باسمه تعالي

سازمان شيلات ايران
معاونت تﻮسعه آبزي پروري

راهنماي متقاضيان صدور خاويار تاس ماهيان پرورشي

بر اساس مقررات اجرايي مربوط به ثبت نام مزارع و عرضه محصولات
تاس ماهيان پرورشي

فروردين ١٣٩٣

راهنماي صدور خاويار تاس ماهيان پرورشي
صدور خاويار تاس ماهيان پرورشي به صورت زنده فقط براي ماهيان با منشاء پرورشي مجاز و مستلزم دريافت گواهي صادرات
) (export permitمعتبر كه توسط مرجع ملي ) مديريت اجرايي سايتس در امور ماهيان خاوياري مستقر در سازمان شيلات ايران (
بر اساس " مقررات اجرايي مربوط به ثبت نام مزارع و عرضه محصولات تاس ماهيان پرورشي" است .راهنماي حاضر خلاصه گردش كار و
اقدامات ضروري را يادآوري مي نمايد.
ﮔردش كار:
 ارايه درخواست صدور گواهي صادرات ) (export permitكه در آن نام و نشاني خريدار ،ميزان و مشخصات محموله صادراتي
) طبق فرم پيوست( ،مرز خروجي و وسيله حمل به زبان انگليسي درج شده باشد.
تنها شركتهايي مجاز به دريافت اين گواهي هستند كه نام آنها قبلا در فهرست سايتس درج شده باشد .اين فهرست با فهرست اشخاصي
كه داراي كارت بازرگاني از وزارت صنعت ،معدن و تجارت هستند ،متفاوت است.
در صورت دارا بودن شرايط لازم  ،مديريت اجرايي سايتس در امور ماهيان خاوياري حد اكثر ظرف مدت سه روز كاري ) در صورت عدم نياز
به بازديد ميداني( مجوز مربوطه را صادر مي نمايد.
مدت اعتبار گواهي صادره معمولا تا دو ماه است و پس از آن از درجه اعتبار ساقط مي شود.
توجه به نكات زير در زمان ارايه درخواست موجب تسهيل در صدور مجوز مي شود:
 -١مزرعه اي كه خاويار از آن تامين شده است مي بايست قبلا مشخصات خود را به سايتس اعلام نموده باشد و داراي شناسه ملي
باشد .بدون دارا بودن اين كد اعمال ضوابط برچسب زني ممكن نيست و در نتيجه محصول قابل صادرات نمي باشد.
 -٢مزرعه اي كه خاويار در آن توليد شده است ،مي بايست قبلا در موعد مقتضي درخواست سهميه صادرات نموده باشد.
 -٣سهميه سالانه صادرات خاويار سالانه توسط مديريت اجرايي سايتس در امور ماهيان خاوياري از مزارع استعلام مي گردد و پس از
انتشار سهميه كشوري توسط سايتس قابل استفاده خواهد بود .مدت اعتبار سهميه سالانه از اول فوريه هر سال ميلادي شروع مي
شود و تا پايان ماه ژانويه سال بعد معتبر است.
 -٤ماهياني كه خاويار از آن استحصال شده است مي بايست قبلا پلاك گذاري شده باشند .بدون دارا بودن پلاك اعمال ضوابط
برچسب زني ممكن نيست و در نتيجه محصول قابل صادرات نمي باشد.
 -٥نام مركز فراوري خاويار مي بايست به سايتس اعلام و در فهرست مربوطه درج شده باشد .بدون دارا بودن اين كد اعمال ضوابط
برچسب زني ممكن نيست و در نتيجه محصول قابل صادرات نمي باشد.
 -٦بسته بندي محصول مي بايست طبق ضوابط مربوطه انجام و برچسب زني شده باشد.
 -٧اخذ مجوز از ساير دستگاه هاي ناظر بر صادرات محصولات كشاورزي و دامي بر عهده متقاضي است.



پس از دريافت گواهي مجوز صادرات در صورتي كه محموله صادر نگردد ،دارنده آن موظف به استرداد اصل تمام نسخ به مديريت
اجرايي سايتس در امور ماهيان خاوياري مي باشد
استرداد برگ سبز سايتس به مديريت اجرايي سايتس در امور ماهيان خاوياري كه به مهر گمرك ممهور شده است ضروري است.

نمﻮنه فرم درخﻮاست صادرات خاويار پرورشي

Exporter: (Name and address of company………………..)
Importer: (Name and address of company………………..)
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