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از منابع آبزي جمهوري اسالمی ایرانبرداريقانون حفاظت و بهره

کشور بوده، حفظ و هاي تحت حاکمیت و صالحیت جمهوري اسالمی ایران ثروت ملیمنابع آبزي آب-1ماده 
برداري این منابع در جهت حفاظت و بهرهمدیریت. باشدجمهوري اسالمی ایران میحراست آن از وظایف دولت

.گردداعمال مین منافع ملی کشور بر اساس این قانون ومقررات اجرائی آنتأمی
تصریح شده است کلیه قلمرو اجرائی این قانون و مقررات اجرائی آن، بجز مواردي که در این قانون-2ماده 
.باشدداخلی، مرزي و دریایی میهايجمهوري اسالمی ایران اعم از آبهاي تحت حاکمیت و صالحیتآب

حمایت از اشخاص شرکت سهامی شیالت ایران به منظور افزایش کمی و کیفی تولید محصوالت آبزي،-3ماده 
برداري منابع موجود اقدامات زیر را شیالت و آبزیان و مدیریت و توسعه وبهرهحقیقی و حقوقی فعال در بخش

:دهدانجام می
هاي قابل حیات،گونه: ت مرتبط با آبزیان از قبیلانجام تحقیقات علمی و کاربردي پیرامون موضوعا-1

.این قانون2هاي موضوع ماده در آبحفاظت و مدیریت ذخایر موجودبرداري، محیط زیست، میزان منابع،بهره
آوري آبزیان و عملبرداري، تکثیر و پرورشانجام تحقیقات و اقدامات الزم پیرامون صید و نحوه بهره-2

.محصوالت آبزي
انجام اقدامات مربوط به مدیریت صید و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت منابع،بازسازي ذخایر موجود، -3

.این قانون2موضوع ماده هايدار کردن اقتصادي آبآبزيبهسازي محیط زیست آبزیان و
.هاتأسیس، توسعه، نگهداري و مدیریت بنادر صیادي با رعایت وظایف سایر ارگان-4
صادرات و واردات آبزیان آوري،هاي صیادي، تکثیر و پرورش آبزیان، عملهدایت و نظارت بر کلیه فعالیت-5

.توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
آبزیان از طریق انجام هاي صید و صیادي، تولید و پرورش آبزیان و صنایع تبدیلیتشویق و حمایت فعالیت-6

.ايات فنی و مشاورهخدممطالعات، ارائه آموزش و ترویج و
وظایف و اختیارات شرکت سهامی شیالت ایران در این قانون نافی وظایف واختیارات سازمان حفاظت -تبصره 

.محیط زیست نخواهد بود
حاکمیت و صالحیت هاي تحتآوري شده بر روي شناورهاي صیادي در آبهاي عملصید و فرآورده-4ماده 

گردد و صدورآن تابع مقررات صادرات و واردات تولیدات داخلی محسوب میمجمهوري اسالمی ایران در حک
.باشدکشور می

شرکت سهامی شیالت ثبت شناور ماهیگیري توسط سازمان بنادر و کشتیرانی منوط به موافقت کتبی-5ماده 
.باشدایران می
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برداري آبزیان در بهرهمبادرت بهتواند بدون کسب پروانه معتبر هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی-6ماده 
، مدت اعتبار و نحوه تمدید و انتقال کلی یا ابطال،شرایط صدور، تعلیقاین قانون نماید2هاي موضوع ماده آب

.گرددمینامه اجرایی این قانون تعیینجزیی و میزان تعرفه پروانه صید براساس آیین
هاي اقدام به فعالیتارجی که وفق ضوابط مقرر در این قانونمیزان تعرفه مربوط به شناورهاي خ-7ماده 

نمایند به پیشنهاد وزارت جهاد میصالحیت جمهوري اسالمی ایرانهاي تحت حاکمیت وصیادي در آب
.گرددسازندگی و تصویب هیأت وزیران تعیین می

قوانین و مقررات وزارت با رعایتها و شرکتهاي مرتبط با صید و پرورش آبزیانها، اتحادیهتعاونی-8ماده 
.شودتأسیس میتعاون و با موافقت و نظارت شیالت

.بنادر صیادي تحت سرپرستی و نظارت شیالت اداره خواهد شد-9ماده 
تعاونی یا خصوصی هايتواند به شرکتارائه خدمات و اداره تأسیسات بندري حسب مورد می-1تبصره 

.واگذار شود
مبالغی را بر اساس شیالت مجاز است بابت حق ورود، پهلوگیري و توقف شناورها در بنادر صیادي-2تبصره 
.رسد، دریافت داردوزیران میهایی که به تصویب هیأتتعرفه
هاي ساحلی آببه منظور حمایت از صیادان ساحلی فعالیت شناورهاي صید صنعتی در داخل-10ماده 

.باشدمیجمهوري اسالمی ایران ممنوع
:هاي صید و صیاديبه منظور حمایت از فعالیت-11ماده 
نمودن شناورهاي خود تواند مالکان شناورهاي صید صنعتی ایرانی و خارجی را ملزم به بیمهشیالت می-الف 

