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  5 پودمان   

  قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي

ت شيالت را در برخورد با صيد اي از اقدامات يگان حفاظتصوير ابتداي فصل نمونه :توضيح عكس
يايي دهد. اهميت حفظ ذخاير و محيط زيست درمياس قوانين ماهيگيري كشور نشان بر اس غيرمجاز

كيد قوانين شيالتي موجود در كشور باعث پايداري فعاليت و كمك به حدي است كه پشتيباني و تأ
تواند در رعايت و اجراي آن و ، آگاهي از قوانين ميشود و به همين منظورمي به اقتصاد ماهيگيري

 انتخاب شده است.به همين دليل ين عكس ا .ثر باشدهاي صيادي مؤآرامش در فعاليت
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  افزايي: دانش
شود كه حداقل پانزده نفر از نمايندگان قانوني زماني در مجلس پيشنهاد ميطرح 

كه نيز اي هر نوع طرح و اليحه. كرده باشندرا پيشنهاد داده و امضا  مجلس آن
اند كه معموالً در موارد ، يا عادي هستند و يا فوريبخواهد در مجلس مطرح شود
 اما در موارد شود.ر شور بعدي به جزئيات پرداخته ميعادي در يك شور كليات و د

گيرد كه از م جزئيات با هم مورد بحث قرار ميدر يك شور هم كليات و ه ،فوري
يط بررسي آن در مجلس متفاوت دليل اهميت شراهيك فوريت تا سه فوريت ب

ن ت محترم وزيراشنهاد دستگاه اجرايي و بررسي و تأييد هيئاما با پي خواهد بود.
  رود.و تصويب به مجلس شوراي اسالمي ميبراي طي مراحل بعد 

  
مه اجرايي نااي و دستيابي به قانون و آيينجو در اينترنت يا منابع كتابخانهبا جست    بحث كالسي

  گو بپردازيد.وهاي خود به بحث و گفتويد و با همكالسيمل آن آشنا شبا متن كا
  

  
  برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايرانقانون حفاظت و بهره -ج

كشور است كه در تاريخ اين قانون مهمترين قانون مورد استفاده شيالت 
و آن براي آگاهي بيشتر  و مفاد و متن كاملاست ب شده يصوت 14/6/1374

  گويي به هنرجو درج شده است:پاسخ
 هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايرانمنابع آبزي آب -1ماده 

حفظ و حراست آن از وظايف دولت جمهوري اسالمي  ثروت ملي كشور است و
برداري اين منابع در جهت تأمين منافع ملي . مديريت حفاظت و بهرهاستايران 

  گردد. شور براساس اين قانون و مقررات اجرايي آن اعمال ميك
قلمرو اجرايي اين قانون و مقررات اجرايي آن، به جز مواردي كه در اين  -2ماده 

هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري كليه آب ،قانون تصريح شده است
  . استهاي داخلي، مرزي و دريايي اسالمي ايران اعم از آب

سهامي شيالت ايران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد شركت  -3ماده
 محصوالت آبزي، حمايت از اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در بخش شيالت و

  د:دهبرداري منابع موجود اقدامات زير را انجام ميآبزيان و مديريت و توسعه و بهره
يل: از قب انجام تحقيقات علمي و كاربردي پيرامون موضوعات مرتبط با آبزيان -1

برداري، محيط زيست، ميزان منابع، حفاظت و مديريت هاي قابل بهرهحيات، گونه
 اين قانون.  2هاي موضوع ماده ذخاير موجود در آب

 5واحد يادگيري
قوانين ماهيگيري و محيط زيست 

 دريايي
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برداري، تكثير و بهره اقدامات الزم پيرامون صيد و نحوة انجام تحقيقات و -2
  آوري محصوالت آبزي. پرورش آبزيان و عمل

مربوط به مديريت صيد و اعمال مقررات مربوط به آن، حفاظت  انجام اقدامات -3
دار كردن سازي محيط زيست آبزيان و آبزيمنابع، بازسازي ذخاير موجود، به

 اين قانون.  2هاي موضوع ماده اقتصادي آب
  تأسيس، توسعه، نگهداري و مديريت بنادر صيادي با رعايت وظايف ساير -4
  ها. ارگان 
   هاي صيادي، تكثير و پرورش آبزيان،فعاليت رت بر كليةهدايت و نظا -5

  آوري، صادرات و واردات آبزيان توسط اشخاص حقيقي و حقوقي. عمل
هاي صيد و صيادي، توليد و پرورش آبزيان و صنايع تشويق و حمايت فعاليت -6

آموزش و ترويج و خدمات فني و  تبديلي آبزيان از طريق انجام مطالعات، ارائه
  اي. اورهمش

وظايف و اختيارات شركت سهامي شيالت ايران در اين قانون نافي وظايف  -تبصره
  و اختيارات سازمان حفاظت محيط زيست نخواهد بود. 

هاي شده بر روي شناورهاي صيادي در آبآوريهاي عملوردهصيد و فرا -4ماده 
داخلي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران در حكم توليدات 

  ع مقررات صادرات و واردات كشور است.گردد و صدور آن تابمحسوب مي
منوط به  1گيري توسط سازمان بنادر و كشتيرانيثبت شناور ماهي -5ماده 
   ت كتبي شركت سهامي شيالت ايران است.موافق
تواند بدون كسب پروانه معتبر مبادرت هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نمي -6ماده 

 شرايط صدور، .اين قانون نمايد 2هاي موضوع ماده اري آبزيان در آببردبه بهره
ي و ميزان تعرفه كلي يا جزئ تمديد و انتقال تعليق، ابطال، مدت اعتبار و نحوة

  گردد. اجرايي اين قانون تعيين مي نامةپروانه صيد بر اساس آيين
قرر در اين ميزان تعرفه مربوط به شناورهاي خارجي كه وفق ضوابط م -7ماده 

هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري هاي صيادي در آبقانون اقدام به فعاليت
ران ت وزيد وزارت جهاد سازندگي و تصويب هيئنمايند به پيشنهااسالمي ايران مي

  گردد. تعيين مي
هاي مرتبط با صيد و پرورش آبزيان با رعايت ها و شركتها، اتحاديهتعاوني -8ماده 

  شود. مقررات وزارت تعاون و با موافقت و نظارت شيالت تأسيس ميقوانين و 
  بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيالت اداره خواهد شد.  -9ماده 

  تواند به خدمات و اداره تأسيسات بندري حسب مورد مي ارائة -1تبصره 
  هاي تعاوني يا خصوصي واگذار شود. شركت

                                                           
  ردازد.پبنادر و دريانوردي به فعاليت ميسازمان در حال حاضر با عنوان سازمان  اين - 1
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ق ورود، پهلوگيري و توقف شناورها در بنادر شيالت مجاز است بابت ح -2تبصره 
 رسد،ت وزيران ميهايي كه به تصويب هيئصيادي مبالغي را بر اساس تعرفه

  دريافت دارد. 
فعاليت شناورهاي صيد صنعتي  ،به منظور حمايت از صيادان ساحلي -10ماده 

  . حلي جمهوري اسالمي ايران ممنوع استهاي سادر داخل آب
  هاي صيد و صيادي:ظور حمايت از فعاليتبه من -11ماده 
يمه به بي صيد صنعتي ايراني و خارجي را تواند مالكان شناورهاشيالت مي -الف

براي  گران ايراني يا داراي نمايندگي در ايراننمودن شناورهاي خود نزد بيمه
هاي از جانب اين شناورها در محدوده آب جبران خسارات احتمالي وارد شده

  به شناورهاي صيد ساحلي ملزم كند. ساحلي
يمه را بشده تا محصوالت صيدصندوق بيمه محصوالت كشاورزي مكلف است  -ب

   را بيمه كنند.ابزار و آالت صيد  بايد نيزهاي بيمه و ساير شركتكند 
ه ليشركت سهامي شيالت ايران هنگام صدرو پروانه صيد و صيادي براي ك -پ

  د. ر و ابزار و ادوات را دريافت كننامه شناوهشناورها موظف است قبالً بيم
مجاز و همچنين موادي از يرحمل و استفاده از ابزار و ادوات صيادي غ -12ماده 

 ،قبيل مواد منفجره، سمي و يا برقي كه باعث ضعف، بيماري و يا مرگ آبزيان شوند
  ممنوع است.

) 2ضوع ماده (هاي موشناورهاي صيادي خارجي مجاز به صيد در آب -13ماده 
 هاي منعقد شدهنامهمگر بر اساس شرايط مندرج در موافقت ،نداين قانون نيست

  مابين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت صاحب پرچم. 
هاي ايراني كه با موافقت شيالت و بر صيد شناورهاي صيادي خارجي براي شركت

سالمي ايران نسبت اجمهوري  ر اين قانون و ساير قوانيناساس مقررات مندرج د
   ند، مجاز است.اداد با صاحبان شناورهاي صيادي خارجي اقدام نمودهبه انعقاد قرار

) اين قانون با هدف 2ي (هاي مندرج در مادهطرح مديريت ذخاير آب -14ماده 
برداري بر اساس مطالعات و تحقيقات علمي شناسايي و معرفي ذخاير قابل بهره

  گردد. شيالت تهيه مي
اري اي و ابزشرايط زماني، مكاني، مقداري، روشي، گونه اين طرح بايد دربرگيرندة

   .از منابع آبزيان را تضمين كند برداري پايداربه نحوي كه بهره ،صيد آبزيان باشد
  د. صيد را بر اساس طرح فوق صادر كنشيالت مكلف است پروانه  -تبصره
) اين 2( هاي موضوع مادةدر آبشناورهاي صيادي مجاز به فعاليت  -15ماده 

هايي كه طبق ضوابط مندرج در ند عالئم، اسامي، حروف و شمارهاقانون مكلف
ور ، به طسازدمقررات اجرايي اين قانون شناسايي و تعيين هويت آنها را ممكن مي

  ديد قرار دهند.  دائم در معرض
) اين 2ي (ادههاي موضوع مآب شناورهاي صيادي مجاز به فعاليت در -16ماده 

 هاي موضوع مادهقانون و همچنين شناورهاي صيادي ايراني فعال در خارج از آب
هاي آمار و اطالعات مربوط به صيد انجام شده را در ) اين قانون مكلفند داده2(
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شود به شركت اوراق چاپي و در مدت زمان معيني كه در مقررات اجرايي تعيين مي
  ل دهند. سهامي شيالت ايران انتقا

انجام هر گونه فعاليت تكثير و پرورش آبزيان با كسب مجوز از شركت  -17ماده 
سهامي شيالت ايران توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه داراي شرايط مندرج در 

  باشد. اين قانون و مقررات اجرايي آن هستند، مجاز مي
باعث خسارت  چنانچه ايجاد مزارع و تأسيسات تكثير و پرورش آبزيان -18ماده 

ه كدر صورتي به منابع آبزي شود، صدور مجوز تكثير و پرورش ممنوع خواهد بود.
هاي مسري باشند، شيالت تأسيسات تكثير و پرورش در معرض آلودگي يا بيماري

  د. تدابير حفاظتي الزم را صادر كن موظف است دستور اتخاذ
هاي داخلي ايران در آب) شركت سهامي شيالت 3( اقدامات موضوع مادة -19ماده 

اي هها) بايد با هماهنگي قبلي وزارت نيرو منطبق با برنامه(پشت سدها يا رودخانه
هاي مورد استفاده براي شرب يا دار كردن آباستفاده از آب صورت گيرد. آبزي

اي مصارف كشاورزي بايد طبق برنامة تأمين آب در زمان معين رها هايي كه برآب
و كسب مجوز از وزارت نيرو ميسر صرفاً پس از هماهنگي  ،برسد و به مصرف شوند
  . است
آوري و انجام هر گونه فعاليت ضوابط مربوط به ساخت تأسيسات عمل -20ماده 
هاي اين مؤسسات توسط شركت شيالت آوري و كنترل و نظارت بر فعاليتعمل

  گردد. تعيين مي
اجرايي آن از  نامةقانون و آيينبازرسي و كشف جرايم در اجراي اين  -21ماده 

