اطالعیه
قبل توجه صیادان ماهی استان کرمانشاه
ا
موضوع :دستورالعمل صدور پروانه عادی صید ماهی با قالب در سال 1392
هقررات هربَط بِ صدٍر پرٍاًِ صیدهاّی با قالب در رٍدخاًِ ّا ٍ آبْای داخلی کشَر بِ استثٌاء استاًْای گیالى ،
هازًدراى ٍ گلستاى بِ شرح زیر هی باشد:
 - 1شرٍع فصل صید از اٍل خرداد هاُ لغایت پاًسدّن بْوي هاُ تعییي هی گردد.
 - 2اعتبار پرٍاًِ صادرُ از تاریخ صدٍر بِ هدت یک هاُ هی باشد .بدیْی است پس از پایاى تاریخ اعتبار هتقاضیاى
هَظفٌد برای دریافت پرٍاًِ هجدد هراجعِ ًوایٌد.
 - 3بْاء پرٍاًِ صید هاّی پٌجاُ ّسار ریال است کِ در هقابل ارائِ رسید باًکی صادر هیگردد.
 - 4تعداد هجاز صید رٍزاًِ دُ قطعِ هاّی تعییي هی گردد.
 - 5صید در رٍدخاًِ ّای حفاظت شدُ  ،صید آزاد هاّیاى ٍ هاّیاى غضرٍفی هوٌَع است.
 - 6هاّیگیری در قسوتْایی کِ از طرف سازهاى آب هٌطقِ ای هوٌَع اعالم گردیدُ است  ،هجار ًوی باشد.
موضوع :دستورالعمل صدور پروانه عادی صید ماهی با توردر سال 1392
هقررات هربَط بِ صدٍر پرٍاًِ صید هاّی با تَر بدٍى استفادُ از قایق هَتَری در آبْای آزاد حَزُ استحفاظی
استاى کرهاًشاُ بِ شرح زیر هی باشد:
 - 1شرٍع فصل صید از تاریخ پاًسدّن خرداد هاُ لغایت بْوي هاُ تعییي هی گردد.
 - 2زهاى صید سِ رٍز آخر ّفتِ (چْارشٌبِ  ،پٌجشٌبِ ٍ جوعِ ) کِ بر رٍی پرٍاًِ رٍز ّای هجاز صید قید
گردیدُ
 - 3تَر هَرد استفادُ باید یک رشتِ تَر سالیک با چشوِ ّای چْل هیلی هتر بِ باال باشد.
 - 4بْای پرٍاًِ یک هیلیَى ٍ پاًصد ّسار ریال در هقابل ارائِ فیش باًکی صادر هیگردد.
 - 5هیساى برداشت هاّی بِ ًام صیاد ٍدر ّر رٍز سی قطعِ است .
 - 6صید در رٍدخاًِ ّای حفاظت شدُ  ،صید آزاد هاّیاى ٍ هاّیاى غضرٍفی هوٌَع هی باشد.
واحد صدور پروانه شکار و صید اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه

