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 مقدمه .1

. بر  وجود داردصنعت آبزی پروری  برای      كیلومتر خط ساحلی ، استعداد بالقوه ای1400استان هرمزگان با بیش از    در    

هزار هكتار اراضی مستعد برای ايجاد مزارع    50اساس مطالعات انجام شده شناخت توانمندی های بالقوه در استان بیش از  

پهنه دريايی مطالعه شده جهت استقرار قفسها و تجهیزات پرورش ماهی در دريا وجود دارد. تكثیر و   14و  پرورش میگو  

مراكز نرسری جهت تامین نیازهای    همچنین    و   مراكز تكثیر بچه ماهی  اهی در  پرورش الرو میگو و ظرفیتهای تولید بچه م

استانی و كشوری و نیز ظرفیتهای جديد پديد آمده در سالهای اخیر در حوزه آبهای داخلی استان جهت پرورش ماهیان آبهای  

ديل و ساير آبزيان، و،كروكمیا،آرت  ،پرورش جلبكها و خیار دريايیماهیان خاوياری    ماهیان گرم آبی،  داخلی از جملهشیرين  

 هرمزگان را به عنوان كانون اصلی آبزی پروری ايران مورد توجه قرار داده است. 

در زمینه   تكمیل چرخه تولید آبزيان با هدف خودكفايی  توسعه،  وهفتم    برنامه ششم  در راستای تحقق اهداف  اين اقدامات   

در چرخه آبزی  و كمک به صادرات و ارزآوری    هايی مانند تامین خوراک آبزيان و تولید فرآورده ها و فرآوری های آبزيان

 صورت خواهد پذيرفت . پروری استان هرمزگان 

 

 هدف .2

  یالت ی ش یتهایفعال ريو سا بازار  ،یپرور  یدر امر آبز يیبنا ري ز یها  یگذار هيتوسعه سرما ▪

 د یمنابع و عوامل تول از یبهره ور  افزايش ▪

 يیغذا تی امن نیدر تام  یالت یسهم محصوالت شافزايش  ▪

 كنندگان و بهره برداران  دیاز تول تيحما شيدولت و افزا یتصدگر  كاهش ▪

 ا يدر در انيو منابع آبز دیفشار بر ص  كاهش ▪

 عامل   ریسواحل و پدافند غ تیامن ▪

   نانیاشتغال  ساحل نش شيافزا ▪

 كشور یبرا   یو ارز آور یالتیصادرات محصوالت ش شيافزا ▪

 آبزيان ذخائر   یبازساز ▪
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تكثیر وپرورش میگوی آب   -1در سه حوزه  معاونت آبزی پروری استان در راستای تحقق اهداف و سیاست های كلی سازمان   

پرورش ماهیا ن آب شیرين وساير آبزيان - 3تكثیر ماهیان دريائی وپرورش ماهییان دريايی در قفس واستخرهای خاكی    -2  شور

 ا بر عهده دارد: رتهای زير یمسئولآب شور 

 پیگیری و تحقق اهداف و سیاستهای سازمان شیالت ايران در حوزه آبزی پروری  ▪

 تمامی زمینه های آبزی پروری اعتبار سنجی متقاضیان حقیقی و حقوقی در  ▪

 تعیین ظرفیت جهت تولید   ▪

متصدی صدور پروانه سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی استان به عنوان  و نظارت بر عملكرد  ارتباط موثر   ▪

 های تاسیس و بهره برداری متقاضیان 

 موزش متقاضیان و پرورش دهندگان آو  پیگیری و برگزاری آموزشهای موثر و كاربردی و نیز ترويج در زمینه آبزی پروری   ▪

 مطالعه و بررسی برنامه ها و خط مشی های مصوب بمنظور رعايت آنها در انجام وظايف محوله  ▪

 و امكانات بالقوه جهت تكثیر و پرورش میگو و   انجام اقدامات الزم به منظور بهره برداری بهینه و اصولی از مناطق مستعد ▪

