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  بسمه تعالی

  

و خرده ) دپو(محل نگهداری عمده/ عمده فروشیگردش کار صدور مجوز 

  فروشی ماهی زنده

جهـت  ) شخصیت حقیقی یا حقوقی   (ارائه تقاضای کتبی و ثبت در دفاترشیالت استان توسط متقاضی            -1
   .صدور مجوز

 .انجام بازدید محل مورد نظر توسط کارشناسان شیالت -2

  . روز می باشد15حداکثر مدت زمان انجام بازدید از تاریخ ثبت تقاضا، به مدت : تبصره          

درصورت مثبت بودن نظر کارشناسی تقاضای صدور مجوز مربوطه در دستور کار کمیـسیون صـدور                  -3
  .مجوز استان قرار می گیرد

به صدور مجوز فوق اقـدام       نسبت   جهاد کشاورزی استان  /استاندرصورت موافقت کمیسیون، شیالت      -4
 .خواهد نمود

 اعـالم نتیجـه و   نسبت بهپس از انجام بازدید    روز   15 مدت   ظرف  شیالت استان موظف است حداکثر      : تبصره  
  . اقدام نماید با امضاء رییس کمیسیون صدور مجوز بهتدر صورت موافقت نسب

  :  به شرح ذیل می باشد  استانهای غیرساحلیاعضای کمیسیون

  )رئیس کمیسیون(س سازمان جهاد کشاورزی استان  رئی-1
  )دبیر( آبزیان استان  شیالت و مدیر امور-2
  )عضو( رئیس شبکه دامپزشکی استان -3

  : اعضای کمیسیون استانهای ساحلی به شرح ذیل می باشد 

  )رییس کمیسیون(مدیرکل شیالت استان -1
  )عضو ( استاندامپزشکیشبکه  رییس -2
  )دبیر(د کیفیت  رییس گروه بهبو-3

  .ندیابکارشناسان ذیربط حسب مورد و بدون حق رای می توانند در کمیسیون مربوطه حضور : تبصره 



 ٢

  : مدت اعتبار 

 و در صورت درخواست متقاضی جهـت        بوده سال از تاریخ صدور      یک  در نوبت اول   نظرمدت اعتبار مجوز مورد     
برای هربـار تقاضـا در نوبـت هـای بعـدی            اعتبار مجوز   طه   کمیسیون مربو  تائید و   انجام بازدید مجدد   با   ،تمدید
  .شدتمدید خواهد  سال 2 بمدت

  

  : مدارک الزم 

  )برای افراد ذکور مشمول قانون(معافیت  کارت برگ پایان خدمت نظام وظیفه و یا تصویر -1

  صفحه اول شناسنامهتصویر -2

  آخرین مدرک تحصیلیتصویر -3

 3×4 قطعه عکس 3 -4

 )سند رسمی ، بنچاق ، قولنامه ، مبایعه نامه یا اجاره نامه معتبر(مدارک مالکیت مکان عرضه  -5

 ) شیالتتوسط کارشناسان(اضی گزارش کارشناسی از امکانات متق -6

 تقاضانامه صدور مجوز  -7

 .اصل نتایج آزمایش آب ، انجام شده توسط آزمایشگاه های مور تائید شیالت -8

  ی شیالتهایموافقت کمیسیون صدور مجوز -9

  

  :دات دارندگان مجوز تعهوظائف و 

  .متعهد به ارائه اطالعات ، اسناد و مدارک الزم به شیالت می باشند -1

سـازمان آب    ( را با تشخیص شیالت    قبل از هرگونه اقدام اجرائی الزم است تائیدیه سازمانهای ذیربط          -2
 .نماینداخذ و ارائه ...) ط زیست و یاری ، مح، شهرد

رالعملهای توتر اسناد رسـمی دال بـر رعایـت ضـوابط و دسـ             تعهدنامه محضری ثبت شده در دفا     ارایه   -3
 .و همکاری کامل با کارشناسان و بازرسان شیالت در هنگام بازدید می باشدابالغی از طرف شیالت 

 .واگذاری مجوز به غیر و بدون اطالع و هماهنگی شیالت ممنوع می باشد -4



 ٣

تورالعملهای موضوعه شیالت و نیـز      و مقررات دس   مفاد مندرج در آن      تمامیدارنده مجوز موظف است      -5
  .ضوابط بهداشتی مورد نظر مراجع ذیصالح را رعایت نماید

 

  :مرجع حل اختالف

 شیالت ایران بعنوان مرجع حل اختالف احتمـالی فـی           سازماندفتر بهبود کیفیت،فرآوری و توسعه بازار آبزیان        
  .الجرا می باشدمابین متقاضی و شیالت استان بوده و تصمیمات اتخاذ شده الزم ا

  

  :پیوست 

  :مالحظات کلی بهداشتی) الف

ار بر روی بهداشت و سالمت آبزی از قبیل وسایل و تجهیزات برداشت ، حمل ذ عوامل تاثیر گتمامی
سازمان  عرضه و آب مصرفی میبایست مطابق با ضوابط و دستورالعملهای ابالغی از طرف ،و نقل

