آیین نامه اجرایی حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران

هیأت وزیران در جلسه مورخ  ۵.۲.۳۷۳۱بنا به پیشنهاد وزارت جهاد سازندگی و به استناد ماده ( )۷.قانون حفاظت و بهره برداری
از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران  -مصوب  - ۵.۲۱آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود :
آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران فصل اول :تعاریف
ماده  - ۵اصطالحات و کلماتی که در قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران که از این پس در این
آیین نامه به اختصار قانون نامیده می شود و در مقررات اجرایی آن و این آیین نامه بکار برده شده است دارای مفاهیم زیر است :
 - ۵آبزیان :عبارتند از کلیه موجودات زنده اعم از جانوری و گیاهی آبهای شیرین ،شور و لب شور دریا یا موجوداتی که مراحلی از
چرخه زندگی ( شامل کلیه مراحل رشد و نمو از قبیل تخم ،الرو و نوزادی و غیره) و یا مدت زیادی از عمر خود را در آب طی می
کنند .
 - ۷آبزیان قابل پرورش در آبهای طبیعی و نیمه طبیعی داخلی :عبارت است از آن دسته از ماهیها ،سخت پوستان ،نرمتنان،
گیاهان آبزی که ارزش اقتصادی و پرورشی دارند .
 - .آبزی دار کردن :عبارت است از رها سازی گونه های بومی آبزی که ذخایر آن از بین رفته یا در حال انقراض است و نیز رها
سازی گونه های غیر بومی به یک منبع جاری یا ساکن از آبهای داخلی به دالیل زیستی اکولوژیکی یا اقتصادی.
تبصره  -آبزی دار کردن از دو طریق زیر صورت می گیرد :
الف  -تکثیر :به فعالیتی گفته می شود که موجب ازدیاد یک گونه خاص از موجودات آبزی به روش مصنوعی ،نیمه مصنوعی و یا
طبیعی گردد .
ب  -پرورش آبزیان :شامل مجموعه فعالیتهایی است که جهت نگهداری موجود آبزی پس از خروج از تخم و آغاز فعالیت تغذیه ای
تا مرحله عرضه به بازار انجام می شود .
 - ۱پروانه تکثیر و پرورش آبزیان  :اجازه نامه ایست با عناوین موافقت اصولی پروانه تأسیس یا پروانه بهره برداری که اشخاص
حقیقی و حقوقی در چارچوب شرایط مندرج در آن مجاز به تخصیص منابع ،احداث و بهره برداری از تأسیسات تکثیر و پرورش
آبزیان می باشند .
۱ـ مزرعه پرورش آبزیان :به محل پرورش انواع آبزیان اطالق می گردد .
 - ۶عمل آوری :هر گونه عملیاتی است که بر روی آبزی پس از خرو ج از آب به منظور عرضه به بازار یا تولید محصوالتی شیالتی
انجام می گیرد ،مانند شستشو ،آماده سازی  ،بسته بندی  ،نگهداری ،انجماد  ،فیله سازی  ،نمک سود کردن ،دودی کردن ،ترشی
کردن  ،کنسرو کردن  ،تولید خمیر و پودر کردن .
 - ۲تأسیسات عمل آوری :عبارتست از مکان ،کار گاه ،کارخانه یا شناوری که در آن یک یا چند نوع عملیات عمل آوری انجام می
شود .
 - .صید :عملیاتی است که به منظور خارج کردن آبزیان از محیط زیست طبیعی آنها صورت می گیرد .
 - ۹پروانه صید :اجازه نامه ای است که به منظور انجام فعالیتهای صیادی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر شده است و در آن بر

