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  مقدمه:

در  ")CITES، كنوانسيون تجارت گونه هاي در معرض انقراض ( سايتس"مقررات ضرورت رعايت با توجه به 

شركت هاي متقاضي نحوه فعاليت خصوص الزام به ثبت نام صادر كنندگان  خاويار و به منظور ساماندهي 

اين محصولات به شرح زير شركت هاي مجاز به صادرات و فعاليت ضوابط ثبت نام  صدور خاويار پرورشي،

  ابلاغ مي شود:

  
  متقاضيان شرايط عمومي -الف

شركت هاي متقاضي صادرات محصولات تاس ماهيان پرورشي مي بايست از نظر مقررات و ضوابط  - ١

فعاليت بازرگاني خارجي باشند. ارايه مورد نياز براي داخلي مجاز به فعاليت بوده و داراي مجوزهاي 

 ام شركت ضروري است:مدارك زير براي ثبت ن

 تصوير آگهي تاسيس و تغييرات شركت -

 تصوير برابر اصل كارت بازرگاني شركت -

 

  متقاضيان شرايط اختصاصي -ب

 به زبان انگليسي( نام، آدرس و شمارهاي تلفن و رايانامه)  ارايه مشخصات شركت  - ١

ظروف بسته بندي  اعلام نام تجاري محصولات، ارايه لوگوي تجاري ، مشخصات بسته بندي و نمونه - ٢

( در صورتي كه محصول با نام و نشان تجاري اختصاصي شركت  هاي برچسب  و نمونه محصولات

 صادر مي شود)

شركت هاي متقاضي، لازم است برنامه كاري و هدف گذاري انجام شده براي صادرات محصولات   - ٣

ت نام شركت، نوع ميزان صادرات در طي دو سال پس از ثبپيش بيني تاس ماهيان پرورشي شامل 

را در قالب فرم هاي محصولات صادراتي و كشورهاي هدف صادرات را در هنگام ارايه تقاضاي خود 

 اعلام نمايند.ارائه شده 

و طي كردن آزمون آگاهي كامل از ضوابط و مقررات صادرات محصولات تاس ماهيان پرورشي  - ٤

 مربوطه

  

  نحوه ارايه تقاضا - ج

سال به سازمان شيلات ايران  پايان شهريورماه هرمتقاضيان مي بايست درخواست خود را حد اكثر تا 

   (مديريت اجرايي سايتس) ارايه نمايند.
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در صورت وجود تقاضاهاي جديد، آزمون ارزيابي ميزان آشنايي با مقررات سايتس در پايان اولين هفته مهر 

  ماه هر سال برگزار مي شود.

اي متقاضيان تا پايان مهر ماه جمع بندي و براي درج در فهرست سايتس به دبيرخانه سايتس خواست هدر

و  ( تارنماي دبيرخانه سايتس) واقع در ژنو منعكس مي شود و پس از درج نام متقاضي در فهرست مربوطه

  مي باشد. خاويار پرورشيصادرات فعاليت براي شركت مجاز به كتبي سازمان شيلات ايران،  اعلام

  

  

  وظايف و تعهدات شركت هاي صادر كننده -د

مقررات مربوط به صادرات محصولات تاس ماهيان  ه رعايتشركت هاي صادر كننده موظف ب - ١

مي باشند و در صورت تخطي از اين مقررات ، از ادامه ابلاغي از طرف سازمان شيلات ايران پرورشي 

 فعاليت ايشان جلوگيري خواهد شد. 

صادر كننده موظف اند ، پس از دريافت مجوز صادرات محصولات تاس ماهيان پرورشي شركت هاي  - ٢

 نسبت به انجام وظايف زير اقدام نمايند:

يك دريافت كننده مجوز موظف است در صورت عدم استفاده از آن ظرف مدت حد اكثر  -

 كليه نسخ گواهي را عينا به مرجع صادر كننده مسترد نمايد ماه

از مجوز صادره ، دريافت كننده موظف است  نسخه برگ سبز را پس از  در صورت استفاده -

ممهور نمودن به مهر گمرك مرز خروجي ظرف مدت يكماه به مرجع صادر كننده تحويل 

 نمايد.

