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يواهد شد.
 .6دارا بااودن گااواهي بهداشاا)ي و سااالمت آبزيااان قباال از
رهاسازي آنها در آبهاي داي ي امزامي است.

در این مدخل قوانین حفاظت و بهرهبرردار ا مارابآ زبرو و حردود
اختیارات سا مانها شیالت و محیط یست برشمرده ميشوند.

 .3گون هاي آبزيان پرورشي ح)يا م ان از انواع بومي ياا از

قانون حفاظت و بهرهبرداري از منابع آبزي جمهوري اسالمي

گون هاي موجود در كشور ان)خاب يواهند شد.

ايران مصوب :8731

ب) وظايف سازمان حفاظت محيط زيستت در آب هتاي

الف) حدود وظايف شيالت در آبهاي داخلي
 .8انجاااب بررساايهاااي منمنومااو ي ي (درياچ ا شااناي)ي و
اكومااو ي ي (بااوبشااناي)ي در منااابع آبهاااي داي ااي ك ا
ضرورت معرفي يا پرورش آبزيان ب تشخنص شنالت اياران
در آنها مشخص شده است .نقط نظرهاي ساازمان حفاظات
محنط زيست براي انجاب اين قبنل مطامعات تهن و ب صورت
دساا)ورامعمل من)شاار يواهااد شااد .انجاااب بررساايهاااي
منمنومو ي ي و اكومو ي ي در منااق آباي تحات ماديريت
سازمان حفاظات محانط زيسات و تاا بهااي باننامم اي
براساس فهرست پنوسات ايان آياننناما باا تييناد ساازمان
حفاظت محنط زيست انجاب يواهد شد.
 .2بررسي هريا

از مناابع آبهااي داي اي از نظار ام اان

داخلي
 .8اوااالب ضااوابط و معنارهاااي انجاااب مطامعااات ماارتبط بااا
آبزي دار كردن و پرورش اناواع آبزياان در آبهااي داي اي
كشور ،ارزيابي گون اي ،كمنت و كنفنات آبزياان ماورد نظار
شنالت براي رهاسازي.
 .2تشخنص گون هااي آبزيااني كا ازساوي شانالت باراي
رها ساازي در مناابع آبهااي داي اي ياا پارورش ان)خااب
شدهاند.
 .7پايش آب هاي داي ي ك در آنها انواع آبزياان رهااساازي
شده و پرورش مييابند.
 .4مديريت در محنط هاي آبي منادرج در فهرسات پنوسات
اين آينننام با توج ب قواننن و مقاررات ساازمان حفاظات

معرفي يا پرورش انواع آبزيان و تعننن ظرفنتهاي نگهداري

محنط زيست.

و تومند.

 .5ب اس)ناد ماده ( 1قانون حفاظات محانط زيسات و مااده

 .7تعننن گون هاي مناسا

پرورشاي (واالوهبار گونا هااي

موجود .

صند ماهي در آب هاي داي ي ب اسا)ثناي آن دسا) از مناابع

 .4آباازيدار كااردن پاارورش گونا هاااي مناسا

آبزيااان در

آبهاي داي ي ك بررسي شدهاند ،ب اس)ثناي محنطهاي آباي
حساس مندرج در فهرست پنوست اين آينننام ك آبازيدار
كردن آنها با تصوي

( 83آينن نام اجرايي قانون شا ار و صاند ،صادور پروانا

سازمان حفاظت محانط زيسات انجااب

ميگنرد.
 .5بهره برداري تجاري يا صدور پروان بهرهبارداري از مناابع

آبهاي داي ي ك ازقري شنالت آبزيدار شده است توسط
سازمان حفاظت محنط زيست انجاب ميشود.
تبصره :پايش مخازن پشت سدها و صدور پروان صند ماهي
توسط سازمان حفاظت محنط زيست از مخاازن ماوكور كا
آبزيدار شده است بايد با مجوز وزارت ننرو باشد.

آبزي دار شده منابعي ك برنام ريزي باراي پارورش در آنهاا

ج ب منظور هماهنگي در انجاب مفاد وظايف مشاخص شاده

انجاب شده اسات .در محانطهااي آباي منادرج در فهرسات

براي سازمان حفاظت محنط زيست و شانالت اياران ،گاروه

پنوست اين آينن نام  ،بهرهبرداري برابار ضاوابط ارا ا شاده

تش ا نل

كاااري مشاا)ركي م)ش ا ل از نمايناادگان دو قاار
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ميشود (قواننن و مقررات حفاظت محنط زيست8732 ،

تبصره  .2شنالت م ف است در هنگاب تهن قرح ماديريت
يياااير آبزيااان بااا صاانادان يااا نمايناادگان آنهااا و اتحادي ا

حفاظت از محيط زيست آبزيان

شااركتهاااي تعاااوني صاانادي ييربااط و هميناانن ساااير

ماده  . 18ايجاد هرگون آمودگي مؤثر يا ان)شار بنمااري هااي

اشخاص يينفع مشورت كند.

مسري و تخ ن فاضالب هاي صانع)ي ،شاهري و كشااورزي

تبصره  .7شنالت قرح مديريت يياير آبزيان را پس از قاي

ب قور مس)قنم ب آبهاي موضاوع مااده ( 2قاانون ،قبال از

مراحل يادشده در با تهن  ،و ب ساازمان بناادر و كشا)نراني

تصفن و اقمننان از اين
تركن

آب يروجاي حااوي هانو گونا

اوالب ميدارد.

يا تركنباات مرار باراي مناابع آبازي باا تر از حاد

ماده  .4كمنسنونهاي ماديريت بهارهبارداري ييااير آبزياان

اس)اندارهاي تعننن شده ننست ،ممنوع است.

وبارتانداز:

تبصره  .8اسا)اندارهاي موضاوع ايان مااده توساط ساازمان

 .8كمنسنون مديريت بهرهبرداري يياير آبزيان ي نج فاارس

حفاظت محنط زيست و با هماهنگي سازمان مديريت مناابع

و درياي ومان؛

آب كشور ،شنالت و سااير دسا)گاههااي ييرباط تعنانن و

 .2كمنسنون مديريت بهرهبرداري يياير آبزيان درياي يزر؛

اوالب ميشود.

 .7كمنسنون مديريت بهاره بارداري ييااير آبزياان آب هااي

تبصره  .2شنالت م ف است پس از قرح شا ايت ،ضامن

داي ي.

تعننن منزان يسارات وارده تقاضاي ضرر و زيان كند.

تبصتتره .نحااوه تشاا نل ،شاارح وظااايف و اوراااي اياان

ماده  . 18در اجراي ماده ( 28قانون ،و با منظاور كشاف و
تعقن

كمنسنونها قي دس)ورامعم ي ك از جان

جرايم موضاوع آن نحاوه هم ااري بانن شانالت و

تييند وزير جهاد سازندگي ميرسد ،ابالغ يواهد شد.

ننروهاي ان)ظاامي با وسان ة دسا)ورامعمل مشا)ركي كا با
تصاويااا

شنالت تهن و با

سازمان حفاظت محنط زيسات در سراسار كشاور داراي

وزارت جهاااد ساازنااادگي و وزارت كشاااور

ميرساد ،مشخص يواهد شاد.

