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مقدمه
شناخت ارکان ،اجزاء و ساختار یک سازمان مهمترین مولفه برای درک ابعاد ،خصوصیات و جایگاه استراتژیک آن سازمان بوده
و در حقیقت نخستین گام کارکنان در ورود به یک سازمان ،آگاهی از کلیه زوایا ،اهداف ،ماموریتها و ساایر اجازای سااختاری
میباشد .از طرفی بهسازی و اصالح هرم نیروی انسانی یک سازمان مستلزم مادیریت صاحیو و ایدااد تعاادا و اشربخرای در
چرخه ورود به خدمت و خروج از خدمت آن سازمان خواهد بود .آنچه بیش از همه در چرخه بهسازی نیروی انسانی اهمیات
دارد ،تلفیق موشر تدارب سازمانی موجود با انگیزه و اشتیاق کارکنان جدید و نیز تساهی جریاان صاحیو و انتقااا مفااهیو و
خصوصیات سازمان به کارکنان میباشد .ازینرو عموما در آغاز خدمت کارکنان ،بایستی بسیاری از اطالعات مربوط به اهداف و
وظایف ،ساختار سازمانی ،نیروی انسانی ،فرایندهای کاری و ...در قالا

آموزشاهای یایاه باه آناان اراداه گردیاده تاا حاداک ر

بهره وری حاص گردد.
مرکز نوسازی و تحاوا اداری بعناوان متاولی ساازماندهی و بهساازی سااختارهای ساازمانی و نیاروی انساانی وزارت جهااد
کراورزی ،از بدو ترکی وزارت تا کنون فعالیتهای گسترده ای را در زمینه تدزیه و تحلی نظامهای ساختاری حاکو بر بخش
کراورزی به اندام رسانیده است .آنچه در این مدموعه گردآوری شده ضمن تکیه بر تدارب حاصله از مطالعات و بررسایهای
اندام شده ،به بیان مفاهیو کلی و تعاریف علمی سازمان ،ساختار ترکیالتی ،ضوابط حاکو بر آن و نیز سااختار کاالن اجرادای
دولت و تعامالت وزارت جهاد کراورزی با سایر دستگاهها و نهادهای دولتی کرور یرداخته و در نهایات باا معرفای اهاداف،
ماموریتها ،وظایف و نیز ساختار ترکیالتی حوزه ستادی و نیز کلیه نهادهای تابعه و وابسته به آن خاتمه می یابد .بادیهی اسات
در تدوین این مدموعه ضمن یرهیز از بیان بسیاری از تئوریها و نظریاات وارد بار ساازمان و نیاز تعااریف گساترده ساازمانی
موجود در علوم مدیریت دولتی ،تنها به فرازی از تعاریف مورد نیاز جهت آگاهی مخاطبین گرامای بسانده نماوده و بیراتر باه
تبیین سازوکارهای ترکیالتی و عملیاتی ونیز سرفص فرایندهای موجود در بخش کراورزی یرداخته اسات .الزم باککر اسات
اشر بخری مطال

و اطالعات مندرج در این مدموعه مستلزم مطال

تکمیلی خواهد بود که بر اساس برنامه ریزی اندام شده

در دوره های آموزشی ییش رو محقق خواهد گردید.
امید است این تالش گامی در جهت دستیابی به سازمان یویا و خالق و نیز یرورش نیروی انسانی متخصص ،متعهد و توانمناد
بوده و مورد رضای خداوند بزرگ قرار گیرد .ان شاء اهلل.
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الف :مفاهیم و اصطالحات
تعريف سازمان :
یک نهاد اجتماعی است که در آن تعدادی از افراد برای رسیدن به هدف یا اهادافی باا هاو همکااری مای کنناد و تصامیو یاا
تصمیماتی را می گیرند .
ارکان سازمان :
هر سازمان از  5رکن ترکی شده که شام :
 مدیریت عالی مدیریت میانی هسته عملیاتی نیروهای فنی و تخصصی نیروهای ستادی و یرتیبانیمدیریت عالی  :مدیرانی که در رأس سازمان قرار داشته و مسئولیت ک سازمان را به عهده دارند .
مدیریت میانی  :کسانی که واسطه بین مدیریت عالی و هسته عملیاتی هستند
هسته عملیاتی  :کارکنانی که در زمینه تولیدات (کاال یا خدمات) سازمان کارهای اصلی را اندام میدهند .
نیروهای فنی و تخصصی  :کارکنان کسانی هستند که معیارها و استانداردها را تعیین می کنند و در همان چارچوب ییش می روند.
نیروهای ستادی و یرتیبانی  :کسانیکه وظیفه ستادی و یرتیبانی دارند و در ییوند با فعالیتهای سازمان خدمات کمکی اراده می نمایند.

صف و ستاد:
یکی از موضوعات مهو در مدیریت سازمانهای بزرگ تفکیک صف و ستاد از همدیگر است و هار انادازه ساازمانها بزرگتار و
ییچیده تر شوند ،وجود صف و ستاد و ترخیص وظایف هر یک و روابط بین آنها از اهمیت بیرتری برخوردار خواهد بود .در
سازمانهای کوچک و ساده ،اصوالً موضوعی به نام صف و ستاد مطرح نیست .در این سازمانها یک مدیری به تنهایی قادر است
افراد زیر دست خود را سازماندهی کند و رهبری آنها را در همه زمینه ها به عهده گیارد ،وقتای ساازمان گساترده مای شاود و
تخصص های مختلف در آن شک می گیرد ،یک مدیر نمیتواناد قادرت همااهنگی و فرمانادهی در هماه زمیناه هاا و بادون
کمکهای جنبی و تخصصی از افراد دیگررا داشته باشد ،زیرا اوالً قوا انسان برای فراگیری همه تخصص ها و مهارتهاا کفایات
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نمی کند ،شانیاً قدرت و حیطه کنترا و مدیریت یک فرد محدود است بدین ترتی

قسمتهایی به نام ستاد که کاار آن کماک باه

مدیریت است بوجود می آید.
بحث های زیادی که درباره صف و ستاد وظایف آنها وجود دارد نران دهنده این واقعیت اسات کاه تراخیص صاف و ساتاد
بطور کامالً مرخص و دقیق امکانپکیر نیست و یا حداق مرک است اما می توان در یک چاارچوب کلای وظاایف آنهاا را از
یکدیگر جدا کرد.
واحد های ستادی به دو دلی در سازمان مورد توجه قرار می گیرند :
 -1توسعه یافتن سازمان و مطرح شدن نیاز به بخرهای یرتیبانی برای حمایت از بخرهای عملیاتی.
 -2افرایش ییچیدگی در فراگردها ،جریان کارها ،روشها و عناصر سازمانی ،بویژه افزایش ییچیدگی فنی و فن آوری؛ زیرا هار چاه
ییچیدگی فنی در سازمان افزایش یابد ،مدیریت مطلوب در سازمان ،مستلزم ایداد بخرهای تخصصی متنوعتری خواهد شد.
صف و وظايف آن
ال
فعالیتهای صف در یک سازمان فعالیتهایی هستند که مستقیم ًا در تاممین هادفهای آن ساازمان نقاش تعیاین کنناده دارناد ما ً
یرستاران در بیمارستان نیروی صف هستند.
از نظر زمانی فعالیتهای صف زودتر نقش خود را در موفقیت سازمان نمایان می سازند و شروع آن نیز همواره قب از فعالیتهای
ستاد است .
از نظر فرماندهی و نظارت ،واحدهای صف بر واحد و بخش های مادون خود ،فرماندهی و نظارت مستقیو دارند .بدین ترتی
دستورات را خود صادر می کنند و گزارش کارها را نیز مستقیماً دریافت می نمایند.
ستاد و وظايف آن
فعالیتهای ستاد دریک سازمان ،فعالیتهایی هستند که بطور غیر مستقیو در تممین هدفهای سازمان ،نقش دارناد بناابراین در یاک
سازمان ،واحدهای برنامه ریز ،کارگزینی و نظایر آن جزء واحد های ستادی محسوب می شوند.
به عبارت دیگر آنچه که خارج از وظایف صف باشد در چارچوب وظایف ستاد قرار میگیرد .از نظر زمانی ،واحادهای ساتادی وکاار
ستاد باید یس از تعیین کار و فعالیتهای صف مرخص گردد .م الً در یک دانرگاه ابتدا بایاد تعاداد دانرادویان و اساتادان بارای امار
آموزش روشن شود ،آنگاه نوع کارگزینی و تعداد یرسن آن مورد بررسی قرار گیرد .اشارات فعالیتهاای ساتادی بار خاالف فعالیتهاای
صف در درازمدت خود را نران می دهد بنا باراین حاکف آن ممکان اسات فاور ًا روی میازان و ناوع محصاوا یاا خادمات تامشیر
چرمگیری نگکارد .کوچگترین واحد صف در نظام آموزشی کالس و بعد از کالس ،کوچکترین واحد آموزشی دانرکده است.
در دانرکده به غیر از کالس بقیه ستاد هستند و کالس صف می باشد( دانرکده نسبت به کالس)
دانرکده نسبت به دانرگاه صف بوده و دانرگاه ستاد می باشد (دانرکده نسبت به دانرگاه )
واحدهای ستادی بر واحد های صف ،فرماندهی و نظارت مستقیو ندارند بلکه نظرات و ییرنهادات آنها ،از طریاق واحادهای
صف و با رعایت سلسله مرات

ابالغ می گردد به عبارت دیگر وظایف واحدهای صف وظایف اجرایی مای باشاد در حالیکاه

وظایف واحد های ستادی وظایف مرورتی ،برنامه ریزی و خدمات تخصصی برای کمک به اجرای وظایف صف می باشد.
اصوالً بخری از وظایف چنانچه به عهده واحدهای صف گکارده شود نمی تواند درست و دقیق صورت گیرد .م الً ارزیابی کار
سازمان توسط ردیس سازمان از طریق واحد های ستادی اندام می شود و این بخصوص از آن جهت اهمیت دارد که ایان کاار
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باید بیطرفانه و منصفانه اندام گیرد در حالیکه ارزیابی کار سازمان توسط واحدهای صف که خاود مسائوا اجارای عملیاات و
حصوا نتایج هستند نمی تواند جدا از قضاوتهای مسئوالن صف و بیطرفانه صورت یکیرد.
ساختار سازماني:
روابط میان واحدهای سازمانی که حدود اختیارات ،سلسله مرات  ،سطوح فرماندهی و نحاوه تقسایو و توزیاظ وظاایف میاان
واحدها را نران می دهد و شام شرح وظایف نمودار سازمانی و یستهای سازمانی می باشد.
نمودار سازمانی :یک نماد قاب رویت از نحوه اندام فعالیتهای افراد در سازمان است به نحاوی کاه در یاک نگااه کلای باه ماا
مینمایاند که چه افرادی درچه جاه ایی از سازمان قرار دارند و چه کارهایی را مای خواهناد انداام دهناد و باه چاه کارهاایی
مرغولند.
نمودار سازمانی ترکی

رسمی سازمان را منعکس می کند و می تواند بعنوان یک وسیله باارزش مورد استفاده قارار گیارد .نماودار

سازمانی همچنین می تواند در نران دادن اختیار و مسئولیت فعالیت ها و کانالهای ارتباطی مؤشر واقظ شود .ممکن است ایان طاور
تصور شود که سازمان فقط گروهی از فعالیت ها ،قسمت ها یا واحد هاست اما نمودار سازمانی که تصویری از ساخت ساازمان را
منعکس می کند در واقظ وسیله ای است که از طریق آن می توان به ک سازمان ،اجزای آن و روابط بین آنها یی برد.
سطح سازماني :
هر یک از مقاطظ ترکی دهنده سلسله مرات

سازمانی است که در رده فرماندهی سازمان قرار دارند.

واحد سازماني :
از اجزاء ساختار سازمانی است که در قال

یکی از انواع ترک های سازمانی ( معاونت ،اداره ک  ،دفتر مادیریت ،اداره گاروه

و  )...عهده داراندام وظایف هو جنس و مرتبط با اهداف دستگاه اصلی می باشد .در رأس هر واحد یست سازمانی متناس

باا

اختیارات آن ییش بینی می شود.
انواع واحدهای سازماني :
 -1معاونت  :معاونت باالترین سطو سازمانی یس از باالترین مقام دستگاه می باشاد کاه انداام بخرای از وظاایف مارتبط باا
اهداف دستگاه را برعهده دارد.
 -2مرکز واحد سازمانی است که اندام بخری از وظایف دستگاه یا معاونت را در زمیناه فعالیات هاای مطالعااتی ،تحقیقااتی،
آموزشی یا اجرایی به صورت متمرکز در سطو ملی بر عهده دارد و در مقایسه با سایر واحد هاای تابعاه از اختیاارات اداری و
مالی بیرتری برخوردار می باشد .در ساختار داخلی مرکز متناس

با نوع وظایف آن گروه یا اداره ییش بینی می شود.

 -3اداره ک  :سطو سازمانی است که عهده دار اندام بخری از وظایف متدانس معاونت و یا دستگاه می باشد و وجاه غالا
وظایف آن اجرایی است در رأس آن مدیرک قرارمی گیرد .وظایف اداره ک در قال

اداره سازماندهی می شود.

 -4دفتر  :سطو سازمانی است که عهده دار اندام بخری از وظایف متدانس معاونت و یاا دساتگاه مای باشاد و وجاه غالا
وظایف آن مطالعاتی ،آموزشی یا تحقیقاتی است در رأس دفتر ،مدیر ک قرار می گیرد.
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 -5مدیریت :سطو سازمانی است که اندام بخری از وظایف معاونت یا دستگاه را در زمینه فعالیت های مطالعاتی ،تحقیقاتی و
اجرایی بر عهده دارد و در مقایسه با دفتر و اداره ک از نظر اندازه و حدو فعالیت ها در حد نازلتری اسات .در رأس مادیریت
مدیر قرار می گیرد.
 -6اداره  :سطو سازمانی است که عهده دار اندام چند وظیفه از وظایف اداره ک و مدیریت می باشاد .وجاه غالا

وظاایف

( اداره ) اجرایی است .اداره فاقد واحد تابعه است و در رأس آن ردیس قرار می گیرد.
 -7گروه :سطو سازمانی است که عهده دار اندام چند وظیفه از وظایف دفتر یاا مادیریت مای باشاد ماهیات وظاایف گاروه
مطالعاتی و تحقیقاتی است گروه فاقد واحد تابعه است و در رأس آن ردیس قرار دارد.
واحد تابعه  :واحدی است که از نظر سیاست و خط مری و نیز امور اداری ،مالی و ترکیالتی تابظ دستگاه اصلی باوده و فاقاد
شخصیت مستق حقوقی است .جایگاه سازمانی واحدهای تابعه در طوا دستگاه اصلی می باشد.
واحد وابسته  :واحدی است که دارای سیاست و خط مری و نیز امور اداری ،مالی و ترکیالتی مستق بوده و همچناین دارای
شخصیت حقوقی مستق می باشد .جایگاه سازمانی واحدهای وابسته هو عرض و در راستای وظایف دستگاه اصلی می باشد.
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ساختار و وظايف دولت در آئینه قانون مديريت خدمات کشوری
فصل اول – تعاريف
ماده  -1وزارتخانه  :واحد مرخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را بار عهاده دارد و باه موجا

قاانون

ایداد شده یا می شود و توسط وزیر اداره میگردد.
ماده  -2مؤسسه دولتی  :واحد سازمانی مرخصی است که به موج

قانون ایداد شده و با داشتن استقالا حقاوقی ،بخرای از

وظایف و اموری را که بر عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجظ قانونی قانونی می باشد اندام می دهد.
کلیه سازمانهایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکو مؤسسه دولتی شناخته می شود.
ماده  -3مؤسسه یا نهاد عمومی غیر دولتی  :واحد سازمانی مرخصی اسات کاه دارای اساتقالا حقاوقی اسات و باا تصاوی
مدلسی شورای اسالمی ایداد شده یا می شود و بیش از ینداه درصد (  ) %55بودجه ساالنه آن از مح منابظ غیر دولتی تممین
گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.
ماده  -4شرکت دولتی :بنگاه اقتصادی است که به موج

قانون برای اندام قسمتی از تصدی های دولات باه موجا

سیاساتهای

کلی اص چه و چهارم ( )44قانون اساسی ،ابالغی از سوی مقام معظو رهبری جزء وظایف دولت محسوب مایگاردد ،ایدااد و
بیش از ینداه درصد ( )%55سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد هر شرکت تداری که از طرق سرمایه گکاری وزارتخانههاا،
مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مرترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوق الککر باشد شرکت دولتی است.
تبصره  -1ترکی شرکتهای دولتی تحت هر یک از عناوین فوق الککر صرفاً با تصوی

مدلس شاورای اساالمی مدااز اسات.

همچنین تبدی شرکتهایی که سهام شرکتهای دولتی در آن ها کمتر از ینداه درصد( ) %55است با افزایش سارمایه باه شارکت
دولتی ممنوع است.
تبصره  -2شرکتهایی که به حکو قانون یادادگاه صالو ،ملی و یا مصادره و شرکت دولتی شناخته شده یاا مای شاوند ،شارکت
دولتی تلقی میگردند.
تبصره  -3احکام «شرکتهای دولتی » که در این قانون ذکر شده بر کلیه شرکتهایی که شموا قوانین و مقررات عماومی بار آنهاا
مستلزم ذکر یا تصریو نام است نیز اعماا خواهد شد.
ماده  -5دستگاه اجرادی  :کلیه وزارتخانه ها ،مؤسسات دولتی ،مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی ،شرکتهای دولتی و کلیه
دستگاههایی که شموا قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریو نام است از قبی شارکت ملای نفات ایاران ،ساازمان گساترش و
نوسازی صنایظ ایران ،بانک مرکزی بانکها و بیمه های دولتی ،دستگاه دجرادی نامیده می شود.
ماده  -6یست سازمانی  :عباارت اسات از جایگااهی کاه در سااختار ساازمانی دساتگاههای اجرادای بارای انداام وظاایف و
مسؤلیتهای مرخص ( شابت و موقت ) ییش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود .یستهای شابت صارفاً بارای
مراغ حاکمیتی که جنبه استمرار دارد ایداد خواهد شد.
ماده  -7کارمند دستگاه اجرادی  :فردی است که بر اسااس ضاوابط و مقاررات مرباوط باه موجا

حکاو و یاا قارارداد مقاام

صالحیتدار در یک دستگاه اجرادی به خدمت یکیرفته می شود.
ماده  -8امور حاکمیتی  :آن دسته از اموری که تحقق آن موج

اقتدار و حاکمیت کرور اسات و مناافظ آن بادون محادودیت

شام همه اقرار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موج

محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود .از قبی :

الف – سیاست گکاری ،برنامه ریزی و نظارت در بخرهای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی.
ب – برقراری عدالت و تممین اجتماعی و باز توزیظ درآمد .
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ج – ایداد فضای سالو برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییظ حقوق مردم.
د – فراهو نمودن زمینه ها و مزیتهای الزم برای رشد و توسعه کرور و رفظ فقر و بیکاری.
ه – قانونگکاری ،امور شبتی ،استقرار نظو و امنیت و اداره امور قضادی.
و -حفظ تمامیت اراضی کرور و ایداد آمادگی دفاعی و دفاع ملی.
ز – ترویج اخالق ،فرهنگ و مبانی اسالمی و صیانت از هویت ایرانی ،اسالمی.
ح – اداره امور داخلی ،مالیه عمومی ،تنظیو روابط کار و روابط خارجی.
ط – حفظ محیط زیست و حفاظت از منابظ طبیعی و میراث فرهنگی.
ی – تحقیقات بنیادی ،آمار و اطالعات ملی و مدیریت فضای فرکانس کرور.
ک – ارتقاء بهداشت و آموزش عمومی ،کنترا و ییرگیری از بیماریها و آفتهای واگیر ،مقابله و کاهش اشرات حوادث طبیعای و
بحرانهای عمومی.
ا – بخری از امور مندرج در مواد ( )15( ،)9و ( )11این قانون نظیر ماوارد ماککور در اصاوا بیسات و نهاو ( )29و سای ام
( )35قانون ا ساسی که اندام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسساات عماومی غیار دولتای باا تمییاد هیامت
وزیران امکانپکیر نمی باشد.
م – سایر مواردی که با رعایت سیاستهای کلی مصوب مقام معظو رهبری به موج

قانون اساسی در قوانین عاادی جازء ایان

امور قرار می گیرد
ماده  -9امور اجتماعی ،فرهنگی و خدماتی  :آن دسته از وظایفی است که منافظ اجتماعی حاص از آنها نسبت به مناافظ فاردی
برتری دارد و موج

بهبود وضعیت زندگانی افراد می گردد ،از قبی ؛ آموزش و یرورش عمومی و فنی و حرفاه ای ،علاوم و

تحقیقات ،درمان ،توانبخری ،تربیت بدنی و ورزش ،اطالعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی ،هنری و تبلیغات اسالمی.
ماده  -15امور زیر بنایی؛ آن دسته از طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای است که موج

تقویت زیر سااختهای اقتصاادی و

تولید کرور می گردد ،از قبی  :طرحهای آب و خاک و شبکه های انرژی ،ارتباطات و راه .
ماده  -11امور اقتصادی ؛ آن دسته از اموری است که دولات ،متصادی اداره و بهاره بارداری از اماواا جامعاه اسات و مانناد
اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوصی عم می کند ،از قبی  :تصدی در امور صنعتی ،کراورزی ،حما و نقا  ،بازارگاانی،
مسکن و بهره برداری از طرحهای مندرج در ماده ( )15این قانون.
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ب -مروری بر تشکیالت کالن دولت
ساختار کالن مديريت و اداره امور در ايران (وضعیت موجود)
مطابق قانون اساسی ،باالترین مقام اجرایی کرور رییس جمهور است که یس از مقام رهبری عاالیتارین مقاام رسامی کراور
محسوب می شود ،و ریاست قوه مدریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط میشود ،بر عهاده دارد (اصا یکصادو
سیزدهو) و در برابر ملت و رهبر و مدلس شورای اسالمی مسئوا است (اص یکصدوبیسات دوم) .مسائولیت اجارای قاانون
اساسی نیز با اوست.
یس از رییس جمهور ،هیئت وزیران قرار دارد .هیئت وزیران به عنوان یک نهااد سیاسای دارای شخصایت حقاوقی مساتق از
اعضای خود است .این نهاد به موج
مدلس ،وضظ تصوی

قوانین کرور دارای صالحیتهای معینی همچون تصوی

لوایو قانونی بارای اراداه باه

نامه و آیین نامههای اجرایی برای قوانین و تهیه بودجه ساالنه کرور است .تصوی

نامهها و آیاین ناماه

های دولت و مصوبات کمسیون های فرعی وابسته به هیئت وزیران ،نمیبایست برخالف قوانین جاری کرور باشد .به هماین
جهت این تصوی

نامهها ،به اطالع رییس مدلس شورای اسالمی میرسد تا در صورتی که بر خالف قوانین باشد ،با ذکر دلی

از هیئت دولت بخواهد تا در آنها تددید نظر کنند (اص یکصد و سی و هرتو) ،رییس جمهوری ریاست هیئت وزیاران را بار
عهده داشته ،بر کار وزیران نظارت دارد و در برابر مدلس نیز مسئوا اقدامات هیئت وزیران اسات .مدلاس مای تواناد هیئات
وزیران و یا هر یک از وزراء را استیضاح کند .یس از استماع مقامات استیضاح شده ،اگر وزیر یاا وزیاران رای نیاورناد ،عازا
خواهند شد و هیئت وزیران جدید ترکی میشوند و وزرای قبلی نمیتوانند در هیئت وزیران جدید عضویت داشته باشند.
اعضای مدلس شورای اسالمی همچنین می توانند یس از استیضاح رییس جمهور به عدم کفایات ریایس جمهاور رای دهناد
(اص هرتاد و نهو) .ترکیالت اداری هیمت وزیران عبارت از چند کمسیون فرعی و یک دفتر هیئات دولات در نهااد ریاسات
جمهوری است .یس از هیئت وزیران ،وزرا قرار دارند که سریرستی وزارتخاناههاای مختلاف ،موسساات دولتای و شارکتهای
استانی و شهرستانی آنها را بر عهده دارند .به جز برخی وزرا ،مانند وزرای کرور و خارجه که وظاایف آنهاا را

دولتی و شع
نمی توان در قال

بخش خاصی گندانید ،بقیه وزرا هر کدام مدیریت یک یا چند بخش را در ک کرور بار عهاده دارناد و در

مساد آن بخش در مقاب رییس جمهور و مدلس مسئولند .هر وزیر در مورد اموری که باه تصاوی

هیئات وزیاران میرساد،

مسئوا اعماا دیگر نیز هست (اص یکصد و سی و هفتو) .نامزدهای وزارت فقط در صورتی که رای اعتماد مدلس را داشاته
باشند ،می توانند وزیر شوندو هر گاه توسط مدلس استیضاح شوند ،مددداً باید رای اعتماد بگیرند و در صورتی کاه موفاق باه
این کار نروند ،عزا میشوند .عالوه بر مدلس ،شخص رییس جمهور نیز میتواند وزیر را عزا کند.
بدین ترتی

در سطوح میانی یا محلی ،نهادهای حکومتی وجود ندارد .در ایران قانون تقسیمات کروری وجود دارد که بارهاا

مورد تددید نظر قرار گرفته است که به موج
نهادهای حکومتی محلی در واقظ شع

آن میتوان نهادهای حکومتی در سطوح میانی یا محلای ایدااد کارد ،اماا ایان

حکومت مرکزی محسوب میشوند و نه حکومت هاای مساتق  ،باا ایان وجاود ایان

ویژگیها به هیچ عنوان مانظ تمرکززدایی نیست.
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برخي از فصول قانون تقسیمات کشوری
فصل اول – تعاريف
ماده  -1عناصر تقسیمات کروری عبارتند از :روستا ،دهستان ،شهر ،بخش ،شهرستان و استان
ماده  -2روستا واحد مبداء تقسیمات کروری است که از لحاظ محیط زیستی (وضظ طبیعی ،اجتماعی ،فرهنگای و اقتصاادی )
همگن بوده که با حوزه و قلمرو معین شبتی یا عرفی مستق که حداق تعداد  25خانوار یا صد نفر اعو از متمرکز یا یراکناده در
آندا سکونت داشته باشند و اک ریت ساکنان دادمی آن بطور مستقیو و غیر مستقیو به یکی از فعالیتهاای کرااورزی ،داماداری،
باغداری بطور اعو و صنایظ روستایی و صید و یا ترکیبی از این فعالیتها اشتغاا داشته باشند و در عارف باه عناوان ده ،آباادی،
دهکده یا قریه نامیده می شده است.
ماده  -3دهستان کوچکترین واحد تقسیمات کروری است که دارای محدوده جغرافیایی معین بوده و از به هاو ییوساتن چناد
روستا ،مکان ،مزرعه همدوار ترکی می شود که از لحاظ محیط طبیعی ،فرهنگی ،اقتصادی و اجتماعی همگان باوده و امکاان
خدمات رسانی و برنامه ریزی در سیستو و شبکه واحدی را فراهو می نماید.
ماده  - 4شهر محلی است با حدود قانونی که در محدوده جغرافیایی بخش واقظ شده و از نظر بافت – اجتماعی ،اشاتغاا و ساایر
عوام دارای سیمادی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوری که اک ریات سااکنان دادمای آن در مرااغ کسا  ،تداارت ،صانعت،
کراورزی ،خدمات و فعالیتهای اداری اشتغاا داشته و در زمینه خدمات شهری از خود کفادی نسبی برخاوردار و کاانون مباادالت
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی حوزه جکب و نفوذ ییرامون خود بوده و حداق دارای ده هزار نفر جمعیت باشد.
ماده  - 5بخش عرایری واحدی است که از تقسیمات کروری که با داشاتن یاک بخرادار سایار مسائوا گارفتن خادمات و
هماهنگی با ادارات مربوطه خواهد بود و عرایر در فصاوا مختلاف در هار منطقاه کاه اساکان مای کنناد تاابظ فرماناداری و
استانداری همان منطقه هستند.
ماده  - 6بخش واحدی است که از تقسیمات کروری که دارای محادوده جغرافیاایی معاین باوده و از باه هاو ییوساتن چناد
دهستان همدوار مرتم بر چندین مزرعه مکان روستا و احیاناً شهر که در آن عوام طبیعای بار اوضااع اجتمااعی و فرهنگای
اقتصادی و سیاسی واحد همگنی را به وجود می آورد به نحوی که با در نظر گرفتن تناسا

وساعت جمعیات و ارتباطاات و

دسترسی و سایر موقعیتها نی به اهداف و برنامه ریزیهای دولت در جهت احیااء امکاناات طبیعای و اساتعدادهای اجتمااعی و
توسعه امور رفاهی و اقتصاد آن تسهی گردد.
ماده  - 7شهرستان واحدی از تقسیمات کروری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هو ییوستن چند بخش همدوار کاه
از نظر عوام طبیعی اجتماعی اقتصادی سیاسی فرهنگی واحد متناس

و همگنی را بوجود آورده اند.

ماده  -8وزارت کرور موظف است ظرف مدت  3ماه با همکاری سازمان برنامه و بودجه و مرکز آمار درجات تراکو را تعیاین
و به تصوی

هیات وزیران برساند

ماده  -9استان واحدی از تقسیمات کروری است با محدوده جغرافیایی معین که از به هو ییوستن چند شهرستان همداوار باا
توجه به موقعیتهای سیاسی اجتماعی فرهنگی اقتصادی و طبیعی ترکی می شود.
ماده  -15دولت موظف است با حفظ جهات سیاسی اجتماعی هر روستا را به نزدیکترین مرکز دهساتان و هار دهساتان را باه
نزدیکترین مرکز بخش و هر بخش را به نزدیکترین مرکز شهرستان و هر شهرستان را به نزدیکترین مرکز استان منظو نماید.
ماده  -11بخرها شهرها شهرستانها و استانهایی که فاقد شرایط مککور در این قانون هستند با همان عنوان باقی می مانند دولات
موظف است حتی االمکان اینگونه واحدها را با شرایط مندرج در این قانون منطبق گرداند.
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فصل دوم – نظام تقسیمات کشوری
ماده  -12از لحاظ نظام اداری دهستان تابظ بخش و بخش تابظ شهرستان و شهرستان تابظ استان و استان تابظ ترکیالت مرکازی
خواهد بود.
ماده  -13هر گونه انتزاع ،الحاق ،تبدی  ،ایداد و ادغاام و نیاز تعیاین و تغییار مرکزیات و تغییار ناام و نامگاکاری واحادهای
تقسیمات کروری ،به جز استان بنا به ییرنهاد وزارت کرور و تصوی

هیمت وزیران خواهد بود .

ماده  - 14رعایت محدوده کلیه واحدهای تقسیماتی برای تمامی واحدها و سازمان های اداری (اجرادی و قضاایی) و نهادهاای
انقالب اسالمی کرور الزم است.
ماده  - 15وزارت کرور موظف است ظرف مدت  3ماه الیحه قانونی حدود وظایف و اختیارات مسئولین واحدهای تقسایمات
کروری را تهیه و جهت تصوی

به مدلس اسالمی تقدیو نماید

ماده  - 16وزارت کرور موظف است ظرف  6ماه از تاریخ تصوی
تصوی

این قاانون آداین ناماه هاای اجرادای آن را تهیاه ویاس از

هیمت دولت به مورد اجرا گکارد .