  شود. قضاييه انجام مي قوة طريق نيروي انتظامي به عنوان ضابط
ن نيروي انتظامي در اجراي اين حدود اختيارات و شرح وظايف مأمورا -تبصره

  قانون با توجه به مقررات نيروي انتظامي تعيين خواهد شد. 
  -22ماده 
بيني شده در اين كسب پروانه الزم پيشهر شناور صيادي خارجي كه بدون  -الف

، به ) اين قانون انجام دهد2هاي مذكور در مادة (فعاليت صيادي در آب ،قانون
 محصوالت يال تا يكصد ميليون ريال و مصادرةپرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ر

تواند شناور دادگاه مي ،الذكرگردد. عالوه بر مجازات فوقصيادي محكوم مي
  د. ا نيز مصادره كنآالت و ادوات صيد و ساير ابزار موجود در شناور ر صيادي،

  مرتكبين جرايم ذيل: -ب
ه بيني شدايراني بدون كسب پروانه الزم پيشانجام فعاليت صيادي اشخاص  -1

  در اين قانون. 
  مجاز. صيادي از شناور به شناورهاي غير مجاز محصوالتانتقال غير -2
ان به منظور تكثير و پرورش آنها بدون داشتن گواهي عرضه و انتقال آبزي -3

  بهداشتي. 
  فروش آالت و ادوات صيادي غير مجاز.  -4
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مجاز در گونه تأسيسات غيرمسير، ايجاد موانع فيزيكي و احداث هر تغيير -5
  ند. اهايي كه به عنوان مسير مهاجرت يا تكثير طبيعي آبزيان تعيين شدهرودخانه

نعتي هاي صفاضالب هاي مسري و تخليةآلودگي يا انتشار بيماري گونهايجاد هر -6
  گونه مواد آالينده كه باعث خسارت به منابع آبزي شود. و هر

با حكم محاكم قضايي محكوم به پرداخت جزاي نقدي تا سه برابر ارزش محصول 
 و يا 3و2و1(متناسب با نوع تخلف، ظرفيت شناور، ميزان و نوع صيد) براي موارد 

تواند عالوه دادگاه ميهشود. بيك تا پنج ميليون ريال براي ساير موارد مي
صيد و ساير  ها و آالت و ادواتمحصوالت صيادي و پرورشي و يا حاصل فروش آن

فع نيز تا رد و واحد آالينده را ه در ارتكاب جرايم را مصادره كنرفتكارابزار و مواد به
  دارد. نقص از ادامه كار باز

دادگاه عالوه بر مجازات مقرر، آالت و  ،ورت تكرار جرايم مقرر در اين بنددر ص
رفته در ارتكاب جرايم مذكور را مصادره كاروات صيد و ساير ابزار و ادوات بهاد

  ند. كمي
تواند صياداني را كه مرتكب يك يا تمام جرايم شركت سهامي شيالت ايران مي –پ

 د. دادگاه نسبت به مراتب و درجات جرمكن، به دادگاه معرفي زير شده باشند
) ريال تا ده 1000000ن را به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون (مرتكبا

) ريال و مصادره محصوالت صيادي و ابزار و آالت صيد 10000000ميليون (
  ند. كمي  محكوم

 صيد در مناطق يا فصول ممنوعه.  -1
 م شده است. ها ممنوع اعالهايي كه صيد آنگونه صيد -2
 هايي كه براي آنها اجازه الزم دريافت نشده است. صيد گونه -3
 فعاليت شناورهاي صيادي صنعتي در مناطق صيد ساحلي.  -4
مجاز و يا نگهداري اين گونه آالت و ادوات و صيد با آالت و ادوات و مواد غير -5

 مواد در شناور بدون كسب مجوز از شيالت. 
 مجاز در شناور. صوالت صيدشده غيرل و نگهداري مححم -6
واقعي اين قانون و يا ارائه اطالعات غير 16اطالعات مربوط به ماده  نكردن ارسال -7

ن ترتيب مقرر در اي هاي تكثير و پرورش انجام شده و بهمربوط به صيد و فعاليت
 قانون و مقررات اجرايي آن. 

رار دادن عالئم، اسامي، حروف مقررات مربوط به در معرض ديد ق نكردن رعايت -8
  سازد. هايي كه شناسايي يا تعيين هويت شناور را ممكن ميو شماره

آوري، عرضه، فروش، حمل و نقل، نگهداري و ادوات و صادرات صيد، عمل -ت
يالت ممنوع است و مرتكب يا هاي خاوياري و خاويار بدون اجازه شانواع ماهي

بر ارزش محصول (متناسب با نوع و ميزان صيد) ن به جزاي نقدي تا سه برامرتكبا
ر اين بند شوند. در صورت تكرار جرائم مقرر دو حبس يك تا سه ماه محكوم مي

ن را عالوه بر جزاي نقدي مقرر به نود و يك روز تا شش دادگاه مرتكب يا مرتكبا
  د. كنماه حبس تعزيري محكوم مي
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ماه به پيشنهاد  3هاي اجراي مورد نياز اين قانون ظرف مدت نامهآيين -23ماده 
شود و ميوزارت جهاد سازندگي با هماهنگي سازمان حفاظت محيط زيست تهيه 

   رسد.ت وزيران ميبه تصويب هيئ
قانون فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه 

اد و چهار مجلس شوراي اسالمي چهاردهم شهريورماه يك هزار و سيصد و هفت
  به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.  22/6/1374 تصويب و در تاريخ

برداري از منابع آبزي جمهوري قانون حفاظت و بهره اجرايي نامةآيين -چ
  اسالمي ايران

 برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايرانحفاظت و بهرهنامه اجرايي قانون آيين
 ت وزيران رسيده و ابالغ شده است و آخرين باربه تصويب هيئ 1378در تاريخ 

همترين مقررات نامه كه ماصالح شده است. متن كامل اين آيين 1386نيز در سال 
شده  تفاده درجبا تغييرات آن به شكل آخرين وضعيت قابل اس شيالت كشور است،

ه هنرجو موارد دلخواه را احصا ي بگويتواند به منظور پاسخاست كه هنرآموز مي
  :كند

  فصل اول: تعاريف
برداري از منابع آبزي اصطالحات و كلماتي كه در قانون حفاظت و بهره -1ماده 

نامه به اختصار قانون ناميده جمهوري اسالمي ايران كه از اين پس در اين آيين
داراي  ،استنامه به كار برده شدهشود و در مقررات اجرايي آن و اين آيينمي

  مفاهيم زير است:
هاي شيرين، ) آبزيان: عبارتند از كليه موجودات زنده اعم از جانوري و گياهي آب1

زندگي (شامل كليه مراحل رشد  ور يا موجوداتي كه مراحلي از چرخةششور و لب
و نمو از قبيل تخم، الرو و نوزادي و غيره) و يا مدت زيادي از عمر خود را در آب 

  نند. كطي مي
تنان، پوستان، نرمها، سخت) آبزيان قابل پرورش عبارتند از آن دسته از ماهي2

  گياهان آبزي و ساير آبزياني كه ارزش اقتصادي و پرورشي دارند. 
 ها ازهاي بومي آبزي كه ذخاير آندار كردن: عبارت است از رهاسازي گونه) آبزي3

بومي به يك منبع هاي غيري گونهبين رفته يا درحال انقراض است و نيز رهاساز
  هاي جاري به داليل زيستي اكولوژيك يا اقتصادي. جاري يا ساكن از آب

  گيرد:داركردن از دو طريق صورت ميآبزي -تبصره
جودات وخاص از م شود كه موجب ازدياد يك گونهالف) تكثير: به فعاليتي گفته مي
  گردد.  مصنوعي و يا طبيعيآبزي به روش مصنوعي، نيمه

هايي است كه براي نگهداري موجود ب) پرورش آبزيان: شامل مجموعه فعاليت
عرضه به بازار انجام  اي تا مرحلةآبزي پس از خروج از تخم و آغاز فعاليت تغذيه

  شود. مي
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 اي است با عناوين موافقت اصولي پروانةنامه) پروانه تكثير و پرورش آبزيان: اجازه4
برداري كه اشخاص حقيقي و حقوقي در چارچوب شرايط هرهتأسيس يا پروانه ب

برداري از تأسيسات تكثير و پرورش به تخصيص منابع، احداث و بهره ج در آنمندر
   مجاز هستند.آبزيان 

 گردد. پرورش آبزيان: به محل پرورش انواع آبزيان اطالق مي ) مزرعة5
پس از خروج از آب به منظور آوري: هرگونه عملياتي است كه بر روي آبزي ) عمل6

- آماده   ،شووگيرد. مانند شستعرضه به بازار يا توليد محصوالت شيالتي انجام مي
سود كردن، دودي كردن، سازي، نمكبندي، نگهداري، انجماد، فيلهسازي، بسته

  ترشي كردن، كنسرو كردن، توليد خمير و پودر كردن. 
ان، كارگاه يا كارخانه و يا شناوري كه آوري: عبارت است از مك) تأسيسات عمل7

  شود. آوري انجام ميدر آن يك يا چند نوع عمليات عمل
) صيد: تعداد يا مقدار آبزياني است كه از محيط زيست خود زنده يا مرده طي 8

ليه ولي به جاي تخ اندشده؛ شامل آبزياني كه صيدشوديك دوره زماني برداشت مي
  . شوند نيز استدور ريخته مي و يا انددوباره آزاد شده

هاي صيادي اشخاص ست كه به منظور انجام فعاليتاي انامهصيد: اجازه ) پروانة9
است و در آن بر حسب مورد مشخصاتي از قبيل  حقيقي و حقوقي صادر شده

ابزار و ادوات، گونه، ميزان سهمية صيد، منطقة شناور، روش صيد، نوع و ميزان 
  ود. شن شناور، مقررات بهداشتي و قوانين ذيربط مشخص ميصيد، مالك يا مالكا

شود اي از ساحل دريا، درياچه و يا رودخانه اطالق مي) بندر صيادي: به محدوده10
  يا آبراهه مناسب) يا مصنوعيكه به جهت دارا بودن پناهگاه طبيعي (خور 

شناورهاي  سيلهصيد به و سات ساحلي ديگر، پهلوگيري و تخليةشكن) و تأسي(موج
ال در آن شناورهاي صيادي و اكثر شناورهاي فع پذير استصيادي در آن امكان

  . هستند
تعيين ميزان اوليه (مرجع) توده  برايهايي است كه ) ارزيابي ذخاير: كاوش11

  گيرد. زنده آبزيان صورت مي
ي كه آالت و ادوات صياد شناورها و ) شناورها، آالت و ادوات غيرمجاز: كلية12

 ها برابر مقررات مجاز اعالم نشده است. استفاده از آن
هاي آب ) وزارت نيرو: وزارت نيرو و سازمان مديريت منابع آب كشور و سازمان13

  اي (مانند) سازمان آب خوزستان. منطقه
 ) شيالت: منظور سازمان شيالت است. 14
 د. نكبه فعاليت صيد ميصيد از شيالت اقدام  ) صياد: فردي كه با داشتن پروانة15
صيد از شيالت اقدام به  ه با داشتن پروانة) گروه صيادي: گروه يا تشكلي ك16

  كنند. فعاليت صيادي مي
) فعاليت صيادي: هر فعاليتي كه با داشتن پروانه صيد شيالت منجر به صيد 17

  شود. انواع آبزي مي
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و انواع ديگر شناورها كه  ) شناور صيادي: هر شناوري اعم از قايق، لنج، كشتي18
  گيرد. با مجوزهاي الزم براي فعاليت صيادي تجهيز و مورد استفاده قرار مي

گيري: مقررات موضوع ماده واحده راجع به تأسيس ) مقررات بنادر ماهي19
و اصطالحات بعدي آن و نيز مقررات  – 1339مصوب -كشتيراني  سازمان بنادر و

  گردد. ين و مقررات شيالت تنظيم و ابالغ ميو ضوابطي كه در چارچوب قوان
  

  فصل دوم: قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن
  قلمرو اجرايي قانون و مقررات اجرايي آن عبارت است از: -2ماده 

هاي داخلي، هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران (آب) آب1
درياي سرزميني و منطقه انحصاري و اقتصادي) در خليج فارس و درياي عمان به 
 ترتيب مقرر در قانون مناطق دريايي جمهوري اسالمي ايران و مقررات اجرايي آن. 

  هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران در درياي خزر. ) آب2
هاي طبيعي و هاي موجود در درياچهآب هاي داخلي و مرزي ايران از قبيل) آب3

   ها،ها، آبگيرهاي طبيعي و مصنوعي، آبراههمصنوعي و پشت سدها، رودخانه
  ها. شور ساحلي و مصب رودخانهها اعم از شور، شيرين يا لبها، مردابتاالب

  
  پروريفصل سوم: طرح مديريت ذخاير آبزيان و آبزي

   ا هدف شناسايي و معرفي ذخاير قابلطرح مديريت ذخاير آبزيان ب -3ماده 
برداري بر اساس تحقيقات علمي و نيازهاي اجتماعي و اقتصادي توسط شركت بهره

نامه به اختصار شيالت ناميده سهامي شيالت ايران كه از اين پس در اين آيين
ط رببرداري ذيهاي مديريت بهرهييد كميسيونگردد و پس از تأميتهيه  ،شودمي

 گردد. اجرا ابالغ مي منظوربهير جهاد سازندگي توسط وز
شده در اجراي آن را ريت ذخاير آبزيان و تدابير اتخاذشيالت طرح مدي -1تبصره 

 د. كنبه نحو مناسب منتشر مي
شيالت مكلف است در هنگام تهيه طرح مديريت ذخاير آبزيان با صيادان  -2تبصره 

ربط و همچنين ساير تعاوني صيادي ذيهاي ها و اتحاديه شركتيا نمايندگان آن
 د. نفع مشورت كناشخاص ذي

شيالت طرح مديريت ذخاير آبزيان را پس از طي مراحل فوق تهيه و  -3تبصره 
 . كندبه سازمان بنادر و كشتيراني اعالم مي

  برداري ذخاير آبزيان عبارتند از:هاي مديريت بهرهكميسيون -4ماده 
  برداري ذخاير آبزيان خليج فارس و درياي عمان. كميسيون مديريت بهره -1
  برداري ذخاير آبزيان درياي خزر. كميسيون مديريت بهره -2
  هاي داخلي. برداري ذخاير آبزيان آبكميسيون مديريت بهره -3
  پروري. كميسيون مديريت آبزي -4
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تشكيل، شرح وظايف و اعضاي اين كميسيون طي دستورالعملي كه  تبصره: نحوة
واهد ابالغ خ كند،تأييد ميوزير جهاد سازندگي  شود وميبه وسيله شيالت تهيه 

  شد. 
  

  ها، خدمات و تأسيسات بندريفصل چهارم: تعاوني
 هاي صيادي و تكثير وهاي تعاوني و اتحاديهصدور مجوز تشكيل شركت -5ماده 

قاضيان تموافقت كتبي شيالت توسط م پرورش آبزيان توسط وزارت تعاون به ارائة
   منوط است.به وزارت تعاون 

شود. شيالت بنادر صيادي تحت سرپرستي و نظارت شيالت اداره مي -6ماده 
هاي تعاوني يا خصوصي تأسيسات بندري را به شركت دمات و ادارةخ تواند ارائةمي

  د. واگذار كن
و  امور زير در بنادر صيادي، تحت مديريت يا نظارت و با رعايت مقررات -7ماده

  شوند:ربط انجام ميساير قوانين ذي
هاي ساحلي در بنادر ها و تأسيسات تعميرگاهساختمان ايجاد، تكميل، توسعة -1

  ربط. هاي ذيصيادي با رعايت وظايف ساير ارگان
  بنادر صيادي.  اجراي مقررات بندري در محدودة -2
امور تخليه، بارگيري، حمل و نقل و نگهداري محصوالت، ابزار و ادوات و  ادارة -3

  مايحتاج صيادي با رعايت مقررات مربوط. 
  شبكه مخابراتي و كنترل شناورهاي صيادي با رعايت مقررات مربوط.  ادارة -4
  نامه. هاي بندري موضوع اين آيينوصول بهاي تعرفه -5
اسيسات و تجهيزات بندري در برداري از تبهرهاستفاده و شرايط  تعيين نحوة -6

  بنادر صيادي.  محدودة
وظايف و اختيارات مديريت بنادر صيادي با رعايت قوانين و مقررات  -8ماده 
  ربط به شرح زير است:ذي

 ن به بندر. ار صيادان، تردد شناورها و مراجعانگهداري دفتر ثبت آم -1
ه بندر و پهلوگيري با رعايت مقررات هدايت شناورها براي ورود و خروج ب -2

 مربوط به راهنمايي شناورها. 
بندر صيادي با همكاري ساير  ساني در موقع بروز حوادث در محوطةركمك -3

 ها. دستگاه
ثبت و گزارش حوادث دريايي مربوط به شناورهاي صيادي و صيادان و ارسال  -4

 ربط. آن به مراجع ذي
 ظامات و حفاظت تأسيسات بندري. اقدام در جهت تأمين انت -5
مستقر در بندر در زمينه ايجاد  دهندةنظارت بر نحوة عملكرد واحدهاي خدمات -6

 تأسيسات بندري. 
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ها و عالئم دريايي در بندر با هماهنگي ها و فانوسنصب و مراقبت نورافكن -7
 سازمان بنادر و كشتيراني. 

ا به عهده شيالت واگذار شده يا هدريافت وجوهي كه طبق مقررات وصول آن -8
 شود. مي
 به بند و تأسيسات بندري با رعايت مقررات مربوط.  دريافت خسارت وارد شده -9

تنظيم صورت جلسه مربوط به برخورد شناورها با يكديگر و تأسيسات بندري  -10
 ربط. و گزارش آن به مراجع ذي

شده هاي محولو مأموريت هاي الزم از شناورها حسب وظايفانجام بازرسي -11
از قبيل انطباق شناورها، تجهيزات ابراز و ادوات صيد آن با موارد مندرج در پرونده 

 صيد. 
 آبزيان.  محيطي و حمل و نقل بهينةكنترل رعايت مقررات بهداشت، زيست -12
 اجراي ساير مقررات بندري شيالت.  -13
صالحيت و به تعداد مورد مة باكارگيري كاركنان و خدحصول اطمينان از به -14

 . ربطشده توسط مراجع ذيهاي صيادي با رعايت مقررات تعييننياز بر روي شناور
صيادان، صاحبان و كاركنان شناورهاي صيادي و تأسيسات و و احدهاي  -9ماده 

اورها ملزم به رعايت ضوابط ذيل توليدي و خدماتي مربوط و ناخدايان اين گونه شن
  ند:هست

 .ايت ضوابط و مقررات بندري شيالترع -1
 .دار در شناورنگهداري تعداد الزم از ملوانان صالحيت -2
هاي محول همكاري با مأمورين اداره بندر به منظور انجام وظايف و مأموريت -3

 .شده
 .رعايت مقررات ايمني، بهداشتي و محيط زيست -4

و مرور در بندر يا مسير  صاحبان شناورهايي كه به هر طريق مانع عبور -10ماده 
اند با اخطار كتبي مديريت بندر موظفند در مهلت تعيين شده نسبت به آن شده

  رفع مانع اقدام نمايند. 
صاحبان شناورهاي مذكور  چنانچه ،پس از انقضاي مهلت اخطار كتبي -1تبصره 

 كندم ميرفع مانع عبور و مرور اقدا نسبت به ، مديريت بندر رأساًرا رفع نكنند مانع
  . هاي آن استو صاحب شناور موظف به پرداخت هزينه

بندر  ليات رفع مانع را از مسير و محوطةدر صورتي كه مصالح بندر، عم -2تبصره 
تواند بدون رعايت مدت اخطاريه به صاحب به فوريت ايجاب كند، مديريت بندر مي

  رفع را بپردازد.  ةقدام كند و صاحب شناور بايد هزينبراي رفع مانع ا ،شناورها
مقررات مربوط به مسيرهاي تردد دريايي، چراغ شناورها و عالئم و  -11ماده 

  اشارات دريايي و بندر مطابق مقررات سازمان بنادر و كشتيراني خواهد بود. 
ادي هاي خاص شناورهاي صيموظفند عالئم و نشانهشناورهاي صيادي  -تبصره

  ند. مصوب شيالت را نيز رعايت كن
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شيالت شناورهاي صيادي را براي تردد و استفاده از خدمات بندري در  -12ماده 
صاحبان شناورها با موافقت شيالت موظف به  كند.بنادر صيادي سازماندهي مي

در اين صورت شناورهاي صيادي  هستند.انتخاب يك بندر به عنوان بندر اصلي 
  گردند. ميدر ساير بنادر صيادي به عنوان شناور ميهمان محسوب 

گيري و توقف شناورها در بنادر شيالت مجاز است بابت حق ورود، پهلو -13ماده
هاي مبناي جدول ذيل مبالغي را به عنوان تعرفه دريافت صيادي بر اساس نرخ

  كند. 
سيسات بندري به ازاي أبار استفاده از ت استفاده از خدمات بندري براي هر ةتعرف

  هر تن ظرفيت ناخالص
  

  ورود به حوضچه ناورنوع ش
 آرام بندر

  گيري كناره اسكلهپهلو
 حداكثر يك ساعت

 ساعت 24توقف تا 

 ريال300 ريال180 ريال120 قايق؛ لنج يا كشتي
  
ورد هاي مر تعرفهبتعرفه بندري شناور صيادي ميهمان حداكثر به ميزان دو برا -1

مگر آنكه انتقال  ؛شودنظر براي شناورهاي صيادي مقيم محاسبه و دريافت مي
هاي مديريت صيد بر اساس سياست ،اصلي به بندر ديگر شناور مذكور از بندر

  شود.  صورت گرفته
ش گيري شناور در كنار اسكله بيمنظور استفاده حداكثر از اسكله، هرگاه پهلوبه -2

براي يك ساعت اول به ازاي هر تن ظرفيت ناخالص  ،از يك ساعت به طول انجاميد
درصد) به مبلغ عدد مبناي  50هاي بعدي (درصد) و براي ساعت 20ر (شناو

  شود. مندرج در جدول اضافه محاسبه و دريافت مي
آرام، شناورها ناچار به پهلوگيري  فقدان حوضچةدر مناطقي كه به دليل  -تبصره

  ند. ، از اجراي مفاد اين بند مستثني هستدر كنار اسكله هستند
اه گدليل خرابي موتور يا بدنه مجبور به توقف در بندربه هرگاه شناور صيادي -3

روز دوم  10شود و درميروز از پرداخت حق توقف معاف  10، حداكثر تا شود
به عدد مبنا  درصد 20،روز سوم به بعد 10حق توقف مندرج در جدول و از معادل

  شد.  اضافه خواهد
 هايها و سياستمنوعيتدر صورتي كه توقف شناور در بندرگاه به دليل م -4

عوارض بندري دريافت  مديريت صيد صورت گرفته باشد، تا زمان رفع ممنوعيت
مول مش ،شوندبديهي است شناورهايي كه به دليل تخلف متوقف مينخواهد شد. 

  شوند. مفاد اين بند نمي
مبالغ مذكور در اين ماده از شناورهاي خارجي حسب نظر شيالت به  -تبصره

  شود. تبر خارجي دريافت ميارزهاي مع
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  فصل پنجم: تكثير و پرورش آبزيان
گونه فعاليت در زمينه تكثير و پرورش آبزيان توسط افراد انجام هر -14ماده 

  حقيقي و حقوقي مستلزم دريافت پروانه از شركت سهامي شيالت ايران است. 
بزيان ر و پرورش آيا تكثي نوع پروانه با توجه به نوع فعاليت شامل تكثير آبزيان،

پروانه ليت شامل موافقت اصولي، پروانه تأسيس و است و بر اساس مرحله فعا
  . برداري استبهره

از شمول اين ماده  ،هايي كه جنبه تفنني و سرگرمي داردانجام فعاليت -تبصره 
  مستثني هستند. 