حسب مورد مشخصات شناور ،روش صید ،نوع و میزان ابزار و ادوات  ،گونه ،میزان سهمیه صید  ،منطقه صید ،مالک یا مالکین
شناور ،مشخص می شود .
 - ۵۱بندر صیادی  -به محدوده ای از ساحل دریا ،دریاچه ،یا رودخانه اطالق می شود که به جهت دارا بودن پناهگاه طبیعی ( خور
یا آبراهه مناسب) یا مصنوعی ( موج شکن) و تأسیسات ساحلی دیگر ،پهلو گیری و تخلیه صید بوسیله شناورهای صیادی در آن
امکان پذیر بوده و اکثر شناورهای فعال در آن شناورهای صیادی می باشند .
 - ۵۵ارزیابی ذخایر :کاوشهایی است که جهت تعیین میزان اولیه ( مرجع) توده زنده آبزیان صورت می گیرد .
 - ۵۷شناورها ،آالت و ادوات غیر مجاز :کلیه شناورها و آالت و ادوات صیادی که استفاده از آنها برابر مقررات مجاز اعالم نشده است
.
 - ۵.وزارت نیرو :وزارت نیرو و سازمان مدیریت منابع آب کشور و سازمانهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان
فصل دوم:قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن
ماده  - ۷قلمرو اجرایی قانون و مقررات اجرایی آن عبارت است از :
 - ۵آبهای تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران ( آبهای داخلی ،دریای سرزمینی و منطقه انحصاری و اقتصادی) در
خلیج فارس و دریای عمان به ترتیب مقرر در قانون مناطق دریایی جمهوری اسالمی ایران و مقررات اجرایی آن.
 - ۷آبهای تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران در دریای خزر
 - .آبهای داخلی و مرزی ایران از قبیل آبهای موجود در دریاچه های طبیعی و مصنوعی و پشت سدها ،رودخانه ها ،آبگیرهای
طبیعی و مصنوعی ،آبراهها  ،تاالبها  ،مردابها اعم از شور  ،شیرین یا آبهای لب شور ساحلی و مصب رودخانه ها.
فصل سوم  :طرح مدیریت ذخایر آبزیان
ماده  - .طرح مدیریت ذخایر آبزیان با هدف شناسایی و معرفی ذخایر قابل بهره برداری بر اساس تحقیقات علمی و نیازهای
اجتماعی و اقت صادی توسط شرکت سهامی شیالت ایران که از این پس در این آیین نامه به اختصار شیالت نامیده می شود تهیه و
پس از تایید کمیسیونهای مدیریت بهره برداری ذی ربط توسط وزیر جهاد سازندگی جهت اجرا ابالغ می گردد .
تبصره  - ۵شیالت طرح مدیریت ذخایر آبزیان و تدابیر اتخاذ شده در اجرای آن را به نحو مناسب منتشر می نماید .
تبصره  - ۷شیالت مکلف است در هنگام تهیه طرح مدیریت ذخایر آبزیان با صیادان یا نمایندگان آنها و اتحادیه شرکتهای تعاونی
یادی ذی ربط و همچنین سایر اشخاص ذی نفع مشورت نماید .
تبصره  - .شیالت طرح مدیریت ذخایر آبزیان را پس از طی مراحل فوق تهیه و به سازمان بنادر و کشتیرانی اعالم می دارد .
ماده  - ۱کمیسیون های مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان عبارتند از
 - ۵کمیسیون مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان خلیج فارس و دریای عمان .
 - ۷کمیسیون مدیریت بهره برداری ذخایر آبزیان دریای خزی .
 - .کمیسیون مدیرت بهره برداری ذخایر آبزیان آبهای داخلی .
تبصره  -نحوه تشکیل ،شرح وظایف و اعضای این کمیسیون طی دستورالعملی که بوسیله شیالت تهیه و به تایید وزیر جهاد
سازندگی می رسد ابالغ خواهد شد .
فصل چهارم :تعاونیها  ،خدمات و تأسیسات بندری

ماده  - ۱صدور مجوز تشکیل شرکتهای تعاونی و اتحادیه های صیادی و تکثیر و پرورش آبزیان توسط وزارت تعاون منوط به ارایه
موافقت کتبی شیالت توسط متقاضیان به وزارت تعاون می باشد .
ماده  - ۶بنادر صیادی تحت سرپرستی و نظارت شیالت اداره می شود ،شیالت می تواند ارائه خدمات و اداره تأسیسات بندری را به
شرکتهای تعاونی یا خصوصی واگذار نماید.
ماده  ۲ـ امور زیر در بنادر صیادی ،تحت مدیریت یا نظارت شیالت و با رعایت مقررات و سایر قوانین ذی ربط انجام می شوند :
 - ۵ایجاد ،تکمیل ،توسعه ساختمانها و تأسیسات تعمیرگاههای ساحلی در بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگانهای ذی ربط .
 - ۷اجرای مقررات بندری در محدوده بنادر صیادی .
 - .اداره امور تخلیه  ،بارگیری  ،حمل و نقل و نگهداری محصوالت  ،ابزار و ادوات و مایحتاج صیادی با رعایت مقررات مربوط .
 - ۱اداره شبکه مخابراتی و کنترل شناورهای صیادی با رعایت مقررات مربوط .
 - ۱وصول بهای تعرفه های بندری موضوع این آیین نامه .
 - ۶تعیین نحوه استفاده و شرایط بهره برداری از تأسیسات و تجهیزات بندری در محدوده بنادر صیادی .
ماده  - .وظایف و اختیارات مدیریت بنادر صیادی با رعایت قوانین و مقررات ذی ربط به شرح زیر است :
 - ۵نگهداری دفتر ثبت آمار صیادان  ،تردد شناورها و مراجعین به بندر .
 - ۷هدایت شناورها برای ورود و خروج به بندر و پهلو گیری با رعایت مقررات مربوط به راهنمایی شناورها .
 - .کمک رسانی در موقع بروز حوادث در محوطه بندر صیادی با همکاری سایر دستگاهها .
 - ۱ثبت و گزارش حوادث دریایی مربوط به شناورهای صیادی و صیادان و ارسال آن به مراجع زی ربط .
 - ۱اقدام در جهت تأمین انتظامات و حفاظت تأسیسات بندری .
 - ۶نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای خدمات دهنده مستقر در بندر در زمینه ایجاد تأسیسات بندری .
 - ۲نصب و مراقبت نورافکن ها و فانوسها و عالیم دریایی در بندر با هماهنگی سازمان بنادر و کشتیرانی .
 - .دریافت وجوهی که طبق مقررات وصول آنها به عهده شیالت واگذار شده یا می شود .
 - ۹دریافت خسارات وارده به بند و تأسیسات بندری با رعایت مقررات مربوط .
 - ۵۱تنظیم صورت جلسه مربوط به برخورد شناورها با یکدیگر و تأسیسات بندری و گزارش آن به مراجع ذی ربط .
 - ۵۵انجام بازرسیهای الزم از شناورها حسب وظایف و مأموریتهای محول شده از قبیل انطباق شناورها ،تجهیزات ابزار و ادوات
صید آن با موارد مندرج در پرونده صید .
 - ۵۷کنترل رعایت مقررات بهداشت ،زیست محیطی و حمل و نقل بهینه آبزیان .
 - ۵.اجرای سایر مقررات بندری شیالت .
 - ۵۱حصول اطمینان از بکار گیری کارکنان و خدمه با صالحیت و به تعداد مورد نیاز بر روی شناورهای صیادی با رعایت مقررات
تعیین شده توسط مراجع ذی ربط .
ماده  - ۹صیادان ،صاحبان و کارکنان شناورهای صیادی و تأسیسات و واحدهای تولیدی و خدماتی مربوط و ناخدایان این گونه
شناورها ملزم به رعایت ضوابط ذیل می باشند :
 - ۵رعایت ضوابط و مقررات بندری شیالت .

 - ۷نگهداری تعداد الزم از ملوانان صالحیتدار در شناور .
 - .همکاری با مأمورین اداره بندر به منظور انجام وظایف و مأموریتهای محول شده .
 - ۱رعایت مقررات ایمنی ،بهداشتی و محیط زیست .
ماده  - ۵۱صاحبان شناورهایی که به هر طریق مانع عبور و مرور در بندر یا مسیر آن شده اند با اخطار کتبی مدیریت بندر موظفند
در مهلت تعیین شده نسبت به رفع مانع اقدام نمایند .
تبصره  - ۵پس از انقضای مهلت اخطار کتبی چنانچه صاحبان شناورهای مذکور به رفع مانع اقدام ننمایند  ،مدیریت بندر راساً
نسبت به رفع مانع عبور و مرور اقدام کرده و صاحب شناور موظف به پرداخت هزینه های آن می باشد .
تبصره  - ۷در صورتی که مصالح بندر ،عملیات رفع مانع را از مسیر و محوطه بندر به فوریت ایجاب کند ،مدیریت بندر می تواند
بدون رعایت مدت اخطاریه به صاحب شناور برای رفع مانع اقدام کند و صاحب شناور باید هزینه رفع را بپردازد .
ماده  - ۵۵مقررات مربوط به مسیرهای تردد دریایی ،چراغ شناورها و عالیم و اشارات دریایی و بندر مطابق مقررات سازمان بنادر و
کشتیرانی خواهد بود .
تبصره  -شناورهای صیادی موظفند عالیم و نشانه های خاص شناورهای صیادی مصوب شیالت را نیز رعایت نمایند .
ماده  - ۵۷شیالت شناورهای صیادی را برای تردد و استفاده از خدمات بندری در بنادر صیادی سازماندهی می نماید .صاحبان
شناورها با موافقت شیالت موظف به انتخاب یک بندر به عنوان بندر اصلی می باشند ،در این صورت شناورهای صیادی در سایر
بنادر صیادی به عنوان شناور میهمان محسوب می گردند .
ماده  - ۵.شیالت مجاز است بابت حق ورود ،پهلو گیری و توقف شناورها در بنادر صیادی بر اساس نرخهای مبنای جدول ذیل
مبالغی را به عنوان تعرفه دریافت کند .
تعرفه استفاده از خدمات بندری برای هر بار استفاده از تأسیسات بندری و به ازای هر تن ظرفیت ناخالص
 - ۵تعرفه بندری شناور صیادی میهمان حداکثر به میزان دو برابر تعرفه های مورد نظر برای شناورهای صیادی مقیم محاسبه و
دریا فت می شود مگر آنکه انتقال شناور مذکور از بندر اصلی به بندر دیگر بر اساس سیاستهای مدیریت صید صورت گرفته شود .
 - ۷به منظور استفاده حداکثر از اسکله ،هر گاه پهلو گیری شناور در کنار اسکله بیش از یک ساعت به طول انجامید برای یک
ساعت اول به ازای هر تن ظرفیت ناخالص شناور ( )۷۱۲و برای ساعتهای بعدی ( )۱۱۲به مبلغ عدد مبنای مندرج در جدول اضافه
محاسبه و دریافت می شود .
تبصره  -در مناطقی که به دلیل عدم وجود حوضچه آرام ،شناورها ناچار به پهلو گیری در کنار اسکله هستند از اجرای مفاد این بند
مستثنی می باشند .
 - .هرگاه شناور صیادی به دلیل خرابی موتور یا بدنه مجبور به توقف در بندر گاه شود حداکثر تا ( )۵۱روز از پرداخت حق توقف
معاف و در ( )۵۱روز دوم معادل حق توقف مندرج در جدول و از ( )۵۱روز سوم به بعد ( )۷۱۲به عدد مبنا اضافه خواهد شد .
 - ۱در صورتی که توقف شناور در بندرگاه به دلیل ممنوعیت ها و سیاستهای مدیریت صید صورت گرفته باشد ،تا زمان رفع
ممنوعیت ،عوارض بندری دریافت نخواهد شد .بدیهی است شناورهایی که به دلیل تخلف متوقف می شوند مشمول مفاد این بند
نمی شوند .

تبصره  -مبالغ مذکور در این ماده از شناورهای خارجی حسب نظر شیالت به ارزهای معتبر خارجی دریافت می شود .
فصل پنجم :تکثیر و پرورش آبزیان
ماده  - ۵۱انجام هر گونه فعالیت در زمینه تکثر و پرورش آبزیان توسط افراد حقیقی و حقوقی مستلزم دریافت پروانه از شرکت
سهامی شیالت ایران است .
نوع پروانه با توجه به نوع فعالیت شامل تکثیر آبزیان  ،پ رورش یا تکثیر و پرورش آبزیان است و براساس مرحله فعالیت شامل
موافقت اصولی  ،پروانه بهره برداری ،می باشد .
تبصره  -انجام فعالیتهایی که جنبه تفننی و سرگرمی دارد از شمول این ماده مستثنی هستند .
ماده  - ۵۱صدور پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای متقاضیان تابع شرایط ذیل است :
 - ۵انطباق موضوع درخواست با طرحهای توسعه تکثیر و پرورش آبزیان در کشور
 - ۷دارا بودن شرایط الزم زیر برای متقاضی یا متقاضیان :
-گذراندن

دوره

آموزشی

یا

دارا

بودن

سابقه

علمی

یا

عملی

مرتبط

.

 دارا بودن کارشناس یا فن ورز واجد شرایط به تعداد مورد ن یاز براساس ضوابط شیالت ایران برای صدور یا تمدید پروانه بهرهبرداری .
ماده  - ۵۶دریافت بیش از یک پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای اشخاص حقیقی قبل از اینکه موضوع فعالیت پروانه قبلی به
مرحله بهره برداری رسیده باشد ممنوع بوده و در مورد اشخاص حقوقی که توان مالی  ،اجرایی و فنی متقاضی به تشخیص شیالت
برای بیش از یک فعالیت مناسب باشد ،دریافت آن بالمانع است .
ماده  - ۵۲تشکیل شرکتهای غیر دولتی با هدف انجام فعالیتهای تکثیر و پرورش آبزیان و یا گنجاندن این قبیل فعالیتها در
اساسنامه شرکتهای مستلزم دارا بودن پروانه تکثیر و پرورش آبزیان یا ارایه گواهی معتبر مبنی بر موافقت شیالت با انجام این
فعالیتها است .
ماده  - ۵.نحوه صدور پروانه تکثیر و پرورش آبزیان بر اساس دستورالعمل مصوب وزیر جهاد سازندگی تعیین خواهد شد .
ماده  ۵۹متقاضیان دریافت پروانه تکثیر و پرورش آبزیان برای اخذ مجوز از مراجع ذی ربط با صدور معرفی نامه یا ارسال رونوشت
پروانه از طرف شیالت به این مراجع معرفی خواهند شد و متقاضی شخصاً موظف به دریافت این مجوزها از مراجع ذی ربط می
باشد

.

ماده  - ۷۱صدور پروانه تأسیس مزارع تکثیر و پرورش آبزیان موکول به ارایه مجوز تخصیص و بهره برداری از منابع آبی توسط
وزارت نیرو ( سازمان مدیریت منابع آب و سازمانهای آب منطقه ای و آب و برق خوزستان ) است .
ماده  - ۷۵آب بها یا حق النظاره و حق اشتراک برای استفاده از منابع آبی کشور که تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند به
شرح زیر محاسبه و توسط دارنده پروانه به وزارت نیرو پرداخت می شود .
الف  -پرورش ماهیان گرمابی
 - ۵آب بها برای منابع آبی تنظیم شده  ،پنج درصد ( )۱۲از محصول یا ارزش ریالی آن و برای منابع آبی تنظیم نشده ،یک درصد
( )۵۲از محصول و یا ارزش ریالی آن می باشد .

 - ۷حق اشتراک برای هر یک هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراکی است که برای هر هکتار زراعت آبی در همان منطقه
پرداخت می شود .
ب  -پرورش ماهیان سرد آبی
 - ۵آب بها برای منابع آبی تنظیم شده ،سه درصد ( ).۲از محصول یا ارزش ریالی آن و برای منابع آبی تنظیم نشده ،یک درصد
( )۵۲از محصول یا ارزش ریالی آن می باشد .
 - ۷حق اشتراک برای هر یک هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراکی است که بابت هر هکتار زراعت آبی در همان منطقه
پرداخت می شود .
تبصره  - ۵مالک محاسبه ارزش ریالی قیمت عمده فروشی در هر مزرعه خواهد بود .
تبصره  - ۷فعالیتهای تکثیر و پرورش آبزیان دریای ی و لب شور که از منابع آبهای شور و لب شور سطحی ( با میزان شوری بیش از
ده گرم در لیتر) استفاده می کنند از پرداخت آب بها و حق اشتراک معاف هستند .
تبصره  - .در مزارع تکثیر و پرورش آبزیان دریایی و لب شور که از منابع آبهای شیرین استفاده می کنند ،میزان آب بها و حق
اشتراک بر حسب میزان و در صد آب شیرین که برای تعدیل شوری مورد استفاده قرار می گیرد و براساس تعرفه مشخص شده در
این ماده محاسبه و تعیین خواهد شد .درصد آب شیرین مورد استفاده توسط شیالت با هماهنگی وزارت نیرو تعیین می شود .
تبصره  - ۱در صورتی که مبالغ و درصده ای موارد فوق با تصویب مراجع قانونی تغییر کند درصدها و مبالغ مصوب اخیر قابل
اجراست.
ماده  - ۷۷آبزی پروری در منابع آبهای نیمه طبیعی ( آب بندانها و دریاچه های پشت سدها) تحت نظارت وزارت نیرو ،پس از
هماهنگی و کسب مجوز از وزارت مذکور بالمانع است .
ماده  - ۷.وزا رت نیرو موظف است در مدت یکسال پس از بهره برداری حق انشعاب و اشتراک و برق مصرفی مزارع تکثیر و پرورش
آبزیان را براساس تعرفه های کشاورزی محاسبه و دریافت کند ) (.
ماده  - ۷۱وزارت نیرو موظف است در برنامه های توسعه تأسیسات آبی و برنامه های تخصیص و مدیریت منابع آبی ،سهم آبزی
پروری را مشخص و اعالم نماید .
ماده  - ۷۱در اجرای ماده ( )۵۹قانون  ،شیالت برای انجام اقدامات موضوع ماده ( ).آن در دریاچه پشت سدها ،موضوع را به
سازمان مدیریت منابع آب ایران و در رودخانه ها حسب مورد به شرکتهای آب منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان اعالم و با
هماهنگی و کسب مجوز از مراجع ذی ربط اقدام می نماید .
ماده  - ۷۶صندوق بیمه محصوالت کشاورزی مکلف به بیمه نمودن آبزیان پرورشی و سایر شرکتهای بیمه دولتی مکلف به بیمه
کردن ابنیه  ،تأسیسات و تجهیزات مزارع تکثیر و پرورش آبزیان هستند .
تبصره  -ضو ابط و شیوه نامه بیمه کردن محصوالت آبزیان پرورشی توسط صندوق بیمه محصوالت کشاورزی با هماهنگی شیالت
تعیین خواهد شد .
ماده  - ۷۲شیالت ایران به منظور تأمین بخشی از هزینه های مربوط به صدور پروانه های تکثیر و پرورش آبزیان مبالغ زیر را بر
حسب درصدی از میزان سرمایه گذاری ثابت طرح از متقاضیان دریافت می کند :

ماده  - ۷.به منظور توسعه و بهره برداری اصولی از مزارع تکثیر و پرورش آبزیان ،نقشه های اجرایی احداث ابنیه و نصب تأسیسات
و تجهیزات مزارع و پرورش آبزیان قبل از اجرا باید به تایید شیالت برسد .
تبصره  -شیالت می تواند و ظیفه رسیدگی و تایید نقشه های اجرایی را به افراد حقیقی یا حقوقی ذی صالح که دارای رتبه بندی
سازمان برنامه و بودجه یا برگ تایید صالحیت فنی از شیالت باشند تفویض نماید .
میزان حق الزحمه این افراد براساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد .
ماده  - ۷۹شیال ت مجاز به انجام بازدیدها و بررسی های کارشناسی مزارع تکثیر و پرورش آبزیان در هر مرحله از کار و در اوقات
متعارف کاری مزرعه می باشد .
ماده  - .۱در صورتی که دارنده پروانه ،پس از صدور پروانه پیگیریهای الزم را برای انجام موضوع پروانه به عمل نیاورد ،بنابه
تشخیص شیالت پروانه صادر شده باطل می گردد .
ماده  - .۵تمدید مهلت اعتبار پروانه برای پروانه هایی انجام می شود که بنا به تشخیص دارنده پروانه پیگیری الزم را به عمل
آورده باشد.
تبصره  -در صورت عدم تمدید پروانه ،پس از خاتمه مهلت اعتبار پروانه صادره خود به خود ابطال می شود و نیازی به صدور برگ
ابطال پروانه نیست .
ماده  - .۷تغییر نام دارنده موافقت اصولی یا تأسیس تکثیر و پرورش آبزیان یا انتقال سهام به میزان بیش از () ۱۱۲در مورد
اشخاص حقوقی ،تا پیش از دریافت پروانه بهره برداری ممنوع است .
ماده  - ..واردات مولدین یا نوزادان آبزیان بومی یا غیر بومی از خارج کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات کشور با مجوز شیالت
مجاز

است

.

ماده  - .۱صدور آبزیان پرورشی بومی یا غیر بومی به خارج از کشور با رعایت سایر قوانین و مقررات با مجوز شیالت مجاز است .
ماده  - .۱نقل و انتقال آبزیان زنده برای ان جام فعالیتهای تکثیر و پرورش مستلزم کسب مجوز از شیالت است .
ماده  - .۶در صورتی که مزارع تکثیر آبزیان ،مولدین مورد نیاز خود را از طبیعت صید و تهیه می نمایند ،برای حفظ ذخایر آن
موظف به رها سازی نوزاد همان آبزی به همان منبع آبی یا محلی که شیالت تعیین می کند ،هستند .تعداد ،سن و نحوه رها سازی
در دریا توسط شیوه نامه شیالت تعیین خواهد شد .
ماده  - .۲وظایف دارندگان پروانه تکثیر و پرورشی آبزیان به شرح زیر است :
 - ۵ایجاد تأسیسات و ابنیه مطابق نقشه های اجرایی .
 - ۷بهره برداری از مزرعه مطابق با شرایط و ضوابط تعیین شده و مندرج در پروانه .
 - .همکاری کامل با کارشناسان و بازرسان شیالت در انجام بازدیدها .
 - ۱ارایه آمار و اطالعات مربوط به تولید به ترتیبی که شیالت تعیین می نماید .
 - ۱عدم نگهداری و پرورش آبزیان غیر مجاز در مزرعه .
 - ۶عدم نگهداری و مصرف دارو و مواد شیمیایی غیر مجاز در مزرعه
 - ۲اعالم بروز بیماریهای خطرناک و مسری به نزدیکترین اداره یا نمایندگی شیالت .
 - .عدم نقل و انتقال یا عرضه آبزیان مبتال به بیماریهای خطرناک ،مسری و مشترک بین انسان و دام.

 - ۹عدم نقل و انتقال یا عر ضه مواد غذایی ،دارویی و ضایعات و زباله های آلوده به عوامل بیماری زای خطرناک ،مسری و مشترک
بین انسان و دام.
 - ۵۱صید و عمل آوری آبزیان در مزرعه مطابق استاندارهای تعریف شده توسط شیالت ایران
تبصره  -فهرست داروها و مواد شیمیایی غیر مجاز و همچنین بیماریهای مسری و خطر ناک توسط شیالت ایران و نیز شیوه عمل
آوری آبزیان در مزرعه با هماهنگی سازمان دامپزشکی در فروردین ماه هر سال اعالم می شود .
ماده  - ..در صورت احداث مزرعه بر خالف نقشه های مصوب ،شیالت به دارنده پروانه اخطار کتبی جهت رفع نقص و انجام
اصالحات الزم و ایجاد تأسیسات و ابنیه بر اساس نقشه های مصوب ،می دهد و دارنده پروانه موظف است حداکثر ظرف یک ماه از
تاریخ ابالغ اخطاریه نسبت به انجام اصالحات مشخص شده اقدام نماید ،در غیر این صورت شیالت پروانه مختلف را تا انجام
اصالحات الزم تعلیق می نماید .
ماده  - .۹در صورت ارتکا ب هر یک از تخلف های زیر توسط صاحبان پروانه تکثیر و پرورش آبزیان ،برای نوبت اول شیالت نسبت
به صدور اخطار کتبی اقدام می کند و در صورت تکرار ،پروانه صادر شده برای مدت یک تا شش ماه به حال تعلیق در می آید.

