باسوِ تؼالی

سازهاى شیالت ایراى

سیاستْا ٍ ضَابط کلی صدٍر هجَزّای آبسی پرٍری
تَسط سازهاى ًظام هٌْدسی کشاٍرزی ٍ هٌابغ طبیؼی
( هَضَع هادُ  6ابالغیِ شوارُ  020/318هَرخ
ٍ 1391/1/10زیر هحترم جْاد کشاٍرزی)

هؼاًٍت تَسؼِ آبسی پرٍری
1397

1

سیاستْا ٍ ضَابط کلی صدٍر هجَزّای آبسی پرٍری
الف – سیاستْای ػوَهی صدٍر هجَزّای آبسی پرٍری:
-1

هالک ػول برای تؼییي سقف ظرفیت اسوی هجَزّای صادرُ (هَافقت اصَلی) برای ّر سال در ّر یک از استتاًْا
بر هبٌای ّدف کوی برًاهِ ششن یا برًاهِ ابالؽ شدُ از سَی سازهاى شیالت ایراى هی باشد ٍ هحاستبِ ظرفیتت
پرٍاًِ ّای صادرُ در سٌَات قبل بر اساس رابطِ زیر تؼییي هی شَد:

( ؽشفیت اسوی هَافمت اصَلی ّبی هقتجش) ( +ؽشفیت اسموی رشٍاًمِ سبسمیا ّمبی هقتجمش)( +ؽشفیمت
اسوی رشٍاًِ ثْشُ ثشداسی ّبی هقتجش) ; ؽشفیت ثبلمَُ سَلیذ
ّذف ووی ثشًبهِ دس سِ سبل ثقذ اص سبل صذٍس هَافمت اصَلی *  ; 1/5ؽشفیت ثبلمَُ هَسد ًیمبص ثمشای
سحمك ّذف
ؽشفیت ثبلمَُ سَلیذ  -ؽشفیت ثبلمَُ هَسد ًیبص ثشای سحمك ّذف; سمف ؽشفیت اسوی هدبص ثشای صمذٍس
هَافمت اصَلی
سجصشُ :دس هَسد هبّیبى خبٍیبسی ثب سَخِ ثِ دیش ثبصدُ ثَدى عشحّ ،ذف ووی رٌح سبل ثقذ هالن فوم
لشاس خَاّذ گشفت.
 -2هجبًی عشاحی ،هحبسجِ ًیبصّبی آثی ،صهیي ٍ سبیش هَاسد عشحْبی آثضی رشٍسی ثش هجٌمبی دسمتَس القوم
ّبی اثالغی سبصهبى ضیالت ایشاى سقییي هی گشدد.
 -3دس صَسسی وِ دس ّش یه اص هٌبعك وطَس سبهبًِ سَلیذ سَسظ سبصهبى ضیالت ایشاى سذٍیي ٍ هٌتطش ضَد،
صذٍس رشٍاًِ ّبی آثضی رشٍسی الضاهب ثش اسبس ًمطِ سبهبًِ سَلیذ اًدبم هی رزیشد.
 -4صذٍس هدَص آثضی رشٍسی دس حبضیِ سٍدخبًِ ّب را اص وست ًؾش سمبصهبى ضمیالت ایمشاى ٍ یمب سمبصهبى
خْبد وطبٍسصی استبى ( هذیشیت ضیالت استبى) ثش حست هَسد اًدبم هی رزیشد.
 -5صذٍس هدَصّبی آثضی رشٍسی دس هدتوـ ّبیی وِ سَسظ دٍلت ایدمبد همی ضمَد ،ثمش اسمبس مَاثظ ٍ
ضشایظ اختصبصی افالم ضذُ سَسظ سبصهبى ضیالت ٍ یب سبصهبى خْمبد وطمبٍسصی اسمتبى رما اص سبییمذ
سبصهبى ضیالت ،اًدبم هی رزیشد.
 -6دس خصَظ صذٍس هدَصّبی آثضی رشٍسی ،دس صَست اختالف ثب سبیش هشاخـ ،هَ َؿ اص عشیمك سمبصهبى
ضیالت ایشاى ریگیشی ضَد.
