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 ١

 بسمه تعالی

 

 بهره برداري عرضه ماهی زنده/پروانه تاسیسگردش کار صدور 
 

  .جهت صدور مجوز) شخصیت حقیقی یا حقوقی(شیالت توسط متقاضی در ارائه تقاضاي کتبی و ثبت _ 1     

 رم کارشناسی پیوست،بررسی طرح پیشنهادي و تکمیل ف محل مورد نظر  کارشناسیانجام بازدید_ 2     
 .شیالت توسط کارشناس

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

مربوطـه  پس از کسب استعالمات الزم از مراجع ذیربط تقاضاي درصورت مثبت بودن نظر کارشناسی   _ 3 

  . می گیرددر دستور کار کمیسیون صدور مجوز استان قرار

/  پروانـه تاسـیس   نسبت به صـدور  جهاد کشاورزي استان/استاندرصورت موافقت کمیسیون، شیالت   _ 4
 .فوق اقدام خواهد نمودپروانه بهره برداري 

 اعـالم نتیجـه و   نسبت بهپس از انجام بازدید      روز   15 مدت   ظرف  شیالت استان موظف است حداکثر      : تبصره  

 . اقدام نماید با امضاء رییس کمیسیونر مجوز صدو بهتدر صورت موافقت نسب

 : د ن به شرح ذیل می باشصدور پروانه اعضاي کمیسیون

 )رئیس کمیسیون( رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان -1

 )دبیر(استان شیالت  مدیر -2

 )عضو( رئیس شبکه دامپزشکی استان -3

و بدون حـق راي مـی تواننـد در کمیـسیون            حسب مورد   با تائید رئیس کمیسیون     کارشناسان ذیربط    -1تبصره

 .ندیابمربوطه حضور 

 . دبیر کمیسیون موظف است یک نسخه از راي کمیسیون را به متقاضی ابالغ نماید-2تبصره

 دبیر کمیسیون موظف است گزارش صدور پروانه را در دوره هاي زمانی سه ماهه تهیه و به سـازمان                  -3تبصره

 .شیالت ایران ارسال نماید

 



 

 ٢

 :  اعتبار مدت

انجـام   بـا  ، و در صورت درخواست متقاضی جهت تمدیـد بودهاز تاریخ صدور  پروانه تاسیس یکسال    مدت اعتبار   

 بمـدت  در نوبت هاي بعدي تقاضابراي هربار  پروانه بهره برداري    اعتبار   کمیسیون مربوطه    تائید و   بازدید مجدد 

 .شدتمدید خواهد  سال 2

 

 : مدارك الزم 

 )براي افراد ذکور مشمول قانون(معافیت  کارتن خدمت نظام وظیفه و یا  برگ پایاتصویر -1

  صفحه اول شناسنامهتصویر -2

 تصویر کارت ملی -3

  آخرین مدرك تحصیلیتصویر -4

 3×4 قطعه عکس 3 -5

 )سند رسمی ، بنچاق ، قولنامه ، مبایعه نامه یا اجاره نامه معتبر(مدارك مالکیت مکان عرضه  -6

 ) شیالتتوسط کارشناسان(اضی تقگزارش کارشناسی از امکانات م -7

 تقاضانامه صدور مجوز  -8

 .اصل نتایج آزمایش آب ، انجام شده توسط آزمایشگاه هاي مور تائید شیالت -9

  ی شیالتهايموافقت کمیسیون صدور مجوز -10

 پاسخ استعالمات انجام شده  -11

 

 :تعهدات دارندگان مجوز وظائف و 

 .به شیالت می باشندمتعهد به ارائه اطالعات ، اسناد و مدارك الزم  -1

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



 

 ٣

رالعملهاي توتعهدنامه محضري ثبت شده در دفاتر اسـناد رسـمی دال بـر رعایـت ضـوابط و دسـ             ارایه   -3
 .و همکاري کامل با کارشناسان و بازرسان شیالت در هنگام بازدید می باشدیالت ابالغی از طرف ش

