باسمه تعالي

سازمان شيلات ايران

ضوابط عرضه خاويار در فروشگاه هاي مستقر در
فرودگاه هاي بين المللي كشور

مديريت اجرايي سايتس در امور ماهيان خاوياري
آبان ماه ١٣٩٥

شماره دستورالعمل٥ :
شماره ثبت ٢٣٦٠٠ :
تاريخ ابلاغ١٣٩٥/٨/٣ :
١

با سمه تعالي

ضوابط عرضه خاويار در فروشگاه هاي مستقر در فرودگاه هاي بين المللي كشور
در اجراي مقررات كنوانسيون تجارت گونه هاي در حال انقراض )سايتس( و ضوابط عرضه محصولات
ماهيان خاوياري و به منظور رعايت حقوق مسافران خروجي كشور ،ضوابط عرضه و فروش خاويار در
فرودگاه هاي بين المللي كشور به شرح زير ابلاغ مي شود:
 -١بر اساس نامه شماره  ٧٤٥٩٣مورخ  ٩٥/٦/٣١شركت مادر تخصصي فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران،
عرضه خاويار در فرودگاه هاي كشور صرفا از طريق اشخاص داراي مجوز لازم از مسئول اجراي سايتس
امكان پذير است.
 -٢فروش و عرضه خاويار در فروشگاه هاي مستقر در فرودگاه هاي بين المللي كشور مستلزم دارا بودن
گواهي سايتس مي باشد .اين گواهي از سوي مسئول اجراي سايتس در امور ماهيان خاوياري صادر
مي گردد .گواهي هاي صادره فاقد تمبر امنيتي سايتس مي باشد.
 -٣گواهي صادره در  ٥نسخه صادر مي گردد .يك نسخه از گواهي مي بايست نزد فروشنده در محل
فروشگاه و يك نسخه ديگر در دبيرخانه سايتس در امور ماهيان خاوياري نگهداري مي شود .سه
نسخه از مجوز صادره توسط صاحب كالا به مديريت فرودگاه و گمرك ارايه مي شود.
است.

توجه :تصوير گواهي هاي صادره جهت انجام امور مربوط به ورود كالا به فروشگاه يا عرضه آن فاقد اعتبار

 -٤فهرست قوطي ها با مهر و امضاي مسئول اجراي سايتس در امور ماهيان خاوياري به گواهي صادر
شده الصاق مي شود .در اين فهرست مشخصات هر قوطي از نظر وزن ،نوع خاويار ،تاريخ فراوري و
مشخصات برﭼسب )ليبل( درج يا الصاق شده بر روي آن ذكر مي شود.

 -٥رعايت ضوابط بسته بندي و برﭼسب زني براي عرضه خاويار بر اساس مقررات سايتس و دستور العمل
صادره از سوي شيلات ايران الزامي است و عرضه خاويار بدون دارا بودن اين برﭼسب غير مجاز است.

 -٦فروشندگان موظف اند پس از فروش هر قوطي  ،شماره قوطي را در فهرست نشانه گذاري نمايند و
آن را از فهرست موجوي كالا حذف كنند.

٢

 -٧فروشندگان موظف اند با صدور فاكتور به زبان انگليسي مشخصات مندرج بر روي برﭼسب را در فاكتور
قيد و به خريدار تحويل نمايند .رونوشت فاكتور فروش بايد در محل نگهداري و در صورت نياز به
بازرسين سايتس ارايه شود.
 -٨فروشندگان موظف اند بر روي فاكتور فروش ميزان مجاز حمل خاويار توسط هر مسافر ) به مقدار
 ١٢٥گرم( را درج نمايند.
 -٩فروشندگان مستقر در فرودگاه ها موظف اند با نصب تابلو  ،اتيكت و نظاير آن ،پرورشي يا وحشي
بودن خاويار را به خريداران اعلام نمايند.
 -١٠عرضه خاويار بدون دارا بودن گواهي سايتس و يا بدون دارا بودن برﭼسب مشمول كالاي قاﭼاق بوده
و كالاي مذبور با رعايت مقررات توقيف و صاحب كالا براي رسيدگي قضايي به مراجع مربوطه معرفي
مي شود.
 -١١عرضه گوشت ،كنسرو و ساير فرآورده هاي ماهيان خاوياري نيز مستلزم دارا بودن مجوز سايتس مي
باشد.
 -١٢نمونه گواهي سايتس ،فهرست قوطي خاويار و مهر و امضاي مجاز و نمونه مشخصات لازم براي درج
در فاكتور به پيوست اين دستور العمل ارايه گرديده است.

٣

نمونه فرم گواهي ) مجوز( سايتس:

٤

:نمونه مهر و امضاي مجاز براي صدور گواهي

: نمونه فرم فهرست قوطي هاي خاويار براي ورود به فروشگاه

Labeling List
Name and address of caviar seller (Original owner of caviar): …………..
Name and address of buyer of caviar (Caviar free shop manager): ……………

Tin Caviar
No. Net scientific
weight name

Common
Name

CITES Labeling Code

sold

Beluga

HUS/C/IR/٢٠١٢/٦٠٨/G٠١P٠١١٢F١١-١

*

Beluga

HUS/C/IR/٢٠١٢/٦٠٨/G٠١P٠١١٢F١١-١

١
٢
٣
 مثال١٠٢٩
 مثال١٠٣٠

Huso
huso
Huso
huso

Cites Permit No.:…………………………..
Signed and stamped by CITES Authority

٥

:نمونه مندرجات الزامي براي درج در فاكتور فروش خاويار به مسافرين

Airport Name
Shop name/ No.: ………………………
Customer/ Passenger name: …………………
Tin
No.

Caviar
scientific
Net
weight name

Common
Name

Date: ………………….
Destination: …………

CITES Labeling Code

١
٢
٣

Note: According to CITES regulation every passenger should not carry more than ١٢٥ gram
of caviar with her/ his self as personal Item.

Shop Signature

٦