ماده  - 17دولت موظف است همزمان با تهیه آدین نامه های اجرادی آخرین آمار جمعیت کرور را تهیه و بر اساس آن این
قانون را اجرا نماید .
ماده  - 18وزارت کرور موظف است اجراء این قانون را از نقاط دور افتاده و محروم آغاز نماید .
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ساختار موجود تشكيالت كالن دولت

رئيس جمهور

نهاد رياست جمهوري

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

سازمان انرژي اتمي

سازمان حفاظت محيط زيست

سازمان اسناد و كتابخانه ملي

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري

مركز آمار ايران

فرهنگستان علوم

سازمان بهزيستي كشور

شوراي عالي انقالب فرهنگي

فرهنگستان زبان و ادب فارسي

سازمان ملي جوانان

دفتر همكاري هاي فن آوري

ريزي
شهيدو برنامه
مديريت
وايثارگران
موسسع عاليبنياد

ستاد مبارزه با مواد مخدر

سازمان نظام پزشكي

سازمان نقشه برداري كشور

سازمان بازنشستگي كشور

مركز بررسي هاي استراتژيک

شوراي عالي اطالع رساني

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري

وزارت اطالعات

وزارت آموزش و پرورش

وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

وزارت دادگستري

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

وزارت جهاد كشاورزي

وزارت نفت

وزارت امور خارجه

وزارت كشور

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي

وزارت ارتباطات و فن آوري اطالعات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي

وزارت امور اقتصادي و دارايي

وزارت تعاون  ،كار و رفاه اجتماعي

وزارت ورزش و جوانان

وزارت نيرو

وزارت راه و شهر سازي

مرکز نوسازی و تحول اداری

13

نمودار نظام وظایف مدیریتی دولت و پراکندگی آن در مجموعه نظام
اداری و اجرایی کشور

سیاست گذاری

برنامه ریزی

هماهنگی

حمایت

سیاست گذاری برنامه ریزی نظارت هماهنگی

تصمیم گیری حمایت

بخش فرهنگی و

بخش انرژی و

اجتماعی

زیربنائی

برنامه ریزی

برنامه ریزی

برنامه ریزی

برنامه ریزی

سیاست گذاری

سیاست گذاری

سیاست گذاری

سیاست گذاری

هدایت

هدایت

هدایت

هدایت

هدایت

حمایت

حمایت

حمایت

حمایت

حمایت

نظارت

نظارت

نظارت

نظارت

نظارت

بخش کشاورزی

برنامه ریزی
سیاست گذاری

بخش خدمات و

نظارت

بازرگانی

بخش صنعت
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 -1برنامه ريزی :
امروزه برنامه ریزی به عنوان ابزاری مؤشر در خدمت مدیریت و رهبری جوامظ مختلف قرار گرفتاه اسات و سااختار وجاودی
سازمانها و وظایف دولت و عوام محیطی آنچنان ییچیده شده اند که بدون برنامه ریزی دقیق و جامظ قادر به رقابت ،ییررفت
و توسعه نخواهند بود .یکی از اصوا برنامه ریزی این است که قب از دست یافتن باه هادف ماورد نظار و قبا از آغااز هار
فعالیت و تالش فیزیکی باید تالش ذهنی و به عبارت دیگر برنامه ریزی صورت گیرد و به همین جهت برناماه ریازی شاالوده
مدیریت اجتماع را ترکی می دهد و وظیفه برنامه ریزی در رأس هرم وظاایف مادیریتی دولات اسات و دولات و مدموعاه
سازمانها ی دولتی قب از آنکه بخواهند کنترا کرده و یا سازماندهی نمایند باید برنامه ریزی صحیو داشاته باشاند زیارا اعمااا
برنامه ریزی نرده را نمی توان کنترا کرد برنامه ریزی اهداف تمام تالشها و فعالیتها را معین کرده ،برنامه های دساتیابی باه آن
اهداف را نیز طرح ریزی می کند تا مدیران بدانند چه نوع ساختار سازمانی باید انتخاب کنند و با چه سبک هدایت کنند و چاه
استاندارد هایی برای کنترا عملیات الزم است .
برنامه ریزی از انواع مختلف اعو از کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت در مدموعه دولت صورت می گیرد ولی بدنه دولت
به عنوان یک وظیفه اساسی درگیر آن نیست .بلکه دارای یک ساختار ترکیالتی متمرکزبرای تولی گری برنامه های کالن دارد.
 -2سیاست گذاری :
سیاست گکاری و خط مری های عمومی و اجرایی یک جامعه معموالً در عرصه سازمانهای بزرگ و کوچاک آن جامعاه و در
مرات

سازمانی و شبکه های ارتباطات بین سازمانی و تحت نفوذ قوانین و مقررات و ضوابط اساسی و سازمانی شک گرفته و

موجودیت ییدا می کند  .در نظام جمهوری اسالمی ایران مقام معظو رهبری بعنوان تعیین کننده سیاستهای کلی نظاام ،نااظر بار
حسن امور اجرایی در کرور بوده و اصوا کلی سیاستهای نظام را که راهنمای سایر مراجظ سیاسات گاکاری باشاد معاین مای
سازند و یس از ایران هر یک از قوا به نوعی در فرایند خط مری گکاری عمومی جامعه و سیاست گکاری داخلی خاود عاما
بوده و تمشیر مستقیو دارند قوه مدریه ن یز در حدود اختیارات خود بارای انداام وظاادف محولاه و بارای اداره و هادایت اماور
سازمانها و ساختارهای اجرایی خود به سیاست گکاری و خط و مری گکاری عمومی و سازماندهی می یردازد.
 -3هدايت :
مدموعه اقدامات ،تمهیدات و کنرهایی که برای ییربرد فعالیتهای یاک ساازمان در چاارچوب اهاداف ،ماموریتهاا و وظاایف
صورت میپکیرد در زمره فعالیتهای هدایتی قرار دارد .هدایت در حقیقت راهبری امور است بگونه ای که در چارچوب وظاایف
تعیین شده به هدف منتهی شوند .لکا در صورت عدم هدایت یک حرکت و یا یک برنامه ،فعالیتها از مسیر درست منحرف شده
و به سمتی غیر از آنچه در چارچوب وظایف و اهداف سازمان تعریف شده ،متمای میروند.
 -4حمايت:
مدموعه اقدامات و تمهیداتی که برای یرتیبانی و حمایت از فعالیتها و وظایف یک سازمان انداام میپاکیرد اماور حماایتی ناام
دارد .حمایت مدموعه ای از امکانات ،اعتبارات ،یرتیبانی ها ،ابزار ،مراوره ها و اقداماتی است که عوام
رسیدن به هدف نهایی کمک نموده و در صورت عدم وجود موج

یاک ساازمان را در

ایداد نقصان در فعالیتها و برنامه های سازمان خواهد شد.

 -5نظارت :
یکی از اصولی که در کنرها و عملکرد مدیریت هر سازمانی ییوسته مطرح است و وجود آن برای صاحت فرایناد مادیریت در
سازمان ضروری است اص کنترا ( نظارت ) است .مفهوم و محتوای کنترا و نظارت از جمله مفااهیمی اسات کاه بیاان یاک
تعریف کام و فاقد نقصان برای آن امکان یکیر نبوده و مفهوم آن در ارتباط مستقیو با  4عام یاد شده فوق میباشاد .نظاارت،
اعماا کنترا ،مراقبت و یایش در اندام صحیو فعالیتهاست و یکی از مهمترین ارکان اعماا حاکمیت محسوب میگردد.
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ج :حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی
تاريخچه وسیر تحول و تطور ساختار تشکیالتي دولت در بخش کشاورزی:
-1وزارت تجارت و زراعت :
در ترکیالت دولتی برای اولین بار در ساا  1289وزارت تدارت و زراعت ایداد گردید ( .در زمان ناصرالدین شاه ) باه نظار
می رسد قرار گرفتن زراعت و تدارت در کنار هو از آندا ناشی شده باشد که دخالت دولات در هار دو زمیناه جنباه نظاارتی
داشته است و به عبارتی در آن زمان نیز کراورزی همانند تدارت کامالً در قلمرو بخش خصوصی قرار داشته است .
-2وزارت فالحت و تجارت و فوائد عامه :
یس از استقرار مرروطیت ،وزارت تدارت و زراعت در فوادد عامه ادغام گردید و وزارت فالحات و تداارت و فواداد عاماه
ترکی شد نوع و ماهیت دخالت دولت در امر کراورزی در این ادغام نیز تبلاور دارد .مسائولیت دولات در قبااا حمایات از
فوادد عامه و یا تممین حوادج عامه از دو طریق اندام میرده است یکی از طریق حمایت از بخش کرااورزی و دیگار از طریاق
حمایت از بخش تدارت .این دو زمینه تنها زمینه های فعالیت اقتصادی به شمار می رفته و دولات بعناوان مسائوا اداره اماور
عمومی نظارت بر آن در جهت تممین منافظ عمومی وظیفه خود تلقی می کرده است.
-3وزارت اقتصاد ملي :
در ساا  1359هدری شمسی وزارت طرق و شوارع و اقتصاد ملی ترکی گردیاد و قسامت تداارت و فالحات وزارت مزباور
تفکیک و بصورت وزارت اقتصاد ملی در آمد .تبدی وزارت فالحت و تدارت و فوادد عامه به اقتصاد ملی ،صحه ای بر ایان امار
بوده که تدارت و فالحت در آن زمان دو زمینه اصلی اقتصاد بوده است با ترکی این وزارت وظایف دولت در بخش کرااورزی
شک روشنتری به خود گرفت .چرا که دولت موظف شده بود کاه بخاش کرااورزی را در جهات توساعه کرااورزی و افازایش
تولیدات کراورزی از باب فنی اراده خدمات زیر بنایی حمایت وهدایت کند .عالوه بر این دولت مکلف شاده باود کاه در جهات
جفظ گسترش و بهره برداری از منافظ طبیعی کرور اقدام نماید .در این مقطظ زمانی بر ای اولین بار مسئله وظایف دولت در قالا
منابظ طبیعی و ترویج کراورزی در جهت افزایش تولید بعنوان وظایف اساسی دولت در این بخش مطرح میگردد.
 -4اداره کل فالحت :
در ساا  1315قسمت امور کراورزی از وزارت اقتصاد ملی جدا شد و اداره ک فالحت بطور مستق ترکی گردید.
-5اداره کل فالحت و صناعت :
در ساا  1312اداره ک فالحت به اداره ک صناعت و فالحت تبدی شد.
 -6اداره کل فالحت
در ساا  1314اداره ک صناعت و فالحت تفکیک گردید و امور کراورزی بصورت مستق درقال

اداره کا فالحات شاک

گرفت در هیمن ساا مدرسه عالی فالحت نیز تحت نظر این اداره ک ترکی گردید .
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 -7اداره کل کشاورزی:
در ساا  1317بنا به تصمیو فرهنگسان ایران کلمه کراورزی جایگزین " فالحت " گردید و در نتیده اداره کا فالحات باه
اداره ک کراورزی تغییر نام داد در این زمان وظایف دولت در بخش کراورزی رامی توان به سه دسته عمده تقسیو نمود .
دسته اوا  :وظایف دولت در رابطه با حفظ جنگلها و مراتظ و اقدام در بهبود آنها .
دسته دوم  :وظایف تحقیقاتی و ترویدی
دسته سوم  :وظایف مربوط به اراده خدمات یرتیبانی و ایداد تمسیسات زیربنایی
بدین ترتی

مالحظه میگردد که با استقالا فعالیتهای دولت در بخش کراورزی از دیگر فعالیتها تنوع و گستردگی بیراتری در

وظایف در این بخش ایداد می شود .
اداره ک کراورزی درآن زمان دارای چهارده اداره و دو بنگاه ( بنگاه حصارک و بنگاه هواشناسی ) بوده است در راستای حفظ
و حراست از محصوالت کراورزی و دامی بعنوان یک وظیفه دولت " بنگاه شیمیایی کرج " و " بنگاه سرم سازی حصاارک "
بصورت بنگاه وابسته به وزارت کراورزی ایداد گردید.
 -8وزارت کشاورزی :
در ساا 1325دولت وقت تصمیو گرفت اداره ک کراورزی را به مناسبت بر عهاده داشاتن وظاایف و مسائولیتهای سانگین و
مختلف به وزارتخانه تبدی نماید که در نتیده وزارت کراورزی ترکی گردید و وظاایف آن باا ابعااد گساترده تاری در ساه
حوزه خالصه شد .مضافاً آنکه وظادفی نظیر فراهو آوردن امکانات استفاده از ماشاین آالت در کرااورزی ،توجاه باه بهباود و
توسعه حرف و روستایی ،کوشش در جهت توساعه صانایظ کرااورزی و بااالخص آماوزش کرااورزی و دامپاروری از بعاد
دانرگاهی در قال

وظایف وزارت کراورزی مطرح گردید .عالوه بر آن بعاد نظاارتی دولات در امار کرااورزی و داماداری

گسترش قاب توجهی یافت و جنبه تحقیقاتی و ترویج فعالیتهای دولت نیز مورد تمکید و تایید قرار گرفات .نظاارت دولات بار
تولید برخی از محصوالت کراورزی که دارای ارزش صادراتی بودند مندمله ینبه از این تاریخ شک گرفت و ایان خاود یایاه
ای برای ترکی سازمانهای مستقلی گردید که بعداً برای اداره مربوط به برخی از کاالهای اساسی ایداد شدند چاه در آن زماان
نیاز کرورهای صنعتی به موارد اولیه صنایظ ،توجه دولت را به محصوا ینبه بعنوان کاالی با ارزش صادراتی جل
سپس در فرازهای مختلف بعضی از سازمانهای تابعه سایر وزارتخانه ها ضمیمه وزارت کراورزی شد م
بعضی از وظایف وزارت به سایر سازمانها محوا شد م

نمود .

بنگاه خالصادات و

بازرسی بهداشتی کرتارگاهها به شهرداری

 -9تجديد نظر اساسي در ساختار وزارت کشاورزی :
در فاصله سالهای  1325تا  1345وزارت کراورزی سه بار به تددید اساسی در ساختارمرکزی خود مبادرت نمود که اولین آن
در ساا  ،1325دومین آن در ساا  1328و سومین تغییار در سااا  1335صاورت گرفتاه اسات در سااا  1325باا توجاه باه
ضرورت ایداد هماهنگی درون بخری در امر کراورزی شورای عاالی کرااورزی تراکی گردیاد آنچاه در وظاایف وزارت
کراورزی در این برهه از زمان قاب توجه بود .تمکید و توجه خاصی نسبت به مسمله ترویج ماشین آالت کرااورزی و مسااد
مربوط به عمران روستاها بود .بدون اینکه در چارچوب اصلی وظایف تغییر عمده ای حاص شود در ایان زماان باا توجاه باه
اهمیت آب و وابستگی کراورزی به تممین منابظ آب و بهره برداری صاحیو از آن "بنگااه کا آبیااری " بصاورت وابساته باه
وزارت کراورزی ایداد گردید .بر اساس طراحی جدید ،در خصوص اندام وظایف تحقیقاتی 13 ،اداره بررسی و تحقیق نظیار
اداره بررسیهای دامپزشکی اداره بررسی های آب و خاک ،اداره بررسیهای مراتظ اداره بررسایهای مااهی و حیواناات وحرای و
اداره بررسی خاک کود ترکی شد.

مرکز نوسازی و تحول اداری

17

در خصوص وظایف ترویدی و ارشادی نیز در همان ساا سه اداره تحت عنوان ترویج دامپروری آموزش و نگاارش و تارویج
زراعت ترکی شد.
فعالیتهای مرتبط با اقتصاد کراورزی نیز بر عهده دو اداره بنام هاای " آماارو اقتصااد دام " و "اداره کا اقتصااد ورواباط باین
المل " واگکار گردید.
در ساا  1328ساختار وزارت کراورزی بر این اساس طراحی گردید که دولت در قبااا بخاش کرااورزی ساه ناوع وظیفاه
داشت :
دسته اول  :وظايف تحقیقاتي
دسته دوم  :وظايف ترويجي و ارشادی
دسته سوم  :فعالیتهای مرتبط با اقتصاد کشاورزی

هدف اصلی وزارت کراورزی به عنوان ارگان مدری وظایف دولت در بخش کراورزی عبارت بود از فاراهو آوردن امکاناات
الزم در جهت افزایش تولیدات گیاهی و حیوانی و کوشش در حفظ و گسترش منابظ طبیعی .در راه نی باه ایان هادف اصالی
مهمترین وظیفه وزارت کراورزی دستیابی به مناسبترین اصوا و روشهای منطقی منطبق با مقتضیات کراورزی ایران از طریاق
تحقیق و بررسی در زمینه استفاده از آب و خاک ،دامپروری ،باغباانی ،آفاات نبااتی و حیاوانی ،ماشاینهای کرااورزی ،صانایظ
روستایی و چگونگی حفظ منابظ طبیعی و ترویج نتایج حاصله تلقی شده بود .مؤسساات وابساته باه وزارت کرااورزی در آن
تاریخ عبارت بودند از بنگاه های جنگ  ،آبیاری ،رازی ،شیمیایی ،در این برهه از زمان ،توجه به حفظ و گسترش مناابظ طبیعای
باالخص جنگلها ،وظایف مرتبط با این امر را بصورت یک دستگاه مستق در کنار وزارت کراورزی قرار دارد .
در ساا  1336وظایف وزارت کراورزی به عنوان دستگاه مدری تکالیف دولت در بخش کراورزی عبارت بود از:
-اندام تحقیقات علمی برای کس

نتایج مفید و علمی

بهبود و توسعه امور زراعی و حمایت محصوالتتک یر و بهبود دام و فراورده های دامی و دفظ امراض دامیتوسعه مهندسی زراعیتهیه و تممین آب و استفاده صحیو از آب و خاکنگهداری و توسعه جنگلها و مراتظمطالعه روابط اقتصاد کراورزی و بازاریابیعمران و آبیاری و تقسیو خالصداتترویج کراورزی و راهنمایی کراورزان در جهت به کاربردن روشهای نوین کراورزی .بدین ترتی

آنچه در سازمان جدید کراورزی در ساا  1336از بعد وظیفه ماورد توجاه بیراتر قارار گرفتاه باود جنباه هاای

اقتصادی کراورزی نظیر بازاریابی محصوالت کراورزی از یک طرف و مساد مربوط به عماران و آباادی روساتاها از طارف
دیگر بود .
لکن از آندا که مسئله عمران و آبادی روستاها با مساله تقسو خالصدات توام شده بود لکا جنبه تبلیغتی موضوع بایش از جنباه
عمران روستا به مفهو م واقعی کلمه بود مؤسسات وابسته به وزارت کراورزی در این ساا عبارت بودند از شش بنگااه و یاک
مؤسسه تحت عناوین :
بنگاه مستق آبیاری
بنگاه امور دام
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بنگاه جنگ
بنگاه اصالح و تهیه بکر چغندر قند
بنگاه خالصدات
بنگاه شیمیایی
مؤسسه رازی
درساختار برونی وزارتخانه همانظور که مالحظه می شود اصالح و تهیه بکر چغندر قند به لحاظ توجه به محصاوالت اساسای
غکایی بصورت مستق ایداد شد و عالوه بر آن امور مربوط به دام نیز با این طرز تلقی که امور زراعت و دام قاب تفکیک اناد
از بدنه اصلی وزارتخانه جدا گردید.
بطور کلی در ساا  1336یس از چند ساا بررسی در خصوص بهسازی وضعیت وزارت کراورزی وظایف وزارت کرااورزی
برای حوزه مرکزی تهیه و به تصوی

وزیر کراورزی وقت رسید و بالفاصله به مورد اجرا گکاشته شد و به ایان ترتیا

بارای

اولین بار وظایف هر یک از واحد ها بطور مدون تهیه و نحوه ارتباطات آنها با یکدیکر مرخص شد
 -11گسترش تشکیالت وزارت کشاورزی :
با آغاز اصالحات اراضی در ساا  1341وظایف و فعالیتهای وزارت کراورزی در سالهای  1341 -46گسترش زیادی یافات و
مندر به ترکی  4وزارتخانه مدزا گردید که هر کدام گوشه ای از مسئولیت های ایداد شده را عهده دار شدند .در ساا 1343
وزارت کراورزی شام  3معاونت اداری و مالی ،فنی در امور زراعی و فنی در امور دام و نیز  8مؤسسه مانند جنگلبانی ،بنگااه
شیمیادی و سازمان ینبه بود .در ساا  1342با تصوی
قال

قانون اصالحات اراضی وظایف مزبور باه ایان وزارت منتقا شاد و در

سازمانی وابسته سازماندهی گردید .همچنین در این دوره امور آب و برق از این وزارت منتزع و به وزارت آب و برق که

به تازگی ترکی شده بود منتق گردید .بنا براین سازمانهای اصالحات اراضی و ینبه در این دوره تمسیس شدند.
 -11ايجاد چهار وزارتخانه در امر کشاورزی :
در ساا  1346قوانینی به تصوی

رسید که بر اساس آن چهاار وزارتخاناه ،فعالیتهاای مرباوط باه کرااورزی ،مناابظ طبیعای،

اصالحات اراضی و تولیدات کراورزی را عهده دار گردیدند .در حقیقت ساا  1346را مبتاوان نقطاه عطفای از بااب تفکیاک
بخش کراورزی دانست .
الف ) وزارت اصالحات اراضي و تعاون روستايي :
این وزارتخانه با هدف اجرای قانون و مقررات اصالحات اراضی و ارشاد و گسترش شرکتها ،اتحادیه های تعاونی روساتایی و
ترکی شرکتهای سهامی زراعی "بوجود آمد و آن بخش از وظایف این وزراتخانه که در رابطه با گسترش و توسعه تعااون در
روستاها و ترکی شرکتهای زراعی بود در عم تحت الرعاع اجرای قانون اصالحات اراضی قرار گرفت و استفاده از ساپاهیان
ترویج و آبادانی تنها بخش فعالیتهای این وزارتخانه در رابطه با عمران روستاها بود سازمان اصالحات اراضی ،سازمان مرکازی
تعاون روستایی و بانک کراورزی در کنار این وزارتخانه قرار گرفته بود .
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ب )وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفي :
این وزارتخانه با هدف ییش بینی احتیاجات وتدارک فراورده های اساسی غکایی مصارفی و تنظایو تولیاد و تضامین خریاد
محصوالت مهو کراورزی و عملیات مربوط به بررسی و تنظیو بازار و تغییر شک و تبدی محصوالت کراورزی و بازاریاابی
و توسعه و بهبود چگونگی توزیظ فراورده های کراورزی و مواد مصرفی و تممین وسای بارای حفاظ و نگهادری آنهاا و نیاز
فراهو آوردن مقدمات بیمه محصوالت کراورزی و نظارت مستمر بر وضظ کاالهای عمومی ایداد شد .
سازمانهای وابسته به این وزارتخانه به موج

قانون تمسیس عبارت بودند از سازمان غله ،چای و قند و شکر ،مؤسسه انحصاار

دخانیات ایران و کارخانه شیر یاستوریزه تهران .فلسفه ایداد این وزارتخانه ضارورت دخالات دولات در امار تنظایو تولیاد در
رابطه با تممین مواد غکایی مورد نیاز کرور بلحاظ شکاف روز افزون بین تولید و مصرف بود لکن از بعد ترکیالتی از آندا کاه
در قانون تآسیس اجازه ایداد شرکتهای دولتی و یا مختلط برای اندام وظایف قانونی به وزارتخانه داده شده بود ،نقطاه آغاازی
بود برای ایداد شرکتهای اقماری که خود مندر به تورم ترکیالت دولت در بخش کراورزی گردید.
ج ) وزارت منابع طبیعي :
این وزارتخانه با هدف حفظ و حمایت و اصالح خاکهای کرور و فراهو آوردن موجبات بهره برداری از آنها و همچنین حفاظ
و حمایت و توسعه و تک یر و بهره برداری از سایر منابظ طبیعای شاام جنگلهاا ،مراتاظ ،حیواناات وحرای ،آبزیاان دریاهاا و
همچنین آبزیان داخلی ایداد گردید.سازمانهایی که بموج

قانون تمسیس به این وزارتخاناه وابساته شادند عباارت بودناد از :

سازمان جنگلبانی ایران ،شرکت سهامی شیالت ایران و شرکت بهره برداری و صنایظ چوب گیالن.
د ) وزارت کشاورزی :
وزارت کراورزی به عنوان طراح و مدری سیاست های کراورزی عهده دار وظاایف تحقیقای ،تارویج و آماوزش کرااورزی
بوده است .بر اساس قانون تمسیس به وزارت کراورزی اختیار داده شده بود که سازمانهای وابسته ای را کاه ماهیات کاار آنهاا
ایداد مینماید به شرکت تبدی نماید و در اجرای وظایف خود در ارتباط با ازدیااد و بهباود محصاوالت کرااورزی و دامای و
عملیاتی که در باالبردن سطو درآمد کراورزان و دامپروران ماؤشر اسات راسا ًا و یاا باا مراارکت اشاخاص حقیقای نهادهاای
کراورزی و دامی را تهیه و به اصالح نژاد دام بپردازد .چنین اختیارات قانونی همانطور که قبالً اشااره گردیاد در ایان برهاه از
زمان از عوام مؤشر در گسترش سازمانی و ایداد شرکتهای اقماری بود.
قانون ترکی وزارت کراورزی در ساا  1347تصوی

و بدنباا آن ترکیالت جدیاد آن باه تصاوی

ساازمان اماور اداری و

استخدامی کرور رسید .در این ترکیالت  5معاون ( طرحها و بررسی ها ،یارلمانی ،فنی و اجرایی ،تحقیقاتی و اداری و مالی با
ادارات ک و دفاتر تابعه ییش بینی شده بود .بر طبق ماده یک قانون مککور وظایف و اختیارات کراورزی تعیین گردیده است.
در بهمن ماه ساا  1347شمسی قانون ترکی سازمانهای عمرانی کراورزی و توسعه دامپروری از تصوی

مدلسین گکشات و

به وزارت کراورزی اجازه داده شد که سازمانهای عمران کراورزی و توسعه دامپروری را ترکی دهد باه اساتناد ایان قاانون
سازمان عمران قزوین ،سازمان عمران جیرفت ،سازمان عمران کهکیلویه و سازمان عمران ورامین و گرمسار به تادریج تراکی
گردید .
تغییرات دیگری که در بنگاه های تابعه وزارت کراورزی بوجود آمد تبدی شدن اینگونه بنگاهها به شرکت سهامی بود .ضامن
این تغییرات ،بنگاه شیمیادی ،م ؤسسه جوجه کری نارمک و بنگاه اصالح و تهیه باکر چغنادر قناد باه شارکت ساهامی تبادی
گردیدند.
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 -12وزارت کشاورزی و منابع طبیعي :
در ساا  1355وزارت منابظ طبیعی منح و وظایف و ساازمانها ی آن در وزارت کرااورزی ادغاام و وزارت جدیادی تحات
عنوان وزارت کراورزی و منابظ طبیعی ترکی گردید .قانون  1355اختیارات و مسئولیتهایی به وزارت کراورزی محوا نماود
که نقش ستادی این وزارتخانه در رابطه با هدایت و برنامه ریزی امور زراعی و دامی تغییر نموده و فعالیتهای وزارتخاناه را باه
جان

عملیات اجرایی سوق داد .به موج

این قانون به وزارت کراورزی و منابظ طبیعی اجازه داده شاد کاه اقادامات الزم را

برای تولید گوشت و فراورده های دامی مورد نیاز کرور راساً و یا با همکاری و ترویق بخش خصوصی اندام دهاد .از طرفای
اجرای قانون تمسیس شرکتهای بهره برداری از اراضی زیر سدها به وزارتخانه مزبور محوا شد و بدین ترتیا

وزارتخاناه مای

توانست در هر یک از مناطق مستعد کرور به منظور تهیه و تدارک عوام و وساد تولیاد و خادمات الزم بارای کرااورزی و
دامداری و اندام هر گونه خدمات مربوط به احیاء اراضی و بهره برداری از منابظ طبیعی و داماداری و ایدااد مازارع دولتای و
مرارکت با شرکتهای کرت و صنعت خصوصی سازمانهایی بصورت شرکت ترکی دهد
 -13وزارت تعاون و امور روستاها :
در ساا  1339سازمانی تحت عنوان ساازمان اصاالحات اراضای در وزارت کرااورزی مسائولیت اجارای قاوانین و مقاررات
اصالحات اراضی را بعهده گرفت با گکشت زمان و توسعه حوزه عم  ،این سازمان در مراکز استانها و شهرستانهای شعبی دایر
نمود و سپس با الحاق وظایف بنگاه خالصادات بار وظاایف آن افازود .در سااا  1346وزارتخاناه ای تحات عناوان وزارت
اصالحات اراضی و تعاون روستایی ترکی گردید و سازمان مرکزی تعاون روستایی که وابسته به وزارت کراورزی بود به این
وزارتخانه جدید ملحق شد .جهت اندام وظایف محوله ،وزارتخانه مزبور اقدام به ترکی ساازمان شارکتهای ساهامی زراعای،
خانه های فرهنگ روستایی ،مرکز تحقیقات ،سازمان بیمه های اجتمااعی روساتادیان ،باناک تعااون روساتاییان ،باناک تعااونی
کراورزی ایران و سازمان معامالت تریاک نمود و مروجین خانه داری کاه زیار نظار وزارت آباادانی و مساکن انداام وظیفاه
مینمودند به کادر این وزارتخانه اضافه شدند .
در اواخر ساا  1349جهت ارتقاء سطو زندگی روستانرینان ،وزارتخانه ای تحت عنوان وزارت تعاون و امور روساتاها بداای
وزارت اصالحات اراضی و تعاون روستایی ترکی گردید این وزارتخانه کلیه وظایف وزارتخانه قبلی را باضافه وظایفی جدید
بعهده گرفت.
جهت توسعه امور تعاونی کرور و بسط مفاهیو آن و آشنایی مردم با اصوا و فوادد و تعلیمات تعاونی و فراهو نمودن تدریدی
موجبات همکاری افراد و تدمظ سرمایه های کوچک و توسعه منابظ اعتباری و بسط سازمانهای تعاونی کرور ،سازمان مرکازی
تعاون کرور وابسته به نخست وزیری به وزارتخانه مککور ملحق گردید
 -14وزارت کشاورزی و عمران روستايي :
طبق قانون ساا  1356وزارت کراورزی و منابظ طبیعی به وزارت کراورزی و عمران روستایی تبدی شد بر طباق ایان قاانون
وزارت تعاون و امور روستاها منح و ترکیالت آن در وزارت کراورزی و منابظ طبیعای ادغاام گردیاد و بادین ترتیا
مساد مربوط به کراورزی و همچنین عمران و آبادانی روستاها بعنوان بستر اصلی فعالیتهای کرااورزی در قالا

