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  مقدمه: 

زنده فروشي آبزيان يكي از روش هاي عرضه در سطح جهان و در داخل كشور بوده كه به جهت تازگي و 
همين جهت و در ويژگي هاي كيفي آبزي در هنگام عرضه مورد استقبال باالي خريداران قرار گرفته است. به 

راستاي توسعه اين روش در سطح كشور و همچنين شناسنامه دار كردن و نظام مند نمودن اين روش از 
شرح وظايف مصوب سازمان شيالت ايران مورد اشاره در قانون حفاظت  10و نهايتاً اجرايي نمودن بند عرضه 

كيفيت سازمان شيالت ايران نسبت به  ، دفتر بهبودو بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي ايران
  تدوين اين دستورالعمل اقدام نموده است. 

  

  دامنه كاربرد :

به شكل زنده و خاوياري سردابي ، ماهيان گرمابي  توزيع كنندگانخرد و يا  كليه متقاضيان مراكز عرضه زنده
  تحت شمول اين دستورالعمل ميباشند.

اي و حوضچه مستقل، مجاز به فروش ماهي  كيك گونهفع با تدارندگان مجوز عرضه ماهي بصورت مجتم -
  خاوياري تحت ضوابط ابالغي ميباشند.

  اهداف:

 توسعه عرضه آبزيان به شكل زنده با رعايت ضوابط كيفي و بهداشتي در سطح كشور -1

 كسب و كار در كشور  و توسعه ايجاد -2

 )آبزي پروريشيالتي (صيد و   فعاليتحمايت از  -3

 نامه دار كردن مراكز عرضه آبزيانشناس ساماندهي و -4

  سرانه مصرف آبزيان   سطح دسترسي و  افزايش -5
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  ماهي زندهعرضه  اوليهموافقت گردش كار صدور 

  

توسط متقاضي (شخصـيت حقيقـي يـا     /شهرستان شيالت استان ارائه تقاضاي كتبي و ثبت در دفاتر -1
   .حقوقي) جهت صدور مجوز

اجاره نامه معتبر بـه   يا ملك ورسمي، بنچاق، قولنامه، مبايعه نامه لكيت ( سند ما ارائه اسناد مورد نياز -2
 برق ) مجوز آب وهمراه 

  :(برابر اصل شده) ارائه مدارك شخصي -3

 شخصيت حقيقي :

 (براي افراد ذكور مشمول قانون) تصوير برگ پايان خدمت نظام وظيفه و يا كارت معافيت  

 و كارت ملي تصوير صفحه اول شناسنامه 

 ير آخرين مدرك تحصيليتصو 

 3  3×4قطعه عكس 

  شخصيت حقوقي :

 اساسنامه و شركت نامه و آگهي آخرين تغييرات  

  مدارك هويتي صاحبان امضاء 

 

 .و تهيه گزارش كارشناسي / شهرستاناستان انجام بازديد محل مورد نظر توسط كارشناس شيالت -4

  روز مي باشد. 15ثبت تقاضا، به مدت  تبصره : حداكثر مدت زمان انجام بازديد از تاريخ         

بررسي درخواسـت  تقاضاي صدور مجوز مربوطه در دستور كار  ،درصورت مثبت بودن نظر كارشناسي  -5
  استان قرار مي گيرد. ها در

پرونده متقاضي جهت بررسي نهايي و صدور پروانه به دفتر بهبود كيفيت، فرآوري  ،درصورت موافقت -6
 ت ايران ارسال ميگردد.و توسعه بازار سازمان شيال
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دريافـت پرونـده متقاضـي    روز پـس از   15حداكثر ظـرف  مـدت    دفتر بهبود كيفيت موظف استتبصره : 
  به اعالم نتيجه اقدام نمايد. نسبت

  مدت اعتبار : 

و در صورت درخواست متقاضي جهـت   بودهاز تاريخ صدور  يك سال در نوبت اول نظرمدت اعتبار مجوز مورد 
قابـل   شش مـاه  بمدتبراي هربار تقاضا در نوبت هاي بعدي اعتبار مجوز  ،تائيدو  انجام بازديد مجددبا  ،تمديد