این عوامل . با مقررات بهداشتی وزارت بهداشت هماهنگ باشد،و همچنین در موارد مورد نیاز دامپزشکی
  :شامل

  : بهداشت فردی .1

تمامی افراد که به هر نحوی در طول این فرایند در ارتباط با ماهی میباشند میبایست واجد کارت 
  .بهداشتی بوده و کلیه ضوابط بهداشت فردی را رعایت نمایند

  : بهداشت ابزار و تجهیزات .2

 تجهیزات مورد اشاره در این آئین کار از قبیل ابزار صید، مخازن جابجائی و نگهداری  ابزار وتمامی
  .جهت عرضه میبایست در شرایط بهداشتی قرار داشته و طبق برنامه مکتوب شستشو و ضدعفونی گردند

  : ضوابط بهداشتی مراکز عرضه .3

بط و یا مجوز عرضه ماهی زنده مراکز عرضه میبایست دارای پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیر)  الف 
  .از شیالت استان مربوطه باشند



 ٤

مجوز مربوطه میبایست پس از کسب استعالم و دریافت پروانه بهداشتی از اداره کل دامپزشکی )  ب 
  .استان صادر گردد

بهداشت محوطه مراکز عرضه زنده میبایست مطابق با ضوابط ابالغی از سوی مراجع ذیصالح )  ج 
 .باشد

  . آب مورد استفاده جهت شستشوی ماهیان پاک شده میبایست واجد شرایط بهداشتی الزم باشد) د 
  

 :زنده   ماهیان عرضه)ب 

  :آب  .1

 نگهداری بوده بنحویکه حد افل استرس بر ماهیان  مناسبآب محل تخلیه میبایست واجد شرایط 
   .ر عرضه ماهی زنده آئین کا شود ، مطابق جدول فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب دروارد

به جهت جلوگیری از انتقال و یا گسترش آلودگی و بیماری های احتمالی از انتقال ماهیان صدمه 
  .دیده ، بیمار و یا مرده و همچنین آب مخازن حمل به حوضچه های نگهداری خودداری شود

  :نگهداری ماهی) وان های(حوضچه .1

هی زنده با توجه به میزان عرضه ومحل آن حجم و تعداد حوضچه ها ویا وان های نگهداری ما
الزم بذکر است که در .زنده فروشی ماهیان در دو شکل متفاوت صورت میپذیرد بطور کلی.است متفاوت 

 50برای نگهداری لیتر کمتر باشد، باید توجه داشت 200هر دوشکل حجم مخازن و یا آکوایومها نباید از 
  .می باشدعب آب  مورد نیاز یک متر مک حداقلکیلوگرم ماهی قزل آال

  : وان یا آکواریوم متحرک -2-1

 مواد قابل . از جنسی ساخته شود که قابلیت حاللیت با آب را نداشته باشندمیبایستاین وان ها 
استفاده در ساخت این وان ها عمدتاً پالستیک، فایبرگالس و شیشه بوده و در صورتی که قرار باشد در 

 استیل ویا آلومینیومبجهت جلوگیری از زنگ زدگی استفاده از از فلز استفاده شود ساختمان این وان ها 
  . می شودتوصیه
  



 ٥

  : حوضچه های ثابت -2-2

 ترکیبی از آجر، قیرگونی یا و صاف از جنس بتونمیبایست حوضچه های ثابت نگهداری ماهی زنده 
ارتفاع . ماهیان بسهولت پاک گردند تا عالوه بر صدمه ندیدن ساخته شوندپوشیده شده است سنگ که با 

 ساعت تعیین می 48متر و طول آنها با توجه به میزان عرضه ماهی درهر  وعرض این حوضچه ها یک
 چون از تغییرات ناگهانی دما شده سانتیمتر ساخته 20 تا 10ضخامت دیواره بطور معمول بین .شود

  . د تا تغییر آب براحتی قابل رویت باشدبهتر است رنگ دیواره های مخزن روشن باش. جلوگیری میکند
  

  :ر طراحی حوضچه ها ویا وان های نگهداری ماهی بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیردد

  آسانی شستشو و نداشتن زواید و زاویه های تند درمحل اتصال دیواره ها )1

 حداقل فضای مرده و غیر قابل استفاده )2

 چه یا وانشیرها و دریچه های تخلیه آب در کف حوض )3

 تعبیه محل هایی برای نصب پمپ های هوا درکف حوضچه ها  )4

در صورت .به منظور خروج گازهای سمی و اکسیژن رسانی بهتر بایستی هوادهی از کف صورت گیرد )5
تراکم بسیار باال بهتر است بخشی از آب ورودی به مخزن را بوسیله  لوله های با منافذ ریز بصورت 

 . نمودسانی بهتر وارد فواره ای بجهت اکسیژن ر

 تعبیه محلهایی برای نصب پمپ آب )6

  .در صورت استفاده از آب شهری کلردار بایستی ابتدا هوادهی گردد تا کلر آن خارج شود )7
 

