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 آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران  
 ١٧٦ - ١٣٧٨٫٠٣٫١٨ - هـ ١٧٩٢٥ت  .١٢٣٤٠ - ١٣٧٨٫٠٢٫٠٥

  سازمان حفاظت محيط زيست -وزارت جهاد سازندگي  &
 
 

المللـي ـ امـور تعـاوني ـ       ب و نيـرو ـ آمـار و سرشـماري ـ آيـين دادرسـي آيفـري ـ اسـتخدام آـشوري ـ امـور بـين            آ &
ها ـ شكار و صيد و شـيالت    عمومي ـ حفاظت محيط زيست ـ وزارتخانه   بهداشت و درمان ـ بيمه ـ جرايم و مجازاتهاي  

 ـ واردات و صادرات 
قانون حفاظت ) ٢٣(به پيشنهاد وزارت جهاد سازندگي و به استناد ماده       بنا   ١٣٧٨٫٢٫٥هيأت وزيران در جلسه مورخ        

 آيين نامه اجرايي قانون يـاد شـده را بـه شـرح              - ١٣٧٤ مصوب   -جمهوري اسالمي ايران      و بهره برداري از منابع آبزي     
 : زير تصويب نمود

 تعاريف : ايران فصل اولآيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي  
 اصطالحات و آلماتي آه در قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايـران آـه از ايـن                       - ١ماده    

شود و در مقررات اجرايي آن و اين آيين نامه بكار برده شـده اسـت                  ناميده مي   پس در اين آيين نامه به اختصار قانون       
 : داراي مفاهيم زير است

عبارتند از آليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آبهاي شيرين، شور و لب شور دريا يا موجـوداتي                    :  آبزيان - ١
و يا مـدت زيـادي از       ) آليه مراحل رشد و نمو از قبيل تخم، الرو و نوزادي و غيره              شامل( آه مراحلي از چرخه زندگي      
 . آنند عمر خود را در آب طي مي

عبــارت اســت از آن دســته از ماهيهــا، ســخت :  پــرورش در آبهــاي طبيعــي و نيمــه طبيعــي داخلــي آبزيــان قابــل- ٢
 . اقتصادي و پرورشي دارند پوستان، نرمتنان، گياهان آبزي آه ارزش

هاي بـومي آبـزي آـه ذخـاير آن از بـين رفتـه يـا در حـال انقـراض                       عبارت است از رها سازي گونه     :  آبزي دار آردن   - ٣
به يك منبع جاري يا ساآن از آبهاي داخلي به داليل زيـستي اآولـوژيكي    هاي غير بومي ازي گونهاست و نيز رها س   

 .يا اقتصادي 
 : گيرد  آبزي دار آردن از دو طريق زير صورت مي-تبصره  
شود آه موجب ازدياد يك گونه خاص از موجودات آبـزي بـه روش مـصنوعي، نيمـه      به فعاليتي گفته مي:  تكثير-الف    

 . عي و يا طبيعي گرددمصنو
شامل مجموعه فعاليتهايي است آه جهت نگهداري موجـود آبـزي پـس از خـروج از تخـم و آغـاز                      :  پرورش آبزيان  -ب  

 . شود بازار انجام مي اي تا مرحله عرضه به فعاليت تغذيه
 يا پروانـه بهـره بـرداري        اجازه نامه ايست با عناوين موافقت اصولي پروانه تأسيس        :  پروانه تكثير و پرورش آبزيان       - ٤

چارچوب شرايط منـدرج در آن مجـاز بـه تخـصيص منـابع، احـداث و بهـره بـرداري از                        آه اشخاص حقيقي و حقوقي در     
 . باشند تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان مي

 . گردد به محل پرورش انواع آبزيان اطالق مي: ـ مزرعه پرورش آبزيان٥
 آـه بـر روي آبـزي پـس از خـروج از آب بـه منظـور عرضـه بـه بـازار يـا توليـد                 هر گونه عملياتي اسـت    :  عمل آوري  - ٦

  فيلـه سـازي ،      نگهـداري، انجمـاد ،      بسته بنـدي ،     شستشو، آماده سازي ،     گيرد، مانند   محصوالتي شيالتي انجام مي   
 . توليد خمير و پودر آردن آنسرو آردن ، نمك سود آردن، دودي آردن، ترشي آردن ،

عبارتست از مكان، آارگاه، آارخانه يا شناوري آه در آن يـك يـا چنـد نـوع عمليـات عمـل                      : آوري تأسيسات عمل    - ٧
 . شود آوري انجام مي

 . گيرد عملياتي است آه به منظور خارج آردن آبزيان از محيط زيست طبيعي آنها صورت مي:  صيد- ٨



ادي اشـخاص حقيقـي و حقـوقي صـادر شـده      اي است آه به منظور انجام فعاليتهاي صي     اجازه نامه :  پروانه صيد  - ٩
  گونـه، ميـزان سـهميه صـيد ،        شناور، روش صيد، نوع و ميزان ابـزار و ادوات ،            است و در آن بر حسب مورد مشخصات       

 . شود منطقه صيد، مالك يا مالكين شناور، مشخص مي
 آه به جهت دارا بـودن پناهگـاه     شود  اي از ساحل دريا، درياچه، يا رودخانه اطالق مي           به محدوده  - بندر صيادي    - ١٠

و تأسيـسات سـاحلي ديگـر، پهلـو گيـري و تخليـه صـيد           ) مـوج شـكن     (مـصنوعي     يـا ) خور يا آبراهه مناسب     (طبيعي  
 . باشند آن شناورهاي صيادي مي پذير بوده و اآثر شناورهاي فعال در بوسيله شناورهاي صيادي در آن امكان

 . گيرد توده زنده آبزيان صورت مي) مرجع (جهت تعيين ميزان اوليه آاوشهايي است آه :  ارزيابي ذخاير- ١١
آليه شناورها و آالت و ادوات صيادي آه استفاده از آنها برابـر مقـررات مجـاز                 :  شناورها، آالت و ادوات غير مجاز      - ١٢

 .اعالم نشده است 
اي و سـازمان آب و بـرق           آب منطقـه   وزارت نيرو و سـازمان مـديريت منـابع آب آـشور و سـازمانهاي              :  وزارت نيرو  - ١٣

 خوزستان 
 قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن  :فصل دوم 
 :  قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن عبارت است از- ٢ماده  
آبهاي داخلي، درياي سرزميني و منطقـه انحـصاري و    ( آبهاي تحت حاآميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران    - ١

عمان به ترتيب مقرر در قانون مناطق دريـايي جمهـوري اسـالمي ايـران و مقـررات                    در خليج فارس و درياي    ) اقتصادي
 .اجرايي آن 

  آبهاي تحت حاآميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران در درياي خزر - ٢
ها،   ا، رودخانه هاي طبيعي و مصنوعي و پشت سده         آبهاي داخلي و مرزي ايران از قبيل آبهاي موجود در درياچه           - ٣

شـيرين يـا آبهـاي لـب شـور سـاحلي و مـصب                 مردابها اعـم از شـور ،        تاالبها ،   آبراهها ،   آبگيرهاي طبيعي و مصنوعي،   
 .ها  رودخانه

 طرح مديريت ذخاير آبزيان  :فصل سوم  
قات علمـي    طرح مديريت ذخاير آبزيان با هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره برداري بر اساس تحقي                - ٣ماده    

توسط شرآت سهامي شيالت ايـران آـه از ايـن پـس در ايـن آيـين نامـه بـه اختـصار                و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي    
برداري ذي ربط توسط وزيـر جهـاد سـازندگي          شود تهيه و پس از تاييد آميسيونهاي مديريت بهره          شيالت ناميده مي  
 . گردد جهت اجرا ابالغ مي

