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 :قفسطرح بیمه 

با توجه به تجارب بدست آمده سعی شده است از آمار و اطالعات ساازما  شاتالت ااا ا  و بازهاادماد متادا ی هر      

 . بتمه اان ط ح استفاهه گ هه

آماار و اطالعاات ساازما  شاتالت ااا ا       هر  ظ  گ فته شده است و با توجاه باه   باتوجه به ض اب خط  اان ط ح 

بتمه به صورت آزمااشی بش ح زا  مچنتن متزا  تولتد مناطق عمده تولتد و مباتوجه به  .هر ظ گ فته شده است 

 :شوهپتشنهاه می

 

 :سطح و مناطق اجرای طرح آزمایشی -1

 نام استان
تعداد قفس ها و پن 

(دست) های موجود  

ظرفیت فعلی تولید ماهیان 

(تن)دریایی در قفس   

تولید   قابل حصول ماهیان 

ن در دریایی در قفس و پ

(تن)  3131سال  

تولید   قابل حصول ماهیان 

دریایی در قفس و پن در 

(تن)  3131سال  

 003 03 03 4 خوزستان

 033 203 023 4 بوشهر

 003 033 003 0 هرمزگان

 003 233 03 2 گیالن

 003 033 083 6 مازندران

 033 23 - - گلستان

 0333 0023 003 20 جمع
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  :و بار مالی ضریب خطر -2

 نوع گونه
 استانهای

 تحت پوشش بیمه
 تعداد

بینی پیش

ایپوشش بیمه  

ضریب خطر 

(درصد)  

کل حق بیمه 

(میلیون ریال)  

سهم دولت 

(درصد)  

بار مالی دولت 

(میلیون ریال)  

 قزل آالی رنگین کمان
 مازندران،گیالن

 وخوزستان
603333 003333 0662 540 03 402 

 فیلماهیان خاویاری
 مازندران،گیالن

خوزستانو  
23333 03333 0 0000 03 008 
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ماهیان پرورشی درقفس پرورشخالصه شرایط بیمه   

( 95-94 ) سال زراعی   

 

بتماراها: خطرات تحت پوشش بیمه  -1

طبتعی 

ی، اماد شتمتاتوقتف و مصاهره، شورش و بلوا، جنگ، آلوهگیس قت، اختالفات محلی، : استثنائات شامل -2

. باشدسوء مدا ات می و صنعتی، مواه آلی و فاضالبها  

ماه وب اد ساا گو ه ما اکسال شمسی 5 ب اد قزل آالد ر گتن کما  حداکث  :مدت قرارداد بیمه -3  

: باشدول زا  میطبق جاد قطعهمبلغ کل حق بتمه و غا امت به ازاد ما   :حق بیمهکل  -4  

:قزل آالی رنگین کمان: الف  

:باشدطبق جادول زا  می قطعهمبلغ کل حق بتمه به ازاد ما    

 

 نوع قفس/نام گونه لوله2لوله وشناور 3شناور 

0511 
 حق بتمه

 (راال)سهم بتمه گذار

 قزل آالد 

 0511 ر گتن کما 
 حق بتمه

 (راال)هولتسهم 

 راال )کل حق بتمه 0111

 .درصد ازکل حق بیمه توسط دولت پرداخت می شود 55کمک به تولیدکنندگان  برای
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 :فیلماهیان خاویاری: ب

:باشدطبق جادول زا  می قطعهمبلغ کل حق بتمه به ازاد ما    

 لوله2لوله وشناور 3شناور 

 وز  سال  وع
کل حق بتمه 

 (قطعه)راال

سهم 

 (راال)هولت

سهم بتمه 

 (راال)گذار
 (االر)محدوهه غ امت

 پ وارد

 01gr-2kgr 0،411 0،811 5،611 281،111 04،,21 سال اول

 2.0kgr-,kgr 08،111 05،211 22،811 081،111 281،111 سال هوم

 0kgr-04kgr 88,111 05،211 52،811 0،061،111 081،111., سال سوم

سال 

 04.0kgr-20kgr چهارم
04,،111 58،811 88،211 2،041،111 0،061،111 

 ش مولدپت

سال 

 20.0kgr-01kgr پنجم
204،111 85،611 028،411 4،211،111 2،041،111 

سال 

 01.0kgr-41kgr ششم
204،111 00,،611 0,6،411 5،611،111 4،211،111 

 مولد

 (خاواار)