کا

یاک واحاد

سازمانی شک گرفت .
آنچه در قانون ساا  1356مورد تمیید و توجه خاص قرار گرفته ،اتخاذ مکانیزم های ترکیالتی و تعیین قابلیت های سازمانی و
تفکیک وظایف و اختیارات در رابط با اجرای وظایفی است که بعهده وزارتخانه محوا شده است در ماده  2قاانون مزباور باه
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وزیر کراورزی و عمران روستایی در رابطه با سازماندهی بخش کراورزی اختیارات وسیعی داده شاده اسات بادین نحاو کاه
می تواند هر یک از واحد ها و ادارات ک و مؤسساات و ساازمانهای وابساته و تابعاه را کاه تراخیص دهاد حتای در ماورد
سازمانهایی که بر حس

قانون ایداد شده باشند با حفظ تمام مقررات و اختیارات مندرج در قاوانین ذیاربط و فقاط از لحااظ

ترکیالتی در هو ادغام و یا منح نماید .در این قانون ضمن تفکیک وظاایف وزارت کرااورزی در رابطاه باا تهیاه و توزیاظ
محصوالت کراورزی و دامی و نهاده های کراورزی وظایف ستادی و اجرایای وزارتخاناه نیاز از یکادیگر تفکیاک و شاک
سازمانی اندام آن نیز مرخص شده است .بدین ترتی

که حوزه مرکزی عهده دار وظایف ستادی مرباوط باه تبیاین سیاساتها،

برنامه ریزی ،تهیه روشها و ضوابط الزم و ایداد هماهنگی و نظارت و ارزشیابی گردید و در رابطه با هماهنگی فعالیتهای میان
بخش دولتی وبخش خصوصی فعاا در امر کراورزی سازوکارهایی ییش بینی شد.
 -15تشکیل مراکز خدمات روستايي :
در ساا  1358قانون ترکی مراکز خدمات روستانی به تصوی

شورای انقالب جمهوری اسالمی ایران رساید .از سااا 1358

بررسیهای مقدماتی در ترکیالت وزارت کراورزی عمران روستایی بر اساس قاانون تراکی مراکاز خادمات روساتایی آغااز
گردید و یس از بررسیهای بسیار در ساا  1361به سازمان امور اداری و استخدامی کرور منعکس و نمودار تصاوی

شاده آن

ابالغ گردید .لیکن هرگز به مرحله اجراء درنیامد.
 -16وزارت کشاورزی :
با ترکی وزارت جهاد سازندگی در ساا  1362مددداً عمران روستایی به وزارت کراورزی تغییر و به تبظ این تغییار ساازمان
دامداران متحرک نیز با عنوان مرکز عرایر ایران به وزارت جهاد سازندگی وابسته شد .طبق ماده  4قانون تراکی وزارت جهااد
سازندگی کلیه وظایف عمران روستایی وزارت کراورزی به وزارت جهاد سازندگی واگکار گردید.
ترکیالت داخلی وزارت در حوزه مرکزی بر اساس نمودار مصوب اردیبهرت ماه  1363بار مبناای  8شااخه معاونات تحات
عناوین  :معاونت تحقیقات ،آموزش و ترویج ،معاونت امور زراعت ،معاونت امور دام و طیاور ،معاونات اماور خادمات زیار
بنایی ،معاونت امور حقوقی و مدلس ،معاومت امور جنگ و مرتظ ،معاونت هماهنگی امور برنامه و بودجاه – معاونات اداری
و مالی طرح ریزی شده بود و ترکیالت اجرایی وزارتخانه در سه سطو ییش بینی شده .سطو دهستان سطو شهرستان و سطو
استان که مراکز خدمات کرااورزی دهساتان و شهرساتان و ساازمان کرااورزی اساتان ،قالبهاای تراکیالتی خاارج از مراکاز
وزارتخانه را ترکی می دادند .از جمله سازمان آموزش کراورزی – سازمان دامپاروری – ساازمان حفاظ نباتاات – ساازمان
جنگلها و مراتظ کرور – سازمان دامپزشکی کرور -سازمان دامپروری کرور – سازمان عمران قزوین و جیرفت و ماهیدشت و
سری ذهاب – سازمان مرکزی تعاون روستایی – مؤسسه تحقیقات جنگ و مراتظ ،خاک و آب ،دامپروری ،مهندسی ،زراعای،
آفات و بیماریهای گیاهی و  ...شرکت سهامی شیالت ایران – شرکت سهامی صنایظ شیر ایران – شرکت سهامی گوشت کراور
– شرکت سهامی کرت و صنعت جیرفت ،نیرکر کارون ،مغان هفت تپه ،سفید رود ،شاهرود و ...
 -17شورای عالي کشاورزی :
در ساا  1362به منظور تالش برای تحقق آرمانهای جمهوری اسالمی ایران در نی به خود کفایی و توجه به روساتاها از ابعااد
مختلف سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و همچنین ایداد هماهنگی بین دستگاهها و نهادهاای انقاالب مارتبط باا امار
کراورزی و روستا شورای عالی کراورزی ترکی گردید
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ریاست شورای عالی کراورزی بر عهده نخست وزیر بود که در صورت لزوم از سایر وزراء و مسئولین دستگاههای اجرایای و
صاحبنظران نیز بر حس

مورد برای شرکت در جلسات شورا دعوت بعم می آورده ترکی

اعضاء این شورا نیاز برارج زیار

تعیین شد:
نخست وزیر ،نماینده رهبری ،وزیر کراورزی ،وزیر نیرو ،وزیر برنامه و بودجه ،وزیار مرااور در اماور اجرایای ،عضاو ساتاد
مرکزی هیمت هفت نفره واگکاری زمین ،شورای مرکزی جهاد سازندگی.

تاريخچه شکل گیری نهاد جهاد سازندگي :
 - 1تأسیس جهاد سازندگي به فرمان امام خمیني (ره ) در سال :1358
امام خمینی (ره) در تاریخ  58/3/27فرمان ترکی جهاد سازندگی را صادر نمود .بعد از اعالم جهاد سازندگی افرادی که بارای
شروع به کار جهاد در مراکز استانها داوطل

شده بودند شروع به کار نمودند.

 -2طرح جهاد سازندگي روستاها ( :) 1358-62
به موج

اساسنامه طرح جهاد سازندگی روستاها مصوب  1358/6/27شورای انقالب این نهااد باا هادف بسایج امکاناات و

استعدادهای مردم و دولت برای همکاری در امر تهیه و اجرای مؤشر و سریظ طرحهای سازندگی و احیای جامعه در کلیاه ابعااد
معنوی ومادی آن با توجه و تمکید بر نیازهای روستاها و نقاط دور افتاده مملکت " ترکی شد و بار مبناای اساسانامه ماککور
عمده ترین وظایف آن عبارت بود از :
 تمکید بر ابعاد معنو ی ومادی "رشد" مخصوصاً برای یاسخگویی به نیازهای نقاط دور و روستاهای محروم .
 تهیه و تصوی

ال و یا باا حسان همکااری ادارات و ساازمانهای دولتای و خصوصای ولای باا
طرحهای الزم که مستق ً

مسئولیت و اعتبارات خود به اجرای آنها اقدام خواهند کرد .
 همکاری با ادارات دولتی در اجرای طرحهای ضروری که در صورت تصوی

دولت ،جهاد سازندگی برای اجرای آنهاا

با ادارات و سازمانهای دولتی همکاری خواهد کرد .اجرای این طرحها با مسئولیت دولت است.
ترکیالت بر اساس اساسنامه مککور عبارت بود از :
 مرکز ک جهاد سازندگی . مرکز جهاد سازندگی در استانها. برای هر یک از مراکز فوق شورا ،هیمتهای اجرایی و واحدهای اجرایی و تخصصی ییش بینی شده بود -3تشکیل وزارت جهاد سازندگي ( : )1362
با گسترش فعالیتهای جهاد سازندگی ،قانون ترکی وزارت جهاد در ساا  1362توسط مدلس شاورای اساالمی باه تصاوی
رسید و اهداف و وظایف مرخص تری در زمینه های زیر به این وزارت خانه محوا گردید.
اهداف :
الف ) حرکت به سوی استقالا و خودکفایی کرور با تالش در جهت بهباود وضاظ اقتصاادی و اجتمااعی روساتاها و منااطق
عرایری از طریق توسعه کراورزی ،دامداری ،صنایظ روستایی و بازسازی ویرانیها با همکاری دستگاه هایی اجرایای مربوطاه و
اقرار مختلف.
ب) ایداد زمینه جهت رشد شخصیت واالی انسانی روستادیان از طریق مرارکت و نظارت آنان در فعالیتهای روستایی.
ج) بسیج اقرار مردم جهت سازندگی روستاها و فراهو کردن امکان تالش برای نیروهاای ماؤمن و ای اارگر جامعاه و رشاد و
تکام آنها.
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رئوس وظايف فعالیتها:
 تمرکز فعالیتها برای رشد تولید کراورزی و دامداری ضمن هماهنگی با وزارت کراورزی اراده خدمات به روستاها در زمینه هایی که موجبات رشد تولید و درآمد روستادیان را فراهو آورد تقب کلیه وظایف عمران روستایی و انتزاع وظایف مککور از وزارت کراورزی و عمران روستاییساير وظايف شامل:
 برنامه ریزی و احداث و نگهداری ابنیه و تمسیسات عمومی خدماتی مورد نیاز روستاها و مناطق عرایری شام حماام،
کرتارگاه ،رخترویخانه ،غسالخانه و لوله کری آب آشامیدنی با مرارکت مردم .

 برنامه ریزی ،احداث و نگهداری راههای روستایی کرور شام راههای روستا به روساتا ،روساتا باه مرکاز دهساتان و
راهها و گکرگاههای عرایری.
 طرح و تهیه نقره الزم و احداث وگسترش خطوط فرار ضعیف شبکه برق روساتاها و بارق کرااورزی باا همااهنگی

وزارت نیرو.
 طرح و تهیه نقره الزم و احداث وگسترش خطوط فرارمتوسط به درخواست وزارت نیرو و توافق جهاد.
 کمک به الیروبی و مرمت قنوات ،انهار و استخرهای آبیاری روستاها و همکااری در اجارای طرهاای آبیااری و برناماه
ریزی تممین آب کراورزی روستاهاو مناطق عرایری کرور بنا به درخواست وزارت نیرو.
 بسیج امکانات و نیروهای مردم جهت سازندگی و احیا روستاها.

 اولویت دادن به روستاهای دور افتاده و محروم در رساندن خدمات.
 کمک به روستادیان و عرایر در ایداد و گسترش ( تبدیلی ،دستی ،کوچک ) در چهارچوب سیاستهای دولت.
 شرکت و فعالیت در موارد حساس و ضروری از قبی جنگ ( در چار چوب ضوابطی که شاورای عاالی دفااع تعیاین
خواهد کرد) و عملیات امدادی سی و زلزله در سراسر کرور با استعداد از مردم و ضمن هماهنگی با ارگانهای ذیربط.
 کمک به خدمات بهداشتی و درمانی با موافقت وزارت بهداری در مناطق روستایی و عرایری.
 همکاری با نهضت سواد آموزی به منظور ریره کن نمودن بیسوادی در روستاها و مناطق عراایری کراور در صاورت
درخواست نهضت و در حد امکان جهاد در چارچوب مقررات مربوطه .
 آموزش اعضای جهاد در زمینه مهارتهای الزم به منظور اندام وظایف محوله.

 تهیه آمار و اطالعات در زمینه های مربوط به فعالیتهای جهااد در روساتاها و منااطق عراایری باا همکااری ارگانهاای
ذیربط.
بعالوه در این تاریخ سازمان امور عرایری ( دامداران متحرک ) وابسته به وزرات کراورزی نیاز از آن وزارتخاناه منتازع و باه
وزارت جهاد وابسته شد.
در تاریخ  66/6/25بر اساس نظر موافق روسای سه قاوه وتمییاد اماام خمینای ( ره ) شارکت ساهامی شایالت نیاز از وزارت
کراورزی منتزع و به وزارت جهاد سازنگی ملحق گردید.
 – 4تجديد سازماندهي وزارت جهاد در سال : 1368
در ساا  1368و در یی قبوا مسئولتهای جدید ،جهاد سازندگی مدداً اقدام به تددید سازمادهی نمود و عالوه بر واحاد هاایی
که در حوزه مرکزی این وزارتخانه مستقیماً تحت نظر وزیر اقدام داشتند معاونتهای زیر ایداد گردیدند :
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معاونت اداری و مالی
معاونت طرح و برنامه
معاونت امور استانها و مدلس
معاونت آموزش و تحقیقات
معاونت صنایظ روستایی
معاونت عمران
معاونت امور آب
معاونت کراورزی و امور دام
معاونت امور اجتماعی
معاونت وزیر و ردیس سازمان امور عرایر
معاون وزیر و مدیر عام شرکت سهامی شیالت
 -5تفکیک وظايف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگي ( : )1369
به موج

قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کراورزی و جهاد سازندگی مصوب  69/6/11مدلس شاورای اساالمی اماور

مربوط به حفظ ،احیاء و گسترش و بهره برداری از منابظ طبیعی ( جنگ  ،مرتظ و شیالت ،آبخیزداری ) کلیه امور دام و طیور و
عمران روستایی ،بهسازی ،صنایظ روستایی و آبرسانی روستاها بر عهده جهاد سازندگی و کلیه امور مرباوط باه زراعات ،آب و
خاک داخ مزرعه ( و هیمتهای هفت نفره ) بر عهده وزارت کراورزی قرار گرفت .بر اساس ایان قاانون ،ساازمان جنگلهاا و
مراتظ ،سازمان دامپروری ،سازمان دامپزشکی و مؤسسات تحقیقااتی مربوطاه از وزارت کرااورزی منتازع و باه وزارت جهااد
سازندگی انتقاا یافتند و بخش زراعت جهاد سازندگی نیز متقابالً به وزارت کراورزی انتقاا یافت.
 -6تجديد نظر سازماندهي وزارت جهاد در سال (: )1371
ترکیالت جدید وزارت جهاد سازندگی در ساا  1371تددید سازماندهی شده و به تصوی

سازمان اماوراداری و اساتخدامی

وقت رسید .
تشکیل وزارت جهاد کشاورزی :
در ساا  1379قانونی به تصوی

مدلس شورای اسالمی رسید که بر اساس آن ضمن ادغام دو وزارت کراورزی و جهاد ساازندگی

در یکدیگر ،وزارت جهاد کراورزی ترکی گردیده و کلیه فعالیتهای بخش کراورزی و دامپروری در آن متمرکز گردید.
قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی
ماده  -1در راستای اصالح و بهسازی ترکیالت دولت و به منظور فرآهو آوردن موجبات توساعه یایادار کرااورزی و مناابظ
طببیعی و افزایش کمی و کیفی محصوالت کراورزی در جهت تامین امنیت غکایی ،رشاد سارمایه گاکاری ،عماران و توساعه
روستاها و مناطق عرایری و در جهت انسدام بخریدن به برنامه ها و سیاستها و رعایت ییوستگی وظاایف و اساتفاده بهیناه از
امکانات و نیروی انسانی موجود ،وزارتخانه هاای کرااورزی و جهااد ساازندگی ادغاام و وزارت جهااد کرااورزی باا کلیاه
اختیارات و وظایفی که وزارتخانه های مککور به موج

قوانین و مقررات مختلف دارا بوده اند ترکی می گردد.

ماده -2کلیه مسئولیتها و اختیارات مربوط به وزیر و وزارت کراورزی و وزیر و وزارت جهاد ساازندگی باه وزیار و وزارت
جهاد کراورزی محوا می گردد .شارح وظاایف تفصایلی وزارت جهااد کرااورزی بار اسااس مفااد ایان قاانون و بنادهای
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الزم الرعایه مندرج در ماده ( )2قانون برناماه ساوم توساعه اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای جمهاوری اساالمی ایاران و باا
جهت گیری در تقویت وظایف راهبردی و نظارتی و کاهش وظایف اجرایی و تصدی و واگکاری آنها به بخاش غیردولتای در
چارچوب قانون برنامه سوم توسعه اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای جمهاوری اساالمی ایاران و حاکف وظاایف تکاراری و
غیرضروری و انتقاا وظایف قاب واگکاری به دیگر وزارتخانه ها ظرف سه ماه یس از تصوی
مدیریت و برنامه ریزی کرور و وزارت جهاد کراورزی به تصوی

این قانون و با ییرنهاد ساازمان

هیات وزیران در حدود مقررات و رعایت اصا یکصاد و

سی و سوم ( )133قانون اساسی می رسد.
تبصره  -1وزارت جهاد کراورزی موظف است بر اساس تکالیف برنامه سوم توسعه اقتصاادی ،اجتمااعی و فرهنگای جمهاوری
اسالمی ایران کلیه واحدها ،موسسات و شرکتهای وابسته و تحت یوشش را که قاب واگکاری می باشند تعیین و حاداک ر تاا یایاان
برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران نسبت به واگکاری آنها به بخش خصوصی اقدام نماید.
تبصره  - 2به منظور صرفه جویی در هزینه ها و یاسخگویی سریظ به مردم و جلوگیری از کارهاای ماوازی و دوبااره کااری،
وزارت جهاد کراورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کرااورزی را در مراکاز اساتان ،شهرساتان و بخاش در ساازمان
واحدی متمرکز نماید.
ماده  - 3کلیه امکانات ،اعتبارات ،تعهدات ،امواا و دارایی ها و کارکنان وزارتخاناه هاای کرااورزی و جهااد ساازندگی باه
وزارت جهاد کراورزی منتق می شود.
تبصره  -به دولت اجازه داده می شود به منظور بهبود ساختار نیروی انسانی وزارت جهاد کراورزی و واحدهای تابعاه آن باا
ییش بینی ساز و کار ترویقی مناس

نسبت به بازخریدی و یا بازنرسته کردن کارکنان مازاد با توافق طرفین و یا انتقاا آنان باه

سایر وزارتخانه ها و سازمانها اقدام نماید.
ماده  -4کلیه سازمانها ،موسسات دولتی و عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه وزارتخاناه هاای کرااورزی و
جهاد سازندگی به وزارت جهاد کراورزی وابسته می شوند .هرگونه تغییر در جایگاه سازمانها و موسسات و شارکتهای دولتای
مککور به تصوی

شورای عالی اداری می رسد.

تبصره  -حکو مککور در این ماده در خصوص سازمانها و موسسات و شرکتهای غیردولتی نسبت به سهام دولت جاری است.
ماده  - 5به سازمان مدیریت و برناماه ریازی کراور اجاازه داده مای شاود در سااا  ،1379حسا

ییرانهاد وزارت جهااد

کراورزی در محدوده اعتبارات مصوب ،نسبت به هرگونه اصالح ،جابدایی ،تغییر ردیف ،کاهش یا افزایش اعتبار ردیف هاای
بودجه ای وزارتخانه های کراورزی و جهاد سازندگی به نحوی که حداک ر تسهیالت الزم را جهت اجرای ایان قاانون فاراهو
نموده و اخاللی در اداره امور وزارت جهاد کراورزی ایداد نرود ،اقدام نماید.
ماده  -6وزارت جهاد کراورزی دارای مقررات مالی و استخدامی خاص خواهد بود که ظرف شش ماه با ییرنهاد دولات باه
تصوی

مدلس شورای اسالمی خواهد رسید.

تبصره  -تا تصوی

مقررات اداری مالی ،استخدامی وزارت جهاد کراورزی ،مقاررات ماورد عما هار واحاد در خصاوص

کارکنان و فعالیتهای واحد مدری خواهد بود.
ماده  - 7وزارت جهاد کراورزی موظف است حداک ر ظرف ینج ماه یس از تصوی

این قانون با رعایت سیاستهای مربوط به

جلوگیری از گسترش ترکیالت دولت و اص صرفه جویی و استفاده بهینه از امکانات ،ترکیالت وزارتخانه را تهیاه و یاس از
تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرور به مرحله اجرا درآورد.
ماده  - 8توسعه و حمایت از صنایظ کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کراورزی صانایظ رو.ساتایی در چاارچوب سیاساتهای
صنعتی کرور به عهده وزارت جهاد کراورزی می باشد .مصادیق این صنایظ توسط هیات وزیران تعیین خواهد شد.
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تبصره  -به منظور افزایش بهره وری در بخش کراورزی ،وزات جهاد کراورزی موظف است با اتخاذ سیاساتهای حماایتی و
ترویقی زمنیه توسعه و ارتقاء فن آوری در تولید ماشین آالت و ادوات مورد استفاده در بخش کراورزی را فراهو سازد.
ماده  - 9کلیه وزارتخانه ها ،موسسات و شرکتهای دولتی که به نوعی مبادرت به اندام فعالیتهای کراورزی می نمایند موظفناد
فعالیتهای خود را در چارچوب سیاستهای وزارت جهاد کراورزی اندام دهند.
ماده  -15به منظور هماهنگی سیاستگکاری در زمینه تامین ،توزیظ و مصرف آب کرور ،شورایی بنام شورای عالی آب مترک
از وزرای نیرو ،جهاد کراورزی ،صنایظ و معادن ،کرور و ردیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کرور ،ردیس سازمان حفاظت
محیط زیست ،یک نفر از اعضای کمیسیون کراورزی ،آب و منابظ طبیعی با انتخاب مدلس شورای اسالمی باه عناوان نااظر و
دو نفر از متخصصین بخش کراورزی به حکو ردیس جمهور ترکی می شود .ریاست عالیه این شاورا باا ردایس جمهاور یاا
معاون اوا ریاست جمهوری خواهد بود .تصمیمات این شورا با تصوی

هیات وزیران یا کمیسیون مککور در اصا یکصاد و

سی و هرتو ( )138قانون اساسی برای دستگاههای ذیربط الزم االجرا می باشد.
ماده - 11ترتیبات و هماهنگی های الزم بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کراورزی در زمیناه تقاضاا ،تاامین و مصاارف آب
کراورزی و آبزی یروری ظرف سه ماه از تصوی

این قانون به تصوی

هیات وزیران خواهد رسید.

ماده  -12وزارت جهاد کراورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گاکاری در بخاش کرااورزی ،نسابت باه
ترکی صندوق های حمایت از توسعه بخش کراورزی با مرارکت تولید کنندگان اقدام نماید.
سرمایه اولیه این صندوقها از مح کمکهای دولت ،فروش امواا و امکانات مازاد این وزارتخانه که یاس از فاروش باه خزاناه
داری ک واریز و معدا صد در صد ( )%155آن تا مبلغ یکهزار میلیارد ( )1/555/555/555/555ریاا تخصیص یافتاه تلقای
می شود ،تامین می گردد.
ماده  -13به منظور اعماا مدیریت یکپارچه در مزارع وظایف مدیریت توزیظ و مصرف آب بر اساس قاانون توزیاظ عادالناه
آب مصوب  1363که به عهده وزارت کراورزی بود ،عیناً به وزارت جهاد کراورزی محوا می شود.
ماده  -14به منظور حمایت از تولیدکنندگان بخش کراورزی ،دولت موظف است در حدود بودجه سانواتی اقادامات زیار را
اندام دهد:
الف  -قیمت تضمینی خرید محصوالت کراورزی از قبی گندم ،برنج ،شکر ،خرما ،ذرت ،ینبه و سایر محصوالت تضمینی را
با موافقت وزیر جهاد کراورزی تعیین نماید.
ب  -با خرید به موقظ تولیدات داخلی موضوع بند (الف) این ماده و جلاوگیری از توزیاظ بای موقاظ محصاوالت وارداتای
کراورزی و تنظیو بازار ،در حمایت از تولید کنندگان داخلی بخش کراورزی اقدام نماید
ماده  -15این قانون از تاریخ تصوی

الزم االجرا می باشد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.

قانون فوق مرتم بر یانزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ شرو دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه
مدلس شورای اسالمی تصوی

و در تاریخ  1379/15/15به تایید شورای نگهبان رسیده است.
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وظايف اساسي وزارت جهاد کشاورزی
هیات وزیران در جلساه ماورخ  1381/4/2بناا باه ییرانهاد شاماره 155/13899-89/9541ماورخ  1385/9/7ساازمان
مدیریت و برنامه ریزی کرور و به استناد ماده ( )2قانون ترکی وزارت جهاد کراورزی – مصوب  – 1379شرح وظاایف
تفصیلی وزارت جهاد کراورزی را به شرح زیر تصوی

نمود:

الف – سیاست گذاری ،برنامه ريزی و نظارت:
 تعیین سیاست ها و راهبردهای مربوط به بخش کراورزی ،توسعه و عمران روستاها و مناطق عرایری و همچنین تنظایو واجرای برنامه های توسعه کراورزی در چارچوب سیاستهای توسعه یایدار.
 اندام بررسی ها و اقدامات الزم به منظور برنامه ریزی تولید و تامین نیاز کرور به محصوالت و فرآورده هاای کرااورزی ودامی و توسعه صادرات با رعایت مزیت های نسبی در چارچوب سیاست های بازرگانی کرور.
 تهیه ،تدوین ،اجرا و به هنگام سازی نظام های اطالع رسانی کراورزی و روستایی و استقرار نظام های آماری. تهیه استانداردها و ضوابط و برنامه ریزی الزم در زمینه تاسیسات و زیرساخت های مورد نیاز تولید و تولید کننادگان بخاشکراورزی.
 نظارت و ارزشیابی عملکرد و فعالیت های موسسات و شرکت های وابسته به وزارتخانه و ایداد هماهنگی های برنامه ای وعملیات الزم.
 نظارت و ارزشیابی برنامه ها ،طرح ها ،فعالیت ها و اقدامات در حیطه وظایف وزارت جهاد کرااورزی باه منظاور ساندشمیزان کارآیی و اشربخری آنها.
ب – امور پژوهش ،آموزش و ترويج:
اندام یژوهش های کاربردی و توسعه ای در زمینه های زیر:
 -1آب و خاک ،اصالح بکر و نهاا ،اصالح نژاد ،یرورش دام و آبزیان ،جنگا و مرتاظ و آبخیازداری ،آفاات و بیمااری هاای
گیاهی و راههای مبارزه با آن.
 – 2بهره برداری از فنون ییررفته بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک در بخش کراورزی ،تدوین شیوه های مناسا
فناوری های نوین توسعه کراورزی و دامی متناس

و اساتفاده از

با شرایط اقلیمی و جغرافیایی کرور.

 -3افزایش بهره وری ،کاهش ضایعات و بهبود کیفی تولید محصوالت و فرآورده های بخش کراورزی
 -4بیماریها ،مایه ها ،سرم ها و مواد بیولوژیک الزم برای ییرگیری و مبارزه با بیماری های دامی ،آبزیاان و مراترک انساان و
دام و تهیه و تولید آنها در کرور.
 -5حفاظت ،جمظ آوری ،ارزیابی ،احیاء و توسعه ذخایر توارث ژنتیگی ،تنوع زیساتی گیااهی و ژرم یالساو گیاهاان زراعای،
باغی ،زینتی ،دارویی ،مرتعی ،جنگلی و دام و آبزیان و میکرو ارگانیسو ها و حررات مفید و زیان آور کراورزی در چارچوب
وظایف محوا شده.
 -6مطالعه و تحقیق به منظور توسعه اقتصاد کراورزی و ارتقای جایگاه آن در اقتصاد ملی و توسعه روستایی و عرایری.
 -7برنامه ریزی و اجرای آموزش های علمی – کاربردی و فنی – حرفه ای شاغالن بخاش کرااورزی و صانایظ روساتایی در
چارچوب سیاست های مصوب و همچنین آموزش روشها و فنون نوین کراورزی و دامداری به تولید کنندگان مربوط.

مرکز نوسازی و تحول اداری

28

 -8مطالعه ،طراحی و بهینه سازی الگوها و نظام های تولید و بهره برداری در بخش کراورز ی و ارزیابی و اصالح مستمر آنها.
 -9برنامه ریزی و اراده نتایج یژوهش های اندام شده به کارکنان ،تولید کنندگان و بهره برداران بخش کراورزی و نیز شناخت
مساد و مرکالت آنها و اقدام در جهت رفظ آن از طریق اجرای برنامه های ترویدی.
ج  -امور منابع طبیعي و آبخیزداری:
 -1بررسی و مطالعه جامظ حوزه های آبخیز کرور به منظور تهیه طرحهای آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خااک و تهیاه
برنامه جامظ استفاده از اراضی کراورزی و منابظ طبیعی و بهره برداری بهینه از این اراضی.
 -2برنامه ریزی و اندام اقدامات الزم به منظور جلوگیری ا ز تغییر و تبدی کاربری اراضی کراورزی و جنگلی.
 -3حفظ ،احیا ،گسترش ،حمایت و بهره برداری صحیو از جنگ ها و مراتظ طبیعی و دست کاشات کراور و فاراهو نماودن
زمینه اجرای طرحهای بزرگ جنگ کاری ،جنگ داری ،مرتظ داری ،ایداد یاارک هاای جنگلای و تفرجگااه هاای طبیعای در
چارچوب هدفها و سیاست های توسعه یایدار و اعماا نظارت های الزم.
 -4برنامه ریزی و اجرای طرح های آبخیزداری و ت بیت شن های روان و بیابان زدایی.
 -5ترخیص و تفکیک حریو قانونی اراضی ملی از مست نیات اشخاص حقیقی و حقوقی و واگکاری منابظ ملی باه ناام دولات
جمهوری اسالمی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگکاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قاوانین و مقاررات
موجود.
د -امور زيربنايي کشاورزی و توسعه روستايي:
 -1توسعه مکانیزاسیون کراورزی باتوجه به ویژگی های اقلیمی و فرهنگی مناطق مختلف و اراده خدمات حمایتی و فنی مورد نیاز.
 -2یکپارچه سازی اراضی ،احداث راه های بین مزارع ،تدهیز و نوسازی مزارع و باغ ها باه منظاور اساتفاده ماوشر از مناابظ و
نهاده های کراورزی و ارتقای بهره وری در فرآیند تولید با تاکید بر بهبود بهره وری از آب.
 -3برنامه ریزی و اندام اقدامات الزم در زمینه حفظ و اصالح خاک و فراهو آوردن موجبات بهره برداری مطلوب از آن.
 -4فراهو آوردن موجبات الزم به منظور افزایش اشربخری و بازدهی آبیاری در مزارع و باغ ها.
 -5برنامه ریزی برای انتقاا آب شبکه های  3و  4و انهار سنتی و قنوات ،توزیظ و مصرف آب کرااورزی و انداام اقادامات
الزم به منظور احداث ،توسعه و نگهداری تاسیسات مربوط در چارچوب قوانین موجود.
 -6اندام وظایف ناشی از اجرای قانون توزیظ عادالنه آب – مصوب  - 1361و اصالحات بعدی آن.
 -7برنامه ریزی و اندام مطالعات الزم به منظور طراحی و اجرای طرح های کوچک توسعه منابظ آب یس از کس

مدوز الزم

از وزارت نیرو.
 -8برنامه ریزی و اقدامات الزم در جهت احداث ،نگهداری و بهره برداری از بنادر شیالتی و تاسیسااتی زیربناایی باا رعایات
وظایف سایر وزارتخانه ها.
 -9برنامهریزی ،اتخاذ تدابیر و ییش بینی ساز و کارهای الزم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگی سایر دستگاهها.
 -15برنامه ریزی و ساماندهی کوچ و اسکان عرایر در چارچوب طرح های جامظ ناحیه ای.
 -11توسعه و حمایت صنایظ کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کراورزی و صنایظ روستایی در چارچوب سیاست های صانعتی
کرور.
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ه  -امور کشاورزی ،دام و آبزيان:
 -1برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم به منظور افزایش بهره وری از عوام و منابظ تولید کراورزی و دستیابی به الگوهای کرت
متناس

با منابظ آب در دسترس ،ظرفیت های تولید وشرایط اقلیمی مناطق مختلف کرور.