 . نمايد  ذخاير آبزيان و تدابير اتخاذ شده در اجراي آن را به نحو مناسب منتشر مي شيالت طرح مديريت- ١تبصره  
 شيالت مكلف است در هنگام تهيـه طـرح مـديريت ذخـاير آبزيـان بـا صـيادان يـا نماينـدگان آنهـا و اتحاديـه                             - ٢تبصره    

 . همچنين ساير اشخاص ذي نفع مشورت نمايد شرآتهاي تعاوني صيادي ذي ربط و
 شيالت طرح مديريت ذخاير آبزيان را پس از طي مراحل فوق تهيه و به سازمان بنـادر و آـشتيراني اعـالم         - ٣تبصره    

 . دارد مي
 : هاي مديريت بهره برداري ذخاير آبزيان عبارتند از  آميسيون- ٤ماده  
 .  آميسيون مديريت بهره برداري ذخاير آبزيان خليج فارس و درياي عمان- ١
 . يريت بهره برداري ذخاير آبزيان درياي خزي آميسيون مد- ٢
 .  آميسيون مديرت بهره برداري ذخاير آبزيان آبهاي داخلي- ٣
 نحوه تشكيل، شرح وظايف و اعضاي اين آميسيون طي دستورالعملي آه بوسيله شيالت تهيه و به تاييـد                   -تبصره    

 . خواهد شد رسد ابالغ وزير جهاد سازندگي مي
 خدمات و تأسيسات بندري  يها ،تعاون: فصل چهارم 
هاي صـيادي و تكثيـر و پـرورش آبزيـان توسـط وزارت تعـاون         صدور مجوز تشكيل شرآتهاي تعاوني و اتحاديه - ٥ماده    

 . باشد شيالت توسط متقاضيان به وزارت تعاون مي منوط به ارايه موافقت آتبي
توانـد ارائـه خـدمات و اداره     شـود، شـيالت مـي    ي بنادر صيادي تحـت سرپرسـتي و نظـارت شـيالت اداره مـ      - ٦ماده    

 .خصوصي واگذار نمايد تأسيسات بندري را به شرآتهاي تعاوني يا
ـ امور زير در بنادر صيادي، تحت مديريت يا نظارت شيالت و با رعايـت مقـررات و سـاير قـوانين ذي ربـط انجـام                       ٧ماده    

 : شوند مي



ات تعميرگاههاي ساحلي در بنـادر صـيادي بـا رعايـت وظـايف سـاير          ايجاد، تكميل، توسعه ساختمانها و تأسيس      - ١
 . ارگانهاي ذي ربط

 .  اجراي مقررات بندري در محدوده بنادر صيادي- ٢
ابزار و ادوات و مايحتاج صـيادي بـا رعايـت مقـررات               حمل و نقل و نگهداري محصوالت ،        بارگيري ،    اداره امور تخليه ،    - ٣

 . مربوط
 . براتي و آنترل شناورهاي صيادي با رعايت مقررات مربوط اداره شبكه مخا- ٤
 . هاي بندري موضوع اين آيين نامه  وصول بهاي تعرفه- ٥
 .  تعيين نحوه استفاده و شرايط بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات بندري در محدوده بنادر صيادي- ٦
 : انين و مقررات ذي ربط به شرح زير است وظايف و اختيارات مديريت بنادر صيادي با رعايت قو- ٨ماده  
 . تردد شناورها و مراجعين به بندر  نگهداري دفتر ثبت آمار صيادان ،- ١
 .  هدايت شناورها براي ورود و خروج به بندر و پهلو گيري با رعايت مقررات مربوط به راهنمايي شناورها- ٢
 . ي با همكاري ساير دستگاهها آمك رساني در موقع بروز حوادث در محوطه بندر صياد- ٣
 .  ثبت و گزارش حوادث دريايي مربوط به شناورهاي صيادي و صيادان و ارسال آن به مراجع زي ربط- ٤
 .  اقدام در جهت تأمين انتظامات و حفاظت تأسيسات بندري- ٥
 .  بندري نظارت بر نحوه عملكرد واحدهاي خدمات دهنده مستقر در بندر در زمينه ايجاد تأسيسات- ٦
 . ها و فانوسها و عاليم دريايي در بندر با هماهنگي سازمان بنادر و آشتيراني  نصب و مراقبت نورافكن- ٧
 . شود  دريافت وجوهي آه طبق مقررات وصول آنها به عهده شيالت واگذار شده يا مي- ٨
 .  دريافت خسارات وارده به بند و تأسيسات بندري با رعايت مقررات مربوط- ٩
 .  تنظيم صورت جلسه مربوط به برخورد شناورها با يكديگر و تأسيسات بندري و گزارش آن به مراجع ذي ربط- ١٠
 انجام بازرسيهاي الزم از شناورها حسب وظايف و مأموريتهاي محول شده از قبيل انطباق شناورها، تجهيـزات                  - ١١

 . مندرج در پرونده صيد ابزار و ادوات صيد آن با موارد
 .  آنترل رعايت مقررات بهداشت، زيست محيطي و حمل و نقل بهينه آبزيان- ١٢
 .  اجراي ساير مقررات بندري شيالت- ١٣
 حصول اطمينان از بكار گيري آارآنان و خدمه با صالحيت و به تعـداد مـورد نيـاز بـر روي شـناورهاي صـيادي بـا                            - ١٤

 . مراجع ذي ربط رعايت مقررات تعيين شده توسط
 صــيادان، صــاحبان و آارآنــان شــناورهاي صــيادي و تأسيــسات و واحــدهاي توليــدي و خــدماتي مربــوط و   - ٩مــاده  

 : باشند ضوابط ذيل مي ناخدايان اين گونه شناورها ملزم به رعايت
 .  رعايت ضوابط و مقررات بندري شيالت- ١
 .  نگهداري تعداد الزم از ملوانان صالحيتدار در شناور- ٢
 . مأمورين اداره بندر به منظور انجام وظايف و مأموريتهاي محول شده همكاري با - ٣
 .  رعايت مقررات ايمني، بهداشتي و محيط زيست- ٤
انـد بـا اخطـار آتبـي           صاحبان شناورهايي آه به هر طريـق مـانع عبـور و مـرور در بنـدر يـا مـسير آن شـده                        - ١٠ماده    

 . فع مانع اقدام نمايندنسبت به ر مديريت بندر موظفند در مهلت تعيين شده
مـديريت    پس از انقضاي مهلت اخطار آتبي چنانچه صاحبان شناورهاي مذآور به رفع مانع اقدام ننماينـد ،               - ١تبصره    

 . باشد هاي آن مي مرور اقدام آرده و صاحب شناور موظف به پرداخت هزينه بندر راسًا نسبت به رفع مانع عبور و
ح بندر، عمليات رفع مانع را از مسير و محوطه بندر به فوريت ايجاب آند، مديريت بندر                  در صورتي آه مصال    - ٢تبصره    

اخطاريه به صاحب شناور براي رفع مـانع اقـدام آنـد و صـاحب شـناور بايـد هزينـه رفـع را                          تواند بدون رعايت مدت     مي
 . بپردازد

يم و اشارات دريايي و بندر مطابق مقررات         مقررات مربوط به مسيرهاي تردد دريايي، چراغ شناورها و عال          - ١١ماده    
 . بود سازمان بنادر و آشتيراني خواهد

هـاي خـاص شـناورهاي صـيادي مـصوب شـيالت را نيـز رعايـت                    شناورهاي صيادي موظفند عاليـم و نـشانه        -تبصره    
 . نمايند



صــيادي ســازماندهي  شــيالت شــناورهاي صــيادي را بــراي تــردد و اســتفاده از خــدمات بنــدري در بنــادر  - ١٢مــاده  
باشـند، در ايـن       شيالت موظف به انتخاب يك بندر بـه عنـوان بنـدر اصـلي مـي                 صاحبان شناورها با موافقت   . نمايد  مي

