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 مقدمه: 

 

– اجتماعی مختلف ابعاد در روستايی بخش كه است داده نشان امروز به تا گذشته از روستايی جامعه تحوالت بررسی  

 كه آن از پيش كشورمان روستايی جوامع است.بوده  روبرو اساسی دشواريهاي با مختلف سطوح در اكولوژيكی و اقتصادي

 قرارگيرند،« توسعه»و «  توانمندسازي » يا« زدايی محروميت»برنامه ريزي هاي  هدف و خطاب مورد مشخص كامالً بطور

از . داشته اند قرار آن اجرايی متفاوت بخشهاي در كشور كل فرهنگی اجتماعی اقتصادي، كالن هاي برنامه و سياستها از متاثر

اقدامات نظام مقدس جمهوري اسالمی ايران و دولتها ، نشان ميدهد در مقاطعی از اجراي برنامه هاي توسعه در سوي ديگر 

آن ارتقاء شاخص هاي صورت هماهنگی بين دستگاههاي اجرايی شاهد رشد و توسعه روستاها بوده ايم  كه مثال بارز 

تغييرات ايجاد مركز جمعيتی توسعه يافته كه در نتيجه ی مناطق ، افزايش ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماع ،زيربنايی 

  را به دنبال داشته است.و تبديل روستاها تقسيمات كشوري 

ها و درهم تنيدگی موضوعات روستايی با ساير بخشها نيازمند هماهنگی همه اجزاء هاي متنوع در روستاوجود ظرفيت

 است.

درصد جمعيت روستايی  62اما جايگاهی براي روستاها قايل نبود. بايد باور داشت توان جهش توليد را دنبال نمود نمی 

كنند و نقششان در توليد اندک وري پايين و پراكندگی اقليمی ، قومی و مذهبی در اين كشور زندگی میبا اراضی خود و بهره

 ريزي نمود.تاها در توليد برنامهاست بايد ابتدا اقتصاد روستا را به رسميت شناخت و سپس براي ارتقاء سهم روس

شامل  تنها گذاري تاثير اين. دارند مشاركت روستايی مديريتی نظام در متعددي سازمانهاي و ها دستگاه حاضر حال در

 كامالٌو عشايري  روستايی اقتصاد و اجتماع كه آنجا از بلكه. در تشكيالت خود دارند، نميشود روستا نهادهايی كه واحدي بنام

 خواهند اثرگذار نيزو عشايري  روستايی جوامع برنامه ريزي هاي و مديريت برماتی كه اقدا است،تصميمات ملی  به وابسته

 .بود

وظيفه مند نمودن دستگاههاي اجرايی و نهادهاي عمومی كشور در قبال روستاها در  برنامه اي، و طرح هر از پيش لذا

 از طرف ديگر،گردد .  جلوگيري روستايی مناطق آشفته بر مديريت اعمال ازقالب يک برنامه مشخص ضروريست بطوري كه 

را  روستايی هاي حوزه توان نمی ونبوده  پذير امكان اي منطقه برنامه ريزي از مالحظات جداي روستايی برنامه ريزي توسعه

در زمينه و دستگاهی  و منطقه ايهاي ملی  سياست تحقق براي اجرايی سازمانهاي و ها وزارتخانه قالب در كه ساختاري از

 روستايی، تمام هاي برنامه بيشتر يكپارچگی و هماهنگی منظور به و كرد مجزا است، تشكيل  شده هاي تخصصی/ بخشی 

 نمود. تجميع سازمان يک در را منفک شده واحدهاي

 و سهم منابع نشدن گرفته ناديده از اطمينان و تصميمات و برنامه ها بازبينی و مستمر رصد اهميت، حائز نكته

وهله اول لذا در  اي است. گذاري ها و برنامه ريزي هاي ملی و منطقه در سياست روستايی جامعه حيات ملزومات

بايد به مناطق روستايی به عنوان سكونتگاه بخشی از شهروندان جمهوري اسالمی ايران نگاه كرد و در وهله دوم 

 )براساس اصل دوم و اصل سوم قانون اساسی( شفاف نمود.  را در وظايف حاكميتان سهم و نقش  آن

،  اداري، كشاورزي -تاسيس نهادي مجزا براي مناطق روستايی در اداره امور سياسینيازي به امر  اينتحقق 