 -7سبصهبى ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی هَؽف است وي اسسبل گضاسش ّمبی دٍسُ ای ( سمِ
هبِّ ) ثِ سبصهبى ضیالت ایشاى  ،گضاسش سبالًِ صذٍس ٍ اثغبل هدَصّب سا حذ اوثش سب ربیبى فشٍسدیي هبُ
ّش سبل ثِ سبصهبى ضیالت ایشاى اسسبل ًوبیذ.
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سجصشُ :1سبصهبى ّبی استبًی ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی الصم است گضاسش ّبی خَد سا ثِ
اداسُ و  /هذیشیت ضیالت استبى اسائِ ًوبیذ.
سجصشُ :2سبصهبى ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی وطَس هىلف است ًسجت ثِ دسج ولیِ سمب مبّب
اص عشیك سبهبًِ رٌدشُ ٍاحذ ٍصاست خْبدوطبٍسصی الذام ًوبیذ.
ّ -8شگًَِ سغییش گًَِ آثضی خبسج اص گًَِ ّبی دس حبل سىثیش ٍ رشٍسش ٍ یمب ّشگًَمِ سغییمش فقبلیمت (آثمضی
رشٍسی) دس هَسد هشاوض سىثیش ٍ هضاسؿ رشٍسش همبّی ،هیگمَ ٍ سمبیش آثضیمبى ثبیمذ ثمش اسممبس مَاثظ ٍ
هقیبسّبی فٌی ٍ لَاًیي ٍ همشسات هشثَط ثِ هَ َؿ را اص سأییذ وبسضٌبسی ٍ فٌی ضیالت استبى صَست
خَاّذ گشفت.
سجصشُ :شٍسیست سب الذاهبت فَق الزوش ثِ ًحَ همتضی دس سبهبًِ رٌدشُ ٍاحذ سمبصهبى ًؾمبم هٌْذسمی
وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی وطَس لحبػ ضَد.
 -9دس صَسسی وِ هدَص صبدسُ هَسد هَافمت سبصهبى ضیالت یب سبصهبى خْبد وطمبٍسصی اسمتبى ًجبضمذ الصم
است وِ هشخـ دسیبفت وٌٌذُ سًٍَضت ،ؽشف هذت یىوبُ اص دسیبفت سًٍَضت هدَص ،هشاست سا ثِ سبصهبى
ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی افالم ًوبیذ .سبصهبى ًؾبم هٌْذسی وطمبٍسصی ٍ هٌمبثـ عجیقمی
هَؽف است ؽشف هذت ربًضدُ سٍص ًسجت ثِ اصالح آى الذام ًوبیذ .دس غیمش ایمي صمَست هدمَص صمبدسُ
اثغبل سلمی ضذُ ٍ هسئَلیت فذم اثغبل ثب سبصهبى ًؾبم هٌْذسی هی ثبضذ.
 -10دس صَسسی وِ هتمب ی صذٍس رشٍاًِ ًسجت ثِ فذم یب ًحَُ صذٍس هدمَص افتمشای یمب ًؾمش اصمالحی
داضتِ ثبضذ ،سبصهبى ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی ًسجت ثِ ثشسسی افتمشای ٍ افمالم ًتیدمِ
الذام خَاّذ ًوَد.
سجصشُ  :دس صَست فذم رزیشش ًتیدِ سَسمظ هتمب می  ،هَ مَؿ سَسمظ اداسُ وم ضمیالت اسمتبًْبی
سبحلی ٍ هذیشیت ّبی ضیالت ٍ اهَس آثضیبى استبًْب را اص اسایِ دسخَاست هتمب ی لبث ثشسسی است.
