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 مقدمه: 

رضه در سطح جهان و در داخل کشور بوده که به جهت تازگی و زنده فروشی آبزیان یکی از روش های ع

ویژگی های کیفی آبزی در هنگام عرضه مورد استقبال باالی خریداران قرار گرفته است. به همین جهت و در 

راستای توسعه این روش در سطح کشور و همچنین شناسنامه دار کردن و نظام مند نمودن این روش از 

شرح وظایف مصوب سازمان شیالت ایران مورد اشاره در قانون حفاظت  81یی نمودن بند و نهایتًا اجراعرضه 

، دفتر بهبود کیفیت سازمان شیالت ایران نسبت به و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالمی ایران

 تدوین این دستورالعمل اقدام نموده است. 

 

 دامنه کاربرد :

به و خاویاری سردابی ، ماهیان گرمابی  توزیع کنندگانخرد و یا  ضه زندهعرنگهداری و کلیه متقاضیان مراکز 

 تحت شمول این دستورالعمل میباشند.شکل زنده 

ای و حوضچه مستقل، مجاز به فروش ماهی  کیک گونهفدارندگان مجوز عرضه ماهی بصورت مجتمع با ت -

 خاویاری تحت ضوابط ابالغی میباشند.

 اهداف:

 به شکل زنده با رعایت ضوابط کیفی و بهداشتی در سطح کشورتوسعه عرضه آبزیان  -8

 کسب و کار در کشور  و توسعه ایجاد -2

 (آبزی پروریشیالتی )صید و   فعالیتحمایت از  -9

 شناسنامه دار کردن مراکز عرضه آبزیانساماندهی و  -4

 سرانه مصرف آبزیان   سطح دسترسی و  افزایش -5
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 هی زندهماعرضه اولیه موافقت گردش کار صدور 

 

توسط متقاضی )شخصییت حقیقیی ییا  /شهرستان شیالت استان ارائه تقاضای کتبی و ثبت در دفاتر -8

   .حقوقی( جهت صدور مجوز

اجاره نامه معتبر بیه  یا ملک ورسمی، بنچاق، قولنامه، مبایعه نامه ) سند مالکیت  ارائه اسناد مورد نیاز -2

 برق ( همراه مجوز آب و

  :ر اصل شده()براب ارائه مدارک شخصی -9

 شخصیت حقیقی :

 )تصویر برگ پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت )برای افراد ذکور مشمول قانون 

 و کارت ملی تصویر صفحه اول شناسنامه 

 تصویر آخرین مدرک تحصیلی 

 9  9×4قطعه عکس 

 شخصیت حقوقی :

 اساسنامه و شرکت نامه و آگهی آخرین تغییرات 

 مضاء مدارک هویتی صاحبان ا 

 

 .و تهیه گزارش کارشناسی / شهرستاناستان انجام بازدید محل مورد نظر توسط کارشناس شیالت -4

 روز می باشد. 85تبصره : حداکثر مدت زمان انجام بازدید از تاریخ ثبت تقاضا، به مدت          

خواسیت بررسی درتقاضای صدور مجوز مربوطه در دستور کار  ،درصورت مثبت بودن نظر کارشناسی  -5

  استان قرار می گیرد. ها در

، پرونده متقاضی جهت بررسی نهایی و صدور پروانه به دفتر بهبود کیفیت، فرآوری درصورت موافقت -6

 و توسعه بازار سازمان شیالت ایران ارسال میگردد.
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روز پیس از دریافیت پرونیده متقاضیی  85تبصره : دفتر بهبود کیفیت موظف است حداکثر ظیرف  میدت 

 به اعالم نتیجه اقدام نماید.نسبت 

 مدت اعتبار : 

و در صورت درخواست متقاضی جهیت  بودهاز تاریخ صدور  یک سال در نوبت اول نظرمدت اعتبار مجوز مورد 

قابیل  شش میاه بمدتبرای هربار تقاضا در نوبت های بعدی اعتبار مجوز  ،تائیدو  انجام بازدید مجددبا  ،تمدید

 .بود تمدید خواهد

 

