
 

 ن مازندراناستا

                                    

 فرماندهي يگان حفاظت منابع آبزي استان مازندران و اعم ماموريتهاي آن

در دریای خزر سرمایه ها و ذخایر ارزشمنددی نفتتمه اسمه امه اسمتتادآ از ن زیمان        

و اقتصمادی    ویژآ ماهیان این دریا  رای ممرد  اومورهای سما آن نن از ارزذ یم این    

صید ماهیان خاویماری     شامل فعالیتفای شیالتن در دریای خزر .زیادی  رخوردار اسه

افمزای  ورود   :ننفما  مه دلیمل   ذخمایر  استخوانن و ایآکما اسمه امه در سمالفای اخیمر      

فاضال فای شفری و خانگن    رداشه  ن رویه شمن و ماسمه از رودخانمه   نلودایفمای     

 فرماندهي يگان حفاظت منابع آبزي
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

طرح  

وبرنام

ه 



قاانون  . اسمه   اماه  یافتمه  صمیدهای ییمر مجماز    و داران نتتن دریاین   هجو  شانه 

 عالوآ  ر پی   یدن یگان (4731صوب )حفاظت و بهره برداري از آبزيان م

 رخممن از     تاظممه از مدمما ز ن زیممان در  تممت و  راسممه از ذخممایر ارزشممندد ن زیممان

ایمن  تآقمن ننمودآ اسمه امه در      اقدامات و فعالیتفای صیادی را  عدوان فعالیه ییر مجاز

قمانون  رناممه افمار  توسمعه     971ذاتن خود  ه استداد مادآ در راستای وظیته  راستا یگان

نسبه  ه توکیل یگان  تاظه مدا ز ن زی مصوب ستاد فرماندهن ال توکیل شمد امه   

 ر این اساس یگان  تاظه در اسمتان مازنمدران  ما یما سمتاد فرمانمدهن در شفرسمتان        

تانفای رامسمممممممر تدکا ن ا آن درشفرسممممممم ا آسمممممممر .هومممممممه پایگممممممماآ سممممممم 

جویبار ساری امیرن اد فوممفر  در اجممرای وظممایه م ولممه و اپکرودنوشفر نور  ا آسر 

درراستای اهمدا  تعمین شمدآ از سموی سآسمآه مراتمن فرمانمدهن  مه اجمرای قموانین و           

ضمنن    مقررات و  تت  راسه از انتما  مسمآنین را دردریمای مازنمدران  عفمدآ دارد     

انتظمار     ه مطالعه دقیق متاد این قانون صوصاً سا ل نویدان خدعوت از شفروندان عزیز

را در جفه  تت و  راسه از این سرمایه مآن و نگفمداری نن  مرای    دارد تا مامورین 

 نسآفای نیددآ یاری ننایدد .

 : 2مادآ 



قآنرو اجراین این قانون و مقررات اجرایمن نن    جمز ممواردی امه در ایمن قمانون        

یه ن فای ت ه  اانیه و صال یه جنفوری اسالمن ایران اعم تصریح شدآ اسه اآ

 از ن فای داخآن   مرزی و دریاین میباشد .

 : 6مادآ 

هیچ شخص  قیقن یا  قوقن ننن تواند  دون اسن پروانه معتبر مبادرت  مه  فمرآ    

 .این قانون نناید  2 رداری ن زیان در ن فای موضوع مادآ 

مدت اعتبار و ن وآ تندید و انتقا  اآمن و جزیمن و   تعآیق   ا طا      شرایط صدور 

 اردد . میزان تعرفه پروانه صید  ر اساس نیین نامه اجراین این قانون تعیین من

 : 92مادآ 

 نل و استتادآ از ا مزار و ادوات صمیادی ییمر مجماز و هن دمین مموادی از قبیمل ممواد         

ن زیان شوند مندوع ممن   مدتجرآ   سنن و یا  رقن اه  اعث ضعه و  یناری و یا مرگ

  اشد .