سال 

 41.0kgr-52kgr مفتم
0،066،111 466،411 600،611 00،281،111 5،611،111 

سال 

 52.0kgr-64kgr مشتم
2،201,111 802،111 0،008،111 41،061،111 00،281،111 

 64.0kgr-,,kgr سال  هم
2،,11،111 0،181،111 0،621،111 40،281،111 41،061،111 

 0kgr-01kgr 0،211،111 0،281،111 0،021،111 5,،611،111 40،281،111.,, سال همم

 .داخت می شوددرصد ازکل حق بیمه توسط دولت پر 45برای کمک به تولیدکنندگان 

چنانچه سازه دارای .میباشد 9415NS استاندارد دارای لوله 2لوله وشناور 3سازه شناور حق بیمه های فوق مربوط به :0تبصره 

 25داشته باشد حق بیمه  SGSرا  از موسسات معتبر رده بندی کیفیت از قبیل  1594NS مدرک رعایت ضوابط مطابق استاندارد 

 .درصد افزایش می یابد
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درصد، ساخت ترکیه 45سایرکشورهای اروپایی درصد ،35نروژ ساخت  را نداشته باشد 1معتبر تبصره  کهیچکدام از مدار چنانچه سازه:  2تبصره 

 . درصد به حق بیمه های فوق افزوده میگردد155ساخت داخل وچین باشد،کره ،

 .درصد تخفیف درحق بیمه های فوق اعمال میگردد25باشد شناورباقابلیت غوطه وری  و TLC چنانچه سازه کالًغوطه ور،: 0تبصره 

 .روش اجرا آورده شده است 41نمونه محاسبات در بند :  5تبصره 

: ب  اساس گ وه وز ی بش ح ذال است :گرحداکثر تعهد بیمه -  

:قزل آالد ر گتن کما :الف  

 قزل آالد ر گتن کما 

(راال)غ امت م قطعه (گ م) وز   

51-20 2,11 

011-50 6811 

010-051 0411 

050-211 02111 

210-251 04,11 

250-411 20211 

410-611 02811 

610-811 46111 

810-0111 65111 

هرجدول فوق هرصورتی که متا گتن وز ی تلفات بتن اوزا  مندرج هرجدول باشد غ امت ب اد م قطعه :تبص ه

بطورمثال چنا چه متا گتن وز  تلفات .هه وز ی پااتنت متباشدمتناسب با افزااش وز  ومابه التفاوت مبالغ غ امت ر

 :گ م باشد مبلغ غ امت م قطعه ازف مول زا  محاسبه متشوه021

 

 

0411-6811=2611 

2611051=52 

52*21=0141 

0141+6811=,841 
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 :حداکث تعهد بتمه گ بق ارزا است-5

 مولد پیش مولد پرواری رشد

 (قطعه)قتمت (کتلوگ م)وز  (قطعه)قتمت (کتلوگ م)وز  (قطعه)قتمت (کتلوگ م)وز  (قطعه)قتمت (کتلوگ م)وز  (قطعه)قتمت (گ م)وز  (قطعه)قتمت (گ م)وز 

