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 های کشوررداری و مدیریت جنگلبرنامه بهینه سازی پایش، حفظ، بهره ب

 
وزارت جهاد کشاورزی و به استناد  21/1۰/1۳۹1مورخ  ۳2۸۵۰/۰2۰بنا به پيشنهاد شماره  2۷/۹/1۳۹2هيأت وزیران در جلسه مورخ 

ـ برنامه بهينه سازی پایش، حفظ، بهره 1۳۸۹( قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسالمي ایران ـ مصوب 14۸ماده )تبصره 
 :برداری و مدیریت جنگل های کشور را به شرح زیر تصویب نمود

 :در این تصویب نامه، اصطالحات زیر در معاني مشروح مربوط به کار مي روند ـ1ماده

 .استفاده از ظرفيت های قابل تحمل اکولوژیکي و اقتصادی در چارچوب مدیریت پایدار جنگل ها برداری از جنگل:الف ـ بهره 

مجموعه جنگلي طبيعي یا دست کاشت با محدوده معين که به دليل موقعيت مکاني مناسب و قابليت های  ب ـ پارک جنگلی:

ی، تفرجي، زیست محيطي و حفاظتي، مدیریت و استفاده مي شود و به طبيعي و جذابيت ها برای تأمين هدف های تفریحي، گردشگر
 .سه دسته پارک جنگلي طبيعي، طبيعت و دست کاشت تقسيم مي گردد

جنگلي که به علت شرایط خاص رویشگاه از قبيل شيب، حساسيت خاک به فرسایش، استعداد زمين به لغزش  ج ـ جنگل حفاظتی:

و بوم ساخت های )اکوسيستم( جنگل، حفظ منظر، زمين آبي و نظایر آن تحت مدیریت خاص قرار و رانش، خطر نابودی ذخایر جنگلي 
 .مي گيرد

 .محصوالتي از قبيل ریشه، برگ، صمغ، مان، گال و پوست گونه های جنگلي دـ محصوالت غیرچوبی:

برنامه ای شامل محورهای کلي طرح های مدیریت منابع جنگلي و ارتباط آن با سایر فعاليت ها در سطح  برنامه ملی جنگلی:هـ 

 .ملي و منطقه ای به منظور اعمال مدیریت پایدار جنگل

سند مدوني از مجموعه فعاليت های اجرایي مرتبط با هم که براساس شاخص ها و نشانگرهای  وـ طرح مدیریت منابع جنگلی:

 .پایدار جنگل برحسب زمان و مکان برای محدود ه ای از جنگل تهيه مي گرددمدیریت 

وزارت جهاد کشاورزی موظف است بهره برداری از جنگل های کشور را در چارچوب طرح مدیریت منابع جنگلي براساس  ـ۲ماده

 .داست، ساماندهي نمای« ت دولتدفتر هيأ»شاخص ها و نشانگرهای مدیریت پایدار جنگل به شرح پيوست که تأیيد شده به مهر 

وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محيط زیست و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی  ـ1تبصره

رئيس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسته های اجرایي حصول شاخص ها و نشانگرهای موضوع این ماده را ظرف یک سال 
 .نمایدتهيه و اجرا 

بهره برداری از جنگل هایي که تحت پوشش طرح های مدیریت منابع جنگلي نيستند تا زماني که برای آنها طرح مدیریت  ـ۲تبصره

ـ و اصالحات بعدی آن 1۳4۶منابع جنگلي تهيه و اجرا نشده است، تابع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع ـ مصوب 
 .مي باشد

( قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها ۳( الحاقي به ماده )۷رداری از محصوالت غيرچوبي صرفاً براساس تبصره )بهره ب ـ3ماده

 .ـ مجاز مي باشد1۳۷۶و مراتع ـ مصوب 

وزارت جهاد کشاورزی موظف است برنامه ملي جنگل های کشور را متناسب با شرایط رویشي مناطق پنجگانه )هيرکاني،  ـ۴ماده

ي، زاگرسي، ایران توراني و خليج فارس و عماني( با تأکيد بر اصل حفاظت و توسعه پایدار ظرف یک سال تهيه و به هيأت ارسباران
 .وزیران ارئه نماید
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سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری موظف است با همکاری سازمان های جنگل ها، مراتع و آبخيزداری  ـ ۵ماده

نسبت به تعيين و ثبت یک منطقه در هر یک از مناطق رویشي پنجگانه جنگل های کشور به عنوان  کشور و حفاظت محيط زیست
 .ميراث طبيعي ملي و جهاني در چارچوب قوانين مربوط مبادرت نماید

ـ سازمان ميراث فرهنگي، صنایع دستي و گردشگری موظف است منابع مورد نياز برای اجرای این ماده را از محل بودجه مومي، ع تبصره 
 .ردیف های درآمد ـ هزینه و سایر منابع در اختيار تأمين نماید

سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور موظف است اجرای طرح های جنگلداری در شمال کشور را به نحوی برنامه  ـ ۶ماده

)شکسته، افتاده، ریشه کن، آفت زده( ریزی و مدیریت نماید که چوب حاصل از بهره برداری جنگل، صرفاً از درختان آسيب دیده 
 .وعمليات پرورشي تأمين گردد

به منظور کاهش فشار جنگل نشينان و روستاهای حاشيه جنگل بر منابع جنگلي و جایگزیني سوخت های فسيلي به جای  ـ۷ماده

برنامه ریزی نماید که واحدهای  چوب و هيزم، وزارت نفت موظف است با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری کشور به نحوی
توزیع نفت و گاز مایع به منظور دسترسي آسانتر ساکنان روستاهای باالی بيست خانوار به سوخت های فسيلي در مکانهای مناسب 

 .مستقر شوند

اری ه و با همکوزارت جهاد کشاورزی موظف است نقشه جنگل های کشور را مبتني بر استانداردهای حدنگاری )کاداستر( تهي ـ 8ماده

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نسبت به اخذ سند مالکيت آن با احداث خط تنسيق و تعيين مرز حایل انفال و مستثنيات اشخاص 
اقدام نموده و همزمان با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و کشور با ایجاد سامانه مناسب نسبت به کنترل مساحت جنگل ها 

 .تخلفات مربوط اقدام نماید و پيشگيری از

وزارت جهاد کشاورزی موظف است منابع مورد نياز برای اجرای این تصویب نامه را از محل بودجه عمومي، ردیف های درآمد  ـ9ماده

 .ـ هزینه و سایر منابع در اختيار تأمين نماید

نامه موظف است گزارش روند اجرای آن را به  وزارت جهاد کشاورزی به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای این تصویب ـ1۰ماده

 .صورت ساالنه به هيأت وزیران ارائه نماید
 

 
 