يل ذ صدور پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي متقاضيان تابع شرايط -15ماده 
  است:

  تكثير و پرورش آبزيان در كشور هاي توسعةانطباق موضوع درخواست با طرح -1
  دارا بودن شرايط الزم زير براي متقاضي يا متقاضيان: -2
  علمي يا عملي مرتبط.  ارا بودن سابقةگذراندن دوره آموزشي يا د -
ر اساس ضوابط ورز واجد شرايط به تعداد مورد نياز بدارا بودن كارشناس يا فن -

  برداري. بهره ايران براي صدور يا تمديد پروانة شيالت
دريافت بيش از يك پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي اشخاص حقيقي  -16ماده 

ممنوع  ،برداري رسيده باشدقبل از اينكه موضوع فعاليت پروانه قبلي به مرحله بهره
وضوع فعاليت پروانه قبلي به قبل از اينكه منيز در مورد اشخاص حقوقي  است.

در مورد اشخاص حقوقي كه توان  ، ممنوع است.برداري رسيده باشدمرحله بهره
مالي، اجرايي و فني متقاضي به تشخيص شيالت براي بيش از يك فعاليت مناسب 

  باشد، دريافت بالمانع است. 
ورش پر هاي تكثير ودولتي با هدف انجام فعاليتهاي غيرتشكيل شركت -17ماده 

 ها، مستلزم دارا بودنها در اساسنامه شركتآبزيان و يا گنجاندن اين قبيل فعاليت
ه گواهي معتبر مبني بر موافقت شيالت با انجام انه تكثير و پرورش آبزيان يا ارائپرو

  ها است. اين فعاليت
پرورش بر اساس دستورالعمل مصوب وزير  تكثير و نحوة صدور پروانة -18ماده 
  شد.  سازندگي تعيين خواهد جهاد
متقاضيان دريافت پروانه تكثير و پرورش آبزيان براي اخذ مجوز از مراجع  -19ماده 
نامه يا ارسال رونوشت پروانه از طرف شيالت به اين مراجع صدور معرفي ربط باذي

معرفي خواهند شد و متقاضي شخصاً موظف به دريافت اين مجوزها از مراجع 
  . ربط استذي
ص ه مجوز تخصيمزارع تكثير و پرورش آبزيان به ارائصدور پروانه تأسيس  -20ماده

برداري از منابع آبي توسط وزارت نيرو (سازمان مديريت منابع آب، سازمان و بهره
  است. موكول  اي و آب و برق ( استان) خوزستان)نطقهآب م
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از منابع آبي كشور كه النظاره و حق اشتراك براي استفاده بها يا حقآب -21ماده 
به شرح زير محاسبه و توسط دارنده  ،تحت نظارت و مديريت وزارت نيرو هستند

  شود:پروانه به وزارت نيرو پرداخت مي
  پرورش ماهيان گرمابي -الف

ريالي ) از محصول يا ارزش 5شده، پنج درصد (% براي منابع آبي تنظيم بهاآب -1
محصول و يا ارزش ريالي آن ) از 1نشده، يك درصد (%آن و براي منابع آبي تنظيم

  . است
حق اشتراك براي هر هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه براي  -2

  شود. هر هكتار زراعت آبي در همان منطقه پرداخت مي
  آبيپرورش ماهيان سرد -ب
ريالي ا ارزش ) از محصول ي3 %شده، سه درصد (بها براي منابع آبي تنظيمآب -1

) از محصول يا ارزش ريالي آن 1 %نشده، يك درصد (آن و براي منابع آبي تنظيم
  . است

حق اشتراك براي هر يك هزار متر مربع استخر معادل حق اشتراكي است كه  -2
  شود. بابت هر هكتار زراعت آبي همان منطقه پرداخت مي

 ي در هر مزرعه خواهدفروشمالك محاسبة ارزش ريالي قيمت عمده -1تبصره 
  بود. 

اي هشور كه از منابع آبكثير و پرورش آبزيان دريايي و لبهاي تفعاليت -2تبصره 
 ،نندكشور سطحي (با ميزان شوري بيش از ده گرم در ليتر) استفاده ميشور و لب

  بها و حق اشتراك معاف هستند. از پرداخت آب
 هايشور كه از منابع آبدريايي و لبكثير و پرورش آبزيان در مزارع ت -3تبصره 

بها و حق اشتراك بر حسب ميزان و درصد آب كنند، ميزان آبشيرين استفاده مي
گيرد و بر اساس تعرفه شيرين كه براي تعديل شوري مورد استفاده قرار مي

شد. درصد آب شيرين مورد  مشخص شده در اين ماده محاسبه و تعيين خواهد
  شود. با هماهنگي وزارت نيرو تعيين مي استفاده توسط شيالت

در صورتي كه مبالغ و درصدهاي موارد فوق با تصويب مراجع قانوني  -4تبصره 
  درصدها و مبالغ مصوب اخير قابل اجراست.  ،تغيير كند

هاي ها و درياچهبندانطبيعي (آبهاي نيمهپروري در منابع آبآبزي -22ماده 
نيرو، پس از هماهنگي و كسب مجوز از وزارت پشت سدها) تحت نظارت وزارت 

  بالمانع است. 
برداري حق انشعاب وزارت نيرو موظف است در مدت يكسال پس از بهره -23ماده 

 هايو اشتراك و برق مصرفي مزارع تكثير و پرورش آبزيان را بر اساس تعرفه
  كشاورزي محاسبه و دريافت كند. 

اي هتأسيسات آبي و برنامه هاي توسعةرنامهوزارت نيرو موظف است در ب -24ماده 
  د. پروري را مشخص و اعالم كنتخصيص و مديريت منابع آبي، سهم آبزي
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آن  3قانون، شيالت براي انجام اقدامات موضوع ماده  19در اجراي ماده  -25ماده 
ها درياچه پشت سدها، موضوع را به سازمان مديريت منابع آب ايران و در رودخانه

اي و سازمان آب و برق خوزستان اعالم و با هاي آب منطقهمورد به شركتحسب 
  د. كنربط اقدام ميهماهنگي و كسب مجوز از مراجع ذي

 ،دن آبزيان پرورشيه بيمه كرصندوق بيمه محصوالت كشاورزي مكلف ب -26ماده 
هاي بيمه دولتي مكلف به بيمه كردن ابنيه، تأسيسات و تجهيزات و ساير شركت

  زارع تكثير و پرورش آبزيان هستند. م
نامه بيمه كردن محصوالت آبزيان پرورشي توسط صندوق ضوابط و شيوه -تبصره

  شد.  بيمه كشاورزي با هماهنگي شيالت تعيين خواهد
پرورش آبزيان،  برداري اصولي از مزارع تكثير وبه منظور توسعه و بهره -27ماده 
ب تأسيسات و تجهيزات مزارع و پرورش آبزيان هاي اجرايي احداث ابنيه و نصنقشه

  قبل از اجرا بايد به تأييد شيالت برسد. 
هاي اجرايي را به افراد تواند وظيفه رسيدگي و تأييد نقشهشيالت مي -تبصره

بندي سازمان برنامه و بودجه يا برگ صالح كه داراي رتبهحقيقي يا حقوقي ذي
  د. فويض كن، تتأييد صالحيت فني از شيالت باشند

الزحمه اين افراد بر اساس ضوابط سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد ميزان حق
  شد. 
هاي كارشناسي مزارع تكثير و پرورش انجام بازديدها و بررسي درشيالت  -28ماده 

  . و در اوقات متعارف كاري مزرعه مجاز است آبزيان در هر مرحله از كار
هاي الزم را پروانه، پس از صدور پروانه پيگيري دارندةدر صورتي كه  -29ماده 

شده بنا به تشخيص شيالت پروانه صادر ،انجام ندهدبراي انجام موضوع پروانه 
  گردد. باطل مي

شود كه بنا به هايي انجام ميتمديد مهلت اعتبار پروانه براي پروانه -30ماده 
  باشد.  انجام دادهتشخيص دارنده پروانه پيگيري الزم را 

پروانه، پس از خاتمه مهلت اعتبار پروانه صادره نكردن تمديد  در صورت -تبصره
  شود و نيازي به صدور برگ ابطال پروانه نيست. خود به خود ابطال مي

تغيير نام دارنده موافقت اصولي يا تأسيس تكثير و پرورش آبزيان يا  -31ماده 
اشخاص حقوقي، تا بيش از دريافت  در مورد 50 %انتقال سهام به ميزان بيش از 

  برداري ممنوع است. پروانه بهره
بومي از خارج كشور با ن يا نوزادان آبزيان بومي يا غيرواردات مولدي -32ماده 

  رعايت ساير قوانين و مقررات با مجوز شيالت مجاز است. 
ن نيبومي به خارج از كشور با رعايت ساير قواصدور پرورش بومي يا غير -33ماده 

  و مقررات با مجوز شيالت مجاز است. 
هاي تكثير و پرورش مستلزم نقل و انتقال آبزيان زنده براي انجام فعاليت -34ماده 

  كسب مجوز از شيالت است. 
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در صورتي كه مزارع تكثير آبزيان، مولدين مورد نياز خود را از طبيعت  -35ماده 
اسازي نوزاد همان آبزي به همان ند، براي حفظ ذخاير آن به رهكنصيد و تهيه مي

موظف هستند. تعداد، سن و نحوة كند، منبع آبي يا محلي كه شيالت تعيين مي
  شد.  شيالت تعيين خواهد نامةسازي در دريا توسط شيوهرها

  وظايف دارندگان پروانه تكثير و پرورشي آبزيان به شرح زير است: -36ماده 
 هاي اجراييهايجاد تأسيسات و ابنيه مطابق نقش -1
  شده و مندرج در پروانه. عه مطابق با شرايط و ضوابط تعيينبرداري از مزربهره -2
  همكاري كامل با كارشناسان و بازرسان شيالت در انجام بازديدها.  -3
  مايد. نارائه آمار و اطالعات مربوط به توليد به ترتيبي كه شيالت تعيين مي -4
  مجاز در مزرعه. آبزيان غير پرهيز از نگهداري و پرورش -5
  مجاز در مزرعه. و مصرف دارو و مواد شيميايي غير نگهداري پرهيز از -6
ترين اداره يا نمايندگي هاي خطرناك و مسري به نزديكاعالم بروز بيماري -7

  شيالت و دامپزشكي. 
 وهاي خطرناك، مسري نقل و انتقال يا عرضه آبزيان مبتال به بيماري پرهيز از -8

  مشترك بين انسان و دام. 
ه هاي آلودنقل و انتقال يا عرضه مواد غذايي، دارويي و ضايعات و زباله پرهيز از -9

  زاي خطرناك، مسري و مشترك بين انسان و دام. به عوامل بيماري
  شده. ر مزرعه مطابق استاندارهاي تعريفآوري آبزيان دصيد و عمل -10

هاي مسري مجاز و همچنين بيماريد شيميايي غيرفهرست داروها و موا -1تبصره 
هر  ماهبا هماهنگي شيالت پيش از فروردينو خطرناك توسط سازمان دامپزشكي 

  شود. سال اعالم مي
با هماهنگي آوري آبزيان در مزرعه با سازمان دامپزشكي عمل شيوة -2تبصره 

  شود. ماه هر سال اعالم ميشيالت پيش از فروردين
هاي مصوب، شيالت به دارنده خالف نقشهدر صورت احداث مزرعه بر -37ماده 

رفع نقص و انجام اصالحات الزم و ايجاد تأسيسات ابنيه بر اساس  برايپروانه 
پروانه موظف است حداكثر ظرف  دهد و دارندةمياخطار كتبي هاي مصوب، نقشه

در غير اين  را انجام دهد؛ شدهاصالحات مشخصيك ماه از تاريخ ابالغ اخطاريه 
  د. كنشيالت پروانه متخلف را تا انجام اصالحات الزم تعليق مي ،صورت
هاي زير توسط صاحبان پروانه تكثير در صورت ارتكاب هر يك از تخلف -38ماده 

ند كو پرورش آبزيان، براي نوبت اول شيالت نسبت به صدور اخطار كتبي اقدام مي
   د.شومي تعليقشده براي مدت يك تا شش ماه نه صادرو در صورت تكرار، پروا

 شده و مندرج درعه مطابق با شرايط و ضوابط تعييناز مزر نكردن برداريبهره -1
  پروانه. 