  .بود تمديد خواهد
  

  ماهي زندهپروانه تاسيس عرضه گردش كار صدور 

  )UTMبا مختصات جغرافيايي ( توجيهي و نقشه اجراييطرح ارائه تقاضانامه كتبي به همراه  -1

 شـيالت  اضـي (توسـط كارشـناس   گزارش كارشناسي از امكانات متقم تنظيانجام بازديد اوليه و  -2
 روز 10ظرف مدت  )  3مطابق با چك ليست پيوست شماره 

، اداره امور اراضي و منـابع  سازمان آب منطقهمعرفي متقاضي جهت دريافت استعالمات مربوطه( -3
 كـل  ، ادارهيو شـهر سـاز   راهكـل  ، اداره (در صورت مجاورت زمين با مرز منابع طبيعـي) طبيعي

 )و ساير مراجع حسب مورد محيط زيستاداره كل دامپزشكي، 

مطـابق جـدول     اصل نتايج آزمايش آب ، انجام شده توسط آزمايشگاه هاي مـور تائيـد شـيالت    -4
 .1 پيوست

تقاضاي صدور مجوز مربوطه در دستور و پاسخ استعالمات  درصورت مثبت بودن نظر كارشناسي -5
 قرار مي گيرد. استان  بررسي درخواستكار 

پرونده متقاضي جهت بررسي نهايي و صدور پروانه به دفتـر بهبـود كيفيـت،     ،درصورت موافقت -6
 فرآوري و توسعه بازار سازمان شيالت ايران ارسال ميگردد.

 

بـه   دريافت پرونده متقاضي نسبتروز پس از  15حداكثر ظرف  مدت  دفتر بهبود كيفيت موظف استتبصره : 
  دام نمايد.اعالم نتيجه اق
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  ماهي زندهپروانه بهره برداري عرضه گردش كار صدور 

   توسط متقاضيارائه تقاضانامه كتبي  -1

مطابق بـا   (توسط كارشناس شيالت تاسيس شده منطبق با طرح اوليهگزارش كارشناسي از امكانات تنظيم  -2
 )4 چك ليست پيوست شماره

 راي دريافت صدور پروانه بهره برداري بهداشتي، صدور معرفي نامه ب درصورت مثبت بودن نظر كارشناسي -3

استان قـرار مـي    بررسي درخواستتقاضاي صدور مجوز مربوطه در دستور كار  پس از دريافت مستندات ،   -4
 گيرد. 

پرونده متقاضي جهت بررسي نهايي و صدور پروانه به دفتـر بهبـود كيفيـت، فـرآوري و      ،درصورت موافقت -5
 ران ارسال ميگردد.توسعه بازار سازمان شيالت اي

  تبصره :
ي كه شيالت هاي شهرستان استقرار يافته اند مراحل اوليه و دريافت استعالمات در سطح شيالت يدر استانها-

   شهرستانها اقدام مي گردد.
به اعـالم   دريافت پرونده متقاضي نسبتروز پس از  15حداكثر ظرف  مدت  دفتر بهبود كيفيت موظف است -

  يد.نتيجه اقدام نما

  :تعهدات دارندگان مجوز وظائف و 

  متعهد به ارائه اطالعات ، اسناد و مدارك الزم به شيالت مي باشند. -1

اخـذ و ارائـه    را با تشخيص شـيالت  قبل از هرگونه اقدام اجرائي الزم است تائيديه سازمانهاي ذيربط -2
 .نمايند

 و رعايت مقررات منعي ندارد.ت هماهنگي شيال بعد از دريافت پروانه بهره برداري باواگذاري مجوز  -3

و مقـررات   مـتن پروانـه تاسـيس و بهـره بـرداري     مفـاد منـدرج در    تماميدارنده مجوز موظف است  -4
   .دستورالعملهاي موضوعه شيالت و نيز ضوابط بهداشتي مورد نظر مراجع ذيصالح را رعايت نمايد

مخـازن  حوضـچه و يـا   ر هرگونه عمليات پرورش ماهي و يا غذا دهـي در حـين نگهـداري مـاهي د     -5
 مربوطه ممنوع ميباشد.



