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  بنام خدا

  طرح مدیریت ذخایرآبهاي تحت حاکمیت

  1393آئین نامه صید فانوس ماهیان درسال 
  91و90 هايویرایش شده آئین نامه سال(

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

  : مقدمه 

بعد از نزدیک به نیم قرن فعالیتهاي تحقیقاتی وصـید آزمایشـی درسـال    ) میکتوفیده (بهره برداري از فانوس ماهیان  

موسسـه تحقیقـات سـازمان     بر اساس نتایج  یافته ها و پژوهش هـاي  میزان توده زنده این ماهیان. محقق شد  1387

  . است هزار تن اعالم شده200 -300بین  میلیون تن و میزان برداشت ساالنه آنها را 4تا 1شیالت بین

، خصوصا  با توجه به نوپا بـودن  ) میکتوفیده (با توجه به لزوم برنامه ریزي براي دستیابی به میزان بهینه صید هدف  

قانون حفاظت وبهـره بـرداري    3به منظور ساماندهی واعمال مقررات قانونی درآبهاي دریاي عمان ، خصوصا ماده  آن و

  . وظایف سازمان شیالت  20و 13،  11، 2آیین نامه اجرایی قانون مذکور وهمچنین بندهاي  47آبزي و ماده  از منابع

  قوانین و مقررات -ماده یک

رعایت قوانین و مقررات مربوطه کشوري ، سازمان شیالت ایران و کنوانسیون هایی که کشور درمقابل آنها متعهـد   -

  . یرانی و خارجی الزامی است می باشد براي تمامی شناورها اعم ازا

  اجازه فعالیت شناور -ماده دو

آمـار   قبل از صدور اجازه فعالیت هر شناور و به منظور کاهش زمان توقف کشتی هـا در لنگـر گـاه ، الزم اسـت    :  1-2

  .هفتگی خود اظهاري دوره قبلی صید دریافت و وجود میزان صید هدف در محدوده تعیین شده محرز گردد

اجازه صدور مجوز صید شناور براساس درخواست ذي نفع و موافقت معاونت صید شـیالت  ایـران بـه شـیالت     :   2-2

  .استان ارسال می شود
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در صورتی که شناوري بابت تخلفات خود از قوانین شیالتی و بین المللی و دسنور العملهاي امنیتی به جریمـه و   2 -3

، پرداخـت جریمـه هـا و    ، صدور مجوز صید منوط به اجراي احکـام  محکومیت و یا سایر محرومیتهایی محکوم گردد 

   .تحمل محرومیت ها ي مربوطه می باشد 

و همچنـین صـدور   اجازه ورود به آبهاي کشور ، براي تمامی شناورهاي صیادي که مالکیـت  خـارجی دارنـد     -  2 -4

یتـی  امنقـررات و دسـتور العملهـاي ادارار و    پروانه و مجوز صید فانوس ماهیان براي آنها منوط به رعایت مفاد کلیـه م 

  )طرح نوشاب . ( کشور بوده و الزم است ضمن اطالع رسانی مراحل قانونی مربو طه  طی گردد

یک نسخه از مجوز صید شناورهاي صیادي با مالکیت خارجی و همچنین شناورهایی که اتبـاع بیگانـه بعنـوان    :  2 -5

دور ، توسط مالک شناور و یا نمایند قانونی آن به فرماندها دریایانی تحویـل و  بروي آنها فعالیت دارتد پس از ص خدمه

مجوز صید تحویل گردد  و صادر گننده مجـوز نسـبت بـه درج آن در سـوابق و پرونـده       صدور لرسید دریاباتی به مح

    .داور مربوطه اقدام نمایننش

  جمع آوري آمار و اطالعات صید  -ماده سه 

آمار صید شناورها در پایان هر دوره به صورت تمام شماري در مراکزتخلیه صید و بنادر مربوطه درقالـب فرمـت   :  1-3

  . جغرافیایی شناور در طول دوره باید دریافت شودتردد  هاي تعیین شده صورت می گیردو ضمناً اطالعات 

مغایرت وجود داشته باشـد ویـا درمحـدوده تعیـین      درصورتیکه بین آمارخود اظهاري و آمار تخلیه صید شناور ،: 2-3

  .شده اقدام به صید نکرده باشد متناسب با سابقه و میزان مغایرت ها اقدام مدیریتی الزم صورت خواهدگرفت 

نحوه نمونه گیري از بلوکهاي فانوس ماهیان بر اساس دستور العمل ضـمیمه شـده در صـورت جلسـه سـومین      :  3-3

  .صورت می گیرد  22/10/89م ص مورخ / 45091اره نشست کمیته فنی به شم

  کنترل هاي بندري  -ماده چهار

صـورت  توسـط کارشـناس صـید اسـتان      الزم است کنترل ها وبازدیدهاي الزم  ،توسط شناور قبل ازترك بندر :  1-4