 -2تامین بهداشت دام و فرآورده های مربوط به آن و مبارزه با بیماری های دامی و مرترک انسان و دام ،قرنطیناه دام و کنتارا
بهداشتی کرتارگاه ها و نظارت بهداشتی بر مراتظ ،آبرخورها ،مح نگهاداری دام ،کارخاناه هاای تولیاد خاوراک دام و ساایر
تاسیسات و مراکز تهیه ،نگهداری و عرضه فرآورده های خام دامی.
 -3نظارت و کنترا بر تولید ،واردات و مصرف مایه ها و سایر مواد بیولوژیکی مورد مصرف دامی.
 -4برنامه ریزی و اندام اقدامات الزم به منظور ایداد و گسترش شبکه های ییش آگاهی و مراقبت ،ییرگیری ،قرنطیناه گیااهی
و ترخیص و مبارزه با آفات و بیماری های عمومی ،همگانی و سایر آفات و بیماری های گیااهی و نظاارت بار ورود ،تولیاد،
توزیظ و مصرف سموم مورد نیاز بخش کراورزی با رعایت شاخص های زیست محیطی کرور.
 -4برنامه ریزی و تهیه و اجرای طرح های مربوط به حفظ منابظ دام ،طیور و اصالح نژاد و بهبود تغکیه دام.
 -5توسعه کمی و کیفی تولیدات دامی و تدوین و اجرای نظام دامداری کرور و ساماندهی کرتارگاهها.
 -6برنامه ریزی و تخاذ تدابیر الزم در جهت حفظ ،احیاء توسعه و بهره برداری مناس

از منابظ آبزی آبهای تحت حاکمیات و

صالحیت دولت جمهوری اسالمی ایران و توسعه آبزی یروری در کرور.
و – امور حمايتي:
 -1حمایت از توسعه سرمایه گکاری در بخش کراورزی و استفاده از تسهیالت اعتباری بانک کراورزی و سایر منابظ بانکی و
ترکی صندوق های حمایت از توسعه بخش کراورزی و صنایظ تبدیلی و روستایی با مرارکت تولید کنندگان و فراهو آوردن
تسهیالت الزم برای تامین اعتبارات مورد نیاز تولید کنندگان بخش کراورزی.
 -2اجرای سیاست ها و روشهای حمایتی و بیمه ای به منظور حمایت از تولید کنندگان ،تولیدات و تاسیسات بخش کراورزی
و یرداخت خسارت به تولید کنندگان خسارت دیده بر اساس سیاست های اتخاذ شده.
 -3برنامه ریزی و اتخاذ سیاست های حمایتی و ترویقی باه منظاور توساعه و ارتقاای فنااوری ماشاین آالت و ادوات بخاش
کراورزی در چارچوب سیاستهای مصوب.
 -4فراهو آوردن زمینه های الزم برای تامین و توزیظ نهاده های کراورزی و دامی ،دارو ،سرم و سایر مواد بیولوژیک از طریاق
بخش غیردولتی و در صورت لزوم توسط وزارتخانه و اعماا نظارت های الزم در این زمینه.
 -5اندام اقدامات الزم به منظور ایداد ترک های غیردولتی مورد نیاز بخش کراورزی و اراده خدمات و حمایت های مالی و
فنی به آنها و اعماا نظارت های الزم.
 -6ییرنهاد برنامه های تنظیو بازار محصوالت کراورزی و فرآورده های دامی و نیز قیمت تضمینی به منظور حمایت از تولیاد
کنندگان بخش کراورزی به هیات وزیران و خرید بموقظ محصوالت کراورزی.
 -7فراهو آوردن تساهیالت و امکاناات و انداام همااهنگی هاا و ییگیاری هاای الزم بارای توساعه صاادرات محصاوالت و
فرآوردههای بخش کراورزی و صنایظ روستایی در چارچوب سیاست ها و برنامه های بازرگانی کرور.
 -8اجرای سایر وظایفی که به موج

قوانین و مقررات بر عهده وزارتخانه قرار دارد.
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محورهای وظیفه ای مندرج در قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی:
 توسعه و حمایت از صنایظ کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کراورزی و صنایظ روساتادی در چاارچوب سیاساتهای صانعتیکرور (بند های د و و شرح وظایف تفصیلی)
 توسعه و ارتقاء فناوری تولید ماشین آالت و ادوات مورد استفاده در بخش کراورزی با اتخاذ سیاستهای حمایتی و تراویقی(بند های د و و شرح وظایف تفصیلی)
 عضویت در شورای عالی آب کرور ترکی صندوقهای حمایت از توسعه بخش کراورزی با مرارکت تولید کنندگان(بند و شرح وظایف تفصیلی) مدیریت توزیظ و مصرف آب در بخش کراورزی( بندهای مختلف شرح وظایف تفصیلی) تعیین قیمت تضمینی خرید محصوالت کراورزی(بند و شرح وظایف تفصیلی) خرید بموقظ و ییرگیری از توزیظ بی موقظ محصوالت وارداتی (تنظیو بازار) جهت حمایت از تولید داخلای(بناد و شارحوظایف تفصیلی)
شرح وظايف تفصیلي وزارت جهاد کشاورزی مصوب هیات محترم وزيران :
الف) امور سیاستگزاری ،برنامه ريزی و نظارت :
 تعیین سیاستها و راهبردهای بخش کراورزی تعیین سیاستها و راهبردهای توسعه و عمران روستادی و عرایری -تنظیو و اجرای برنامه های توسعه کراورزی باا رویکاردتوسعه یایدار(واحد محیط زیست و توسعه یایدار)
 برنامه ریزی تولید وتامین نیاز کرور به محصوالت کراورزی (معاونت تولیدات گیاهی)برنامه ریزی تولید وتامین نیاز کرور به محصوالت دامی(معاونت تولیدات دامی)
 توسعه صادرات با رعایت مزیتهای نسبی در چارچوب سیاستهای بازرگانی کرور(معاونت برنامه ریزی و اقتصادی ) تهیه ،استقرار ،اجراء و مدیریت نظامهای اطالع رسانی کراورزی و روستادی (دفتر آمار و فن آوری اطالعات) تدوین استانداردها و ضوابط و برنامه ریازی توساعه تاسیساات و زیرسااختهای ماورد نیااز بخاش کرااورزی (معاونتهاایتخصصی)
 نظارت و ارزشیابی عملکرد موسسات و شرکتهای وابسته به وزارت (دفتر ارزیابی عملکرد و)... نظارت وارزشیابی عملکرد ،برنامه ها ،طرحها و فعالیتهای وزارت جهاد کراورزی(دفتر ارزیابی عملکرد و)...ب) امور پژوهش ،آمورش و ترويج :
 یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه آب و خاک (موسسه تحقیقات آب و خاک) یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه اصالح بکر و نهاا (موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بکرو نهاا) یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه اصالح نژاد دام (مرکز اصالح نژاد دام و مراکز استانی) یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه یرورش دام و آبزیان (موسسات تحقیقاتی تخصصی ) یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه جنگ و مرتظ و آبخیزداری (موسسه تحقیقات جنگ و مرتظ) یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه آفات و بیماریهای گیاهی(موسسه تحقیقات گیاهپزشکی) -یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه فنون بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک (موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کراورزی)
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 یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه فناوریهای نوین توسعه کرااورزی و دامای (مطاابق باا شارایط اقلیمای کراور)(یژوهرکده فنی و مهندسی)
 یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه افزایش بهره وری تولید(کلیه موسسات تحقیقاتی) یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه ،کاهش ضایعات (موسسات تحقیقاتی) یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه بهبود تولید محصوالت کراورزی و دامی (موسسات تحقیقاتی ) یژوهرهای کاربردی و توسعه ای در زمینه تهیه مایه ها ،سرمها و مواد بیولوژیک (موسسه رازی) حفظ ،جمظ آورزی ،ارزیابی ،احیاء و توسعه ذخایر تاوارث ژنتیکای ،تناوع زیساتی و ژرم یالساو گیاهاان زراعای و بااغی(موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بکر و نهاا)
 حفااظ ،جمااظ آورزی ،ارزیااابی ،احیاااء و توسااعه ذخااایر تااوارث ژنتیکاای ،تنااوع زیسااتی و ژرم یالسااو گیاهااان جنگلاای ومرتعی(موسسه تحقیقات جنگ و مرتظ)
 حفظ ،جمظ آوری ،ارزیابی ،احیاء و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی ،تنوع زیستی دام و آبزیان (مرکز اصالح نژاد دام) حفظ ،جمظ آوری ،ارزیابی ،احیاء و توسعه ذخایر توارث ژنتیکی ،تنوع زیستی میکروارگانیسمها و حررات مفید و مضار درکراورزی (موسسه تحقیقات گیاهپزشکی)
 مطالعه و تحقیق در زمینه توسعه اقتصاد کراورزی (موسسه یژوهرها ) برنامه ریزی و اجرای آموزشهای علمی کاربردی و فنی و حرفه ای (موسسه آموزش عالی علمی –کاربردی) آموزش روشها و فنون نوین کراورزی و دامپروری به تولید کنندگان ( معاونت ترویج سازمان تارویج ،آماوزش وتحقیقااتکراورزی)
 مطالعه ،طراحی ،بهینه سازی ،ارزیابی و اصالح الگوها و نظامهای تولید و بهره برداری بخش کراورزی اجرای برنامه های ترویدی بمنظور اراده نتایج یژوهرهای نوین به کارکنان ،تولید کنندگان و بهره بارداران ( معاونات تارویجسازمان تحقیقات)
ج) امور منابع طبیعي و آبخیزداری :
 بررسی ،مطالعه و تهیه طرحهای آبخیزداری و جلوگیری از فرسایش خاک (سازمان جنگلها ،مراتظ و آبخیزداری) تهیه برنامه جامظ استفاده و بهره برداری بهینه از اراضی کراورزی و منابظ طبیعی ( سازمان اماور راضای -ساازمان جنگلهاا،مراتظ و آبخیزداری)
 برنامه ریزی و اقدام در جهت ییرگیری از تغییر و تبدی کاربری اراضی کراورزی ( سازمان امور اراضی) حفظ ،احیاء ،گسترش ،حمایت و بهره برداری صحیو از منابظ جنگلی و مرتعی و دست کاشات (ساازمان جنگلهاا ،مراتاظ وآبخیزداری)
 زمینه سازی جهت اجرای طرحهای بزرگ جنگلکاری و جنگلداری ،مرتعداری و یارکهاا و تفرجگاههاای جنگلای (ساازمانجنگلها ،مراتظ و آبخیزداری)
 برنامه ریزی و اجرای طرحهای آبخیزداری ،بیابانزدادی و ت بیت شنهای روان (سازمان جنگلها ،مراتظ و آبخیزداری) ترخیص و تفکیک حریو قانونی اراضی ملی از ست نیات و شبت سند اراضی ملی بنام دولت ( سازمان امور اراضی) -مدیریت واگکاری اراضی ملی و دولتی در چارچوب قوانین (سازمان امور اراضی)
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د) امور زيربنائي کشاورزی و توسعه روستائي:
 توسعه مکانیزاسیون کراورزی و اراده خدمات فنی و حمایتی مورد نیاز (با توجه باه اقاالیو مختلاف کراور) (مرکاز توساعهمکانیزاسیون)
 یکپارچه سازی اراضی (معاونت آب و خاک و صنایظ) احداث راههای بین مزارع (معاونت اب و خاک و صنایظ) تدهیز و نوسازی مزارع و باغها منطبق بر اصوا نوین کراورزی و بهره وری از آب(معاونت آب و خاک و صنایظ) اقدام الزم در جهت حفظ و اصالح خاک و مدیریت بهره برداری از آن (معاونت آب و خاک و صنایظ) تدوین راهبردهای مربوط به بهره وری و افزایش بازدهی آبیاری (معاونت آب و خاک و صنایظ) برنامه ریزی انتقاا اب شبکه های سه و چهار و انهار و قنوات (معاونت آب و خاک و صنایظ ) مدیریت توزیظ و مصرف اب کراورزی (معاونت آب و خاک و صنایظ ) اقدام الزم جهت احداث ،توسعه و نگهداری تاسیسات آبی مربوطه(معاونت آب و خاک و صنایظ ) اندام وظایف مربوط به قانون توزیظ عادالنه آب (معاونت آب و خاک و صنایظ ) -مطالعه و طراحی طرحهای کوچک توسعه منابظ آب با کس

مدوز از وزارت نیرو (معاونت آب و خاک و صنایظ )

 برنامه ریزی و اقدام در جهت احداث ،نگهداری و بهره برداری از بنادر شایالتی و تاسیساات زیار بناادی مربوطاه (ساازمانشیالت)
 برنامه ریزی و ییش بینی سازوکار های الزم جهت توسعه و عمران روستاها با هماهنگی دستگاههای ذیربط برنامه ریزی و ساماندهی کوچ و اسکان عرایر (سازمان عرایر) توسعه و حمایت صنایظ کوچک تبدیلی و تکمیلی بخش کراورزی در چارچوب سیاستهای صنعتی (دفتر صنایظ کراورزی)ه) امور کشاورزی ،دام و آبزيان :
 برنامه ریزی و اقدامات مربوط به افزایش بهره وری از عوام و منابظ تولید کراورزی (معاونت تولیدات گیاهی) -برنامه ریزی و اقدامات مربوط به دستیابی به الگوهای کرت متناس

با منابظ آب ،ظرفیتها و شرایط اقلیمی مربوطه (معاونات

تولیدات گیاهی)
 تامین بهداشت دام و فراورده های دامی (سازمان دامپزشکی) مبارزه با انواع بیماریهای دامی (سازمان دامپزشکی) قرنطینه دام (سازمان دامپزشکی) کنترا بهداشت کرتارگاهها (سازمان دامپزشکی) نظارت بهداشتی بر مراتظ و ابرخورها (سازمان دامپزشکی) نظارت بهداشتی بر محلهای نگهداری دام (سازمان دامپزشکی) نظارت بهداشتی بر کارخانه های تولید خوراک دام (سازمان دامپزشکی) نظارت بهداشتی بر سایر تاسیسات و مراکز تهیه ،توزیظ و نگهداری فراورده های خام دامی (سازمان دامپزشکی) کنترا و نظارت تولید ،واردات و مصرف مایه ها و مواد بیولوژیک دامی (سازمان دامپزشکی) برنامه ریزی و اقدام جهت ایداد و گسترش شبکه هاای یایش آگااهی ،مراقبات ،ییراگیری ،قرنطیناه و تراخیص افاات وبیماریهای گیاهی (سازمان حفظ نباتات)
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 مبارزه با افات و بیماریهای گیاهی (سازمان حفظ نباتات) نظارت بر ورود ،توزیظ ،تولید و مصرف سموم کراورزی با رعایت شاخصهای زیست محیطی(سازمان حفظ نباتات) برنامه ریزی ،تهیه و اجرای طرحهای مربوط به حفظ منابظ دام و طیور و نیز اصالح نژاد و بهبود تغکیه دام (معاونت تولیدات دامی) توسعه کمی و کیفی تولیدات دامی (معاونت تولیدات دامی) اجرای نظام دامداری کرور (معاونت تولیدات دامی) ساماندهی کرتارگاهها (معاونت تولیدات دامی) حفظ ،احیاء و توسعه منابظ ابزی کرور و توسعه آبزی یروری (سازمان شیالت ایران)و  :امور حمايتي ؛
 حمایت از توسعه سرمایه گکاری در بخش کراورزی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی) حمایت بخش کراورزی بواسطه استفاده از تسهیالت اعتباری بانک کراورزی و سایر منابظ بانکی (معاونت برناماه ریازی واقتصادی)
 ترکی صندوقهای حمایت از توسعه بخش کراورزی و صنایظ کراورزی با مرارکت تولید کنندگان (معاونت برناماه ریازیو اقتصادی)
 فراهو کردن تسهیالت الزم برای تامین اعتبار مورد نیاز تولید کنندگان بخش (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی) اجرای سیاستهای حمایتی و بیمه ای جهت یرداخت خسارات وارده به تولید کنندگان ،تولیدات و تاسیسات بخش (معاوناتبرنامه ریزی و اقتصادی– صندوق بیمه محصوالت کراورزی)
 برنامه ریزی و سیاستهای حمایتی و ترویقی جهت توسعه و ارتقاء فناوری مکانیزاسیون کراورزی (معاونت برناماه ریازی واقتصادی)
 زمینه سازی و نظارت بر تامین و توزیظ نهاده هاد دامی ،دارو و مواد بیولوژیک از طریق بخش غیر دولتی (معاونت تولیداتدامی -سازمان دامپزشکی)
 برنامه ریزی ایداد ترکلهای غیر دولتی مورد نیاز بخش (سازمان تعاون روستادی) اراده خدمات و حمایتهای مالی و فنی به ترکلهای غیر دولتی (سازمان تعاون روستادی) نظارت بر فعالیت ترکلهای غیر دولتی (سازمان تعاون روستادی)ییرنهاد برنامه های تنظیو بازار محصوالت کراورزی و فراورده های مربوطه (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی)ییرنهاد قیمت خرید تضمینی به هیات محترم وزیران (بخرهای تخصصی -معاونت برنامه ریزی و اقتصادی)خرید بموقظ محصوالت کراورزی (سازمان تعاون روستادی) فراهو آوردن تسهیالت و امکانات و هماهنگی جهت توسعه صادرات محصوالت و فراورده های تولیدی کراورزی و صنایظروستادی در چارچوب سیاستهای بازرگانی (معاونت برنامه ریزی و اقتصادی)
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تشکیالت مورد عمل حوزه ستادی وزارت جهاد کشاورزی ()3131

وزیر

سازمان جنگلها  ،مراتع و آبخیزدار ی کشور

موسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترویج کشاورزی

صندوق بیمه محصوالت کشاورزی

سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران

شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی

سازمان دامپزشکی کشور

شرکت شهرک های کشاورزی

سازمان شیالت ایران

شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

سازمان حفظ نباتات
سازمان امور اراضی
سازمان امور عشایر

دفتر روابط عمومی

دفتر امور استانها

معاونت امور آب و خاک
و صنایع کشاورزی

معاونت امور باغبانی

دفتر وزارتی

دفتر امور ایثارگران

معاونت امور زراعت

معاونت امور تولیدات
دامی

دفتر امور بین الملل و
سازمانهای تخصصی

دفتر حراست

معاونت برنامه ریزی و
اقتصادی

دفتر ارزیابی عملکرد و
پاسخگویی به شکایات

معاونت توسعه مدیریت و
منابع انسانی

دفتر امور آب و خاک
کشاورزی

دفتر امور میوه ها

دفتر امور غالت و
محصوالت اساسی

دفتر بهبود تغذیه و
جایگاه دام

دفتر حمایت از سرمایه
گذاری و کارآفرینی

مرکز نوسازی و تحول
اداری

دفتر طراحی و توسعه
صنعتی

دفتر توسعه باغات  ،گلخانه
ها و گیاهان دارویی

دفتر امور محصوالت
علوفه ای و جالیزی

دفتر امور طیور و زنبور
عسل

دفتر برنامه و بودجه

دفتر امور حقوقی

دفتر توسعه سامانه های
نوین آبیاری

دفتر پنبه  ،دانه های روغنی
و محصوالت صنعتی

مرکز اصالح نژاد دام و
بهبود تولیدات دامی

مرکز آمار و فن آوری
اطالعات

دفتر امور اداری

دفتر بهره برداری و
تولید

مرکز توسعه
مکانیزاسیون

دفتر امور رفاه و
پشتیبانی
دفتر امور مالی و
ذیحسابی

واحدهای استانی
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د :سازمانهای استاني تابعه
تاريخچه شکل گیری و ايجاد واحد های تابعه استاني وزارت جهاد کشاورزی
الف  :قانون ادغام وزراتخانه های کراورزی و تعاون و امور وستاها در ساا 56
ب  :قانون ایداد مراکز خدمات روستادی و عرایری درساا 59
ج  :ایداد وزارت جهاد سازندگی و انتقاا وظایف عمران روستادی به وزارتخانه مزبور
با گکشت  27ساا از تصوی

اولین نمودار ترکیالتی ،واحد های خارج از مراکز(در استانها و شهرستانها) طی مراح مختلف

و نیز بر اساس قوانین ،مقررات و مصوبات زیر نمودار ترکیالتی ساازمان کرااورزی اساتان در وزارت کرااورزی مصاوب و
یادار گردید.
 -1قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کراورزی و جهاد سازندگی مصوب  69/6/11مدلس محترم شورای اسالمی
 -2مقررات اداری ،مالی ،ترکیالتی و استخدامی وزارت کراورزی مصوب جلسه مورخ  75/12/25هیمت محترم وزیران
 -3مصوبه شماره /1135دش مورخ  71/3/25شورای عالی اداری در خصوص تعیین اماور و وظاایف قابا واگاکاری بخاش
کراورزی به بخش غیر دولتی
 -4مصوبه شماره  / 2265دش شورای عالی اداری در خصوص تکلیف واحدهای تابعه و وابسته وزارت کراورزی مساتند باه
مصوبه ردیف 3
 -5نمودار ترکیالتی سازمان کراورزی استان مصوب بهمن ماه 1371
 -6اساسنامه سازمان کراورزی استان مصوب جلسه مورخ  1373/7/27هیمت محترم وزیران
 -7موافقت نامه شاره /8339د مورخ  73/12/25سازمان امور اداری و استخدامی کرور در خصوص ایدااد تغییارات ضاروری
در نمودار مصوب بهمن ماه  1371با توجه به موقعیت موقعیت کراورزی استان.
در ساا  1379همزمان با تصوی

قانون ترکی وزارت جهاد کراورزی ضمن ادغام دو وزارت کراورزی و جهاد ساازندگی،

سازمانهای استانی تابعه نیز در یکدیگر ادغام گردیده و سازمان جهاد کراورزی در کلیه مراکز استانی و نیز منطقاه جیرفات و
کهنوج ترکی گردید.
وظايف واحدهای استاني وزارت جهاد کشاورزی :
- 1بررسی و شناخت امکانات و استعدادهای باقوه و بالفع منابظ و عوام تولید بخش کراورزی ( زراعت ،باغبانی ،آب و
خاک ،دام ،طیور و آبزیان و توسعه روساتایی و عراایری و مناابظ طبیعای ) در ساطو اساتان و مسااد و مراکالت فنای،
اقتصادی و اجتماعی مربوط به آنها .
- 2تهیه و تدوین خط مری ها ،اهداف ،برنامه ها و سیاستهای توسعه بخش کراورزی ،توسعه و عمران روستاها و منااطق
عرایری در استان در قال
استان جهت تصوی

سیاستها و برنامه های مصوب و همچنین ییرنهاد برنامه و بودجه سااالنه باه مراجاظ ذیاربط در

.

- 3بررسی ،تدوین و اجرای برنامه ها ،طرحها و دساتورالعم هاای مرباوط باه الگاوی کرات محصاوالت کرااورزی و
همچنین نظام دامداری ،دامپروری و منابظ طبیعی استان در قال

سیاستهای مصوب

- 4تهیه ،و اجرای طرحهای جامظ مربوط به افزایش تولید محصوالت کراورزی و دامی و کاهش ضایعات در سطو اساتان
بر اساس قوانین و مقررات مربوط.
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- 5جمظ آوری ،استخراج ،طبقه بندی ،یردازش ،نگهداری ،بهنگاام ساازی و انتراار آماار و اطالعاات مرباوط باه بخاش
کراورزی و توسعه عمران روستایی و عرایری در استان .
- 6تهیه اجرا و ارزشیابی طرحهای تحقیقاتی استانی بر اساس سیاستها و خط مری های ابالغی وزارت.
- 7مطالعه ،بررسی ،نیازسندی ،برنامه ریزی ،تهیه ،اجرا و ارزشیابی طرحها ،برنامه ها و دوره های آموزشی و ترویدی ،فنی
و حرفه ای و علمی و کاربردی مورد نیاز تولید کنندگان ،بهره برداران ،مروجان و راهباران بخاش کرااورزی در اساتان در
قال

سیاستها و برنامه های مصوب وزارت جهاد کراورزی.

- 8اراده نتایج یژوهرهای اندام شده به تولید کنندگان و بهره برداران .
- 9تهیه و اجرای طرحها و برنامه های مرتبط با حفظ ،احیاء ،گسترش ،حمایت و بهره برداری صحیو از جنگلهاا و مراتاظ
طبیعی و دست کاشت در سطو استان در چارچوب سیاست ها و برنامه های مصوب .
 -15مطالعه ،برنامه ریزی ،تدوین ،و اجرای طرحهای الزم در زمینه آبخیزداری و آبخوانداری در حوزه های آبخیز.
 -11تهیه و اجرای طرحهای ت بیت شن های روان و بیابان زدادی و جلوگیری از بیابان زایی .
 -12تهیه ،تدوین و اجرای طرحهای جنگلداری ،جنگلداری ،مرتعداری ،ایداد یارکهای جنگلی و تفرجگاههاای طبیعای در
چارچوب سیاست های ابالغی .
 -13اندام اقدامات الزم به منظور حفظ و جلوگیری و تبدی کاربری اراضی کراورزی و جنگلی .
 -14ترخیص و تفکیک حریو قانونی اراضی ملی ،دولتی و موات از مستئنیات اشخاص حقیقی و حقوقی در ساطو اساتان
و اخک سند بنام دولت جمهوری اسالمی ایران و اجرای مقررات مربوط به مدیریت و واگاکاری اراضای ملای و دولتای در
چارچوب قوانین و مقررات موجود .
 -15اندام عملیات اجرای الزم برای ت بیت مالکیتهای شرعی و قانو نی با رعایت حقوق متقابا ماردم و دولات و اجارای
قانون اصالحات اراضی در رقبات مرموا و باقیمانده و همچنین تعیین تکلیف نهایی اراضی کرت موقت .
 -16برنامه ریزی در جهت استقرار شبکه عملیات ترویدی در مناطق روستایی و عرایری در قال

سیاستها و برناماه هاای

وزارتخانه ها.
 -17تهیه برنامه استفاده از اراضی کراورزی و منابظ طبیعی استان در چارچوب طرحهای جامظ حوزه های آبخیز.
 -18نظارت بهداشتی بر مراکز نگهداری و یرورش دام و مراکز تهیه ،تولید و توزیظ و عرضه فراورده هاای خاام باا منرااء
دامی و محصوالت شیالتی ،کارخاندات خوراک دام ،کرتارگاهها و اماکن عرضه دام و اعماا استانداردها.
 - 19اندام اقدامات الزم در جهت حفظ ،احیاء ،توسعه و بهره برداری مناس

از منابظ آبازی و توساعه آبازی یاروری در

استان .
 - 25برنامه ریزی ،اتخاذ تدابیر و ییش بینی ساز و کارهاای الزم بمنظاور توساعه و عماران روساتاها باا همااهنگی ساایر
دستگاهها در سطو استان .
 - 21تهیه ،تدوین و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به امور زیر بنایی کراورزی از قبیا یکپاارچگی ساازی اراضای،
احداث راهها بین مزارع ،تدهیز و نوسازی مزارع و باغها بمنظور استفاده مؤشر از منابظ و نهاده های کراورزی .
 - 22بررسی و اندام اقدامات الزم در زمینه حفظ ،اصالح ،احیاء و افزایش حاصلخیزی خاک در جهت بهره برداری بهیناه
و مطلوب از آن .
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 - 23برنامه ریزی و اندام اقدامات الزم بمنظور انتقاا آب انهار سنتی و قنوات ،توزیاظ و مصارف بهیناه آب کرااورزی و
افزایش راندمان آبیاری در مزارع و باغها با استفاده از روش های ناوین آبیااری و اقادامات مرباوط باه احاداث ،توساعه و
نگهداری تمسیسات آبی .
 - 24اجرای وظایف مقرر در قانون توزیظ عادالنه آب مصوب  1361و اصالحات بعدی آن در سطو استان .
 - 25اجرای طرحهای کوچک تممین و توسعه منابظ آب در سطو استان ( یس از کس

مدوزالزم از سازمان آب منطقه ای

ذیربط ) .
 - 26شناسایی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک جهت اراده خدمات مناس

باه منظاور بهباود و توساعه وضاعیت

اقتصادی ،اجتماعی و تولیدی عرایر.
 - 27ساماندهی کوچ و اسکان عرایر در چارچوب طرحهای ابالغی .
 - 28اندام اقدامات الزم در جهت نگهداری بنادر شیالتی و تمسیسات زیر بنایی بر اساس ضوابط ابالغی
 - 29فراهو آوردن زمینه هاای توساعه صانایظ مرباوط باه جماظ آوری ،نگهاداری ،تبادی و عما آوری و بساته بنادی
محصوالت کراورزی و فراورده های دامی و توسعه و حمایت از صنایظ کوچک و تبدیلی و تکمیلای بخاش کرااورزی و
صنایظ روستایی در استان :
 - 35اندام اقدامات الزم در زمینه حفظ ،بهبود و توسعه کمی و کیفی محصوالت زراعی ،باغی ،تولیدات دام آبزیان و منابظ
طبیعی استان و حمایت از منافظ تولید کنندگان .
 - 31بررسی نظامهای بهره برداری کراورزی در استان و فراهو آوردن موجبات توساعه مناسا

تارین آنهاا باا توجاه باه

خصوصیات فرهنگی ،اقتصادی ،و اجتماعی منطقه .
 - 32اندام بررسی های الز م در مورد برآورد و تراخیص کمای و کیفای کلیاه نیازهاای فنااوری کرااورزی متناسا

باا

خصوصیات و ویژگیهای اقلیمی و کراورزی استان و تهیه و اجرای طرحهای مکانیزاسیون و سایر برنامه های مورد نیاز بار
اساس سیاستها و خط مری های ابالغی.
 - 33زمینه سازی و حمایت از ایداد و توسعه ترکلهای مورد نیاز بخش کراورزی استان .
 - 34اندام اقدامات الزم در جهت حفظ احیاء و توسعه و بهره برداری مناس

از منابظ دام و آبزیان اصاالح ناژاد ،تغکیاه،

مدیریت و مهندسی بهداشت ،جایگاه دام و صدور مدوزهای الزم در چارچوب سیاستها و دستورالعملهای ابالغی .
 - 35تممین سالمتی و بهداشت دام از طریق ایداد شبکه های بیش آگاهی و مراقبت و اجرای عملیات ییراگیری و مباارزه
با بیماریهای دامی و مرترک انسان و دام و قرنطینه دامی .
 - 36اندام اقدامات الزم در خصوص گسترش شبکه های بیش آگاهی ،مراقبت ،ییراگیری ،قرنطیناه گیااهی و مباارزه باا
آفات علفهای هرز و بیماری های گیاهی در سطو استان .
 - 37نظارت و کنترا بر توزیظ و مصرف مایه ها و سایر مواد میولوژی و سموم مورد نیاز بخاش کرااورزی در اساتان بار
اساس ضوابط ابالغی.
 - 38اندام اقدامات الزم در زمینه ساماندهی و بهینه سازی نظام عرضه و تقاضا و تنظایو باازار محصاوالت کرااورزی و
تولیدات دامی در استان در چارچوب برنامه های مصوب و سیاستهای بازرگانی کرور .
 - 39اندام اقدامات الزم در زمینه خرید ،فروش ،بازاریابی ،صادرات ،بیمه ،نگهداری و نظایر آن در خصوص محصاوالت
و فراورده های بخش کراورزی بر اساس قوانین ف مصوبات و آیین نامه ها و دساتورالعم هاای مربوطاه در چاارچوب
سیاستهای بازرگانی کرور .
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 - 45حمایت از توسعه سرمایه گکاری در بخش کراورزی و فاراهو آوردن زمیناه هاای الزم بارای اساتفاده از تساهیالت
اعتباری بانک کراورزی و سایر منابظ بانکی و مؤسسات اعتباری توسط تولید کنندگان و بهره برداران.
 - 41اندام اقدامات الزم در زمینه بیمه تولید کنندگان ،تولیدات تمسیسات و صنایظ مربوط به بخش کراورزی.
 - 42اندام اقدامات الزم در زمینه اراده خدمات و تممین و توزیظ نهاده های کراورزی دام و آبزیاان ،دارو ،سارم و ساایر
مواد بیولوژی از طریق بخش غیر دولتی و در صورت لزوم توسط واحاد ذیاربط در اساتان در چاارچوب ضاوابط ابالغای
وزارت جهاد کراورزی .
 - 43نظارت مستمر بر کلیه فعالیتهای مرتبط با زیر بخرهای مختلف کراورزی در سطو استان.
 - 44نظارت و ارزشیابی طرحها ،فعالیتها ،اقدامات درحیطه وظایف واحدهای اساتانی وزارتخاناه بمنظاور ساندش میازان
کارایی و اشر بخری آنها.
 - 45اجرای ماده  88قانون تنظیو بخری از مقررات مالی دولت برای اندام فعالیتهای مربوط به کراورزی ،منابظ طبیعای و
دام و طیور و آبزیان.
 - 46اندام سایر وظایف و اموری که بموج

قوانین و مقررات بعهده وزارت جهاد کراورزی در سطو استان می باشد.
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شرح وظايف تفصیلي واحدهای سازمان جهاد کشاورزی استان (مورد تائید معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني
رئیس جمهور )1387
مديريت حوزه رياست :
 -تدوین سیاست ها و اجرای برنامه های اطاالع رساانی باه شایوه هاای متناسا

از جملاه برگازاری اجالساها ،سامینارها،

همایرهای علمی و نمایرگاههای داخلی و منطقه ای.
 هماهنگی برای ایداد ارتباط با رسانه ها ،خبرگزاری ها و سایر مراجظ ذیربط واراده اخبار و رویدادهای ساازمان باه منظاوراطالع رسانی.
 برقراری ارتباط و ایداد هماهنگی الزم بین واحدهای تابعه با دستگاه های برون سازمانی. اندام امور مربوط به مکاتبات و ییگیری ارجاعیات ریاست سازمان. -بررسی مطال

مندرج در جراید در ارتباط باسازمان و تهیه یاسخ های الزم.