 ظرفیتهای خالی استانوماهیا ن دريايی  وساير آبزيان واستفاده از

 تهیه و تنظیم طرحها و پروژه های تكثیر و پرورش میگو و پیگیری جهت تصويب آنها  ▪

 در سطح استان   حوزه آبزی پروریمجوزهای  و ابطال نظارت بر صدور ▪

   حوزه آبزی پروریخدمات كارشناسی به بخش خصوصی و متقاضیان فعالیت در  ارائهبرای هماهنگی  ▪

 انجام اقدامات الزم جهت تشكیل تعاونیهای تولیدی و تشكلهای صنفی و تقويت آنها در چارچوب وظايف سازمانی  ▪

 در سطح استان و تولیدات آبزی پروری میگو ماهی و نظارت بر عملكرد مزارع و مراكز تكثیر و پرورش  ▪

وجمع بندی آنها جهت ارائه به مسئولین   حوزه آبزی پروری  ررسی و تجزيه و تحلیل آمار و گزارشات دريافتی از فعالیتهای  ب ▪

 ذيربط 

نیازهای آموزشی كاركنان واحد و تعیین  همچنین    و    در حوزه آبزی پروریبودجه ، تسهیالت بانكی و بیمه و ...    پیگیری ▪

 بخش زيربخش و سرمايه گذاران در اين 

 و ارائه راه حلهای مناسب جهت رفع آنها  حوزه آبزی پروریبررسی مسائل و مشكالت  ▪
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به رعايت كلیه ضوابط و مقررات وفق مقررات و بخشنامه های      خدمات گیرندگان و متقاضیان حوزه آبزی پروری مكلف 

به همكاری با رويكرد پیشبرد اهداف كلی سیاستهای برنامه   مكلفسازمان شیالت ايران می باشند و ساير دستگاه های اجرايی  

 توسعه می باشند.  هفتم

 مدارک الزم برای دریافت خدمت:

آن   توسطمدارک متقاضیان    اخذ  با توجه به تفويض اختیار صدور مجوز به سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی،   

)    جی و تعیین ظرفیت متقاضیان می بايست مدارک شناسايی حقیقی و حقوقیجهت اعتبار سنسازمان صورت می گیرد.علی ايحال  

حقوقی  تصوير متقاضی  مديرعامل  يا  حقیقی  متقاضی  خدمت  پايان  كارت  و  ملی  آگهی    -شناسنامه،كارت  و  مدارک 

تبی خود را  و تقاضای كثبتی،اساسنامه،صورتجلسه هیئت مديره در خصوص تعیین امضا رسمی و روزنامه رسمی متقاضی حقوقی( 

پروانه های تاسیس ،بهره برداری  ارائه نمايند و در ادامه پس از صدور مجوزات الزم توسط سازمانها و ارگانهای ديگر رونوشت 

 جهت تكمیل پرونده به معاونت آبزی پروری تحويل نمايند.و نیز پروانه های بهداشت يا مجوز زيست محیطی 

 

 زمان انجام خدمت: 

 نتیجه تا زمان حصول 

 

  تعداد مرتبه مراجعه حضوری: 

 مرتبه   3حداقل 

 

   زمان دسترسی به خدمت:

 های اداری  كلیه زمان

 

 : استعالم)فرآیندهای مشترک بین دستگاهی(

 مرجع متقاضی استعالمات سازمان نظام مهندسی كشاورزی و منابع طبیعی می باشد. 
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 رايگان صورت می پذيرد. ادائه خدمات به صورت    
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 معتبر می باشد.  آن صادر نگرديده صالحیهاين توافقنامه سطح خدمت تا زمانی كه ا   

 

 خاتمه توافقنامه   .7

قبلی موضوع خاتمه اطالع  و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با    مدير كل  چنانچه به تشخیص     

 می گردد  اعمالموافقتنامه 

 

 مدیر کل شیالت هرمزگان                                                                             