  .گیرد

  . الزم است خروج و ورود شناور در بندر ثبت واعالم گردد:  2-4
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  عملیات صید -ماده پنج

  .در این روش صید ، فانوس ماهیان صید هدف می باشد:   1-5

درمـوارد ضـروري    شروع عملیات صیداز طلوع تا قبل از غروب خورشید بوده و شب هنگام صید ممنـوع بـوده و  :  2-5

  .کمیته مدیریت صید نسبت به تغییر دربرنامه صید ویا تعیین ضوابط صید شبانگاهی اقدام خواهد کرد

  .متري ومحدوده هاي جغرافیایی تعیین شده مجاز می باشد 200یات صید فقط در اعماق بیشترا ز انجام عمل: 3-5

حدانتظار صید هدف با توجه به فصل ، صیدگاه، شـناور  ( میزان صید فانوس ماهیان نباید کمترازحد انتظار باشد:  4-5

ال عملکرد شـناور نبایـد کمتـر از    در عین ح. و شاخص هاي بدست آمده توسط کمیته مدیریت صید تعیین می گردد

  .کمتر باشد%) 60(  90عملکرد سال 

  .درصورت صید گونه هاي در معرض خطر، شناور ملزم به آزادسازي آنها بالفاصله پس از صید می باشد: 5-5

در همـان روز ثبـت   )  Log book( شناور موظف است آمارصید و اطالعات روزانه را در کتابچه عملیـات صـید   : 6-5

نموده و به صورت هفتگی فایل نرم افزاري آن را ازطریق پست الکترونیکـی بـه شـیالت ارسـال و درپایـان دوره، ایـن       

  .دفترچه را به معاونت صید وبنادرماهیگیري شیالت استان تحویل نماید

کل ناوگان فانوس ماهیـان کمتـر و   چنانچه میانگین و درصد میکتوفیده هر شناور نسبت به میانگین عملکرد :  5 – 7

جرائم و تشویق ها مدیریتی  متناسب با عملکرد شناور مورد توجه قرار گرفته و در صدور مجوز بعـدي  . یا بیشتر باشد 

  . آن شناور اعمال خواهد شد

  تخلیه و جابجایی صید  -ماده شش 

م بـه تخلیـه صـید در بنـدري کـه بـه تائیـد        تمامی شناورها موظف می باشند فقط با حضور نماینده شیالت اقدا: 1-6

شیالت میرسد نمایند و صورت مجلس تخلیه صید باید به امضاء نماینده شیالت و نماینده شرکت یـا ناخـداي کشـتی    

  .به انضمام مهرکشتی برسد

  نمایندساعت قبل از انجام تخلیه صید، بندر موردنظررابه شیالت اعالم  72شناورها موظف می باشند حداقل : 2-6

  .جابجایی صید در دریا بدون  هماهنگی با شیالت استان ممنوع می باشد: 3-6
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این فعالیـت بایـد در چـارچوب آئـین     . درصورتیکه عملیات صید شناورها توسط شناور پشتیبان حمایت می شود: 4-6

  .نامه پشتیبانی صید صورت گیرد

را بـه شـیالت   ) میکتوفیده ( تحویل گیرنده صید هدف  مالک شناور و یا نماینده آن  موظف می باشد شرکت:  6 – 5

  . اعالم نماید
  سایر  -ماده هفت

موظف است درساحل و طول سفر دریایی همکاري الزم را با شیالت ، ناظرین ومحققین ) ناخدا( فرمانده شناور :  1-7

  .مستقر بروي شناور صیادي معمول نمایند

وابط و معیارهاي تعیین شـده در دسـتور العمـل نظـارت برصـید فـانوس       موظف است ض) ناخدا ( فرمانده شناور: 2-7

  .ماهیان را در مراحل مختلف عملیات شناور رعایت نماید

ناخدا، مالک و یا مالکین شناور مسئولیت اجراي مواد ذیربط را دراین آئین نامه را بـر عهـده داشـته و درمقابـل     :  3-7

   .لیت نمایدعملکرد یکدیگرنمی توانند از خود سلب مسئو

، هرم اکولوژیکی ، یرتانـه  غذایی  لبا توجه به ارزش غذایی میکتوفیده در زنجیره غذایی آبزیان و تکمیل سیک:  تبصره 

ریزي صید میکتوقیده ، ذخایر و تعیین توده زنده و پایش روند صید بوده و شیالت بسته به وضعیت ذخائر نسـبت بـه   

  .  افزایش ، کاهش و یا توقف صید اقدام خواهد نمود

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

ه شـده اسـت وپـس از ابـالغ تمـامی بهـره       تهیـ و یک تبصره  بند  25ماده و در 7این آیین نامه درقالب یک مقدمه ، 

برداران ملزم به رعایت آن بوده وتازمانیکه نسخه جدیدي از آن تهیه نشده وتغییراتی در آن اعمال نشده باشد بـه قـوت   

  .خود باقی است

 


