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مقدمه :
مديريت صيد فانوس ماهيان از جنبه هاي مختلف حائز اهميت است  .لذا به منظور برنامه ريزي الزم براي دستيابي به مي زان
بهينه صيد هدف ( ميکتوفيده )  ،برداشت از ذخاير و منابع آبزي کمتر برداشت شده ي ا برداش ت ند ده و ب ه منظ ور س اماندهي
واعمال مقررات قانوني درآبهاي درياي عمان  ،خصوصا ماده  3قانون حفاظت وبهره برداري از من ابع آب زي و م واد 55 ، 56 ، 77
و 57آيين نامه اجرايي قانون مذکور وهمچنين بندهاي  13 ، 11 ،2و 22وظايف سازمان شيالت اي ران و س ايرالزامات و دس تور
العمل هاي ابالغي از جمله ابالغيه وزارت محترم کدور به شماره  12631مورخ  ، 1317/5/27اين آيين نامه درقالب يک مقدمه
و شش ماده و در بيست ودو بند تهيه شده است وپس از ابالغ  ،تمامي بهره ب رداران مل زم ب ه رعاي ت مف اد آن ب وده وتازمانيک ه
نسخه جديدي از آن تهيه ندده وتغييراتي در آن اعمال ندده باشد به قوت خود باقي است.

ماده يک -قوانين و مقررات
:1-1رعايت قوانين و مقررات مربوطه کدوري  ،سازمان شيالت ايران و کنوانسيون هايي که کدور درمقابل آنها متعهد م ي باش د
براي تمامي شناورهاي فعال در صيد فانوس ماهيان الزامي است .

ماده دو -اجازه فعاليت شناور
 : 2-1اجازه صدور مجوز صيد شناور براساس درخواست ذينفع از سوي مجري توسعه پايدار صيد ف انوس ماهي ان ب ه ش يالت
استان ارسال مي شود.

 : 2-2قبل از صدور اجازه فعاليت هر شناور  ،الزم است آمار صيد تخليه ارائه شده از سوي شيالت اس تان ک ه مرب وه ب ه دوره
قبلي صيد است توسط ذينفع دريافت وهمراه با درخواست جهت اخذ مجوزبه مجري توسعه پايدار فانوس ماهي ان ش يالت ارائ ه
گردد.
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 :2-3مجوز صيد يا مجوز سفر صيادي به مدت دوره زماني  76روزه توسط شيالت استان پس از بررسي سوابق و م دار

مببت ه

شناور از جمله تطبيق آمار تاييد شده شيالت مبني بر تخليه صيد و عدم محرومي ت ب ه دلي ل تخل ف ص يد در مح دوده مج از
صيدگاهي مطابق با چارچوب مديريت صيد حجمي که متعاقبا آورده مي شود صادر مي گردد.
 : 2-7درصورتيکه شناور از بابت فعاليت هاي صيادي قبل خود مرتکب تخلف شده و به جريمه اي محکوم ش ده باش د ارائ ه ه ر
گونه مجوز از سوي شيالت استان براي شناور و ناخداي متخلف ممنوع است .
 : 2-6شناوري که براي اولين بار براي صيد فانوس ماهيان اقدام مي نمايد  ،الزم است قبل از ص دور مج وز م ورد بازدي د ق رار
گرفته و تجهيزات صيادي  ،دريانوردي و امکانات نگهداري محصوالت آن توسط کارشناس ذيربط مورد تاييد قرار گيرد.
 -2-5در راستاي بومي سازي کارکنان شناورهاي صيادي فانوس ماهيان مي بايس ت ح داقل  22درص د ت ا ابت داي آب ان س ال
1317و حداقل  72درصد تا پايان سال  1317از کرو هرشناور از نيروهاي ايراني استفاده شود .در س ال  1311ني ز بايس تي در
دو مرحله (هرسه ماه ) معادل  22درصد نيروها جايگزين شوند بطوريکه از اول آبان  1311مي بايست  12درص د نيروه اي ه ر
شناور ايراني باشند.
تبصره :شناورهايي که تا پايان سال  1317نيروهاي خودرا تا  12درصد از نيروه اي ايران ي اس تفاده کنن د م ورد تد ويق ق رار
خواهند گرفت .
 -2-7کليه شناورهاي صيادي فانوس ماهيان ملزم به نصب سامانه کنترل تردد ماهواره اي آنالين شيالت مطابق با برنامه مصوب
ذيربط قرار دارند .و عدم کارکرد سامانه به هر دليلي باعث داللت کدتي به بندر براي رفع اشکال م ي باش د  .همچن ين ک ارکرد
مناسب بي سيم نيز از همين رويه تبعيت مي نمايد.
 -2-1در راستاي حفظ و احياي ذخاير و کاهش تالش صيادي وارده به ذخيره آبزيان واعمال فصل ممنوعي ت ص يد در بهت رين
بازه هاي زماني هر ساله اقدام مي گردد.