واحد هااي تابعا اسات .در هريا

از اسا)انهاا ،اداره كال

حفاظت محانط زيسات و در هريا

از شهرسا)انهاا ،اداره

حفاظت محنط زيست با نظارت و هدايت سازمان با انجااب

طرح مديريت ذخاير آبزيان

فعامنتهاي يويش مشغول است .اومنن مقررات قاانوني كا
شناساايي و

ب حفاظت از محنط زيست ارتباط داشت ،ماواد  831و 812

ماده  .7قرح مديريت ييااير آبزياان باا هاد

معرفي يياير قابل بهرهبرداري براسااس تحقنقاات و ماي و

قانون مدني مصوب  81ارديبهشات  8783اسات كا اومانن

ننازهاي اج)ماوي و اق)صادي توسط شركت سهامي شانالت

اح اب قانوني در باب ش ار محسوب ميشوند 28 .سال بعد،

ايران ك از اين پس در ايان آياننناما با اي)صاار شانالت

يعنااي در تاااري  28شااهريور  8723هنئاات وزيااران قااواننن

نامنده ميشود تهن  ،و پس از تييند كمنسانونهااي ماديريت

حفاظ)ي در مورد شنالت تصوي

كرد كا با ناووي داراي

بهرهبرداري يي ربط توسط وزير جهاد سازندگي جهت اجارا

جنب حفاظت از منابع است و آن وباارت باود از ممنوونات

ابالغ ميگردد.

صند ماهي ازقري مواد سمي و مخدر ،بطري مح)وي آها

تبصره  .8شنالت قرح مديريت يياير آبزيان و تدابنر اتخااي

و مااواد منفجااره و دينامناات .در سااال  ،8775قااانون ش ا ار

شده در اجراي آن را ب نحو مناس

من)شر ميكرد.

ب ونوان نخس)نن قانون مس)قل مربوط ب حفاظات از محانط
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زيست در  3ماده و  88تبصره ب تصاوي
كانون ش ار هم بنابر ماده ي

حف گونا هاا اوام از گنااهي ياا جاانوري ،مانناد ساازمان

مج اس رساند و

ايان قاانون در جهات حفا

جنگلها و مراتع ،مؤسس تحقنقات جنگلها و مراتع ،بخاش

نسل وحوش و اجراي مقررات ش ار تش نل شد .آياننناما

امور آبزيان وزارت كشاورزي ،و سازمان تحقنقاات شانالت

اجرايي قانون ش ار مش)مل بر چهار فصل و  53ماده در سال

نهادهاي و مي هم ار محسوب مايشاوند .از ساازمانهااي

 8776ب تصوي

اجرايي هم ار مي توان گمرک ايران و بخشهاي مخ) ف آن

هنئت وزيران رسند .مواد اين آيننناما با

ش ار گون هاي قابل ش ار و تش نالت مركزي كانون مربوط

را ناب برد ك مسئومنت اجراياي و نظاارت بار محموما هااي

بود .آينن نام يادشده چند بار اصالح شد و سرانجاب در سال

تحت شمول مقررات كنوانسنون را در هار زماان در كشاور

 8742آينننام قانون ش ار در  3فصل و  71ماده ب تصوي

بروهده دارد .شركت شنالت ننز مسئومنت اجرايي و نظاارت

رسند .در اين آينننام  ،در واقع سعي شاده اسات با سامت

بر صند و مباد ت گون هاي دريايي را در حوزه ي نج فارس

ك ي كردن محنط زيست حركت شود .يعني ،ب بوبسازگانها

و درياي يزر وهدهدار است (نصرآبادي. 8718 ،

توج شده و آنها وبارتانداز بوبسازگانهايي تحات وناوان

قانون حفاظت و بهرهبارداري از مناابع آبازي جمهاوري

پارک وحش و مناق وحش .يعني ،ن تنهاا موضاوع شا ار،

اسالمي ايران ك در جهت حفاظت و حمايت از منابع آبازي

زيس)گاه هاا نناز ماورد توجا قارار گرفات .كنوانساون

و آبزيان در آب هاي تحت حاكمنت و صاالحنت جمهاوري

ب

(پنمان نامة تجارت بنن امم ي گون هاي جاانوران و گناهاان

اسالمي ايران ب تصوي

وحشي در معرض يطر انقراض و نابودي ( CITESاز آغاز

قانونگوار در جهت ضمانت اجراي اين قاواننن در مااده 22

رسمنت ياف)ن كنوانسنون يادشده در سال  ،8137ايران ننز ب

آن براي كساني ك ب هر نحو منابع آبزي و آبزيان را آموده و

ورويت آن درآمد .اين ورويت پس از انقالب اساالمي تاا

ب يطر اندازد ،جرايمي را تبننن كرده ك از ايان قارار از آن

سال  8764دس)خوش تع ن بود و سپس مجدداً قواب گرفت.