  كامل با كارشناسان و بازرسان شيالت در انجام بازديدها.  نكردن همكاري -2
 ودهكه شيالت تعيين نمآمار و اطالعات مربوط به توليد به ترتيبي ندادن ارائه  -3

  است. 
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  ترين مرجع شيالتي. هاي خطرناك و مسري به نزديكبروز بيمارينكردن اعالم  -4
شده توسط ر مزرعه مطابق استاندارهاي تعريفآوري آبزيان دصيد و عمل -5

  شيالت. 
  مفاد مجوز تخصيص آب بر اساس اعالم وزارت نيرو. نكردن رعايت  -6

ه در شدهاي تعيينتانامه نافي مجازيني شده در اين آيينباقدامات پيش -تبصره
  . ) قانون نيست23ماده (
شده براي مدت سه ماه تا هاي زير، پروانه صادردر صورت انجام تخلف -39ماده 

شده باطل آمد و در صورت تكرار پروانه صادر خواهدال تعليق دريك سال به ح
  شود:مي
  .مجاز در مزرعهي يا غيرنگهداري و پرورش آبزيان غيربوم -1
  .مجاز در مزرعهو مصرف دارو و مواد شيميايي غير نگهداري -2
  .هاي خطرناك و مسري شودگونه آلودگي كه باعث بروز بيماريايجاد هر -3
هاي خطرناك و مسري و مشترك نقل و انتقال يا عرضه آبزيان مبتال به بيماري -4

  .بين انسان و دام و آبزي
زاي انتقال يا عرضه مواد غذايي، دارويي و غيره كه به عوامل بيمارينقل و  -5

  . مسري و مشترك بين انسان و دام آلوده است خطرناك
هاي خطرناك، مسري و مشترك بين انسان و در صورت بروز بيماري -40ماده 

گير بودن آن محتمل باشد، به تشخيص دام كه قابل درمان نباشند و سرايت و همه
و تأييد سازمان دامپزشكي كشور كليه آبزيان آلوده بايد به شيوه مناسب شيالت 

نابود كردن محصول و  و ابنيه مزرعه سترون شوند. هزينة نابود شوند و تأسيسات
  انجام گندزدايي بر عهده دارنده پروانه است. 

 ) قانون، وظايف23) و نيز ماده (3) ماده (6با توجه به تبصره ذيل بند ( -41ماده 
  شود:شيالت و سازمان حفاظت محيط زيست به شرح زير تفكيك مي

  هاي داخلي:الف: حدود وظايف شيالت در آب
هاي داخلي كه ضرورت هاي ليمنولوژيك و اكولوژيك در منابع آبانجام بررسي -1

است. ها مشخص شدهمعرفي يا پرورش آبزيان به تشخيص شيالت ايران در آن
حفاظت محيط زيست براي انجام اين قبيل مطالعات تهيه نظرهاي سازمان نقطه

هاي ليمنولوژيك و و به صورت دستورالعمل منتشر خواهد شد. انجام بررسي
 هاياكولوژيك در مناطق آبي تحت مديريت سازمان حفاظت محيط زيست و تاالب

 نامه با تأييد سازمان حفاظت محيطبين المللي بر اساس فهرست پيوست اين آيين
  شد.  يست انجام خواهدز
هاي داخلي از نظر امكان معرفي يا پرورش انواع بررسي هر يك از منابع آب -2

  هاي نگهداري و توليد. آبزيان و تعيين ظرفيت
  هاي موجود). هاي مناسب پرورشي (عالوه بر گونهتعيين گونه -3
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كه بررسي  هاي داخليهاي مناسب آبزيان در آبدار كردن و پرورش گونهآبزي -4
  هاي آبي حساس مندرج در فهرست پيوست اين به استثناي محيط ؛اندشده
 دار كردن آنها با تصويب سازمان حفاظت محيط زيست انجامنامه كه آبزيآيين
  گيرد. مي
شده و منابعي داربرداري از منابع آبزيبرداري تجاري يا صدور پروانه بهرهبهره -5

هاي آبي مندرج در ش در آنها انجام شده است. در محيطريزي براي پروركه برنامه
برداري برابر ضوابط ارائه شده توسط سازمان نامه، بهرهفهرست پيوست اين آيين

  شد.  حفاظت محيط زيست به وسيله شيالت انجام خواهد
هاي دارا بودن گواهي بهداشتي و سالمت آبزيان قبل از رهاسازي آنها در آب -6

  است.  داخلي الزامي
هاي موجود در االمكان از انواع بومي يا از گونههاي آبزيان پرورشي حتيگونه -7

  شد. كشور انتخاب خواهند 
  هاي داخليب: وظايف سازمان حفاظت محيط زيست در آب

دار كردن و پرورش هاي انجام مطالعات مرتبط با آبزياعالم ضوابط و معيار -1
مورد  آبزيان اي، كميت و كيفيتكشور، ارزيابي گونه هاي داخليانواع آبزيان در آب

  سازي. نظر شيالت براي رها
اي هي آبزياني كه از سوي شيالت براي رهاسازي در منابع آباتشخيص گونه -2

  اند. داخلي يا پرورش انتخاب شده
  يابند. و پرورش مي شوندكه در آنها انواع آبزيان رها مي هاي داخليپايش آب -3
نامه با توجه ي مندرج در فهرست پيوست اين آيينهاي آبمديريت در محيط -4

  به قوانين و مقررات سازمان حفاظت محيط زيست. 
اجرايي  نامة) آيين17و ماده () قانون حفاظت محيط زيست 8به استناد ماده ( -5

هاي داخلي به استثناي آن دسته از كشور و صيد، صدور پروانه صيد ماهي در آب
توسط سازمان حفاظت  اند،هاي داخلي كه از طريق شيالت آبزي دار شدهابع آبمن

  شود. محيط زيست انجام مي
پايش مخازن پشت سدها و صدور پروانه صيد ماهي توسط سازمان  -تبصره

بايد با مجوز وزارت  ،دار شده استحيط زيست از مخازن مذكور كه آبزيحفاظت م
  نيرو باشد. 

نگي در انجام مفاد وظايف مشخص شده براي سازمان حفاظت به منظور هماه -پ
گروه مشتركي متشكل از نمايندگان دو طرف محيط زيست و شيالت ايران كار

  . تقر استدبيرخانه كميسيون در شيالت مس شود.تشكيل مي
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  هاي صياديفصل ششم: فعاليت
د روانه صيشيالت براساس طرح مديريت ذخاير آبزيان نسبت به صدور پ -42ماده 

  كنند:با رعايت شرايط ذيل اقدام مي
  شرايط صدور پروانه صيد با استفاده از شناور عبارتند از: -الف

 نامه فني و ايمني از سازمان بنادر و كشتيراني. دارا بودن گواهي ثبت و گواهي -1
نامه معتبر مسئوليت در مقابل كاركنان و اشخاص ثالث براي دارا بودن بيمه -2

 رهاي صيادي. شناو
 ،نامهمركزي ايران موظف است ظرف مدت سه ماه از ابالغ اين آيين بيمة -تبصره

ن احداقل نرخ بيمه و شرايط عمومي اين نوع بيمه را با همكاري سازمان شيالت اير
يب به شوراي عالي بيمه ارائه و براي تصوكند تدوين  و سازمان بنادر و كشتيراني

  د. ده
هاي صيادي پروانه صيد براي اشخاص حقيقي و حقوقي و گروهشرط صدور  -ب

  نامه صيادي است. بدون استفاده از شناور، داشتن گواهي
 ييتوانند بر روي شناورهاصاحبان شناورهاي صيادي فقط افرادي را مي -تبصره
  گيرند كه داراي شرط مذكور در بند (ب) اين ماده باشند. به كار
يريت ذخاير آبزيان نسبت به سهميه اساس طرح مد د برتوانشيالت مي -43ماده 

  صيد اقدام كند. پروانة بندي صيد براي دارندگان 
صيد  پروانه ،توانند پس از موافقت كتبي شيالتدارندگان پروانه صيد مي -44ماده 
براي مدت معين يا سهميه معين يا براي تمام مدت اعتبار پروانه يا كليه را خود 

  كنند.  نامه منتقل) اين آيين43ص واجد شرايط مندرج در ماده (سهميه به اشخا
  شود. يگيرنده ثبت مفته در دفتر شيالت به نام انتقالياپروانه صيد انتقال -1تبصره 
مذكور با  صيد در مدت اعتبار آن، پروانه دارنده پروانة در صورت فوت -2تبصره 

  وي منتقل خواهد شد.  امكان تمديد آن به ورثة
) قانون ممنوع 22تعيين ابزار و ادوات صيادي كه فروش آنها طبق ماده ( -45ماده 
  . ، بر عهده شيالت استاست
عاليت ناخداي تواند در موارد ذيل پروانه صيد و اجازه فشيالت مي -46ماده 

  ماه در فصل صيد به حالت تعليق در آورد: 3متخلف را تا مدت 
 پروانه صيد. شده در نكردن موارد ذكررعايت  -1
در اختيار قرار دادن پروانه براي صيد به ديگران بدون كسب موافقت كتبي  -2

 شيالت. 
 نامه. داشتي و كنترل منطبق با اين آيينضوابط بهنكردن رعايت  -3
مجاز يا به خارج ز محصوالت صيادي به شناورهاي غيرمجارگونه انتقال غيره -4

 از كشور. 
 . ممنوع صيد در مناطق يا فصول -5
 هايي كه صيد آنها ممنون اعالم گرديده است. صيد گونه -6
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 مجاز در شناور بدون كسب مجوز از شيالت. نگهداري آالت و ادوات و مواد غير -7
 مجاز در شناور. محصوالت صيد غيرحمل و نگهداري  -8
 هايمقررات مربوط به نصب پالك شناسايي، عاليم و نشانهنكردن رعايت  -9

 هاي مختلف صيد. المللي راه دريايي و روشبا مقررات بين منطبق
 همراه نداشتن مدارك شناسايي شناور و خدمه.  -10
 همراه نداشتن پروانه و مجوز صيد.  -11
 ريز در منابع آب. تخليه صيد ضمني و دور -12
 شده براي ابزار صيد. نكردن استانداردهاي اعالمرعايت  -13
 هايي كه در پروانه صيد قيد نشده است. وشها و رصيد گونه -14
 ايجاد آلودگي در منابع آب.  -15
 مسدود نمودن آبراه تردد شناورها به وسيله شناور يا ابزار صيد.  -16
) قانون 16آمار و اطالعات صحيح از ميزان صيد براساس ماده (نكردن ارائه  -17

 حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران. 
ظارت ن برايدر بازديد مسئوالن، كارشناسان و ناظران صيد كه نكردنكاري هم -18

 ند. نامه مراجعه مي كنبر حسن اجراي اين آيين
 ا. هسيسات فيزيكي آبي يا ايجاد اختالل در عملكرد آنايجاد خسارت به تأ -19

) قانون به منظور 14) و ماده (3ماده ( 3تواند در اجراي بند شيالت مي -47ماده 
حفاظت و بازسازي ذخاير آبزيان و اعمال مديريت صيد و ذخاير، پروانه صيد را در 

  د. تا رفع ضرورت تعليق يا ابطال كنبرخي مناطق به طور موقت 
) 22و ج ماده (ن جرايم بندهاي ب پروانة صيد مرتكباتواند شيالت مي -48ماده 

  د. اند ابطال كنحكوميت قطعي يافتهبار م قانون كه دو
مدت اعتبار پروانه صيد از تاريخ صدور حداقل يك فصل صيد و حداكثر  -49ماده 

  آن يك سال شمسي است. 
شيالت مجاز است بابت صدور پروانه صيد، ساالنه متناسب با نوع صيد  -50ماده 

در جدول ذيل و به نسبت ارزش ساالنه شناور يا حداكثر به ميزان مبالغ مذكور 
  د. وان تعرفه پروانه صيد دريافت كنهاي صيادي به عنگروه

  جدول نرخ تعرفه پروانه صيد گونه نرخ تعرفه پروانه صيد (درصد):
  10 % :شوندكف زياني كه با روش ترال صيد مي

  1 % :هاي صيد شده با تور گوشگيرگونه
  1 % :شوند(قفس) صيد ميكف زياني كه با گرگور 

  4 % :ميگو
  4 % :البستر
  8 % :آرتميا
  1 % :كيلكا

  1 % ماهيان استخواني (درياي خزر):
  1 % :هاي داخلي حوزه فعاليت شيالتشده در آبماهيان صيد
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  12 % :شده توسط شناورهاي خارجي با روش النگ اليندتن ماهيان صي
  20 % اي:روش تورهاي پيالهوسط شناورهاي خارجي با شده تتن ماهيان صيد

  10 % :شده توسط شناورهاي خارجيكيلكاي صيد
  4% اي:اورهاي صنعتي داخلي با روش تورهاي پيالهشده توسط شنماهيان صيدتن

  4 % :شده با روش صيد مشتاهاي صيدگونه
  .1 % :شده توسط شناورهاي صنعتي داخلي با روش النگ الينماهيان صيدتن

فروشي سال قبل و ميزان صيد ه براساس ميانگين قيمت عمدهش پايارز -1تبصره 
  براساس ميانگين صيد سه ساله گذشته خواهد بود. 