  دارد. ... جداي از متوليان تخصصی آن در سطح كشور ن صنعتی، بهداشت، آموزش، انرژي، آب ، برق و
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 توسعه ابعاد مختلف است الزم يعنی. است فضايی و نگر كل ديدگاه يک مستلزم روستايی توسعه مسائلچرا كه 

با مالحظه تمامی عوامل  سيستماتيک صورت به( سياسی و فضايی-كالبدي اكولوژيک، اجتماعی، اقتصادي،) روستايی

 و نهادها مشاركت مستلزم لذا ست،ا گسترده ابعادي داراي روستايی توسعه كه آنجا گيرند و از قرار توجه مورد گر مداخله

 .استو عشايري  روستايی توسعه به مربوط هاي گيري تصميم در دولتی غير دولتی و مختلف دستگاههاي

 دستگاه هاي تخصصی اشاره نمود : اجراي كار توسط گذشته در موفق ت به عنوان نمونه ميتوان به تجربيا

 سال  26هزار كيلومتر راه روستايی ظرف  05آسفالت بيش از  -

سال  8خانوار طی مدت  65برگزاري جشن پايان محروميت زدايی برق با برقرسانی به كليه روستاهاي باالي  -

 توسط وزارت نيرو در دوران جهاد سازندگی 

 خانوار به اينترنت  65دسترسی تمامی روستاهاي باالي  -

 به صورت مجتمع براي روستاهايی كه در گذشته به صورت غير فنی آبرسانی شده بودند تأمين آب شرب پايدار -

  درصد جمعيت روستايی  85گازرسانی به  -

 

لذا بجاي تمركز امور توسعه روستايی در يک دستگاه كه خود با مشكالت عديده اي در حوزه تهيه نهاده ، 

كشاورزي و دامپروري به سنتی مواجه است الزم است دستگاهها نسبت توليد ، بازاريابی و تنظيم بازار ، تحوّل در 

به انجام وظايف قانونی خود در روستاها و مناطق عشايري مجاب نموده تا در قالب يک برنامه مشخص توسعه 

 روستاها را در حوزه هاي كشاورزي ، صنعت و خدمات و در بخشهاي اقتصادي ، اجتماعی و فرهنگی شاهد باشيم.

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

  

با همين متن و عنوان مطرح و پس از دو سال  2930شايان ذكر است اين پيشنهاد در سال 

گردش در كميسيون ها بدليل تداخل وظايف حوزه سياسيت گذاري ، برنامه ريزي و امور مالی 

راي  26با  29/2/2931در تاريخ و تمركز آن در وزارت جهاد كشاورزي با ساير دستگاه ها 

 نماينده حاضر در مجلس رد شد.  665رأي ممتنع از مجموع  9مخالف و  رأي 201موافق 
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 می توان گفت:  كه هدف طرح به خوبی تبيين نشده است. چنانچه اهداف طرح موارد زير باشدنشان ميدهد طرح اين بررسی 

نيروي انسانی و تشكيالت موضوع كوچک سازي شامل با توجه به ادغام سازمان هاي موجود  کوچك سازي دولت : –الف 

 و از سوي ديگر قطعاً هيئت مديره در مركز و استانها با اعضاي جديد به تشكيالت اضافه خواهد شد. محقق نخواهد شد 

هدف از اصالح ساختار چابكی و كارآمدي يک سازمان است چگونه می توان تصور نمود كه سازمان ذيل  اصالح ساختار :  -ب

 يک وزارتخانه داراي توانايی حاكميتی حداقل برابر سازمانی در مجموعه رياست جمهوري باشد . 

ت رسانی به روستائيان با تجميع سازمان هاي عنوان شده ذيل وزارت جهاد كشاورزي نه تنها خدم خدمت رسانی : –ج 

افزايش نمی يابد بلكه فعاليت هاي اقتصادي روستا صرفاً به بخش كشاورزي محدود خواهد شد. اين درحاليست كه در 

درصد ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي در روستا به بخش كشاورزي  01درصد اشتغال روستائيان و  05شرايط  موجود 

ن شرايط مطلوب نيست و بايد به سمتی حركت كنيم كه بخش هاي صنعت و معدن و تعلق دارد و خوب می دانيم كه اي

 خدمات در روستا به شدت فعال شوند تا بخش كشاورزي نيز پايدار بماند . 