در صورت تخطي از ضوابط و دستورالعمل نحوه عرضه تاس ماهيان پرورشي، صادر كننده  -

صورت تكرار در نوبت دوم براي يكسال تعليق و براي نوبت اول به مدت سه ماه تعليق و در 

 در نوبت سوم از فهرست صادر كنندگان حذف خواهد شد.

مجوز صادره در حكم اسناد دولتي بوده و هرگونه جعل و يا سوء استفاده از آن تخلف  -

 محسوب مي شود

 
  مهمترين تخلفاتي كه موجب جلوگيري از ادامه فعاليت مي شود به شرح زير است: - ٣

با مشخصاتي كه منطبق با مندرجات گواهي صادرات محصول با برچسب غير واقعي و يا كالا صدور  -

 نمي باشد.

استفاده غير مجاز از گواهي صادرات صادر شده بنام متقاضي از قبيل در اختيار گذاردن گواهي  -

 صادره به شخص ديگر، تغيير نام صادر كننده، ميزان و نوع محصول و نظاير آن
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 كليه نسخ گواهي هايي كه مورد استفاده قرار نگرفته اندعدم استرداد  -

 عدم عودت نسخه سبز رنگ  ممهور به مهر گمرك كه نشاندهنده خروج بار از كشور است. -

  صادرات محصولات تاس ماهيان پرورشي  ( سال ميلادي) عدم ارايه گزارش سالانه -

در فهرست صادر كنندگان از تاريخ ثبت در صورتي كه شركت هاي ثبت شده ظرف مدت دو سال  - ٤

كيلوگرم خاويار تاس ماهيان پرورشي نباشند، نام ايشان از فهرست  ده قادر به صادرات حداقل ،مجاز

 شركت هاي ثبت شده حذف خواهد شد.

 تاس ماهيان پرورشيشركتهايي كه از سال سوم قادر به صدور سالانه حداقل پنجاه كيلوگرم خاويار  - ٥

 دگان مجاز حذف مي شوند.نباشند، از فهرست صادر كنن

فته اند ، در صورتي كه ظرف تبصره : شركتهايي كه قبلا در فهرست صادر كنندگان مجاز قرار گر

سال از تاريخ صدور اين دستورالعمل قادر به صدور گوشت يا خاويار به ميزان تعيين شده مدت  دو 

 نباشند ، از فهرست صادر كنندگان مجاز حذف مي شوند. ٥در بند 
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  نمونه فرم تقاضاي ثبت شركت صادر كننده خاويار تاس ماهيان پرورشي
  

  باسمه تعالي
  

  سازمان شيلات ايران
  مديريت اجرايي سايتس در امور ماهيان خاوياري

  
  

........................... با اطلاع از ضوابط و مقررات اينجانب .................................................. مدير عامل شركت...........
مربوط به نحوه صدور خاويار تاس ماهيان پرورشي  متقاضي ثبت و فعاليت اين شركت در اين زمينه مي 

باشم. لطفا ترتيبي اتخاذ فرمائيد نسبت به ثبت نام اين شركت اقدام لازم به عمل آيد. مشخصات و 
  ايفاد مي شود.مدارك مربوطه به پيوست 

  
  امضاي مدير عامل و مهر شركت

  
  مشخصات شركت :

  نام شركت :
  به فارسي:

  به انگليسي:
  

  شناسه ملي شركت:        شماره ثبت شركت:
  شماره كارت بازرگاني:

  
  آدرس پستي :

  به فارسي:
  به انگليسي:

  
  دورنگار:          تلفن تماس:

  تارنما ( وب سايت):        يارانامه ( ايميل):
  

  لوگوي تجاري:        تجاري محصولات: ( هاي)  نام
 و تصوير برابر اصل كارت بازرگاني شركتو  تغييرات شركتآخرين تصوير آگهي تاسيس و  :شامل  مدارك

 نمونه ظروف بسته بندي و برچسب ها