هاي منتهي تعرفه صدور پروانه صيد با قالب براي صيادان در رودخانه -2تبصره 
، ساالنه به درياي خزر تا مسافتي از مصب كه در حوزه فعاليت شيالت قرار دارد

  . تريال اس 250000
تعرفه پروانه صيد شناورهاي خارجي به ارزهاي معتبر خارجي يا معادل  -3تبصره 

   شود.ريالي آن بر حسب نظر شيالت دريافت مي
شركت سهامي شيالت ايران مجاز است بابت صدور پروانه صيد سيست  – 4تبصره 

ارزي آن  از محصول نهايي و يا معادل ارزش ريالي و يا تميا حداقل بيست درصدآر
  د.رداري از طريق مزايده دريافت كنبرا به عنوان تعرفه بهره

صيد  ) قانون2هاي موضوع ماده (كليه شناورهاي صيادي كه در آب -51ماده 
اطالعات و آمار شامل طول و عرض جغرافيايي، مشخصات شناور،  بايد ،كنندمي

زان صيد، ساعت عمق آب در صيدگاه، تاريخ رفت و برگشت، روش صيد، نوع و مي
 هايكند، در قالب فرمها را درخواست ميتوراندازي و ديگر اطالعاتي كه شيالت آن

  . شده توسط شيالت ارائه كنندمتحدالشكل ارائه
هاي صيادي فاقد شناور مستقر در ساحل موظفند آمار و كليه گروه -تبصره

  اطالعات مورد نظر شيالت را در موعد مقرر به شيالت ارائه دهند. 
امكانات هاي صيادي موظفند حسب درخواست شيالت شناورها و شركت -52ماده 

و  كننددر طول مدت صيد در شناورها يا صيدگاه خود را فراهم  استقرار ناظران
  هاي الزم را به عمل آورند. ه آمار و اطالعات صحيح همكاريو درج و ارائ براي ثبت

اجراي  به منظور حمايت از صيادان صيد ساحلي، شيالت موظف است در -53ماده 
فعاليت شناورهاي صيد صنعتي را از شناورهاي صيد  ) قانون، محدودة10ماده (

   د.) قانون تفكيك كنن2موضوع ماده ( هايسنتي در آب
شده را اورزي مكلف است انواع آبزيان صيدمحصوالت كش صندوق بيمة -54ماده 

ناور در قبال حوادث ذيل بيمه به ميزان سهميه صيد مقرر در پروانه يا ظرفيت ش
  د:كن
  .فساد محصول به داليلي مانند خرابي شناور يا خرابي موتور آن -1
ور به و آنها را مجب اندازدناور و كاركنان را به خطر عوامل قهري كه سالمت ش -2

 د. ريختن محصوالت به دريا كن
 سوزي و انفجار. هاي دريايي، آتشسرقت -3
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شده موظف به نصب پالك شناسايي واگذارشناورهاي صيادي  كلية -55ماده 
  ند. شيالت براساس دستورالعمل مربوط هستتوسط 
هاي هايي كه روشنشانهكليه شناورهاي صيادي موظفند از عاليم و  -56ماده 

مشخص  ،كنندمختلف صيد و فعال بودن شناور صيادي را در دريا استفاده مي
  نمايند. 
رالعمل اجرايي شيالت ها را دستواستفاده از اين عالئم و نشانه نحوة -تبصره

  د. كنمشخص مي
شده بين دولت جمهوري اسالمي ايران و دولت نامه منعقدموافقت -57ماده 

رات ) قانون بايد ضمن رعايت ساير قوانين و مقر13چم موضوع ماده (صاحب پر
  موضوعه حاوي موارد ذيل باشد:

هاي قابل تعيين تعداد شناورهاي صيادي مجاز، روش صيد، انواع گونه -1
 استحصال و ميزان صيد مجاز. 

صالح ديگر براي بيني تعهدات دولت صاحب پرچم يا ساير نهادهاي ذيپيش -2
دابير مناسب جهت تضمين اينكه شناورهاي متعلق به آنها مقررات و تصويب ت

مهوري اسالمي ايران را نامه يا ساير قوانين و مقررات جشرايط مندرج در موافقت
 ند. رعايت كن

ن شناورهاي صيادي خارجي به دادن اطالعات ادواري منظم در الزام مالكا -3
 نامه. اين آيين مقرر درهاي صيادي خود با رعايت شرايط خصوص فعاليت

شده از طرف جمهوري اسالمي ايران در به رعايت مقررات و تدابير اتخاذ الزام -4
 هاي صيد ساحلي. جهت حمايت از فعاليت

بيني حضور بازرسان يا ناظران ايراني بر شناورهاي صيادي خارجي در پيش -5
 ) قانون. 2هاي موضوع ماده (تمام مدت فعاليت آنها در آب

ولوژي، بيل انتقال تكنبيني ساير تدابير و مقررات مورد توافق طرفين از قشپي -6
 اي و غيره. آموزش حرفه

 ايتوانند بر) قانون در صورتي مي13شناورهاي خارجي براساس ماده ( -58ماده 
يد يها به تأن آنهاي ايراني صيد نمايند كه قرارداد منعقدشده بين مالكاتشرك

  شيالت برسد. 
هاي تحت حاكميت يا صالحيت شناورهاي صيادي خارجي كه در آب -59ده ما

كنند و مجاز به صيد در اين جمهوري اسالمي ايران قرار دارند يا از آن عبور مي
بايد ابزار و ادوات صيد خود را به ترتيبي در شناورها قرار دهند كه  يستند،ها نآب

دن نكررعايت گيرند. در صورت ر نتوانند به راحتي براي صيد مورد استفاده قرا
و مطابق با مقررات  شودضرر تلقي نمياورهاي خارجي بيمقررات اين ماده عبور شن

  گردد. المللي با آنها رفتار ميداخلي و بين
قرار گرفتن ابزار و ادوات صيد در شناورهاي خارجي موضوع اين  نحوة -تبصره

  گردد. ماده توسط شيالت معين مي
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شناورهاي صيادي خارجي بايد با استفاده از وسايل مخابراتي مقتضي  -60ماده 
هاي تحت حاكميت و صالحيت جمهوري اسالمي ايران ورود و خروج خود را از آب

هاي صيادي خود در مدت حضور در اين همچنين موقعيت جغرافيايي و فعاليت
  نند. برسام و مقرر توسط شيالت به اطالع ها را در فواصل زماني منظآب

هاي تحت حاكميت و صالحيت ورود شناورهاي صيادي خارجي به آب -تبصره
جمهوري اسالمي ايران منوط به كسب مجوز ورود از سازمان بنادر و كشتيراني 

هاي موضوع اين و همچنين شناورهاي مذبور در هنگام خروج از بنادر و آب است
  د. اني دريافت كننكشتير مجوز خروج از سازمان بنادر و نامه بايدآيين
) قانون 2هاي موضوع ماده (هنگامي كه شناور صيادي خارجي در آب -61ماده 

  :، موظف به رعايت موارد ذيل استمشغول صيد است
 برافراشتن پرچم كشور متبوع خود.  -1
برافراشتن پرچم جمهوري اسالمي ايران بر روي دكل اصلي در دو طرف سينه  -2

 و قسمت پاشنه شناور. 
 ثبت نام شناور با حروف درشت بر بدنه و دكل كشتي.  -3
 هاي فني و ايمني مربوط به شناور و خدمه. نامههمراه داشتن گواهي -4
مالي آلودگي و خسارت اي الزم براي جبران خسارت احتدارا بودن پوشش بيمه -5

 سيسات ساحلي و خسارت به شناورهاي ديگر. به بندر و تأ
هاي ساير كاركنان شناور صيادي خارجي در حين صيد در آبناخدا و  -62ماده 
ربط هستند. اين ن ذيئوالمس ه موظف به همكاري و رعايت دستورهايشدتعيين

  :دستورها شامل موارد ذيل است
 انجام هر نوع بازرسي.  برايهمكاري با بازرسان مجاز  -1
 ربط. ن ذير به بندر در صورت درخواست مسئوالهدايت شناو -2

ناخداي شناور موظف به داشتن دفترچه عمليات روزانه براساس نمونه  -63ماده 
ثبت كليه اقدامات انجام  كند. اين دفترچه ويژةكه شيالت ارائه مي است(فرمي) 

  . استشده شناور در هنگام صيد 
زانه خود را به شيالت با استفاده از راديو گزارش رو ناخداي شناور بايد -تبصره

  د. مخابره كن
شناور موظف  هاي صيادي و تمام خدمةاعضاي گروه ، مديران،ناخدا -64ماده 

  ند:شده توسط شيالت همكاري كنهاي ذيل با نماينده معرفيهستند در زمينه
 انجام امور علمي و بازرسي ادوات و ابزار صيد.  برايورود به شناور  -1
شده توسط كان تعيينخليه شناور در زمان و مانجام عمليات بارگيري و ت -2

 شيالت. 
در دسترس قرار دادن موارد ذيل و استفاده از تسهيالت و تجهيزات شناور كه  -3

  براي اجراي وظايف وي مفيد هستند: از نظر نماينده مذكور
ر د ددسترسي كامل به محل استقرار ناخدا و ساير كاركنان شناور، محل صي –الف

  توزين و انبار ماهي.  آوري،روي عرشه، محل نگهداري، عمل
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  برداري. نمونه –ب
هاي شناور، دفترچه ثبت عمليات و دسترسي كامل به محل نگهداري گزارش –پ

  ها و تكثير اسناد. اسناد به منظور بازرسي گزارش
دسترسي كامل به وسايل و تجهيزات ناوبري و كمك ناوبري مربوط به  –ت

  هاي صيادي. فعاليت
  ط به صياد. ساير اطالعات مربو –ث
يك از خدمه شناور، حق تعرض، جلوگيري از انجام وظايف،  ناخدا يا هيچ -4

به تأخير انداختن امور يا جلوگيري از ورود به كشتي، اخطار و غيره به با  مقاومت
 بازرسان در انجام وظايف آنان را ندارند. 

