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 نام خداه ب

1317

 (1317ن نامه سال يش شده آئيراي)و 

*********************************************** 

 مقدمه : 

زان ي  مبه  يابيدست يبراالزم  يزيبرنامه ر مديريت صيد فانوس ماهيان از جنبه هاي مختلف حائز اهميت است . لذا به منظور   

 يب ه منظ ور س امانده    و ا برداش ت ند ده  ي  کمتر برداشت شده  ير و منابع آبزيبرداشت از ذخا ده ( ،يکتوفيم د هدف )ينه صيبه

 55،  56،  77م واد  و  ياز من ابع آب ز   يقانون حفاظت وبهره بردار 3عمان ، خصوصا ماده  يايدر يدرآبها يواعمال مقررات قانون

رالزامات و دس تور  يو س ا  راني  ا التيف سازمان شيوظا 22و 13،  11، 2 ين بندهاين مذکور وهمچنقانو يين نامه اجراييآ  57و

ک مقدمه ين نامه درقالب يين آي، ا 27/5/1317مورخ  12631ه وزارت محترم کدور به شماره يابالغاز جمله  يابالغ يالعمل ها

ک ه  يآن ب وده وتازمان  مف اد  تي  بهره ب رداران مل زم ب ه رعا    يتمام، ه شده است وپس از ابالغ يته بند دوبيست و در ماده و و شش

 است. يدر آن اعمال ندده باشد به قوت خود باق يراتييه ندده وتغياز آن ته يدينسخه جد

 

 ن و مقرراتيقوان -کيماده 

باش د   يتعهد م  آنها مکه کدور درمقابل  ييون هايران و کنوانسيالت اي، سازمان ش ين و مقررات مربوطه کدوريت قوانيرعا:1-1

 است .   يالزامشناورهاي فعال در صيد فانوس ماهيان  يتمام يبرا

 

 ت شناورياجازه فعال -ماده دو

الت يب ه ش     اني  د ف انوس ماه يدار صيتوسعه پا يمجراز سوي  نفع يد شناور براساس درخواست ذياجازه صدور مجوز ص : 1-2

 شود. ياستان ارسال م

الت اس تان ک ه مرب وه ب ه دوره     يش يه  ارائه شده از سويد تخليآمار ص ت هر شناور ، الزم استياجازه فعالقبل از صدور :  2-2 

الت ارائ ه  يش  ان ي  دار فانوس ماهيتوسعه پا يبه مجرجهت اخذ مجوزهمراه با درخواست و افتيدر نفعيتوسط ذ د استيص يقبل

 گردد.
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سوابق و م دار  مببت ه    يالت استان پس از بررسيروزه توسط ش 76 يبه مدت دوره زمان ياديا مجوز سفر صيد يمجوز ص :3-2

در مح دوده مج از    ديل تخل ف ص   ي  ت ب ه دل ي  د و عدم محروميه صيتخل بر يمبن التيد شده شييتاق آمار يشناور از جمله تطب

 گردد. يصادر م شود يمتعاقبا آورده مکه  يد حجميت صيريمطابق با چارچوب مد يگاهديص

ارائ ه ه ر   محکوم ش ده باش د    يمه ايبه جرمرتکب تخلف شده و قبل خود  ياديص يت هايبابت فعال که شناور ازيدرصورت:  7-2

 متخلف ممنوع است . يشناور و ناخدا يالت استان برايش يگونه مجوز از سو

د ق رار  ي  ،  الزم است قبل از ص دور مج وز م ورد بازد    دينما يمان اقدام يماهد فانوس يص ين بار براياول يکه برا يشناور : 6-2

 رد. يد قرار گييربط مورد تايمحصوالت آن توسط کارشناس ذ ينگهدارامکانات  و يانوردي، در ياديزات صيگرفته و تجه

س ال   ابت داي آب ان  ت ا  درص د   22ح داقل   در راستاي بومي سازي کارکنان شناورهاي صيادي فانوس ماهيان مي بايس ت  -5-2

در  يس ت يز باي  ن 1311در س ال  شود.  استفاده يرانيا يروهاين از از کرو هرشناور 1317درصد تا پايان سال  72حداقل  و1317

ه ر   يروه ا يدرص د ن  12ست يبا يم 1311که از اول آبان ين شوند بطوريگزيروها جايدرصد ن 22دو مرحله )هرسه ماه ( معادل 

 باشند.  يرانيشناور ا

ق ق رار  يواس تفاده کنن د م ورد تد      يران  يا يروه ا يدرصد از ن 12خودرا تا  يروهاين 1317ان سال يکه تا پا ييتبصره: شناورها

  خواهند گرفت .