01 04،,11 221 62،,21 0 041،111 21 2،811،111 40 26،241،111 66 42،241،111 

00 05،011 201 60،521 2 281،111 20 2،041،111 42 26،881،111 6, 42،881،111 

02 0,،111 241 64،021 0 421،111 22 0،181،111 40 2,،521،111 68 40،521،111 

00 08،011 251 65،021 
4 

 561،111 20 0،221،111 44 28،061،111 60 44،061،111 

04 00،511 261 65،021 5 ,11،111 24 0،061،111 45 28،811،111 ,1 44،811،111 

05 41،,11 2,1 66،,21 6 841،111 25 0،511،111 46 20،441،111 ,0 45،441،111 

06 40،011 281 6,،521 , 081،111 26 0،641،111 4, 01،181،111 ,2 46،181،111 

0, 40،111 201 68،021 8 0،021،111 2, 0،,81،111 48 01،,21،111 ,0 46،,21،111 

08 44،011 011 60،021 0 0،261،111 28 0،021،111 40 00،061،111 ,4 4,،061،111 

00 45،521 001 60،021 01 0،411،111 20 4،161،111 51 02،111،111 ,5 48،111،111 

21 46،,21 021 ,1،,21 00 0،541،111 01 4،211،111 50 02،641،111 ,6 48،641،111 

01 4,،521 001 ,0،521 02 0،681،111 00 4،041،111 52 00،281،111 ,, 40،281،111 

41 48،021 041 ,2،021 00 0،821،111 02 4،481،111 50 00،021،111 ,8 40،021،111 

51 40،021 051 ,0،021 04 0،061،111 00 4،621،111 54 04،561،111 ,0 51،561،111 

61 40،021 061 ,0،021 05 2،011،111 04 4،,61،111 55 05،211،111 81 50،211،111 

,1 51،,21 0,1 ,4،,21 06 2،241،111 05 4،011،111 56 05،841،111 80 50،841،111 

81 50،521 081 ,5،521 0, 2،081،111 06 5،141،111 5, 06،481،111 82 52،481،111 

01 52،021 001 ,6،021 08 2،521،111 0, 5،081،111 58 0,،021،111 80 50،021،111 

011 50،021 411 ,,،021 00 2،661،111 08 5،021،111 50 0,،,61،111 84 50،,61،111 

001 50،021 401 ,,،021 

  

00 5،461،111 61 08،411،111 85 54،411،111 

021 54،,21 421 ,8،,21 

  

41 5،611،111 60 00،141،111 86 55،141،111 

001 55،521 401 ,0،521 

    

62 00،681،111 8, 55،681،111 

041 56،021 441 81،021 

    

60 41،021،111 88 56،021،111 

051 5,،021 451 80،021 

    

64 41،061،111 80 56،061،111 

061 5,،021 461 80,021 

    

65 40،611،111 01 5,،611،111 

0,1 58،,21 4,1 82،,21 

        081 50،521 481 80،521 

        001 61،021 401 84،021 

        211 60،021 511 85،021 

        201 60،021     
     

 

  

:فتلمامتا  خاواارد:ب  

 

کتلوگ م قتمت  41هر موره مامتا  خاواارد باالد : تبص ه

هر صورت .واار اعالم گ هاده استجدول ب  اساس گوشت وخا

 041.111عدم وجوه خاواار وز  مامی تلف شده هر عده 

.راال ض ب می گ هه  
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اد قبال غ امتای   مااد بتماه  هورههر صورتی که واحد پ ورشی از مدا ات خوبی ب خاورهار باوهه و هر طاول    :تبصره

هرصاد   51مااد بعاد حاداکث  تاا     هرصدد ب اد هوره 5هرصد و با افزااش  01هراافت  ک هه باشد، ب اد سال اول 

 .گ ههاد استا  مشمول تخفتف میگذار با گوامی مدا ات خدمات بتمهحق بتمه سهم بتمه

 :روش اجرای بیمه قفس

 :اره زا  الزامتستگ د رعاات موهر اج اد عملتات بتمه

 :مجوز الزم ب اد راه ا دازد وفعالتت مزارع پ ورش مامی هرقفس هرااای-0

ب اساس قا و   ظام جاام  هامرا ورد ازساود ساازما   ظاام مهندسای کشااورزد         وتاستسپ وا ه به ه ب هارد 

 :ومناب  طبتعی استا  صاهرمی شوهومستلزم استعالم واخذموافقت م اج  زا است

 اره کل محتط زاست استا مجوزاه-الف

 مجوزاهاره کل هامرزشکی استا -ب

 مجوزاهاره کل بناهروهراا ورهد استا -ج

 به استثناد استا هاد گتال  وماز درا  استا  م زبا یمجوزاهاره کل -ه

 (هرصورت پتش بتنی اراضی ساحلی پشتتبا  هرط ح)مجوزاهاره کل اموراراضی-و

 .        ههتا دارهماد پ ورش قفس رعاات گاس -2

 .جنس قفسها باپ وفورماد ارااه شده به با ک کنت ل شوه تعداه و ش ااط سازه،  -0

 .الزامی استمدارک آموزشی پ سنل بهم اه ب  امه تعمت و گهدارد قفس ارااه -4
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 .جهت کنت ل پ وفورما و وع سازه ق ارهاهبسته شوه SGSباش کتها د بازرسی وکنت ل کتفتت ازجمله ت جتحاً-5

