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   معاونت  آب و خاك و صنایع. وزارت جهاد کشاورزي 
 

         هاي قابل واگذاريدر عرصه  برداري بهرههم اندیشی راههاي استقرار نظامهاي گزارش : عنوان 

   ) 1387تیرماه و هیجدهم   ، یازدهم اول (

  .حمید رضا زرنگار :نگارش 

   برداري بهره هاينظام دفتر  –زراعت و باغبانی  برداري بهرهنظام  طراحی و ارزیابی گروه : انتشار 

  .1387ماه  تیر: تاریخ انتشار

     . محدود: تعداد 

  
هاي  به منظور جستجوي سازوکارهاي استقرار نظام 1387اندیشی است که در سال  بندي سه نشست هم نوشته حاضر جمع

صدور دستوري از جانب مهندس محمد رضا .در اراضی قابل واگذاري برگزار گردیدهاي کشاورزي  براي فعالیتبرداري مناسب  بهره

وزیر وقت جهاد کشاورزي براي توسعه این سازوکارها در قالب دستورالعمل و کارگروهی ویژه با مسئولیت معاون وقت آب اسکندري 

  اگرچه در پی تغییر و تحوالت مدیریتی این دستور.اندیشی بود دلیلی براي برگزاري این همآن وزارتخانه و خاك و صنایع 

اندرکاران به  تر دست اي براي توجه بیش ا این حال مباحثات مفید این جلسات به منزله مقدمهگاه به طور کامل اجرایی نشد،ب هیچ 

  .موضوع بود
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  چکیده 
  

آقــاي مهنـدس اســکندري وزیـر جهــاد    نـاب ج بـر اســاس دسـتور    1387 مــاه  اردیبهشـت  28در تـاریخ  
اسـتقرار  امکـان  واگذاري قطعی اراضی منابع ملـی و طبیعـی بـه متقاضـیان ،     مقرر شد قبل از   کشاورزي
اراضــی بررســی و نظامهــاي  ایــن در مختلـف کشــاورزي  نــوین در شــاخه هــاي  بــرداري بهــرهنظامهـاي  

 دسـتور العمـل   وظیفه تـدوین پـیش نـویس     ريبردا بهرهنظامهاي  دفتر . طراحی گردد مزبور برداري بهره
از طریـق برگـزاري   قابـل واگـذاري  را    در عرصـه هـاي    بـرداري  بهـره نحوه استقرار و پراکنش نظامهاي 

و   جهـاد کشـاورزي  وزارت بـا دفـاتر تخصصـی     مـنظم  جلسات و نشسـتهاي تخصصـی و رایزنـی هـاي     
  . نمود دنبال جمعی از مهندسان مشاور
کننده مباحثی است که در جریان برگزاري جلسـات تبـادل نظـر و هـم اندیشـی       گزارش پیش روي بیان

با دست اندرکاران و صاحبنظران موضوع در نشستهاي اول ،یـازدهم و هیجـدهم تیـر مـاه  سـال جـاري       
اظهار نظرهـاي شـفاهی حاضـران     گزارش شامل چکیده مطالب سخنرانیهاي انجام شده ،. عنوان گردید 

اجــراي روشــهاي مباحثــه مشــارکتی و گروهــی در حــوزه   از  فتــه هــاي حاصــلدر مــورد موضــوع  ، یا
و تحلیل نقش و وظـایف  دسـت انـدرکاران در ارتبـاط بـا       نوین برداري بهرهاستقرار نظامهاي  سیاستهاي

  . در اراضی قابل واگذاري است  برداري بهرهنظامهاي مبحث طراحی و استقرار 
تعـداد بیشـتري سیاسـتهاي     اصل و  10مجموعه اي مشتمل بر  در نتیجه اجراي فنون مشارکتی و گروهی

-28رجـوع شـود بـه ص    ( شـد   تعیـین در این عرصه ها    برداري بهرهنظامهاي اجرایی به منظور استقرار 
29  (.  