ماده سه  -جمع آوري آمار و اطالعات صيد
 : 3-1آمار صيد شناورها در پايان هر دوره به صورت تمام شماري در مراکزتخليه صيد و بنادر مربوطه درقالب فرمت هاي تعيين
شده تکميل مي گردد و گزارش آن توسط ناظر تخليه به شيالت استان اعالم مي گردد  .تاييديه مربوطه به مجري توسعه پاي دار
صيد فانوس ماهيان اعالم تا در ارائه اجازه نامه صيد فصل بعد توسط مجري توسعه پاي دار ص يد ف انوس ماهي ان لح ا گ ردد.
بديهي است عدم ارائه اين تاييديه موجب عدم صدور اجازه نامه صيد خواهد شد.
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 : 3-2نحوه نمونه گيري از بلوکهاي فانوس ماهيان بر اساس دستور العمل ضميمه شده در صورت جلسه سومين ندس ت کميت ه
فني به شماره  /76211م ص مورخ  11/12/22صورت مي گيرد.

ماده چهار -عمليات صيد
 :7-1در اين روش صيد  ،فانوس ماهيان صيد هدف اصلي و صيد يال اسبي بعنوان صيد مکمل منظور خواهد شد .لذا درص ورت
صيد گونه هاي تحت فدار و در معرض خطر شامل ال