رسا ی به مزارع پ ورش آبزد و توجته پ ورش همندگا  آبزاا  بااستی باه ط اقاه تلفنای، کتبای و ااا      اطالع -6

تاوا  از ممکاارد   هر ااان خصاوم مای   . مذاک ه حضورد وارائه خالصه ش ااط بتمه آبزاا  به آ ها صورت گتا ه 

 : موهبه ا جام مواره ذال اقدام   سبت تعاو تهاد پ ورش و تکثت  آبزاا  و ممچنتن شتالت منطقه به ه جست و

و هر صورت  تاز استعالم از اهاره کال شاتالت اساتا  و منطقاه هر ماوره هارا       گذاراخذ تقاضاد بتمه از بتمه -الف

 . بوه  ش ااط فنی الزم هر طول هوره پ ورش

ا ، هامرزشاکی  ابتدا بااستی با تشکتل جلسه متشکل از شاتالت منطقاه، اتحاهااه تعااو ی پا ورش همنادگ       :تبصره

ماد م بوطاه  رسا ی هرخصوم خالصه ش ااط ابالغی سال زراعی و تع فهمنطقه و با ک کشاورزد  سبت به اطالع

هر اان جلسه هساتورالعملهاد بهداشاتی و ب  اماه واکستناساتو      . گ د صورت گت هاقدام تا تسهتل هر امور بتمه

اد ماواره  بحا  گذاشاته شاده و باا امضااء صورتجلساه      احتمالی منطقه و ممچنتن  کات فنی و  واقص مازارع باه   

 .پتگت د شوه

و اا هامرزشک شعبه هر محل مزرعه و بازهااد   ، کارگزار امه توسط متقاضی، کارشناس تکمتل و امضاء تقاضا -ب

 . هاد پ ورشی و تأستسات مزرعه و اعالم  تتجه به رئتس شعبهقفساز

آبزاا  جداول آمارد و ک وکی مزرعه  پ ورش تهته شاده، و تماام    بتمه  امه 2هر تکمتل ضمتمه شماره  :1تبصره 

م کدام ازقفسها GPS  قطه  .شو دمی و بتمه گذاردشماره ب اساس شماره و وع مامیپذا آبزاا  بتمه قفس ماد
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چنا چااه قفااس ازجاااد اصاالی خوهباادو      .کااه هرپ وا ااه تاسااتس قتااد شااده هربتمااه  امااه لحااا  گاا هه        

  .علق  متگت همجوزجابجاگ ههغ امتی ت

 .(هرصورت تهته از م اکز تکثت )ب هارد و فاکتور خ اد بچه مامی اخذ کری پ وا ه به ه -پ 

گذار و تکمتل ف م بتمه  امه و امضااء آ  توساط متقاضای و کارشاناس     تعتتن متزا  کل حق بتمه و سهم بتمه-ت 

 . شعبه به عنوا   ماانده صندوق بتمه

 .با ک کشاورزد،  زه شعبه صندوق بتمه اعالم شدهو واراز آ  به حساب جارد وصول حق بتمه سهم متقاضی -ث

 . خوامد بوه( وصول حق بتمه)ساعت پس از تاراخ ا عقاه ق ارهاه  24ش وع بتمه -ج 

رعااات هساتورالعملهاد ساالتا ه گا وه ماالی      )بااگاا ی شاعبه   گذار،  سخه هومارائه  سخه اول بتمه  امه به بتمه -چ 

 (صندوق

 و ، کارگزارکارشناس)گذار شماره تلفنهاد ض ورد جهت تماس با شعبه با ک هر زما  ارائه بتمه  امه به بتمه -ح

گذار تذک  هاهه شوه که بدقت مطالاب منادرج هر بتماه  اماه و     و به بتمهکتباً به ود اعالم گ هه ( هامرزشک شعبه