 برنامه مصوببا مطابق شيالت ن يآنال يماهواره ا سامانه کنترل ترددنصب  ملزم به فانوس ماهيان ياديص يه شناورهايکل -7-2

ن ک ارکرد  يباش د . همچن    يرفع اشکال م   يبه بندر برا يباعث داللت کدت يليو عدم کارکرد سامانه به هر دلقرار دارند.  ذيربط

 د.ينما يت ميه تبعين رويز از هميم نيس يبمناسب 

اعمال فصل ممنوعي ت ص يد در بهت رين    ان ويآبزدر راستاي حفظ و احياي ذخاير و کاهش تالش صيادي وارده به ذخيره  -1-2

 گردد. يماقدام  هسال هرزماني  يهابازه 

 

 ديآمار و اطالعات ص يجمع آور  -ه ماده س

ن ييتع يد و بنادر مربوطه درقالب فرمت هايه صيدر مراکزتخل يان هر دوره به صورت تمام شماريد شناورها در پايآمار ص : 1-3

دار ي  توسعه پا يمجره مربوطه به يدييتا. گردد  يالت استان اعالم ميه به شيگردد  و گزارش آن توسط ناظر تخل يل ميتکمشده 

لح ا  گ ردد.    اني  د ف انوس ماه يدار ص  ي  توسعه پا يمجرد فصل بعد توسط ياجازه نامه ص اعالم تا در ارائه انيد فانوس ماهيص

 د خواهد شد.يه موجب عدم صدور اجازه نامه صيديين تاياست عدم ارائه ا يهيبد
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ت ه  ين ندس ت کم يمه شده در صورت جلسه سوميان بر اساس دستور العمل ضميفانوس ماه ياز بلوکها يرينحوه نمونه گ:  2-3

 رد.يگ يصورت م  22/12/11/ م ص مورخ 76211به شماره  يفن

 

 ديات صيعمل -چهارماده 

درص ورت  لذا د مکمل منظور خواهد شد .يبعنوان ص يال اسبيد يو ص ياصلد هدف يان صيفانوس ماه ،د ين روش صي:  در ا1-7

 يآب ز  يشناور ملزم به آزادس از ان و ...  يکوسه ماه،  ييايدر يال  پدت هاشامل  در معرض خطر تحت فدار و يد گونه هايص

 د خواهد داشت. ين مورد نظارت و تاکيز در ايم شناور نيو ناظر مق باشد. يد ميبالفاصله پس از ص زنده آنها 

  باشد. يمد ممنوع يد بوده و شب هنگام صيداز طلوع تا قبل از غروب خورشيات صي: شروع عمل 2-7
شود : يم ميبه دو بخش تقس يدگاهيمحدوده ص، يد حجميرت صيمدنديدر فرا

فاصله  يالتيش يو فرا ساحل يد سنتيص يآبهادرجه خارج از درجه تا   يياي)طول جغراف اولصيدگاه اختصاصي  -الف 

متر( 122خط مبدا ساحل و عمق باالتر از از  يليما21

و فرا  يد سنتيص يآبهاقه خارج از يدق 2درجه و  قه تا يدق 2درجه و  5 يياي)طول جغراف صيدگاه اختصاصي دوم -ب 

متر( 122خط مبدا ساحل و عمق باالتر از از  يليما 22فاصله  يالتيش يساحل

د روزانه يص يبيتواند با متوسط تقر يروزه اول م 5د يدوره مجوز ص يط ياست و کدت اولشروع صيد هر کدتي از صيدگاه  

تن محاسبه تعداد روزهاي  5د که با احتساب ميانگين صيد روزانه حدود يد نمايتن ميکتوفيده ص 22اقل تن تا مقدار حد 5حدود 

را خواهد داشت  يو ضمند مکمل يدگاه دوم با هدف صيد در صيه صزروز اجا 5که دگاه دوم انجام مي شود يمجاز صيد در ص

دوره مرحله  يو ضمن مکملد ياختصاص يافته صمدت زمان دوره اختصاصي اوليه از  يضمنمکمل و ن ميزان صيد ي)همچن.

