باسمه تعالي

سازمان شيلات ايران

معاونت تﻮسعه آبزي پروري

ضﻮابط و راهنماي متقاضيان صدور تاس ماهيان پرورشي زنده
بر اساس مقررات CITES

مديريت اجرايي سايتس در امور ماهيان خاوياري
نگارش سﻮم *

شهريﻮرماه ١٣٩٣

* نگارش دوم اين راهنما از درجه اعتبار ساقط است.

١

ضﻮابط و راهنماي صدور تاس ماهيان پرورشي زنده
صدور تاس ماهيان پرورشي به صورت زنده فقط براي ماهيان با منشاء پرورشي با جنسيت
نر مجاز و نيازمند رعايت ضوابط زير است:

 -١تعيين جنسيت ماهي توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي ذي صلاح كه توسط معاونت توسعه آبزي پروري سازمان
شيلات ايران تعيين و اعلام مي شود.
 -٢تهيه پلاك توسط متقاضي براي نصب روي باله ماهي با امكان درج مشخصات ) كد شناسه( زير بر روي آن
 -٣درج كد شناسه توليد به ترتيب مقرر در ضوابط عرضه تاسماهيان پرورشي بر روي پلاك ها بدون درج كد واحد
فرآوري ) مانند مثال زير (
HUS/C/IR/٢٠١٣/٠٠٠٠/G٠١P٠١١٣F٠١

 F٠١اولين ماهي است و به تعداد ماهي ها اين عدد افزوده مي شود :
HUS/C/IR/٢٠١٣/٠٠٠٠/ G ٠١P٠١١٣F٠٢
HUS/C/IR/٢٠١٣/٠٠٠٠/ G ٠١P٠١١٣F٠٣
HUS/C/IR/٢٠١٣/٠٠٠٠/ G ٠١P٠١١٣F٠٤
 G٠١شناسه مزرعه )ثبت شده در فهرست( سايتس است .
 HUSشناسه گونه فيل ماهي است و بسته به گونه ماهي اين شناسه تغيير مي كند.
) (export permitمعتبر كه توسط مديريت سايتس در امور ماهيان خاوياري
 -٤دارا بودن گواهي صادرات
)معاونت توسعه آبزي پروري سازمان شيلات ايران ( صادر مي گردد.
 -٥براي صدور گواهي سايتس ارايه جدول مشخصات ماهيان مطابق جدول نمونه پيوست كه به تاييد مرجع تعيين
جنسيت رسيده است ضروري است.
 -٦صادر كننده موظف است در تقاضاي خود موارد زير را درج نمايد:





نام شركت خريدار و نشاني آن به زبان انگليسي
نام صادر كننده ) شركت صادر كننده كه قبلا در فهرست سايتس درج شده باشد( .اين شركت با
اشخاصي كه داراي كارت بازرگاني از وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند ،متفاوت است.
وزن خالﺺ كل محموله و تعداد ماهي
مرز خروجي و وسيله حمل
٢