 ٥

ارائه تعهد نامه محضري توسط متقاضي مبني بر عدم تغيير كاربري زنده فروشـي بـه كـاربري هـاي      -6
 غير.

  :  1 يادآوري
داخـل  ماهي كه متقاضي ايجاد مركز عرضه زنـده مـاهي در   متقاضيان واجد پروانه بهره برداري معتبر پرورش 

  الزم است مراحل زير را اجرا نمايند.د ميباشند، مركز پرورش خومحدوده 

 .ارائه تقاضانامه رسمي و بررسي كارشناسي در استان  

 ارائه نقشه جانمايي، موقعيت و ابعاد  محلهاي پروش و عرضه  

  زنده از محل تخصيص پرورش مشخص و اعالم گردد.ميزان تخصيص آب براي عرضه ماهي  

 ه بهداشتي مركز عرضه وابسته به پرورشدريافت استعالم از دامپزشكي / پروان 

: نوع مجوز صادره( موافقت اصولي، تأسيس، بهره برداري و غيره) بنام شـخص/ شـركت داراي احـراز    1تبصره 
 خواهد بود.

واحد هاي كه تا قبل از صدور اين دستورالعمل ، به انحاي مختلف به عرضه ماهي اقدام مي نمودند  : 2تبصره 
  صادر خواهد شد.برايشان پروانه بهره برداري  ،دارا بودن شرايط اين دستورالعمل و  با تكميل پرونده

اين قبيل متقاضيان در صورت عدم نياز به تخصـيص آب مـازاد بـر مجـوز موجـود بـراي مجمـوع         : 3تبصره 
تشـخيص نيازمنـدي بـه آب    . بـود  نيازمند اخذ استعالمات موضوع اين دستورالعمل نخواهند  ،پرورش و عرضه

  ازاد پس از كسب نظر معاونت آبزي پروري و تطابق با موارد اين دستورالعمل اعالم مي گردد.م
 :2يادآوري 

متقاضيان ايجاد مركز عرضه ماهي زنده در محـدوده   ،دامپزشكيسازمان با نظر به مجموعه مقررات و ضوابط 
  دند.شهرها و روستاها براي دريافت پروانه كسب به امور صنفي مربوطه هدايت گر

  

  مرجع حل اختالف:

جـع حـل   اشـيالت ايـران بعنـوان مر    سـازمان و دفتر حقـوقي  فرآوري و توسعه بازار آبزيان  دفتر بهبود كيفيت،
  اختالف احتمالي في مابين متقاضي و شيالت استان بوده و تصميمات اتخاذ شده الزم االجرا مي باشد.
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  :مالحظات كلي بهداشتي

وسايل و تجهيزات برداشت ، بهداشت فردي، ي بهداشت و سالمت آبزي از قبيل ار بر روذعوامل تاثير گ تمامي
سازمان عرضه و آب مصرفي ميبايست مطابق با ضوابط و دستورالعملهاي ابالغي از طرف  ،حمل و نقل
  .و همچنين در موارد مورد نياز با مقررات بهداشتي وزارت بهداشت هماهنگ باشد دامپزشكي

  مالحظات فني : 

  :آب  .1

شود  ل استرس بر ماهيان واردقنگهداري بوده بنحويكه حدا مناسب ميبايست واجد شرايط نگهداريآب محل  
به جهت جلوگيري از  . )1 پيوست شمارهمورد اشاره در  فيزيكي و شيميايي آب  ويژگي هايمطابق جدول (، 

ديده ، بيمار و يا مرده و همچنين  از انتقال ماهيان صدمه ،انتقال و يا گسترش آلودگي و بيماري هاي احتمالي
  .آب مخازن حمل به حوضچه هاي نگهداري خودداري شود