 کار صدور پروانه تاسیس عرضه ماهی زنده گردش

 (UTMبا مختصات جغرافیایی ) توجیهی و نقشه اجراییطرح ارائه تقاضانامه کتبی به همراه  -8

مطیاب   شیالت اضی )توسط کارشناسگزارش کارشناسی از امکانات متقتنظیم انجام بازدید اولیه و  -2

 روز 81ظرف مدت  (  9با چک لیست پیوست شماره 

، اداره امیور اراضیی و منیابع سیازمان آب منطقیهقاضی جهت دریافت استعالمات مربوطه)معرفی مت -9

 کیل ، ادارهو شیهر سیازی راهکیل ، اداره )در صورت مجاورت زمین بیا میرز منیابع طبیعیی(طبیعی

 (و سایر مراجع حسب مورد محیط زیستاداره کل دامپزشکی، 

 مطاب  جدول  پیوسیت ای مور تائید شیالتاصل نتایج آزمایش آب ، انجام شده توسط آزمایشگاه ه -4

8. 

تقاضای صدور مجوز مربوطه در دستور کار و پاسخ استعالمات  درصورت مثبت بودن نظر کارشناسی -5

 استان قرار می گیرد.  بررسی درخواست

درصورت موافقت، پرونده متقاضی جهت بررسی نهیایی و صیدور پروانیه بیه دفتیر بهبیود کیفییت،  -6

 زار سازمان شیالت ایران ارسال میگردد.فرآوری و توسعه با

روز پس از دریافت پرونده متقاضی نسبت بیه  85تبصره : دفتر بهبود کیفیت موظف است حداکثر ظرف  مدت 

 اعالم نتیجه اقدام نماید.
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 مدت اعتبار : 

جهیت  مدت اعتبار مجوز مورد نظر در نوبت اول یک سال از تاریخ صدور بوده و در صورت درخواست متقاضی

تمدید، با انجام بازدید مجدد و تائید، اعتبار مجوز برای هربار تقاضا در نوبت های بعدی بمدت شش میاه قابیل 

 .بود تمدید خواهد

 

: درصورت عدم نیاز به صدور موافقت اولییه بصیورت مسیتقل ، مجموعیه گیردش کیار صیدور  8تبصره 

 وانه تاسیس صادر می گردد.موافقت اولیه و تاسیس بصورت یکجا اقدام و در نهایت پر

: با توجه به درخواشت متقاضی و بررسی های کارشناسی انجام شده مجوز های این دستورالعمل 2تبصره 

مجتمیع عرضیه « » عرضه ماهی زنده گرم آبیی « »عرضه ماهی زنده ماهیان سرد آبی » تحت عناوین 

متقاضی این امکان را میدهد با ایجیاد به « مجتمع »صادر خواهد شد. توضیح اینکه عبارت « ماهی زنده 

 حوضچه های مستقل برای هر گونه اقدام به عرضه گونه های مختلف نماید.

 

 گردش کار صدور پروانه بهره برداری عرضه ماهی زنده

   توسط متقاضیارائه تقاضانامه کتبی  -8

س شیالت مطاب  بیا )توسط کارشنا تنظیم گزارش کارشناسی از امکانات تاسیس شده منطب  با طرح اولیه -2

 (4 چک لیست پیوست شماره

 ، صدور معرفی نامه برای دریافت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی درصورت مثبت بودن نظر کارشناسی -9

استان قیرار میی  بررسی درخواستتقاضای صدور مجوز مربوطه در دستور کار  پس از دریافت مستندات ،   -4

 گیرد. 

ی جهت بررسی نهایی و صدور پروانه بیه دفتیر بهبیود کیفییت، فیرآوری و درصورت موافقت، پرونده متقاض -5

 توسعه بازار سازمان شیالت ایران ارسال میگردد.

 تبصره :
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ی که شیالت های شهرستان استقرار یافته اند مراحل اولیه و دریافت استعالمات در سطح شیالت یدر استانها-

  شهرستانها اقدام می گردد.

روز پس از دریافت پرونده متقاضی نسبت به اعیالم  85موظف است حداکثر ظرف  مدت  دفتر بهبود کیفیت -

 نتیجه اقدام نماید.