 .ظه  آ  ا مطالعه  مااد

 . گذارتمه  امه آبزاا  به بتمهب 2ارائه اک  سخه ضمتمه شماره  -خ

باا مماامنگی باا کارشاناس     به اتفاق هامرزشک صاندوق   اا کارگزار با اطالع از ب وز خسارت، کارشناس شعبه -,

از موره بازهااد و پاس از ب رسای موضاوع فا م گازارش خساارت و با آوره           س اعاًشتالت منطقه و حضور ود 
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 ف  متشکل از کارشاناس ااا کاارگزار     2اد با امضاد حداقل صورتجلسه).  مااندغ امت بتمه آبزاا  را تکمتل می

 (.  ماانده شتالت مبنی ب  علت کارشناسی ب وز خسارت تهته گ هه ااشعبه، هامرزشک و

گ هه متزا  غ امت پ هاختی ب اساس خالصه ش ااط بتمه آبزاا  پ ورشی که م  ساله به مدا ات ارسال می -8

 . ست محاسبه و تعتتن خوامد شدو با توجه به جداول پتو

 . هر صورت ب وز خسارت هر اث  عوامل جود، آمار و گزارش مواشناسی اخذ گ هه -0

 . رعاات حد  صاب پ هاخت غ امت استا  ض ورت هاره -01

 گزارشهاد خسارت هر اک روز مشخص از مفته هر جلسه کمتتاه پ هاخات غ امات کاه هر شاعبه تشاکتل        -00

شوه پس از آ  کمتته  ظا  خاوه را باه رئاتس شاعبه اعاالم و باا رعااات حاد  صااب           ائتد میگ هه ب رسی و تمی

 . شوهپ هاخت شده، غ امت پ هاخت می

با    ، هامرزشک استا  و  اظ  مقاتم اد مدا اتخدمات بتمه کارشناس مسئولاد اا بتمهگ وه خدمات  مدا  -02

تا  و  حاوه پ هاخات غ امات  ظاارت تماام و کماال را       کلته م احل امور اج ائی و اا بازهاد خسارت هر سطح اس

 . خوامد هاشت و  تااج  ظارت و کنت لهاد خوه را به مدا ات استا  و صندوق بتمه ارائه خوامد  موه

سطح قابل پ هاخت هر شاعبه  هر صورت سنگتن بوه  خسارت و اا احتمال باال رفتن سطح خسارت بتش از : توجه

 . م اتب به فورات به صندوق اعالم تا هر صورت  تاز بازهادماد الزم به عمل آاد
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اد مشاخص باا اهارات شاتالت و    هر سطوح مدا ات استا  و شعب تابعه  سبت به ب قا ارد جلساات هوره   -00

 . اقدام گ هه( آبزد پ ورا )همندگا  اتحاهاه پ ورش

اد موره ب رسای و  همی بهت  بتمهزا  کشت آبزاا  و شتوه خدمات قفسهاداد روز بتمههر اان جلسات وضعتت 

 . گ فته و صورتجلسات م بوطه به ستاه صندوق اعالم گ هه قد ق ار 

 . بتمه شده بازهاد گ هه قفسهادماما ه اک بار از   -04

رود تمام  سخ بتماه  اماه   )خذ گ هه گذار اپ ورش از بتمه قفسهاد با پتگت د مستم  شعبه گزارش ماما ه  -05

 (.مهمور و سرس امضاء گ هه«باشدگذار ملزم به ارائه گزارش ماهیانه میبیمه»با عبارت 

– وز   – تعداه  – تغتت ات احتمالی  – ، هاروما و (با ارائه فاکتور)اان گزارش شامل؛ سن خ اد و ف وش  :تبصره 

وتوسط کارگزاراا ماانده صندوق کنت ل  رستده است دواحکه به تائتد هامرزشک باشد عملتات هرما ی می

.متگ هه  

 گذار در ارائه گزارش موضوع بند فوق، هنگام بروز خسارت احتماالی صاندوق  درصورت استنکاف یا اهمال بیمه: تبصره مهم

ت شفاف و تعهدی نخواهد داشت لذا ضرورت دارد این موضوع مهم هنگام تنظیم بیمه نامه به صور درخصوص پرداخت غرامت

 . واضح تبیین و تفهیم گردد

جهت بتمه مزارع مشکوک به بتمارد، گوامی سالمت مزرعه کاه باه تائتاد، مها  و امضااء اهاره هامرزشاکی        -06