 . گردند محسوب مي صورت شناورهاي صيادي در ساير بنادر صيادي به عنوان شناور ميهمان
رها در بنادر صيادي بر اساس نرخهاي مبناي         شيالت مجاز است بابت حق ورود، پهلو گيري و توقف شناو           - ١٣ماده    

 . تعرفه دريافت آند جدول ذيل مبالغي را به عنوان
 تعرفه استفاده از خدمات بندري براي هر بار استفاده از تأسيسات بندري و به ازاي هر تن ظرفيت ناخالص  
رد نظر براي شناورهاي صيادي مقيم      هاي مو    تعرفه بندري شناور صيادي ميهمان حداآثر به ميزان دو برابر تعرفه           - ١

انتقال شناور مذآور از بندر اصلي به بندر ديگر بر اساس سياسـتهاي مـديريت                 شود مگر آنكه    محاسبه و دريافت مي   
 . صيد صورت گرفته شود

 به منظور استفاده حداآثر از اسكله، هر گـاه پهلـو گيـري شـناور در آنـار اسـكله بـيش از يـك سـاعت بـه طـول                      - ٢
بـه مبلـغ   %) ٥٠(و براي ساعتهاي بعدي     %) ٢٠(ظرفيت ناخالص شناور      يد براي يك ساعت اول به ازاي هر تن        انجام

 . شود عدد مبناي مندرج در جدول اضافه محاسبه و دريافت مي
 در مناطقي آه به دليل عدم وجود حوضچه آرام، شناورها ناچـار بـه پهلـو گيـري در آنـار اسـكله هـستند از                       -تبصره    

 . باشند فاد اين بند مستثني مياجراي م
روز از پرداخت     )١٠( هرگاه شناور صيادي به دليل خرابي موتور يا بدنه مجبور به توقف در بندر گاه شود حداآثر تا                    - ٣

به عدد مبنـا    %) ٢٠(روز سوم به بعد     ) ١٠(دوم معادل حق توقف مندرج در جدول و از            روز) ١٠(حق توقف معاف و در      
  .اضافه خواهد شد

 در صورتي آه توقف شناور در بندرگاه به دليل ممنوعيت ها و سياستهاي مديريت صيد صورت گرفتـه باشـد، تـا                       - ٤
بـديهي اسـت شـناورهايي آـه بـه دليـل تخلـف متوقـف           . دريافـت نخواهـد شـد       زمان رفع ممنوعيت، عـوارض بنـدري      

 . شوند شوند مشمول مفاد اين بند نمي مي
 مـاده از شـناورهاي خـارجي حـسب نظـر شـيالت بـه ارزهـاي معتبـر خـارجي دريافـت               مبالغ مـذآور در ايـن      -تبصره    

 . شود مي
 تكثير و پرورش آبزيان : فصل پنجم 
 انجام هر گونه فعاليت در زمينه تكثـر و پـرورش آبزيـان توسـط افـراد حقيقـي و حقـوقي مـستلزم دريافـت                 - ١٤ماده    

 . است پروانه از شرآت سهامي شيالت ايران
پـرورش يـا تكثيـر و پـرورش آبزيـان اسـت و براسـاس مرحلـه          انه با توجه به نوع فعاليت شـامل تكثيـر آبزيـان ،          نوع پرو   

 . باشد بهره برداري، مي پروانه فعاليت شامل موافقت اصولي ،
 .  انجام فعاليتهايي آه جنبه تفنني و سرگرمي دارد از شمول اين ماده مستثني هستند-تبصره  
 : وانه تكثير و پرورش آبزيان براي متقاضيان تابع شرايط ذيل است صدور پر- ١٥ماده  
  انطباق موضوع درخواست با طرحهاي توسعه تكثير و پرورش آبزيان در آشور - ١
 :  دارا بودن شرايط الزم زير براي متقاضي يا متقاضيان- ٢
 .  گذراندن دوره آموزشي يا دارا بودن سابقه علمي يا عملي مرتبط-
بودن آارشناس يا فن ورز واجد شرايط به تعداد مورد نياز براساس ضوابط شيالت ايـران بـراي صـدور يـا تمديـد                         دارا   -

 . پروانه بهره برداري
 دريافت بيش از يك پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي اشخاص حقيقي قبل از اينكه موضوع فعاليت پروانـه                    - ١٦ماده    

اجرايـي و فنـي       باشد ممنوع بوده و در مورد اشخاص حقـوقي آـه تـوان مـالي ،               رسيده    قبلي به مرحله بهره برداري    
 . دريافت آن بالمانع است متقاضي به تشخيص شيالت براي بيش از يك فعاليت مناسب باشد،

 تشكيل شرآتهاي غير دولتي با هدف انجـام فعاليتهـاي تكثيـر و پـرورش آبزيـان و يـا گنجانـدن ايـن قبيـل                           - ١٧ماده    
بودن پروانـه تكثيـر و پـرورش آبزيـان يـا ارايـه گـواهي معتبـر مبنـي بـر                        در اساسنامه شرآتهاي مستلزم دارا    فعاليتها  

 . موافقت شيالت با انجام اين فعاليتها است
 نحوه صدور پروانه تكثير و پرورش آبزيان بر اساس دستورالعمل مصوب وزير جهاد سازندگي تعيين خواهـد                  - ١٨ماده    

 . شد



ضيان دريافت پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي اخذ مجـوز از مراجـع ذي ربـط بـا صـدور معرفـي نامـه يـا          متقا١٩ماده    
شيالت به اين مراجع معرفي خواهند شد و متقاضي شخصًا موظـف بـه دريافـت ايـن                 ارسال رونوشت پروانه از طرف    
 . باشد مجوزها از مراجع ذي ربط مي

تكثير و پرورش آبزيان موآول به ارايـه مجـوز تخـصيص و بهـره بـرداري از منـابع                     صدور پروانه تأسيس مزارع      - ٢٠ماده    
 . است )اي و آب و برق خوزستان  مديريت منابع آب و سازمانهاي آب منطقه سازمان (آبي توسط وزارت نيرو 

مـديريت وزارت   آب بها يا حق النظاره و حق اشتراك براي استفاده از منابع آبي آشور آـه تحـت نظـارت و                    - ٢١ماده    
 . شود توسط دارنده پروانه به وزارت نيرو پرداخت مي نيرو هستند به شرح زير محاسبه و

  پرورش ماهيان گرمابي -الف  
از محـصول يـا ارزش ريـالي آن و بـراي منـابع آبـي تنظـيم         %)٥(پـنج درصـد     آب بها براي منابع آبي تنظيم شـده ،    - ١

 . باشد رزش ريالي آن ميا از محصول و يا%) ١(نشده، يك درصد 
 حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراآي است آه بـراي هـر هكتـار زراعـت آبـي در                          - ٢

 . شود همان منطقه پرداخت مي
  پرورش ماهيان سرد آبي -ب 
نـابع آبـي تنظـيم      از محـصول يـا ارزش ريـالي آن و بـراي م            %) ٣( آب بها براي منابع آبي تنظيم شده، سه درصد           - ١

 . باشد ارزش ريالي آن مي از محصول يا%) ١(نشده، يك درصد 
 حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراآي است آـه بابـت هـر هكتـار زراعـت آبـي در        - ٢

 . شود همان منطقه پرداخت مي
 . واهد بود مالك محاسبه ارزش ريالي قيمت عمده فروشي در هر مزرعه خ- ١تبصره  
بـا ميـزان    ( فعاليتهاي تكثير و پرورش آبزيان دريايي و لب شور آه از منابع آبهاي شور و لب شور سـطحي             - ٢تبصره    

