در ثبت عملیات عامالن ثبت مشلفاه روی آن
یک خط کشیهه به نحوی که نوشته قبلی پس از کشیهن خط قابل خوانهن باشه و سوسس مطالوب اصوالحی در
کاار آن درج یردد.
ب و مشخصات کشتی یا ت سیسات نفتی بایه در ابتهای دفتر ثبت نفت و باالی کلیه صفحات آن درج یردد.
پ و صفحات دفتر ثبت نفت بایه به صورت پیوسته از اولین صفحه ثبت یزارشات دارای شماره صفحه باشاه.

ت و هیچگونه فضای خالی بین خطوط ثبت عملیات در دفتر ثبت نفت نبایه باقی یذاشته شود.
ث و که حروف شماره تاریخ و ساعت عملیات مربوط بایه به دقت در محل های پی ،بیای شهه در دفتر ثبوت
نفت درج یردنه.
ج و شخص مسئول انجام عملیات بایه در پایان ثبت هر عملیات روبروی آن را امضاء نمایه.
چ و پایان هر صفحه از دفتر ثبت نفت بایه توسط فرمانهه کشتی یا مسئول ت سیسات نفتی یا نفوتش ،و شوااور
امضاء و مهر شود.
و تحویل هریونه مواد زایه نفتی به تسهیالت دریافت مواد زایه بایه در دفتر ثبت نفت ثبت یردد و از تحویول
ییرنهه رسیه دریافت شود .رسیه مذکور بایه برای مهت سه سال در ت سیسوات نفتوی و همچاوین نفوتش ،هوا
کشتی ها و شااورهای مربوط نگههاری شود.
و هریونه خرابی یا از کار افتادیی تجهیزات مربوط به عملیات فیلتراسیون (جهاسازی) نفت بایه در دفتر ثبت
نفت و عملیات فضای موتورخانه و دفتر ثبت نفت و ت سیسات نفتی یا دفتر ثبت نفت هر کشتی غیرکاوانسویونی
که چاین تجهیزاتی را دارا باشاه درج یردد.
د و هریونه تخلیه یا دفع نفت که به ماظور نجات جان اشخاص یا رفع خطر از نفتش ،ت سیسات نفتی شااور و
کشتی غیرکاوانسیونی یا در اثر سانحه یا هر شرایط ناخواسته دیگر صورت یرفته باشوه بایوه بوه هموراه دالیول
مربوط در دفاتر ثبت نفت ثبت یردد.
ذ و دفتر ثبت نفت بایه در محلی نگههاری یردد که به راحتی برای بازرسین در دسوترس باشوه و بوه اسوتناای
کشتی های بهون سرنشین در حال یهک شهن و ت سیسات نفتی غیرفعوال در ت سیسوات نفتوی و نفوتش ،هوا
کشتی ها و شااورهای مربوط نگههاری شود .مالک ت سیسات نفتی و نفتش ،ها کشتی هوا و شوااورها مسوئول
نگههاری دفاتر ثبت نفت تا مهت سه سال پس از ثبت آخرین واقعه در آن می باشه.
ماده۲و هر کشتی غیرنفتش ،با ظرفیت ناخالص ( )۲//تن و بیشتر و هر کشتی نفتش ،بوا ظرفیوت نوا خوالص
( )/۹/تن و بیشتر مشلف است اطالعات و یزارش های مربوط به عملیات محوطه موتورخانه را در هاگوام انجوام
هریک از عملیات زیر براساس عملیات مخزن به مخزن تشمیل و در دفتر ثبت نفت و عملیات فضای موتور خانوه
(کشتی کاوانسیونی) ثبت و نگههاری نمایه:
الف و برداشت آب توازن یا شستشوی مخازن سوخت و تخلیه آب توازن آلوده به نفت یا آب ناشی از شستشووی
مخازن سوخت مذکور.
ب و جمع آوری انتقال و تحویل بازمانهه نفت (لجن) به تسهیالت دریافت مواد زایه یا دفع آن با استفاده از سایر
روش ها.
پ و تخلیه یا دفع آب خن حاصل از عملیات فضای موتورخانه.
ت و سوختگیری یا دریافت روغن روان کااهه به صورت فله.

