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 نام خدابه 

 ضوابط  وشرایط صدور  و تمدید موافقت اصولی

  برای متقاضیان خرید/ساخت و بهره برداری از کشتی های پرساینر

 

 شرایط عمومی  –الف 

حداقل سرمایه با صید وخدمات صیادی و موافقت اصولی به شرکت های حقوقی و با موضوع فعالیت  -1

 ثبتی شرکت سه میلیارد ریال صادر می شود. 

سهام آن  یرانی وا  متعلق به شرکت بایستی  کشتی براساس بند الف ماده یک قانون دریایی ایران ،  -2

  .درصد سرمایه واقعی آن متعلق به اتباع ایرانی باشد ۱1با نام بوده و حداقل 

نقل و انتقال و یا واگذاری به شرکتی دیگر نبوده و موجب ابطال آن  موافقت اصولی صادره قابل -3

 د.  خواهد ش

 1۱اعتبار پروانه بهره برداری و مجوز صادره برای کشتی مورد تعهد محدود می باشد ) این مدت  -4

 7سال و  1۱تا  ۱سال برای کشتی های عمر بین  11سال ،  ۱سال برای کشتی های با عمر کمتر از 

مان شیالت سال است( و تمدید هریک  منوط به موافقت ساز 1۱سال برای کشتی های با عمر باالتر از 

 می باشد.  سازمانهاایران و رعایت کلیه الزامات قانونی از جمله مقررات  سایر 

اخذ مجوزهای الزم از سازمان بنادر و دریا نوردی و سایر وزارتخانه ها و  رعایت مقررات مربوطه و -۱

 جه سازمان شیالت نمی باشد.دستگاههای ذیربط به عهده  دارنده  موافقت اصولی بوده و مسئولیتی متو

دارنده موافقت اصولی برای انجام عملیات صید نیازمند دریافت مجوز صید بوده و مکلف است ضوابط  -6

و مقررات ماهیگیری مندرج در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی و آئین نامه اجرایی آن و نیز 

د تون ماهیان  را که سالیانه توسط شیالت تدوین و ضوابط و آیین نامه های مربوط به مدیریت ناوگان صی

 ابالغ خواهد شد ، رعایت نماید. 

مالک یا مالکان / بهره برداران  "برای صدور موافقت اصولی ، ارایه تعهد محضری مبنی  بر اینکه  -7

از جمله مقررات شیالت و مصوبات  بین المللی ضوابط ملی و قبول کلیه فعلی وآتی  شناور ضمن 
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کمیسیون تون ماهیان اقیانوس هند ، در صورت بروز مشکالتی نظیر کمبود ذخایر ویا عدم صرفه 

اقتصادی ، ادعای هیچگونه حقی نسبت به جبران زیان احتمالی کشتی از جانب سازمان شیالت ایران به 

توجیهی فنی، اقتصادی وبازاریابی بهره برداری  و  ارائه طرح "نمایندگی از طرف دولت را نخواهند داشت 

از شناور مورد نظر به انضمام مستندات ثبتی  شرکت ، مشخصات عمومی وبراورد قیمت شناور مورد تقاضا 

 و زمانبندی تامین شناور الزامی است. 

 شرایط اختصاصی شناورها: -ب

ده و ابزار صیادی بر روی آن ها مورد بوکشتی)ها( صرفاً باید دارای کاربری صید پرساین تون ماهیان  -8

 تائید سازمان شیالت باشد

برای  انجماد ونگهداری  (RSWمجهز به سیستم براین تانک) و متر ۱1حداقل طول کشتی پرساینر  -9

 ماهی باشد 

سال ساخت  از نظر 21برای متقاضیان شناور دست دوم  ، در صورت نداشتن منع قانونی ، حداکثر   -11

 نع است.  این سازمان بالما

معرفی شناوربه سازمان بنادر ودریانوردی جهت اخذ گواهی نامه های ثبت وتایید شرایط اختصاصی     -11

 منوط به گواهی موسسات رده بندی  وکارشناسان ذیصالح خواهد بود. 

 شرایط تمدید موافقت اصولی : -ج 

 یمعتبر م یالدیم 2121موجود تا اواخر  یادیبه ناوگان ص نریشناور پرسا شیافزا هیسهم صیتخص -12

 . ندیسازمان اقدام نما نیشناور به ا یو معرف نینسبت به تام یبازه زمان نیدر ا یستیبا انیباشد لذا متقاض

همراه با   دیدرخواست تمد هیآن  ارا دیتمد یماه بوده و برا 6صادره  یمدت اعتبار موافقت اصول -13

 هیارا ری، نظ یگزارش کار دارندگان موافقت اصول دیی( و تاکباریگزارش کار مستمر ) حداقل هرسه ماه 

 است.  ی. الزامدیخر ایقرارداد ساخت  ایقرار داد و شیموافقت نامه ، پ

داشتن  نیهمچن و التیسازمان ش یوگزارش مثبته کارشناس یمنوط به بررس یموافقت اصول دیتمد  -14

 .کند  ینم جادیا یمتقاض یرا برا یبوده وحق رشیپذ تیظرف


