
 طرح ملي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي

   
تجربه حاصل از سوانح دريايي نشان مي دهد حضور نيروهاي آموزش ديده و هماهنگ در دريا و ساحل و                   

 همچنين پشتيباني كافي از عمليـات مـي    دسترسي به تجهيزات مناسب و آماده عمليات مقابله با آلودگي،     

يـك  . رش حادثه جلوگيري نموده و انتشار زياد آلودگي در دريـا را كـاهش دهـد               تواند به سرعت از گست    

عامل مهم موردنياز براي موفقيت عمليات مقابله با آلـودگي وجـود طرحـي مناسـب بـه منظـور هـدايت                      

هماهنگ و سريع نيروها و تجهيزات شركت كننده در عمليات تا رسيدن به كنترل نهايي منبع آلـودگي و                   

 طرح ملي آمـادگي، مقابلـه و        "چنين طرحي در اصطالح به نام       . آالينده از محيط مي باشد    پاكسازي مواد   

 ناميده مي شود كه حاوي مجموعه اي از وظايف و دستورالعمل هاي مورد              "همكاري در برابر آلودگي نفتي    

   . نياز براي همه سازمان ها و نهاد هاي بهره بردار از دريا مي باشد

 ، و   1376  در سال  OPRCق و الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون          با عنايت به موارد فو    

 همچنين با توجه به مسئوليت قانوني سـازمان         با در نظر داشتن سواحل طوالني كشور در جنوب و شمال،          

 توسط اين سـازمان تهيـه و در سـال           1380بنادر و كشتيراني، طرح ملي مقابله با آلودگي نفتي در سال            

ازنگري گرديد تا درصورت بروز سوانح بزرگ آلودگي نفتي، هماهنگي ها و اقـدامات الزم بـراي                  ب 1385

مقابلـه بـا آلـودگي نفتـي        آمادگي، مقابله و همكـاري در       طرح ملي   . مقابله با گسترش آن را به عمل آورد       

ــت      ــانزده پيوســــ ــصل و پــــ ــار فــــ ــه، چهــــ ــك مقدمــــ ــر يــــ ــشتمل بــــ   مــــ

  .مي باشد

   
  )كليات(فصل اول 

هدف اصلي طرح ملي فـراهم نمـودن        . مل اهداف و منطقه تحت پوشش طرح ملي مي باشد         اين فصل شا  

آمادگي ملي و هماهنگ سازي سازمان ها و نهادهاي دولتي و غير دولتي و نيروها و امكانات مردمي بـراي                    



ي مقابله و همكاري در انجام هر چه مؤثرتر وظيفه ملي در حمايت از محيط زيست دريايي در برابر آلـودگ                   

  . نفتي مي باشد

  )ترتيبات اداري(فصل دوم  

فصل دوم شامل معرفي دستگاههاي مسئول در طرح و شرح وظايف هر يك از آنها بـراي اجـراي طـرح                     

هماهنگي بين سـازمان هـا و نهـاد         سازمان بنادر و كشتيراني به عنوان مرجع ملي مسئول ايجاد           . ميباشد

از جملـه مهمتـرين وظـايف    . هاي مختلف بوده و سازماندهي اقدامات مقابله با آلودگي را بـر عهـده دارد           

مرجع ملي، ايجاد مركز ملي هماهنگي اقدامات مقابله با آلودگي، ايجاد سيستم توزيع و دريافت اطالعات،                

راكز، تخصيص منابع مالي الزم بـراي پوشـش عمليـات           بازنگري طرح ملي، برنامه ريزي براي تجهيز م       

مقابله با آلودگي، تنظيم و امضاي موافقت نامه هاي دو يا چند جانبه مورد نيـاز، معرفـي مراكـز آموزشـي                      

  .ذيصالح و تدوين و تصويب برنامه هاي آموزشي الزم براي پرسنل مي باشد

  )ترتيبات اجرايي(فصل سوم   

مراكـز ملـي، اسـتاني و       (وط به مراكز هماهنگي عمليات مقابله با آلـودگي          اين فصل شامل موضوعات مرب    

ارزيابي خطر وقـوع      ، منطقه تحت پوشش طرح هاي استاني، آموزش و تمرينات، مقابله با آلودگي،            )محلي

سوانح آلودگي، گزارش آلودگي، مناطق حساس و آسيب پذير، تجهيزات مقابلـه بـا آلـودگي، اسـتاندارد                  

    . و اصالح و بازنگري طرح مي باشدحداقل تجهيزات

حد خارجي منطقه تحت پوشش طرح ملي در خليج فارس و درياي عمان با توجه به موافقت نامـه هـاي                     

تجربيات . بين المللي موجود بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت هاي همسايه تعيين گرديده است              

آن دسته از طرح ها ميباشند كه قابليـت تطبيـق و            نشان مي دهد موفق ترين طرح هاي مقابله با آلودگي           

لذا بازنگري طرح از وظايف مهمي است كه در طرح ملي به          . اصالح پذيري بيشتري را از خود نشان دهند       

عهده مرجع ملي واگذار گرديده است، و بايد پس از هر تجربه عملي نسبت به رفع نواقص طرح اقـدام                    

  .نمايد

   



  ) هاي عملياتي و فنيترتيبات و روش(فصل چهارم 

مقابله با آلودگي و اشخاص مسئول ملـي در         ) تشكيالت(فصل چهارم شامل موضوعات مربوط به سازمان      

هنگام بروز سوانح منجر به آلودگي، همكاري هاي منطقـه اي و بـين المللـي، روش مقابلـه بـا آلـودگي،                       

ي، دفع مواد زائد و طرح حمايـت از         پاكسازي سواحل، استفاده از مواد شيميايي به منظور پاكسازي آلودگ         

  .حيات وحش در مناطق آلوده مي باشد

 