نظامهـاي  در بخش دیگري از گـزارش نقـش و عملکـرد عوامـل ذیـربط و دخیـل در اسـتقرار نظامهـاي         
ابـل واگـذاري در قالـب تکنیـک تحلیـل دسـت انـدرکاران بـه صـورت          در عرصه هـاي ق    برداري بهره

گروهی بررسی شد تا نقشهاي مثبـت و نیـز واکنشـهاي احیانـاً  منفـی در قبـال ایـن موضـوع پـیش بینـی           
    .)  39-48رجوع شود به ص ( گردد 
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   طرح موضوع مقدمه و 
  

هنـدس اسـکندري وزیـر    آقـاي م  جنـاب  بـر اسـاس دسـتور    1387 مـاه  اردیبهشـت  28در تاریخ 
واگـذاري قطعـی   مقـرر شـد از ایـن پـس قبـل از       5927/020ابالغیـه شـماره    در قالـب  جهاد کشـاورزي 

نـوین در شـاخه هـاي     بـرداري  بهـره اسـتقرار نظامهـاي   امکـان  اراضی منابع ملی و طبیعـی بـه متقاضـیان ،    
 بـرداري  بهـره مهـاي  زراعت و باغبـانی ،دامپـروري،آب وآبـزي پـروري در اراضـی مزبـور بررسـی و نظا       

  . طراحی گردد مزبور
 بـرداري  بهـره این تصمیم با هدف ایجاد و تقویت سازمان کـار مناسـب در واحـدهاي تولیـد و     

بهینه و پایدار از منابع آب و خاك ، منـابع ژنتیکـی و ماشـین     برداري بهرهکشاورزي و به منظور تضمین 
ــد ــراکنش نظامهــاي   يجهــاد کشــاورزبراســاس دســتور وزیــر  .  آالت اتخــاذ گردی نحــوه اســتقرار و پ

  در عرصه هـاي مزبـور پـیش از واگـذاري و تعیـین تکلیـف قطعـی آنهـا  توسـط کمیسـیون           برداري بهره
و باعضـویت   جهـاد کشـاورزي  ویژه اي درمقیاس ملی به ریاست معاون آب و خـاك و صـنایع وزارت   

  .  معاونتها و سازمانهاي ذیربط مشخص می گردد
        طرحهــاي زیــر بنــایی و فعالیتهــاي    در قالــب  زي در ســالهاي اخیــر   جهــاد کشــاور  وزارت 

موسسـاتی نظیرشـرکتهاي سـهامی     بـرداري  بهـره سرمایه گـذاري از اسـتقرار روشـهاي نـوین مـدیریت و      
زراعی، کشت و صنعتهاي خصوصی ، تعاونیهاي تولید، تشکلهاي آب بران ، تشـکلهاي ماشـین آالت ،   

شـرکت  تعـاونی تولیـد بـا       1085تاسـیس .به عمل آورده اسـت   حمایتها و سایر الگو مجتمعهاي نولید
سـطح زیـر کشـت     شرکت سهامی زراعی بـا   25هزار هکتار ، تاسیس  812میلیون و  2سطح زیر کشت 

واحد مجتمعهاي نولید گلعانه اي ، دامپـروري و آبـزي پـروري از     270هکتار و احداث   717هزار و  76
هـزار هکتـار از    279بـیش از یـک میلیـون و     1385تـا پایـان سـال    .مـی باشـد   جمله نمونه اقدامات مزبور

اراضی دولتی، منابع ملی و طبیعی بـه متقاضـیان واگذارگردیـد بـا  ایـن حـال فزونـی واحـدهاي خـرد و          
در بسـیاري از واحـدهاي تـازه     بـرداري  بهـره دهقانی و نیز نا مشخص بودن الگوهـاي مـدیریت تولیـد و    

  .  رش اقدامات حمایتی را ضروري می سازدتاسیس، ادامه و گست
نحـوه اسـتقرار و پـراکنش     دسـتور العمـل   وظیفه تدوین پیش نویس  برداري بهرهنظامهاي  دفتر 
از طریــق برگــزاري جلســات و نشســتهاي قابــل واگــذاري  را  در عرصــه هــاي  بــرداري بهــرهنظامهــاي 

، امـور   تولیـدات گیـاهی   امـور  ونتهـاي با دفـاتر تخصصـی در معا   منظم تخصصی در دفتر و رایزنی هاي 
، سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیـزداري ، دفـاتر تخصصـی    دفتر امور حقوقی   دام ،سازمان امور اراضی ،

زیرا با توجـه بـه حساسـیت هـا و      .نمود دنبال و جمعی از مهندسان مشاور آب و خاك و صنایعمعاونت 
واگـذاري   فعالیتهـاي   ي وچند وجهـی مجموعـه  ضرورت هاي خاص این  موضوع و ماهیت چند رشته ا
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تصمیم گرفته شد که فرایند تدوین پیش نویس نیز از ابتدا بـا تشـکیل یـک کـارگروه بـا        برداري بهرهو 
ایـن فعالیتهـا در اواخـر     .حضور نمایندگان  معاونتها و دفاتر تخصصـی مـرتبط بـا موضـوع  دنبـال گـردد      

  .  فوق االشاره منجر خواهد شدمرداد ماه  سال جاري به تدوین پیش نویس 
و هـم   گزارش پیش روي بیان کننده مباحثی است که در جریان برگزاري جلسـات تبـادل نظـر   

تیـر مـاه  سـال    و هیجـدهم  یـازدهم   ،اندیشی با دست اندرکاران و صاحبنظران موضوع در نشستهاي اول
عـدود سـخنرانیهاي انجـام شـده     برنامه جلسه به گونه اي طراحی شد که در کنار م. جاري عنوان گردید 

، از طریق اجراي روشهاي مباحثه مشارکتی و گروهی مجالی براي اظهار نظـر و ارزیـابی مباحـث بـراي     
در اینجا فرصت را مغتـنم دانسـته و مراتـب سـپاس و قـدر دانـی خـود را بـه         . تمام حاضران فراهم گردد

  . از می داریم تمام دست اندرکاران و شرکت کنندگان در نشستهاي مذکور ابر

  
  زراعت و باغبانی برداري بهرهطراحی و ارزیابی نظامهاي گروه                                                                   

    1387تیر ماه                                                                                                         
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   1387جلسه شنبه لول تیر ماه 
  

بـا تـالوت آیـاتی     آب و خـاك و صـنایع   معاونـت سـتاد  صبح در  9جلسه اول هم اندیشی راس ساعت 
خالصـه اي از  ؛در برنامـه جلسـه اول چهـار سـخنرانی گنجانـده شد     . چند از قرآن مجیـد آغـاز گردیـد    

  .  ارائه خواهد شد مباحث عنوان شده توسط سخنرانان در اینجا
 

  نظامهاي بیان ضرورتها و چالشهاي فرا روي استقرار : جناب آقاي مهندس غالمحسین طباطباییسخنرانی 
                                       .کشاورزيدر بخش  برداري بهره

                                                                                                              
  
در ابتـدا بـه رونـد طـرح      بـرداري  بهـره نظامهاي  جناب آقاي مهندس غالمحسین طباطبایی مدیر کل دفتر

در اراضـی جدیـد واگـذار شـده پرداخـت و گفـت در        بـرداري  بهـره نظامهاي موضوع ضرورت اسـتقرار 
تعاونیهاي ایثـارگران ، مشـاعهاي کشـاورزي و مجتمعهـاي تولیـد       شکلهاي واگذاري اراضی در قالبهاي

ان بهـره بـردار  مشکالت بسیاري در مکان یابی ، نحوه واگذاري اراضی ، کنترلهـاي بهداشـتی و روابـط    
ــته و دارد ــام عــالی وزارت در خصــوص    . وجــود داش ــه از مق ــات درخواســت صــدور ابالغی ــذا موجب ل

ــ بهــرهاســتقرار نظامهــاي  بررســیضــرورت  هــاي قابــل واگــذاري در مرحلــه قبــل از  در عرصــه  رداريب
مـا بایـد بـه سـمت      بـرداري  بهـره نظامهـاي  در موضوع بررسـی چگـونگی اصـتقرار    . واگذاري فراهم شد

  . تشکیل یک کمیسیون در مقیاس ملی و تدوین دستور العمل حرکت کنیم
اضـی قابـل واگـذاري وجـود     میلیون هکتـار ار  2/3در سطح ملی دست کم  مهندس طباطبایی بنا به گفته

از آن گذشـته  . را دارد بـرداري  بهـره اسـتقرار نظامهـاي   این مقدار از اراضی ارزش کار و طراحـی   .دارد 
در مجمـوع کشـورهاي در حـال    ) فـائو  ( بر اساس برآورد سازمان خوار و بار و کشـاورزي ملـل متحـد    

ر بـر گیرنـده وضـعیت کشـور مـا      درصد قابلیت افزایش اراضی وجود داردکه ایـن موضـوع د   20توسعه 
وي ابـراز امیـدواري کـرد کـه ایـن مباحـث بـه سـمت مطالعـات بـر روي اراضـی قابـل             . نیز مـی گـردد  

  . دسوق یاب واگذاري
طباطبــایی در ســخنان خــود از  مهندســان مشـاور ، کارشناســان و محققــان درخواســت نمــود کــه  آقـاي  