پدت هاي دريايي  ،کوسه ماهيان و  ...شناور ملزم به آزادس ازي آب زي

زنده آنها بالفاصله پس از صيد مي باشد .و ناظر مقيم شناور نيز در اين مورد نظارت و تاکيد خواهد داشت.
 : 7-2شروع عمليات صيداز طلوع تا قبل از غروب خورشيد بوده و شب هنگام صيد ممنوع مي باشد.
در فرايندمديرت صيد حجمي ،محدوده صيدگاهي به دو بخش تقسيم مي شود  :
الف  -صيدگاه اختصاصي اول (طول جغرافيايي  درجه تا  درجه خارج ازآبهاي صيد سنتي و فرا ساحلي شيالتي فاصله
21مايلي از خط مبدا ساحل و عمق باالتر از  122متر) 
ب  -صيدگاه اختصاصي دوم (طول جغرافيايي  5درجه و  2دقيقه تا  درجه و  2دقيقه خارج از آبهاي صيد سنتي و فرا
ساحلي شيالتي فاصله  22مايلي از خط مبدا ساحل و عمق باالتر از  122متر) 
شروع صيد هر کدتي از صيدگاه اول است و کدتي طي دوره مجوز صيد  5روزه اول مي تواند با متوسط تقريبي صيد روزانه
حدود  5تن تا مقدار حداقل  22تن ميکتوفيده صيد نمايد که با احتساب ميانگين صيد روزانه حدود  5تن محاسبه تعداد روزهاي
مجاز صيد در صيدگاه دوم انجام مي شود که  5روز اجازه صيد در صيدگاه دوم با هدف صيد مکمل و ضمني را خواهد داشت
(.همچنين ميزان صيد مکمل و ضمني دوره اختصاصي اوليه از مدت زمان اختصاص يافته صيد مکمل و ضمني مرحله دوره
کسر مي شود ).بد يهي است در صورتيکه ميزا ن صيد فانوس ماهيان تعيين شده در صيد گاه اول کمتر از حد مدخص شده
باشد به نسبت محاسبه  5تن در روز از مدت زمان فعاليت در صيد گاه دوم کسر مي شود  .مديريت صيد حجمي با مدل مذکور
پس از سه ماه مجددا" ارزيابي و بازنگري خواهد شد .
 :7-3شناور موظف است آمارصيد و اطالعات روزانه را در کتابچه عمليات صيد (  ) Log bookدر همان روز ثبت نموده
ودرپايان دوره ،و پايان دوره 76روزه برگهاي ذيربط اين دفترچه را به معاونت صيد وبنادرماهيگيري شيالت استان تحويل نمايد(.
پست الکترونيکي گروه آمار صيد شيالت مرکز ) skh981@yahoo.com
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ماده پنج  -تخليه و جابجايي صيد
 : 6-1الزم است خروج و ورود شناور در بندر ثبت واعالم گردد .بنادر صيادي تخصيص يافته براي تخليه وب ارگيري هري ک از
شناورها طي جدولي با پيدنهاد شيالت استان هرمزگان و تاييد مجري توسعه پايدار ص يد ف انوس ماهي ان ص ورت خواه د
گرفت .بديهي است عدم اعالم موضوع باعث عدم صدور اجازه نامه صيد مي شود.
 :6-2تمامي شناورها موظف مي باشند فقط با حضور نماينده شيالت نسبت به تخليه صيد در بندر مربوطه اق دام و صورتجلس ه
تخليه صيد بايد به امضاء نمايندگان اداره کل شيالت و شرکت يا ناخداي کد تي رس يده و ممه ور ب ه مهرکد تي و مه ر بن در
صيادي ذيربط باشد .در فرم تهيه شده نام کارخانجات پودر ماهي و کارخانجات توليد خ ورا

آبزي ان و س اير مراک ز ف راوري و

ميزان تحويلي به آنان نيز ثبت مي شود.
 :6-3شناورها موظف مي باشند حداقل  72ساعت قبل از انجام تخليه صيد ،مراتب را به شيالت اعالم نمايند.
 :6-7جابجايي صيد در دريا به هر روش و دليلي ممنوع مي باشد و کل صيد مي بايست با حضور نماينده شيالت استان در بندر
صيادي انجام شود درصورتيکه در آينده درخواست براي استفاده از شناور پدتيبان بد ود اي ن فعالي ت باي د ب ا کس ب اج ازه از
شيالت در چارچوب آئين نامه جداگانه اي که ارائه خواهد شد صورت گيرد.
 -6-6مالکان شناورهاي صيادي الزم است به توصيه هاي شيالت در مورد شرايط قابل اجرا در شناورهاي صيادي جهت آم اده
سازي و فرآوري مقدماتي فانوس ماهيان در دريا براي توليد محصوالت غير پودري توجه نمايند.
 : 6 – 5مالک شناور و يا نماينده آن موظف مي باشد شرکتها يا کارخانجات تحويل گيرنده صيدفانوس ماهيان را به اداره ک ل
شيالت اعالم نمايد(شيالت استان موظف است اين اعالم را مبنا صدور مجوز دوره اي قرار دهد) .
 : 6 -7پيرو جلسه مورخ  17/1/17در استان هرمزگان ناوگان صيد فانوس ماهيان موظف به تدکيل کنسرسيوم و يا ه ر تد کل
ديگر ظرف مدت يک ماه بوده و طي اين دوره مي بايست نمايندگان رسمي خود را اعالم نمايند.

ماده شش -ساير
 : 5براساس مواد  55 ، 56و 57آئين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آب زي کد ور  ،ناخ دا و ذينفع ان ش ناور
موظف به رعايت ضوابط ومعيارها تعيين شده  ،همکاري با نماينده شيالت  ،تامين تسهيالت رفاهي  ،بيم ه اي و ت امين هزين ه
هاي مربوه به بازرسي احتمالي توسط مالک شناور مي باشند.
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