 . رستده باشد، الزامتست
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ا اد، هر صاورت   که ضمن ب رسی پتشتنه آ ا  سه بار تاکنو  غ امات هراافات  ماوهه    قفسهاایهر خصوم  -,0

م تبط با عامال خطا     الزم است کارشناس صندوق ا جام کلته اقدامات پتشگت ا ه ب اد هوره بعدهرخواست بتمه 

و باه ساتاه صاندوق    جلوگت د از با وز خطا ات ماذکور احا از     جهت از سود مدا ات مزرعه را هر  حاهث شده

 .وامد بوهضمناً عقد ق ارهاه بتمه اان واحدما منوط به ا جام اقدامات پتشگت ا ه فوق خ. منعکس گ هه

، کلتاه عوامال خساارتزاد بالفعال و ااا باالقوه هر       قفاس منگام ب رسی تقاضاد بتمه متقاضی ضمن بازهاد از  -08

ها به هقت موره ب رسی ق ار گ فته و تذک ات جهت پتشگت د از خط ات باه متقاضای اباالو شاوه و     قفسحواشی 

 . رود بتمه  امه به عنوا  ش ط ذک  گ هه ب مواره 

 . باشند، قابلتت بتمه شد  را  دار دکه هر مع ض مستقتم خط  می قفسهاایبداهی است 

 از  ظا  فنای هر منگاام کاار و ابنتاه از  ظا        اجازاد قفاس   امه هر پای هرخواسات متقاضای،    قبل از تنظتم بتمه -00

 . گت هاستحکامات به هقت موره ب رسی ق ار می

ها، کلتاه امکا اات و  تا ود    قفسا ، وضاعتت  هاقفسا  ظافات   و هراان بازهاد بهداشتی بوه  ا بار  گهدارد خوراک

 . ا سا ی موره  تاز بصورت ممه جا به ب رسی شوه

 . ماد موره  تاز را اخذ و ارائه  ماادگزارش و تائتداه بااستیگذار منگام ب وز خسارت عنداالقتضاء بتمه -21

تحت پوشش موضوع خط  را هر اس ع  ار متعهد است هر صورت ب وز خسارت  اشی از عوامل خط ذگبتمه -20

ساعت کتباً  به شعبه م بوطه با ک کشاورزد اعالم  مااد و موره خسارت هاده را جهت  24وقت و حداکث  ظ ف 
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شاعبه   ااا کاارگزار   بازهاد کارشناسا  صندوق  گهدارد  مااد، لذا هر مواق  با وز خساارت الزمسات کارشاناس    

 . ه  سبت به بازهاد از موره خسارت اقدام  مااندشتالت بالفاصل سازما  بهم اه کارشناس

 . آوری و تا بازدید کارشناس در محلی خنک نگهداری گرددها جمعتلفات بایستی به تفکیک وزن در کیسه: 1تبصره

 باناک و  تایید کمیسیونی متشاکل از  ورپرداخت خسارت باتتمام یا قسمتی ازآسیب به فقط درخصوص خسارت طوفان و:2تبصره 

 .ت بابررسی همه جانبه واخذآمارهواشناسی اناام میگرددشیال

کارشناس شتالت با  تحواال بچاه ماامی از ط ااق م اجعاه باه مزرعاه منگاام           اا ظارت کارشناس شعبه و  -22

رماسازد بچه مامی وطی ممامنگی قبلی با متقاضی و هر صورت عدم امکا ، کنت ل فاکتورماد صاهره معتبا  کاه   

تعاداه و وز  خ ااد بچاه ماامی باشاد و       تاراخ، شماره تلفن،  شا ی م کز، هاراد مه ، امضا،از سود م کز تکثت  

 . هاقفستطبتق با تعداه و وز  بچه مامی موجوه هر

، هراافاات و مطالعااه هقتاق ب  امااه بهداشاات و پتشااگت د از  قفسااهاباازبتنی امکا ااات و تمهتاادات بهداشاتی    -20

-ورتی که مزرعه فاقد ب  امه مدو  بهداشت و پتشگت د از بتماراها میو هر ص مامتا  موجوه هر قفسبتماراهاد 