  . یاري دهند برداري بهرهنظامهاي ر  اصتقرارا در تدوین راهکارهاي  کشاورزي جهادوزارت  
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  چشم انداز برنامه ریزي و: جناب آقاي دکتر فرید اجاللیسخنرانی 
                                                          در اراضی قابل واگذاري برداري بهرهاستقرار نظامهاي سیاستگذاري   

  
  

در سـخنان خـود    کشـاورزي  جهـاد وزارت  آب و خاك و صنایعدکتر فرید اجاللی معاون جناب آقاي 
اشــاره نمــود و اظهــار داشــت تشــکیل  فعلــیموحــود در شــرایط  بــرداري بهــرهبــه مطلوبیتهــاي نظامهــاي 

تبـدیل اراضـی موجـود بـه تعاونیهـاي       .شرکنهاي سهامی زراعی مناسبترین نوع واگذاري اراضـی اسـت  
حلـوگیري   کشـاورزي  جهادوي با اشاره به اینکه سیاست وزارت . وکار مناسب استنیز یک ساز دتولی

است یادآور شد خوشبختانه علمـاي مـذهبی مـا فتـوا داده اندکـه مـی        کشاورزياز خرد شدن زمینهاي  
  . در این صورت زمین از لحاظ مالکیت حفظ می شود.شود سهم را به جاي زمین به فروش رساند

هکتـار بـراي     5هکتـار بـراي اراضـی دیـم  و      10یاس بنـدي کـه در گذشـته بـا معیـار      وي با انتقاد از مق
اراضی آبی صورت گرفته بود گفـت بـه نظـر مـن ایـن تقسـیم بنـدي نمـی توانـد در کـل کشـور معیـار             

زیرا در شمال کشور متوسط مالکیت زمین  در ابعاد هفت هزار متـر مربـع و در اسـتانهاي     ؛مناسبی باشد 
باید بـه صـورت منطقـه     کشاورزيبنابراین ابعاد اقتصادي زمینهاي . هکتار است 40تا  30اد جنوبی در ابع

  . اي محاسبه گردد
دکتر اجاللی پیشنهاد کرد بـراي حفـظ پتانسـیل تولیـد ملـی در تغییـر کاربریهـا در واحـدهاي مزروعـی          

برابـر اراضـی    40 به گفته وي ظرفیت تولید در گلخانـه هـا  . مالک مکلف گردد که گلخانه احداث کند
  . کشاورزي معمولی است 

آیـا در همـان واحـد     ؛دکتر اجاللی در عین حال خاطر نشان نمود اما اینکه  گلخانه کجـا سـاخته شـود    
قـوانین  ... زراعی احداث گردد یا در جایی کـه دولـت مـی گویـد و تعهـدات بـه چـه صـورت باشـد و          

  . گیرد  خاص خودش را می طلبد که می باید مورد بررسی قرار
وي با اشاره به اینکه در ساخت مجتمعهاي گلخانه اي به لحاظ فنی مشـکلی وجـود نـدارد عنـوان کـرد      

بهـره  و تنظـیم روابـط    برداري بهرهنظام در احداث مجتمعهاي گلخانه اي باید به بخشهپاي نرم افزاري ،  
  .ان توجه داشت بردار

موجـود اشـاره کـرد و گفـت در      بـرداري  بهـره  هـاي نظاموي همچنین به مشکالت و مسائل  هر یـک از  
ونیهـا بیشـتر   ااگـر چـه در تع  . اما انگیزه ها باالسـت  ؛سخت است  کشاورزيخرده مالکی مکانیزه کردن 

بایـد  . د مشکالت را حـل کنـد   ناما تحقق تجهیز و نوسازي می توا  ؛دنبال جذب امکانات دولتی هستند
ولـت  دهماننـد سـهام   (کمکها . ارچه سازي است توجیه شونداینکه سود آنان در یکپاعضا آنها در مورد 
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در مقابـل کشـت   . باشـد  ه وريي افزایش بهراباید به صورت مشوقهایی بر) در شرکتهاي سهامی زراعی
الزم اسـت کـه فرهنـگ صـحیح      .و صنعتها  مشکالتی به دلیـل تـرس از مالکیتهـاي بـزرگ وحـود دارد     

  . دکوچک تر کشت و صنعت نیز تعیین شومالکیتهاي  بزرگ تقویت گردد و مقیاسهاي 
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      برداري ارتباط آن با نظامهاي بهره کاربري زمین و : حامدي محمدعلیجناب آقاي دکترسخنرانی 
  

                                                                                                                                                                                  
  