رها در خسارت احتمالی وارده از جانب این شناونمایندگی در ایران براي جبرانگران ایرانی یا داراينزد بیمه
.ساحلی بنمایندهاي ساحلی به شناورهاي صیدمحدوده آب

صندوق بیمه محصوالت کشاورزي مکلف است نسبت به بیمه نمودن محصوالت صید شده وسایر -ب 
.ابزار و آالت صید اقدام نمایندهاي بیمه نسبت به بیمه نمودنشرکت

بیمه "است قبالادي براي کلیه شناورها موظفشرکت سهامی شیالت ایران هنگام صدور پروانه صید و صی-ج 
.دریافت نمایدنامه شناور و ابزار و ادوات را

مواد منفجره، سمی و یا از قبیلمواديصیادي غیر مجاز و همچنینو ادوات حمل و استفاده از ابزار -12ماده 
.باشدمیمرگ آبزیان شوند ممنوعبرقی که باعث ضعف، بیماري و یا

باشند مگر بر نمیاین قانون) 2(هاي موضوع ماده شناورهاي صیادي خارجی مجاز به صید در آب-13ماده 
.اسالمی ایران و دولت صاحب پرچمهاي منعقده مابین دولت جمهورينامهموافقتاساس شرایط مندرج در
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مقررات مندرج در این سهاي ایرانی که با موافقت شیالت و بر اساصید شناورهاي صیادي خارجی براي شرکت
انعقاد قرارداد با صاحبان شناورهاي صیادي جمهوري اسالمی ایران نسبت بهقانون و سایر قوانین موضوعه

.باشداند، مجاز میخارجی اقدام نموده
این قانون با هدف شناسایی ومعرفی ذخایر قابل ) 2(هاي مندرج در ماده طرح مدیریت ذخایر آب-14ماده 
.گرددتحقیقات علمی شیالت تهیه میرداري بر اساس مطالعات وببهره

اي و ابزاري صیدآبزیان باشد به نحوي این طرح باید در برگیرنده شرایط زمانی، مکانی، مقداري، روشی، گونه
.برداري پایدار از منابع آبزي را تضمین نمایدبهرهکه

.ح فوق صادر نمایدشیالت مکلف است پروانه صید را بر اساس طر-تبصره 
مکلفند عالئم، اسامی، این قانون) 2(هاي موضوع ماده شناورهاي صیادي مجاز به فعالیت در آب-15ماده 

ها را قانون شناسایی و تعیین هویت آنمندرج در مقررات اجرایی اینهائی که طبق ضوابطحروف و شماره
.سازد به طول دائم در معرف دید قراردهندممکن می

این قانون وهمچنین شناورهاي ) 2(هاي موضوع ماده شناورهاي صیادي مجاز به فعالیت در آب-16ماده 
هاي آمار و اطالعات مربوط به مکلفند دادهاین قانون) 2(موضوع ماده هايصیادي ایرانی فعال در خارج ازآب

شود به شرکت سهامی تعیین میاجراییزمان معینی که در مقرراتصید انجام شده را در اوراق چاپی و در مدت
.دهندشیالت ایران انتقال

شیالت ایران توسط انجام هرگونه فعالیت تکثیر و پرورش آبزیان با کسب مجوز از شرکت سهامی-17ماده 
.باشداجرایی آن هستند، مجاز میشرایط مندرج در این قانون و مقرراتاشخاص حقیقی و حقوقی که داراي

منابع آبزي شود، صدور چنانچه ایجاد مزارع و تأسیسات تکثیر و پرورش آبزیان باعث خسارت به-18ماده 
تکثیر و پرورش در معرض آلودگی یا در صورتی که تأسیسات. بودمجوز تکثیر و پرورش ممنوع خواهد

.یدصادر نماهاي مسري باشند، شیالت موظف است دستوراتخاذ تدابیر حفاظتی الزم رابیماري
) هاسدها یا روخانهپشت(هاي داخلی شرکت سهامی شیالت ایران در آب) 3(اقدامات موضوع ماده -19ماده 

هاي مورد آبزي دار کردن آب. از آب صورت گیردهاي استفادهمنطبق با برنامهباید با هماهنگی قبلی وزارت نیرو
تأمین آب در زمان معین رها شده و اید طبق برنامهمصارف کشاورزي بهایی که براياستفاده براي شرب یا آب

.باشدپس از هماهنگی و کسب مجوز از وزارت نیرو میسر میبه مصرف برسد صرفاً
و کنترل و نظارت بر آوريآوري و انجام هرگونه فعالیت عملضوابط مربوط به ساخت تأسیسات عمل-20ماده 

.گرددعیین میشرکت شیالت تهاي این مؤسسات توسطفعالیت
نیروي انتظامی به عنوان نامه اجرایی آن از طریقبازرسی و کشف جرایم در اجراي این قانون و آیین-21ماده 