 . باشد بااستی پس از تدوان، ارائه و تائتد  ماانده صندوق، مزرعه تحت پوشش بتمه ق ار گت ه

بررسی خسارت  در هنگام در صورت وجود واکسن مؤثر در منطقهباشد  دارچنانچه عامل بروز خسارت بیماری واکسن: تبصره

اخذ گردیده در غیار اینصاورت    یا مرکز تکثیر تولید کننده بچه ماهی ایستی گواهی اناام واکسیناسیون از اداره دامپزشکیب

 . صندوق بیمه تعهدی در قبال پرداخت غرامت نخواهد داشت
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باا  ت کتب، مقدار و آ التز جت ه غذائی موره استفاهه بااستی به هقت موره ب رسای قا ار گ فتاه و متناساب      -24

زا باشد ممچنتن الزم اسات محال   اد مامی هر سن موره  ظ  بوهه و عارد از عوامل سمی و بتمارد تازماد تغذاه

 بازهااد  هر. باشاد ( ...و  تهواه، عدم رطوبت و حتوا اات ماوذد  ) گهدارد خوراک هاراد ش ااط بهداشتی مناسب 

 .معتب  موره آ التزق ارگت هغذا به مزانه پ ورش همنده بااستی هرآزمااشگاه  هوره اد اکبار

گاذار  هر موق  ب وز خسارت مشکوک به مسمومتت غذاای بااستی گوامی آ التز آزمااشگاه اخذ و بتمه: 0تبص ه 

 . باشدملزم به ارائه آ  می

 مااد باااد اقادامات بهداشاتی واا ه     هرمواره خاصی که مزرعه به طور مورهد از خوراک تازه استفاهه می: 2تبص ه 

 ماااد  ت د از بتماراها هر مزرعه به موق  اج ا هرآمده و ضمن اانکه  ظ  کارشناس بازهاد کننده را تاامتن مای  پتشگ

 . ضمتمه بتمه  امه آبزاا  به طور مشخص عبارت؛ استفاهه از خوراک تازه، هرج گ هه 2ب  رود ف م شماره 

ورت روزا ه بوهه وآمارم بوطه راهرهفتا د  تمامی قفسها بااستی هاراد سنسورا دازه گت د فاکتورماد آب بص -25

 .مشخص جهت مشامده  ماانده با ک ثبت  مااند

هربازهادماد هوره اد گزارش هامرزشک وکارشناس پا وهه بااساتی اخاذ وجهات ب رسای هرصاورت وقاوع         -26

 .خسارت احتمالی مد ظ ق ارگت ه

بطورهقتاق زاا   ظا  قا ار گتا ه و       قفسها منگام بازهاد از مزرعه بااستی رفتار و وضعتت شناد مامتا  هر -,2

 .گت د و ثبت گ ههههر هست س باشد، ا دازا دازه گت د اکست   وپ ماش چنا چه وساال 

 :ت اکم مجاز هرمت م ب  باتوجه وز  ا ف اهد بش ح ذال متباشد -  28
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کتلوگ م )ت اکم متداول 

 (هرمت مکعب
 گو ه پ ورشی

 صبتتی ,0

 سی باس آستاای ,0

 کالسو 01

 مامورمعمولی 01

 مامی آزاههرااد خزر 01

 مامی قزل آال 05

 فتل مامی 01

 

تحت پوشش  آورهه شده و جداول   ماتتوماد گو ه ماهرصدتلفات مجازهرم گ وه وز ی بطورمجزابش ح  -20

. می باشدوبااستی ازمتزا  تلفات شمارش شده کس شوه  

  :ب اد استق ارقفس ماد مناسب هرااچه-01

 .تی هرااچه موره ظ مطالعه شده بوهه وگزارش مشاورموجوهباشدبااس

  :موارهد که بااد هر منگام استق ار قفسها هر  ظ  گ فت عبارتند از -00

ب اب  عمق کتسه تورد باشد تا مواه زائد جم  شاده هر    2تا  0.5حداقل عمق آب هر زا  کتسه تورد قفس  (0

 .زا  قفس شسته شو د

اان مسئله باع  مخلوط شد  کامل . اچه مستق  شو د که هر مع ض باه غالب باشندقفسها هر قسمتی از هرا (2