مطـالبی در   در ایـن نشسـت   حامدي مدیر عامل مهندسین مشاور رویان محمدعلیجناب آقاي دکتر
در اینجـا چکیـده اي   . ارائـه نمـود   بـرداري  کاربري زمین و ارتبـاط آن بـا نظامهـاي بهـره    خصوص 

    . شان درج می گرددمقاله ای نکات از
  

  گزاره مهم بحثگزاره مهم بحث  --11
تقاضـا بـراي   تقاضـا بـراي     ،،کاهش نرخ رشد جمعیـت  کاهش نرخ رشد جمعیـت    دلیل ارتقاء کیفیت زندگی علیرغمدلیل ارتقاء کیفیت زندگی علیرغمه ه در فرآیند توسعه بدر فرآیند توسعه ب  --11--11

در نتیجـه تقاضـا از بخـش کشـاورزي بـراي امنیـت       در نتیجـه تقاضـا از بخـش کشـاورزي بـراي امنیـت       . . کنـد کنـد   غذا و امنیت غذایی با نرخی فزاینده رشد مـی غذا و امنیت غذایی با نرخی فزاینده رشد مـی 
  ..گیردگیرد  غذایی فزونی میغذایی فزونی می

ویژه منابع آب، بین بخشهاي ویژه منابع آب، بین بخشهاي ه ه رقابت براي کاربري زمین و سایر منابع برقابت براي کاربري زمین و سایر منابع ب  ،،  در فرآیند توسعهدر فرآیند توسعه  ––  11--22
  ..گیردگیرد  اقتصادي و ساختار معیشت و اسکان فزونی میاقتصادي و ساختار معیشت و اسکان فزونی می

زمین براي توسعه کشاورزي در روند زمان کاهش پیدا زمین براي توسعه کشاورزي در روند زمان کاهش پیدا   برداريبرداري  روند عرضه ظرفیتهاي قابل بهرهروند عرضه ظرفیتهاي قابل بهره  --11--33
شتاب تا نقطه بازده نزولی رشد شتاب تا نقطه بازده نزولی رشد   ی بیی بیبرداري با آهنگبرداري با آهنگ  کند و نرخ رشد دسترسی به منابع قابل بهرهکند و نرخ رشد دسترسی به منابع قابل بهره  میمی

در حالی که تقاضا براي کاربریهاي جدید مثل توسعه شهري، گردشگري، زیرساختها و در حالی که تقاضا براي کاربریهاي جدید مثل توسعه شهري، گردشگري، زیرساختها و . . خواهد داشتخواهد داشت
تصویر تغییرات نرخ رشد تقاضا براي غذا، کاربري زمین، دسترسی به تصویر تغییرات نرخ رشد تقاضا براي غذا، کاربري زمین، دسترسی به   ..یابدیابد  صنایع شتابان افزایش میصنایع شتابان افزایش می

  ..ه استه استگویاي واقعیتهایی در این زمینگویاي واقعیتهایی در این زمین  منابع و رشد جمعیتمنابع و رشد جمعیت
  ..تصویر تغییرات نرخ رشد تقاضا براي غذا، کاربري زمین، دسترسی به منابع و رشد جمعیتتصویر تغییرات نرخ رشد تقاضا براي غذا، کاربري زمین، دسترسی به منابع و رشد جمعیت: : 11نمودار شمارهنمودار شماره                          

    
 

ـــعه 
 توس

ـــد
رون

ــان ــل مـــدرن زمـ ماقبـ ــدرن  ــدگی ( دوران مـــــ ) ارتقــــاء کیفیــــت زنــ

ــا بــراي غــذا   تقاض

نــرخ رشــد دسترســی بــه   
ـابع قابــل بهــره بــرداري    منـ

ــا بـــراي کاربریهـــاي   تقاضـ
ـاورزي  ــیر کشــ غـ

ــت  ــد جمعیـ رشـ

  
22  
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  ..شودشود  در این فرآیند بخش کشاورزي با دو چالش اساسی مواجه میدر این فرآیند بخش کشاورزي با دو چالش اساسی مواجه می  --
    چالشهاي دسته نخستچالشهاي دسته نخست--22--11
vv  یی به تقاضاي روزافزونیی به تقاضاي روزافزونکنش بیرونی براي پاسخگوکنش بیرونی براي پاسخگو..  
vvرقابت پیرامون منابع تولیدرقابت پیرامون منابع تولید..  
vvپیشین و پسینپیشین و پسین  --آوري نوین آوري نوین   تقاضا براي فنتقاضا براي فن..  
vvبرداريبرداري  کاهش منابع قابل دسترس براي توسعه بهرهکاهش منابع قابل دسترس براي توسعه بهره..  
vvتخریب منابع اکولوژیکتخریب منابع اکولوژیک..  
vvجابجایی نیروي انسانی و کهنسالی جامعه روستاییجابجایی نیروي انسانی و کهنسالی جامعه روستایی..      