 مدت اعتبار : 

سال از تاریخ صدور بوده و در صورت درخواست متقاضیی جهیت  دومدت اعتبار مجوز مورد نظر در نوبت اول 

سیال قابیل  دوار تقاضا در نوبت های بعدی بمیدت تمدید، با انجام بازدید مجدد و تائید، اعتبار مجوز برای هرب

 .بود تمدید خواهد

 

 :تعهدات دارندگان مجوز وظائف و 

 متعهد به ارائه اطالعات ، اسناد و مدارک الزم به شیالت می باشند. -8

اخی  و ارائیه  را با تشخیص شییالت قبل از هرگونه اقدام اجرائی الزم است تائیدیه سازمانهای ذیربط -2

 .نمایند

 و رعایت مقررات منعی ندارد.هماهنگی شیالت  بعد از دریافت پروانه بهره برداری با اری مجوز واگ -9

و مقیررات میتن پروانیه تاسییس و بهیره بیرداری مفیاد منیدرد در  تمامیدارنده مجوز موظف است  -4

   .دستورالعملهای موضوعه شیالت و نیز ضوابط بهداشتی مورد نظر مراجع ذیصالح را رعایت نماید

مخیازن حوضیچه و ییا گونه عملیات پرورش ماهی و یا غ ا دهیی در حیین نگهیداری میاهی در هر -5

 مربوطه ممنوع میباشد.

ارائه تعهد نامه محضری توسط متقاضی مبنی بر عدم تغییر کاربری زنده فروشیی بیه کیاربری هیای  -6

 غیر.

 :  8 یادآوری

داخیل ضی ایجاد مرکز عرضه زنیده میاهی در ماهی که متقامتقاضیان واجد پروانه بهره برداری معتبر پرورش 

 الزم است مراحل زیر را اجرا نمایند.مرکز پرورش خود میباشند، محدوده 
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 .ارائه تقاضانامه رسمی و بررسی کارشناسی در استان 

 ارائه نقشه جانمایی، موقعیت و ابعاد  محلهای پروش و عرضه 

  ورش مشخص و اعالم گردد.زنده از محل تخصیص پرمیزان تخصیص آب برای عرضه ماهی 

 دریافت استعالم از دامپزشکی / پروانه بهداشتی مرکز عرضه وابسته به پرورش 

: نوع مجوز صادره) موافقت اصولی، تأسیس، بهره برداری و غیره( بنام شیخص/ شیرکت دارای احیراز 8تبصره 

 خواهد بود.

حای مختلف به عرضه ماهی اقدام می نمودند واحد های که تا قبل از صدور این دستورالعمل ، به ان : 2تبصره 

 صادر خواهد شد.برایشان پروانه بهره برداری  ،و دارا بودن شرایط این دستورالعمل  با تکمیل پرونده

این قبیل متقاضیان در صورت عدم نیاز به تخصییص آب میازاد بیر مجیوز موجیود بیرای مجمیوع  : 9تبصره 

تشیخیص نیازمنیدی بیه آب . بیود موضوع این دستورالعمل نخواهند نیازمند اخ  استعالمات  ،پرورش و عرضه

 مازاد پس از کسب نظر معاونت آبزی پروری و تطاب  با موارد این دستورالعمل اعالم می گردد.

 :2یادآوری 

متقاضیان ایجاد مرکز عرضه ماهی زنده در محیدوده  ،دامپزشکیسازمان با نظر به مجموعه مقررات و ضوابط 

 ستاها برای دریافت پروانه کسب به امور صنفی مربوطه هدایت گردند.شهرها و رو

 

 مرجع حل اختالف:

جیع حیل اشییالت اییران بعنیوان مر سیازمانو دفتر حقیوقی فرآوری و توسعه بازار آبزیان  دفتر بهبود کیفیت،

 ی باشد.اختالف احتمالی فی مابین متقاضی و شیالت استان بوده و تصمیمات اتخاذ شده الزم االجرا م

 :مالحظات کلی بهداشتی

وسایل و تجهیزات برداشت ، بهداشت فردی، ار بر روی بهداشت و سالمت آبزی از قبیل  عوامل تاثیر گ تمامی