 . آنند از پرداخت آب بها و حق اشتراك معاف هستند مي استفاده) شوري بيش از ده گرم در ليتر
آننـد، ميـزان آب      ور آه از منابع آبهاي شيرين استفاده مـي         در مزارع تكثير و پرورش آبزيان دريايي و لب ش          - ٣تبصره    

گيرد و براساس    صد آب شيرين آه براي تعديل شوري مورد استفاده قرار مي            بها و حق اشتراك بر حسب ميزان و در        
شـيرين مـورد اسـتفاده توسـط شـيالت بـا              درصد آب . تعرفه مشخص شده در اين ماده محاسبه و تعيين خواهد شد          

 . شود ارت نيرو تعيين ميهماهنگي وز
 در صورتي آه مبالغ و درصدهاي موارد فوق با تصويب مراجع قـانوني تغييـر آنـد درصـدها و مبـالغ مـصوب                         - ٤تبصره    

 .اخير قابل اجراست 
تحت نظارت وزارت نيـرو،  ) هاي پشت سدها آب بندانها و درياچه ( آبزي پروري در منابع آبهاي نيمه طبيعي   - ٢٢ماده    

 . وزارت مذآور بالمانع است هماهنگي و آسب مجوز ازپس از 
 وزارت نيرو موظف است در مدت يكسال پس از بهره برداري حق انشعاب و اشتراك و برق مصرفي مزارع                    - ٢٣ماده    

 .( ) هاي آشاورزي محاسبه و دريافت آند تعرفه تكثير و پرورش آبزيان را براساس
هاي تخصيص و مديريت منابع آبي،  هاي توسعه تأسيسات آبي و برنامه رنامه وزارت نيرو موظف است در ب  - ٢٤ماده    

 . اعالم نمايد سهم آبزي پروري را مشخص و
آن در درياچـه پـشت سـدها،        ) ٣(شيالت براي انجـام اقـدامات موضـوع مـاده             قانون ، ) ١٩( در اجراي ماده     - ٢٥ماده    

اي و سـازمان آب و   ها حسب مورد به شرآتهاي آب منطقه خانهايران و در رود     موضوع را به سازمان مديريت منابع آب      
 . نمايد مي برق خوزستان اعالم و با هماهنگي و آسب مجوز از مراجع ذي ربط اقدام

 صندوق بيمه محصوالت آشاورزي مكلف به بيمه نمودن آبزيان پرورشي و سـاير شـرآتهاي بيمـه دولتـي           - ٢٦ماده    
 . تجهيزات مزارع تكثير و پرورش آبزيان هستند سات وتأسي مكلف به بيمه آردن ابنيه ،

 ضوابط و شيوه نامه بيمه آـردن محـصوالت آبزيـان پرورشـي توسـط صـندوق بيمـه محـصوالت آـشاورزي بـا                          -تبصره    
 . هماهنگي شيالت تعيين خواهد شد

كثير و پرورش آبزيان مبالغ     هاي ت   هاي مربوط به صدور پروانه       شيالت ايران به منظور تأمين بخشي از هزينه        - ٢٧ماده    
 : آند سرمايه گذاري ثابت طرح از متقاضيان دريافت مي زير را بر حسب درصدي از ميزان

هاي اجرايي احـداث ابنيـه و          به منظور توسعه و بهره برداري اصولي از مزارع تكثير و پرورش آبزيان، نقشه              - ٢٨ماده    
 . بل از اجرا بايد به تاييد شيالت برسدپرورش آبزيان ق نصب تأسيسات و تجهيزات مزارع و



هاي اجرايي را به افراد حقيقـي يـا حقـوقي ذي صـالح آـه                  تواند وظيفه رسيدگي و تاييد نقشه        شيالت مي  -تبصره    
 . يا برگ تاييد صالحيت فني از شيالت باشند تفويض نمايد داراي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه

 . راساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شدميزان حق الزحمه اين افراد ب 
هاي آارشناسي مزارع تكثيـر و پـرورش آبزيـان در هـر مرحلـه از          شيالت مجاز به انجام بازديدها و بررسي       - ٢٩ماده    

 . باشد مي آار و در اوقات متعارف آاري مزرعه
يريهـاي الزم را بـراي انجـام موضـوع پروانـه بـه عمـل            در صورتي آه دارنده پروانه، پس از صـدور پروانـه پيگ            - ٣٠ماده    

 . گردد صادر شده باطل مي نياورد، بنابه تشخيص شيالت پروانه
شود آه بنا به تشخيص دارنده پروانه پيگيـري الزم             تمديد مهلت اعتبار پروانه براي پروانه هايي انجام مي         - ٣١ماده    

 .را به عمل آورده باشد
شود و نيازي به  ديد پروانه، پس از خاتمه مهلت اعتبار پروانه صادره خود به خود ابطال مي        در صورت عدم تم    -تبصره    

 . صدور برگ ابطال پروانه نيست
%) ٥٠( تغيير نام دارنده موافقت اصولي يا تأسيس تكثير و پرورش آبزيان يا انتقال سهام به ميزان بيش از - ٣٢ماده  

 . فت پروانه بهره برداري ممنوع استدريا در مورد اشخاص حقوقي، تا پيش از
 واردات مولدين يا نوزادان آبزيان بومي يا غير بومي از خارج آشور با رعايت ساير قوانين و مقـررات آـشور                      - ٣٣ماده    

 . با مجوز شيالت مجاز است
رات بـا مجـوز      صدور آبزيان پرورشي بومي يا غير بومي بـه خـارج از آـشور بـا رعايـت سـاير قـوانين و مقـر                         - ٣٤ماده    

 . شيالت مجاز است
 .  نقل و انتقال آبزيان زنده براي انجام فعاليتهاي تكثير و پرورش مستلزم آسب مجوز از شيالت است- ٣٥ماده  
نماينـد، بـراي حفـظ         در صورتي آه مزارع تكثير آبزيان، مولدين مورد نياز خود را از طبيعت صيد و تهيـه مـي                   - ٣٦ماده    

. آنـد، هـستند   همان آبزي به همان منبع آبي يا محلـي آـه شـيالت تعيـين مـي                 ها سازي نوزاد  ذخاير آن موظف به ر    
 . شد تعداد، سن و نحوه رها سازي در دريا توسط شيوه نامه شيالت تعيين خواهد

 :  وظايف دارندگان پروانه تكثير و پرورشي آبزيان به شرح زير است- ٣٧ماده  
 . هاي اجرايي قشه ايجاد تأسيسات و ابنيه مطابق ن- ١
 .  بهره برداري از مزرعه مطابق با شرايط و ضوابط تعيين شده و مندرج در پروانه- ٢
 .  همكاري آامل با آارشناسان و بازرسان شيالت در انجام بازديدها- ٣
 . نمايد  ارايه آمار و اطالعات مربوط به توليد به ترتيبي آه شيالت تعيين مي- ٤
 . ورش آبزيان غير مجاز در مزرعه عدم نگهداري و پر- ٥
  عدم نگهداري و مصرف دارو و مواد شيميايي غير مجاز در مزرعه - ٦
 .  اعالم بروز بيماريهاي خطرناك و مسري به نزديكترين اداره يا نمايندگي شيالت- ٧
 . و دام  عدم نقل و انتقال يا عرضه آبزيان مبتال به بيماريهاي خطرناك، مسري و مشترك بين انسان- ٨
هـاي آلـوده بـه عوامـل بيمـاري زاي خطرنـاك،              عدم نقل و انتقال يا عرضه مواد غذايي، دارويي و ضايعات و زبالـه              - ٩

 .مسري و مشترك بين انسان و دام 
 . صيد و عمل آوري آبزيان در مزرعه مطابق استاندارهاي تعريف شده توسط شيالت ايران - ١٠