.شودضابط قوه قضائیه انجام می
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توجه به مقررات نیروي حدود اختیارات و شرح وظایف مأمورین نیروي انتظامی در اجراي این قانون با-تبصره 
.یین خواهد شدانتظامی تع

–22ماده 
اقدام به انجام فعالیت بینی شده در این قانونهر شناور صیادي خارجی که بدون کسب پروانه الزم پیش-الف 

پرداخت جزاي نقدي از دو میلیون ریال تا یکصد میلیون این قانون بنماید، به2صیادي در آبهاي مذکور در ماده 
تواند شناور صیادي، الذکر دادگاه میفوقعالوه بر مجازات. گرددحکوم میمریال و مصادره محصوالت صیادي

.آالت وادوات صید و سایر ابزار موجود در شناور را نیز مصادره نماید
:مرتکبین جرایم ذیل-ب 

.قانونبینی شده در اینانجام فعالیت صیادي اشخاص ایرانی بدون کسب پروانه الزم پیش-1
.مجاز محصوالت صیادي از شناور به شناورهاي غیر مجازانتقال غیر -2
.ها بدون داشتن گواهی بهداشتیعرضه و انتقال آبزیان به منظور تکثیر و پرورش آن-3
.فروش آالت و ادوات صیادي غیر مجاز-4
عنوان مسیر هایی که بهتغییر مسیر، ایجاد موانع فیزیکی و احداث هر گونه تأسیسات غیر مجاز دررودخانه-5

.اندتعیین شدهمهاجرت یا تکثیر طبیعی آبزیان
هاي صنعتی وهر گونه مواد آالینده که هاي مسري و تخلیه فاضالبایجاد هر گونه آلودگی یا انتشار بیماري-6

.باعث خسارت به منابع آبزي شود
با نوع تخلف، متناسب(با حکم محاکم قضائی محکوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول

شود میلیون یال براي سایر موارد میو یا یک تا پنج3و 2و 1براي موارد) ظرفیت شناور، میزان و نوع صید
ادوات صید و سایر ابزار ها و آالت وو یا حاصل فروش آنتواند محصوالت صیادي و پرورشیبعالوه دادگاه می

.مصادره نماید و واحد آالینده را نیز تا رفع نقص از ادامه کار باز داردجرائم راو مواد بکار رفته در ارتکاب
صید و سایر ابزار و در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه عالوه بر مجازات مقرر، آالت و ادوات

.نمایدمصادره میادوات بکار رفته در ارتکاب جرائم مذکور را
شده باشند به دادگاه تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرائم زیرشرکت سهامی شیالت ایران می-ج 

پرداخت جزاي نقدي از یک میلیون درجات جرم مرتکبین را بهدادگاه نسبت به مراتب و. معرفی نماید
ابزار و آالت صید محکوم ریال ومصادره محصوالت صیادي و) 10000000(ریال تا ده میلیون ) 1000000(

.نمایدمی
.صید در مناطق یا فصول ممنوعه-1
.ها ممنوع اعالم شده استهایی که صید آنصید گونه-2
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.ها اجازه الزم دریافت نشده استهایی که براي آنصید گونه-3
.فعالیت شناورهاي صیادي صنعتی در مناطق صید ساحلی-4
مواد در شناور بدون این گونه آالت و ادوات وصید با آالت و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداري-5

.کسب مجوز از شیالت
.حمل و نگهداري محصوالت صید شده غیر مجاز در شناور-6
مربوط به صید و این قانون و یا ارائه اطالعات غیر واقعی16عدم ارسال اطالعات مربوط به ماده -7

.و مقررات اجرایی آنمقرر در این قانونترتیب هاي تکثیر و پرورش انجام شده و بهفعالیت
هایی که شناسایی یا عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن عالئم، اسامی، حروف وشماره-8

.سازدمیتعیین هویت شناور را ممکن
ري و هاي خاویاماهیآوري، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداري واردات و صادرات انواعصید، عمل-د 

متناسب (نقدي تا سه برابر ارزش محصول است و مرتکب یا مرتکبین به جزايخاویار بدون اجازه شیالت ممنوع
در صورت تکرار جرائم مقرر در این بند دادگاه .شوندمحکوم میو حبس یک تا سه ماه) با نوع و میزان صید

.نمایدمیروز تا شش ماه حبس تعزیري محکومنقدي مقرر به نود و یکمرتکب یا مرتکبین را عالوه بر جزاي

وزارت جهاد سازندگی با ماه به پیشنهاد3هاي اجراي مورد نیاز این قانون ظرف مدت نامهآیین-23ماده 
.رسدوزیران میتهیه و به تصویب هیأتهماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست

شهریور ماه یک هزار و ر جلسه روز سه شنبه چهاردهمقانون فوق مشتمل بر بیست و سه ماده و پنج تبصره د
به تأیید شوراي نگهبان رسیده 1374.6.22اسالمی تصویب و در تاریخسیصد و هفتاد و چهار مجلس شوراي

.است
اکبر ناطق نوريعلی-رئیس مجلس شوراي اسالمی 