  :وان هاي نگهداري ماهي/ حوضچه .2

 استمحل آن متفاوت  حجم و تعداد حوضچه ها ويا وان هاي نگهداري ماهي زنده با توجه به ميزان عرضه و
ميبايست اريوم متحرك و يا حوضچه هاي ثابت وان يا آكو اشكالزنده فروشي ماهيان در عمليات  .بطور كلي

  .باشدمنطبق با شاخص هاي مورد اشاره در جدول زير 
ميزان آب
  ورودي

 )ليتر بر ثانيه(
 8ميزان آب قابل تامين در 

 (ليتر) ساعت

حد اقل مساحت مورد نياز با عمق 
 يك متر (متر مربع)حدود 

كيلو گرم در  50تناژ لحظه اي برآوردي  براساس 
 (كيلوگرم)مكعبمتر 

تناژ برآوردي /ظرفيت ساالنه به تن با لحاظ 
  ساعت 72حد اكثر زمان نگهداري 

1/0  2880 3 150 18 

2/0  5760 6 300 36 

3/0  8640 9 450 55 

5/0  14400 14 700 85 

8/0  23040 23 1150 140 

1 28800 29 1450 175 

5/1  43200 43 2150 260 

2 57600 58 2900 350 
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  : وان يا آكواريوم متحرك -2-1

از جنسي ساخته شود كه قابليت حالليت با آب را  ميبايست (حمل و عرضه ماهي زنده) اين وان ها
مواد قابل استفاده در ساخت اين وان ها عمدتاً پالستيك، فايبرگالس و شيشه بوده و در  .نداشته باشند

بجهت جلوگيري از زنگ زدگي استفاده فاده شود صورتي كه قرار باشد در ساختمان اين وان ها از فلز است
  مي شود. توصيه استيل ويا آلومينيوماز 

  : حوضچه هاي ثابت -2-2

غيره با سطحي  يا گرد و وجهي 8 از جنس بتونميبايست حوضچه هاي ثابت نگهداري ماهي زنده 
تا عالوه  خته شوندساپوشيده شده است سنگ كه با  تركيبي از آجر، قيرگونييا  و در نماي داخلي صاف

با  قطر آنها واين حوضچه ها يك تا يك و نيم متر . ارتفاع بر صدمه نديدن ماهيان بسهولت پاك گردند
ضخامت ديواره بطور معمول بين  تعيين مي شود.متر  6تا  3ساعت  48 توجه به ميزان عرضه ماهي درهر

بهتر است رنگ ديواره  . جلوگيري ميكندچون از تغييرات ناگهاني دما  شدهسانتيمتر ساخته  400تا  20
  هاي مخزن روشن باشد تا تغيير آب براحتي قابل رويت باشد. 

  
  ر طراحي حوضچه ها ويا وان هاي نگهداري ماهي بايستي موارد ذيل مورد توجه قرار گيرد:د

  .آساني شستشو و نداشتن زوايد و زاويه هاي تند درمحل اتصال ديواره ها )1

 .غير قابل استفاده حداقل فضاي مرده و )2

 جهت سهولت در تخليه آب. شيرها و دريچه هاي تخليه آب در كف حوضچه يا وان )3

  .تعبيه محل هايي براي نصب پمپ هاي هوا دركف حوضچه ها )4

به منظور خروج گازهاي سمي و اكسيژن رساني بهتر بايستي هوادهي از كف صورت گيرد.در صورت  )5
آب ورودي به مخزن را بوسيله  لوله هاي با منافذ ريز بصورت  تراكم بسيار باال بهتر است بخشي از

 . نمودفواره اي بجهت اكسيژن رساني بهتر وارد 

 .ورودي و برگشتي(درام فيلتر) آب هاي تعبيه محلهايي براي نصب پمپ )6
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 .هوادهي گردد تا كلر آن خارج شود در صورت استفاده از آب شهري كلردار بايستي ابتدا )7

  احي حوضچه هاي بتني ،  ازسقف هاي ثابت و متحرك استفاده گردد.بهتر است در طر )8
 

  :پمپ ها و لوله هاي انتقال آب و هوادهي -3

ميزان هوادهي انتخاب  نوع و ظرفيت پمپ با توجه به نحوة بهره برداري، حجم آب مورد استفاده و
اكسيژن محلول درآب را  ولي در نهايت دستگاهها ميبايست بگونه اي تعبيه و تنظيم گردند كه مي شود

  بر حسب وزن ، نوع و گونه ماهي تامين نمايند.