هرست داروها و مواد شيميايي غير مجاز و همچنين بيماريهاي مسري و خطر ناك توسط شـيالت ايـران و                     ف -تبصره    
 . شود با هماهنگي سازمان دامپزشكي در فروردين ماه هر سال اعالم مي نيز شيوه عمل آوري آبزيان در مزرعه

 پروانه اخطار آتبي جهت رفع نقص       هاي مصوب، شيالت به دارنده       در صورت احداث مزرعه بر خالف نقشه       - ٣٨ماده    
دهد و دارنده پروانـه موظـف اسـت     هاي مصوب، مي تأسيسات و ابنيه بر اساس نقشه و انجام اصالحات الزم و ايجاد     

اصالحات مشخص شده اقدام نمايد، در غيـر ايـن صـورت              حداآثر ظرف يك ماه از تاريخ ابالغ اخطاريه نسبت به انجام          
 . نمايد  انجام اصالحات الزم تعليق ميشيالت پروانه مختلف را تا

هاي زيـر توسـط صـاحبان پروانـه تكثيـر و پـرورش آبزيـان، بـراي نوبـت اول                       در صورت ارتكاب هر يك از تخلف       - ٣٩ماده    
آند و در صورت تكرار، پروانه صادر شده براي مدت يك تا شش ماه به               آتبي اقدام مي    شيالت نسبت به صدور اخطار    

 .آيد  حال تعليق در مي
 .  عدم بهره برداري از مزرعه مطابق با شرايط و ضوابط تعيين شده و مندرج در پروانه- ١
 .  عدم همكاري آامل با آارشناسان و بازرسان شيالت در انجام بازديدها- ٢



 .  عدم ارايه آمار و اطالعات مربوط به توليد به ترتيبي آه شيالت تعيين نموده است- ٣
 . ز بيماريهاي خطرناك و مسري به نزديكترين مرجع شيالتي عدم اعالم برو- ٤
 .  عدم صيد و عمل آوري آبزيان در مزرعه مطابق استانداردهاي تعريف شده توسط شيالت- ٥
 . عدم رعايت مفاد مجوز تخصيص آب بر اساس اعالم وزارت نيرو - ٦
 . باشد قانون نمي) ٢٣(تعيين شده در ماده  اقدامات پيش بيني شده در اين آيين نامه نافي مجازاتهاي -تبصره  
هاي زير، پروانه صادر شده براي مدت سه ماه تا يك سال به حال تعليق در خواهـد                     در صورت انجام تخلف    - ٤٠ماده    

 : شود صادر شده باطل مي آمد و در صورت تكرار پروانه
 .  نگهداري و پرورش آبزيان غير بومي يا غير مجاز در مزرعه- ١
 . نگهداري و مصرف دارو و مواد شيميايي غير مجاز در مزرعه - ٢
 .  ايجاد هر گونه آلودگي آه باعث بروز بيماريهاي خطر ناك و مسري شود- ٣
 .  نقل و انتقاالت يا عرضه آبزيان مبتال به بيماريهاي خطر ناك و مسري و مشترك بين انسان و دام و آبزي- ٤
ذايي، دارويي و غيره آه آلوده به عوامل بيمـاري زاي خطرنـاك، مـسري و مـشترك      نقل و انتقال يا عرضه مواد غ   - ٥

 . باشد بين انسان و دام مي
 در صورت بروز بيماريهاي خطرناك، مسري و مشترك بين انسان و دام آه قابل درمان نباشند و سـرايت و                     - ٤١ماده    

 دامپزشـكي آـشور آليـه آبزيـان آلـوده بايـد بـه        تشخيص شيالت و تاييد سازمان به همه گير بودن آن محتمل باشد ،   
آردن محصول و انجام گندزدايي بـر         هزينه نابود . شيوه مناسب نابود شوند و تأسيسات و ابنيه مزرعه سترون شوند          

 . عهده دارنده پروانه است
زمان حفاظـت محـيط     وظـايف شـيالت و سـا        قـانون ،    )٢٣(و نيز ماده    ) ٣(ماده    )٦( با توجه به تبصره ذيل بند        - ٤٢ماده    

 : شود زيست به شرح زير تفكيك مي
 :  حدود وظايف شيالت در آبهاي داخلي-الف  
 انجام بررسيهاي ليمنولـوژيكي و اآولـوژيكي در منـابع آبهـاي داخلـي آـه ضـرورت معرفـي يـا پـرورش آبزيـان بـه                             - ١

زيـست بـراي انجـام ايـن        نقطه نظرهاي سازمان حفاظت محيط      . شده است   تشخيص شيالت ايران در آنها مشخص     
بررسـيهاي ليمنولـوژيكي و اآولـوژيكي در     انجـام . قبيل مطالعات تهيه و به صـورت دسـتورالعمل منتـشر خواهـد شـد         

آيين   مناطق آبي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تاالبهاي بين المللي بر اساس فهرست پيوست اين                
 . واهد شدنامه با تاييد سازمان حفاظت محيط زيست انجام خ

هاي نگهـداري و       بررسي هريك از منابع آبهاي داخلي از نظر امكان معرفي يا پرورش انواع آبزيان و تعيين ظرفيت                 - ٢
 . توليد
 ) هاي موجود عالوه بر گونه (هاي مناسب پرورشي   تعيين گونه- ٣
هـاي    اند به اسـتثناي محـيط       دههاي مناسب آبزيان در آبهاي داخلي آه بررسي ش           آبزي دار آردن و پرورش گونه      - ٤

اين آيين نامـه آـه آبـزي دار آـردن آنهـا بـا تـصويب سـازمان حفاظـت محـيط                آبي حساس مندرج در فهرست پيوست     
 . گيرد زيست انجام مي

 بهره برداري تجاري يا صدور پروانه بهره برداري از منابع آبزي دار شده و منابعي آه برنامه ريزي براي پـرورش در                       - ٥
آبي مندرج در فهرست پيوست اين آيين نامـه، بهـره بـرداري برابـر ضـوابط ارايـه         هاي  در محيط . نجام شده است  آنها ا 

 .شده توسط سازمان حفاظت محيط زيست بوسيله شيالت انجام خواهد شد
  دارا بودن گواهي بهداشتي و سالمت آبزيان قبل از رها سازي آنها در آبهاي داخلي الزامي است - ٦
 . هاي موجود در آشور انتخاب خواهند شد هاي آبزيان پرورشي حتي االمكان از انواع بومي يا از گونه  گونه- ٧

  وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در آبهاي داخلي، -ب 
 اعالم ضوابط و معيارهاي انجام مطالعات مرتبط با آبزي دار آردن و پرورش انواع آبزيان در آبهـاي داخلـي آـشور،                       - ١

 . آبزيان مورد نظر شيالت براي رها سازي اي، آميت و آيفيت  گونهارزيابي
 . اند اي آبزياني آه از سوي شيالت براي رها سازي در منابع آبهاي داخلي يا پرورش انتخاب شده  تشخيص گونه- ٢
 . يابند  پايش آبهاي داخلي آه در آنها انواع آبزيان رها سازي شده و پرورش مي- ٣
هاي آبي منـدرج در فهرسـت پيوسـت ايـن آيـين نامـه بـا توجـه بـه قـوانين و مقـررات سـازمان                              حيط مديريت در م   - ٤

 .حفاظت محيط زيست



آيين نامه اجرايي قانون شكار و صيد، صدور پروانـه          ) ١٧(قانون حفاظت محيط زيست و ماده       ) ٨( به استناد ماده     - ٥
هاي داخلي آه از طريق شيالت آبـزي دار شـده اسـت             استثناي آن دسته از منابع آب       صيد ماهي در آبهاي داخلي به     

 . شود توسط سازمان حفاظت محيط زيست انجام مي
 پايش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صيد ماهي توسط سازمان حفاظت محيط زيست از مخازن مـذآور      -تبصره    