 انعکاس مرکالت و تنگناها و مسای مدیریت های شهرستان ها به بخرهای مختلف سازمان و ییگیری تا حصوا نتیده.حوزه نمايندگي ولي فقیه :
 تهیه ،تدوین و اجرای طرحها و برنامه های مربوط به اعتالی فرهنگی کارکنان سازمان . اراده الگوها ،مدلها ،چارچوبها و سیستمهای مبتنی بر ارزشهای اسالمی و حادود ماوازین شارعی ،دیادگاههای اساالمی درموضوعات مربوط به وظایف سازمان جهاد کراورزی استان.
 تهیه و تدوین طرحها و برنامه های مورد نیاز سازمان استان در زمینه حوزه فعالیت نمایندگی ولی فقیه و ییشبینی و برآورداعتبارات مورد نیاز و ییگیری جهت تممین اعتبار .
 اندام بررسیها و اقدامات الزم در رابطه با موضوعات مورد نیاز همکاران سازمان از جنبه دینی و ارزشی. برقراری و ارتباط کارکنان سازمان جهادکراورزی استان با ادمه جمعه ،نهادها و مراکز فرهنگی در استان. -اندام اقدامات الزم جهت شناسایی نیروهای ارزشی و جل

همکاری آنها در اندام فرضیه امر به معروف و نهی از منکر .

 اندام اقدامات الزم درخصوص ترویج شعادر و معارف اسالمی از طریق مراسو ساخنرانی ،باناک ناوار ،تولیاد محصاوالتفرهنگی ،وساد سمعی و بصری و تدهیز کتابخانه ها.
 نظارت بر اندام ذبو شرعی دام و طیور در کرتارگاهها و نیز نظارت بر فرآورده های غیر خوراکی تولیدی کرتارگاه هاا درسطو استان .
 جمظ آوری آمار و اطالعات و گزارش عملکرد از حوزهها و مراکاز تحات یوشاش و تدزیاه و تحلیا آنهاا باه مراجاظ ومسئولین ذیربط.
 نظارت بر عملکرد حوزه ها و مراکز تحت یوشش به منظور حصوا اطمینان از حسن اجرای امور از طریاق انداام بازرسایمستمر و اراده ییرنهادهای الزم .
 نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها ،بخرنامهها ومقررات ابالغی از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در حوزههاا و مراکازتحتیوشش .
 اراده گزارشهای الزم از عملکرد حوزه تحت سریرستی و حوزه های تحت یوشش به مراجظ و مسؤولین ذیربط . -تبلیغ و انترار مواضظ ،خط مری ها و رهنمودهای حضرت امام (ره) و مقام معظو رهبری و زمینه سازی در جهت اجرای آنها.
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 نیازسندی و اجرای برنامه آموزش عقیدتی سازمان ،ایداد و تمهیدات و ییگیری های الزم جهت اجرای دوره های آماوزشعقیدتی.
 ارتباط و همکاری با واحد های آموزشی در مراکز استان به منظور بهرهبرداری متقاب از امکانات و تدهیزات . اندام اقدامات الزم جهت دریافت سواالت و استفتادات ،احکام و مساد اخالقی مورد نیاز همکاران و تهیه یاساخهای الزم(مراوره مکهبی)
 تهیه بانک اطالعات درخصوص برگزاری دوره ها ،اساتید ،فراگیران ،گواهینامهها ،کارنامهها و ... برنامه ریزی و اجرای برنامه های یرورشی برای کارکنان سازمان و خانوادههای آنان. اندام اقدامات الزم درجهت تقویت تواناییهای علمی و مکتبی کارکنان از طریق انس دهی با قرآن کریو و ... اندام اقدامات الزم به منظور اقامه نماز از طریق ترویج و برگزاری نماز جماعات ،آماوزش و تبلیاغ احکاام نمااز و روناقبخریدن به نمازخانهها و امور مربوط به آنها.
 اندام اقدامات الزم جهت تهیه و تملیف ،توزیظ و انترار جزوات و منابظ آموزشی ،فرهنگی ،ارزشای و عقیادتی ماورد نیاازکارکنان سازمان .
 اندام اقدامات الزم جهت تهیه و تولیاد محصاوالت فرهنگای ،تبلیغای و هناری ،تراکات ،یوساتر ،بروشاور و یالکاارد درمناسبتهای مکهبی ،اعیاد و ایام ا. ...
 نظارت بر عملکرد حوزه ها و مراکز تحت یوشش به منظور حصوا اطمینان از حسن اجرای امور از طریاق انداام بازرسایمستمر و اراده ییرنهادهای الزم.
 نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها ،بخرنامهها ومقررات ابالغی از سوی حوزه نمایندگی ولی فقیه در حاوزههاا و مراکازتحت یوشش .
هسته گزينش :
 اجرای دستورالعملها وبخرنامه های هیات عالی گزینش وهیئت مرکزی گزینش وزارت جهاد کراورزی . بررسی وتعیین صالحیت عقیدتی – سیاسی – اخالقی متقاضایان ورود باه خادمت در ساازمان اساتان و واحادهای تابعاهووابسته و اندام مراح گزینش مربوطه.
 رسیدگی مددد به شکایات شاکیان مردود شده در جریان گزینش استخدام مراوره وتبادا نظر با هیئت مرکزی گزینش در ییربرد فعالیت ها و نیز استعالم موارد خاص. انعکاس نتایج حاص از گزینش متقاضیان استخدام به واحد امور اداری و سایر مراجظ ذیاربط جهات انداام ساایر مراحااداری و استخدامی افراد .
مديريت ارزيابي عملکرد و پاسخگويي به شکايات :
 اجرای امور مربوط به ارزیابی عملکرد و تهیه گزارشهای الزم از نتایج ارزیابی و اراده آن به ردیس ساازمان و ساایر مراجاظذیربط.
 اندام بازرسی های الزم و تهیه گزارشات موردی و ادواری از عملکرد واحدهای سازمان و تدزیه و تحلی آنها. دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان سازمان و بررسای ییراماون صاحت و ساقو موضاوعشکایات و اعالم یاسخ به شاکیان وجمظ بندی آنها جهت تهیه گزارش های الزم .
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 همکاری و تعام با دستگاههای نظارتی و بازرسی در چارچوب ضوابط و مقررات بررسی میزان سالمت اداری و ییرگیری از مفاسد اداری و مبارزه با ارتراء در سطو سازمان براساس مقررات مربوطهمديريت حراست :
 اندام اقدامات الزم درجهت حفاظت ویاساداری از کلیاه اساناد ،امااکن و تاسیساات و کنتارا مباادی ورودی و خروجایسازمان.
 طبقه بندی وکنترا اخبار ،اسناد و مدارک محرمانه. ایداد هماهنگی و ارتباط با مراجظ انتظامی و قضایی بمنظور جلاوگیری و برخاورد باا ناهنداریهاای اجتمااعی موجاود درمحیط سازمانی.
 تهیه و ییرنهاد طرحهای امنیتی و حراستی مربوطه و ایداد دبیرخانه محرمانه . ترکی یرونده حراستی کلیه یرسن اعو از رسمی ،ییمانی و قراردادی. اجرای دستورات ،مقررات ،دستورالعملها و طرحهای حراستی صادره از طرف مراجظ ذیصالح .مديريت هماهنگي ترويج کشاورزی :
برنامه ریزی و اقدامات الزم جهت یرتیبانی و تدهیز شبکه ترویج کراورزی استان ،واحدهای شهرستانی و واحدهای مساتقر
در یایین تر از شهرستان
 ساماندهی ،تدهیز و یرتیبانی امکانات و تدهیزات ساخت افازاری تارویج و اراداه خادمات یراتیبانی الزم باه واحادهایتخصصی و اجرایی ذیربط .
 نیازسندی و اندام مراح جکب ،نگهداری و آموزش سربازان سازندگی ،مروجین روستایی ،ناظرین فنی مزرعه ،مرااورینمزرعه و سایر عاملین شبکه ترویج با هماهنگی سایر واحدهای تخصصی ذیربط.
 اندام اقدامات الزم جهت برگزاری همایش های علمی ،دوره های تخصصی و آموزشهای مرتبط با ترویج کراورزی. اندام اقدامات رسانه ای موضوع فعالیت ها و برنامه های ترویج کراورزی. اجرای دوره های آموزشی بهره برداران کراورزی .مديريت آب و خاک و امور فني مهندسي :
 اجرای سیاستهای کالن وزارت جهاد کراورزی در زمینه مدیریت عرصه ها و منابظ آبی و خاکی کراورزی مناطق مختلافاستان و تعیین اهداف و برنامه ها.
 اجاااارای کلیااااه مقااااررات و دسااااتورالعم هااااای وزارت جهاااااد کراااااورزی درزمینااااه تااااامین ،توزیااااظ وبهره برداری از منابظ آب کراورزی و تاسیسات آبی مربوطه .
 بررسی واولویت بندی اراضی کراورزی جهت اندام عملیات اصالح ونوسازی خاک ،تساطیو اراضای ،زهکرای ،شاوریزدادی ،احیاء ،یکپارچه سازی ،آماده سازی ،عملیات ضد فرسایش و جاده های بین مازارع ،آبرساانی ،احیااء قناوات و اساتقرار
سیستو های آبیاری.
 بررسی وتعیین ییمانکاران جهت ییربرد فعالیت های اجرادی بخش آب وخاک کراورزی ودامپروری و تاسیساات مربوطاهدر استان وعقد قراردادهای مربوطه.
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 نظارت مستمر به فعالیت های ییمانکاران بخش غیردولتی در اجرای طرح ،یروژه های آبی وخاکی وکراورزی ودامپاروریوتاسیسات مربوطه استان واخک و جمعبندی آمار و گزارشهای مربوطه.
 اندام برنامه ریزی و اقدامات الزم درخصوص تدهیز و تقویت آزمایرگاه های مستقر در بخش های مختلف سازمان .مديريت صنايع کشاورزی و مکانیزاسیون :
 راهبری و اجرای سیاستهای کالن وزارت جهااد کرااو رزی در احیااء ،بهباود و توساعه صانایظ تبادیلی وتکمیلای بخاشکراورزی .
 تدوین برنامه راهبردی جهت مدیریت صنایظ تبدیلی و تکمیلی و توسعه مکانیزاسایون کرااورزی باا توجاه باه ظرفیتهاایتولید ،فراری و مصرف استان در چارچوب سیاست مصوب.
 بررسی وضعیت ضایعات محصوالت غکادی کراورزی در مراح مختلف تولید ،تبادی  ،توزیاظ ،مصارف و ایدااد تعامامناس

با واحدهای مربوطه جهت دستیابی به راه حلهای مناس

در جهت کاهش ضایعات.

 تهیه وتدوین دستورالعملهای فنی الزم در زمینه احداث ،بهبود وتوسعه صنایظ غکادی کرااورزی هماهناگ باا ساایر برناماههای مربوط.
 برآورد ،ییش بینی ،ییگیری تامین وتوزیظ ماشین آالت و ادوات کراورزی مورد نیاز جهت مکانیزه نمودن فعالیتهاای بخاشکراورزی براساس اعالم نیاز واحدهای تخصصی و اجرایی ذیربط.
 تهیه و تدوین دستورالعمهای فنی مرباوط باه خریاد ،نگهاداری و تعمیار ماشاین آالت وادوات کرااورزی و اباالغ آن باهواحدهای اجرایی مستقر در شهرستانها ومناطق یایینتر از شهرستان.
مديريت تنظیم بازار :
 برنامه ریزی و اجرای سیاست ها ،خط مری ها ،دستورالعم ها ،ضوابط و طرح های مربوط به تدارت محصوالت ،کاالها وفراورده های کراورزی با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
 همکاری و مرارکت در تهیه و تدوین ضوابط و مقررات بازرگانی داخلی و خارجی محصوالت کراورزی با رعایت تساهیتداری و نظارت فنی بر اجرای آن.
 بررسی و شناخت مزیت های موجود و تحلی شرایط آتی تولید و مصرف بازارهای محصوالت کراورزی (بازارهای هدف)و تدوین برنامه های اجرایی الزم در سطو استان.
 سندش اشر بخری برنامه ها و طرح های اجراشده درسطو استان . برنامه ریزی برای اجرای سیاست ها ،خط مری ها ،ضوابط و مقاررات اعطاای تساهیالت ارزی و ریاالی حاوزه تداارت وبازرگانی به تولید کنندگان ،بهره برداران و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعاا در بخش کراورزی.
 برنامه ریزی و نظارت بر تنظیو بازار محصوالت و نهاده های کراورزی و همکاری برای ایداد تسهیالت در راساتای تاامینکاالها و مواد اولیه مورد نیاز.
 برنامه ریزی و اجرای طرح های حمایتی ،بیمه ای و یارانه های مورد نیااز درراساتای توساعه بازرگاانی داخلای و خاارجی(صادرات محصوالت) و کاالهای اساسی ،ضروری و حساس کراورزی.
 برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای استانی شرکتها ،سازمانها ،مؤسسات و واحدهای مرتبط باا حاوزه تداارت و بازرگاانیبخش کراورزی برای تنظیو بازار داخلی و نظارت بر عملکرد آنها.
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 تهیه و تدوین برنامه های حمایتی و نظارتی برای ورود بخش غیر دولتی استانی در تنظیو باازار محصاوالت ،فاراورده هاا ونهاده های کراورزی و اندام اقدامات الزم برای بهره برداری بخش غیر دولتی از منابظ صندوق توساعه ملای و صاندوق هاای
حمایت از توسعه سرمایه گکاری در بخش کراورزی مرتبط با طرح های بخش کراورزی و صنایظ تبدیلی در ساطو اساتان و
اعالم به مراجظ ذیربط.
 اعماا ضوابط و دستورالعم های مرتبط با حمایات از تولیاد کننادگان ،مصارف کننادگان و اصاناف و بازرگاناان در قبااانوسانات غیر متعارف قیمت های داخلی و خارجی و کنترا آنها.
 برنامه ریزی درخصوص اندام طرح ها و یروژه های مرتبط با جکب و ترویق سرمایه گکاری بخاش غیار دولتای در حاوزهبازرگانی داخلی و خارجی بخش کراورزی در سطو استان.
 اجرای برنامه های جکب و تخصیص اعتبارات و بودجه و تسهیالت بانکی مورد نیاز طرح های مصاوب حاوزه تداارت وبازرگانی در چارچوب ضوابط و دستورالعم های ابالغی.
 اندام بررسی های الزم به منظور برآورد نیاز استان به محصوالت ،فرآورده ها و نهاده های کراورزی با همکاری و مرارکتواحدهای ذیربط.
 برنامه ریزی و هماهنگی با معاونت های تولیدی در سطو استان برای تامین محصوالت ،فراورده ها و نهاده های کراورزی. برنامه ریزی و نظارت بر اجرای طرح های توسعه و تدهیز زیر ساخت ها و امور زیر بنایی مرتبط باا تداارت کرااورزی ونظارت فنی بر اجرای آنها.
 برنامه ریزی و هماهنگی با واحدهای مرتبط برای مبارزه با قاچاق محصوالت و نهاده های کراورزی در چارچوبسیاست ها و ضوابط ابالغی.
 برنامه ریزی و اندام اقدامات حاکمیتی برای صدور مدوزهای واردات و صادرات محصوالت کراورزی در سطو استان. برنامه ریزی و هماهنگی درخصوص امور مرتبط با امور حم و نق  ،انبارها ،سردخانه ها و برآورد و ذخیره ساازی کااال درسطو استان با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 برنامه ریزی و هماهنگی برای تنظیو و توسعه بازار داخلی (تدارت الکترونیک ،نمایرگاه های ملای و باین المللای ،ساامانههوشمند یایش ،نظارت و مدیریت بازار و )....کاالهای اساسی ،محصوالت و نهاده های کراورزی در سطو استان.
 برنامه ریزی و اجرای ضوابط و دستورالعم های مرتبط با بهبود زندیره های تامین ،ذخیره سازی ،توزیظ و فروش کاالهاا ومحصوالت کراورزی در سطو استان.
 هماهنگی و اجرای برنامه های تدارک انواع خرید تضمینی ،توافقی و ....محصوالت و نهاده های کراورزی در ساطو اساتاندر چارچوب سیاست ها و ضوابط اعالمی.
 همکاری در برنامه ریزی و اجرای یایش تراز تداری استان در بخش کراورزی. برنامه ریزی و هماهنگی برای تضمین کیفیت در کلیه مراح تداری و بازرگانی. استقرار نظام اطالعات بازرگانی و تدارت براساس طرح جامظ اطالع رسانی بازرگانی کرور و ارایه خدمات الزم به تدار وصادر کنندگان در این زمینه در چارچوب سیاست ها و ضوابط ابالغی.
 اندام همکاری و هماهنگی الزم برای جمظ آوری اطالعات و آمار کاالهای تداری قاب صدور بخش کرااورزی ،بازارهاایخارجی و میزان مصرف کاالها و سایر اطالعات مرتبط در سطو استان.
 نظارت بر اعماا استانداردها ،مقررات و اجرای برنامه ها و طرح های تداری و بازرگانی کراورزی در سطو استان و ارایهگزارش های مرتبط.
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 نظارت و کنترا روند تامین ،توزیظ و قیمت گکاری محصوالت ،فراورده ها و نهاده های کرااورزی در بازارهاای مصارف وارایه گزارش مرتبط.
 هماهنگی با واحدهای مرتبط درخصوص حمایت و هدایت ترک ها ،اندمن ها ،تعاونیها و صادرکنندگان نمونه محصوالتکراورزی و اجرای برنامه های مروقی برای آنها.
 نظارت بر رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان محصوالت کراورزی از لحااظ قیمات ،کیفیات و نحاوه فاروش و توزیاظمحصوالت کراورزی در سطو استان.
 برنامه ریزی به منظور ساماندهی وخرید و توزیظ کاالهای اساسی ،محصوالت و نهاده های حساس و ضروری کرااورزی درسطو استان.
معاونت برنامه ريزی و امور اقتصادی :
 اندام بررسیهای مختلف درعرصه تولید کراورزی استان جهت دستیابی به شاخصها و الگوهای توسعه بخش در استان. -اندام بررسی های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی درخصوص ایداد بستر مناس

بمنظاور اصاالح و بهباود الگاوی غاکایی

رایج در استان و تدوین برنامه توسعه یایدار بخش کراورزی در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب.
 راهبری و اجرای سیاستها و برنامه های کالن دستگاه در زمینه فناوری اطالعات و اراده خدمات الزم جهت بهبود ارتباطاتشبکه اتوماسیون سازمان استان در راستای کارآمد سازی شبکه اطالعات رایانه ای .
 جمظ آوری آمار و اطالعات کراورزی استان و تدزیه و تحلی آنها و تهیه گزارشات الزم جهت اراده به مراجظ ذیربط. اجرای سیاستها وخط مری های وزارت جهاد کراورزی در زمینه بازرگانی ،بیمه محصوالت کراورزی در استان. -اندام برنامه ریزی الزم جهت ساماندهی بازارهای محصوالت کراورزی در منطقه و طراحی سیستو توزیظ مناسا

جهات

عرضه محصوالت مختلف کراورزی و برآورد قیمت خرید تضمینی .
 تعیین و برآورد میزان خسارات وارد شده به کراورزان بواسطه حوادث غیر مترقبه و شرایط نامساعد محیطی و برنامه ریزیجهت تامین یرداخت های جبرانی الزم.
 اندام هماهنگی های الزم با مراجظ داخ و خارج از سازمان استان جهت تامین منابظ مالی جباران خساارت بهاره باردارانبخش کراورزی .
اداره آمار ،فناوری اطالعات و تجهیز شبکه :
 جمظ آوری آمار و اطالعات کراورزی استان و تدزیه و تحلی آنها و تهیه گزارشات الزم جهت اراده به مراجظ ذیربط. برنامه ریزی و اندام اقدامات الزم در جهت توساعه و بهباود شابکه اتوماسایون اداری ساازمان اساتان و واحادهای تابعاهووابسته در چارچوب سیاستهای مربوطه .
 تولید ،راهبری و نگهداری سیستمهای کاربردی مورد نیاز شبکه اتوماسیون با بهاره گیاری از تدهیازات و امکاناات ساختافزاری ونرم افزاری.
 -اندام اقدامات الزم درخصوص نص

و راه اندازی تدهیزات سخت افازاری ونارم افازاری مرباوط باه شابکه اتوماسایون

اطالعات اداری و اراده خدمات یرتیبانی مربوطه.
 کنترا ونظارت مستمر بر کارکرد تدهیزات سخت افزاری ونرم افزاری موجود وبهبود اراده خادمات رایاناه ای باه سیساتواداری سازمان .

مرکز نوسازی و تحول اداری

45

مديريت امور برنامه و بودجه :
 هماهنگی وهدایت واحدهای مختلف سازمان در تدوین برنامه های ییرنهادی و تلفیق برنامه هاای مختلاف جهات برناماهریزی جامظ در مقاطظ مختلف زمانی .
 -تنظیو بودجه مورد نیاز سالیانه با توجه به برنامه های کالن سازمان ،در قال

دستورالعملهای مربوط و هماهنگی الزم جهت

تخصیص وتوزیظ بودجه به واحدهای مختلف .
 اندام اقدامات الزم به منظور اخک وتخصیص اعتبارات جاری ،عمرانی و ارزی و سایر منابظ اعتباری سازمان و ابالغ آن. کنترا ونظارت بر هزینه کرد اعتبارات براساس طرحها ،برنامه ها وموافقتنامه های مصوب و اراده گزارشهای الزم.مديريت امور سرمايه گذاری :
 برنامه ریزی و اندام اقدامات الزم جهت گسترش زمینه های کاارآفرینی و ایدااد اشاتغاا در بخاش کرااورزی اساتان درراستای سیاستهای مصوب.
 زمینه سازی جهت جکب وهدایت سرمایه گکاری غیر دولتای در بخاش کرااورزی و فاراهو آوردن زمیناه هاا وامکانااتمربوطه .
 اندام اقدامات الزم و ییگیری جهت جکب و هدایت تسهیالت و اعتبارات بانکی مورد نیاز طرحهاا و برناماههاای ساازمانوحضور در مراجظ ذیصالح یولی و بانکی به منظور توجیه و دفاع از برنامه های اعتباری مککور.
معاونت بهبود تولیدات گیاهي :
 راهبری و نظارت به امور مربوط به بهبود و افزایش تولیدات کراورزی در سطو استان در چارچوب سیاستهای کالن وزارتجهاد کراورزی.
 -تهیه برنامه و بودجه ییرنهادی سالیانه تولید محصوالت کراورزی و اراده به واحدهای ذیربط جهت تصوی

و نظارت بر آنها.

 اتخاذ تدابیر الزم بمنظور احیاء ،بهبود و توسعه منابظ گیاهی موجود در یهنه کراورزی استان. بررسی و شناخت موانظ و مرکالت موجود در مسیر توسعه کراورزی استان و برنامه ریزی در جهت رفاظ مواناظ موجاودوتسهی جریان تولید کراورزی.
 جمظ آوری و اعالم نیازهای آموزشی و تحقیقاتی بخش کراورزی استان به مراجظ آموزشی و تحقیقاتی ذیربط. اجرای روشهای صحیو ترویدی بهره برداری از منابظ کراورزی و نیز عملیات مختلف کرااورزی و برناماه ریازی جهاتترویج مناسبترین روشهای زراعی به بهره برداری با هماهنگی مدیریت ترویج کراورزی.
 تهیه و تدوین دستورالعم فنی مربوط به مراح مختلف تولید محصوالت کراورزی براساس آخرین یافته های تحقیقااتیو عملی و اراده به بهره داران با هماهنگی مدیریت ترویج کراورزی.
مديريت امور زراعت :
 راهبری ،نظارت و اجرای سیاستهای کالن وزارت جهاد کراورزی در زمیناه توساعه و بهباود تولیاد محصاوالت زراعای درمحدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب .
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 اندام و برنامه ریزی الزم در جهت توسعه سطو زیرکرت محصوالت زراعی به تفکیک آبی و دیو با هدف افازایش میازانتولید در واحد سطو و بررسی و شناخت موانظ و مرکالت موجود در مسیر توسعه تولید محصوالت زراعی استان .
 تهیه و تدوین الگوها و دستورالعم های فنی جهت ترویج روشهای بهینه کاشت ،داشات و برداشات محصاوالت زراعایاستان با هماهنگی مدیریت ترویج کراورزی .
 هماهنگی با واحد صدور یروانه و مدوزها جهت بررسی صالحیت و شرایط فنی متقاضایان صادوریروانه هاا ومدوزهاایزراعی در سطو استان.
 ارزشیابی مستمر برنامه های اجرادی برای اندام اصالحات ضروری واعماا تددید نظرهای الزم.مديريت امور باغباني :
 راهبری و نظارت و اجرای سیاستهای کالن وزارت جهاد کراورزی در زمینه توسعه و بهبود تولیدات محصوالت بااغی درمحدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب .
 اندام برنامه ریزی الزم جهت توسعه سطو زیر کرت محصوالت باغی به تفکیک آبی و دیو با هدف افزایش میازان تولیاددر واحد سطو با بررسی و شناخت موانظ و مرکالت موجود در مسیر توسعه تولید محصوالت باغی استان .
 تهیه و تدوین الگوها و دستورالعم های فنی جهت ترویج روشهای بهینه کاشت ،داشت و برداشت محصوالت باغی استانبا هماهنگی مدیریت ترویج کراورزی.
 هماهنگی جهت بررسی صالحیت و شرایط فنی متقاضیان صدور یروانه و مدوز باغبانی در سطو استان. ارزشیابی مستمر برنامه های اجرادی برای اندام اصالحات ضروری واعماا تددید نظرهای الزم.مديريت حفظ نباتات :
 اجرادی نمودن سیاستها ،مقررات وخط مری های ابالغ شده ازسازمان حفظ نباتات ونظارت بر حسن اجرای آنها در سطوحمختلف تابعه سازمان استان.
 برنامه ریزی جهت یایش مستمر منابظ گیاهی منطقه در برابر تهدید آفات ،بیماریها و علفهاای هارز و شارایط ییراگیری ازورود آفات و بیماریهای غیر بومی از مناطق همدوار
 اندام برنامه ریزیهای الزم جهت مبارزه تلفیقی با آفات و بیماریها. تهیه وتدوین دستورالعم های فنی مربوط به نحوه ،زمان و شارایط ییراگیری و مباارزه باا آفاات گیااهی و اباالغ آن باهواحدهای اجرایی مستقر در شهرستانها و مناطق یایین تر از شهرستان.
 -اطالع رسانی و اندام اقدامات الزم درخصوص آگاه نمودن کراورزان و جل

مرارکتهای عمومی جهت مباارزه باا آفاات

وبیماریهای گیاهی با هماهنگی مدیریت ترویج کراورزی.
 برآورد سموم و ادوات مورد نیاز جهت اندام عملیات مبارزه با آفات وبیماریها و اندام ییگیری الزم در جهت تهیاه ،تاامینوتوزیظ آنها.
 نظارت بر نحوه اجرای ضوابط و استاندارد های قرنطینه ای توسط ایستگاههای قرنطینه گیاهی مستقر در سطو استان. نظارت مستمر بر عملکرد توزیظ کنندگان سموم آزمونهای کاربری سموم و صدور مدوزهای الزم. هماهنگی با واحد صدور یروانه ها و مدوزها جهت بررسی صالحیت و شرایط فنی متقاضیان عاملیت توزیظ سموم و سایرمواد بیولوژیک مبارزه گیاهی.
 -برنامهریزی جهت جایگزینی انواع روشهای مبارزه غیرشیمیادی و زمینه سازی جهت اقدامات مربوطه.
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معاونت بهبود تولیدات دامي :
 راهبری ونظارت بر امور مربوط به بهباود و افازایش تولیاد دام وفارآورده هاای دامای وکنتارا جمعیات آن در اساتان درچارچوب سیاستهای کالن وزارت جهاد کراورزی .
 -تهیه برنامه و بودجه ییرنهادی سالیانه تولید محصوالت دامی و اراده به واحدهای ذیاربط جهات تصاوی

وتنظایو برناماه

کالن تولید محصوالت دامی استان .
 نظارت مستمر بر ییربرد برنامه های عمرانی توسعه دامپروری در سازمان استان براساس سیاستهای مصوب و بخرنامه ها ودستورالعملهای مربوطه.
 اتخاذ تدابیر الزم درجهت حفظ و بهبود منابظ دام و طیور و اصالح نژاد گونه های برتر دامی. تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی و ترویدی مربوط به تغکیه ،بهداشت و بهبود جایگاه ،یارورش و اصاالح ناژادانواع دام و طیور.
 -ایداد تعام مناس

با واحد فنی و مهندسی سازمان بمنظور کنترا فنی یروژه های دامپروری ،تبادا اطالعات فنای و بهباود

روشهای عملیاتی .
 بررسی و اقدامات الزم درجهت معرفی و تامین منابظ غکادی دام اساتان و نیاز بارآورد نیازهاای غاکای دام و فارآورده هااوتدهیزات مربوطه در چارچوب سیاستهای مصوب .
 بررسی ،تدوین و به روز نگهداشتن نظام های موجود دامپروری استان .مديريت امور دام :
 راهبری ،نظارت و اجرای سیاستهای کالن وزارت جهاد کراورزی در زمیناه توساعه و بهباود تولیاد محصاوالت دامای درمحدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب.
 اندام برنامه ریزیهای الزم جهت توسعه فعالیتهای یرورش انواع دام با هدف افزایش میزان تولید با بررسی و شناخت مواناظو مرکالت موجوددر مسیر توسعه تولید محصوالت دامی .
 تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی جهت ترویج روشاهای بهیناه تغکیاه ،بهداشات و اصاالح ناژاد اناواع دام بااهماهنگی مدیریت ترویج کراورزی.
 تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی جهت احداث و بهساازی جایگااه هاای یارورش دام و برناماه ریازی جهاتاصالح جایگاه فرسوده یرورش دام به جایگاه های مدرن.
 برآورد و ییرنهاد کمیت ماشین آالت وادوات مورد نیاز جهات مکاانیزه نماودن فعالیتهاای دامپاروری و انعکااس باه ادارهفناوریهای مکانیزه کراورزی جهت تامین آنها.
 هماهنگی با واحد صدور یروانه ها ومدوز ها جهت بررسی صاالحیت و شارایط فنای متقاضایان صادور یرواناه ومداوزدامپروری در سطو استان.
مديريت امور طیور :
 راهبری ،نظارت و اجرای سیاستهای کالن وزارت جهاد کراورزی در زمینه توسعه و بهبود تولید محصوالت طیور و زنباورعس

در محدوده استان در چارچوب اهداف و برنامه های مصوب .

