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 28/11/98 تاریخ مقررات شناسه

 وارداتی های چوب ای قرنطینهواردات چوب با پوست و شرایط  تالمشکبررسی  عنوان 

مرجع طرح 

 موضوع
 (1)پیوست شماره  06/05/98مورخ  8775طی نامه شماره ؛ ایران مبلمان صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه

 شرح دستور

 مصالح و سوخت تامین برای که زمانی چه ،است وابسته هانآ به بشری جوامع زندگی که باشندمی کاالهایی جزو کاغذ و چوب

 .دننمایمی نقش ایفای...  و نئوپان فیبر، فشرده، اوراق صورت به که در زمان حال چه واند قرارگرفته استفاده مورد...  و ساختمانی

)طرح تنفس  چوب برداشت درخصوص شده وضع هایمحدودیت و شمال هایجنگل اندک وسعت به توجه با حاضر حال در

 طورهمین و کشور هایجنگل حفظ برای چوب واردات بنابراین. نیست پذیرامکان داخلی منابع طریق از نیاز این تامین ،1جنگل(

 . است ناپذیراجتناب امری داخلی نیازهای تأمین

 هایچوب با مخرب عوامل این. است بوده مواجه ایقرنطینه هایبیماری و آفات ورود بزرگ خطر با همواره واردات دیگر طرف از

 . شود مقصد کشور هایجنگل به سنگین خسارت باعث تواندمی استقرار صورت در و یافته انتقال دیگر کشور به کشوری از آلوده

 توسعه ششم ساله پنج برنامه قانون 38 مادهذیل  کاغذ، و چوب نیازصنایع تامین در کشور چوبی صنایع توانایی عدم به توجه با

شماره    ست  سهیالت  گردید مکلف دولت ،(2)پیو سعه  جهت الزم ت  چوب با مرتبط صنایع  اولیه مواد واردات و چوب زراعت تو

 انواع بازرگانی سللود نیز راسللتا همین در ،دهد قرار آنان قرارداد طرف کشللاورزان و صللنایع صللاحبان اختیار دررا ( سلللولزی)

 چوب واردات در اکنون هم اسللاسللی مشللکل اما گردید، تعیین صللفر، چیپس و هیزم کاتین، بینه،گرده مانند چوبی مقطوعات

ست  صوبه چرا که به موجب  نی شماره    04/04/1392 مورخ ک49111ت/77980 شماره  به هیات وزیران، م ست   موانع (3)پیو

  قانونی مراجع از مجوز دریافترفع گردید اسللت لکن منوب به  حفاظتی و بهداشللتی موازین رعایت با پوسللت با چوب واردات

ست.   ذیربط ستگاههای  برخی مقرراتاز این رو  شده ا  واردات روند شدن  کند به منجر ،نباتات حفظ سازمان  جمله از دولتی د

  و آفات واردات از جلوگیری عنوان تحت سلللازمان، این وظایف راسلللتای در ، کهنباتات حفظ سلللازماناز آن جمله  شلللود می

فقط برای  درواقع) .اسلللتنموده ممنوع کشلللور به را پوسلللت با چوبی مقطوعات انواع واردات کشلللور، به گیاهی هایبیماری

  (.مقطوعات چوبی به طور کامل پوست کنده شده مانند الوار مجوز صادر میگردد

  و گاما اشعه  از استفاده  برماید، متیل گاز از استفاده مثل البته روش هایی برای ضدعفونی کردن چوب با پوست نیز وجود دارد   

میتواند است که ماید و فسفین چوب با گاز های متیل بر ونی کردنضد عف که متداول ترین آنها حرارتی تیمار روش از استفاده

ستفاده  قبل دهه دو حدود از اوال اما؛ ببرد بین از را آن آفات و موجودات زنده  برای بودن مخرب سبب  به برماید متیل گاز از ا

  سازمان ایران، مبلمان صادرکنندگان و تولیدکنندگان اتحادیه اظهار به بنا ثانیا و گردیده ممنوع کشورها از بسیاری در ازن الیه

  استفاده با حال درهمین و داندمی ممنوع را ایران خاک در برماید متیل گاز از استفاده با ضدعفونی عملیات انجام نباتات، حفظ

 .دکنمی مخالفت نیز برماید متیل گاز جایگزین بعنوان فسفین گاز از

                                                           
برداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون زیست، هرگونه بهرهمحیط از حفاظت جهت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه: در   38از قسمت )ف( ماده   1به موجب بند  -1

برداری چوبی تبصره ذیل این بند می افزاید: بهره  .باشد رسد، مجاز به تمدید قرارداد نمی و دولت در ارتباب با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میبرنامه را ممنوع است  

 .کن در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه خواهد بودده و ریشهدر طرحهای جنگلداری طی سالهای اول تا سوم اجرای قانون برنامه توسعه صرفاً از درختان شکسته، افتا
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که  خواهد دادواردات مقطوعات چوبی با رعایت اصول بهداشتی، کبود مواد اولیه صنایع را جبران و میزان تولید را افزایش 

 شود. کار عالوه بر کاهش فشار بر جنگل، به عنوان بخشی از برنامه های حمایت از جنگل نیز تلقی میاین

ایرادات و مشکالت 

 مطروحه

 از چوب برداشللت درحالیکه اسللت افزایش به رو چوبی مصللنوعات انواع تولید برای اولیه ماده بعنوان چوب به صللنایع نیاز 

صلی  منبع این از پیش که شمال  هایجنگل ست  بوده چوب تامین ا ست  با چوب واردات ممنوعیت دارد، قانونی منع ا   پو