مچالشهاي دسته چالشهاي دسته --22--22 مدو کنش درونیکنش درونی((: : دو((  
vv  ي از منابع تولید موجودي از منابع تولید موجودورور  ارتقاء بهرهارتقاء بهره..  
vvبرداريبرداري  گسترش سطوح قابل بهرهگسترش سطوح قابل بهره..  
vv توسعه اراضی زراعی در اراضی جنگلی و مرتعی، فعالیتهاي نوین، توسعه اراضی زراعی در اراضی جنگلی و مرتعی، فعالیتهاي نوین، ((تغییرات کاربري در درون بخش تغییرات کاربري در درون بخش

  .....)...)اي و اي و   شیالت، توسعه گلخانهشیالت، توسعه گلخانه
vvسازماندهی جدید نیروي کار، آموزش و مهارتهاي جدیدسازماندهی جدید نیروي کار، آموزش و مهارتهاي جدید..  
vv     محلــی و سـازمان اداري و اجرایــی کشـور، ســازمانهاي   محلــی و سـازمان اداري و اجرایــی کشـور، ســازمانهاي   مسـایل نهـادي ســاماندهی ارتبـاط بــا جوامـع     مسـایل نهـادي ســاماندهی ارتبـاط بــا جوامـع

  . .   ......خدماتی، اعتباري و خدماتی، اعتباري و 

  
  ساز و کارهاي مدیریت تحولساز و کارهاي مدیریت تحول  --33
  نقش حاکمیتنقش حاکمیت--33--11
vv  اجتماعی، صیانت از منافع کـل جامعـه را بـه    اجتماعی، صیانت از منافع کـل جامعـه را بـه      ––گر مناسبات اقتصادي گر مناسبات اقتصادي   حاکمیت به عنوان تسهیلحاکمیت به عنوان تسهیل

یض جنسیتی یا منزلتهاي اجتمـاعی و  یض جنسیتی یا منزلتهاي اجتمـاعی و  لذا تبعیض جغرافیایی و محل تولد، طبقه اجتماعی، تبعلذا تبعیض جغرافیایی و محل تولد، طبقه اجتماعی، تبع. . عهده داردعهده دارد
    ..رسدرسد  سازي، قانونگذاري و نظام قضایی به حداقل میسازي، قانونگذاري و نظام قضایی به حداقل می  در فرآیندهاي تصمیمدر فرآیندهاي تصمیم... ... 
vv  کندکه در آن حقـوق  کندکه در آن حقـوق    حاکمیت در مدیریت منابع سرزمینی و تولید ساز و کارهایی را اتخاذ میحاکمیت در مدیریت منابع سرزمینی و تولید ساز و کارهایی را اتخاذ می

منابع پایـه، کـاهش   منابع پایـه، کـاهش   ، صیانت از ، صیانت از ))منافع کل جامعهمنافع کل جامعه((و حقوق اجتماعی و حقوق اجتماعی ) ) در چارچوب نظام مالکیتدر چارچوب نظام مالکیت((فردي فردي 
    ..تعارضات منزلتی و طبقاتی و حقوق نسلها لحاظ شده باشدتعارضات منزلتی و طبقاتی و حقوق نسلها لحاظ شده باشد

vv         اي صـورت  اي صـورت    صیانت از حقوق شهروندي براي کلیه آحـاد جامعـه بـا اعمـال حاکمیـت بـه گونـه       صیانت از حقوق شهروندي براي کلیه آحـاد جامعـه بـا اعمـال حاکمیـت بـه گونـه
گیرد که استحصال منفعت فردي از منابع سرزمینی با ساز و کارهـاي نظـارتی، قـانونی بـا منـافع کـل       گیرد که استحصال منفعت فردي از منابع سرزمینی با ساز و کارهـاي نظـارتی، قـانونی بـا منـافع کـل         میمی

در بخش کشاورزي تامین امنیت غذایی در سطح ملّی و صیانت منابع پایـه تولیـد   در بخش کشاورزي تامین امنیت غذایی در سطح ملّی و صیانت منابع پایـه تولیـد   . . خوردخورد  جامعه پیوند میجامعه پیوند می
و ارتقاء موقعیت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی از فواید عام ناشـی  و ارتقاء موقعیت سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی از فواید عام ناشـی  ) ) منابع اکولوژیکی، آب و خاكمنابع اکولوژیکی، آب و خاك((