 : 22ماده  ببند 

 ا  کم م اام قضاین م کو   ه پرداخه جزای نقدی تا سه  مرتکبین جرایم ذیل 

 را ر ارزذ م صو  ) متداسن  ا نوع تخآه   ظرفیه شداور   میزان و نوع صید (  رای 

 عالوآ دادااآ من و یا یا تا پدج میآیون ریا   رای سایر موارد من شود .  3و2و9موارد 

تواند م صولت صیادی و پرورشن و یا  اصل فمروذ ننفما و نلت و ادوات صمید و    

سایر ا زار و مواد  ه اار رفته در ارتکاب جرایم را مصادرآ نناید و وا د نلیددآ را نیمز  



صورت تکمرار جمرایم مقمرر در ایمن  دمد داداماآ        تا رفز نقص از ادامه اار  ازدارد . در

نلت و ادوات صمید و سمایر ا مزار و ادوات  مه امار رفتمه در          عالوآ  ر مجازات مقرر

 ارتکاب جرایم م اور را مصادرآ نناید :

انجا  فعالیه صیادی اشخاص ایرانن  دون اسن پروانمه لز  پمی   یدمن شمدآ درایمن       -9

 قانون .

 شداورهای ییرمجاز .  هت صیادی انتقا  ییر مجاز م صول -2

 عرضه و انتقا  ن زیان  ه مدظور تکثیر و پرورذ ننفا  دون داشتن اواهن  فداشتن . -3

 فروذ نلت و ادوات صیادی ییر مجاز . -4

ایجاد موانز فیزیکن و ا داث هراونه تاسیسات ییر مجماز در رودخانمه     تغییر مسیر -5

 ن زیان تعیین شدآ اند . هاین اه  عدوان مسیر مفاجرت یا تکثیر طبیعن

 ایجاد هراونه نلودان یا انتوار  یناریفای مسری و تخآیه فاضال فای صدعتن و  -6

 هراونه مواد نلیددآ اه  اعث خسارت  ه مدا ز ن زی شود . -7

 : 22ماده  جبند 

من تواند صیادانن را اه مرتکمن یما تما     )یگان  تاظه(شراه سفامن شیالت ایران

اشد  ه دادااآ معرفن نناید . دادااآ نسمبه  مه مراتمن و درجمات     تنا  جرایم زیر شدآ  

(ریا  تما دآ میآیمون   9111111جر  مرتکبین را  ه پرداخه جزای نقدی از یا میآیون )



 مزار و نلت صمید م کمو  ممن     ( ریا  و مصادرآ م صمولت صمیادی و ا  91111111)

 نناید :

 

 صید در مداطق مندوع . -9

 ندوع شدآ اسه .صید اونه هاین اه صید ننفا م -2

 صید اونه هاین اه  رای ننفا اجازآ لز  دریافه نودآ اسه . -3

 فعالیه شداورهای صیادی صدعتن در مداطق صید سا آن . -4

صید  ا نلت و ادوات و مواد ییر مجاز یا نگاهداری ایدگونه نلت و ادوات و ممواد در شمداور  مدون     -5

 اسن مجوز از شیالت .

 شدآ ییر مجاز در شداور . نل و نگفداری م صولت صید  -6

ارائمه اطالعمات ییرواقعمن مر موط  مه صمید وفعالیتفمای        یما  این قانون و 96عد  ارسا  اطالعات مر وط  ه مادآ -7

 .ر این قانون و مقررات اجراین نن تکثیروپرورذ انجا  شدآ و ه ترتین مقررد

شنارآ هاین اه شداسماین یما    رو  و   اسامن  مئعد  رعایه مقررات مر وط  ه درمعرض دید قراردادن عال -8

 تعیین هویه شداور را منکن من سازد .

 : 22ماده  دبند 

 و نگفداری واردات و صادرات انواع صید   عنل نوری   عرضه   فروذ    نل و نقل

و ممممرتکبین  مممه  اسه . بدون اجازه شیالت ممنوعماهیفای خاویاری و خاویار 



ن  ا نوع و میزان صید ( و  بس یا تما  جزای نقدی تا سه  را ر ارزذ م صو  ) متداس

 سه ماآ م کو  من شوند .

در صورت تکرار جرایم مقرر در این  دد دادااآ مرتکن یا مرتکبین را عالوآ  ر جمزای  

 من نناید . نود و يک روز تا شش ماه حبس تعزيري محکومنقدی مقرر  ه 

. 

به صیدهاي به صیدهاي مي توانند اطالعات مربوط مي توانند اطالعات مربوط   خاصه ساحل نشینانخاصه ساحل نشینانشهروندان عزيزشهروندان عزيز

يگان حفاظت يگان حفاظت   فرماندهيفرماندهي  را به ستاد خبريرا به ستاد خبري  وماهیان خاوياريوماهیان خاوياريوقاچاق خاوياروقاچاق خاويارغیرمجازغیرمجاز
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