 .شود می احساس شدت به اولیه ماده تامین به صنایع نیاز که است شده سبب نیز

  ست به مثابه محافظی برای چوب می شد و واردات پو ست  بدون چوب با سیب  دلیل به پو   زیاد، هایهزینه ایجاد و پذیری آ

 .نیست صرفه به مقرون

  ست برای ستفاده  مورد صنایع  تمامی واردات چوب با پو  رفع بر دارد و عالوه همراه به باالیی اقتصادی  صرفه  و قرارگرفته ا

  مقابل در اما. گیرد قرار اسللتفاده مورد نیز بیشللتر افزوده ارزش با محصللوالتی صللادرات و تولید در تواندمی داخلی نیاز

  اقتصلللادی توجیه  فاقد   بعنوان جایگزین آن،  چیپس واردات یابد،   ادامه  تنه  و بینه  گرده واردات در ها ممنوعیت  چنانچه  

 .است

بندی جلسه جمع

 گروه تخصصیکار

04/09/98 

 و گردید برگزار 12کمیته ماده  دبیرخانه محل در 1398 آذرماه 4 تاریخ در موضوع بررسی برای کارگروه تخصصی نشست

 وزارت و کشور آبخیزداری و مراتع جنگلها، سازمان زیست، محیط از حفاظت سازمان کشور، نباتات حفظ سازمان از نمایندگانی

 .پرداختند عوموض پیرامون بحث به خصوصی بخش فعاالن کنار در جلسه این در تجارت و معدن صنعت،

 صنایع از حمایت در نیز تجارت و معدن صنعت، وزارت سلولزی و نساجی صنایع دفتر مدیرکل معاون اسفندیاری، محمد علی

 و چوب صنایع در که است کاتین و( بینه گرده) تنه چوب واردات یرای درخواست بیشترین که نمود اذعان چوب کننده مصرف

 اما 92 تیرماه مصوبه در ضدعفونی برای معین شرایط ذکر با واردات امکان به دولت تصریح علیرغم و شود می استفاده کاغذ

 این بر ترجیح کشورها اکثر در که است درحالی این. نماید می ممانعت پوست با چوب ورود از همچنان نباتات حفظ سازمان

 هم اره خاک و پوست ضایعات حتی که چرا شود ایجاد باالتری افزوده ارزش و شود کمتر ها هزینه تا شود وارد تنه که است

 .میگیرد قرار استفاده مورد

 از جلوگیری نباتات حفظ سازمان وظایف از یکی که نمود اشارهنیز  کشور نباتات حفظ سازمان قرنطینه معاون قائمیان، مهدی

 موظف دیگر طرف از. است پیشگیرانه های سیاست اجرای به ناگزیر سازمان لذا است، کشور داخل به ها بیماری و آفاتورود 

 ضدعفونی توانیم نمی ما و هستند طبیعی های جنگل ما های جنگل که چرا هستیم جنگل از حفاظت های طرح اجرای به

 مطلوب که داشت اشاره و پرداخت ضدعفونی های روش انواع تشریح به ادامه در وی .خورد می هم به سیستم اکو چون کنیم

 صدمات خاطر به گاز این از استفاده در محدود سهمیه دلیل به ما اما است بروماید متیل با ضدعفونی روش از استفاده صنایع

 مطلوب رسد می نظر به که است حرارتی تیمار روش پیشنهادمان و نداریم واردات به سهمیه تخصیص امکان محیطی زیست

 به قرار اگر و است مبدا در ضدعفونی ،نباتات حفظ سازمان نظر که نمود اعالم نهایت دروی  .است بر هزینه چون نیست صنایع
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 کشور شمال در خصوصا باغات و ها جنگل از قبول قابل فاصله که شود تعیین کار این برای محلی باید باشد مقصد در ضدعفونی

 .باشد داشته

 موافقت آن با و نمودند تاکید نباتات سازمان مواضع بر موکدا زنی زیست محیط سازمان و ها جنگل سازمان از حاضر نمایندگان

 .نمودند

 پیشنهاد دبیرخانه

  رسید  جمعبندی به پیشنهادی زیر محور سه در مربوطه کارگروه تخصصینشست 

  شور  در ضدعفونی  تجهیزات ،ها هزینه کاهش و مبدا در ضدعفونی  محوریت باو با حمایت دولت )حداقل در یک   مبدا ک

 گیرد. صورتقبل از ورود چوب به کشور  عفونی ضدعملیات  تا مستقر شودماه(  3کشور مبداء و حداکثر ظرف مدت 

 محل یکحداکثر ظرف مدت یک ماه، موضوع،   اصلی  متولی بعنوان نباتات حفظ سازمان  مقصد،  در ضدعفونی  محوریت با  

 دهد. پوشش را زیستی و فنی و اقتصادی مالحظات که کند معین را انجام کار روش یک و مشخص

 می گردد مطرح ورودی حقوق درصد 4 حذف پیشنهاد ی واردات در این حوزه،ها هزینه کاهش به منظور. 

مستندات و 

 مدارک پشتوانه

 ایران  مبلمان صادرکنندگان و انجمن تولیدکنندگان 06/05/98مورخ  8775نامه شماره  .1

 1395توسعه مصوب  ساله ششم پنج برنامه قانون 38 ماده .2

صوبه  .3 سهیل   با چوب واردات موانع رفع م ست )ت شتی  موازین رعایت با چوب واردات در پو شماره    و بهدا حفاظتی( به 

 04/04/1392 ک مورخ49111ت/77980 شماره
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