عدم آسيب شناسی فعاليت هاي گذشته در قالب جهاد سازندگی ،  تحلیل گذشته ، وضع موجود و چشم انداز آینده : -د 

ر قالب توزيع مسئوليتها در دستگاههاي تخصصی و آينده پژوهی با تشكيل سازمان جديد از موضوعات فعاليت هاي فعلی د

 مهم است كه ميتواند تهديدات قطعی را به فرصت تبديل نموده و روستاها را گرفتار چرخه آزمون و خطا ننمايد.    

واحدهاي ياد شده در جايگاه قائم مقام وزير ساختارسازمانی پيشنهادي با ادغام مركز و تمرکز تصمیم گیري :  -هـ 

 ري پر توفيق تر از سازمان مركزي تعاون روستايی نخواهد بود. يجهادكشاورزي در مقام تصميم گ

 

 الف( کلیات : 

هاي متعدد را داشته باشد  اي بايستی توانايی ايفاي نقش توسعه روستايی موضوعی فرابخشی است سازمان توسعه

هاي هادي، بهسازي روستاها و ...(،  ر ابعاد مختلف از قبيل نيازهاي كالبدي )عمران روستايی، طرحبطوريكه بتواند د

هاي مهارتی و ...(، اقتصادي  اجتماعی و فرهنگی )آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، كتابخانه، ورزش، مساجد، آموزش

ها،  ..(، نهادي )مديريت روستا، دهياري)كشاورزي، صنعت و معدن و تجارت، خدمات، گردشگري، صنايع دستی و .

برنامه ريزي و هماهنگی را داشته شوراهاي اسالمی روستايی و ...(، زيست محيطی )محيط درونی و بيرونی روستا و ...( 

 .باشد 

با مشكالت جدي مواجه دانسته كه در اين امر نيز  وزارت جهاد كشاورزي تنها ماموريت خود را در توليد كشاورزي 

جز به فراموشی سپرده شدن توسعه روستايی نتايجی و واگذاري امور توسعه روستايی به اين وزارتخانه  است

 دربرنخواهد داشت . 

وجود تجارب گذشته در زمينه ادغام سازمانها و نهادها عليرغم ايجاد سازمان يا وزارتخانه هاي هم سطح و يا ارتقاء 

سطح تلقی نمی گردد و  ءساختار جديد زير نظر وزارت جهادكشاورزي ارتقاسطح سازمانی چندان موفق نبوده در حاليكه 

 و چندان توفيقی نخواهد داشت . بودهگی سابق به كاهش سطح سازمانی مواجه دقطعاً در مقايسه با وزارت جهادسازن
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اين سازمان داراي ساختاري چند بعدي در تخصص هاي گوناگون بوده و اصوالً فعاليت ها بر اساس طرح پيشنهادي 

ها در قالب بخشهاي تخصصی اين فعّاليت ها را انجام دهند  در حوزه روستا بسيار متنوع ميباشد و لذا الزم است دستگاه

 كه اين امر قطعاً از حوزه فعّاليت وزارت جهاد كشاورزي خارج است. 

چنانچه اين سازمان صرفاً با تجميع وظايف روستايی دستگاهها بدنبال  ريزي بخشی دركشور ، به نظام برنامه با توجه

برنامه ريزي امور روستايی بصورت فرابخشی باشد با همين استدالل يک سازمان مشابه نيز در ساختار اداري كشور )مثال 

ا موضوعات شهري را پيگيري نمايد و ديگر ضرورتی به زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي( ميبايست تأسيس گردد ت

 وجود وزارتخانه هاي متنوع نميباشد. 

اي بوده يا اجرايی و يا  رويكرد اين سازمان دقيقاً مشخص نيست. آيا اين سازمان داراي ماهيت توسعهاز سوي ديگر 

در ساختار طرح از سياستگذاري تا اجرا را كه . چريزي يا فقط عهده دار نظارت و هماهنگی ميباشد بدنبال راهبري و برنامه

 در سطح دهستان وظايف تعريف شده است .

نخواهد داشت. در حوزه بدنبال ورود سازمان در حوزه هاي تخصصی مانند آب بدليل مشكالت موجود چندان توفيقی 

هاي تخصصی يكپارچه در  سازمانبدنبال ايجاد و تقويت   آب، دنيا بدليل كمبود آب و لزوم هماهنگی در بخش منابع آبی،

 اين موضوع است و واگذاري اين وظايف موجب نابسامانی در تأمين و توزيع آب خواهد گرديد .