ياد ميشود:

بنابر مقررات اين پنمان ك جنب فني ،اجرايي و حقوقي دارد،

 .8براي شناورهاي صنادي يارجي ك اقداب ب انجاب فعامنت

ك ن گون هاي در معرض يطر انقراض ك در پنوساتهااي

صنادي بدون كس

پروانا در آبهااي تحات حاكمنات و

 CITESاز آنها ياد شده ،تنها باا مجاوز مسائو ن اجراياي و

صالحنت ايران كنند ،والوه بر ضابط محصاو ت صانادي و

و مي كنوانسنون (مس)قر در سازمان حفاظت محنط زيسات

آ ت و ادوات و شناور صنادي مجازات جزاي نقادي از دو

با كشااور وارد و يااا از آن يااارج ماايشااوند و كنوانساانون

من نون ريال تا ي صد من نون ريال در نظر گرف) شده است؛

ازقريا هماان مسائو ن نظااارت زب را بار نحاوه اجااراي

 .2در اين قانون فعامنت هاي صنادي غنرمجاز توسط ايراننان،

معاهده در ايران اومال ميكند (نصرآبادي. 8718 ،

ورض و ان)قال آبزيان ب منظور ت ثنر و پارورش بادون اياو

سازمان حفاظت محنط زيست ك بخش هاي مرباوط با

گواهي بهداش)ي ،فروش آ ت و ادوات صنادي غنار مجااز،

حفاظت از حنات وحش و پارکهاي م اي و اماور شا ار و
صند را كن)رل ميكناد ،از زماان وراويت اياران در

رسنده ،شاامل  27مااده اسات كا

تغنناار مساانر يااا ايجاااد موانااع فنزي ااي و اح اداث هرگون ا

CITES

تيسنسات غنرمجاز در روديان ها ك ب ونوان مسنر مهاجرت

ب ونوان مرجع و مي تعننن شده و در واقع ،ارتباط زب را با

يا ت ثنر قبنعي آبزيان تعننن شدهاند ،ايجاد آمودگي يا ان)شاار

كنوانسنون ب ونوان مديريت اجرايي ساي)نس در ايران برقارار

بنماريهاي مسري و تخ ن فاضالبهاي صنع)ي و هر گونا

و محفوظ داش) است .ساير سازمان و مؤسسات ييرباط در

مواد آ ينده ك ب منابع آبزي يسارت وارد مي آورناد جارب
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ت قي ميشود و مرت

ب پردايت جزاي نقدي تا س برابار

ارزش محصول براي دو مورد اول و ي
براي ساير موارد و حس

تا پنج من نون ريال

مورد ب ضبط محصو ت صانادي

و آ ت و ادوات صند مح وب يواهد شد.
كتابشناسي
قواننن و مقررات حفاظت محانط زيسات .ان)شاارات ساازمان حفاظات
محنط زيست 851 .صفح .8732 .
نصرآبادي ،رويا .8718 .ت امنف سازمان حفاظت محنط زيست جمهوري
اسالمي ايران ناشي از اصل  58قانون اساساي اياران در حفاظات از
منابع جاندار دريااي مازنادران در پرتاو اساناد بانن امم اي محانط
زيست .پايان نام حقوق .دانش ده حقوق و و وب سناساي .دانشاگاه
والم قباقبايي 848 .صفح .
اصغر عبدلي
عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي
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