 -٧صادركننده موظف است محل نگهداري ماهيان را قبل و پس از تعيين جنسيت به مديريت سايتس و اداره كل
شيلات استان ذي ربط اعلام نمايد.
 -٨ماهيان تعيين جنسيت شده بايد بر اساس مقررات پلاك گذاري شده و تا قبل از حمل در محل معيني كه مشخﺺ
شده است  ،نگهداري شوند .جابجايي ماهيان بدون اطلاع به اداره كل شيلات استان ذي ربط و مديريت سايتس غير
مجا زاست.
 -٩صادر كننده موظف است ظرف مدت  ٤٨ساعت پس از تعيين جنسيت نسبت به صدور محموله اقدام نمايد .در غير
اينصورت تعيين جنسيت و پلاك هاي صادر شده از درجه اعتبار ساقط است.
 -١٠صادر كننده موظف است حد اكثر  ٢٤ساعت قبل از حمل ماهي و خروج از محل نگهداري مراتب را به صورت كتبي
و بادرج زمان بارگيري و شروع حمل به اداره كل شيلات استان ذي ربط ) گمرك مرز خروجي( اعلام نمايد.
 -١١صادر كننده موظف است شماره خودرو حمل كننده محموله و مسير حمل را به مديريت سايتس و اداره كل شيلات
استان ذي ربط اعلام نمايد.
 -١٢مشخصات خودرو و رانندگان متقاضي حمل ماهيان خاوياري بايد قبلا توسط ادارات كل شيلات استان ثبت شده و
به مديريت سايتس اعلام شده باشند.
 -١٣اشخاص حقيقي يا حقوقي حمل كننده ماهيان زنده خاوياري لازم است از اهميت و شرايط محموله هايي كه حمل
مي شوند آگاهي لازم را داشته باشند و در هنگام اعلام مشخصات ،آگاهي خود را از قوانين مبارزه با قاچاق كالاهاي
قاچاق ابراز نمايند.
 -١٤حمل ماهيان زنده فاقد پلاك يا با پلاك مجعول مشمول حمل كالاي قاچاق مي شود.
 -١٥صادرات ماهيان زنده فاقد پلاك مشمول صادرات كالاي قاچاق مي شود و متخلف ) صاحب كالا ،صادر كننده )دارنده
مجوز سايتس( و حمل كننده براي رسيدگي به مراجع ذي صلاح معرفي مي شوند.
 -١٦وظايف مرجع تعيين جنسيت :




در صورتي كه تعيين جنسيت ماهي با ضريب اطمينان لازم مقدور نباشد ،مرجع تعيين جنسيت كننده موظف است
هيچگونه مجوزي را صادر ننمايد .صدور مجور براي اين دسته از ماهيان مشمول مجازات هاي معاونت در امر صدور
كالاي قاچاق مي شود.
تعيين جنسيت ماهيان عرضه شده توسط صادر كننده



ثبت وزن ماهيان تعيين جنسيت شده



نصب پلاك بر اساس مشخصات اعلام شده توسط سايتس بر روي بدن ماهي



فهرست نمودن ماهيان تعيين جنسيت شده با ذكر شماره پلاك



تاييد فهرست تهيه شده در دو نسخه به زبان انگليسي ) نمونه پيوست(

 -١٧صاد ركننده موظف است پس از حمل و صدور محموله برگ سبز سايتس كه به مهر گمرك ممهور شده است را به
مديريت سايتس در امور ماهيان خاوياري ) معاونت آبزي پروري سازمان شيلات ايران( مسترد نمايد

٣

نمونه جدول مشخصات ماهيان تعيين جنسيت شده
Labeling List
Exporter:………………………………………
Importer:……………………………………………
Fish
Code
F٠١

Tag
HUS/C/IR/٢٠١٣/٠٠٠٠/ G ٠١P٠١١٣F٠١

Species

Sex

Weight
(Kg)

Farm
Name

Huso huso

male

١٧

Mahi Abad

F٠٢

Prepared By:…………………………………. Certified by:………………………
Signature
Seal

٤

باسمه تعالي
فرم نمونه مشخصات خوروهاي حمل كننده ماهيان خاوياري زنده
اداره كل شيلات استان .................
با سلام
به شماره پلاك ...........................متقاضي
مالك خودرو..........................................
اينجانب........................................
دريافت اجازه حمل تاس ماهيان پرورشي براي صدور به خارج از كشور مي باشم .در ضمن بدينو سيله اقرار مي نمايم :
-١
-٢
-٣
-٤

از اينكه صدور و خارج نمودن تاس ماهيان پرورشي بدون دارا بودن گواهي سايتس ،قاچاق كالا محسوب مي شود،
آگاهي دارم.
چنانچه ماهيان بدون پلاك يا بدون گواهي تعيين جنسيت را حمل نمايم ،قاچاق كالا محسوب مي شود.
صرفا ماهياني كه تعيين جنسيت شده اند و گواهي تعيين جنسيت و گواهي سايتس آن در طول حمل در دسترس
اينجانب قرار دارد ،را حمل مي نمايم.
چنانچه خودرو خود را براي رانندگي در اختيار افراد ديگر قرار دهم و تخلفي در صدور تاس ماهي زنده رخ دهد،
تبعات آن را بر عهده مي گيرم.

نام و نام خانوادگي:
امضا و اثر انگشت مالك خوردو

٥