  : فيلترها-4

 ماهي زنده در فروشگاه مي بايسته ضساعت در سيستم عر 72 از براي نگهداري ماهي كمتر
در هنگام استفاده از و يا ساير مكانيسم ها   تجهيزات تصفيه فيزيكي يعني استفاده از توري ريز پااليشگر

  آب چرخشي (سيركوالسيون) مورد توجه قرار گيرد.
ماهيان در مخزن سيستم عرضه زنده بيش از سه روز طول بكشد و تعويض  نگهداريچنانچه مدت 

  كرد. تكميلي استفادهآب بسيار كم باشد بايستي از سيستم هاي تصفيه 

ين ماهي (حداكثر حجم مخزن عرضه متقاضياني كه مي خواهند در ظرفيت هاي پاي يادآوري:

ليتر) را عرضه نمايند و امكان تامين آب در مركز عرضه بصورت لوله كشي و يا چاه نمي باشند، در  2000
  حمل با مخزن تامين نمايند. يقرطصورت تاييد كارشناسي، ميتوانند آب مورد نياز را از 

  

  : ساير تجهيزات موردنياز -5

  مورد نياز يك فروشگاه عرضه است: نيز تجهيزات ذيل،آب و برق  ،روريعالوه بر امكانات فضاي ض 

در صورت عرضه چندگانه از چند خانواده استفاده (جهت صيد و انتقال ماهي بكار ميرودكه ساچوك  )1
 .)از ساچوك جداگانه توصيه مي گردد

 .براي توزين ماهي -ترازو )2



 ٩

اراي سطح صاف از جنس مناسب و كه ميبايست د ميز مخصوص فيله كردن ماهي و متعلقات آن )3
(پس از دريافت مجوز از مراجع فابل شستشو و ضد عفوني و همچنين مجراي خروج آب باشد.

 ذيصالح)

نكته مهم: مجراي خروج آب زائد حاصل از شستشوي ماهي و ميز كار ميبايست مستقيماً به خروجي  )4
  .طه جلوگيري شودوفاضالب متصل تا از آلوده نمودن مح

  .اتمام جمود نعشيجانسپاري ماهي تا جهت  مناسب عمق با ظروف )5

  واحشاء درنظر گرفته شود . اءمعا وامكانات الزم وبهداشتي جهت دفع زايدات و ضايعات  )6

  

  ويژگي هاي فيزيكي مكان عرضه:

هر مركز عرضه بر اساس ظرفيت لحظه اي عرضه ماهي ميبايست واجد مكاني مسقف يا سرپوشيده براي 
باشد.  و ساختمان مديريت و سرايداري جانسپاري، توزين، تخليه شكم و بسته بندي اوليه ،صيدعمليات 

متر  25حداقل ظرفيت نگهداري لحظه اي به ميزان گرم و لكي 300مساحت اين مكان سرپوشيده بر اساس هر 
ي و منطقه اي موقعيت محيط بهميزان فضاي سرپوشيده مورد نياز در اين شرايط با توجه  مربع تعيين ميگردد 

به مربع متر  10،  ظرفيت كيلو اضافه 100كه به ازاء هر ميباشد متر مربع  50و شرايط فروش حد اكثر 
  مساحت مكان مسقف اضافه خواهد شد.