سازمان عرضه و آب مصرفی میبایست مطاب  با ضوابط و دستورالعملهای ابالغی از طرف  ،حمل و نقل

 .ات بهداشتی وزارت بهداشت هماهنگ باشدو همچنین در موارد مورد نیاز با مقرر دامپزشکی
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 مالحظات فنی : 

  :آب  .1

شود  ل استرس بر ماهیان واردقنگهداری بوده بنحویکه حدا مناسب میبایست واجد شرایط نگهداریآب محل  

به جهت جلوگیری از  . (8 پیوست شمارهمورد اشاره در  فیزیکی و شیمیایی آب  ویژگی هایمطاب  جدول )، 

ا گسترش آلودگی و بیماری های احتمالی، از انتقال ماهیان صدمه دیده ، بیمار و یا مرده و همچنین انتقال و ی

 آب مخازن حمل به حوضچه های نگهداری خودداری شود.

 :وان های نگهداری ماهی/ حوضچه .2

 استمحل آن متفاوت  حجم و تعداد حوضچه ها ویا وان های نگهداری ماهی زنده با توجه به میزان عرضه و

میبایست وان یا آکواریوم متحرک و یا حوضچه های ثابت  اشکالزنده فروشی ماهیان در عملیات  .بطور کلی

 .باشدمنطب  با شاخص های مورد اشاره در جدول زیر 

میزان آب 
 ورودی

 (لیتر بر ثانیه)

 1میزان آب قابل تامین در 
 )لیتر( ساعت

حد اقل مساحت مورد نیاز با عم  
 متر مربع(یک متر )حدود 

کیلو گرم در  51تناژ لحظه ای برآوردی  براساس 
 )کیلوگرم(متر مکعب

تناژ برآوردی /ظرفیت ساالنه به تن با لحاظ 
 ساعت 22حد اکثر زمان نگهداری 

8/1  2111 9 851 81 

2/1  5261 6 911 96 

9/1  1641 3 451 55 

5/1  84411 84 211 15 

1/1  29141 29 8851 841 

8 21111 23 4518  825 

5/8  49211 49 2851 261 

2 52611 51 2311 951 

 

  چندگونه ایی ( باشد حداقل مساحت های منرد در « مجتمع »درصورتیکه نوع مجوز مورد نظر بصورت(

 جدول دو برابر می گردد.
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 : وان یا آکواریوم متحرك -2-1

قابلیت حاللیت با آب را  از جنسی ساخته شود که میبایست )حمل و عرضه ماهی زنده( این وان ها

مواد قابل استفاده در ساخت این وان ها عمدتاً پالستیک، فایبرگالس و شیشه بوده و در  .نداشته باشند

بجهت جلوگیری از زنگ زدگی استفاده صورتی که قرار باشد در ساختمان این وان ها از فلز استفاده شود 

 می شود. توصیه استیل ویا آلومینیوماز 

 

 : ضچه های ثابتحو -2-2

غیره با سطحی  یا گرد و وجهی 1 از جنس بتونمیبایست حوضچه های ثابت نگهداری ماهی زنده 

تا عالوه  ساخته شوندپوشیده شده است سنگ که با  ترکیبی از آجر، قیرگونییا  و در نمای داخلی صاف

با  قطر آنها وو نیم متر این حوضچه ها یک تا یک . ارتفاع بر صدمه ندیدن ماهیان بسهولت پاک گردند

ضخامت دیواره بطور معمول بین  تعیین می شود.متر  6تا  9ساعت  22 توجه به میزان عرضه ماهی درهر

بهتر است رنگ دیواره های  . چون از تغییرات ناگهانی دما جلوگیری میکند شدهسانتیمتر ساخته  21تا 81

 . مخزن روشن باشد تا تغییر آب براحتی قابل رویت باشد

 

 ر طراحی حوضچه ها ویا وان های نگهداری ماهی بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد:د

 .آسانی شستشو و نداشتن زواید و زاویه های تند درمحل اتصال دیواره ها (8

 .حداقل فضای مرده و غیر قابل استفاده (2

 جهت سهولت در تخلیه آب. شیرها و دریچه های تخلیه آب در کف حوضچه یا وان (9

  .تعبیه محل هایی برای نصب پمپ های هوا درکف حوضچه ها (4

به منظور خرود گازهای سمی و اکسیژن رسانی بهتر بایستی هوادهی از کف صورت گیرد.در صورت  (5