از قبيل ناخدا موظف به تأمين محل استراحت، غذا و ساير تسهيالت  -65ماده 
  . دارويي يك بازرس در حد يك افسر استتسهيالت 

هاي سفر بازرس يا بازرسان از بندر جمهوري اسالمي ايران هزينه كلية -66ماده 
د به رسي بايبه شناور و بالعكس و همچنين پوشش كامل بيمه براي انجام امور باز

  مين شود. كننده شناور يا نماينده او تأوسيله مالك يا اجاره
االختيار جمهوري اسالمي ايران نماينده تامدار شناور در ناخدا يا اجاره -67ماده 

  شود. مالك شناخته مي
دارنده مجوز صيد شناور صيادي خارجي موظف است حسب نظر  -68ماده 

  بخشي از كاركنان شناور خود را از اتباع ايران قرار دهد.  ،شيالت
اي افراد خارجي ملزم به آموزش حرفه مالك يا ناخداي شناور صيادي -69ماده 

كه تعداد اين افراد با توافق شيالت و ناخداي  معرفي شده توسط شيالت است
  شود. شناور تعيين مي

  صيد پستانداران دريايي در تمام فصول و مناطق ممنوع است.  -70ماده 
وط ) قانون من2هاي موضوع ماده (آب انجام عمليات صيد تحقيقاتي در -71ماده 

شده از طرف متقاضي است كه براساس طرح عمليات ارائه به اجازه كتبي شيالت
  گردد. ايراني يا خارجي صادر مي

تحقيقاتي را -در صورت ضرورت شناورهاي صيد علميتواند شيالت مي -72ماده 
اي و ابزاري صيد مندرج در طرح هاي زماني، مكاني، روشي، گونهاز محدوديت

  يان معاف كند. اين امر بايد در پروانه صادر شده قيد گردد. مديريت ذخاير آبز
شناورهاي صيد علمي تحقيقاتي موظف به قبول حضور ناظران تحقيقاتي  -73ماده 

  . گردند، هستندكه از طرف شيالت معين مي
-آوري شده طي عمليات صيد علميها و اطالعات جمعكليه داده -74ماده 

ها و اطالعات در صل از تجزيه و تحليل اين دادهتحقيقاتي و همچنين نتايج حا
ه گردد، قرار داداختيار شيالت يا هر دستگاه ديگري كه توسط شيالت معين مي

  شوند. مي
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  هاي كنترل محصوالت آبزي:: ضوابط روشمفصل هفت
بندي و هاي صيادي بايد انبار نگهداري عايقكليه شناورهاي شركت -75ماده 
و از سطوح داخلي  باشندحشرات و حيوانات موذي داشته ناپذير نسبت بهنفوذ

  و هنگام استفاده كامالً تميز باشند. باشند شو برخوردار وصاف و قابل شست
آب حاصل از ذوب يخ يا نداشتن تماس  ا بايد طوري طراحي شوند كه ازانباره

  پساب با محصوالت شيالتي صيادي اطمينان حاصل شود. 
  روي شناورهاي صيادي توسط شيالت معين آوري بر ضوابط عمل -1تبصره 

   شود.مي
اختيار گذاشتن انبارهاي مناسب  هاي صيادي نيز مكلف به درشركت -2تبصره 

صورت ملكي، استيجاري يا نظاير آن) مطابق شرايط و ترتيبات فوق خواهند به (
  بود. 
خريد و يقي و حقوقي متقاضي كليه صاحبان تأسيسات و اشخاص حق -76ماده 

  ند. گيري از شيالت دريافت كنيري صيد از ساحل بايد مجوز تحويلگتحويل
 كند. گيري را شيالت اعالم ميشرايط صدور مجوز تحويل -1
 هداشتيآوري آبزيان از نقطه نظر مسائل فني، ساختماني و بتأسيسات عمل -2

  شده توسط شيالت را دارا باشند. بايد شرايط و ضوابط تعيين
چسب مشخصات بر روي توليدات آوري، ملزم به نصب بركليه تأسيسات عمل -3

  . خود هستند
، شمارة سري آوري بايد داراي نام و نشاني واحد توليديبرچسب واحد عمل -4

برداري، ميزان و نوع مشخصات و تركيبات محصول، بهره ساخت، شمارة پروانة
  شد. تاريخ توليد و انقضاي مصرف و شرايط نگهداري با

در  هاي محولمنظور ايفاي وظايف و مأموريتتوانند بهكارشناسان شيالت مي -5
تكثير و پرورش آبزيان بازديد كنند  آوري و مزارع) قانون از تأسيسات عمل3ماده (

  ند. ها موظف به همكاري هستو صاحبان آن
نقل و نگهداري آبزيان در شناورهاي  ضوابط كنترل كيفي حمل و -77ماده 

  گردد. يادي، بنادر صيادي و مزارع توسط شيالت اعالم ميص
ماهي، ميگو و زده، الرو، بچهكليه آبزيان زنده اعم از تخم چشمانتقال  -78ماده 

  توليد آنها در داخل كشور منوط به كسب مجوز از شيالت است.  ساير آبزيان و
  

  فصل هشتم: حفاظت از محيط زيست آبزيان
 هاي مسري و تخليةگونه آلودگي مؤثر يا انتشار بيماريايجاد هر -79ماده 

 يهاي موضوع ماده، شهري و كشاورزي به طور مستقيم به آبهاي صنعتيفاضالب
كه آب خروجي حاوي هيچ گونه تركيب ) قانون قبل از تصفيه و اطمينان از اين2(



 166

يست، شده ن يا تركيبات مضر براي منابع آبزي باالتر از حد استانداردهاي تعيين
  ممنوع است. 

استانداردهاي موضوع اين ماده توسط سازمان حفاظت محيط زيست و  -1تبصره 
بط رهاي ذي، شيالت و ساير دستگاهبا هماهنگي سازمان مديريت منابع آب كشور

  شود. تعيين و اعالم مي
شيالت مكلف است پس از طرح شكايت ضمن تعيين ميزان خسارت  -2تبصره 

  د. تقاضاي ضرر و زيان كن ،هشد وارد
كشف و تعقيب جرايم موضوع ) قانون و به منظور 219در اجراي ماده ( -80ماده 

همكاري بين شيالت و نيروهاي انتظامي به وسيله دستورالعمل مشتركي  آن، نحوة
برداري از منابع آبزي جمهوري ) قانون حفاظت و بهره21ت تبصره (كه با رعاي

رسد، مشخص ب وزارت جهاد سازندگي و وزارت كشور مياسالمي ايران به تصوي
  خواهد شد. 

رديف نام تاالب استان
1 بندر عليان تهران
2 انزلي مركزي گيالن
3 انزلي سرخانكل گيالن
4 انزلي شرق گيالن
5 انزلي غرب گيالن
6 انزلي سياه كشيم گيالن
7 انزلي سلكه گيالن
8 الكون بندر كياشهر گيالن
9 دهانه سفيد رو گيالن
10 امير كاليه گيالن
11 لوندويل گيالن
12 ميانكاله مازندران
13 ليپوزاع مرز مازندران
14 دامگاه فريدون كنار مازندران
15 گوميشان گلستان
16 خليج گرگان گلستان
  17 آالگل گلستان
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رديف نام تاالب استان
18 اولماگل گلستان
19 گلآجي گلستان

20 گلقوري آذربايجان شرقي
21 قره قشالق آذربايجان شرقي
22 درياچه اروميه آذربايجان غربي
23 قوبه لي آذربايجان غربي
24 شورگل آذربايجان غربي
25 درگه سلگي آذربايجان غربي
26 يادكارلو آذربايجان غربي

27 گاوخوني اصفهان
28 شادگان خوزستان
خوراالميه بهمنشير خوزستان 29
خور موسي خوزستان 30
ارژن فارس 31
پريشان فارس 32
بختگان فارس 33  
طشك فارس 34
كمجان فارس 35
گمبان فارس 36

هامون صابري سيستان و بلوچستان 37
هامون هيرمند سيستان و بلوچستان 38
هامون پوزك سيستان و بلوچستان 39
چفاخور چهارمحال و بختياري 40
گلدمان چهارمحال و بختياري 41

حله خور مند بوشهر 42
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رديف نام تاالب استان
خورناي بند بوشهر 43
خورخوران بوشهر 44

دلتاي رود حرا هرمزگان 45
دلتاي شور هرمزگان 46  
دلتاي رود جالبي هرمزگان 47
دلتاي رود شيرين حسن لنگي هرمزگان 48
دلتاي رود تياب هرمزگان 49
دلتاي رود ميناب هرمزگان 50
رود گزدلتاي هرمزگان 51  
52 سفيد رود ارس اترك درياي خزر
53 زاينده رود گاوخوني
54 هليل رود جازموريان

  55 مند-مهران-كرخه-كارون خليج فارس و درياي عمان
  56 زرينه رود-سيمينه رود درياچه اروميه

57 هيرمند رودخانه شور(كال دونخ) هامون
58 رودخانه گلباف (دامن كلوه) كوير لوت
59 رودخانه تجن قره قم

60 حبله رود كوير نمك
61 قره چاي (شراء) آبريز مركزي

62 كر نيريز
63 نطنز-(منجيل)برز يزد و اردستان

  
  قانون تشكيل سازمان شيالت ايران -ج

شركت سهامي شيالت ايران و مجموعه  1384براساس اين قانون از ابتداي سال 
لي هاي ساحصرفاً مجاز به ايجاد نمايندگي در استانوابسته منحل شدند و سازمان 

 يهاي شيالتي زير پوشش سازمان جهاد كشاورزها فعاليت. در ساير استانشد



 قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي

 169

 عنوان معاون وزيربه ،يس سازمانئرطوري كه هب گردد؛استان مديريت و هدايت مي
   .دكنانجام وظيفه ميجهاد كشاورزي 

  
 و از اختالفات عرصه ماهيگيري بكاهند توانندچه شكلي مي به نظر شما قوانين به  بحث كالسي

  .در اين خصوص بحث كنيد ؟براي صيادي ارامش به همراه داشته باشند

  
  افزايي: دانش
هاي آن عرصه بدون دغدغه فعاليت ،با داشتن قوانين دقيق و رعايت آن اًمسلم

در حال حاضر با  ،گرفت. در رابطه با فعاليت ماهيگيري در ايران خواهدصورت 
 نيز به اصالحات بيشتري نيز نياز دارد،و احياناً است اصالحاتي كه صورت گرفته 

برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي حفاظت و بهره نامه اجراييقانون و آيين
د دارد كه مستلزم رعايت در جهت برقراري اين نظم و انضباط در كشور وجو ايران
  است.

  
 در مورد اقداماتي كه، ايدتر فراگرفتهپيشهايي كه با توجه به اطالعات خود و آموزه  بحث كالسي

 ،نامه براي بهبود وضعيت صيادي شكل بگيردن انجام داد تا يك قانون يا آيينتوامي
 بحث كنيد.

 
  

  دانش افزايي: 
ايد ب مشخص باشد.تدوين قانون  دليلبايد نامه آيينقانون و  ةبراي تدوين و تهي

امي براي مجري يا مطالب را واضح و روشن بيان كرد و نبايد هيچ گونه جاي ابه
 اجتماعي ودر هنگام تدوين قانون بايد شرايط اقتصادي، فني، . گذار باشدقانون

و  علمي ةتجرببا توجه به گذار بايد قانون جغرافيايي كشور در نظر گرفته شود.
نويس پيشنهادي پيش د. به همين منظورتدوين كن نامه راقانون يا آيين ،عملي

 شوراي نگهبان به قانون ييديحه پس از تصويب در مجلس و تأصورت طرح و يا الهب
يران توسط هيئت وزو  با پيشنهاد دستگاه مربوطنامه اجرايي شود و آيينتبديل مي

اي قوانين صيادي اين كار بايد با شناخت كاملي از گردد. پس بربررسي و ابالغ مي
قاعدتاً توسط  صيادي كشور و جغرافيايياجتماعي و اقتصادي، فني،  وضعيت

  سازمان شيالت ايران صورت گيرد.يعني  دستگاه اجرايي مربوط،
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  ارزشيابي مرحله اي

مراحل  رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)

نتايج 
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  ممكن

1  

كارگيري به
قانون و 

گيري از بهره
سير تحوالت 

قوانين 
ماهيگيري 
  در ايران

تجهيزات: متن قانون 
  و مقررات

مكان: كالس و 
كارگاه يا محل 
  فعاليت شناور

  

باالتر از 
سطح 
  انتظار

  گيري آن آشنا باشد.شكل با قانون و نحوة -1
فرق قانون و آيين نامه و طرح و اليحه قانوني  -2 

  را بداند.
  سير تكاملي انواع قوانين شيالتي را بداند. -3
 وظايف شيالت در حوزه ماهيگيري را بشناسد. -4
انواع بازرسي و كشف جرايم ماهيگيري را  -5 

  بداند.
قانون حفاظت و  نامة اجراييآيينمفاد كلي  -6

 آبزي جمهوري اسالمي ايرانبرداري از منابع بهره
  را بداند.