  متر مربع خواهد بود. 150تبصره: براي مجنمع هاي عرضه فضاي سرپوشيده حداكثر 
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  :1يوست شمارهپ

  يميايي آب براي نگهداري آبزيان پرورشيفيزيكي و ش گي هايژوي جدول
  

 ماهيان گرمابي  ماهيان سردابي

 ميزان فاكتور  ميزان فاكتور

 درجه سانتيگراد32حداثر  درجه حرارت  درجه سانتيگراد 22حداكثر  درجه حرارت

PH  4/8 -4/6  PH  8.4 – 6.4 

 ي گرم در ليترميل 3حداقل  اكسيژن محلول  گرم درليتر ميلي 5حداقل  اكسيژن محلول

 دي اكسيد كربن
  ميليگرم در ليتر 12حداكثر 

  
 ميلي گرم در ليتر 10حداكثر  دي اكسيد كربن 

 ميلي گرم در ليتر 50 -  400 سختي كل  گرم در ليتر ميلي 50- 400 سختي كل

    10000حد اكثر  هدايت الكتريكي

    ميلي گرم در ليتر 0.2حداكثر   (NH3)آمونياك 

 نيتريت

در آب  ميليگرم در ليتر 03/0اكثر حد
   نرم

در آب  ميليگرم در ليتر 06/0حداكثر 
  سخت
 

 ميلي گرم در ليتر 2/0حداكثر  نيتريت ها 

 ميلي گرم در ليتر 2حداكثر  نيترات ها  ميليگرم در ليتر براي  80حد اكثر   كدورت (مواد معلق)

 ميلي گرم در ليتر 5/0داكثر ح فسفات ها  ميليگرم در ليتر  200حد اكثر  قليائيت آب

فسفات، آهن، جيوه، روي و 
 كادميم

ميلي گرم در  1/0هر كدام (حداكثر 
 ليتر)

 ميلي گرم در ليتر 0.20حد اكثر  آهن 

      ميليگرم در ليتر 0.5حد اكثر  آهن

  
 ميلي گرم در ليتر 25حداكثر  سولفات ها 

 گرم درليتر 2حداكثر  شوري آب 
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  2پيوست شماره
  شماره:  

  تاريخ:                                                                                                             
  "بسمه تعالي"

  پروانه تاسيس/ بهره برداري عرضه ماهي زنده
  

 يينامه اجرا نيو آئ رانيا يبا استناد قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسالم

ر محـدوده  يك واحد نگهـداري و عرضـه مـاهي زنـده د     / بهره برداريبا تاسيس به موجب اين پروانه ،آن

ــتان                  ــتان                      اســـ ــام آقـــــاي / خانم      شهرســـ ــه نـــ ــركتبـــ                                   /شـــ

 و در محلـي بـه مسـاحت    سالتن ماهي زنده در         با ظرفيت  نگهداري                                         .      

  بـه   بر اساس تقاضاي ارايه شده توسط نـامبرده و مساحت مفيد عرضه       متر مربع مترمربع             زمين

  .موافقت ميگرددبه مدت                        اداره كل شيالت /مديريت امور شيالت و آبزيان استان   

  .باشداين پروانه در صورت عدم تمديد فاقد ارزش مي  -

ن و الزم االجراء مي باشد اقدامات الزم آبر اساس ضوابط و مقررات سازمانهاي ذيربط كه جزء الينفك  بايستدارنده اين مجوز مي  -

  در آورد.را جهت تاسيس واحد مورد نظر به مرحله اجراء 

  در صورت تخلف از ضوابط ابالغي و شاخص هاي مندرج در اين پروانه، مجوز صادره لغو خواهد شد. -

  تمديد اين مجوز مطابق دستورالعمل صدور مجوز مربوطه با تقاضاي كتبي بهره بردار امكان پذير مي باشد. -

  شد.اين پروانه در اثبات مالكيت زمين وتأسيسات احداثي موءثر نمي با -

  سازمان شيالت ايران                                                    سال مي باشد 2اعتبار اين پروانه حداكثر  -

  دفتر بهبود كيفيت، فرآوري وتوسعه بازار مدير كل                                                                   

  رونوشت : 
  استان اداره كل شيالت -1
  اداره كل دامپزشكي استان  -2
  كشاورزي مجمع امور صنف -3
  پرونده متقاضي -4
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  3پيوست شماره 
  

  زنده هيضه ماعر اوليهموافقت صدور  ستيچك ل
  
 

