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  سازمان شیالت ایران
  
  
  
  

  ها و ضوابط کلی صدور مجوزهاي آبزي پروري سیاست
  توسط سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

مورخ  318/020ابالغیه شماره   6موضوع ماده ( 
  )وزیر محترم جهاد کشاورزي 10/1/1391

  
  
  

  آبزي پروريتوسعه  معاونت
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  :صدور مجوزهاي آبزي پروريهاي عمومی  سیاست –الف 
 

براي هر سال در هر یـک از اسـتانها بـر    ) موافقت اصولی(مالك عمل براي تعیین سقف ظرفیت اسمی مجوزهاي صادره  - 1
یا برنامه ابالغ شده از سوي سازمان شیالت ایران و محاسبه ظرفیت پروانه هاي صادره در  ششممبناي هدف کمی برنامه 

  :سنوات قبل بر اساس رابطه زیر تعیین می شود
ظرفیـت اسـمی پروانـه بهـره     )+ (ظرفیت اسمی پروانه تاسیس هاي معتبر)+ ( ظرفیت اسمی موافقت اصولی هاي معتبر( 

   تولید ظرفیت بالقوه) = برداري هاي معتبر
  ظرفیت بالقوه مورد نیاز براي تحقق هدف=  5/1* هدف کمی برنامه در سه سال بعد از سال صدور موافقت اصولی 

  سقف ظرفیت اسمی مجاز براي صدور موافقت اصولی= ظرفیت بالقوه مورد نیاز براي تحقق هدف -ظرفیت بالقوه تولید 
در مورد ماهیان خاویاري با توجه به دیر بازده بودن طرح،  هدف کمی پنج سـال بعـد مـالك عمـل قـرار خواهـد        :تبصره
  .گرفت

ابالغـی  هاي آبزي پروري بـر مبنـاي دسـتور العمـل هـاي       طرح سایر موارد ، زمین و، محاسبه نیازهاي آبیحیمبانی طرا - 2
  .سازمان شیالت ایران تعیین می گردد

استان کسب نظر سازمان شیالت ایران و یا سازمان جهاد کشاورزي  پس ازصدور مجوز آبزي پروري در حاشیه رودخانه ها  - 3
  .حسب مورد انجام می پذیردبر 

صدور مجوزهاي آبزي پروري در مجتمع هایی که توسط دولت ایجاد می شود، بر اساس ضوابط و شرایط اختصاصی اعالم  - 4
  .انجام می پذیرد ،تایید سازمان شیالت پس ازو یا سازمان جهاد کشاورزي استان  شده توسط سازمان شیالت

روز پس از  10حداکثر تا کلیه اسناد و مدارك آبزي پروران را  استسازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی موظف  - 5
هرگونه مجوز امکان رویت و ممیزي اسناد در پنجره واحد بار گذاري نموده و قبل از صدور تکمیل پرونده توسط متقاضی، 

 .و مدارك براي اعمال نظارت عالی شیالت از طریق این پنجره صدور مجوزها مهیا گردد

مورخ  318/020دامپروري کشور ابالغی وزیر محترم قانون نظام جامع  5دستورالعمل اجرایی ماده مفاد مطابق  - 6
سه ( ضمن ارسال گزارش هاي دوره اي موظف است  ع طبیعی کشاورزي و مناب سازمان نظام مهندسی،  10/1/1391

ماه ها را حد اکثر تا پایان فروردین ، گزارش ساالنه صدور و ابطال مجوزسازمان شیالت ایرانها و شیالت استان به ) ماهه 
 .شیالت ایران ارسال نمایدسازمان هر سال به 

کشور مکلف است نسبت به درج کلیه تقاضاها از طریق سامانه سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی  :تبصره
 .پنجره واحد وزارت جهادکشاورزي اقدام نماید

بر   باید مراکز تکثیر و مزارع پرورش ماهی، میگو و سایر آبزیاندر  )آبزي پروري( یا تغییر فعالیت هرگونه تغییر گونه آبزي و - 7
تأیید کارشناسی و فنی  با ، و قوانین و مقررات مربوط به موضوعدستورالعمل هاي ابالغی سازمان شیالت ایران اسـاس 

  .شیالت استان صورت خواهد گرفت
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صادره مورد موافقت سازمان شیالت یا سازمان جهاد کشاورزي استان نباشد الزم است ظـرف مـدت   در صورتی که مجوز  - 8
نظـام  سـازمان  . اعالم نمایدسازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی ز، مراتب را به یکماه از دریافت رونوشت مجو