 . وزارت نيرو باشد آه آبزي دار شده است بايد با مجوز
 انجام مفاد وظايف مشخص شده براي سازمان حفاظت محيط زيـست و شـيالت ايـران،     به منظور هماهنگي در   -ج  

 . شود نمايندگان دو طرف تشكيل مي گروه آاري مشترآي متشكل از
 فعاليتهاي صيادي : فصل ششم 
 شيالت براساس طرح مديريت ذخاير آبزيـان نـسبت بـه صـدور پروانـه صـيد بـا رعايـت شـرايط ذيـل اقـدام                            - ٤٣ماده    

 : ( )ندآ مي
 : الف ـ شرايط صدور پروانه صيد با استفاده از شناور عبارتند از 
 .  دارا بودن پروانه بهره برداري از سازمان بنادر و آشتيراني- ١
 .  دارا بودن بيمه نامه معتبر براي شناور صيادي- ٢

ده از شـناور، داشـتن    شرط صدور پروانه صيد براي اشخاص حقيقي و حقوقي و گروههاي صيادي بـدون اسـتفا              -ب  
 . گواهي نامه صيادي است

توانند بر روي شناورها بكار گيرنـد آـه داراي شـرط مـذآور در                  صاحبان شناورهاي صيادي فقط افرادي را مي       -تبصره    
 . اين ماده باشند) ب(بند 

دارنـدگان پروانـه    تواند بر اساس طرح مديريت ذخاير آبزيان نسبت به سهميه بندي صيد براي                 شيالت مي  - ٤٣ماده    
 . صيد اقدام آند

توانند پس از موافقت آتبي شيالت نسبت به انتقال پروانه صـيد خـود بـراي مـدت                    دارندگان پروانه صيد مي    - ٤ماده    
) ٤٤(مدت اعتبار پروانه يا آليه سهميه به اشخاص واجد شرايط منـدرج در مـاده              معين يا سهيمه معين يا براي تمام      

 . م آننداين آيين نامه اقدا
 . شود  پروانه صيد انتقال يافته در دفتر شيالت به نام انتقال گيرنده ثبت مي- ١تبصره  
 در صورت فوت دارنده پروانه صيد در مدت اعتبار آن، پروانه مذآور بـا امكـان تمديـد آن بـه ورثـه وي منتقـل                           - ٢تبصره    

 . خواهد شد
 . باشد قانون ممنوع است بر عهده شيالت مي) ٢٢(نها طبق ماده  تعيين ابزار و ادوات صيادي آه فروش آ- ٤٦ماده  
 :ماه در فصل صيد به حالت تعليق در آورد ) ٣(تواند در موارد ذيل پروانه صيد را تا مدت   شيالت مي- ٤٧ماده  
 .  عدم رعايت موارد ذآر شده در پروانه صد- ١
 . ون آسب موافقت آتبي شيالت در اختيار قرار دادن پروانه براي صيد به ديگران بد- ٢
 .  عدم رعايت ضوابط بهداشتي و آنترل آيفيت منطبق با اين آيين نامه- ٣
 .  هر گونه انتقال غير مجاز محصوالت صيادي به شناورهاي غير مجاز يا به خارج از آشور- ٤
 .  صيد در مناطق يا فصول ممنوعه- ٥
 . ديده است صيد گونه هايي آه صيد آنها ممنوع اعالم گر- ٦
 .  نگاهداري آالت و ادوات و مواد غير مجاز در شناور بدون آسب مجوز از شيالت- ٧
 . حمل و نگهداري محصوالت صيد غير مجاز در شناور - ٨
هـاي منطبـق بـا مقـررات بـين المللـي راه                عدم رعايت مقررات مربوط به نصب پالك شناسايي، عاليـم و نـشانه             - ٩

 . صيددريايي و روشهاي مختلف 
قانون به منظور حفاظت و بازسازي ذخاير آبزيـان و    ) ١٤(و ماده   ) ٣( ماده   ٣تواند در اجراي بند        شيالت مي  - ٤٨ماده    

 . پروانه صيد را در برخي مناطق به طور موقت تا رفع ضرورت تعليق يا ابطال نمايد اعمال مديريت صيد و ذخاير،
قـانون آـه دوبـار     ) ٢٢(پروانه صيد مرتكبين جـرايم بنـدهاي ب و ج مـاده             تواند نسبت به ابطال        شيالت مي  - ٤٩ماده    

 .اند اقدام نمايد محكوميت قطعي يافته
 .  مدت اعتبار پروانه صيد از تاريخ صدور حداقل يك فصل صيد و حداآثر آن يك سال شمسي است- ٥٠ماده  
ا نوع صيد حداآثر به ميزان مبـالغ مـذآور در            شيالت مجاز است بابت صدور پروانه صيد، ساالنه متناسب ب          - ٥١ماده    

 . ساالنه شناور يا گروههاي صيادي به عنوان تعرفه پروانه صيد دريافت نمايد جدول ذيل و به نسبت ارزش صيد



 جدول نرخ تعرفه پروانه صيد  
 گونه نرخ تعرفه  

 ) درصد (پروانه صيد 
 %٣شوند  آف زياني آه با روش ترال صيد مي 
 %١يد شده با تور گوشگير هاي ص گونه 
 %١شوند  صيد مي )قفس  (آف زياني آه با گرگوي  
 %٤ميگو  
 %٤البستر  
 %٨آرتميا  
 %٢آيلكا  
 %١) درياي خزر (ماهيان استخواني  
 %١ماهيان صيد شده در آبهاي داخلي حوزه فعاليت شيالت  
 %٤تن ماهيان صيد شده توسط شناورهاي خارجي با روش النگ الين  
 %٢٠ن ماهيان صيد شده توسط شناورهاي خارجي با روش پرساين ت 
 %١٠آيلكاي صيد شده توسط شناورهاي خارجي  
 ارزش پايه صيد براساس ميانگين قيمت عمده فروشي سال قبـل و ميـزان صـيد براسـاس ميـانگين صـيد                  - ١تبصره    

 . سه ساله گذشته خواهد بود
هاي منتهي به درياي خزر تـا مـسافتي از مـصب               براي صيادان در رودخانه     تعرفه صدور پروانه صيد با قالب      - ٢تبصره    

 .باشد  ريال مي٢٥٠٠٠٠دارد ساالنه  آه در حوزه فعاليت شيالت قرار
 . شود  تعرفه پروانه صيد شناورهاي خارجي به ارزهاي معتبر خارجي حسب نظر شيالت دريافت مي- ٣تبصره  
آننـد موظـف بـه ارايـه اطالعـات و             صيد مـي    قانون ، ) ٢(ر آبهاي موضوع ماده      آليه شناورهاي صيادي آه د     - ٥٢ماده    

مشخصات شناور، عمق آب در صيدگاه تاريخ رفت و برگشت روش صـيد، نـوع و                  آمار شامل طول و عرض جغرافيايي،     
شكل آنـد در قالـب فرمهـاي متحدالـ          خواست مي   ميزان صيد ساعت توراندازي و ديگر اطالعتي آه شيالت آنها را در           

 . باشند ارايه شده توسط شيالت، مي
 آليه گروههاي صيادي فاقد شناور مستقر در ساحل موظفند آمار و اطالعات مورد نظـر شـيالت را در موعـد           -تبصره    

 . مقرر به شيالت ارايه دهند
ر  شناورهاي صيادي موظفند حسب درخواسـت شـيالت ترتيـب اسـتقرار نـاظران را در طـول مـدت صـيد د                - ٥٣ماده    

 . ثبت و درج و ارايه آمار و اطالعات صحيح بنمايند شناور داده و همكاريهاي الزم را جهت
قـانون، محـدوده    ) ١٠(شـيالت موظـف اسـت در اجـراي مـاده               به منظور حمايت از صيادان صيد سـاحلي ،         - ٥٤ماده    