  ):يقي( اشخاص حق يمتقاض ينام و نام خانوادگ - 1
 
  عامل: ري) و مدينام شركت(حقوق - 2
 
 آدرس: - 3

  روستا:                       ستان: هد                          بخش:                 ن: شهرستا               : استان
  
 

  نمابر:                                 :  تلفن
 
     طرح: يآدرس محل اجرا - 4
    
 
 :هينوع ما - 5

  :ريسا�        ياريخاو�      يسردآب�     يگرمĤب�
 
  ):ي(اسم تيظرف - 6
 
 :تيالكنوع م - 7

  :ريسا�      يواگذار�     يجارياست �     ياوقاف �      يرسم�
 
 آب: نيمنابع تام - 8

  :ريسا�          چاه�      قنات�     مهچش�    نهرودخا�
 
 آب: يائيميش كويزيف يها يژگيو - 9

  دستورالعملنامنطبق با �      دستورالعملبا  منطبق�
 

 عوامل بالقوه آلوده كننده آب -  10

  موارد ريسا�           شهريفاضالب �                  و كشاورزي يصنعت يها نهكارخا فاضالب�
 
     :حاتيوجود ندارد توض يآلوده كننده ا عوامل�
 

 برق: نيمنبع تام -  11

  ژنراتور�               يتجار�            يصنعت�                يمسكون�
 

 تا: نله زميفاص -  12



 ١٣

 :يصنعت يهاواحد يساتيتاس همحدود -

  :يدام يهاواحد يساتيتاس محدوده -
 :يپرور يآبز يهاواحد -

  :يارتباط جاده -
 
  كروكي موقعيت زمين: -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  :شهرستان / استان يكارشناس يهنظر
  
  
  
  
  
  
 

  امضاء:                              : خيتار                     : شهرستان/ استان كارشناس يو نام خانوادگ نام
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  4پيوست شماره 
  

  زنده هيضه ماعر پروانه بهره برداريصدور  ستيچك ل
  
 

  ):يقي( اشخاص حق يمتقاض ينام و نام خانوادگ - 1
 
  عامل: ري) و مدينام شركت(حقوق - 2
 
 آدرس: - 3

  روستا:                       ستان: هد                          بخش:                 شهرستان:                : استان
  
 

  نمابر:                                 :  تلفن
 
     طرح: يآدرس محل اجرا - 4
    
  
 :هينوع ما - 5

  :ريسا�        ياريخاو�      يسردآب�     يگرمĤب�
 
  ):ي(اسم تيظرف - 6
 
 :تينوع مالك - 7

  :ريسا�      يواگذار�     يجارياست �     ياوقاف �      يرسم�
 
 آب: نيمنابع تام - 8

  :ريسا�      چاه�      قنات�     مهچش�    نهرودخا�
 
 آب: يائيميش كويزيف يها يژگيو - 9

  نامنطبق با استاندارد�      با استاندارد منطبق�
 

 :گهدارينوع مخازن ن -  10

  :ريسا�      يس يو يپ�    گالس  بريفا�     يا يشهش�     يمانيس�
  ابعاد و حجم مخازن يا استخر : -11

  
  

  ابعاد فضاي مسقف: -12
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 عوامل بالقوه آلوده كننده آب -  13

  موارد ريسا�           شهريفاضالب �                  و كشاورزي يصنعت يهانه كارخا فاضالب�
 
     :حاتيوجود ندارد توض يآلوده كننده ا عوامل�
 

 برق: نيمنبع تام -  14

  ژنراتور�               يتجار�            يصنعت�                يكونمس�
  
 

 تا: نله زميفاص -  15

 :يصنعت يهاواحد يساتيتاس محدوده

  :يدام يهاواحد يساتيتاس محدوده
 :يپرور يآبز يهاواحد

  :يارتباط جاده
 

 گردد؟يم تيرعا التيو ش يدامپزشك يها سازمان ياز سو يابالغ بهداشتيو  يضوابط فن -  16