تراکم بسیار باال بهتر است بخشی از آب ورودی به مخزن را بوسیله  لوله های با مناف  ریز بصورت 

 . نمودوارد  فواره ای بجهت اکسیژن رسانی بهتر

 ورودی و برگشتی آب های تعبیه محلهایی برای نصب پمپ (6

 .هوادهی گردد تا کلر آن خارد شود در صورت استفاده از آب شهری کلردار بایستی ابتدا (2
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 بهتر است در طراحی حوضچه های بتنی ،  ازسقف های ثابت و متحرک استفاده گردد. (1

 

 :پمپ ها و لوله های انتقال آب و هوادهی -3

میزان هوادهی انتخاب  نوع و ظرفیت پمپ با توجه به نحوة بهره برداری، حجم آب مورد استفاده و

ولی در نهایت دستگاهها میبایست بگونه ای تعبیه و تنظیم گردند که اکسیژن محلول درآب را  می شود

 بر حسب وزن ، نوع و گونه ماهی تامین نمایند.

 

 : فیلترها-4

 ماهی زنده در فروشگاه می بایسته ضساعت در سیستم عر 22 از برای نگهداری ماهی کمتر

در هنگام استفاده از و یا سایر مکانیسم ها   تجهیزات تصفیه فیزیکی یعنی استفاده از توری ریز پاالیشگر

 آب چرخشی )سیرکوالسیون( مورد توجه قرار گیرد.

روز طول بکشد و تعویض ماهیان در مخزن سیستم عرضه زنده بیش از سه  نگهداریچنانچه مدت 

 کرد. تکمیلی استفادهآب بسیار کم باشد بایستی از سیستم های تصفیه 

متقاضیانی که می خواهند در ظرفیت های پایین ماهی )حداکثر حجم مخزن عرضه  یادآوری:

لیتر( را عرضه نمایند و امکان تامین آب در مرکز عرضه بصورت لوله کشی و یا چاه نمی باشند، در  2111

 حمل با مخزن تامین نمایند. ی رطصورت تایید کارشناسی، میتوانند آب مورد نیاز را از 

 

 : سایر تجهیزات موردنیاز -5

 مورد نیاز یک فروشگاه عرضه است: نیز تجهیزات ذیل،آب و برق  ،عالوه بر امکانات فضای ضروری 

ه از چند خانواده استفاده در صورت عرضه چندگان)جهت صید و انتقال ماهی بکار میرودکه ساچوک  (8

 .از ساچوک جداگانه توصیه می گردد(

 .برای توزین ماهی -ترازو (2



 11 

که میبایست دارای سطح صاف از جنس مناسب و  میز مخصوص فیله کردن ماهی و متعلقات آن (9

)پس از دریافت مجوز از مراجع فابل شستشو و ضد عفونی و همچنین مجرای خرود آب باشد.

 ذیصالح(

مجرای خرود آب زائد حاصل از شستشوی ماهی و میز کار میبایست مستقیمًا به خروجی نکته مهم:  (4

  .طه جلوگیری شودوفاضالب متصل تا از آلوده نمودن مح

  .اتمام جمود نعشیجانسپاری ماهی تا جهت  مناسب با عم  ظروف (5

  ود .واحشاء درنظر گرفته ش اءمعا وامکانات الزم وبهداشتی جهت دفع زایدات و ضایعات  (6

 

 ویژگی های فیزیکی مکان عرضه:

هر مرکز عرضه بر اساس ظرفیت لحظه ای عرضه ماهی میبایست واجد مکانی مسقف یا سرپوشیده برای 

باشد.  و ساختمان مدیریت و سرایداری ، جانسپاری، توزین، تخلیه شکم و بسته بندی اولیهصیدعملیات 

میزان فضای سرپوشیده مورد نیاز  ر مربع تعیین میگردد مت 25حداقل مساحت این مکان سرپوشیده به میزان 

 میباشد متر مربع  51موقعیت محیطی و منطقه ای و شرایط فروش حد اکثر  بهدر این شرایط با توجه 