گردد  ها بصورت مشترک در قالب آبرسانی به شهرها و روستاها اجرا می برخی طرحنيز در حوزه تامين آب آشاميدنی  

ر بخش آب شهري و روستايی و يا آب منطقه اي و امور آب بوده و تفكيک آن ها نيازمند هماهنگی د كه تأمين منابع آبی آن

 به صالح نيست.در دو دستگاه جداگانه 

عمده مشكالت روستاها ناشی از نابرابري و بی عدالتی در تأمين منابع مالی است كه با ايجاد سازمان جديد در 

نه تنها اين امر محقق نمی شود بلكه موجب كاهش اعتبارات  صورت عدم تأمين اعتبار از سرفصل بخشهاي انتزاع شده،

)بطور نمونه تفكيک بخش هاي منفک از جهادسازندگی سابق و عدم تحقق منابع مترتب بر اين اين مناطق خواهد گرديد. 

 بخشها(

عات بسياري از موضوعات و وظايف پيش بينی شده كامالً تخصصی بوده كه در صورت ورود اين سازمان به موضو

 اين چنينی نياز به سازمانی عريض و طويل با تخصص هاي متنوع ميباشد.

وظايف پيش بينی شده براي اين سازمان موجب ورود به حوزه هاي تخصصی ساير وزارتخانه ها گرديده و  بروز 

ژي و وقت اين تداخل را بدنبال دارد كه براي رفع اين تناقضات می بايست انركشور كالن تناقضات با سياست هاي 

 بسياري را مصروف نمود. 

توجه نشده ) دهياران و شوراهاي اسالمی روستا ( روستا محلی مديريت يعنی مشاركت در طرح، به موضوع مهم 

 و جايگاه آنها در تصميم سازي و تصميم گيري مشخص نيست.  است.

ي روستاها و مناطق عشايري در باالترين سطح تصميم گيري برابه عنوان و توسعه روستايی شوراي عالی عشاير  

 است .اركان سازمان ديده نشده 

ذكري به ميان نيامده استانداري ها و شوراهاي نحوه ادامه فعاليت اداره كل امور روستايی همچنينی درخصوص  

  است. 
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ی جديد با توجه به بندهاي )ج( و )د( قانون مديريت خدمات كشوري ساختار اداري اين سازمان در ساختار سازمان

فراتر از ساختار سازمانی سازمان مركزي تعاون روستايی نبوده و لذا ادغامات بوجود آمده در دستگاهها بنوعی موجب 

 افزايش وظايف سازمان مركزي تعاون روستايی قلمداد خواهد گرديد. 

 و برنامه ريزي هاي انجام شده در سياست هاي كلی برنامه هفتم راحل تدوين آغاز مبا توجه به 

تشكيل اين سازمان در ابتداي برنامه و جدا شدن وظايف تخصصی از دستگاه ها  حوزه هاي تخصصی براي روستاها ، 

ه و خسارات جبران ناپذيري را در بخش كشاورزي موجب سردرگمی و كند شدن يا حتی توقف فعاليت هاي جاري گرديد

 . و عشايري از سوي ديگر بدنبال خواهد داشت. از يک سو و توسعه روستايی 

*** 

 ب : نکات قابل توجه : 

  ود :متوان به موارد زير اشاره نيمشكالت عديده اي به چشم ميخورد كه از آن جمله مفوق طرح اجمالی سی ردر بر

دستگاه هاي اجرايی در اين سازمان تجميع شده و وظيفه جديدي در صرفاً وظايف موجود ، در سازمان پيشنهادي  -2

براي آن پيش بينی نشده است. اگر قرار است همان وظايف قديم انجام گيرد فقط شاهد دست به دست شدن 

و به هم ادغام چند معاونت ) سه سازمان مهم وزارت جهاد كشاورزي در يک سازمان ( و اداره كل و وظايف 

از دستگاه ها و تمركز آن در يک تخصصی وظايف انتزاع خواهيم بود. فعلی نهاي اجرايی ريختگی در سازما

و تبصره  2اشاره به ماده  ) در مقياسی كوچكتر است . گذشتهتجربه ناموفق كه تخصص غير مرتبط دارد وزارتخانه 

 هاي آن ( 

در حال حاضر  2930سال هادي پيشنبسياري از واحدهاي سازمانی عنوان شده بدليل عدم دقت در اصالح متن  -6