غیر این صورت  در. نسبت به اصالح آن اقدام نماید پانزده روزظرف مدت  است موظفکشاورزي و منابع طبیعی  مهندسی
 .مجوز صادره ابطال می گردد

مجوز اعتراض یـا نظـر اصـالحی داشـته      یا نحوه صدور صدور پروانه  که متقاضی صدور پروانه نسبت به عدم در صورتی - 9
 . نسبت به بررسی اعتراض و اعالم نتیجه اقدام خواهد نمود باشد، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی

هـاي  نتیجه توسط متقاضی ، موضوع توسط اداره کل شیالت استانهاي ساحلی و مدیریت در صورت عدم پذیرش : تبصره
 .قابل بررسی است با درخواست متقاضی ها شیالت و امور آبزیان استان

مـورخ   318/020قانون نظـام جـامع دامپـروري کشـور ابالغـی وزیـر محتـرم         5مطابق مفاد دستورالعمل اجرایی ماده  -10
م ابالغ دستورالعمل هاي اجرایی قـانون نظـا   تاریخ قبل از وانه هاي بهره برداري صادرهدر خصوص تمدید پر، 10/1/1391

ـ      استعالم از  صرفاً تمدید مالك ،جامع دامپروري ان ادارات کل شیالت اسـتانهاي سـاحلی و مـدیریت شـیالت و امـور آبزی
هاي این گونه مزارع باید به شکلی باشد که مخـل ادامـه   بدیهی است رویه تمدید پروانه . استانهاي غیر ساحلی خواهد بود

  .ت این مزارع نباشدفعالی

الغی بـا قـوانین باالدسـتی معیـار اقـدام قـوانین       بدر صورت وجود هرگونه تناقض احتمالی در رویه دستورالعمل هاي ا -11
  .باالدستی خواهد بود 

استانی  نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی و سازمانهاي سازمان نظام دامپزشکی و سازمان  در چنین مواردي: تبصره 
 . می باشنددر سازمان شیالت ایران هماهنگی صدور مجوزها  موظف به انعکاس موارد به ستاد

پرورش آبزیـان در مـزارع    پرهیز از ایجاد خطر آلودگی و ریسک براي سرمایه گذاري و حفظ امنیت زیستی مزارع تکثیر و -12
  .االحداث الزامی است جدید

عملـی و مـالی    ،فنـی، علمـی   ی اهلیـت نسبت به ارزیاب قبل از صدور هر گونه مجوز سازمان نظام مهندسی موظف است -13
 .متقاضیان آبزي پروري در منابع ملی مطابق قوانین و مقررات و ضوابط اعالم شده از سازمان شیالت اقدام نماید

قانون نظام جامع دامپـروري، سـازمان نظـام مهندسـی      5دستورالعمل اجرایی ماده  4ماده  "و  "بند  13ردیف  به استناد  -14
و کارگاه هاي آموزشی عمومی و تخصصـی بـراي   کشاورزي و منابع طبیعی کشور موظف است نسبت به برگزاري دوره ها 
  . روري اقدام نمایدمتقاضیان فعالیت و درخواست کنندگان اخذ مجوز در حوزه هاي آبزي پ

  
  : صدور مجوزهاي آبزي پروري  هاي اختصاصی سیاست –ب 

د بین المللی معتبر داراي استاندار از شرکت هاي را و تجهیزات مربوطهدریایی  متقاضیان بایستی قفس هاي پرورش ماهی - 1
 .تهیه نماید  یا ملی
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پرورش ماهی در قفس هاي دریایی، ضروري است  اجراي طرح هاي رمایه گذاري باالي مورد نیازـبا توجه به میزان س - 2
موضوع عملی و مالی  ،فنی، علمیاهلیت  .مالی و فنی در اولویت دریافت مجوز قرار گیرند متقاضیان توانمند از نظر

، سازمان شیالت ایران از نمایندگان سازمان جهادکشاورزيپرورش ماهی در قفس هاي دریایی توسط کمیته اي متشکل 
 . ظام مهندسی کشاورزي استان تعیین می گرددو سازمان ن