اطـالع و  پروانه قبل از صدور ممنوع بوده و در صورت دریافت پروانه بهـره بـرداري پـس از     واگذاري   -4

 . می باشدبالمانعهماهنگی شیالت 

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

 

 :بهداشتیو   فنیمالحظات کلی

 بهداشتیمالحظات  )الف

ار بر روي بهداشت و سالمت آبزي از قبیل وسایل و تجهیزات برداشت ، حمل ذ عوامل تاثیر گتمامی

سازمان ضوابط و دستورالعملهاي ابالغی از طرف بایست مطابق با   می و غیرهآب مصرفی،عرضه،و نقل

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

 :شامل

 : بهداشت فردي .1

تمامی افراد که به هر نحوي در طول این فرایند در ارتباط با ماهی میباشند میبایست واجد کارت 

 . کلیه ضوابط بهداشت فردي را رعایت نمایندبهداشتی بوده و

 : بهداشت ابزار و تجهیزات .2

 ابزار و تجهیزات مورد اشاره در این آئین کار از قبیل ابزار صید، مخازن جابجائی و نگهداري تمامی

 .جهت عرضه میبایست در شرایط بهداشتی قرار داشته و طبق برنامه مکتوب شستشو و ضدعفونی گردند

 : تی مراکز عرضهضوابط بهداش .3

مراکز عرضه میبایست داراي پروانه کسب معتبر از اتحادیه ذیربط و یا مجوز عرضه ماهی زنده )  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

طه مراکز عرضه زنده میبایست مطابق با ضوابط ابالغی از سوي مراجع ذیصالح بهداشت محو)  ج 

 .باشد

 .آب مورد استفاده جهت شستشوي ماهیان پاك شده میبایست واجد شرایط بهداشتی الزم باشد)  د 

 

 :مالحظات فنی )ب 

  :آب  .1

 بر ماهیان  نگهداري بوده بنحویکه حد افل استرس مناسبآب محل تخلیه میبایست واجد شرایط 

  . آئین کار عرضه ماهی زنده شود ، مطابق جدول فاکتورهاي فیزیکی و شیمیایی آب دروارد

به جهت جلوگیري از انتقال و یا گسترش آلودگی و بیماري هاي احتمالی از انتقال ماهیان صدمه 

 .دیده ، بیمار و یا مرده و همچنین آب مخازن حمل به حوضچه هاي نگهداري خودداري شود

 : نگهداري ماهیمخازن .1

بطور .است  نگهداري ماهی زنده با توجه به میزان عرضه ومحل آن متفاوت مخازنحجم و تعداد 

الزم بذکر است که در هر دوشکل حجم .زنده فروشی ماهیان در دو شکل متفاوت صورت میپذیرد کلی
 کیلوگرم ماهی 50اي نگهداريبر لیتر کمتر باشد، باید توجه داشت 200مخازن و یا آکوایومها نباید از 

 .می باشد یک متر مکعب آب  مورد نیاز حداقلقزل آال

 :  متحركمخازن -2-1

 مواد قابل . از جنسی ساخته شود که قابلیت حاللیت با آب را نداشته باشندبایست می مخازناین 

ه قرار باشد در  عمدتاً پالستیک، فایبرگالس و شیشه بوده و در صورتی کمخازناستفاده در ساخت این 

  توصیهاستیل ویا آلومینیومبجهت جلوگیري از زنگ زدگی استفاده از  از فلز استفاده شود آنهاساختمان 

 .می شود

 



 

 ٥

 :  ثابتمخازن -2-2

 که با ترکیبی از آجر، قیرگونی یا و صاف از جنس بتونمیبایست  ثابت نگهداري ماهی زنده مخازن

ارتفاع . عالوه بر صدمه ندیدن ماهیان بسهولت پاك گردند تا ساخته شوندپوشیده شده است سنگ 

ضخامت . ساعت تعیین می شود48متر و طول آنها با توجه به میزان عرضه ماهی درهر   یکآنهاوعرض 

  چون از تغییرات ناگهانی دما جلوگیري میکندشده سانتیمتر ساخته 20 تا 10دیواره بطور معمول بین 

 . خزن روشن باشد تا تغییر آب براحتی قابل رویت باشدبهتر است رنگ دیواره هاي م.