 . انون تفكيك نمايدق) ٢(شناورهاي صيد سنتي در آبهاي موضوع ماده  فعاليت شناورهاي صيد صنعتي را از
 صندوق بيمه محصوالت آشاورزي مكلف است انواع آبزيان صيد شده را به ميـزان سـهميه صـيد مقـرر در            - ٥٥ماده    

 . حوادث ذيل بيمه نمايد پروانه يا ظرفيت شناور در قبال
  فساد محصول به داليلي مانند خرابي شناور يا خرابي موتور آن - ١
 . شناور و آارآنان را به خطر انداخته و آنها را مجبور به ريختن محصوالت به دريا نمايد عوامل قهري آه سالمت - ٢
 . سرقتهاي دريايي، آتش طوزي و انفجار - ٣
 . باشند  آليه شناورهاي صيادي موظف به نصب پالك شناسايي واگذار شده توسط شيالت مي- ٥٦ماده  
يم و نشانه هايي آه روشهاي مختلف صـيد و فعـال بـودن شـناور                 آليه شناورهاي صيادي موظفند از عال      - ٥٧ماده    

 .استفاده نمايند آند صيادي را در دريا مشخص مي
 . نمايد ها را دستورالعمل اجرايي شيالت مشخص مي  نحوه استفاده از اين عاليم و نشانه-تبصره  
) ١٣( صـاحب پـرچم موضـوع مـاده          نامه منعقد شده بين دولت جمهـوري اسـالمي ايـران و دولـت                موافقت - ٥٨ماده    

 .مقررات موضوعه حاوي موارد ذيل باشد قانون بايد ضمن رعايت ساير قوانين و
 .هاي قابل استحصال و ميزان صيد مجاز   تعيين تعداد شناورهاي صيادي مجاز، روش صيد، انواع گونه- ١



اي تـصويب تـدابير مناسـب جهـت        پيش بيني تعهدات دولت صاحب پرچم يـا سـاير نهادهـاي ذي صـالح ديگـر بـر                   - ٢
نامه يـا سـاير قـوانين و مقـررات جمهـوري              مقررات و شرايط مندرج در موافقت       تضمين اينكه شناورهاي متعلق به آنها     

 . اسالمي ايران را رعايت نمايند
 الزام مالكين شناورهاي صيادي خارجي به دادن اطالعات ادواري منظم در خـصوص فعاليتهـاي صـيادي خـود بـا                       - ٣

 .رعايت شرايط مقرر در اين آيين نامه 
 الزام به رعايت مقررات و تدابير اتخاذ شده از طرف جمهوري اسالمي ايران در جهت حمايـت از فعاليتهـاي صـيد                       - ٤

 .ساحلي 
 پيش بيني حضور بازرسان يا ناظران ايراني بـر روي شـناورهاي صـيادي خـارجي در تمـام مـدت فعاليـت آنهـا در                           - ٥

 . قانون) ٢(ماده آبهاي موضوع 
 اي و غيره   پيش بيني ساير تدابير و مقررات مورد توافق طرفين از قبيل انتقال تكنولوژي، آموزش حرفه- ٦
توانند براي شرآتهاي ايراني صيد نمايند آه         قانون در صورتي مي   ) ١٣( شناورهاي خارجي براساس ماده      - ٥٩ماده    

 . ييد شيالت برسدتا قرارداد منعقد شده بين مالكين آنها به
 شناورهاي صيادي خارجي آه در آبهاي تحت حاآميت يا صالحيت جمهوري اسالمي ايراد قرار دارند يا از                  - ٦٠ماده    

باشند بايـد ابـزار و ادوات صـيد خـود را بـه ترتيبـي در شـناورها قـرار                       در اين آبها نمي     آنند و مجاز به صيد      آن عبور مي  
عـدم رعايـت مقـررات ايـن مـاده عبـور              در صـورت  .  صـيد مـورد اسـتفاده قـرار گيرنـد          دهند آه نتوانند بـه راحتـي بـراي        

 . گردد المللي با آنها رفتار مي شناورهاي خارجي بي ضرر تلقي نگرديده و مطابق با مقررات داخلي و بين
 . گردد  مي نحوه قرار گرفتن ابزار و ادوات صيد در شناورهاي خارجي موضوع اين ماده توسط شيالت معين-تبصره  
 شناورهاي صيادي خارجي بايد با اسـتفاده از وسـايل مخـابراتي مقتـضي ورود و خـروج خـود را از آبهـاي                         - ٦١ماده    

اسالمي ايران همچنين موقعيـت جغرافيـايي و فعاليتهـاي صـيادي خـود در مـدت        تحت حاآميت و صالحيت جمهوري   
 . اطالع آن برسانند شيالت بهحضور در اين آبها را در فواصل زماني منظم و مقرر توسط 

 ورود شناورهاي صيادي خارجي بـه آبهـاي تحـت حاآميـت و صـالحيت جمهـوري اسـالمي ايـران منـوط بـه                          -تبصره    
آشتيراني بوده و همچنـين شـناورهاي مزبـور در هنگـام خـروج از بنـادر و آبهـاي         آسب مجوز ورود از سازمان بنادر و    

 . دريافت نمايند روج از سازمان بنادر و آشتيرانيبايست مجوز خ موضوع اين آيين نامه مي
قانون مشغول صيد است موظف به رعايت       ) ٢( هنگامي آه شناور صيادي خارجي در آبهاي موضوع ماده           - ٦٢ماده    

 : باشد موارد ذيل مي
  برافراشتن پرچم آشور متبوعه خود - ١
 . ر دو طرف سينه و قسمت پاشنه شناور برافراشتن پرچم جمهوري اسالمي ايران بر روي دآل اصلي د- ٢
 .  ثبت نام شناور با حروف درشت بر بدنه و دآل آشتي- ٣
 هاي فني و ايمني مربوط به شناور و خدمه   همراه داشتن گواهي نامه- ٤
اي الزم براي جبران خسارت احتمالي آلودگي و خسارت به بندر و تأسيسات سـاحلي و                   دارا بودن پوشش بيمه    - ٥

 .  به شناورهاي ديگرخسارت
 ناخدا و ساير آارآنان شناور صيادي خارجي در حـين صـيد در آبهـاي تعيـين شـده موظـف بـه همكـاري و                  - ٦٣ماده    

 : باشد باشند اين دستورات شامل موارد ذيل مي مي رعايت دستورات مسئولين ذي ربط
  همكاري با بازرسان مجاز جهت انجام هر نوع بازرسي - ١
 اور به بندر در صورت درخواست مسئولين ذي ربط  هدايت شن- ٢
باشـد آـه شـيالت     مـي ) فرمـي   ( ناخداي شناور موظف به داشتن دفتر چه عمليات روزانه براساس نمونه             - ٦٤ماده    

 . باشد اقدامات انجام شده شناور در هنگام صيد مي آند، اين دفترچه ويژه ثبت آليه ارايه مي
 .  با استفاده از راديو گزارش روزانه خود را به شيالت مخابره نمايد ناخداي شناور بايستي-تبصره  
هـاي ذيـل بـا نماينـده معرفـي شـده توسـط شـيالت                   ناخدا و تمام خدمه شناور موظف هـستند در زمينـه           - ٦٥ماده    

 : همكاري نمايند
  ورود به شناور جهت انجام امور علمي و بازرسي ادوات و ابزار صيد - ١
 ات بارگيري و تخليه شناور در زمان و مكان تعيين شده توسط شيالت  انجام عملي- ٢
 در دسترس قرار دادن موارد ذيل و استفاده از تسهيالت و تجهيزات شناور آه از نظر نماينده مذآور بـراي اجـراي    - ٣