 -11د س خصَظ سوذیذ رشٍاًِ ّبی ثْشُ ثشداسی صبدسُ لج اص سبسیخ اثالك دستَسالقو ّبی اخشایی لبًَى
ًؾبم خبهـ داهپشٍسی ،هالن سوذیذ صشفبً استقالم اص اداسات وم ضمیالت اسمتبًْبی سمبحلی ٍ همذیشیت
ضیالت ٍ اهَس آثضیبى استبًْبی غیش سبحلی خَاّذ ثَد .ثذیْی است سٍیِ سوذیذ رشٍاًمِ ّمبی ایمي گًَمِ
هضاسؿ ثبیذ ثِ ضىلی ثبضذ وِ هخ اداهِ فقبلیت ایي هضاسؿ ًجبضذ.
 -12دس صَست ٍخَد ّشگًَِ سٌبلض احتوبلی دس سٍیِ دستَسالقو ّبی اثالغی ثب لمَاًیي ثبالدسمتی هقیمبس
الذام ،لَاًیي ثبالدستی خَاّذ ثَد .
سجصشُ  :دس چٌیي هَاسدی سبصهبى ًؾبم داهپضضىی ٍ سبصهبى ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقمی ٍ
سبصهبًْبی استبًی هَؽف ثِ اًقىبس هَاسد ثِ ستبد ّوبٌّگی صذٍس هدَصّبی آثمضی رمشٍسی ( ضمیالت
ایشاى) هی ثبضٌذ .
 -13ایدبد خبیگبُ ّبی فش ِ آثضیبى سَلیذی ثشای هضاسفی وِ اهىبى فش مِ هسمتمین سا داسا همی ثبضمٌذ  ،ثمب
سفبیت َاثظ ثْذاضتی ٍ وست هدَصّبی هشثَعِ ثالهبًـ است.
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 -14ثِ استٌبد هبدُ  36دستَس القو اخشایی هبدُ  5لبًَى ًؾمبم خمبهـ داهپمشٍسی صمذٍس هدَصّمبی رمشٍسش
آثضیبى دس لفا ّبی دسیبیی را اص استقالم ٍ سأییذ سبصهبى ضیالت ایمشاى ،ثمِ سمبصهبى ًؾمبم هٌْذسمی
وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی وطَس افالم ٍ اص عشیك سبصهبى ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقمی وطمَس
صبدس هی ضَد.
 -15رشّیض اص ایدبد خغش آلَدگی ٍ سیسه ثشای سشهبیِ گزاسی ٍ حفؼ اهٌیت صیستی همضاسؿ سىثیمش ٍ رمشٍسش
آثضیبى دس هضاسؿ خذیذ االحذاث الضاهی است.
 -16ثِ هٌؾَس سمَیت سطى ّبی صٌفی ،سبصهبى ًؾبم هٌْذسی هَؽف اسمت دس هَلمـ سوذیمذ رشٍاًمِ ثْمشُ
ثشداسی اصفضَیت هتمب ی دس یىی اص اسحبدیِ ّبی استبًی هشسجظ ثب هَ َؿ فقبلیت هضسفِ (ثب اسایمِ ثشگمِ
فضَیت سَسظ هتمب ی) اعویٌبى حبص ًوبیذ.
 -17ثِ استٌبد سدیف  13ثٌذ " ٍ " هبدُ  4دستَسالقو اخشایی هبدُ  5لبًَى ًؾمبم خمبهـ داهپمشٍسی ،سمبصهبى
ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی وطَس هَؽف است ًسجت ثِ ثشگمضاسی دٍسُ ّمب ٍ وبسگمبُ ّمبی
آهَصضی ثشای هتمب یبى فقبلیت دس حَصُ ّبی آثضی رشٍسی الذام ًوبیذ.

