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 ماده واحده - به منظور حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی در آبهای تحت حاکمیت و
صلحیت جمهوری اسلمی ایران و دراجرای وظایف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری

 - و سایر مقررات مرتبط با1374.6.14از منابع آبزی جمهوری اسلمی ایران - مصوب 
«وظایف حاکمیتی سازمان شیلت ایران که از این پس در این قانون به اختصار « سازمان

نامیده می شود، به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی تأسیس
.می شود

 - وظایف حاکمیتی سازمان طبق قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی1 تبصره 
. تعیین می شود1374.6.14جمهوری اسلمی ایران مصوب 

 شرکت سهامی شیلت ایران1384 - باتصویب این قانون از ابتدای سال 2 تبصره 
،و شرکتهای وابسته به آن منحل و کلیه وظایف حاکمیتی، اختیارات، تعهدات

امکانات، اموال، دارائی ها و نیروی انسانی شرکت مذکور که مرتبط با این وظایف است
.به سازمان منتقل می شود

 - سازمان مجاز است برای ادای تعهدات منتقل شده از شرکت سهامی شیلت ایران3 تبصره 
%) وجوه حاصله پس100نسبت به فروش اموال و امکانات مازاد خود اقدام نماید. صددرصد (

از واریز به حساب خزانه، در قالب قوانین بودجه سنواتی به همین منظور دراختیار
.سازمان قرار می گیرد

 - سازمان مجاز است صرفا^ در استانهای ساحلی نسبت به ایجاد نمایندگی اقدام4 تبصره 
.نماید

 - فعالیت ها و عملیات اجرائی مربوط به صید، فرآوری، فروش و صادرات ماهیان5 تبصره 
خاویاری به همراه امکانات، اموال، دارائی ها، تعهدات و نیروی انسانی مرتبط به شرکت

مادرتخصصی خدمات کشاورزی منتقل می گردد. معادل ارزش اموال، امکانات و دارائی های
.متعلقه به سرمایه شرکت مزبور افزوده می شود

. - درآمدهای حاصل از فروش خاویار به حساب خزانه دولت واریز می شود6 تبصره 
 - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیاز سازمان7 تبصره 

.را به طور جداگانه در قانون بودجه کل کشور منظور نماید
 - سازمان از حیث مقررات اداری، مالی و استخدامی تابع مقررات خاص وزارت8 تبصره 

.جهاد کشاورزی خواهد بود
 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت شش ماه اساسنامه سازمان را با9 تبصره 

.هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند
. - رئیس سازمان سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را دارا خواهد بود10 تبصره 

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ سی ام
اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلمی تصویب و در تاریخ

 .به تأیید شورای نگهبان رسیده است 1383.3.9
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