 متر مربع خواهد بود. 851تبصره: برای مجنمع های عرضه فضای سرپوشیده حداکثر 
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 8یوست شمارهپ

 و شیمیایی آب برای نگهداری آبزیان پرورشی گی های فیزیکیژجدول وی
 

 ماهیان گرمابی  ماهیان سردابی

 میزان فاکتور  میزان فاکتور

 درجه سانتیگراد92حداثر  درجه حرارت  درجه سانتیگراد 22حداکثر  درجه حرارت

PH 4/1-4/6  PH 1.4 – 6.4 

 میلی گرم در لیتر 9حداقل  اکسیژن محلول  گرم درلیتر میلی 5حداقل  اکسیژن محلول

 دی اکسید کربن
 میلیگرم در لیتر 82حداکثر 

  
 میلی گرم در لیتر 81حداکثر  دی اکسید کربن 

 میلی گرم در لیتر 51 - 411 سختی کل  گرم در لیتر میلی 51-411 سختی کل

    81111حد اکثر  هدایت الکتریکی

    میلی گرم در لیتر 1.2حداکثر  NH)9(آمونیاک 

 تنیتری

  در آب نرم میلیگرم در لیتر 19/1حداکثر 
 میلیگرم در لیتر در آب سخت 16/1حداکثر 

 

 میلی گرم در لیتر 2/1حداکثر  نیتریت ها 

 میلی گرم در لیتر 2حداکثر  نیترات ها  میلیگرم در لیتر برای  11حد اکثر  کدورت )مواد معل (

 میلی گرم در لیتر 5/1حداکثر  هافسفات   میلیگرم در لیتر  211حد اکثر  قلیائیت آب

 میلی گرم در لیتر 1.21حد اکثر  آهن  میلی گرم در لیتر( 8/1هر کدام )حداکثر  فسفات، آهن، جیوه، روی و کادمیم

    میلیگرم در لیتر 1.5حد اکثر  آهن

  
 میلی گرم در لیتر 25حداکثر  سولفات ها 

 گرم درلیتر 2حداکثر  شوری آب 
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 2شمارهپیوست 
 شماره: 
 تاریخ:                                                                                                             

 "بسمه تعالی"

 پروانه تاسیس/ بهره برداری عرضه ماهی زنده

 

 یینامه اجرا نیو آئ رانیا یبا استناد قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسالم

ر محددوده یک واحدد نگهدداری و عرضده مداهی زندده د / بهره برداریبا تاسیس به موجب این پروانه ،آن

                                                                   /شدددددرکتبددددده ندددددام آقدددددای / خان       شهرسدددددتان                      اسدددددتان                 

 و در محلدی بده مسداحت سالتن ماهی زنده در         با ظرفیت  نگهداری                                              . 

بدر اسدا   و       متر مربع فضدای سرپوشدیده  و مساحت مفید عرضه       متر مربعمترمربع             زمین

و نظریده  /مدیریت امدور شدیالت و آبزیدان اسدتان اداره کل شیالت  به  تقاضای ارایه شده توسط نامبرده

 .موافقت میگرددبه مدت            کارشناسی و تصمی  کمیته فنی

 این پروانه در صورت عدم تمدید فاقد ارزش می باشد. -

د اقیدامات الزم را جهیت ن و الزم االجراء می باشیآبر اساس ضوابط و مقررات سازمانهای ذیربط که جزء الینفک  بایستدارنده این مجوز می  -

 تاسیس واحد مورد نظر به مرحله اجراء در آورد.