  ..شودشود  از اعمال حاکمیت در حوزه فعالیتهاي فردي و خصوصی محسوب میاز اعمال حاکمیت در حوزه فعالیتهاي فردي و خصوصی محسوب می
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  ریزي توسعهریزي توسعه  برنامهبرنامه  --33--22
vv   در سـاختار  در سـاختار  ..ابزار اعمال حاکمیت در چارچوب اصول بنیادي فوق، برنامه ریزي توسعه استابزار اعمال حاکمیت در چارچوب اصول بنیادي فوق، برنامه ریزي توسعه استمهمترین مهمترین

  ..ریزي به عنوان فرآیندي عقالنی، پویشی از کل به جزء وجود داردریزي به عنوان فرآیندي عقالنی، پویشی از کل به جزء وجود دارد  برنامهبرنامه
یت تحول جامعه پیوند می     یت تحول جامعه پیوند میبدین ترتیب هر فعالیت جزیی در یک فضاي مجازي با کلّ     ..خوردخورد  بدین ترتیب هر فعالیت جزیی در یک فضاي مجازي با کلّ

  
صورت بندي نظام بهره برداري   صورت بندي نظام بهره برداري    :  : 22نمودار شماره نمودار شماره 

در این رویکرد صورت بندي نظام برنامه ریزي،    در این رویکرد صورت بندي نظام برنامه ریزي،    
، ، کالنکالنهرمی شکل است و برنامه ریزي در سه سطح   هرمی شکل است و برنامه ریزي در سه سطح   

.. انجام می شود انجام می شودخرد خرد  و  و میانهمیانه کالن

میانه

سطح خرد

نهاد قانونگذاري -
 فرابخشی   نهادهاي-

نهاد برنامه ریزي -
 اجرایی    دستگاه   

 اجرایی  دستگاههاي -
و واحدهاي تابعه  

چشم اندازها و آرمانها   -
آمایش -

برنامه ریزي کاربري   -
زمین 

 اجرایی    اقدامات-
پروژه ها 

  
  ریزيریزي  تجربه کشور در نظام برنامهتجربه کشور در نظام برنامه  --44

ریزي ، با فراز و فرودهاي بسیار، از دهه پنجاه تا کنـون بـا صـورتبندیهاي زیـر     ریزي ، با فراز و فرودهاي بسیار، از دهه پنجاه تا کنـون بـا صـورتبندیهاي زیـر       سه سطح برنامهسه سطح برنامهدر کشور در کشور 
  ::انجام شده استانجام شده است

ریـزي  و مرکـز ملّـی    ریـزي  و مرکـز ملّـی      سـازمان مـدیریت و برنامـه   سـازمان مـدیریت و برنامـه   ((ریـزي آمـایش سـرزمین    ریـزي آمـایش سـرزمین      برنامـه برنامـه   : : در سطح کالندر سطح کالن  --44--11
  ))آمایشآمایش

فعـال بـه   فعـال بـه   . (. (ریزي کاربري زمین، انجـام  شـده اسـت   ریزي کاربري زمین، انجـام  شـده اسـت     صورتبندیهاي متفاوتی از برنامهصورتبندیهاي متفاوتی از برنامه  ::در سطح میانهدر سطح میانه  --44--22
      ..شودشود  بخش آب و کشاورزي اشاره میبخش آب و کشاورزي اشاره می

vv  طرح جامع آبطرح جامع آب..  
vv  طرح جامع احیاء توسعه کشاورزي و منابع طبیعیطرح جامع احیاء توسعه کشاورزي و منابع طبیعی..  
vv  ساماندهی دشتهاساماندهی دشتها..  
vv  اي شیالتاي شیالت  ریزي توسعه منطقهریزي توسعه منطقه  برنامهبرنامه..  
vv  طرح جامع توسعه شیالت آبهاي شمال و جنوبطرح جامع توسعه شیالت آبهاي شمال و جنوب..  
vv  حهاي مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداريحهاي مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداريطرطر..  
vv   زیتون، سیب و مرکبات و زیتون، سیب و مرکبات و ((طرحهاي توسعه باغبانی طرحهاي توسعه باغبانی(....(......  
vv   روستاییروستایی  طرحهاي جامع توسعه اقتصادي، اجتماعی فضاهاي طرحهاي جامع توسعه اقتصادي، اجتماعی فضاهاي..  
vv  طرحهاي ساماندهی عشایريطرحهاي ساماندهی عشایري  ..  