فاقد جايگاه قانونی ميباشند. مانند معاونت راه روستايی وزرات راه و شهرسازي ، شركت هاي آب و فاضالب 

بخش صنعت از معاونت آب و خاک منفک و تبديل به كه منحل شده اند و  روستايی  روستايی ، دفتر حمل و نقل

 (  2) اشاره به ماده  . است اي كشاورزي گرديده معاونت توسعه صنايع تبديلی و كسب و كاره

داراي قانون تأسيس جداگانه بوده و ادغام و يا تغيير جايگاه آن نيازمند قانون جديد ، سازمان تعاون روستايی  -9

 (  2ميباشد. ) اشاره به ماده 

% نيروهاي ادارات جهاد كشاورزي شهرستانها و ادارات راه و شهرسازي شهرستانها ادارات تابعه اين 05جابجايی  -1

سازمان در شهرستانها موجب اختالل در وظايف دستگاههاي مربوطه بويژه بخش كشاورزي در سراسر كشور 

 (  2ماده  9خواهد گرديد. ) اشاره به تبصره 

بيمه كشاورزي هم اكنون معضل بانک كشاورزي و وزارت جهادكشاورزي ميباشد كه بكارگيري كارگزاران نحوه  -0

 (  2ماده  6انتقال آنان به سازمان جديد مشكلی را رفع نميكند ) اشاره به تبصره 

تفكيک اجراي طرح هاي هادي از بنياد مسكن ) نهاد عمومی غير دولتی زير نظر مقام معظم رهبري ( و امور  -2

سياست هاي دوگانه بروز از وزارت ميراث فرهنگی ، گردشگري و ميراث فرهنگی اصوال موجب  گردشگري روستايی

 (  2ذيل ماده  1و ناهماهنگی بيشتر ميگردد. ) اشاره به تبصره 
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مسئوليت مستقيم سازمان در آب آشاميدنی روستايی ، سدهاي كوچک، طرح هاي هادي ، نوسازي اراضی  -1

ز ايجاد تداخل در وظايف ساير معاونت هاي جهاد و  ساير دستگاهها متولی گردشگري روستايی و حمل و نقل ج

 نتيجه اي به دنبال نخواهد داشت . 

به تناوب استفاده گرديده كه اوال عنوان مسئول سازمان « مديرعامل سازمان »يا « رئيس سازمان » از عبارت  -8

و تبصره ذيل  2) اشاره به ماده   گانه دارد .استی مشخص نيست . ثانيا اين دو عبارت هركدام بار حقوقی جدربد

 (  0ماده 

عمرانی بوده و صرفاً مسئوليت تأمين امنيت غذايی را عهده  –اجتماعی وزارت جهاد كشاورزي فاقد رويكرد ساختار  -3

تمركز اين وزارتخانه بر امر كشاورزي و لزوم در گذشته دار ميباشد. فلسفه تغيير عنوان وزارت جهاد سازندگی 

و اهداف  6) اشاره به ماده   كشور است كه در اين صورت مجدداً دستخوش افزونگی وظايف ميگردد.امنيت غذايی 

 يش بينی شده ( پ

در سطوح كالن ، كلی و بعضاً جزئی و اجرايی است و از يكپارچگی الزم براي سازمان گاهاً وظايف تعريف شده  -25

و مشخص نيست آيا اين سازمان ار نميباشد. حتی در برخی موارد با دستپاچگی به آينده موكول گرديده برخورد

، و راههاي مواصالتی روستايی  نقش راهبري توسعه را دارد و يا اجرايی و نظارتی ) وظايفی از قبيل راهسازي

 و اهداف پيش بينی شده ( 6شاره به ماده )ا... (  وتغيير شرح خدمات طرح هادي آبرسانی ، ساماندهی حمل و نقل ، 

ارائه الگوي كشت بر مبناي شرايط اقليمی ، نوسازي اراضی ، شبكه هاي آبياري ، بهره برداري از منابع آب و خاک ،  -22

خود كفايی در محصوالت و... همگی از وظايف ذاتی معاونت هاي مختلف در وزارت جهادكشاورزي بوده و ورود اين 

 (  6ماده  69و  22و   25يتالل در فعاليت هاي زراعی و باغی و ... ميگردد ) اشاره به بندهاسازمان موجب اخ

ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر اصوال موضوعی يكپارچه بوده كه ميبايست در قالب يک مجموعه هماهنگ انجام  -26

نه بوده كه در فعاليت سازمان راهداري گااگيرد. تفكيكی روستايی و شهري نيازمند پايانه ، سامانه و برنامه ريزي جد

 (  6ماده  29و حمل و نقل جاده اي ايجاد اختالل مينمايد. ) اشاراه به بند 

ماهيت طرح هاي هادي ماهيت كالبدي بوده و طرح هاي توسعه اي ماهيت اقتصادي دارند . مطالعه طرح هاي هادي  -29

لعه ميگردد. مطالعه اين طرح ها هم اكنون در قالب نقطه اي بوده و طرح هاي توسعه به صورت نواحی همگن مطا

در حال انجام ميباشد. انجام آن از عهده دفتر برنامه ريزي و هماهنگی طرح هاي بنياد مسكن به  61بند الف ماده 

   (  6ماده  21خارج است ) اشاره به بند  ، عنوان يكی از حوزه هاي ادغام

 فرآيندي آمايشی بوده كه از اختيارات وزارت راه و شهرسازي ، سياستگذاري توزيع جمعيت با مالحظات گوناگون  -21

است ) اشاره به بند سرزمين و سازمان برنامه و بودجه در امر آمايش ) حوزه شوراي عالی شهرسازي و معماري ( 

 (  6ماده  92

 طی سالهاي متماديشده ی فعلی دستگاه ها و توان افزايی ايجاد با توجه با تالش هاي به عمل آمده در سازمانده -20

به هم ريختگی در نظام حاكم كنونی را بدنبال ايجاد اين سازمان نياز به اصالح قوانين و مقررات متعدد داشته و 

 و اهداف پيش بينی شده در اين ماده (  6) اشاره به ماده  خواهد داشت .

به تعداد  حدوداًواحد بوده كه  2955با « كشاورزي مركز خدمات جهاد»  ،عنوان صحيح مركز جهاد دهستان  -22

بخش ( تأسيس گرديده است. و اين درحاليست كه بسياري از شهرستانهاي  2255بخشهاي جغرافيايی كشور ) 

شهرستان ( فاقد مركز خدمات جهادكشاورزي ميباشند . تعداد  2كشور حتی شهرستانهاي استان تهران ) 

 توسعه تشكيالتی را به دنبال دارد ايجاد اين مراكز در كليه دهستانها دهستان  بوده كه  6293ي كشور دهستانها

 (  22ماده  2و تبصره   1) اشاره به ماده 
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به جايگاه شوراي عالی عشاير و توسعه روستايی به عنوان مهم ترين ركن تصميم گيري و تصميم سازي در حوزه  -21

 (  0جه نشده است  و الزم است جزء اركان اين طرح لحاظ گردد . ) اشاره به ماده توسعه روستايی و عشايري تو

 ارتباط موضوعی با متن ماده ندارد.  8تبصره ذيل ماده  -28

مؤسسه پژوهش هاي برنامه » با وظايف « مركز ارزيابی و پژوهش هاي توسعه روستايی و عشايري » وظايف  -23

تداخل داشته و دو مؤسسه تحقيقاتی در يک وزارتخانه نيازمند ادغام « ريزي، اقتصادكشاورزي و توسعه روستايی 

 (  3ميباشد. ) اشاره به ماده 

بايد ساير امور غير كشاورزي در حوزه صنعت ، معدن ، امور اقتصادي و  25در ماده « ديده بان ملی روستايی »  -65

  اجتماعی، خدمات و ... را نيز در شبكه اطالعات توسعه روستايی و عشايري لحاظ نمايد  

تشكيل اين سازمان ذيل وزارت جهاد كشاورزي كه وزارتخانه اي كامالً بخشی است با موضوع توسعه روستايی كه  -62

و زمينه  و خدمات، معدن صنعت  عدم توجه به ساير بخشها بويژهمنجر به ه و است همسويی نداشتامر فرابخشی 

% بوده 05هاي قبل كمتر از سهم اين بخش در سال الزم به ذكر است.  گرددمی اجتماعی و فرهنگی هاي اقتصادي ، 

بخشهاي توسعه فعاليت ها در  جامعه كنونی روستايی با توجه به كاهش منابع آبی نيازمنداين درحاليست كه و 