 در صورت تخلف از ضوابط ابالغی و شاخص های مندرد در این پروانه، مجوز صادره لغو خواهد شد. -

 تمدید این مجوز مطاب  دستورالعمل صدور مجوز مربوطه با تقاضای کتبی بهره بردار امکان پ یر می باشد. -

 پروانه در اثبات مالکیت زمین وتأسیسات احداثی موءثر نمی باشد. این -

 سازمان شیالت ایران                                                    سال می باشد 2اعتبار این پروانه حداکثر  -

 د کیفیت، فرآوری وتوسعه بازار دفتر بهبومدیر کل                                                                   

 رونوشت : 

 اداره کل شیالت استان -1
 اداره کل دامپزشکی استان  -2
 کشاورزی مجمع امور صنف -9
 پرونده متقاضی -4
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 3یوست شماره پ

 

 زنده هیضه ماعر / پروانه تاسیس اولیهموافقت صدور  ستیچک ل

 
 

 :(یقی) اشخاص حق یمتقاض ینام و نام خانوادگ -1
 

 عامل: ری( و مدینام شرکت)حقوق -2
 

 آدر : -3

 ستان:                        روستا:هشهرستان:                  بخش:                          د               : استان

 
 

 نمابر:                                 :  تلفن
 

    طرح: یآدر  محل اجرا -4

   
 

 :هینوع ما -5

 :ریسا        یاریخاو      یسردآب     یرمآبگ
 

 (:ی)اسم تیظرف -٦
 

 :تینوع مالک -٧

 :ریسا      یواگذار     یجاریاست      یاوقاف       یرسم
 

 آب: نیمنابع تام -٨

 :ریسا          چاه      قنات     مهچش    نهرودخا
 

 آب: یائیمیش کویزیف یها یژگیو -٩

 دستورالعملنامنطبق با       دستورالعمل با منطبق
 

 عوامل بالقوه آلوده کننده آب - 10

 موارد ریسا           شهریفاضالب                   و کشاورزی یصنعت یها نهکارخا فاضالب
 

    :حاتیوجود ندارد توض یآلوده کننده ا عوامل
 

 برق: نیمنبع تام - 11

 ژنراتور               یتجار            یعتصن                یمسکون
 

 تا: نله زمیفاص - 12
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 :یصنعت یهاواحد یساتیتاس محدوده -

 :یدام یهاواحد یساتیتاس محدوده -

 :یپرور یآبز یهاواحد -

 :یارتباط جاده -
 

 کروکی موقعیت زمین: -

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :شهرستان / استان یکارشناس یهنظر

 

 

 

 

 

 
 

 امضاء:                              : خیتار                     : شهرستان/ استان کارشنا  یگو نام خانواد نام
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 4پیوست شماره 

 

 زنده هیضه ماعر پروانه بهره برداریصدور  ستیچک ل

 
 

 (:یقی) اشخاص حق یمتقاض ینام و نام خانوادگ -1
 

 عامل: ری( و مدینام شرکت)حقوق -2
 

 :آدر  -3

 ستان:                        روستا:هشهرستان:                  بخش:                          د               : استان

 
 

 نمابر:                                 :  تلفن
 

    طرح: یآدر  محل اجرا -4

   

 

 :هینوع ما -5

 :ریسا ی       اریخاو      یسردآب     یگرمآب
 

 (:ی)اسم تیظرف -٦
 

 :تینوع مالک -٧

 :ریسا      یواگذار ی    جاریاست ی     اوقاف ی      رسم
 

 آب: نیمنابع تام -٨

 :ریسا      چاه      قناتمه     چش نه   رودخا
 

 آب: یائیمیش کویزیف یها یژگیو -٩

 نامنطبق با استاندارد      با استاندارد منطبق
 

 :گهداریمخازن ن نوع - 10

 :ریسا ی     س یو یپ    گال   بریفا ی    ا یشهش     یمانیس

 ابعاد و حج  مخازن یا استخر : -11

 

 

 ابعاد فضای مسقف: -12
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 عوامل بالقوه آلوده کننده آب - 13

 دموار ریسا شهری          فاضالب                   و کشاورزی یصنعت یهانه کارخا فاضالب
 

    :حاتیوجود ندارد توض یآلوده کننده ا عوامل
 

 برق: نیمنبع تام - 14

 ژنراتور               یتجار            یصنعت                یمسکون

 
 