 -اندام برنامه ریزیهای الزم جهت توسعه فعالیتهای یرورش طیور و زنبور عس

با هدف افزایش میازان تولیاد باا بررسای و

شناخت موانظ و مرکالت موجود در مسیر توسعه تولیدات طیور و زنبور عس استان.
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 تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی جهت ترویج روشهای بهینه تغکیه ،بهداشت و جایگااه نگهاداری ،یارورش واصالح نژاد انواع طیور و زنبورعس با هماهنگی مدیریت ترویج کراورزی .
 تهیه و تدوین الگوها و دستورالعملهای فنی و ترویدی جهت احداث و بهسازی جایگاه های یرورش طیور و زنبور عساو برنامه ریزی جهت اصالح جایگاه فرسوده به جایگاه های مدرن.
 تهیه و تدوین دستورالعملهای فنی مربوط به کاربری ونحوه بهره برداری از ماشین آالت و ادوات دامپروری و اباالغ آن باهواحدهای اجرایی مستقر در شهرستان .
 برآورد و ییرنهاد کمیت ماشین آالت وادوات مورد نیاز جهات مکاانیزه نماودن فعالیتهاای دامپاروری و انعکااس باه ادارهفناوریهای مکانیزه کراورزی جهت تامین آنها.
 هماهنگی با واحد صدور یروانه ها ومدوز ها جهت بررسی صاالحیت و شارایط فنای متقاضایان صادور یرواناه ومداوزیرورش طیور و زنبور عس

در سطو استان.

مديريت امور آبزيان:
 هدایت ،هماهنگی و اجرای کلیه یروژه ها ،طرحها و برنامه های مصوب تک یر و یرورش آبزیان در چارچوب دساتورالعمهای ابالغ شده و تهیه گزارشهای الزم.
 شناسایی کلیه منابظ آبی مستعد یرورش آبزیان و تنظیو وییرنهاد یروژهها ،طرحها و برنامه توسعه تک یر و یرورش آبزیان درسطو استان براساس یتانسی ها ،اهداف کالن توسعه و نیازهای منطقه با هماهنگی واحدهای ذیربط.
 برنامه ریزی ،نظارت و هدایت کلیه فعالیت های عم آوری و تولید فرآورده های شایالتی براسااس اساتانداردها و برناماههای مصوب و دستورالعم های ابالغ شده .
 نظارت بر رعایت استاندارد های کنترا کیفی در کلیه مراح اعو از حم ونق  ،عم آوری و تولید فرآورده های شایالتی،نگهداری آبزیان و فرآورده ها واراده گزارشات تحلیلی .
 نظارت بر اجرای طرحها و برنامه های مصوب و ارزیابی عملکرد برنامه ها و اراده گزارشات از نحوه اجرای آنها .معاونت توسعه مديريت و منابع انساني :
 راهبری ،اجرا و نظارت بر برنامههای مربوط به تحوا ونوساازی اداری در ساازمان جهااد کرااورزی اساتان در چاارچوبسیاستهای مصوب.
 تعیین سیاستها و خط مریهای مربوط به نحوه سازماندهی ساختار ترکیالتی ،بهبود فرآیندها و روشهای اندام کار ،جکب،نگهداری و بهسازی نیروی انسانی در سازمان استان در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.
 برنامه ریزی و نظارت جهت برآورد و تامین نیازهای آموزشی کارکنان. نظارت بر تهیه و تنظیو و اجرای دستورالعم های الزم در مورد امور اداری ،مالی ،یرسنلی ،رفاهی و تدارکاتی در چارچوبقوانین و مقررات مربوطه.
 اندام اقدامات مربوط به تنظیو ،نگهداری و رسیدگی به حسابها در سازمان استان براساس قوانین و مقررات ابالغ شده. اندام امور مربوط به تعمیر و نگهداری ساختمانها ،تمسیسات و مخابرات سازمان استان و واحدهای تابعه و وابسته. -برنامه ریزی و اتخاذ تدابیر الزم بمنظور اداره و بهبود وضعیت رفاهی کارکنان و نظارت بر حسن اندام آن.
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 بررسی مساد و مرکالت و نیاز های رفاهی خانواده معظو شهدا و ای ارگران و اندام اقدامات الزم درخصوص تامین حامرکالت آنان.
 ییگیری اجرای مصوبات و بخرنامه های مربوط به ای ارگران ،جانبازان و خانواده شهدا و تهیه گزارشهای الزم جهت ارادهبه مراجظ ذیربط.
گردآوری ،شبت و حفاظت از آشار دوران دفاع مقدس درراستای اشاعه فرهنگ ای ار و دفاع مقدس. اندام امور دبیرخانه ای مربوط به دریا فت ،شبت ،رهگیری ،صدور و ارساا مکاتبات اداری . اندام اقدامات الزم در جهت استیفاء و ح و فص مساد و منافظ حقوقی سازمان جهاد کراورزی از طریق طارح ،تعقیاو دفاع از دعاوی سازمان ،حس

مورد در کلیه مراح رسیدگی و حکمیت و سایر اقدامات قانونی.

گروه نوسازی و تحول اداری :
 -اندام بررسیهای الزم به منظور بهینه سازی ساختار ،ترکی

و توزیظ نیروی انساانی و اراداه ییرانهاد هاای الزم باه معااون

توسعه مدیریت ومنابظ انسانی وکمیسیون تحوا اداری سازمان.
 اندام اقدامات الزم درخصوص استقرار مدیریت فرآیندها و رفظ نارسادیها ومرکالت مربوط به تدزیه وتحلی سیستو ها وفرآیندهای اندام کار در سطو سازمان.
 برنامه ریزی و اندام اقدامات الزم در جهت تامین و برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز کارکنان ساازمان در چاارچوبسرفص های تعیین شده.
 -اندام اقدامات الزم در جهت استقرار مدیریت کیفیت در سازمان و اراده الگوهای مناس

مدیریت کیفیت بارای واحادهای

مختلف.
 -برنامه ریزی ،نظارت و راهبری طرح تکریو مردم وجل

رضایت ارباب رجوع درسطو سازمان.

 اندام امور دبیرخانه کمیسیون تحوا اداری سازمان و اراده برنامه جامظ تحوا اداری بر مبنای ییرانهادی دریاافتی از کمیتاههای تخصصی زیر نظر کمیسیون تحوا اداری و برآورد وییرنهاد بودجه واعتبارات الرم.
 اندام مطالعات وبررسیهای الزم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری ( موضوع تصویبنامه شاماره /22915ت 8575مورخ  79/3/2هیات محترم وزیران) درسطو سازمان و ارزیاابی مساتمر چگاونگی و عملکارد چرخاه و اراداه راه حا هاای
اصالحی.
اداره امور حقوقي :
 اراده مراوره حقوقی به کلیه واحدهای تابعه و وابسته سازمان از طریق انتخاب وکال ،تنظیو دعااوی و دادخواسات و ساایرامور حمایتی حقوقی.
 برقراری ارتباط با مراجظ قضادی استان و کرور بمنظور رفظ مرکالت و یاسخگویی به مکاتباات و دعااوی مطروحاه علیاهسازمان.
 بررسی و اظهارنظر حقوقی در زمینه کلیه قراردادها ،یروتک ها و موافقت نامه های سازمان با اشخاص حقیقی و حقوقی واراده طریق درخصوص نحوه تنظیو ،رسیدگی و ح و فص اختالفات و دعاوی مربوطه.
 اندام اقدامات الزم جهت ییگیری و ییگرد حقوقی و قضایی ییمانکاران و صاحبان متخلف یرواناه هاا و مدوزهاای طارفقرارداد با سازمان حس

اعالم واحدهای متولی ییمانها ،یروانه ها و مدوزها .
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 اراده مراوره و خدمات حقوقی به کارکنان سازمان.مديريت امور اداری و رفاه :
 اندام اقدامات الزم جهت جکب و تامین نیروی انسانی مورد نیاز سازمان جهاد کراورزی اساتان در چاارچوب مدوزهاایمربوطه با هماهنگی گروه نوسازی و تحوا اداری .
 اندام کلیه امور یرسنلی کارکنان سازمان استان شام  ،ترفیعات ،تغییرات طرح مسیر ارتقاء شغلی ،نقا و انتقااا ،مرخصای ......در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه .
 جمظ آوری ،طبقه بندی ،تدزیه وتحلی آمار و اطالعات یرسنلی کلیه کارکنان شاغ . اندام اقدام الزم جهت ارزشیابی دوره ای کارکنان سازمان وجمظ بندی نتایج مربوطه و اراده گزارشاهای مارتبط باه مراجاظذیربط.
 دریافت ،شبت و رهگیری تفکیک و توزیظ کلیه مکاتبات مربوط به سازمان جهاد کراورزی استان. -ماشین نویسی کلیه مکاتبات اداری عادی ومحرمانه حس

ارجاع واحدهای مختلف.

مديريت امور مالي :
 تنظیو حساب اعتبارات و توزیظ آنها براساس بودجه مصوب واحدها و ساایر مناابظ طباق مقاررات مربوطاه ونظاارت بارمصرف آنها در چارچوب قانون.
 تنظیو و نگهداری دفاتر حساب اعتبارات وتعهدات سازمان جهاد کراورزی استان وتالش در جهت تامین آنها در موعد مقرر. اندام اقدامات الزم درخصوص تامین ویرداخت کلیه هزینه های سازمان جهااد اساتان و واحادهای تابعاه آن یاس از طایمراح طبق ضوابط ومقررات مربوطه.
 رسیدگی و بازبینی اسناد هزینه ها و سایر فعالیتهای مالی اندام شده و تطبیق آنها با ضوابط ومقررات مربوطه. تهیه وتنظیو صورت تفریغ بودجه سازمان در یایان ساا مالی جهت ارساا به مراجظ ذیربط. تهیه وتنظیو لیست حقوق کارکنان و اندام اقدامات الزم بمنظور یرداخت حقوق و مزایای مربوطه . نگهداری حساب امواا سازمان جهاد استان در چارچوب آدین نامه های مربوطه . اندام اقدامات الزم بمنظور تامین سرانه های رفاهی کارکنان سازمان استان شام (سهمیه های سافرهای زیاارتی ،امکانااتاقامتی و کمک های غیر نقدی و  ) .....و توزیظ آنها براساس ضوابط ومقررات مربوطه.
 نظارت بر امور تعاونی های کارکنان شام ( تعاونی مسکن ،تعاونی مصرف و  ) ...و اندام اقدامات الزم بمنظور تقویات ویرتیبانی آنان.
 برنامه ریزی و اندام اقدامات الزم بمنظور تدهیز ،ساماندهی و تقویت خوابگاه ها واماکن اقامتی سازمان استان. برنامهریزی و اراده خدمات مراوره ،بهداشت حرفه ای ،مددکاری و  ....به کارکنان ،بازنرساتگان ،از کاار افتادگاان و ساایرکارکنان سازمان.
 برنامه ریزی واجرای برنامه های تربیت بدنی شام ( آموزش ،اردوهای ورزشی ،مسابقات و)... اندام اقدامات مربوط به امور خدمات بیمه درمانی کارکنان سازمان و ییگیری خدمات مربوطه از طریق نهااد هاای درماانیوتوانبخری .
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مديريت امور پشتیباني:
 اندام اقدامات الزم بمنظور تامین ،تدهیز ،نگهداری ،تعمیر و اجاره ساختمانها ،تاسیسات و ابنیه ساازمان جهااد کرااورزیاستان در جهت بهبود فضاهای اداری.
 -اندام اقدامات الزم درخصوص تامین ،تدهیز ،نص

و بهره برداری از ماشین آالت و تدهیزات مورد نیاز سازمان و ییگیری

امور مربوطه.
 نظارت بر اداره انبارها و سازه های نگهداری اقالم وتدهیزات عمومی مربوط به ساازمان جهااد کرااورزی اساتان و ساایرواحدهای تابعه و وابسته.
 برنامه ریزی و اندام اقدامات الزم بمنظور تامین و اراده خدمات نقلیاه و تراباری ماورد نیااز ساازمان جهااد کرااورزی وییگیری کلیه امورمربوط به خدمات خوردرویی.
 اقدام در جهت نظافت و تامین بهداشت عمومی اماکن تحت یوشش. اندام اقدامات الزم جهت اراده خدمات یکیرایی کارکنان و برگزاری جلسات ،سمینارها ،مراسو و غیره. اندام اقدامات مربوط به فروش و واگکاری امواا مازاد متعلق به سازمان ،تنظیو اسناد و مدارک مزایاده و مناقصاات ،اماورمربوط به کمیسیون معامالت و ترریفات مربوطه.
مديريت امور اراضي :
 شناسادی و تهیه آمار مربوطه به کلیه اراضی دولتی قاب واگکاری در اجرای سیاساتهای کاالن وزارت جهااد کرااورزی درامور زمین .
 -برنامه ریزی واگکاری اراضی قاب واگکاری جهت استفاده مطلوب در قال

سیاستها ،دستورالعملها و ضوابط اجرادی ابالغ شده.

 اندام اقدامات الزم جهت واگکاری بخری از امالک خریداری شده از مالکین مرموا مرحله اوا قانون که به علتی تااکنونبه زارعان مربوطه منتق نرده است.
 فروش اراضی مزروعی مرموا قانون انحالا بنگاه خالصدات به متصرفین مربوطه براساس قاانون تعیاین تکلیاف اراضایمزروعی و اعیان مستحدث ازطرف اشخاص در دهات و مزارع خالصه مصوب . 54/4/25
 فروش عرصه و اعیان مرموا قانون انحالا بنگاه خالصدات به صاحبان اعیان بر طبق قانون تعیین تکلیف اراضی مزروعیواعیان مستحدشه.
 ییگیری اقدامات مربوط به ادعای خالصه و به شبت رساندن اراضی بمنظاور صادور اساناد مالکیات بناام دولات جمهاوریاسالمی ایران.
 خرید اعیانی و حقوق متصرف شده توسط اشخاص که در موعد مقرر در قانون ،ازخرید عرصه و اعیانی و اراضی تصرفیخود استنکاف نموده اند.
 تعیین تکلیف مالکینی که وجوه نقدی یا دستور یرداختها یا قبوض بهای ملک آنها بعل مدهوا المالک باودن یاا اعتاراضداشتن یا سایر اشکاالت شبتی در صندوق شبت تودیظ گردیده و نیز صدور اجازه یرداخت آنها با اخک تضمین یاا تاامین کاافی و
رفظ تودیظ از آنها.
 اتخاذ تصمیو در مورد مدعیان نسق زراعی براساس مقررات ماده  6قانون مواد الحاقی به آدین نامه اصالحات ارضی. اجرای بخرنامه های صادره در مورد نحوه اجرای قوانین و مقررات در هر مورد که ضروری ترخیص داده شود. -رسیدگی و اعالم یاسخ به دفاتر اسناد رسمی در زمینه فک رهن از اسناد زارعین .
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 تعیین آمار مربوط به دهات ترک نسق شده و تعداد زارعان مربوطه و آمار مربوط به باغات غارسی. تعیین آمار دهات و مزارعی که تاکنون قانون اصالحات ارضی بعللی درآنها اجرا نرده است. ارساا آمارها و صورتهای دهات و مزارع موقوفه عام به اداره اوقاف استان ازطریق سازمان جهاد کراورزی استان . تهیه آمار مربوط به بدهیهای زارعین و دستور یرداختهای مربوط به واگکاری امالک. بررسی یرونده ها و گزارشاتی که در مورد اشتباهات حاصله در اسناد زارعین مطرح می باشد. -رسیدگی به یرونده هادی که مرموا قانون ترتی

رسیدگی وخاتو یروناده هاای مراموا قاانون اصاالحات ارضای باوده

براساس الیحه قانونی تکمی یاره ای از مواد قانون اصالحات ارضی مصاوب  59/2/13شاورای انقاالب جمهاوری اساالمی
ایران .
 رسیدگی در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افرادیکه در اجرای مقررات قانون خالصدات اراضی خالصه باه آنهاا واگاکارشده براساس تبصره  5ماده  3قانون انحالا بنگاه خالصدات .
 رسیدگی در مورد اشتباهات حاصله در اسناد افرادیکه در اجرای مقررات قاانون تعیاین تکلیاف اراضای مزروعای و اعیاانمستحدث ،عرصه اعیان و اراضی به آنها واگکار شده .
 رسیدگی به یرونده های مربوط به معامالت امالک غیر مداز مالکین موضوع تبصره  5ماده  2قانون اصالحات ارضی وماده 7قانون تقسیو و فروش امالک مورد اجاره به زارعین مستاجر وماده  29آدین نامه اجرادی آن.
 رسیدگی به یرونده های مربوط به اشتباهات مالیاتی موضوع بندهای الف و ب ماده  4قاانون ماواد الحااقی باه آداین ناماهاصالحات ارضی در زمینه افزایش یا تقلی قیمت ملک .
 رسیدگی به اشتباهات حاصله در مست نیات قانونی مالکان براساس قوانین مربوطه و الیحه قانونی تکمیا مااده ای از ماوادقانون اصالحات ارضی.
 رسیدگی به اشتباهات حاصله در مرخصات متعاملین و میزان نسق زراعی ومبلغ ماورد معاملاه ومرخصاات ملاک و غیارهموضوع ماده  38آدین نامه اصالحات ارضی.
 رسیدگی بر مورد ابطاا اسناد زارعینی که در موعد مقرر قانونی حق ریره خود را به مالکین ملک منتق ومددداًٌ در اجارایقانون در مورد همان اراضی سند دریافت کرده اند.
 تهیه نقره مورد نیاز از اراضی مورد واگکاری با همکاری دستگاههای ذیربط. دریافت طرحهای متقاضیان زمین وجمظ آوری اطالعات مورد نیاز وتکمی یرونده آنها . معرفی متقاضی جهت دریافت استعالمهای الزم از ادارات ذیاربط( بارق ،دارادای ،محایط ،زیسات و ) ....ازطریاق ساازمانکراورزی استان .
 طبقه بندی و حفظ ونگهداری اسناد خاص مدیریت امور اراضی. ییگیری امر وصوا درآمد دولت ناشی ازقراردادهای منعقده . انعکاس میزان درآمد در دفاتر منطقه .گروه توسعه روستايي :
 بررسی وشناخت امکانات و استعدادهای بالقوه و بالفع منابظ و عوام تولید بخش کراورزی (توسعه روستایی) در ساطواستان و مساد و مرکالت فنی ،اقتصادی و اجتماعی مربوط به آنها.
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 تهیه و تدوین خط مری ها ،اهداف ،برنامه ها و سیاستهای توسعه و عمران روستاها و مناطق عراایری در اساتان در قالاسیاستها و برنامه های مصوب.
 جمظ آوری ،استخراج ،طبقه بندی ،یردازش ،نگهداری ،به هنگام سازی و انترار آمار و اطالعات مربوط به توسعه و عمرانروستایی در استان.
 برنامه ریزی ،اتخاذ تدابیر و ییش بینی سازوکارهای الزم به منظور توسعه و عمران روستاها با هماهنگی سایر دساتگاهها درسطو استان.
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي :
 تهیه طرحهای تحقیقاتی استانی در زمینه بخش کراورزی طبق دستورالعم های تحقیقاات و اجارای آنهاا یاس از مراحاتصوی

و ابالغ.

 ایداد ،تکمی و نگهداری ایستگاههای تحقیقاتی استانی و منطقه ای مطابق دساتورالعملها و مصاوبات کمیسایونها و کمیتاههای تخصصی مربوطه حس

مورد.

 برقراری ارتباط علمی با مراکز آموزش عالی و تحقیقات داخ و خارج از کرور با هماهنگی واحدهای ذیربط. ایداد ارتباط و هماهنگی با واحدهای اجرادی استان جهت شناخت نیازهاا و اولویتهاای تحقیقااتی آنهاا باه منظاور تهیاه واجرای طرحهای تحقیقاتی.
 انترار نتاایج حاصاله از تحقیقاات انداام شاده در جهات بهاره بارداری مراکاز اجرادای ،دانراگاهی از طریاق نراریات،سخنرانیهای علمی و غیره.
 ییگیری و همکاری در جکب ،ت بیت ،ترفیظ و ارتقاء هیئت علمی طبق دستورالعملهای مربوطه. اندام فعالیتهای مربوط به امور مالی و اداری مرکز باا همکااری ساازمان جهااد کرااورزی اساتان و طباق دساتورالعملهایمربوطه.
 همکاری فعاا با مرکز آموزش جهاد استان به منظور بهره برداری از توانادی و همکاری طرفین در اندام دوره های آموزشییا اجرای یروژه های تحقیقاتی.
مرکز آموزش جهاد کشاورزی :
برنامه ریزی و اندام کلیه خدمات آموزشی دانردویان تحت یوشش و شرکت کننادگان در دورههاا در چهاارچوب مقاررات
مربوطه.
 اجرای آدین نامه و دستورالعملها و سایر موارد ابالغ شده از مراجظ ذیربط. تدهیز مرکز آموزش به وسای سمعی ،بصری و امکانات کمک آموزشی بمنظور افزایش کیفیت برنامه های آموزشی. -توسعه و تدهیز کتابخانه و مراکز اطالع رسانی متناس

با موضوع فعالیت مرکز.

 تنظیو ییش نویس برنامه درسی برای دوره های ییرنهادی جدید و اراده نظرات اصالحی برای سایر دوره ها و انعکاس آنهابه مراجظ ذیربط.
 تکمی یرونده و مدارک مورد نیاز دانش آموختگان به منظور صدور گواهی نامه مطابق دستورالعملهای مربوطه. -اراده خدمات رفاهی ( خوابگاه و  ) ...مناس

برای شرکت کنندگان در دوره ها.

مديريت جهاد کشاورزی شهرستان
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 مدیریت ،نظارت ،ایداد هماهنگی و هدایت وظایف در حوزه عم شهرستان. مرارکت و اراده ییرنهاد ها و اطالعات الزم جهت تنظیو برنامه های کوتاه مدت ،میان مدت و بلند مدت به سازمان استان. اجرای برنامه ها ،خط مری ها ،طرح ها و دستورالعم های مربوط به زیر بخش در حدود وظایف و سیاستهای مصوب. ییگیری و هماهنگی اجرای طرحها ،برنامه ها و دوره های آموزشی و ترویدی مورد نیاز بهره برداران و تولیاد کننادگان درچارچوب ضوابط و مقررات در قال

سیاستها و برنامه های مصوب بمنظور اشاعه تکنولوژی مناس

تولید.

 اندام ییگیریها و اقدامات الزم جهت صدور موافقت نامه و صدور یرواناه هاا و ....در شهرساتان در چاارچوب سیاساتها وبرنامههای مصوب.
 مرارکت در تهیه طرح جامظ توسعه زیر بخش کراورزی جهاد کراورزی استان. اجرای قوانین مربوط به امور اراضی و حاکمیت و تصدی آب کراورزی و ایداد و نگهداری و تاسیسات کراورزی. اجرای برنامه های توسعه مکانیزاسیون ،صنایظ تبدیلی و تکمیلی و ییگیری ایداد ساختمانها و تاسیساات کرااورزی ماوردنیاز بر اساس خط مری ابالغی سازمان.

مرکز جهاد کشاورزی دهستان:
 جمظ آوری آمار و اطالعات ،تدوین شناسنامه و سایر موارد مورد نیاز بانک اطالعات کرااورزی از کلیاه اساتعداد هااو توانمنادیهایبالقوه و بالفع کراورزی در حوزه تحت یوشش.
 نظارت مستمر بر یروژه های مصوب حوزه تحت یوشش و اراده گزارش به مراجظ ذیربط. اراده خدمات مراوره فنی ،آموزشی و ترویدی در کلیه زمینه هاای فعالیات باه بهاره بارداران بخاش کرااورزی براسااسسیاستهای وزارت جهاد کراورزی با هماهنگی واحدهای سازمانی ذیربط.
 -معرفی فناوری ها و روش های مناس

جهت افزایش راندمان تولید و معرفی صنایظ تبدیلی و تکمیلی مربوط.

 برنامه ریزی و ساماندهی کلیه عوام ترویج (مروجین – مددکاران ،شرکتهای مرااوره خصوصای – ساربازان ساازندگی –نیرویهای بسیج سازندگی – ارکان تعاونیهای تولید ،کارورزان و  ) ...به منظور هو افزایای و ارتقااء تاوان شابکه تارویج جهااد
کراورزی.
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ه :سازمانها ،شرکت ها و مؤسسات وابسته
سازمان مرکزی تعاون روستائي ايران :
در ساا  1312بانک فالحت با هدف کوتاه کردن دست واسطه ها و سلف خران و رباخواران که حاص تالش کرااورز را باه
یغما می برد تمسیس گردید از آندایی که یرداخت وام از طریق بانک با ضوابط دست و یا گیر و اراده وشیقه از طارف کرااورز
غیر ممکن بود بانک مککور در ساا  1325با تمسیس صندوقهای تعاون روستایی در مراکز بعضی از شهرها و اعطاء وام از ایان
ال امکاان
طریق تسهیالتی در جهت تممین هزینه های کرت ایداد نمود ولی بادلی مراکالت ایااب و ذهااب روساتاییان عما ً
دسترسی تسهیالت مککور برای همه کراورزان وجود نداشت بنابراین درک نیاز بوجود منابظ اعتباری در سطو روساتا موجا
گردید که شرکتهای تعاونی روستایی به وسیله بانک کراورزی ترکی گردد و با افزایش تعداد این شارکتها ضارورت تمسایس
سازمانی مستق جهت گسترش اداره شرکتها احساس شد و سراندام در ساا  1342همزمان با اجرای قانون اصالحات اراضای
و تقسیو زمین بین روستاییان سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بصورت شرکت سهامی با سرمایه اولیه حدود یاک میلیاارد
و صد میلیون ریاا مرتم بر  134155سهو ده هزار ریالی برای مدت نامحدود تمسیس و مسئولیت تاممین موجباات ییرارفت
گسترش تقویت و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی و تهیاه نهااده هاای کرااورزی زارعاین
عضو در روستاها به این سازمان محوا گردید .
اکنون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران بعنوان رابط بین دولت و شرکتها و اتحادیه های تعاونی روساتایی و کرااورزی باا
هدف حمایت ،و نظارت بر حدود  45555شرکت تعاونی روستایی و کراورزی بیش از  255اتحادیه نقش کلیدی در حصاوا
اهداف تعاونیهای موصوف و رشد و شاکوفایی در اقتصااد روساتایی کراور را دارد بطوریکاه باا توساعه و گساترش بخاش
کراورزی روزبروز بر اهمیت این سازمان و شبکه تعاونی روستایی و کراورزی افزوده می شود
هدف و وظايف اساسي سازمان
الف  :هدف
تممین موجبات ییررفت و گسترش و تقویت و توسعه عملیات اقتصادی و بازاریابی و بازرگانی و خدمات تعاونی در روستاها.
ب :وظایف اساسی
 -1آموزش اصوا تعاون و روش اداره شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی به روستاییان.
 -2تعلیو و تدریس مواد مربوط به تعاون روستایی از دوره های آموزش و یا در دوره هایی که از سازمان به این منظور دعوت میشود .
 -3توسعه شبکه تعاونی در روستاها.
 -4ارشاد و راهنمایی و رهبری اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کراورزی.
 -5تعلیو و تربیت کارمندبرای سریرستی و حسابرسی شرکتها و اتحادیه هاای تعااونی روساتایی و کرااورزی و انداام ساایر
فعالیتهای سازمان.
 -6تعلیو و تربیت مدیران و کارکنان اختصاصی مورد احتیاج اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کراورزی .
 -7ترکی دوره های تخصصی تعلیمات تعاونی روستایی و کراورزی و فراهو نمودن موجبات افازایش اطالعاات تخصصای
مورد نیاز آنها.
 -8حسابرسی شرکتها و اتحادیه های روستایی و کراورزی .
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 -9ج مظ آوری و نگهداری و خرید محصاوالت تولیادی روساتادیان از طریاق شارکتها و اتحادیاه هاای تعااونی روساتایی و
کراورزی و فروش آنها در بازار مناس

یا فروشگاههای اختصاصی.

 -15جمظ آوری ونگهداری و خرید محصوالت تولیدی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کراورزی و فروش آنهاا در
بازارهای مناس

یا فروشگاههای اختصاصی.

 -11تبدی و طبقه بندی محصوالت کراورزی .
 -12حم و نق محصوالت کراورزی و ما یحتاج روستادیان عضو شارکتهای تعااونی روساتایی و کرااورزی و اتحادیاه هاا
بوسیله سازمان یا با عقد قرارداد .
 -13تهیه و یا تولید و فروش مواد و وسای و ماشین آالت و لوازم حرفه ای مورد مورد اختیاج اتحادیه ها و شرکتهای تعااونی
روستایی و کراورزی و اعضای آنها.
 -14تهیه و یا تولید و فروش کاالهای مصرفی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کراورزی و اعضای آنها .
 -15ایداد و اداره تمسیسات الزم برای نگ هداری محصاوالت تولیادی و کاالهاای مصارفی اتحادیاه هاا و شارکتهای تعااونی
روستایی وکراورزی و اعضای آنها از قبی سردخانه و انبار و نظایر آن .
 -16احداث ساختمان و تمسیسات مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعااونی روساتایی و کرااورزی از قبیا انباار ،ساردخانه،
فروشگاه ،کارخانه ،کارگاه ،دفتر کار و نظایرآن .
 -17ایداد و اداره تعمیر گاه های شابت و سیار منطقه ای و مرکزی ماشین آالت کراورزی.
 -18ایداد یا کمک به احداث تعمیر گاههای شابت وسیار مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کراورزی .
 – 19ترکی نمایرگاهها بمنظور معرفی محصوالت تولیدی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روساتایی و کرااورزی و اعضاای
آنها و یا شرکت در این قبی نمایرگاه های داخلی یا خارجی .
 -25اندام خدمات فنی و مرورتی بمنظور تهیه واجرای طرحهای تولیدی مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روساتایی و
کراورزی .
 21اندام خدمات عمومی و متفرقه مورد نیاز اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کراورزی ازقبی اماور گمرکای ،عقاد
قراردادها ،خدمات حقوقی ونظایر آن .
 -22تهیه واجرای طرحهای تبلیغاتی واقدام برای بازاریابی و فروش کاالهای تولیدی سازمان و اتحادیه ها و شارکتهای تعااونی
روستایی و کراورزی و اعضای آنها .
 -23فراهو کردن تسهیالت و یا عقد قرارداد یا قبوا نمایندگی و یا همکاری و مؤسسات بیمه بمنظور اندام خدمات بیمه بنفظ
اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کراورزی و اعضای آنها.
-24دفاع از منافظ صنفی اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی روستایی و کراورزی .
 -25نظارت و راهنمایی و مراقبت در فعالیتهای اقتصادی – اجتماعی و کراورزی شرکتها و اتحادیه های تعاونی و کراورزی .
 -26ایداد ارتباط و قبوا عضویت در سازمانهای بین المللی تعاونی و کراورزی در حدود مقررات مربوط .
 -27مرارکت در سمینارها و کنفرانسهای خارج از کرور و ترکی دوره های مرابه بین المللی در ایران .
 -28ایداد ارتباط با سایر انواع اتحادیه ها و شرکتهای تعاونی .
 -29ترتی

مسابقات و اعطای جوایز به مدیران و اعضاء ممتاز شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کراورزی .

 -35افتتاح حسابداری نزد بانکها.
 -31مباشرت امور حمایتی اعتباری و مالی مربوط به ترکلها و تعاونیها.
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 -32سایر موارد ییش بینی شده در اساسنامه سازمان.
سازمان امور عشاير ايران :
جامعه عرایری ایران در طوا تاریخ یرفراز و نری

کرور همواره نقری انکار نایکیر را در حوزه سیاست و اقتصاد ک کراور

ایفا نموده است و با توجه به نقش غیر قاب اغماض این جامعه دولتهای گکشته هیچگاه نتوانستند این قرر غیرو و مولاد را باه
حاشیه برانند اما وجود ضعفهای متعدد در این دولتها باعث شده بود تا ساماندهی مناس

و قاب توجهی نیز تا بعاد از انقاالب

اسالمی در زمینه امور مربوط به عرایر صورت نگرفته باشد و همه ارگانهایی که در این زمینه شروع به فعالیت کرده بودند نیاز
دچار ضعفها و کاستی های بودند و بدون دستیابی به نتایج مفید و قاب توجه با دیگرارگانها جایگزین می شدند.
اولین ارگانی که در این زمینه ترکی شد شورایی با نام شورای عرایری بود که در ساا  1325تمسیس شد و چون ایان شاورا
در اندام امور محوله ای ناکام ماند درساا  1345برای جبران این ضعف کمیته ای به منظور تدوین برنامه های عرایر در برنامه
چهارم ترکی شد اما این کمیته هو تنها دو ساا فعالیت داشت و در ساا  1347مسئولیت آن به دفتر آباادانی منااطق عراایری
در وز ارت مسکن و آبادانی سپرده شد .در ساا  1351این طرح هو تغییر نام یافت و تحات عناوان داماداران متحارک ایاران
اجرای آن به وزارت کراورزی و منابظ طبیعی واگکار گردید نهایتاً در اسفند ماه ساا  1353سازمان دامداران متحرک با یکدیگر
یرتوانه قانونی ترکی شد که این سازمان یس از ییروزی انقالب اسالمی ابتدا به مرکز عرایری ایران و سپس به سازمان اماور
عرایر تغییر نام یافت و همچنان به وزارت کراورزی وابسبته بود تا اینکه در سااا  1362از ایان وزارتخاناه جادا شاده و باه
وزارتخانه تازیه تمسیس جهاد سازندگی ییوست در مهر ماه ساا  65ترکیالت شورای عالی عرایر به ریاست نخسات وزیار و
عضویت تعدادی از وزراء و نخبگان عرایری ترکی شد و ارکان آن از جمله دبیرخانه شورا ،شورای عرایر  25استان نرین و
کلیه شهرستانهای عرایری شروع به کار کردند و این روند یس از ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کراورزی هاو اداماه
یافت و سازمان امور عرایر با حفظ شک قبلی خود به فعالیت ادامه می دهد
هدف و وظايف اساسي :
الف – هدف :
اراده خدمات مناس

بمنظور بهبود و توسعه وضعیت اجتماعی ،اقتصادی و تولیدی عرایر .

ب – وظایف اساسی
 )1مطالعه و شناسادی امکانات و نیازمندیهای دامداران متحرک در مورد دام و اسکان .
 )2تهیه و تنظیو و اجرء و نظارت بر اجرای طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به امور دامداران متحرک سازمان می تواند اجارای
طرحهای عمرانی و نوسازی مربوط به اموردامداران متحرک را با مسئولیت خود به اشخاص حقیقی و حقوقی واگکار کند.
 )3فراهو آوردن موجبات اسکان دامداران متحرک با همکاری وزارت کرور .
 )4تهیه و تنظیو و اجرای برنامه های مربوط به صنعتی کردن دامداری عرایری و اصالح روشهای بهره برداری از منابظ دامی از
طریق ایداد ایستگاههای استقرار دام و انتظار دام .یرواربندی و تممین علوفاه زمساتانی دام و ایدااد کراتارگاه هاای صانعتی و
سردخانه ها و کارخانه جات تهیه غکای دام و تبدی فراورده های دامی رأساً یاا از طریاق لرشااد و کماک در جهات تمسایس
تعاونیها و شرکتهای سهامی دامداری .
 )5احداث و نگهداری گکرگاه و آبرخور و یناهگاهها و انبارهای ذخیره علوفه دام و تممین آب رأساً یا با خودیاری عرایر.
 )6نظارت بر نحوه چرایی دام د رمراتظ عرایری از لحاظ رعایت ضوابط فنی و علمی مرتعداری در جهت حفظ مراتظ کرور .
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 )7کمک به ایداد واحدهای تولیدی تعاونی و گروهی نظیر علوفه کاری ،مرغداری ،تولید عس  ،سبزیکاری و کرت گیاهان
صنعتی و صنعتی کردن این نوع تولیدات از طریق احداث تمسیسات زیر بنادی ،احداث رایگان و اعطای وام.
 -8تهیه و تنظیو و اجراء با همکاری در اجرای برنامه های آموزشی دامداران متحرک در ماورد تغکیاه دام ،اساتفاده صاحیو از
مراتظ دامداری ،دامپروری ،بهداشت محیط ،خدمات دامپزشکی ،توسعه صنایظ دستی و ییرگیری از امراض دامی.
 -9کمک به بازاریابی ،حم و فروش فراورده های دامی و صنایظ دستی دامداران متحرک اسکان یافته.
 )15فراهو کردند تسهیالت اعتباری د رحد برنامه های مصوب و نظارت بر مصرف آن .
 )11کمک به ترکی تعاونیهای تولید ،توزیظ ،مصرف در مناطق دامداران متحرک اسکان یافته .
 )12همکاری با سایر سازمانهای دولتی و غیر دولتی جهت ایداد هماهنگی در برنامه های عمرانی و آموزشی مناطق دامداران
متحرک اسکان یافته .
سازمان حفظ نباتات :
درساا  1355نهاد دایره ی حفظ الصحه برای صدور گواهی بهداشت قراورده های ینبه به عنوان نخستین گام شک گرفات در
همین ساا مبارزه با ملخ مراکری در دشت گرگان با استفاده از طعمه مسموم اندام گردید و در ساا  1358هدری شمسای باا
هدوم گسترده ملخ دریایی اداره دفظ ملخ در وزارت فواید عاماه (وزارت اقتصااد ملای) تمسایس شاد از سااا  1315عملیاات
اجرایی مبارزه با سن گندم و کرم برگخوار چغندر قند و از ساا  1311عملیات مبارزه باا زندیاره یساته نیاز در ساطوح نسابتاً
وسیظ آغاز شد که در این راستا اداره دفظ ملخ به اداره دفتظ آفات نباتی تبدی شد .این اداره در سااا  1325باه اداره کا دفاظ
آفات در وزارت جهاد کراورزی وقت و در ساا  1346با تصوی

قانون حفظ نباتات به سازمان حفظ نباتات تغییر نام داد کاه

شام  25ماده و  8تبصره می باشد.
هدف و وظايف اساسي سازمان ؛
الف – اهداف سازمان:
حفظ کرور از ورود ،استقرار و یراکنش و بیماریهای قرنطینه ای با اتخاذ تدابیر و خط مری های مناس

.

حفاظت از تولید ات گیاهی در مزارع ،گلخانه ها و مراکز تولید و انبارها از گزند آفات و بیماریها و علفهای هرز
ب – وظایف اساس سازمان :
 تعیین سیاست ها و خط مری های سازمان حفظ نباتات در چارچوب استراتژی ها و سیاستهای وزارت جهاد کراورزی برنامه ریزی ،سیاستگکاری ،هدایت ونظارت بر عملیات ییرگیری از خسارت آفات برنامه ریزی به منظور کاهش ضایعات ناشی از خسارت آفات بر محصوالت کراورزی و فراورده های آنها برنامه ریزی به منظور حمایت و حفاظت از یوشش گیاهی جنگلها و مراتظ از طریق مهار عوام خسارتزای زنده مرارکت ،همکاری و هماهنگی با سایر ارگانهای ذیربط به منظور تممین و حفظ بهداشت و سالمت محصوالت کراورزی وفراورده های گیاهی
 برنامه ریزی و مبارزه با آفات عمومی و قرنطینه ای و مرارکت در مبارزه با آفات همگانی تدوین دستور العم مهار آفات خصوصی درچارچوب خط مری های کلی سازمان حفظ نباتات و تالش در جهت ترویج ونیز نظارت بر حسن اجرای آن
 مطالعه و بررسی جایگاه و اهمیت هر یک از روشهای ،زراعی ،مکانیکی ،فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیک در کنترا هر یک ازآفات مهو در قال

مدیریت تلفیقی
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 مطالعه و برنامه ریزی به منظور گسترش روش و شبکه های مراقبت و ییش آگاهی به منظور مقابله و مهار مؤشر و به موقظآفات
 مطالعه و برنامه ریزی به منظور مهار آفات مزارع ،باغها ،جنگلها و مراتظ با توسعه و گسترش روش های غیر شیمیایی وکاربرد مواد و عوام بیولوژیک و استفاده بهینه از سموم شیمیایی با رعایت اصوا و مبانی زیست محیطی .
 هدایت برنامه های کنترا آفات نباتی با استفاده علمی و موزون از کلیه روش های توصیه شده با رویکرد مدیریت تلفیقی آفات. مطالعه ،سیاستگکاری ،برنامه ریزی و تدوین شاخص های کنترا کیفیت سموم به منظور شبت سموم کو خطر و اختصاصی،حکف سموم یرخطر و وسیظ الطیف از لیست سموم مداز کرور .
 نظارت دقیق بر واردات ،تولید و فرموله کردن ،توزیظ ،فروش و مصرف و صادرات سموم آفت کرها. مطالعه و بررسی مستمر به منظور شبت سموم جدید و حکف سموم یرخطر از فهرست سموم مداز کرور. انترار سالیانه فهرست سموم مداز کرور . نظارت مستمر بر نترا کیفی سموم آفت کرهای مداز از طریق روشهای آزمایرگاهی و مزرعه ای. نظارت کام بر فعالیت کارخانه های تولید کننده تکنیکاا سموم ( ماده مؤشر سموم ) کارخانه های فرموله کننده سموم وفروشگاه های مداز سموم آفت کش آزمایرگاه های گیاهپزشکی و شرکتها و مؤسسات دفظ آفات نباتی.
 تحلی و ارزیابی خطر آفات قرنطینه ای . مرارکت فعاا در اجراء مفاد یروتک ایمنی زیستی در چارچوب وظایف سازمان حفظ نباتات . نظارت و تدبیر مؤشر برای جلوگیری از گسترش و ورود آفات و فراورده های گیاهی به کرور و ترویج اقدامات مناسبرای کنترا آنها .
 تهیه و تنظیو طرحها و برنامه های جلوگیری از انترار و انتقاا آفات . برنامه ریزی و ایداد هماهنگی در اقدامات مرترک و مؤشر ملی ،منطقه ای و بین المللی برای جلوگیری از گسترش و ورودآفات نباتی و فراورده های گیاهی و باغی به مناطق عاری از آلودگی .
 توسعه و تقویت یستهای قرنطینه گیاهی و آزمایرگاههای مرجظ بویژه در مبادی ورودی و خروجی. نظارت بر چگونگی اندام مراح تولید گیاهان تراریخته از مرحله کلو نینگ تا بررسی های گلخانه ای و مزرعه ای محصواو همکاری الزم در بررسی و تحلی خطرات احتمالی این گیاهان از جنبه های وظایف مرتبط با سازمان.
 اندام مطالعه و بررسی های الزم به منظور ردیابی عوام خسارت زای قرنطینه ای و تعیاین روشاهای مهاار آنهاا مطاابق بااآخرین یافته های علمی جهان و نظارت بر حسن اجراء آنها.
 مطالعه ،بررسی و جمظ آوری اطالعات مربوط به یراکندکنش آفات و بیماریهای گیاهی رایج کرور . مرارکت در تعیین یراکندگی آفات ،ترخیص و تعیین نقش مناطق عاری از آلودگی به آفات مهو و اساسی در مناطق مختلف کرور . نظارت بر حسن اجرای دستورالعملهای فنی و استانداردهای بین المللی بهداشت نباتی محصوالت کراورزی و فراورده هایگیاهی و اندام ها ی تک یر شونده گیاهی .
 همکاری با سازمانهای تخصصی بین المللی و مرتبط با وظایف سازمان حفظ نباتات ونیز حضور فعاا در معاهده ها ویروتکلهای بین المللی ذیربط .
 فراهو آوردن موجبات هماهنگی فعالیتهای واحد های حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی مستقر در استانها در چارچوببرنامه های تعیین شده از طریق سازمان جهاد کراورزی استانها.
 -تدوین ،تملیف و انترار کت

و جزوات آموزشی شیوه های مبارزه با آفات عمومی و همگانی.
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 توانمند سازی بهره برداران و نهادهای غیر دولتی در امر کنترا آفات و بیماریهای گیاهی و علفهای هرز . اجرای مصوبات شورای حفظ نباتات و هیئت نظارت بر سموم.سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور
در ساا  1299شمسی وزارت فالحت و تدارت ،ادارهای هر چند ابتدایی در جنگ های شماا کرور ترکی داد .وظیفاه ایان
اداره ،نقرهبرداری از جنگ ها ،تفکیک جنگ های خصوصی از دولتی ،تعیین جنگ های بکر و صنعتی از جنگ های مخروبه و
بوتهزار بود .این سازمان در ابتدا جایگاه شابتی نداشت اما اعضاء هیمت در ساا  1352به مازنادران رفتناد و در شاهر مرهدسار
(بابلسر فعلی) مستقر شدند.
در اسفند  1352تصوی نامه شماره  9155به تصوی

هیمت وزیران رسید که به موج

آن نظامنامه جنگلبانهای ایاران تنظایو

شد .همزمان با استقرار هیمت جنگ در مازندران عدهای بنام مستحفظ و قراوا جنگ استخدام و با لباس متحدالرک و عالدو
مخصوص به شماا اعزام شدند .تا ساا  1325در مازندران و گرگان اساساً سازمان مستقلی برای نگهبانی جنگ هاا و نظاارت
در بهرهبرداری از آنها ترکی نرد و امور مربوطه را مامورین امالک اختصاصی اداره میکردند ،.در ساا  1314موافقت شد که
اداره کراورزی گیالن و آستارا از بودجه )دفظ آفات نباتی( سازمان کوچکی برای استخدام مامور جهت نظارت بر قطظ اشادار
ترکی دهد و در اجرای این تصمیو  24نفر بنام یاسبان جنگ استخدام شدند.در سااا ، 1317دایارهای بناام دایاره جنگا در
اداره ک فالحت تمسیس گردید .در یی آن در ساا  1319اداره جداگانهای بنام" اداره جنگلبانی" تراکی گردیاددر نیماه دوم

ساا  1325اداره ک کراورزی به وزارت کراورزی و در ساا  1321اداره جنگلبانی به اداره ک جنگ ها تبادی گردیاد و در
هر یک از مناطق شماا سازمان منطقهای جنگلبانی که تحت نظر رؤسای ادارات کراورزی اندام وظیفه مینمودند ترکی شاد
و در بخشها نیز شع

جنگلبانی ترکی گردید که مستقیما زیر نظار ردایس جنگلباانی فعالیات مایکردناد .در سااا 1321

نخستین قانون راجظ به جنگ ها مرتم بر  18ماده و  7تبصره به تصوی

رسید و آدیننامه آن در اوای ساا  1322از تصوی

هیئتوزیران گکشت.در این تصوی نامه وظایف ،سرمایه ،هیئت مدیره ،هیئت بازرسی و امور استخدامی منظاور گردیاده باود.
وظایف بنگاه عالوه بر حفظ ،احیاء توسعه و بهرهبرداری جنگ های دولتی و ایداد صنایظ مختلف چوب و نقرهبرداری از آنها،
نظارت و مراقبت در بهرهبرداری جنگ های غیار دولتای و همچناین مراارکت باا صااحبان جنگا هاای غیار دولتای در امار
بهرهبرداری و ایداد صنایظ بود.
در سااهای  1331تا  1334جنگ های شماا کرور دستخوش بحرانی شبیه آنچه که در شهریور سااا  1325یایش آماده باود
شد .درختان زیادی بدون ترتی
موج

و اصوا و با شدت زیاد قطظ شدند و این بحران در تخری

شد که هیمتهای نظامی وارد کار جنگ شدند.

در ساا  1338قانون جنگ ها و مراتظ مرتم بر  28ماده و  22تبصره باه تصاوی
تصوی

جنگ باه اضاافه عواما دیگار

هیمت وزیران رسید .در ساا  1338یس از تصوی

رساید و آداینناماه آن در  1339/15/3باه

قانون جنگ ها و مراتظ کرور ،به موج

تصویبنامه شماره 28555

مورخ  1338/11/21بنگاه جنگ ها به سازمان جنگلبانی ایران که در قانون مزبور ییشبینی شاده باود مبادا گرات و ساازمان
جدید با اختیاراتی که در قانون فوق ییشبینی شده بود شروع بکار کرد .هدف و وظایف کلی سازمان جنگلباانی ایاران کاه در
تیر ماه ساا  1346به تصوی

سازمان امور اداری و استخدامی کرور رسید .

در ساا  1346حدو کاری زیاد موجود در وزارت کراورزی مندر به ترکی چهار وزارتخانه گردید و بدلی اهمیتی که بارای

بخشهای مختلف منابظ طبیعی ذکر میگردید یکی از این وزارتخانههاا وزارت مناابظ طبیعای باود .یاس از تصاوی
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تاًسیس وزارت منابظ طبیعی در ساا  ،1346ترکیالت وزارت مزبور در اردیبهرت ماه  1347به تصوی

رسید .به موج

مااده

دو قانون ترکی وزارت منابظ طبیعی ،سازمان جنگلبانی و موسسات تابعه آن با دارادی و بودجه و کارکناان مرباوط باه وزارت
منابظ طبیعی منتق گردید سپس مؤسسه تحقیقات منابظ طبیعی ،به منظور تحقیق و مطالعه و تمرکز کلیاه تحقیقاات مرباوط باه
منابظطبیعی در ساا  1348و صندوق عمران مراتظ برای کمک به عمران و اصالح مراتظ و تهیه و تدارک و توزیظ علوفاه بارای
تممین خوراک دام و فراهو آوردن موجبات تلفیق زراعت و دامپروری و تسهی اسکان تدریدی عرایر و تممین تساهیالت الزم
برای اجرای طرحهای مرتعداری وابسته به وزارت منابظ طبیعی در ساا  1349تراکی شاد .وزارت مناابظ طبیعای در اجارای
قانون جدید ترکیالت و تعیین وظایف سازمانهای وزارت کراورزی و منابظ طبیعی و انحالا وزارت مناابظ طبیعای مصاوب
 1355/11/12منح گردید .برابر موادی از قوانین مزبور که به شرح زیر ذکر میگاردد ساازمان جنگا هاا و مراتاظ کراور باه
صورت یک سازمان مستق که ردیس آن تحت معاونت وزارت کراورزی و منابظ طبیعی قرار داشت ترکی گردید  .ساازمان
مزبور تا زمان تفکیک دو وزارت کراورزی و جهاد سازندگی اداماه حیاات داشات و ساپس در زیار مدموعاه وزارت جهااد
سازندگی قرار گرفت .در یی ترکی وزارت جهاد کراورزی در ساا  ،1379وظایف آبخیزداری نیاز از حاوزه ساتادی وزارت
جهاد سازندگی منتزع و به سازمان مزبور انتقاا یافات کاه ساازمان یادشاده هاو اکناون باا عناوان ساازمان جنگلهاا ،مراتاظ و
آبخیزداری کرور در حاا فعالیت میباشد.
وظايف و اهداف سازمان
اهداف  :حفظ و حمایت ،احیاء ،توسعه و بهره برداری اصولی از جنگلها ،مراتظ و اراضی جنگلی ،بیره های طبیعی ،اراضی
مستحدشه ساحلی ،حفاظت و حمایت از آب و خاک کرور از طریق مدیریت علمی بر حوزه های آبخیز و رعایت اصوا
توسعه یایدار
وظایف :
 تدوین سیاستها و ارهبردهای بخش منابظ طبیعی و آبخیزداری و تنظیو اجرای برنامه های توسعه منابظ طبیعی آبخیزداری درچارچوب سیاستهای توسعه یایدار
 حفظ ،حمایت حراست و بهره برداری اصولی از جنگلها ،مراتظ و بیابانها و حوزه های آبخیز کرور ترخیص و تفکیک حریو قانونی اراضی ملی از مست نیات اشخاص حقیقی و حقوقی و ن بیت حاکمیت دولت برمنابظ ملیکرور
 بررسی و مطالعه حوزه های آبخیز کرور به منظور برنامه ریزی و تهیه طرحهای جامظ و اجرای فعالیتهای منابظ طبیعی وآبخیزداری در حوزه های آبخیز کرور
 توسعه جنگلها و مراتظ دست کاشت ،یارکهای جنگلی ،اصالح و احیاء جنگلها و مراتظ مخروبه و ترویج زراعت چوب باتمکید بر حفظ ذخایر ژنتیکی و تنوع زیستی گیاهی
 -مطالعه و برنامه ریزی مناس

جهت افزایش بهره وری در فعالیتهای اجرایی

 مطالعه ،طراحی و بهینه سازی الگوها و نظام های تولید و بهره برداری در زمینه منابظ طبیعی و آبخیزداری با استفاده از دانشبومی و تدربیات جهانی
 -جل

مرارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در اجرای فعالیت های منابظ طبیعی و آبخیزداری

 تدوین ،اجرا و به هنگام سازی نظام اطالع رسانی منابظ طبیعی و آبخیزداری کرور جهت ارتقاء دانش عمومی و ترویجفرهنگ منابظ طبیعی
 -مطالعه و برنامه ریزی جهت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان به منظور ارتقاء بهره وری و اشر بخری
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سازمان تحقیقات  ،آموزش و ترويج کشاورزی :
سازمان تحقیقات کراورزی و منابظ طبیعی در ساا  1353با هدف تمرکز و توساعه فعالیتهاای تحقیقااتی وزارت کرااورزی و
هماهنگی کردن این فعالیتها با ییررفته ترین برنامه های تحقیقاتی جهانی در وزارت کراورزی ترکی گردید و کلیه مؤسسات
و مراکز تحقیقاتی وزارت کراورزی و منابظ طبیعی تابظ این سازمان گردیدند .
بموج

قانون تفکیک وظادف وزارتخانه ها کراورزی و جهاد سازندگی مصاوب  1369وظاادف مرباوط باه مناابظ طبیعای از

ترکیالت سازمان تحقیقات کراورزی حکف گردید
بر اساس مصاوب شاماره  5/22651ماورخ  71/11/19شاورایعالی اداری ساازمان آماوزش کرااورزی باا ساازمان تحقیقاات
کراورزی ادغام و سازمانی تحت عنوان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کراورزی ترکی گردید بر اسااس هماین مصاوبه
با ترکی سازمان مککور و وظادف مربوط به ترویج کراورزی نیز از حوزه ستادی وزارتخانه متنزع و باه ساازمان فاوق الاککر
الحاق گردید .
وظايف اساسي سازمان :
 تعیین سیاستها و خط مری های تحقیقات ،آموزش و ترویج کراورزی در چاارچوب اساتراتژیها و سیاساتهای کرااورزیدولت و اراده آنها به مقامات ذیربط جهت تصوی .
 تهیه و تنظیو برنامه ها تحقیقات کراورزی با رعایت اولویت موارد برنامه. بررسی و ییرنهاد خط مری برنامه های توسعه کراورزی و اراده یافته هاای تحقیقااتی باه واحاد هاای ذیاربط وزارتخاناهبمنظور استفاده از آنها در تدوین برنامه های توسعه کراورزی و اندام همکاریهای الزم.
 تهیه و تنظیو و اجرای طرحهای تحقیقاتی ملی بر اساس سیاستها و خط مری های برنامه های مصوب. هدایت مؤسسات و مراکز تحقیقاتی از لحاظ اندام تحقیقات مورد نیاز و ایداد هماهنگی های الزم در این زمینه. اندام اقدامات الزم بمنظور حمایت و تدهیز مراکز و ایستگاههای تحقیقاتی و مراکز آموزشی و حوزه های ترویدی ازلحاط تممین و تدارک امکانات مورد نیاز.
 اراده و انترار به هنگام نتایج تحقیقات کراورزی به مراجظ ذیربط. اجرای مصوبات شورای عالی آموزش کراورزی. انخاب نهایی ،نامگکاری و معرفی ارقام جدیر محصوالت زراعی و باغبانی . جمظ آوری ،مطالعه و انترار اطالعات و مدارک علمی مورد نیاز بخش کراورزی. بررسی و ارزیابی اشرات اقتصادی طرحهای تحقیقاتی قب و بعد از اجرا با رعایت اولویت. اجرای مصوبات شورای عالی آموزش کراورزی. انتخاب نهایی ،نامگکاری و معرفی ارقام جدید محصوالت زراعی و باغبانی. جمظ آوری مظالعه و انترار اطالعات و مدارک علمی مورد نیاز بخش کراورزی. بررسی و ارزیابی اشرات اقتصادی طرحهای تحقیقاتی قب و بعد از اجر با رعایت اولویت . اجرای مصوبات شورای عالی آموزش کراورزی . اندام مطالعات و بررسیهای الزم بمنظور تعیین نظامها و روشهای آموزشی مناس . مطالعه و ترخیص و تعیین نیازها و تهیه برنامه های الزم برای تربیت نیروی انسانی بخش کراورزی . -برنامه ریزی اجراء دوره های آموزشی کوتاه مدت و بلند مدت با هماهنگی و همکاری ارگانهای ذیربط
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 -اراده ییرنهاد ایداد مراکز آموزش کراورزی به مراجظ ذیربط جهت تصوی

نهایی.

 -هدایت اجرای برنامه های آموزش کراورزی به مراجظ ذیربط جهت تصویرتصوی

نهایی .

 هدایت اجرای برنامه های آموزشی مراکز آموزش کراورزی از طریق سازمانهای کراورزی استانها. فراهو آوردن موجبات هماهنگی فعالیت های آموزشی در مراکز آموزش کراورزی در چارچوب برنامه های آموزشی تعیینشده از طریق سازمانهای کراورزی
 اندام مطالعات الزم و تدزیه و تحلی اطالعات مراغ و تدوین استانداردهای آموزشی. فراهو آوردن موجبات اجرای برنامه های آموزشی ضمن خادمت کارکناان بمنظاور روزآماد نماودن اطالعاات و مهارتهاایکارکنان وزارتخانه در جهت اندام هر چه مطلوب تر وظادف و مسئولیتهای محوله.
 اندام مطالعات و بررسیهای الزم به منظور تعیین نظام ها و روشهای ترویدی مناس . تهیه و تنظیو برنامه جامظ ترویج کراورزی با توجه به اهداف و سیاستهای توسعه کراورزی. -تهیه و تنظیو طرحهای تفکیکی در قال

برنامه جامظ ترویج بر حس

نوع فعالیت با رعایت شرایط اقتصادی ،اجتماعی و

اقلیمی استانهای کرور.
 -مطالعه و دستیابی به شیوه های مناس

انتقاا و اجرای نتایج بافته ها بمنظور افزایش و بهبود تولیدات حفظ و بهبود منابظ

عوام تولید ،توام با رعایت مساد زیست محیطی.
 بررسی و شناخت مساد و مرکالت تولید کنندگان محصوالت کراورزی و اقادام در جهات رفاظ آنهاا از طریاق مراجاظذیربط
 تهیه و تنظیو برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت ترویدی منطبق با سیاستهای کلای وزارتخاناه و اراداه آنهاا باهمراجظ ذیربط جهت تصوی

نهایی

 برنامه ریزی در زمینه آموزش های ترویدی زنان و جوانان روستادی و مددکاران ترویدی و ترویج و توسعه فعالیتهای آنان فراهو آوردن امکان ارتباط مستمر بین کراورزان کرور با کراورزان سایر کرورها بمنظور ارتقاء سطو اطالعات و دانش فنی آنها. تهیه و تنظیو برنامه های آموزشی ترویدی دیداری ،شنیداری و فراهو آوردن موجبات انترارآنها. برقراری ارتباط و همکاری های تحقیقاتی ،ترویدی و آموزشی با دانرگاهها و مؤسسات بین المللی و داخلی ذیربط باهماهنگی واحدهای ذیربط وزارتخانه.
 برنامه ریزی فرصتهای مطالعاتی و اعطاء بورس تحصیلی به دانردویان برجسته مراکز آموزش عالی در رشته های موردنیاز سازمان.
 نظارت و ارزشیابی برنحوه ییررفت طرحها و برنامههای تحقیقاتی ،آموزشی و ترویدی و اراده گزارشات الزم به مقامات ذیربط. اندام اقدامات الزم بمنظور هماهنگی و تلفیق برنامه های ییرنهادی واحدهای تحقیقاتی ،آموزشی و ترویدی . -ییگیری اقدامات مربوط بمنظور تصوی

برنامه های ییرنهادی واحدهای تحقیقاتی ،آموزشی و ترویج.