د گاه اول کمتر از حد مدخص شده ين شده در صييان تعيماهد فانوس يزا ن صيکه مياست در صورت يهيبد  کسر مي شود.(

ذکور با مدل م يد حجميت صيريشود . مد يد گاه دوم کسر ميت در صيتن در روز از مدت زمان فعال 5باشد به نسبت محاسبه 

 خواهد شد . يو بازنگر يابيارز "مجددا سه ماهپس از 

( در همان روز ثبت نموده  Log bookد ) يات صيد و اطالعات روزانه را در کتابچه عملي: شناور موظف است آمارص3-7

) د.يل نماياستان تحو التيش يريگيد وبنادرماهين دفترچه را به معاونت صياربط يذ يروزه برگها76ان دوره يو پاان دوره، يدرپاو

 (   skh981@yahoo.comالت مرکز يش ديگروه آمار ص يکيپست الکترون

    

mailto:skh981@yahoo.com
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 د يص ييه و جابجايتخل - پنج  ماده

ک از ي  هر  يريه وب ارگ يتخل يافته برايص يتخص يادي:  الزم است خروج و ورود شناور در بندر ثبت واعالم گردد.  بنادر ص 1-6

ص ورت خواه د    ان ي  د ف انوس ماه يدار ص  يتوسعه پا يمجرد ييتاالت استان  هرمزگان  و يدنهاد  شيبا پ  يجدول يشناورها  ط

 شود. يد ميم صدور اجازه نامه صاست عدم اعالم موضوع باعث عد يهيبدگرفت. 

 جلس ه و صورت اق دام   بندر مربوطهد در يه صيتخلالت نسبت به ينده شيباشند فقط با حضور نما يشناورها موظف م ي: تمام2-6

و مه ر بن در    يمهرکد ت  ممه ور ب ه  ده و يرس   يکد ت  يا ناخدايالت و شرکت يش گان اداره کلنديد به امضاء نمايد بايه صيتخل

و  ير مراک ز ف راور  يان و س ا ي  د خ ورا  آبز يو کارخانجات تول يه شده نام کارخانجات پودر ماهيدر فرم ته د.اشبربط يذ ياديص

 شود. يز ثبت ميبه آنان ن يليزان تحويم

 .نديالت اعالم نمايبه ش را مراتبد، يه صيساعت قبل از انجام تخل 72باشند حداقل  ي: شناورها موظف م3-6

الت استان در بندر ينده شيست با حضور نمايبا يد ميکل ص و باشد يممنوع م يليبه هر روش و دلا يد در دريص يي: جابجا7-6

ب ا کس ب اج ازه از    د ي  ت باي  ن فعالي  ا بد ود بان يشناور پدتاستفاده از  ينده درخواست برايدر آکه يدرصورتانجام شود  ياديص

 رد.يصورت گ که ارائه خواهد شد يجداگانه ان نامه يدر چارچوب آئالت يش

جهت آم اده    ياديص يط قابل اجرا در شناورهايالت در مورد شرايش يه هايتوص الزم است به  ياديص يمالکان شناورها -6-6

 ند.يتوجه نما ير پودريد محصوالت غيتول يا برايان در دريفانوس ماه يمقدمات يورآفر و يساز

اداره ک ل   را به  ان يفانوس ماهديرنده صيل گيتحو ا کارخانجاتيها باشد شرکت ينده آن  موظف ميا نماي: مالک شناور و  6 – 5

 قرار دهد( .   ين اعالم را مبنا صدور مجوز دوره ايالت استان موظف است ايد)شيالت اعالم نمايش

ا ه ر تد کل   يوم و يل کنسرسيان موظف به تدکيفانوس ماهد يناوگان صهرمزگان در استان  17/1/17رو جلسه مورخ ي: پ 6 -7

 ند.يخود را اعالم نما يندگان رسميست نمايبا ين دوره ميا يک ماه بوده و طيگر ظرف مدت يد

 

 ر  يسا -ششماده 

ش ناور   نفع ان يکد ور ، ناخ دا و ذ   ياز منابع آب ز  يقانون حفاظت و بهره بردار يين نامه اجرايآئ 57و 55،  56براساس مواد  : 5

ن ه  ين هزيو ت ام  يم ه ا ي، ب  يالت رفاهين تسهيالت ، تامينده شيبا نما ين شده ، همکارييارها تعيت ضوابط ومعيموظف به رعا

 باشند.    يتوسط مالک شناور م ياحتمال يمربوه به  بازرس  يها


