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 خاني، عزيز دكتر خاني، حسين دكتر زارع، قمري دكتر معصومي، دكتر جعفري، مصطفيجلسه دوم با حضور آقايان دكتر 

 تحقيقات مؤسسه محل در عراقي مهندس و غازاني فرحناك مهندس ، خوشنويس مهندس پرهيزكار، دكتر كالگري، دكتر

  .گرديد تشكيل كشور مراتع و جنگلها
 و تهيه نحوه  با ارتباط در سخناني جعفري، دكتر آقاي جناب زحمات از تشكر ضمن معصومي دكتر آقاي جناب ابتدا در

 جنگلها، سازمان طرف  از اي اليحه اينكه دليل به نمودند اشاره همچنين ايشان .نمودند ايراد مربوطه شنويس پي تدوين

 ناي در قلمه و نهال بذر، مقوله جانمايي  براي زمان بهترين اكنون هم شده، تهيه مجلس به ارائه جهت آبخيزداري و مراتع
 در .گيرد قرار كار دستور در كتابچه تدوين تا شود انجام  سريعتر هرچه نويس پيش اصالحات است بهتر لذا .است اليحه

 نكته اين به اجرا در ايشان، نظر به بنا .نمودند ذكر مفاهيم بيان را، نويس پيش ارائه هدف جعفري دكتر آقاي جناب ادامه

 منابع موضوع نيز نهال و بذر مؤسسه قانون در و نداشته ايران كشور در روشني تكليف جنگلي نهالهاي و بذور كه هايم رسيد

 الزم و است اساسي و استراتژيك بحث يك نهالستان مقوله كه نمودند اظهار ايشان .ندارد جايگاهي مرتع و جنگل طبيعي،

 نمودند اشاره و داده توضيح ار آن اجراي تا نويس پيش تهيه مراحل جعفري دكتر .شود عمل تشكيالتي زمينه، اين در است

 سه قواي سطح در تفاهم بعدي مراحل كشور، مراتع و جنگلها تحقيقات مؤسسه و كارگروه اعضاي نظر اجماع از پس كه

  .باشد مي اجرا و اقدام برنامه، تدوين گانه،
  :از بودند عبارت نهال و بذر هدفمندي و ساماندهي كارگروه محترم اعضاي نظرات اهم

  .ضمايم كاهش اساسي، مسائل به بيشتر تمركز موجود، نويس پيش سازي خالصه -

  .باشد مشخص نيز مرتعي بذور جايگاه كه نحوي به نويس پيش عنوان اصالح -

  .مرتع و جنگل نهالهاي و بذور مقوله براي متولي نمودن مشخص بر تمركز -

  .استاندارد نهالستانهاي احداث -
  

 ليست و فرحناك مهندس آقاي توسط كاشت، براي مناسب رتعيم ههاي گون ليست كه گرديد مقرر نهايت در

 .شوند ارائه كارگروه به كالگري دكتر آقاي توسط مختلف، استانهاي جهت كاشت مناسب صنوبر كلنهاي