ب – سیاستْای اختصاصی صدٍر هجَزّای آبسی پرٍری :
 -1هتمب یبى ثبیستی لفا ّبی رشٍسش هبّی دسیبیی ٍ سدْیضات هشثَعِ سا اص ضشوت ّبی هقتجش داسای
استبًذاسد ثیي الوللی یب هلی سْیِ ًوبیذ .
 -2ثب سَخِ ثِ هیضاى سمشهبیِ گزاسی ثبالی هَسد ًیبص اخشای عشح ّبی رشٍسش هبّی دس لفا ّبی دسیبیی،
شٍسی است هتمب یبى سَاًوٌذ اص ًؾش هبلی ٍ فٌی دس اٍلَیت دسیبفت هدَص لشاس گیشًذ .اّلیت هبلی ٍ
فٌی هَ َؿ رشٍسش هبّی دس لفا ّبی دسیبیی سَسظ وویتِ ای هتطى اص ًوبیٌذگبى سبصهبى
خْبدوطبٍسصی ،سبصهبى ضیالت ایشاى ٍ سبصهبى ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی استبى سقییي
هی گشدد.
ّ -3ش گًَِ افضایص ؽشفیت اسوی رشٍاًِ ثْشُ ثشداسی دس سىثیش ٍ رشٍسش هبّی ،هیگَ ،هبّیبى دسیبیی،
آسسویب ٍ آثضیبى آة ضَس ،هٌَط ثِ اسائِ هستٌذات اص سَی ثْشُ ثشداس ٍ هغبثك ثب دستَسالقو ّبی فٌی
اثالغی ضیالت هی ثبضذ ٍ شٍسیست سب ثِ ًحَ همتضی دس سبهبًِ رٌدشُ ٍاحذ سبصهبى ًؾبم هٌْذسی
وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی وطَس لحبػ ضَد.
 -4سبصهبى ًؾبم هٌْذسی وطبٍسصی ٍ هٌبثـ عجیقی هَؽف است دس سوذیذ رشٍاًِ ّب ،آخشیي َاثظ فٌی ٍ
هقیبسّبی سقییي ؽشفیت وِ اص سَی سبصهبى ضیالت ایشاى اثالك ضذُ است سا هالن فو لشاس دّذ.
هسئَلیت حسي اخشای ایي ثٌذ ثش فْذُ سبصهبى ًؾبم هٌْذسی ٍ اداسات و ضیالت ٍ سبصهبى خْبد
وطبٍسصی استبى ّب است.
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" -5هشاوض سىثیش هبّی لضل آال وِ دس سبل  1397هدَص هَافمت اصَلی ٍ رشٍاًِ سبسیا دسیبفت هی ًوبیٌمذ
هدبص ثِ ٍاسدات سخن چطن صدُ اص خبسج اص وطَس ًوی ثبضٌذ" ٍ سبصهبى ًؾبم هٌْذسمی هَؽمف اسمت دس
ٌّگبم صذٍس ٍ یب سوذیذ دس ؽْش رشٍاًِ ایي فجبست سا لیذ ًوبیذ.
 -6سوذیذ رشٍاًِ ثْشُ ثشداسی هشاوض سىثیش ٍ رشٍسش هبّی هطشٍط ثِ فضَیت صبحت رشٍاًِ دسسطى ّمبی
صٌفی هشثَط هی ثبضذ.
 -7ج – سیاست ّای هٌطقِ ای صدٍر هجَز ّای آبسی پرٍری
 -1دس استبى وْىیلَیِ ٍ ثَیش احوذ صذٍس هدَص آثضی رشٍسی دس حبضیِ سٍدخبًِ ّبی ثطبس ٍ وجىبى هوٌمَؿ
است.
 -2دس حَصُ اداسُ و ضیالت آثْبی داخلی سیستبى  ،ثب سَخِ ثِ هحذٍدیت ّبی آثی ،لج اص ّشگًَِ صذٍس
هدَصی ّوبٌّگی الصم ثب اداسُ و ضیالت استبى ثقو آیذ
 -3دس استبى آرسثبیدبى غشثی صذٍس هدَصّبی رشٍسش هبّی ثب استفبدُ اص آة چمبُ دس حمَصُ آثشیمض دسیبچمِ
اسٍهیِ ثدض دس هَاسد سىثیش ٍ رشٍسش هبّیبى صیٌتی ٍ رشٍسش صالَ ،هٌَط ثِ استقالم اص هذیشیت ضیالت ٍ
اهَس آثضیبى استبى هی ثبضذ.
 -4دس استبى ّوذاى صذٍس هدَصّبی سىثیش ٍ رشٍسش آثضیبى دس هسیش سٍدخبًِ گبهبسیبة اص سشاة گبهبسیبة
سب للقِ لجبد هوٌَؿ است.
 -5صذٍس هدَص سىثیش ٍ رشٍسش وشٍوَدی سٌْب دس استبًْبیی وِ داسای آة ٍ َّای هٌبسمت ٍ اللمین گمشم ٍ
هشعَة هی ثبضٌذ ٍ ضشایظ سضذ هٌبست ثشای وشٍوَدی فشاّن است ،هدبص هی ثبضذ.
 -6صذٍس هدَصهَافمت اصَلی سىثیش هیمگَ دس استبى ّبی ّشهضگبى ٍ ثَضْش هٌَط ثمِ اسمتقالم ٍ هَافممت
سمبصهبى ضمیالت ایشاى (دفتش هشوضی) خَاّذ ثَد/.ة
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