و آبزیان آب   ، آرتمیامیگو، ماهیان دریایی ماهی، اسمی پروانه بهره برداري در تکثیر و پرورش  ظرفیتر گونه تغییر در ه - 3
و ضرریست به  می باشدمطابق با دستورالعمل هاي فنی ابالغی شیالت بهره بردار و  از سويارائه مستندات  منوط به  ،شور
 .مقتضی در سامانه پنجره واحد سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی کشور لحاظ شود  نحو

تعیین سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی موظف است در تمدید پروانه ها آخرین ضوابط فنی و معیارهاي  - 4
مسئولیت حسن اجراي این بند برعهده . مالك عمل قرار دهدظرفیت را که از سوي سازمان شیالت ایران ابالغ شده است 

 .ستا سازمان نظام مهندسی و ادارات کل شیالت و سازمان جهاد کشاورزي استان ها

مجاز به واردات تخم  کرده اند،دریافت  مجوز موافقت اصولی و پروانه تاسیس1398سال  ازمراکز تکثیر ماهی قزل آال که  - 5
چشم زده از خارج از کشور نمی باشند و سازمان نظام مهندسی موظف است در  هنگام صدور و یا تمدید در ظهـر پروانـه   

 .این عبارت را قید نماید

  صدور مجوز هاي آبزي پروريهاي منطقه اي  سیاست –ج 
 . رودخانه هاي بشار و کبکان ممنوع استدر استان کهکیلویه و بویر احمد صدور مجوز آبزي پروري در حاشیه  - 1

در حوزه اداره کل شیالت آبهاي داخلی سیستان ، با توجه بـه محـدودیت هـاي آبـی،  قبـل از هرگونـه صـدور مجـوزي          - 2
 هماهنگی الزم با اداره کل شیالت استان بعمل آید  

حوزه آبریز دریاچه ارومیه بجز در مـوارد  در استان آذربایجان غربی صدور مجوزهاي پرورش ماهی با استفاده از آب چاه در  - 3
 .تکثیر و پرورش ماهیان زینتی و پرورش زالو،  منوط به استعالم از مدیریت شیالت و امور آبزیان استان می باشد

در استان همدان صدور مجوزهاي تکثیر و پرورش آبزیان در مسیر رودخانه گاماسیاب از سـراب گاماسـیاب تـا قلعـه قبـاد       - 4
 . ممنوع است

صدور مجوز تکثیر و پرورش کروکودیل تنها در استان هایی که داراي آب و هواي مناسـب و اقلـیم گـرم و مرطـوب مـی       - 5
 . باشند و شرایط رشد مناسب براي کروکودیل فراهم است، مجاز می باشد

تعارضـات   تعیـین تکلیـف   پـیش از   تـا  براي متقاضیان توسعه آبزي پروري میگو وماهی در اراضی ساحلی مناطق بریس  - 6
 .ممنوع می باشد موجود در منطقه

  .در استان فارس صدور موافقت اصولی احداث مراکز تکثیر و حد واسط ماهی قزل آال ممنوع می باشد - 7
دراستان گیالن به منظور برقراري توازن در بازار عرضه و تقاضاي پرورش ماهیان گرمابی صدور مجـوز احـداث مزرعـه       - 8

  .ممنوع است تکثیر ماهیان گرمابی با محوریت کپور چینی تا اطالع ثانوي
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مجتمع صدور مجوز پرورش میگو در مجاورت  ،باتوجه به تکمیل ظرفیت اکولوژیکی و زیست محیطیدر استان هرمزگان   - 9
 . ممنوع اعالم می شودمردمی و مجتمع هاي بزرگ استان و مجتمع هاي شرق شهرستان بندر عباس  هاي

 ،تا تعیین تکلیف ظرفیت هاي واگذار شده قبلی 1399سال  دربراي تکثیر میگو جدید در استان هرمزگان صدور مجوز  -10
  .اعالم می شودممنوع 

به دو ساحلی منوط به داشتن مطالعات منطقه مورد تقاضا و تکثیر و پرورش میگو در استانهاي جدید صدور مجوزهاي  -11
  :قابل اجرا می باشد  زیرطریق 
  هاي کشاورزي استان هاي شیالتی توسط شرکت شهرك در قالب آگهی فراخوان ایجاد شرکت: الف  
 یل ستاد واگذاري در استانداري و با دبیري شیالت و جهاد استان  در قالب آگهی فراخوان عمومی و ازطریق تشک: ب

 .ممنوع می باشد 1399در سال ) گراسیالریا ( صدور مجوز جدید براي متقاضیان پرورش ماکروجلبک  -12