ماده ۹و هر کشتی نفتش ،با ظرفیت ناخالص ( )/۹/تن و بیشتر مشلف است اطالعات و یزارش های مربوط بوه
عملیات بار و توازن خود را در هاگام انجام هریک از عملیات زیر براساس عملیات مخزن به مخوزن تشمیول و در
دفتر ثبت نفت و بار و توازن کشتی (نفتش ،کاوانسیونی) ثبت و نگههاری نمایه:
الف و بارییری کاالی نفتی
ب و جابجایی نفت در مخازن کشتی در حین سفر
پ و تخلیه کاالی نفتی
ت و آبگیری توازن مخازن کاال و مخازن تخصیص یافته به آب توازن تمیز
ث و پاکسازی و شستشوی مخازن کاال از جمله انجام عملیات شستشو با نفت خام
ج و تخلیه آب توازن به استناای تخلیه آب توازن از مخازن مجزا
چ و تخلیه آب از مخازن لجن
و بستن شیر ها یا سایر ابزار های مشابه پس از انجام عملیات تخلیه مخزن لجن
و بستن شیر های ضروری برای جهاسازی مخازن تخصیص یافته آب توازن از خطوط لوله کاال و نظایر آن بعه
از انجام عملیات تخلیه مخزن لجن
دو دفع پسمانه ها
ماده ۴و هر کشتی نفتش ،با ظرفیت ناخالص کمتر از ( )/۹/تن و هر کشتی غیرنفتش ،با ظرفیوت ناخوالص از
( )۹/تا ( )۲//تن و هر کشتی مسافری با ظرفیت حمل ( )۲/نفر مسافر و بیشتر مشلف است اطالعات و یزارش
های مربوط به فضای موتور خانه ها را در هاگام انجام هریک از عملیات زیر براساس عملیات مخوزن بوه مخوزن
تشمیل و در دفتر ثبت نفت و کشتی های غیر کاوانسیونی ثبت و نگههاری نمایه:
الف و شستشوی مخازن سوخت
ب و جمع آوری انتقال و تحویل بازموانهه نفت آب خن و ضایعات روغن های روان کااهه به تسهیالت دریافوت
مواد زایه یا دفع آنها به سایر روش ها
پ و تخلیه یا دفع آب خن و ضایعات نفتی فضای موتورخانه و تلمبه خانه
ت و سوختگیری یا دریافت روغن روان کااهه به صورت فله
تبصره/و الزامات دفتر ثبت نفت کشتی های غیرکاوانسیونی یک سال پس از تاریخ تصویب این آیوین ناموه الزم
االجرا می باشاه.
تبصره۲و کشتی های غیرکاوانسیونی با ظرفیت ناخوالص از ( )۲۹توا ( )۹/تون از ابتوهای سوال  /۳۵۴مشومول
مقررات این ماده می باشاه.
ماده۳و هرکشتی نفتش ،غیرکاوانسیونی با ظرفیت ناخالص کمتر از ( )/۹/تن مشلف است اطالعوات و یوزارش
های مربوط به عملیات بار و توازن خود را در هاگام انجام هریک از عملیات زیر براساس عملیات مخزن به مخزن
تشمیل و در دفتر ثبت نفت و بار کشتی های غیرکاوانسیونی ثبت و نگههاری نمایه:
الف و بارییری یا تخلیه کاالی نفتی

ب و جابجایی نفت در مخازن کشتی در حین سفر
پ و آبگیری توازن مخازن کاال و سایر مخازن
ت و پاکسازی و شستشوی مخازن کاال
ث و تخلیه آب توازن به استناای تخلیه آب توازن از مخازن مجزا
ج و تخلیه آب از مخازن لجن
چ و بستن شیرها با سایر ابزارهای مشابه پس از انجام عملیات تخلیه مخزن لجن
و بستن شیرهای ضروری برای جهاسازی مخازن تخصیص یافته آب توازن از خطوط لوله کاال و نظایر آن بعوه
از انجام عملیات تخلیه مخزن لجن
و دفع پسمانهها
تبصره و الزامات دفتر ثبت نفت بار کشتی شااورهای غیر کاوانسیونی ش ،ماه پس از تاریخ ابالغ این آیین ناموه
الزم االجرا می باشاه.