 . وظايف وي مفيد هستند



صـيد در روي عرشـه، محـل نگهـداري،           دسترسي آامل به محل استقرار ناخدا و ساير آار آنان شناور، محل              -الف    
 . عمل آوري، توزين و انبار ماهي

  نمونه برداري -ب 
 دسترسي آامل به محل نگهداري گزارشهاي شناور، دفتر ثبت عمليات و اسناد به منظور بازرسـي گزارشـها و                    -ج  

 . تكثير اسناد
 عاليتهاي صيادي  دسترسي آامل به وسايل و تجهيزات ناوبري و آمك ناوبري مربوط به ف-د  

  ساير اطالعات مربوط به صيد -ه 
 ناخدا يا هيچيك از خدمه شناور حق تعرض، جلـوگيري از انجـام وظـايف، مقاومـت يـا بـه تـأخير انـداختن امـور يـا             - ٤

 . غيره به بازرسان در انجام وظايف آنان را ندارند جلوگيري از ورود به آشتي، اخطار و
مين محل استراحت، غذا و ساير تسهيالت از قبيل تسهيالت دارويي يك بازرس در حـد                 ناخدا موظف به تأ    - ٦٦ماده    

 . باشد يك افسر مي
هاي سفر بازرس يا بازرسان از بند جمهوري اسالمي ايران بـه شـناور و بـالعكس و همچنـين                       آليه هزينه  - ٦٧ماده    

 . ره آننده شناور يا نماينده او تأمين شودبازرسي بايد به وسيله مالك يا اجا پوشش آامل بيمه براي انجام امور
 . شود  ناخدا يا اجاره دار شناور در جمهوري اسالمي ايران نماينده تام االختيار مالك شناخته مي- ٦٨ماده  
 دارنده مجوز صيد شناور صيادي خارجي موظف است حسب نظر شيالت بخشي از آارآنان شـناور خـود                   - ٦٩ماده    

 . ار دهدرا از اتباع ايران قر
اي افـراد معرفـي شـده توسـط شـيالت              مالك يا ناخداي شـناور صـيادي خـارجي ملـزم بـه آمـوزش حرفـه                 - ٧٠ماده    

 . شود ناخداي شناور تعيين مي باشد تعداد اين افراد با توافق شيالت و مي
 .  صيد پستانداران دريايي در تمام فصول و مناطق ممنوع است- ٧١ماده  
قانون منوط به اجازه آتبي شيالت اسـت آـه بـر    ) ٢(ليات صيد تحقيقاتي در آبهاي موضوع ماده  انجام عم - ٧٢ماده    

 . گردد طرف متقاضي ايراني يا خارجي صادر مي اساس طرح عمليات ارايه شده از
تواند در صورت ضرورت شناورهاي صيد علمي تحقيقـاتي را از محـدوديتهاي زمـاني، مكـاني،                    شيالت مي  - ٧٣ماده    

اين امـر بايـد در پروانـه صـادر شـده قيـد              . مندرج در طرح مديرت ذخاير آبزيان معاف آند         اي و ابزاري صيد     ، گونه روشي
 . گردد

 شناورهاي صيد علمي تحقيقاتي موظف بـه قبـول حـضور نـاظران تحقيقـاتي آـه از طـرف شـيالت معـين                - ٧٤ماده    
 باشند،  گردند، مي مي

جمع آوري شده طي عمليات صيد علمي تحقيقـاتي و همچنـين نتـايج حاصـل از                 ها و اطالعات       آليه داده  - ٧٥ماده    
گـردد، قـرار      در اختيار شيالت يا هر دستگاه ديگري آه توسط شيالت معين مي             ها و اطالعات    تجزيه و تحليل اين داده    

 . شود داده مي
 ضوابط روشهاي آنترل محصوالت آبزي : فصل هفت 
بايـد داراي انبـار نگهـداري عـايق بنـدي و غيـر قابـل نفـوذ نـسبت بـه حـشرات و                          آليه شناورهاي صيادي     - ٧٦ماده    

انبارهـا  . صاف و قابل شستشو برخوردار و هنگام اسـتفاده آـامًال تميـز باشـند                حيوانات موذي بوده از سطوح داخلي     
ينـان  محـصوالت شـيالتي صـيادي اطم        بايد طوري طراحي شود آه از عدم تماس آب حاصل از ذوب يـخ يـا پـساب بـا                   

 . حاصل شود
 . شود  ضوابط عمل آوري بر روي شناورهاي صيادي توسط شيالت معين مي-تبصره  
 آليه صاحبان تأسيسات و اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي خريد و تحويل گيري صـيد از سـاحل بايـد                     - ٧٧ماده    

 . نمايند مجوز تحويل گيري از شيالت دريافت
 آند   شيالت اعالم مي شرايط صدور مجوز تحويل گيري را- ١
 تأسيسات عمل آوري آبزيان از نقطه نظر مـسائل فنـي، سـاختماني و بهداشـتي بايـد شـرايط و ضـوابط تعيـين                          - ٢

 . شده توسط شيالت را دارا باشند
 . باشند ملزم به نصب برچسب مشخصات بر روي توليدات خود مي  آليه تأسيسات عمل آوري،- ٣
د داراي نام و نشاني واحد توليـدي ، شـماره سـري سـاخت، شـماره پروانـه بهـره                      برچسب واحد عمل آوري باي     - ٤

 . تاريخ توليد و انقضاي مصرف و شرايط نگهداري باشد ترآيبات محصول، برداري، ميزان و نوع مشخصات و



سات عمل قانون از تأسي) ٣(توانند به منظور ايفاي وظايف و مأموريتهاي محوله در ماده   آارشناسان شيالت مي  - ٥
 . باشند بازديد به عمل آورند و صاحبان آنها موظف به همكاري مي آوري و مزارع تكثير و پرورش آبزيان

 ضوابط آنترل آيفي حمل و نقل و نگهداري آبزيـان در شـناورهاي صـيادي، بنـادر صـيادي و مـزارع توسـط                         - ٧٨ماده    
 . گردد شيالت اعالم مي

ميگو و ساير آبزيان و توليد آنها در داخـل            الرو، بچه ماهي ،     ه اعم از تخم چشم زده ،       انتقال آليه آبزيان زند    - ٧٩ماده    
 شيالت است  آشور منوط به آسب مجوز از

 حفاظت از محيط زيست آبزيان : فصل هشتم 
 ايجاد هر گونه آلودگي مؤثر يا انتشار بيماريهاي مسري و تخليه فاضالبهاي صنعتي، شهري و آـشاورزي                  - ٨٠ماده    

قانون قبل از تصفيه و اطمينان از اينكه آب خروجي حاوي هيچ گونه ترآيـب               ) ٢(بطور مستقيم به آبهاي موضوع ماده     
 . نيست، ممنوع است يا ترآيبات مضر براي منابع آبزي باالتر از حد استانداردهاي تعيين شده

بـا همـاهنگي سـازمان مـديريت         استانداردهاي موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيـست و             - ١تبصره    
 . شود دستگاههاي ذيربط تعيين و اعالم مي منابع آب آشور، شيالت و ساير

 .  شيالت مكلف است پس از طرح شكايت ضمن تعيين ميزان خسارات وارده تقاضاي ضرر و زيان نمايد- ٢تبصره  
ضـوع آن، نحـوه همكـاري بـين شـيالت و             قانون و به منظور آشف و تعقيب جرايم مو         ٢١٩( در اجراي ماده     - ٨١ماده    

رسـد،    دستورالعمل مشترآي آه بـه تـصويب وزارت جهـاد سـازندگي و وزارت آـشور مـي                   نيروهاي انتظامي بوسيله  
 . مشخص خواهد شد

  معاون اول رييس جمهور-حسن حبيبي  




