وقش وظارتی شیالت در قالب اجرای طرح تضمیه کیفیت و سالمت فراورده های آبزیان

بخص صیذ ٍ بٌادر هاّیگیزی :
 -1اس صذٍر هجَس صیذ بزای هٌاطقی کِ بزابز اعالم هحیط سیست
هٌاسب ًیس

ٍ داهزشضت ی صتیذ یبشیتاى

خَدداری ضَد.

 -2قبل اس صذٍر هجَس صیذ بزای ضٌاٍرّا ٍ پزُ ّای صیادی  ،السم اس

اخذ

 ،صیاداى جْ

پزٍاًِ بْذاضتی بِ داهزشض ی هعزفی گزدًذ ،
صیذ را در

 -3اگز ضیالت با گشارضی اس هَارد یلَدگی بیص اس حذ هجاس هَاجِ ضذ ،هوٌَعی
یى هٌاطق اعوال ًوایذ.
 -4فزاّن کزدى اه اًات السم جْ

اًجام باسرسی بْذاضتی ادٍاری اس ضٌاٍرّای صیادی بزای

داهزشض ی.
 -5صذٍر هجَس تحَیل گیزی صیذ اس صیذگاُ ّا ٍ اس لِ بِ افزاد حقیقتی ٍ حقتَقی بزعْتذُ
ضیالت گذاضتِ ضذُ اس

.

 -6صذٍر هجَس تحَیل گیزی با (هذت هعیي) بزای صاحب ٍ هتصذی سزدخاًِ ٍ کارگاّْتای
اًجواد ٍ فزیٍری هاّی کِ دارای پزٍاًِ بْذاضتی باضٌذ  ،بزعْذُ ضیالت گذاضتِ ضذُ اس
 -7صذٍر هجَس تحَیل گیزی بزای کارخاًِ ّای کٌسزٍستاسی کتِ دارای پزٍاًتِ ستاخ
ٍسارت بْذاض  ،درهاى ٍ یهَسش پشض ی باضٌذ ،بزعْذُ ضیالت گذاضتِ ضذُ اس
 -8دادى هجَس تحَیل گیزی بزای کساًی کِ دارای پزٍاًِ کستب هعتبتز اس صتٌ
باضٌذ بزعْذُ ضیالت گذاضتِ ضذُ اس

اس

.
ٍ اتحادیتِ

.

 -9صاحباى اس لِ ّای صیادی ٍ هزاکش تخلیِ ٍ پزُ ّای صیادی بایذ قبتل اس دریافت

پزٍاًتِ

بْزُ بزداری اس ضیالت ،پزٍاًِ بْذاضتی اس داهزشض ی اخذ ًوایٌذ.
 -11صذٍر کذ رّگیزی بزای هتقاضیاى خزیتذ ٍ تحَیتل گیتزی صتیذ اس ستاحل ٍ ٍاحتذّای
تَلیذی پزُ ّای صیادی  ،بزعْذُ ضیالت گذاضتِ ضذُ اس

.

 -11سهاى تْیِ ٍ جابجایی صیذ در اس لِ بایذ (بزاساس ضزایط هٌطقِ ای ٍ فصَل سال) اس طزف
ضیالت هعیي ٍ هطخص ٍ اعالم گزدد.

بخص یبشی پزٍری :
 -1صذٍر پزٍاًِ تأسیس ٍ پزٍاًِ بْزُ بزداری پس اس استعالم اس داهزشض ی صَرت هی گیزد.
 -2صذٍر ٍ ارائِ کذ رّگیزی هحصَل( بزای ٍاحذ ّای تَلیذی یبشیاى)  ،بزهبٌای اطویٌاى اس
رعایت ت

هٌتتتذرجات پزٍاًتتتِ بْتتتزُ بتتتزداری ٍ ییتتتیي ًاهتتتِ ٍ ضتتتَابط دستتتتَرالعول

هزبَطِ(،دستَرالعول هتعاقباً اس طزیق ساسهاى ضیالت ابتال خَاّتذ ضتذ) ،بزعْتذُ ضتیالت
گذاضتِ ضذُ اس

.

 -3پیص اسیبشی دارکزدى ،یا رّاساسی هاّی در هٌابع یبی داخلی ،هتقاضتی بایتذ اس ستاسهاى
داهزشض ی پزٍاًِ بْذاضتی دریاف

ًوایذ .