 

 : نگهداري ماهی بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیردمخازنر طراحی د

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

 حداقل فضاي مرده و غیر قابل استفاده )2

 یا وانشیرها و دریچه هاي تخلیه آب در کف حوضچه  )3

 تعبیه محل هایی براي نصب پمپ هاي هوا درکف حوضچه ها  )4

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

 . نمودفواره اي بجهت اکسیژن رسانی بهتر وارد 

 تعبیه محلهایی براي نصب پمپ آب )6

 .گردد تا کلر آن خارج شودو کلرزدایی ستفاده از آب شهري کلردار بایستی ابتدا هوادهی در صورت ا )7
 

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

نوع و ظرفیت پمپ با توجه به نحوة بهره برداري، حجم آب مورد استفاده ومیزان هوادهی انتخاب می 

عبیه و تنظیم گردند که اکسیژن محلول درآب را بر  ولی در نهایت دستگاهها میبایست بگونه اي تشود

 .حسب وزن ، نوع و گونه ماهی تامین نمایند

 

 



 

 ٦

 : فیلترها-4

 ماهی زنده در فروشگاه می بایسته ض ساعت در سیستم عر48 از براي نگهداري ماهی کمتر

چرخشی در هنگام استفاده از آب  تجهیزات تصفیه فیزیکی یعنی استفاده از توري ریز پاالیشگر

 .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 هاي تصفیه 

 

 :  سایر تجهیزات موردنیاز-5

 : مورد نیاز یک فروشگاه عرضه است نیزت ذیلتجهیزا، آب و برق ، عالوه بر امکانات فضاي ضروري

 .ساچوك جهت صید و انتقال ماهی بکار میرود )1

 . براي توزین ماهی-ترازو )2

 که میبایست داراي سطح صاف از جنس مناسب و میز مخصوص فیله کردن ماهی و متعلقات آن )3
 .فابل شستشو و ضد عفونی و همچنین مجراي خروج آب باشد

ب زائد حاصل از شستشوي ماهی و میز کار میبایست مستقیماً به خروجی مجراي خروج آ: نکته مهم )4
  .طه جلوگیري شودوفاضالب متصل تا از آلوده نمودن مح

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

 
 بهره برداري عرضه ماهی زنده/پروانه تاسیس

 

فاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمی ایران و آئین نامه اجرایـی       با استناد به قانون ح    

پروانـه   صـدور  خـود را بـا  موافقـت  جهاد کشاورزي استان  /اداره کل شیالت استان     بدینوسیله  آن ،   

       ر محـدوده شهرسـتان                      اسـتان                   واحـد عرضـه مـاهی زنـده د     بهره بـرداري    /تاسیس  

وعرضـه              تن ماهی زنده        با ظرفیت  نگهداري                                خانم                    / به نام آقاي    

  مترمربع بر اساس تقاضاي ارایه شده توسـط نـامبرده                           در محلی به مساحت    تن در سال  

       اعـالم          به مدت               زیان استان             مدیریت امور شیالت و آب    / اداره کل شیالت      به

 .می گردد

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

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

ابق دستورالعمل صدور مجوز مربوطه با تقاضاي کتبی بهره بردار امکان پذیر مـی         تمدید این مجوز مط   

 .باشد

الزم به ذکر است این پروانه صرفا جهت عرضه ماهی زنده صادر شده و دارنده آن مجـاز بـه انجـام                      

 .فعالیتهاي پرورش ماهی مانند غذادهی نمی باشد

 

 رییس سازمان جهاد کشاورزي استان

 
 

 : رونوشت 
 اره کل دامپزشکی استان اد -
 مجمع امور صنفی مربوطه -
 پرونده متقاضی -



 