 ابالغ برنامه های مصوب به کلیه واحدهای تحقیقاتی آموزشی و ترویدی. اندام تحقیقات مرترک و تبادا نظر مستمر با دانرگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخلی و خارجی . -تدوین و تملیف کت

و جزوات تحقیقاتی ،آموزشی و ترویدی و فراهو آوردن موجبات انترار آنها.

 فراهو آوردن موجبات ترویق بخش خصوصی به تمسیس مراکز تحقیقاتی ،آموزشی و ترویدی. -اجرای سایر وظادفی که بموج

قوانین مربوطه بعهده آن سازمان میباشد.
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سازمان دامپزشکي کشور
 1353تمسیس شعبه مخصوصی به نام دفظ آفات حیوانی و سرمسازی تحت نظارت مؤسسه یاستور بر اساس به مصوبه مااده
واحده در مدلس شورای ملی.
 1355قرار گرفتن موسسه یاستور و دفظ آفات حیوانی زیرنظر وزارت فوادد عامه و در اواخر همان ساا تحات نظار وزارت
فالحت.
قانون تفتیش صحی حیوانات مرتم بر  9ماده توسط مدلس شاورای ملای و تمسایس اداره دامپزشاکی کا

 1314تصوی

کرور ،دایر شدن اداره دامپزشکی در مرکز استانها و شهرستانها تحت نظر مستقیو اداره دامپزشکی ک کرور.
 1325مصوبه هیئت دولت مبنی بر ترکی بنگاه ک امور دام متراک از اداره کا دامپاروری و اداره کا دامپزشاکی .قارار
گرفتن اداره دامپزشکی استان در ترکیالت اداره ک

کراورزی و محدود شدن اختیارات آن.

 1326دادن اختیارات محدود به دامپزشکی استانها و تعیین ردیس اداره دامپزشکی به عنوان معاون اداره کراورزی استان.
 1339قرار گرفتن کلیه ادارات دامپزشکی استانها زیرنظر مستقیو مدیرک دامپزشکی بر اساس بخرنامه وزارتی.
 1348بروز بیماری طاعون گاوی در ساا  1348و تلفات سنگین ناشی از آن و نقش حیاتی دامپزشکی در مهار و ریرهکنی آن
و توجه به دامپزشکی و بازنگری ترکیالت آن.
 1355تصوی

قانون سازمان دامپزشکی مرتم بر  21مااده توساط مدلاس شاورای ملای .باهموجا

ایان قاانون ساازمان

دامپزشکی کرور با ذیحساب مستق وابسته به وزارت کراورزی جایگزین اداره ک دامپزشکی گردید.
 1351تصوی

آدیننامه اجرادی ماده  19قانون سازمان دامپزشکی کرور (اخک یروانه تمسیس داماداری) و آداینناماه اجرادای

ماده ( 18بازرسی و معاینه بهداشتی گوشت توسط هیئت دولت.
 1354به تصوی

رسیدن ترکیالت سازمانی ،سازمان دامپزشکی کرور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کرور.

 1361ترکی مراکز خدمات روستادی و کاهش ارتباط مستقیو بین سازمان مرکزی و ادارات دامپزشکی استانها.
 1364تصوی

آدیننامه اجرادی ماده  14قانون سازمان دامپزشکی کرور (وصوا درآمد) توسط هیئت دولت.

 1367صدور بخرنامه وزارتی و ترکی شبکههای دامپزشکی استانها و برقراری ارتباط مستقیو استانها با سازمان مرکازی و
دایر شدن مددد کدهای بودجهای استانها با تصوی
 1368تصوی

مدلس شورای اسالمی.

قانون تفکیک وظایف وزارتین کراورزی و جهاد سازندگی توسط مدلس شاورای اساالمی ،و قارار گارفتن

سازمان دامپزشکی تحت نظر وزارت جهاد سازندگی.
 1372شناخته شدن سازمان دامپزشکی کرور بعنوان سازمان مستق وابساته در تراکیالت وزارت جهااد ساازندگی و انداام
وظیفه ردیس سازمان مستقیماً تحت نظر وزیر جهاد سازندگی.
در استانها ادارات ک دامپزشکی و در شهرستانها شبکههای دامپزشکی ،بطور عمودی زیر نظار ساازمان دامپزشاکی و بطاور
افقی با سازمان جهاد سازندگی و مدیریت جهاد شهرستان مرتبط میباشند.
مصوب شدن ترکیالت سازمان دامپزشکی توسط سازمان امور اداری و استخدامی کرور.
 1375تصوی

ترکیالت »ترکی شورای هماهنگی مبارزه با بیماریهای قاب انتقاا بین انسان و دام» توسط هیئت دولت.

 1379ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کراورزی و قرار گرفتن سازمان دامپزشاکی کراور تحات نظار وزارت جهااد
کراورزی.
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هدف و وظايف اساسي
الف  :هدف  :تممین بهداشت دام و فراورده های دامی کرور و ییرگیری و مبارزه با بیماریهای دامی
ب  :وظایف اساسی :
 بررسی بیماریهای دامی ،شناسایی مناطق آلوده و راه سرایت و طرز انترار بیماریها. تممین بهداشت دام کرور از طریق ییرگیری و مبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه ای دام. همکاری با وزارت بهداش ،درمان و آموزش یزشکی در امر مبارزیه با بیماریهای مرترک انسان و دام. تمسیس یستهای قرنطینه در نوار مرزی و داخ کرور بمنظور جلوگیری از سرایت بیماریهای دامی همچنین کنتارا بهداشاتیورود و خروج دام و فراورده خام دامی و نظارت در نق و انتقاا آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فراورده های خاام دامای
که به خارج صادر میرود.
 نظارت بهداشتی بر چراگاهها ،مراتظ ،آبرخورها ،مح نگهاداری دام و سایرتمسیساات مرباوط باه یارورش دام و همچنایننظارت بر کارخانه های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی.
 نظارت بهداشتی کرتارگاه ها و کارخانه های تولید و تهیه فراورده های خام دامی. اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ،ورود و صدور و فروش انواع دارو ،واکسن سرم و مواد بیولوژیکی مخصوص دام. مرارکت در کنفرانسهای بین المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانس ها در حدود اعتبارات مصوب و یس از تمییدوزارت متبوع همچنین مبادله اطالعات علمی با مراکز و مراجظ علمی و دامپزشکی.
 تااسیس و توسعه شبکه های دامپزشکی همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کرور. صدور یروانه اشتغاا برای مؤسسات و واحدهای تهیه کننده مواد مورد مصرف دامپزشکی. صدور یروانه تمسیس بیمارستاها ،داروخانه ها ،درمانگاهها و آزمایرگاههای دامپزشکی و نظارت بر فعالیت آنها. صدور یروانه اشتغاا بکار مایه کوبی و درمان دام جهت افراد ذیصالح. تهیه وسای و لوازم فنی ،داروها ،واکسن ،سرم ،مواد بیولاوژیکی ،ساموم و ماواد ضاد عفاونی کنناده مرباوط باه مباارزه باابیماریهای دامی از داخ یا خارج از کرور و عرضه آن به مصرف کنندگان به قیمت تمام شده یا بصورت بالعوض.
 بازرسی و کنترا کییفی بهداشتی فراورده های خوراکی دام از مرحله تولید تا توزیظ .سازمان شیالت ايران
 -1بهره برداری از سواح جنوبی دریای خرز به صورت اجاره ای  -ساالنه از ساا  1219شمسی ( زمان سلطنت محماد شااه
قاجار) آغاز شد .این نظام حقوقی در بهره برداری به مدت  85ساا تا  1299شمسی ادامه داشته اسات .تاا زماان محماد شااه،
حاکمان هر منطقه به می خود رودخانه ها و دریا را به اتباع روسیه اجاره می دادناد .اماا از سااا  1215هداری شمسای ایان
اختیار با فرمان محمد شاه لغو شد.
 -2در ساا  1356هدری شمسی بین دولت های ایران و شوروی سابق ییمانی جهت تاسیس شرکت مختلط برای صید مااهی
در سواح جنوب دریای مازندران منعقد شد و سایر رودخانه های داخلی در اختیار وزارت دارادی قارار گرفات کاه باه طاور
ساالنه از طریق مزایده اجاره داده می شد.
 -3در ساا  1332هدری شمسی شرکت شیالت توسط دکتر محمدمصدق ،نخستوزیر وقت ،ملی اعالم گردیاد و باه عناوان
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شیالت ایران نامگکاری شد .این ترکیالت اولین ساختار سازمانی رسمی ماهیگیری کرور بود و به همین دلیا شایالت ایاران
نامیده شد.
 -4تا ساا {1332اعالم ملی شدن شیالت} فعالیتهای شیالت براساس قراردادهای ایران و روسیه اندام و رودخانه های شاماا
نیز تحت اختیار وزارت دارایی بوده و از طریق مزایده واگکار می شدند
 -5با ترکی وزارت منابظ طبیعی در دی ماه  1346شیالت ایران به این وزارتخاناه وابساته شاد و بعاد از انحاالا وزارتخاناه
مککور امور شیالت به وظایف وزارت کراورزی افزوده گردید.
 -6نخستین آدین نامه صید در دریای خزر در ساا  1332یس از ملی شدن شرکت شایالت ایاران تادوین و اجارا گردیاد کاه
عمدتاً مرتم بر تعیین فصوا مداز و ممنوعه صید و تعیین مناطق مداز صیادی بود.
 -7اولین فعالیت دولتی در زمینه آبزیان با همکاری یروفسور بلگواد دانمارکی در ساا  1316هدری شمسای بار روی ماهیاان
جنوب اندام شد .درساا  1328این کار توسط دکتر یطرسن دانمارکی ادامه یافت.
 -8طی سالهای  1334تا  1335هدری شمسی یاک شارکت ژاینای مطالعااتی را در خصاوص توساعه مااهیگیری جناوب در
خصوص انواع آبزیان خلیج فارس به ویژه ماهی و میگو اندام داد و در نتیده مرخص شد بهره برداری از مناابظ آبازی خلایج
فارس در تمام مدت ساا امکان یکیر است .در ساا  1335ساازمان برناماه و بودجاه شارکت مااهیگیری خلایج فاارس را باا
مرارکت ژاینی ها تحت عنوان " ماهیگیری خلیج فارس " تاسیس گردید که ژاین سهامدار آن بود سپس در ساا  1336تمامی
سهام این شرکت به سازمان برنامه انتقاا یافت.
 -9در شهریور  1345در اجرای قانون شیالت ایران و تقاضای وزارت دارایی و موافقت سازمان برنامه و تصوی

هئیت دولت,

این شرکت به شیالت منتق و در نهایت مندر به ترکی شرکت سهامی شیالت جنوب به ساهامداری وزارت دارایای ,وزارت
جنگ ,شیر خورشید سرخ و بانک تعاون کراورزی در ساا  1342گردید..
شرکت سهامی شیالت جنوب با مرارکت تعدادی از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی تاسایس و باا ایدااد ناوگاان صایادی و
چندین اسکله و مدتمظ عم آوری شیالتی در جهت گسترش فعالیتهای صیادی اقدام نمود.
 -15در ساا  1343نخستین آدین نامه صید در رابطه با فعالیتهای صیادی در جنوب کراور ( خلایج فاارس و دریاای عماان و
رودخانه های تابعه) مرتم بر محدودیت های فصلی ,مکانی و ابزاری تدوین یافت.
 -11اولین بار در ساا  1351تولید و رها سازی  3میلیون قطعه بچه ماهی جهت رها سازی در دریای مازندران اندام شد.
 -12طی سالهای  1347تا  1355جهت حفظ ذخایر با ارزش ماهیان خاویاری و تک یر و یرورش کپور ماهیان ,کارگااه تک یار و
یرورش ماهیان سد سنگسر و ایستگاه تک یر و یرورش ی آستانه تاسیس شد.
 -13یس از انقالب اسالمی با ادغام شرکت های شماا و جنوب و ترکی شرکت سهامی شیالت ایران تحت یوشاش وزارت
کراورزی حوزه نظارت و فعالیت دولت به تمامی جنبه های شیالتی کرور از جمله آبهای داخلی و تک یار و یارورش آبزیاان
گسترش یافت.
 -14در ساا  1361بر اساس مصوبه شورای انقالب شرکتهای شیالت شماا و جنوب ادغام شده در معاونات اماور شایالت و
آبزیان وزارت کراورزی ،با نام شرکت سهامی شیالت ایران ترکی گردید.
 -15در شهریور ماه ساا  1367به ییرنهاد سران سه قوه و موافقت رهبر کبیر انقاالب اساالمی حضارت اماام خمینای ( ره )
شرکت سهامی شیالت ایران از وزارت کراورزی منتزع و به وزارت جهاد سازندگی الحاق گردید.
 -16سازمان تحقیقات شیالت ایران در ساا 1369ترکی شد .

مرکز نوسازی و تحول اداری

67

 -17قانون حفاظت و بهره برداری از منابظ آبزی جمهوری اسالمی ایران در تاریخ  1374 / 6 / 14در مدلس شاورای اساالمی
تصوی

شد و در تاریخ  1374 / 6 / 22به تایید شورای نگهبان رسید.

 -18آدین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابظ آبزی جمهوری اسالمی ایران نیز در تااریخ  1378 / 2 / 25هیاات
وزیران به تصوی

رسید .

 -19در تاریخ  24اردیبهرت ماه  1372موسسه تحقیقات باین المللای ماهیاان خاویااری دکتار دادماان توساط آقاای هاشامی
رفسندانی افتتاح شد .
 -25در ساا  1374نام سازمان تحقیقات و آموزش شیالت ایران به موسسه تحقیقات شیالت ایران تغییر یافت .
 -21ترکی وزارت جهاد کراورزی از ادغام دو وزارتخانه کراورزی و جهاد سازندگی در ساا  1379و قرار گارفتن شایالت
ایران در وزارتخانه جدید
 -22انتزاع موسسه تحقیقات شیالت در ساا  1381از شرکت سهامی شیالت ایران منتزع و باه ساازمان تحقیقاات و آماوزش
کراورزی الحاق شد .
 -23اساسنامه موسسه تحقیقات شیالت ایران توسط شورای گساترس آماوزش عاالی در تااریخ  1381 / 12 / 1باه تصاوی
رسید .
 -24و باالخره تصوی

قانونی مرتم بر ماده واحده و ده تبصره در تاریخ  1383 / 2 / 35توسط نماینادگان دوره شراو مدلاس

شورای اسالمی و تادید شورای نگهبان مورخ  1383 / 3 / 9شرکت سهامی شیالت ایران به " سازمان شیالت ایران" تغییار یافات.
بر اساس این قانون ,شیالت که همچنان از مدموعه های وزارت جهااد کرااورزی محساوب خواهاد شاد از تااریخ  84/1/1باه
صورت سازمان اداره می شود .ردیس سازمان توسط وزیر جهاد کراورزی منصوب و به عنوان معاون وزیر خواهد بود .
وظايف اساسي
- 1اندام تمهیدات الزم به منظور اعماا مدیریت صید و مقررات مربوط به آن ،حفاظت منابظ بازسازی ذخایر ،بهسازی ذخاادر،
بهسازی محیط زیست آبزیان و آبزی دار کردن اقتصادی آبهای تحت حاکمیت و صالحیت جمهوری اسالمی ایران .
- 2سیاست گکاری ،تعیین راهبردها ،تدوین برنامه هاو راهکارهای اجرادی توسعه فعالیتهای سازمان در چارچوب برناماه هاای
توسعه کرور.
- 3شناسایی قابلیتها و نیازمندیهای توسعه صید و صیادی ،آبزی یروری و صنایظ جانبی وابسته در مناطق مختلاف کراور و در
چارچوب قوانین و مقررات مربوطه.
- 4اندام بررسیهای الزم در جهت توسعه و بهبود فعالیتهای شیالتی کرور ،شناسایی یافته ها و فن آوریهای جدید و توساعه و
تعمیو آنها.
- 5اندام تمهیدات الزم به منظور ارتقاء و بهبود کیفیت و فراوری و عرضه آبزیان.
- 6ترغی

و حمایت از ترکی تعاونی ها ،اتحادیه ها ،شرکتها و ترکلهای مرتبط با صید و یرورش آبزیاان باا رعایات قاانون

حفاظت و بهره برداری از منابظ آبزی و سایر مقررات مربوطه.
- 7حمایت از فعالیتهای صید و صیادی ،آبزی یروری عم آوری و صادرات و واردات آبزیان از طریق ترویق مرارکت بخش
غیر دولتی.
- 8اندام تمهیدات الزم به منظور ایداد فرصتهای شغلی در جهت افزایش اشتغاا و تممین یروتئین مورد نیاز کرور.
- 9نظارت بر امور مربوط به واردات شناور ها و آالت و ادوات صیادی و آبزی یروری در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
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- 15نظارت ،هدایت ،امکان سندی و بسترسازی الزم در زمینه مدیریت آبزی یروری و صیادی بهبود فعالیتهای مربوط به حم
و نق  ،بازاریابی ،خرید و فروش ،عم آوری و بیمه فراورده های شیالتی.
- 11صدور مدوزهای مرتبط با یرورش و برداشت آبزیان و فعالیتهای صید و صایادی و عما آوری آبزیاان در آبهاای حاوزه
فعالیت سازمان.
- 12نظارت بر تمسیس ،توسعه نگهداری و مدیریت بنادر صیادی با رعایت وظایف سایر ارگانها.
- 13نظارت بر فعا لیتهای مربوط به شاناورهای صایادی خاارجی و شاناورهای صایادی داخلای در آبهاای تحات حاکمیات و
صالحیت جمهوری اسالمی ایران بر اساس قانون حفاظت و بهره برداری از منابظ آبزی.
- 14برنامه ریزی به منظور تک یر و حفاظت طبیعی آبزیان و بازسازی ذخایر و منابظ آبزیان در آبهای حوزه فعالیت سازمان.
- 15تعیین گونه ها ،مناطق حساس شیالتی و زمانهای ممنوعه صید آبزیان در چارچوب طارح مادیریت ذخاایر آبهاای حاوزه
فعالیت سازمان.
- 16حفظ و حمایت از ذخایر آبزی و منابظ ژنتیکی آبزیان در چارچوب برنامه های زیست محیطی.
- 17اندام اقدامات مؤشر و الزم به منظور حفاظت از منابظ آبزیان در آبهای حوزه فعالیات ساازمان باا همااهنگی ،همکااری و
مرارکت نیروهای نظامی ف انتظامی و مردمی.
- 18برنامه ریزی و هدایت سیستو جمظ آوری و یردازش آمار و اطالعات صید ،اقتصاد صاید بیاومتری آبزیاان در چاارچوب
هداف مربوطه و تعیین روند صید و الگوی بهره برداری از ذخایز مختلف آبزیان.
- 19برنامه ریزی در جهت توسعه یایدار آبزی یروری و بهبود مدیریت تولید و یرورش آبزیان در کرور.
- 25تعیین ضوابط ،معیارها و استانداردهای فعالیتهای صیادی ،آبزی یروری ،عم آوری و سایر فعالیتهای مرتبط باا همااهنگی
مراجظ ذیربط.
سازمان امور اراضي
الف ) هدف :
سپاسگکاری  :برنامه ریزی وتعیین خط مری در حدود وظایف سازمان و اندام وظایف محوا شده در خصوص کلیاه اراضای
کراورزی در سطو کرور
ب ) وظایف اساسی :
 -1اندام کلیه وظایف ؛ اقدامات و تکالیف قانونی مرتبط با هدف سازمان که توسط مراجظ ذیصالح بار عهاده ووزارت جهااد
کراورزی یا سازمان گکاشته شده یا می شود.
 -2اندام اقدام الزم به منظور حفظ حقوق دولت در هر یاک از اناواع اراضای مراموا قاوانین مرباوط باه حاوزه وظاایف و
اختیارات وزارت جهاد کراورزی ( سازمان).
 -3تهیه و تدوین مقدمات الزم برای ت بیت مالکیتهای شرعی و قانونی ،حفظ کاربری اراضی کراورزی با رعایت حقوق متقاب
مردم و دولت.
 -4اجرای قوانین و مقررات مربوط به امور اصالحات اراضی و سایر قوانین مورد عم .
 -5مطالعه و جمظ آوری اطالعات مربوط به اراضی کراورزی کرور و تهیه و تنظیو شناسنامه برای این قبی اراضی.
 -6توسعه سطو زیر کرت اراضی از طریق تملک و واگکاری اراضی مرموا قوانین مربوط به وظایف سازمان.
 -7ایداد فرصتهای شغلی برای روستادیان بی زمین و کو زمین از طریق واگکاری اراضی.
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 -8ایداد فرصتهای شغلی مناس

برای تحصیلکردگان رشته های مختلف کراورزی و کارآفرینان از طریق واگکاری اراضی.

 -9تخصیص و واگکاری اراضی برای طرحهای کراورزی و غیر کراورزی.
 -15بازنگری قوانین ،آیین نامه ها و بخرنامه های مورد عم و اراده ییرنهاد برای تصوی

قوانین مورد نیاز سازمان.

شرکت مادر تخصصي خدمات کشاورزی
وظایف اساسی
الف – اعماا مدیریت و هدایت شرکتهای زیر مدموعه با منظور ساماندهی و افزایش بازدهی و بهره وری و استفاده مطلوب از
امکانات و منابظ آنها.
ب ) سیاستگکاری ،برنامه ریزی و نظارت در امور و وظایف شرکتهای زیر مدموعه با توجه به اساسانامه اهاداف و فعالیتهاای
هر یک از آنها.
ج ) هدایت شرکتهای زیرمدموعه.
د) اتخاذ تدابیر و خط مری های الزم در خصوص تعیین وضعیت شرکتهای زیر مدموعاه اعاو از واگاکاری ،ادغاام ،انحاالا،
تدزیه ،اصالح ساختار و وظایف و فرایند بهبود مدیریت آنها.
ه ) اندام خدمات جهت امور کراورزی ،دامی و منابظ طبیعی و یرتیبانی ستادی و فنی از « فعالیتهای شرکتهای زیر مدموعه».
و ) اندام فعالیتهای آموزشی و فنی در چارچوب موضوع و وظایف شرکت.
ز ) فراهو نمودن موجبات تممین و تدارک کاالهای مورد نیاز ( شرکتهای زیر مدموعه ).
شرکت شهرک های کشاورزی
این شرکت بر اساس مصبوه ساا  1395هیات محترم وزیران و برای اندام ماموریت های زیر ترکی شده است ؛
وظایف اساسی
الف – هدایت  ،راهبری و توسعه زیر ساخت های شهرک های کراورزی
ب )اداره امور شهرک های کراورزی و نظارت بر آنها
ج ) برنامه ریزی  ،مطالعه  ،طراحی و احداث شهرک های کراورزی
د) حمایت و یرتیبانی از توسعه بازار و همکاریهای فنی و اقتصادی و فن آوری بین شهرک های کراورزی با سایر بخش های
ذیربط
ه ) ایداد زمینه های ارایه خدمات فنی  ،مالی و اداری و آموزشی و بازرگانی برای گسترش تاسیسات زیر بنادی شهرک های
کراورزی و سایر خدمات مورد نیاز
و ) هدایت و جکب سرمایه گکاری و کارآفرینی در شهرک های کراورزی در چارچوب سیاست های وزارت جهاد
کراورزی
ز ) اندام سایر امور مربوط به رفظ موانظ و مرکالت احداث و توسعه شهرک های کراورزی در چارچوب اساسنامه و با
رعایت قوانین و مقررات مربوطه
شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه گذاری در بخش کشاورزی
وظایف اساسی
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- 1تقویت حدو و کیفیت سرمایه گکاری در فعالیتهای مرتبط با بخش کراورزی
- 2اعطای تسهیالت و کمک به صندوقهای تخصصی ،محصولی یا منطقه ای مرتبط با فعالیتهای بخش کراورزی و نظارت بر
چگونگی استفاده از آنها
- 3حمایت از تولید کنندگان و فعاالن بخش کراورزی در مواجهه با موقعیتهای بحرانی
- 4کمک به تولیدکنندگان برای افزایش ظرفیتهای صادرات محصوالت کراورزی و نظارت بر چگونگی استفاده از آنها
- 5دریافت اعتبار و کمکهای مالی از دولت ،بانکها ،و سایر مؤسسات مالی داخلی و خارجی
موسسه پژوهش های برنامه ريزی و اقتصاد کشاورزی
الف ) اهداف
توسعه وگسترش یژوهش در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف وزارت جهادکراورزی
ارتقاء کیفیت فعالیتهای یژوهری در بخش کراورزی
دستیابی به بهترین و مناسبترین فنون و روشهای علمی در زمینه برنامه ریزی و توسعه کراورزی در کرور
ب ) وظایف
وظایف مؤسسه که با توجه به اهداف فوق اندام می گردد عبارتند از :
 شناسایی اولویتهای یژوهری دربخش کراورزی. اجرای طرح های یژوهری بنیادی ؛ کاربردی و توسعه ای. -فراهو آوردن امکانات الزم و متناس

با فعالیتهای یژوهری.

 -اندام یژوهرهای الزم در جهت دستیابی به بهترین و مناس

ترین فنون و روشهای علمی و کاربردی در زمینه برناماه ریازی

و توسعه کراورزی.
 اقدامات الزم برای جمظ آوری و یافته های یژوهری در زمینه کراورزی. تبادا آخرین یافته های یژوهری و فان شاناختی باا ساایر واحادهای وزارت جهااد کرااورزی و مراجاظ فعااا در بخاشکراورزی به منظور اجرای هر چه بهتر وظایف مؤسسه.
 طراحی و ییرنهاد خط مری ها و راهبردها در توسعه بخش کراورزی به وزارت جهاد کراورزی. اندام یژوهرهای اقتصادی در زمینه اقتصاد کراورزی قیمت گکاری ،واردات ،صادرات بیمه و بازارمحصوالت کرااورزی واراده نتایج تحقیقات اندام شده جهت تصمیو گیری.
 همکاری در تهیه و تنظیو و تدوین برنامه های رابردی کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت وزارت جهاد کراورزی. اراده آموزشهای نظری و کاربردی و تخصصی کوتاه مدت برای کارشناسان ذیربط وزارت جهاد کراورزی باه منظاور ارتقااءسطو علمی آنان در چارچوب ظوابط و مقررات مربوط.
 برگزاری همایرهای علمی – یژوهری برای ییربرد اهداف توسعه کراورزی طبق ضوابط و مقررات جاری کرور. انترار نرریات آموزشی – یژوهری ،اطالعاتی در زمینه های توسعه و برنامه ریزی کراورزی طبق ضوابط و مقررات.مؤسسات زير مجموعه سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی شامل :
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهاا و بکر
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مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی
مؤسسه تحقیقات خاک و آب
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتظ کرور
مؤسسه تحقیقات علوم دامی
مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی
مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کراورزی
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بکر چغندر قند
مؤسسه تحقیقات دیو
مؤسسه تحقیقات برنج
مؤسسه تحقیقات مرکبات
مؤسسه تحقیقات ینبه
مؤسسه تحقیقات یسته
مؤسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری
مؤسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کراورزی
مرکز تحقیقات شوری
مؤسسه تحقیقات شبت ارقام گیاهی ،کنترا و گواهی بکر
مؤسسه تحقیقات بین المللی تاسماهیان دریای خزر
مؤسسه تحقیقات شیالت ایران
یژوهرکده مهندسی جهاد کراورزی
یژوهرکده حفاظت خاک و آبخیزداری
مرکز تحقیقات چای
مرکز تحقیقات کرم ابریرو
موسسات عمومي غیر دولتي وابسته به وزارت جهاد کشاورزی
الف  :مؤسسه جهاد تحقیقات
تحقیقات سهند
جهاد تحقیقات سپاهان
جهاد تحقیقات آموزش و یرورش
جهاد تحقیقان مدد
فن اندیش تهران ( کاریردازکوش)
جهاد تحقیقات صنعت
جهاد تحقیقات آب و آبخیزداری
جهاد تحقیقات طوس
جهاد تحقیقات یارس
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جهاد تحقیقاتی – صنعتی کراورزی
صنعتی سردخانه خودرو
مهندسی مواد کاران جاهد نوآور
ساخت اجزاء موتورسیکلت یایااستهارد
ساخت تدهیزات سپاهان
ب  :مؤسسه جهاد استقالل
جهاد رازی
مؤسسه فرهنگی و هنری شقایق روستا
مؤسسه فرهنگی و ورزشی جهادگران
شرکت جهاد سبز
شکت بهپرور دامرهر قو
شرکت جهاد زمزم
شرکت جهاد حفاری
شرکت نهاده های دامی جاهد
شرکت سرمایه گکاری و خدمات صنایظ روستادی و عرایری جاهد
بکر استقالا
ج  :مؤسسه جهاد نصر :
جهاد نصر استان همدان
جهاد نصر استان اردبی
جهاد نصر گیالن
جهاد نصر استان کرمان( ماشین آالت نصر استان کرمان)
نصر می اق اهواز
جهاد نصر حمزه
خدمات بازرگانی جهاد نصر طالیه
جهاد نصر استان سیستان و بلوچستان ( ماشین آالت نصر)
جهاد نصر استان آذربایدان شرقی
جهاد نصر استان آذربایدان غربی
جهاد نصر استان تهران
جهاد نصر استان خراسان
جهاد نصر استان زندان
جهاد نصر استان سمنان
جهاد نصر استان قزوین
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جهاد نصر استان قو
جهاد نصر استان کردستان
جهاد نصر استان گلستان
جهاد نصر استان مازندران
جهاد نصر استان مرکزی
جهاد نصر استان ایالم
جهاد نصر استان اصفهان
جهاد نصر استان بوشهر
جهاد نصر استان چهارمهاا و بختیاری
جهاد نصر استان خوزستان
جهاد نصر استان کهکیلویه و بویراحمد
جهاد نصر استان کرمانراه
جهاد نصر استان لرستان
جهاد نصر استان هرمزگان
جهاد نصر استان یزد
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