 . گرددمد روستائيان و عشاير آموجب افزايش دربوده تا  معدنو  صنعت، خدمات 

 9عبارت كميته برنامه ريزي شهرستان اشتباهاً شوراي برنامه ريزي شهرستان قيد شده است ) اشاره به تبصره  -66

 (  25ذيل ماده 

ه و تخصص مختلف بسيار مناسب بوده ولی افزايش حجم رشت 3دهستان و جذب نيرو در  6293ايجاد مركز در  -69

داشته و بخش عمده فعاليت هاي سازمان در راستاي بدنبال براي سازمان را مالی بسياري  نيروي انسانی و بار

 نيروهاي سازمان خواهد بود ) اشاره به ساختارهاي ملی استانیو پشتيبانی مالی  ، رسيدگی به امور اداري

 مغاير با داليل كوچكی و چابكی براي تشكيل سازمان ميباشد.اين امر  شهرستانی و دهستانی در مواد مختلف ( 

  )اشاره به داليل توجيهی طرح ( 

در مشخص و ساختار سازمانی گسترده سازمانهاي تعاون روستايی و امور عشايري با اساسنامه و وظايف قانونی  -61

نقاط قوت بل از هرگونه اقدامی سالها مشغول به فعاليت بوده و ضروريست قهاد كشاورزي جگذشته زير نظر وزارت 

 عملكرد آنهادرخصوص روحيه جهادي و چابكی مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد . و ضعف 

به نين با توجه چمغايرت دارد . هم 2با صدر ماده  2ذيل ماده  9دستگاهها و واحدهاي سازمانی ذكرشده در تبصره  -60

 جزء الينفک توسعه روستايی ، دهياري ها دستی ، نواحی صنعتی روستايی روستايی و مانند صنايع  ياموراينكه 

در وزارت جهاد سازمان با هم و لذا اين سازمان درحد ادغام دو يا چند مغفول مانده می باشند در پيشنهاد مذكور 

 نياز به قانون ندارد.  در اين صورت كشاورزي بوده كه 

كه يكپارچه سازي حداكثر فعاليت ها و برنامه ريزي هاي عمران و توسعه روستايی موضوع با توجه به تأكيد طرح بر  -62

عمده دليل تشكيل سازمان ذكر گرديده ، وليكن بدان اشاره شده و قانون برنامه ششم  61اده مبند ب  9در جزء 

ح لبدي روستا و مجري طراكبنياد مسكن بعنوان متولی معاونت دهياري ها به عنوان متولی مديريت محلی روستا و 

بعنوان يک عضو آمده نيز در طرح ادغامی لحاظ نگرديده و در مجمع به عنوان دستگاه روستايی هادي و مسكن 

، صنايع دستی و گردشگري سازمان ميراث فرهنگی و تجارت و معدن  ،سوال اينجاست چرا وزارت صنعت است . 

بديهی است با عضويت تمام دستگاههاي  عال در حوزه روستا به عنوان عضو نمی باشند.و ساير دستگاههاي ف

 (  2ذيل ماده  9فعال در حوزه روستا در واقع اين مجمع هيأت دولت می باشد. ) اشاره به تبصره 
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تباطی با نظام فنی روستايی ، توسعه زير ساخت ها ، مديريت روستايی ، انجام فعاليت هاي فرهنگی و اجتماعی ار -61

جداگانه اي است . )اشاره به ماده هاي وظايف تخصصی نظام مهندسی كشاورزي و منابع طبيعی ندارد و تخصص 

26 ) 

 0تعريف نشده و حتی جزء اركان سازمان نيز در ماده ماده  26ماده  6ذكر شده در تبصره « هيئت مديره » ساختار   -68

 ( 26ماده  6منظور نگرديده است ) اشاره به تبصره 

بر اساس چه ساز و كار قانونی مصوبات هيئت مديره سازمان !!!! چگونه ميتواند براي كليه دستگاه هاي اجرايی و  -63

 (  26ماده  6اشخاص حقيقی و حقوقی الزم االجرا باشد . )اشاره به تبصره 

ظايف قانونی برخی بيان مسئوليت مستقيم سازمان در مورد كليه ساخت و سازها و فعاليت هاي عمرانی مغاير با و -95

  (  29بنياد مسكن ) در مسكن روستايی ( ميباشد. ) اشاره به ماده  ها و حوزه ها مانند دهياري