 ٨

 "بسمه تعالی" 
 

 تعهدنامه 
 

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

 . ا بطور کامل رعایت نمایم موارد ذیل رمتعهد می گردمماهی زنده بهره برداري /پروانه تاسیس 

کلیه شرایط و مقررات و استانداردهاي بهداشتی و همچنین آیـین نامـه هـاي ابالغـی از                  رعایت   -1

 .مراجع ذیصالح  طرف سازمان شیالت ایران و سایر 

کلیه اطالعات صحیح  و اسناد و مدارك الزم را به شیالت تحویل داده و اجـرا و بهـره بـرداري را        -2

 .طرح ارایه شده به انجام رسانم کامال مطابق با 

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

 .اخذ و ارائه نمایم  را با تشخیص شیالت)غیره 

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

 .ون اطالع و هماهنگی شیالت به هیچوجه به سایر افراد واگذار ننمایممجوزهاي مربوطه را بد -5

 
 
 

 امضاء متعهد شونده           
 
 

 صحت موارد فوق و امضاي آقاي                                  دفترخانه اسناد رسمی شماره            حوزه ثبتی           
 . را گواهی می نماید

 
 

 محل امضاء و مهر دفترخانه                                                      
 
 
 
 
 
 



 

 ٩

  
 چک لیست صدور پروانھ تاسیس/بھره برداری عرضھ ماھی زنده

 

):اشخاص حقیقی(  نام و نام خانوادگی متقاضی -١  
:مدیر عامل و  )حقوقی(نام شرکت  -٢  
: آدرس-٣  

:روستا:                دھستان:            خشب:               شھرستان:               استان   

:نمابر                                 :تلفن   

: آدرس محل اجرای طرح-٤  

 

:ماھی نوع -٥  

:بی             خاویاری              سایرآبی               سردآرم گ  

 

):اسمی( ظرفیت -٦  

                

: نوع مالکیت-٧  

:سمی            اوقافی              استیجاری           واگذاری           سایر ر  

 

: منابع تامین آب-٨  

رودخانھ            چشمھ               کانالھای آبرسانی سازمان آب           قنات            چاه          

:و دریاچھ          سایرتاالب                 سد                 دریا   

 

: ویژگیھای فیزیکو شیمیائی آب-٩  

 منطبق با استاندارد                      نامنطبق با استاندارد   

                      

: نوع مخازن نگھداری-١٠  

: سایرسیمانی           شیشھ ای            فایبر گالس            پی وی سی                     

 

  عوامل بالقوه آلوده کننده آب-١١

 فاضالب کارخانھ ھای صنعتی                          فاضالب شھری             سایر موارد

:عوامل آلوده کننده ای وجود ندارد                       توضیحات  

 

 

    

    

     
   

   
 

    

  



 

 ١٠

: منبع تامین برق-١٢  
ژنراتور                                    تجاری      صنعتی        مسکونی               

 

: فاصلھ زمین تا-١٣  

:محدوده تاسیساتی واحدھای صنعتی  

:محدوده تاسیساتی واحدھای دامی  

:واحدھای آبزی پروری  

:جاده ارتباطی  

  ضوابط فنی و بھداشتی ابالغی از سوی سازمانھای دامپزشکی و شیالت رعایت میگردد؟-١٤

                   خیر                          بلی        

:توضیحات   

  ضوابط و شرایط عرضھ مطابق با آئین کارھای ابالغی از سوی سازمان شیالت میباشد؟– ١٥

 بلی                          خیر                          

:توضیحات   

 

  :و بازار رسانی صید  نحوه-١٦

        نگھداری الشھ یھ ھمراه یخ در جعبھ           زنده یا مخزن   

: سایر  

 

: توزیعنقل و امکانات حمل و-١٧  
 

:     نظریھ کارشناسی  
 

  
 
 
 

 
 
 

                                           

:امضاء:                        تاریخ                           : کارشناسنام و نام خانوادگی  

  

    

  

  