3  

سطح در 
  انتظار

گيري، و اهميت با قوانين شيالت، نحوة شكل -1
  و سير تكاملي آن آشنا باشد.

 وظايف شيالت در حوزة ماهيگيري را بشناسد. -2
انواع بازرسي و كشف جرايم ماهيگيري را  -3

  بداند.
 وت قانون حفاظ نامه اجراييمفاد كلي آيين -4

 برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايرانبهره
  را بداند.

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

با وظايف شيالت در حوزة ماهيگيري آشنا  -1
و انواع بازرسي و كشف جرايم ماهيگيري را  بوده

  بداند.
برداري از منابع آبزي حفاظت و بهرهبا قانون  -2

آشنا بوده و مفاد كلي  جمهوري اسالمي ايران
  را بداند.آنآيين نامة اجرايي

1  
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  دانش افزايي:
وق زيرا حق ؛نبايد حقوق دريايي را با حقوق درياها اشتباه گرفت ،الزم به اشاره است

ها بر الملل عمومي است و از حق حاكميت دولتاي از حقوق بيندرياها شاخه
البحري اين بخش از درياها و وضع حقوقي درياهاي هاي ساحلي و منابع تحتآب

كه در آن از  اي از حقوق تجارت استحقوق دريايي شاخهاما  ،كندمي بحثآزاد 
پس  ؛شودوگو ميبازرگاني و حمل و نقل با آن گفت هايقواعد حاكم بر كشتي

  ندارد. مناطق مختلفهاي ها بر آبارتباطي به حق حاكميت دولت
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  حله ايارزشيابي مر

مراحل  رديف
  كاري

(ابراز، شرايط كار 
مواد، تجهيزات، 

 مكان)

نتايج 
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص  ممكن

2  

كارگيري به
ت شناخ

حاصل از 
ساختار و 
وظايف 
  هاسازمان

تجهيزات: متن قانون 
  و مقررات

مكان: كالس و 
كارگاه يا محل 
  فعاليت شناور

  

باالتر از 
سطح 
  انتظار

 المللي را بداند.هاي ملي و بينتفاوت سازمان -1
هاي د كشاورزي و دستگاهبا وظايف وزارت جها -2

  زيرمجموعة آن آشنا باشد.
  وظايف سازمان شيالت را كامل بداند. -3
زيست و سازمان با سازمان حفاظت محيط -4

  بنادر و دريانوردي آشنا باشد.
آشنا باشد و  با سازمان خوارو بار كشاورزي -5

ساير سازمان هاي بين المللي مرتبط با شيالت را 
  نام ببرد.

زي با به جزء با سازمان خوار و بار كشاور -6
المللي مرتبط با هاي بينوظايف ساير سازمان

 شيالت آشنا باشد.

3  

سطح در 
  انتظار

هاي د كشاورزي و دستگاهبا وظايف وزارت جها -1
زمان شيالت ايران آشنا زيرمجموعة آن از جمله سا

  باشد.
هاي مرتبط با فعاليت با وظايف ساير دستگاه -2

جزء وزارت جهاد كشاورزي و ماهيگيري به 
  هاي زيرمجموعه ان آشنا باشد.دستگاه

كشاورزي آشنا باشد و با سازمان خوارو بار  -3
المللي مرتبط با شيالت را هاي بينساير سازمان

  نام ببرد.
زي با وظايف سازمان خوار و بار كشاوربه جز با  -4

المللي مرتبط با شيالت آشنا هاي بينساير سازمان
 باشد.

2  

تر از پايين
سطح 
  انتظار

هاي ملي مرتبط با نام و وظايف تمامي سازمان -1
  هاي ماهيگيري كشور آشنا باشد.با فعاليت

 الملليهاي بينبا نام و وظايف تمامي سازمان -2
 هاي ماهيگيري كشور آشنا باشد.فعاليتمرتبط با 

1  

    



 قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي

 173

  نامه و مقررات ماهيگيريآيين
منظور شرايط، ضوابط و مقرراتي است كه بر طبق قوانين كشور بايد شناور و 

داشته باشند و آن را  ي و پهلوگيري در بنادر صياديصاحبان آن در امر ماهيگير
   رعايت كنند.

نامه اجرايي حفاظت از منابع آبزي كه تمامي موارد در قانون و آيين از آنجا
  است. است، از احصا و ذكر مجدد آن خودداري شدهجمهوري اسالمي آمده 
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  ارزشيابي مرحله اي

(ابراز، مواد،  شرايط كار  مراحل كاري رديف
 تجهيزات، مكان)

نتايج 
 نمره  ها، داوري، نمره دهي)استاندارد (شاخص ممكن

3  

كارگيري مفاهيم به
انين حقوق قو

درياها، مقررات و 
هاي نامهآيين

ماهيگيري و 
محيط زيست 

  دريايي

تجهيزات: متن قانون 
  و مقررات

مكان: كالس و كارگاه 
 يا محل فعاليت شناور

  

باالتر از 
سطح 
  انتظار

  ها آشنا باشد.با حقوق درياها و انواع آب -1
يت آن آشنا با پروانه صيد و شرايط و اهم -2 

  باشد.
  وظايف صاحبان شناور صيادي را بداند. -3
داليل تعليق پروانه صيد و اجازه فعاليت  -4

  صيادي را بشناسد.
هاي صيادي و هاي همكاري گروهزمينه -5 

خدمه شناور با نماينده معرفي شده از سوي 
  شيالت را بداند.

محيط  هاي دريايي وبا مقررات و مالحظات راه -6
  زيست دريايي آشنا باشد.

3  

در 
سطح 
  انتظار

ها و مرزبندي ان با حقوق درياها و انواع آب -1
  آشنا باشد.

  وظايف صاحبان شناور صيادي را بداند. -2
فعاليت  داليل تعليق پروانة صيد و اجازة -3

هاي همكاري صيادي را شناخته و زمينه
نماينده هاي صيادي و خدمة شناور با گروه

  شيالت را بداند.
هاي دريايي و محيط با مقررات و مالحظات راه -4

  زيست دريايي آشنا باشد.

2  

ر تپايين
سطح از 

  انتظار

ها و مقررات و با حقوق درياها، انواع آب -1
زيست دريايي دريايي و محيطهاي مالحظات راه

  آشنا باشد.
  وظايف صاحبان شناور صيادي را بداند. -2
داليل تعليق پروانة صيد و اجازه فعاليت  -3

هاي همكاري صيادي را شناخته و زمينه
هاي صيادي و خدمه شناور با نماينده گروه

 شيالت را بداند.

1  
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 شايستگي قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي ارزشيابي
قوانين گذشته و سير تكاملي آنكاربري قوانين ماهيگيري و محيط زيست دريايي، شناخت و آگاهي از : شرح كار

ها، آشنايي با جرايم و ضوابط ماهيگيري، آشنايي با وظايف و ضوابطشناخت از حقوق درياها و مرزبندي آب
  المللي ماهيگيري، وظايف ناخدا و موارد تخلف و رعايت مقررات محيط زيست درياييهاي ملي و بينسازمان

يادگيري و كسب شايستگي، هنرجو پس از دريافت درك صحيحي از قانون،پس از اتمام واحد استاندارد عملكرد:
اهميت آن و فرايند تكاملي قوانين ماهيگيري در ايران، بايد بتواند تفاوت موجود ميان قانون و آيين نامه و وظايف

- ايف سازمانهاي حاكميتي در حوزه شيالت را تشخيص دهد. انواع مرزبندي آب ها را بشناسد و بتواند وظدستگاه
هاي ملي مرتبط با شيالت را از يكديگر تشخيص دهد. هنرجو بايد نسبت به ضوابط و مقررات ماهيگيري و محيط

هاي قانوني حوزة عمل ماهيگيري و جرايم آن آشنا باشد تا با همكاري بازيست دريايي و حدود آزادي و محدوديت
هاي زماني، مكاني،ده و با كسب مجوز و رعايت محدوديتواحدهاي حاكميتي ناظر بر عمليات صيادي همكاري نمو

اي و ابزاري صيد عمليات ماهيگيري را به شكل صحيح و قانوني انجام دهد. بدين سبب هنرجو بايد بهروشي، گونه
هاي آتي توجه نمايد و به آرامش فعاليت جامعة صياديمنافع اقتصادي خود در كنار حفظ محيط زيست براي نسل

  ايد.كمك نم
 شرايط انجام كار و تجهيزات :

(فيلم، رايانه،  دماي استاندارد و تهويه مناسب در محيط كار و آموزش؛ دسترسي به امكانات كمك آموزشي: شرايط
  اينترنت و كتب شيالتي).

 متن قانون تجهيزات:
 معيار شايستگي:

  نمره هنرجو  3حداقل نمره قبولي از مرحله كار  رديف

گيري از سير تحوالت قوانين ماهيگيري قانون و بهرهكارگيري به  1
    1 در ايران

   1 كارگيري شناخت حاصل از ساختار و وظايف سازمان هابه  2

اي هنامهكارگيري مفاهيم قوانين حقوق درياها، مقررات و آيينبه  3
    1 ماهيگيري و محيط زيست دريايي

 گرش:و ني، بهداشت و توجه به محيط زيست فني، ايمنهاي غيرشايستگي
رعايت قواعد و اصول در محيط كارگاه و كالس، استفاده صحيح و ايمن 
از ابزار و مواد مورد استفاده، تميز كردن محيط كارگاه پس از پايانكار، 

  رعايت نظم و مقررات در محيط كار
2  

  

      نمراتميانگين 
  است. 2 نمرات هنرجو براي قبوليحداقل ميانگين 
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  منابع
 ريزي آموزشي،برنامه سازمان پژوهش و ).1393. (ناوبريبرنامه درسي رشته  -1

 .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي ليف كتابأدفتر ت
   سازمان پژوهش و ).1392. (ناوبرياستاندارد شايستگي حرفه رشته  -2

  .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي ليف كتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه
   سازمان پژوهش و). 1392. (ريناوبراستاندارد ارزشيابي حرفه رشته  -3

  .كاردانشو  ايحرفه فني ودرسي هاي ليف كتابأدفتر ت ريزي آموزشي،برنامه
 كتاب درسي ماهيگيري  -4
فني  هايهاي فني و غير فني شاخهشيوه نامه نحوه ارزشيابي دروس شايستگي -5

  95/11/30مورخ  211482/400اي و كاردانش شماره  و حرفه
علم  .. كاربري سردخانه و انبار در نگهداري مواد غذايي)139(1ع. آبرومند،  -6

 كشاورزي ايران. 
هاي دريايي، اصول نگهداري و . تكنولوژي فرآورده)1373( ح. رضوي شيرازي،-7

  آوري. نشر شركت شيالنه.عمل
. نظامنامه جهاني جابجايي ماهي تازه در )1374. (شركت سهامي شيالت ايران-8

  . مترجم: غالمرضا شويك لو. معاونت صنايع شيالتي. دفتر دريا و سواحل
ناشر سازمان خوار و بار كشاورزي/  26ريزي و مطالعات. مجموعه ترجمه برنامه

  سازمان بهداشت جهاني. 
. مجموعه قوانين و مقررات شيالت ايران. )1396(ر.  عباسپور نادري،و عادلي، ا. -9

  گرگان. دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي 
. كاربرد يخ در صنايع شيالتي.فصلنامه آموزشي ترويجي )1378(م.  مرادي،-10

  نت تكثير و پرورش آبزيان ايران.. معاو28و  27آبزي پرور. سال هفتم. شماره 
المللي هاي بين. سازمان)1388(نرگس.  جوادزاده، ع و مطلبي، ؛ت ولي نسب،-11

  و شيالت. موسسه تحقيقات شيالت ايران. 
. پويايي جمعيت آبزيان. موسسه )1395( وهاب نژاد، آ. و كي مرام، ف-12

  تحقيقات علوم شيالتي كشور.
13- King, M. G. (1995). Fisheries Biology, Assessment and 
Management. Fishing News Books, Oxford. 
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