ماده ۳و ت سیسات نفتی مشلفاه اطالعات و یزارشات مربوط به عملیات تلمبه خانه و مخوازن خود را در هاووگام
انجام هریک از عوملیات زیر براسواس عملیوات مخوزن به مخزن تشمیل و در دفتر ثبت نفت و ت سیسوات نفتوی
(فضای تلمبه خانه و مخازن) ثبت و نگههاری نمایاه:
الف و شستشوی مخازن نفت یا مخازن سوخت ت سیسات
ب و جمع آوری انتقال و تحویل بازمانهه نفت (لجن و سایر بازمانهه های نفتی) فضواهای تلمبوه خانوه و موتوور
خانه به تسهیالت دریافت مواد زایه یا دفع آنها به سایر روش ها
پ و سوختگیری یا دریافت روغن روان کااهه به صورت فله
تبصره/و چاانچه از دیزل و ژنراتور به ماظور ت مین نیروی الشتریشی مورد نیاز برای ران ،پمپ های نصب شوهه
استفاده می شود یزارش های مربوط به کارکرد آنها نیز بایه در دفتر ثبت نفت درج یردد.
تبصره۲و الزامات دفتر ثبت نفت ت سیسات نفتی (فضای تلمبه خانه و مخازن ) ش ،ماه پس از تاریخ ابوالغ ایون
آیین نامه الزم االجراء می باشاه.
ماده۵و بازرسان ذیصال سازمان که آموزش های مورد نیاز برای انجام صحیح تشالیف و وظایف محولوه را دیوهه
انه می تواناه در هر زمانی دفتر ثبت نفت کشتی نفتش ،سشو یا ت سیسات نفتوی واقوع در آب هوای موضووع
قانون را به ماظور حصول اطمیاان از تطابق عملشردها و رویه های عملیاتی در ت سیسوات نفتوی و نفوتش ،هوا
کشتی ها و شااورها با الزامات قانونی مورد بازرسی ایمای و زیست محیطی قرار دهاوه .فرمانوههان و مسوئولین
ذی ربط ت سیسات نفتی و نفتش ،ها کشتی ها و شااورها موظفاه همشاری الزم را بوا بازرسوان سوازمان بورای
اجرای مفاد این آیین نامه به عمل آورنه.
ماده//و سازمان بایه براساس زمان باهی ابالغی خود از دفاتر ثبت نفت کشتی هوا و ت سیسوات نفتوی بازرسوی
نموده و در صورت مشاههه هریونه تخلف از مفاد این آیین نامه برای اجرای مجازات های تعیین شهه در قوانون
اقهام نمایه.

تبصره و سازمان می توانه در صورت مشاههه آلودیی نفتی یا دریافت یزارش مبای بر وقوع آلودیی نفتی نسبت
به بازرسی از دفاتر ثبت نفت ت سیسات نفتی و نفتش ،ها کشتی ها و شااورها اقهام و در صورت نیاز به بازرسی
جزئیات بسردازد .بازرسی انجام شهه متعاقب وقوع یک آلودیی نفتی بایه با ههف جموع آوری ادلوه و مسوتاهات
برای آششار سازی تخلف از قانون انجام شود.
ماده//و یزارش های بازرسی به شر زیر مورد استفاده قرار می ییرد:
الف و یک نسخه از یزارش بازرسی بایه در اختیار فرمانهه کشتی یا باالترین مقام ت سیسات نفتوی قورار ییورد و
نسخه دیگر نزد بازرس باقی خواهه مانه.
ب و نسخه ای از یزارش بازرسی های صورت یرفته از دفاتر ثبت نفت بوه صوورت فصولی بوه سوازمان حفاظوت
محیط زیست ارائه شود.
پ و در موارد مورد نیاز که با رعایت قوانین و مقررات مربوط امشان تهیه رونوشت از اطالعات و ماوهرجات دفتور
ثبت نفت وجود دارد ت ییه فرمانهه یا باالترین مقام مسئول ت سیسات نفتی نفتش ،هوا کشوتی هوا و شوااورها
برای ت ییه برابری با اصل رونوشت مذکور کفایت کرده و قابلیت استفاده در فرآیاه قضایی را دارد.
ت و نتایج و یافته های حاصل از بازرسی بایه در فرم (بریه) یشسان که توسط سازمان تهیه می یردد درج و بوه
امضای بازرس و فرمانهه کشتی یا باالترین مقام مسئول ت سیسات نفتی برسه.
معاون اول رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری

