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سیاستها و ضوابط کلی صدور مجوزهای آبزی پروری
الف – سیاستهای عمومی صدور مجوزهای آبزی پروری:
 -1مالک عمل برای تعیین سقف ظرفیت اسمی مجوزهای صادره ( موافقت اصولی) برای هرر سراد در هرر
یک از استانها بر مبنای هدف کمی برنامه ششم یا برنامه ابالغ شده از سروی سرازماش شریالی ایرراش
محاسبه ظرفیت پر انه های صادره در سنوای قبل بر اساس رابطه زیر تعیین می شود:
( ظرفیت اسمی موافقت اصولی های معتبر) ( +ظرفیت اسرمی پر انره تاسریا هرای معتبرر)( +ظرفیرت
اسمی پر انه بهره برداری های معتبر) = ظرفیت بالقوه تولید
هدف کمی برنامه در سه ساد بعد از ساد صد ر موافقت اصولی *  = 1/5ظرفیت بالقوه مورد نیراز بررای
تحقق هدف
ظرفیت بالقوه تولید  -ظرفیت بالقوه مورد نیاز برای تحقق هردف= سرقف ظرفیرت اسرمی مجراز بررای
صد ر موافقت اصولی
تبصره :در مورد ماهیاش خا یاری با توجه به دیر بازده بودش طرح ،هدف کمی پنج ساد بعد مالک عمرل
قرار خواهد گرفت.
 -2مبانی طراحی محاسبه نیازهای آبی  ،زمین  ..طرحهای آبزی پر ری برر مبنرای دسرتور العمرل هرای
ابالغی سازماش شیالی ایراش تعیین می گردد.
 -3در صورتی که در هر یک از مناطق کشور الگوی توسعه کشت توسط سازماش شریالی ایرراش ترد ین
منتشر شود ،صد ر پر انه های آبزی پر ری الزاما بر اساس نقشه الگوی توسعه کشت انجام می پذیرد.
 -4صد ر مجوز آبزی پر ری در حاشیه ر دخانه ها پا از کسب نظر سرازماش شریالی ایرراش یرا سرازماش
جهاد کشا رزی استاش بر حسب مورد انجام می پذیرد.
 -5صد ر مجوزهای آبزی پر ری در مجتمع هایی که توسط د لت ایجراد مری شرود ،برر اسراس روابط
شرایط اختصاصی اعالم شده توسط سازماش شیالی یا سازماش جهراد کشرا رزی اسرتاش پرا از تاییرد
سازماش شیالی ،انجام می پذیرد.
 -6سازماش نظام مهندسی موظف است من ارساد گزارش های د ره ای ( سه ماهه ) به سرازماش شریالی
ایراش  ،گزارش ساالنه صد ر ابطاد مجوزها را حد اکثر تا پایاش فر ردین ماه هر ساد به شیالی ایرراش
ارساد نماید.
تبصره :سازماش های استانی نظام مهندسی الزم است گزارش های خود را به اداره کل /مدیریت شریالی
استاش ارائه نماید.
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 -7هرگونه تغییر گونه آبزی مورد تكثیر پر رش باید بر اساس وابط معیارهای فنی قوانین مقرررای
مربوط به مو وع پا از تایید سازماش شیالی ایراش( دفتر مرکزی) ،صوری پذیرد.
 -8در صورتی که مجوز صادره مورد موافقت سازماش شیالی یا سازماش جهاد کشرا رزی اسرتاش نباشرد الزم
است ظرف مدی یكماه از دریافت ر نوشت مجوز ،مراتب را بره سرازماش نظرام مهندسری اعرالم نمایرد.
سازماش نظام مهندسی موظف است ظرف مدی پانزده ر ز نسبت به اصالح آش اقدام نمایرد .در غیرر ایرن
صوری مجوز صادره ابطاد می گردد.
 -9در صورتیكه متقا ی صد ر پر انه نسبت به عدم یا نحوه صد ر مجوز اعتراض یا نظرر اصرالحی داشرته
باشد ،سازماش نظام مهندسی کشا رزی منابع طبیعی نسبت به بررسی اعترراض اعرالم نتیجره اقردام
خواهد نمود.
تبصره  :در صوری عدم پذیرش نتیجه توسرط متقا ری  ،مو روع توسرط اداره کرل شریالی اسرتانهای
ساحلی مدیریت های شیالی امور آبزیاش استانها با درخواست متقا ی قابل بررسی است .
 -11در خصوص تمدید پر انه های بهره برداری صادره قبل از تاریخ ابالغ دستورالعمل های اجرایی قرانوش
نظام جامع دامپر ری  ،مالک تمدید صرفا استعالم از ادارای کل شیالی اسرتانهای سراحلی مردیریت
شیالی امور آبزیاش استانهای غیر ساحلی خواهد بود .بدیهی است ر یه تمدید پر انره هرای ایرن گونره
مزارع باید به شكلی باشد که مخل ادامه فعالیت این مزارع نباشد .
 -11سازماش دامپزشكی کشور سازماش نظام دامپزشكی مكلفند مراکز مزارع آبزی پر ری ( مجتمع هرا)
که تا قبل از ابالغ قانوش نظام جامع دامپر ری احداث یا مورد بهره برداری قرار گرفته انرد را از شرمود
آیین نامه رعایت فواصل حصارکشی  ....معاف نموده پر انه های بهداشتی مراکرز مجتمرع هرای
موصوف صادر نمایند.
 -12تغییر کاربری در مورد مراکز تكثیر مزارع پر رش میگو حتماٌ بر اسراس روابط معیارهرای فنری
قوانین مقررای مربوط به مو وع پا از تایید سازماش شیالی ایراش صوری خواهد گرفت .
 -13در صوری جود هرگونه تناقض احتمالی در ر یه دستورالعمل های ابالغی با قروانین باالدسرتی معیرار
اقدام قوانین باالدستی خواهد بود .
تبصره  :در چنین مواردی سازماش نظام دامپزشكی سازماش نظام مهندسی کشا رزی منابع طبیعری
سازمانهای استانی موظف به انعكاس موارد به ستاد هماهنگی صد ر مجوزها در سرازماش شریالی ایرراش
می باشند .
ب – سیاستهای اختصاصی صدور مجوزهای آبزی پروری :
 -1متقا یاش بایستی قفا های پر رش ماهی دریایی تجهیزای مربوطه را از شرکت های معتبر دارای
استاندارد بین المللی یا ملی تهیه نماید .
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 -2به متقا یاش تكثیر ماهیاش دریایی ،پر رش ماهی در قفا ،پر رش ماهی در استخرهای خاکی بتونی
سایر آبزیاش آب شور (آرتمیا ،جلبک های دریایی  )...حسب مورد از طریق د ره های آموزشی
اطالعای الزم در خصوص تكثیر پر رش ،تأمین نهاده ها ،بازار بازاریابی  ...ارایه شود.
 -3با توجه به میزاش سرمایه گذاری باالی مورد نیاز اجرای طرح های پر رش ماهی در قفا های دریایی،
ر ری است متقا یاش توانمند از نظر مالی فنی در ا لویت دریافت مجوز قرار گیرند.
 -4هرگونه تغییر در افزایش ظرفیت اسمی پر انه های بهره برداری مراکز تكثیر پر رش میگو ماهیاش
دریایی منوط به ارائه مستندای از سوی بهره بردار تایید آش مطابق شیوه نامه ارسالی سازماش شیالی
ایراش خواهد بود .
 -5صد ر تمدید پر انه برای مزارع با مساحت بیش از  51هكتار ( برای پر رش میگو ،ماهیاش دریایی
سایر آبزیاش آب شور) صرفاً پا از استعالم کسب موافقت سازماش شیالی ایراش (دفتر مرکزی) انجام
خواهد پذیرفت.
 -6افزایش ظرفیت اسمی پر انه بهره برداری در تكثیر پر رش میگو ،ماهیاش دریایی سایر آبزیاش آب
شور(آرتمیا ،جلبک های دریایی  ، )...منوط به اخذ مجوز از سازماش شیالی ایراش (دفتر مرکزی) خواهد
بود.
ج  -سیاستهای منطقه ای صدور مجوز های آبزی پروری
 -1صد ر مجوز آبزی پر ری به جز ماهیاش زینتی ،زالو آرتمیا بررای سرایر مروارد در حروزه آبریرز دریاچره
ار میه ممنوع است.
 -2صد ر مجوز زالوی طبی در کلیه استانهای کشور به صوری محد د یک یا د مجوز با ظرفیت کم ( حد
اکثر تا سقف  511هزار قطعه در ساد ) صادر گردد.
 -3صد ر هر گونه مجوز پر رش ماهی در استاش ایالم با هماهنگی شیالی استاش صوری پذیرد.
 -4در حوزه اداره کل شیالی استاش سیستاش ( زابل ) با توجه به محرد دیت هرای آبری  ،قبرل از هرگونره
صد ر مجوزی هماهنگی الزم با اداره کل شیالی استاش بعمل آید .
 -5صد ر مجوز در حوزه آبریز کار ش در استاش کهكیلویه بویر احمد ممنوع می باشد.
 -6صد ر مجوزهای جدید تكثیر میگو ،تكثیر پر رش ماهیاش دریایی سایر آبزیاش آب شور(آرتمیا ،جلبرک
های دریایی  )...در استاش های خوزستاش ،هرمزگاش ،سیسرتاش بلوچسرتاش ،بوشرهر گلسرتاش منروط
به اخذ مجوز از سازماش شیالی ایراش (دفتر مرکزی) خواهد بود.
 -7صد ر مجوزهای جدید برای توسعه پر رش میگو در ساد  1396در سایت ها سایه خوش ،تیاب شمالی
جنوبی  ،سیریک یكدار شرقی غربی  ،جاسک در استاش هرمزگاش منوط به استعالم از سازماش شیالی
ایراش( دفتر مرکزی ) خواهد بود.
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