  : پمپ ها و لوله های انتقال آب و هوادهی-3

اب می نوع و ظرفیت پمپ با توجه به نحوۀ بهره برداری، حجم آب مورد استفاده ومیزان هوادهی انتخ
 ولی در نهایت دستگاهها میبایست بگونه ای تعبیه و تنظیم گردند که اکسیژن محلول درآب را بر شود

  .حسب وزن ، نوع و گونه ماهی تامین نمایند
  
  



 ٦

  : فیلترها-4

 ماهی زنده در فروشگاه می بایسته ض ساعت در سیستم عر48 از برای نگهداری ماهی کمتر
در هنگام استفاده از آب چرخشی  تفاده از توری ریز پاالیشگرتجهیزات تصفیه فیزیکی یعنی اس

  .مورد توجه قرار گیرد) سیرکوالسیون(
چنانچه مدت حضور ماهیان در مخزن سیستم عرضه زنده بیش از سه روز طول بکشد و تعویض آب 

  . کردتکمیلی استفادهبسیار کم باشد بایستی از سیستم های تصفیه 
  

  : ز سایر تجهیزات موردنیا-5

  : مورد نیاز یک فروشگاه عرضه است نیزتجهیزات ذیل، آب و برق ، عالوه بر امکانات فضای ضروری

 .ساچوک جهت صید و انتقال ماهی بکار میرود )1

 . برای توزین ماهی-ترازو )2

 که میبایست دارای سطح صاف از جنس مناسب و میز مخصوص فیله کردن ماهی و متعلقات آن )3
 . همچنین مجرای خروج آب باشدفابل شستشو و ضد عفونی و

مجرای خروج آب زائد حاصل از شستشوی ماهی و میز کار میبایست مستقیماً به خروجی : نکته مهم )4
  .طه جلوگیری شودوفاضالب متصل تا از آلوده نمودن مح

  .اتمام جمود نعشیجانسپاری ماهی تا  جهت مناسب  با عمقظروف )5
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  "بسمه تعالی"

  
  )دپو(محل نگهداری عمده / روشی ه فمجوز عمد

  فروشی ماهی زندهو خرده 
  

ر بدینوسیله موافقت کمیسیون صدور مجوز با تاسیس یک واحد نگهداری و عرضه مـاهی زنـده د                

ــتان                   ــتان                      اسـ ــدوده شهرسـ ــای  محـ ــام آقـ ــه نـ ــانم                               /       بـ خـ

     تن مـاهی زنـده در روز و در محلـی بـه                      با ظرفیت  نگهداری        .                                            

مدیریت / اداره کل شیالت   به مترمربع بر اساس تقاضای ارایه شده توسط نامبرده             مساحت

  .          به مدت           اعالم می گرددامور شیالت و آبزیان استان      

دارنده این مجوز می تواند بر اساس ضوابط و مقررات سازمانهای ذیربط که جـزء الینفـک ان و الزم                    

  .االجراء می باشد اقدامات الزم را جهت تاسیس واحد مورد نظر به مرحله اجراء در آورد

طه با تقاضای کتبی بهره بردار امکان پذیر می         تمدید این مجوز مطابق دستورالعمل صدور مجوز مربو       

  .باشد

  

                                                    

                                                        رییس سازمان جهاد کشاورزی استان

                                                     مدیر کل شیالت استان

  : رونوشت 
  اداره کل دامپزشکی استان 
  مجمع امور صنفی مربوطه

  پرونده متقاضی
    

  

  



 ٨

  "بسمه تعالی"  

  

  تعهدنامه 

  
 با آگاهی و اطالع دقیق از شرایط و مقـررات صـدور                                                     اینجانبان  / اینجانب  

  . ل را بطور کامل رعایت نمایم موارد ذیمجوز عمده فروشی ماهی زنده متعهد می گردم

کلیه شرایط و مقررات و استانداردهای بهداشتی و همچنین آیین نامـه هـای ابالغـی از                 رعایت   -1

  .مراجع ذیصالح  طرف سازمان شیالت ایران و سایر 

کلیه اطالعات صحیح  و اسناد و مدارک الزم را به شیالت تحویل داده و اجرا و بهـره بـرداری را        -2

  .با طرح ارایه شده به انجام رسانم کامال مطابق 

سازمان آب ، شهرداری ، محیط زیست و        ( قبل از هرگونه اقدام اجرائی تائیدیه سازمانهای ذیربط        -3

 .اخذ و ارائه نمایم  را با تشخیص شیالت)غیره 

 .همکاری کامل با کارشناسان و بازرسان شیالت در هنگام بازدید ها را معمول دارم -4

 . بدون اطالع و هماهنگی شیالت به هیچوجه به سایر افراد واگذار ننمایممجوزهای مربوطه را -5

  
     امضاء متعهد شونده        

  
  

دفترخانه اسناد رسمی شماره            حوزه ثبتی            صحت موارد فوق و امضای آقای                            را 
 . گواهی می نماید

 
 

 محل امضاء و مهر دفترخانه                                                          
   

 