هر صورت مُهتاا  باوه  شا ااط، باااد قفساها هر محلای       . شوه آب هرااچه با موا و مواهمی هر هاخل قفسها می

 .مستق  شو د که حداکث  جابجاای آب را هاشته باشد
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 .هست سی هاشت به راحتی بتوا  ب اد غذاهمی و بازرسی به آ ها (0

آبهاد  آلاوهه باه ساموم هفا  آفاات  بااتی ااا         قفسها هر محلی مستق   شو د که هر مع ض آلوهگی با روا  (4

کوههمی زااه هرااچه احتمال ااجااه  . اان مواه ب اد مامتا  سمی مستند. مقاها  متنابهی از مدفوع هامها باشند

 .ب ه کمبوه اُکست   را باال می

معموالً جلبکهاا رود تاور قفاس    . و  قفس اک ام  حتاتی ب اد سالمتی و رشد مامی استج اا  آزاه آب هر هر 

توا  اان مسئله  ک ه  تور می با استفاهه از اک ب س پالستتکی و پاک. کنند چسبند و ج اا  آب را محدوه می می

 .را رف  ک ه

 .ندازش کت ساز ده باشتمامی قفسهابااستی هاراد گارا تی وضما ت ماد فنی  -02

 .مکا  اابی مناسب قفسها بااستی باتوجه به مجوزماد اخذشده ا جام گ فته باشد -00

 .بااستی کلته اقدامات پتشگت ا ه ب اد جلوگت د ازمخاط ات بخصوم کشندق مز ا جام گت ه -04

شااتالت موظااف اساات پااااش مااامواره اد هرفواصاال زمااا ی مشااخص باا اد پتشااگت د ازلکااه ماااد  فتاای   -05

 .ازم کزملی اقتا وس شناسی وسازما  بناهروکشتت ا ی ارااه  ماادوکشندق مز 

 .ارتفاع قفس باشدب اب  0تا 2.5 عمق آب بااستی حداقل  -06

 .ب اد قفس ماد  صب شده هرهرااچه ارااه هو قطه بامشخصات جی پی اس ب اد  صب الزامی است -,0

 .اندگا  معتب آ ها ا جام شوهکلته عملتات  صب وراه ا دازد باادتوسط ساز دگا  واا ما-08
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اد قبال غ امتای   مااد بتماه  هر صورتی که واحد پ ورشی از مدا ات خاوبی ب خاورهار باوهه و هر طاول هوره    -00

 هرصاد   51مااد بعاد حاداکث  تاا     هرصدد ب اد هوره 5هرصد و با افزااش  01هراافت  ک هه باشد، ب اد سال اول 

 .گ ههاد استا  مشمول تخفتف میخدمات بتمه گذار با گوامی مدا اتحق بتمه سهم بتمه

تا اکم   از اشتبامات ا سا ی ازقبتل  صب  امناسب قفس،ذخت ه سازد بابچه مامی  امناسب،ذخت ه سازد بتشت  -41

  مال،کتفتت پااتن غذا،روشهاد  امناسب غذاهمی،عدم پاااش م تاب مامتا ،هساتکارد  امناساب مامتا ،ا تخااب      

و گهدارد قفس هرش ااط  امناسب تحات پوشاش    تگی ااچسبتد  متک وارگا تزمها به تور،ج م گ فمکا   امناسب

 .بتمه  متباشند

:هرخصوم محاسبه حق بتمه مثالی آورهه متشوه-40  

وسازه ساخت بدو  استا دارهلوله ،0چنا چه مامی مورهپ ورش فتلمامتا  خاواارد هرسال اول وسازه شناور

: است بات کته باشد حق بتمه م قطعه ب اب  

5611(*%011)+5611=راال00211  

ب اد کنت ل وضعتت وجمعتت مامتا ،ممچنتن 0تمامی قفسها بااستی هاراد هوربتن حفاظتی ازجنس هرجه -40

.  م افزارمناسب ب اد ثبت وتحلتل اطالعات جمعتت وکلته اقدامات ا جام شده هرطول هوره باشند
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 پرورش ماهی در قفس

 جدول ثبت اطالعات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: رعه نام مز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تعداد ماهي    

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: تاريخ رهاسازي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ: اندازه رهاسازي      
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