 نامشخص است . 21ماده  2تبصره  2% سهم بنگاههاي ذكر شده در بند 13مالكيت  -92

بار ، سازمان % تسهيالت اعطايی بر اساس تأييد 95رداخت تسهيالت و بخشودگی پسازوكار تعيين شده براي  -96

 (  21ماده  2و  0مالی داشته كه بايد در بودجه هاي سنواتی منظور گردد ) اشاره به تبصره هاي 

سايت هاي صنعتی روستايی است و استقرار آنها در داخل  مكان استقرار واحدها و بنگاههاي توليدي در نواحی و -99

 ( 21ذيل ماده  1ميباشد. ) اشاره به تبصره  رد نيازموروستا نيازمند صرف هزينه براي ايجاد زيرساخت هاي 

برنامه ريزي ، هدايت ، توسعه زير ساخت ها و ايجاد مجتمع هاي كسب و كار ، خوشه هاي صاردارتی و نواحی  -91

صنعتی ارز حيطه وظايف سازمان صنايع كوچک و شهرک هاي صنعتی ميباشد و اجراي آن توسط سازمان تداخل در 

 و تبصره ذيل آن (  20وظايف است ) اشاره به ماده برنامه ريزي ها و انجام 

درصد براي روستائيان و عشاير از محل توسعه گردشگري بر اساس تصويبنامه  25موضوع افزايش درآمد ساالنه  -90

هيئت وزيران نيازمند سازوكارهاي حمايتی ويژه و تمايل مردم به گردشگري روستايی بوده و از طريق بخشنامه و 

 (   22% مردم با سواد گردند.) اشاره به ماده  25ی نيست . مانند اينكه حكم شود ساالنه تصويبنامه عمل

واگذاري سهام شبكه هاي تعاونی روستايی از محل دارايی سازمان تعاون روستايی به شبكه ها و امكان فروش  -92

 ( 29ماده  9د بن 6موجبات اختالل در منابع اين سازمان زيان ده ميگردد. )اشاره به تبصره ، آنها 

روستاها فاقد حريم  21/25/2981براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ، روستا و شهرک مصوب   -91

  (  62ذيل ماده  6) اشاره به تبصره ذكر گرديده است .  چند بار  ميباشند كه اشتباهاً در متن پيشنهاد

اين دمات و توسعه آينده مشخص نميباشد به عنوان كانون خ« روستاهاي مركزي » تعيين تخصصی براي ضوابط  -98

 (  66) اشاره به مادهامر در آينده تبعات اجتماعی را بدنبال خواهد داشت.

روستايی در حوزه تشخيص صالحيت ، بانكداري ، ارائه خدمات بر عهده وزارت ارتباطات و  ICTسازماندهی دفاتر  -93

 (  61به ماده فنآوري اطالعات ، پست بانک و شركت پست ميباشد ) اشاره 

دستگاه شامل سازمان مركزي تعاون  2حداقل تصويب طرح مربوطه نيازمند اصالح اساسنامه يا قانون تأسيس  -15

نظام مهندسی كشاورزي و منابع روستايی ، سازمان صنايع كوچک و شهرک هاي صنعتی ، وزارت جهاد كشاورزي ، 

رات ييدستخوش تغنيز و قوانين و مقررات بسياري را  طبيعی ، بنياد مسكن انقالب اسالمی و دهياري ها ميباشد.

   جزئی مينمايد.  

با توجه به گستردگی فعاليت ها در حوزه روستايی شامل بهداشت و درمان ، صنعت و معدن ، راه و ارتباطات ،  -12

كه هريک تخصص جداگانه اي را ... و  ردشگري و صنايع دستیگآموزش و پرورش ، امور فرهنگی و اجتماعی ، 
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در چارچوب  ر يک از دستگاه هاقطعاً الزم است هقابل تجميع در يک سازمان اجرايی نبوده و ميطلبد به هيچ وجه 

 وظايف قانونی خود برنامه ريزي الزم جهت ارتقاء شاخص هاي روستايی را نيز  به عمل آورند. 

جب تجميع امكانات بويژه منابع و اعتبارات نخواهد گرديد و قطعاً تجميع فعاليت ها در يک دستگاه به هيچ وجه مو  -16

 اعتبارات روستايی در زير نظر يک وزارتخانه با افت شديد منابع مواجه خواهد گرديد. 