 تا: نله زمیفاص - 15

 :یصنعت یهاواحد یساتیتاس محدوده

 :یدام یهاواحد یساتیتاس محدوده

 :یپرور یآبز یهاواحد

 :یارتباط جاده
 

 گردد؟یم تیرعا التیو ش یدامپزشک یها سازمان یاز سو یابالغ بهداشتیو  یضوابط فن - 1٦

 ریخ ی             بل

 : حاتیتوض
 

 باشد؟یم التیسازمان ش یاز سو یابالغ یهاکار نضه مطابق با آئیعر طضوابط و شرای – 1٧

 ریخ ی             بل

 : حاتیتوض
 

 :یانو بازار رس دینحوه ص - 1٨

 :ریسابه                  در جع خمراه یه شه بهال                گهداریمخزن ن با زنده
 

 :عیامکانات حمل ونقل و توز - 1٩

 

 

 تطابق فضای احداثی با نقشه های تائید شده : – 20

 
 

 :شهرستان/ استان کارشنا  یهنظر

 

 
 

 امضاء:                              : خیتار                           : شهرستان/ استان کارشنا  یو نام خانوادگ نام
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 5پیوست شماره 

 

 تعهد نامه

اینجانب آقا/خان /شرکت ........................ بعنوان سرمایه گذار و متقاضی در زمینه طرح احداث مرکز 

................... مورخه .................. به شماره .. اولیهعرضه و دپوی ماهی که دراجرای موضوع مجوز موافقت 

صادره از .................. واقع در اراضی پالك ثبتی فرعی.............. از اصلی ...............بخش .................. 

در مساحت کل موسوم به روستای ............ شهرستان ................به مساحت ابنیه .............. متر مربع و 

جهت عرضه زنده ماهی رادارم و اقرار و تعهد  1ماده  4و  1......................تقاضای مجوز و گواهی تبصره 

شرعی و قانونی می نمای  چنانچه سازمان جهاد کشاورزی استان )مدیریت امور اراضی استان ( با تعیین 

زیربنایی و شهر سازی و کمیسیون تبصره یک و تغییر کاربری اراضی مذکور در کار گروه تخصصی امور 

وچهار ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها دستورالعمل ها یا مقررات جدید در خصوص 

مجوز فوق ابالغ نمایند ضمن اقرار به مالکین خود نسبت به عرصه و متعاقباً مجوز اعیان احداثی مورد 

م موارد مزبور و مراتب ذیل را دقیقاً رعایت نموده و در غیر تقاضا و بالمعارض بودن آن متعهد میگرد

اینصورت ملزم به پرداخت خسارت وارده بوده و حق هر گونه اعتراض را از خود در مراجع اداری و قضایی 

 سلب و ساقط می نمای  :

مهلت کلیه ضوابط و مقررات مندرج در مجوزهای صادره را رعایت و نسبت به اجرای کامل طرح در  – 1

اعتبار مجوزهای مذکور اقدام نمای  ودر صورت عدم توانایی در اجرای طرح و یا در صورت عدم استفاده 

قانون حفظ  10و  3در موضوع کاربری عرضه و دپوی ماهی تخلف محسوب گردیده ودر اجرای ماده 

ا عاده زمین به حالت کاربری قابل پیگیری بوده و کلیه مجوز های صادره باطل تلقی شده و راسًا نسبت به 

اولیه بدون هیچگونه قید وشرطی اقدام و کلیه هزینه های مربوطه را شخصاً بر عهده گیرم . ودر غیر 

اینصورت مدیریت امور اراضی وکالت تام داردبا تامین هزینه از طرف اینجانب و اعاده زمین به حالت اولیه 

 اقدام نماید.

بر اسا  ضرورت طرح و صرفاً جهت عرضه و دپوی ماهی  مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی – 2

صادر گردیده وباید پروانه پهره برداری توسط مدیریت شیالت استان تمدید ودر غیر اینصورت کلیه 

 مجوزها  ابطال و برابر قوانین امور اراض اعمال میگردد.

از هر گونه نقل و انتقال ازانتقال مجوزهای صادره تا اجرای کامل طرح ودر تمام مراحل صدور ،  – 3

)رسمی و عادی( آن به دیگران ویا بدون اطالع و استعالم سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت شیالت 

 استان اع  از عین و یا منافع ملک را به غیر خودداری نمای  .

 متعهد به رعایت اصول و ضوابط زیست محیطی و بهداشت و نظام دامپزشکی می باش  .        -4

 

 

 امضاء متعهد              
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