 ريخ�              يبل�

  : حاتيتوض
 

 باشد؟يم التيسازمان ش ياز سو يابالغ يهاكار نضه مطابق با آئيعر طضوابط و شراي – 17

 ريخ�              يبل�

  : حاتيتوض
 

 :يو بازار رسان دينحوه ص -  18

  :ريسا�                  بهدر جع خمراه يه شه بهال�                گهداريمخزن ن با زنده�
 

  :عيامكانات حمل ونقل و توز -  19
  
  
  
 

  :شهرستان/ استان كارشناس يهنظر
  
  
  
  
  
  
 

  امضاء:                              : خيتار                           : شهرستان/ استان كارشناس يو نام خانوادگ نام
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  5پيوست شماره 
  تعهد نامه

...................... بعنوان سرمايه گذار و متقاضي در زمينه طرح احداث مركز اينجانب آقا/خانم/شركت ..
به شماره ..................... مورخه ..................  اوليهعرضه و دپوي ماهي كه دراجراي موضوع مجوز موافقت 

اصلي ...............بخش .................. موسوم به  صادره از .................. واقع در اراضي پالك ثبتي فرعي.............. از
روستاي ............ شهرستان ................به مساحت ابنيه .............. متر مربع و در مساحت كل 

جهت عرضه زنده ماهي رادارم و اقرار و تعهد  1ماده  4و  1......................تقاضاي مجوز و گواهي تبصره 
و قانوني مي نمايم چنانچه سازمان جهاد كشاورزي استان (مديريت امور اراضي استان ) با تعيين  شرعي

و تغيير كاربري اراضي مذكور در كار گروه تخصصي امور زيربنايي و شهر سازي و كميسيون تبصره 
در  يك وچهار ماده يك قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها دستورالعمل ها يا مقررات جديد

خصوص مجوز فوق ابالغ نمايند ضمن اقرار به مالكين خود نسبت به عرصه و متعاقباً مجوز اعيان 
احداثي مورد تقاضا و بالمعارض بودن آن متعهد ميگردم موارد مزبور و مراتب ذيل را دقيقاً رعايت 

ا از خود در نموده و در غير اينصورت ملزم به پرداخت خسارت وارده بوده و حق هر گونه اعتراض ر
  مراجع اداري و قضايي سلب و ساقط مي نمايم :

كليه ضوابط و مقررات مندرج در مجوزهاي صادره را رعايت و نسبت به اجراي كامل طرح در  – 1
مهلت اعتبار مجوزهاي مذكور اقدام نمايم ودر صورت عدم توانايي در اجراي طرح و يا در صورت 

و  3و دپوي ماهي تخلف محسوب گرديده ودر اجراي ماده عدم استفاده در موضوع كاربري عرضه 
قانون حفظ كاربري قابل پيگيري بوده و كليه مجوز هاي صادره باطل تلقي شده و راساً نسبت به ا  10

عاده زمين به حالت اوليه بدون هيچگونه قيد وشرطي اقدام و كليه هزينه هاي مربوطه را شخصاً بر 
مديريت امور اراضي وكالت تام داردبا تامين هزينه از طرف اينجانب  عهده گيرم . ودر غير اينصورت

  و اعاده زمين به حالت اوليه اقدام نمايد.
مجوز تغيير كاربري اراضي كشاورزي بر اساس ضرورت طرح و صرفاً جهت عرضه و دپوي ماهي  – 2

غير اينصورت كليه  صادر گرديده وبايد پروانه پهره برداري توسط مديريت شيالت استان تمديد ودر
  مجوزها  ابطال و برابر قوانين امور اراض اعمال ميگردد.

ازانتقال مجوزهاي صادره تا اجراي كامل طرح ودر تمام مراحل صدور ، از هر گونه نقل و انتقال  – 3
(رسمي و عادي) آن به ديگران ويا بدون اطالع و استعالم سازمان جهاد كشاورزي و مديريت شيالت 

  عم از عين و يا منافع ملك را به غير خودداري نمايم .استان ا
  متعهد به رعايت اصول و ضوابط زيست محيطي و بهداشت و نظام دامپزشكي مي باشم .        - 4
  
  

  امضاء متعهد              
 