  ..هاي تخصصیهاي تخصصی  مجموعه اقدامات دستگاههاي اجرایی در حوزهمجموعه اقدامات دستگاههاي اجرایی در حوزه: : در سطح خرددر سطح خرد: : 33--44  
vv   ي وي وسدسازسدساز((طرحهاي تامین آب طرحهاي تامین آب(...(.....  
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vv  تجهیز و نوسازي منابع موجودتجهیز و نوسازي منابع موجود..  
vv  تجهیز اراضی نوآبادتجهیز اراضی نوآباد..  
vv  توسعه آبیاري تحت فشارتوسعه آبیاري تحت فشار..  
vv  طرحهاي اجرایی آبخیزداريطرحهاي اجرایی آبخیزداري..  
vv  طرح مرتعداري و مدیریت منابع جنگلیطرح مرتعداري و مدیریت منابع جنگلی..  
vv  توسعه شیالت در آبهاي داخلیتوسعه شیالت در آبهاي داخلی..  
vv  ))پرورش میگو، سردابی، گرمابی، خاویاريپرورش میگو، سردابی، گرمابی، خاویاري((..  
vv   صید و صیاديصید و صیادي((توسعه شیالت در آبهاي شمال توسعه شیالت در آبهاي شمال((..  
vv  الت درآبهاي جنوبالت درآبهاي جنوبتوسعه شیتوسعه شی..  
vv   طرح توسعه اراضی شیبدار، زیتون و طرح توسعه اراضی شیبدار، زیتون و(...(.....  
vv  اياي  توسعه سیستمهاي گلخانهتوسعه سیستمهاي گلخانه..  

  
  

  ریزيریزي  هاي نظام برنامههاي نظام برنامه  ها و نارساییها و نارسایی  چالشچالش  --55
  در سطح کالندر سطح کالن  --::55--11
ریزي در کشور، طی چند دهه گذشـته، عـدم ارتبـاط    ریزي در کشور، طی چند دهه گذشـته، عـدم ارتبـاط      ار نظام برنامهار نظام برنامهبباسفاسف  اندازانداز  ترین چالش و چشمترین چالش و چشم  عمدهعمده  

  ..ریزي در کشور استریزي در کشور است  مختلف برنامهمختلف برنامهسازمان یافته بین سطوح سازمان یافته بین سطوح 
ریزي ساالنه بـا سـاز و کـار متمرکـز بـر اسـاس ایـن        ریزي ساالنه بـا سـاز و کـار متمرکـز بـر اسـاس ایـن          و بودجهو بودجه) ) سالهساله  پنجپنج((هاي ادواري هاي ادواري   فلسفه تدوین برنامهفلسفه تدوین برنامه

ریـزي پیونـد   ریـزي پیونـد     رویکرد شکل گرفته بود که اقدامات روزمره دستگاههاي اجرایی، با سطوح مختلف برنامهرویکرد شکل گرفته بود که اقدامات روزمره دستگاههاي اجرایی، با سطوح مختلف برنامه
  ..زده شودزده شود
  ..عدم توجه به این ضرورت و ساختار منسجم استعدم توجه به این ضرورت و ساختار منسجم است  ههمیانمیان  ترین چالشهاي نظام در سطحترین چالشهاي نظام در سطح  عمدهعمده

  در سطح خرددر سطح خرد  --55--22
ریـزي بـراي   ریـزي بـراي     فقـدان برنامـه  فقـدان برنامـه  ) ) هـا هـا   مرحلـه اجـراي پـروژه   مرحلـه اجـراي پـروژه   ((ریـزي  ریـزي    ترین چـالش در سـطح خـرد برنامـه    ترین چـالش در سـطح خـرد برنامـه      عمدهعمده  

  ..برداري استبرداري است  صورتبندي نظام بهرهصورتبندي نظام بهره
  ..برداري استبرداري است  نظام بهرهنظام بهره) ) براساس اصولی که برشمرده شدبراساس اصولی که برشمرده شد((حلقه پیوند اعمال حاکمیت حلقه پیوند اعمال حاکمیت 

  ..ویژه در بخش کشاورزي از اهمیت ویژه برخوردار استویژه در بخش کشاورزي از اهمیت ویژه برخوردار استه ه هم بهم باین ماین م
از ایـن رو  از ایـن رو  . . دهـد دهـد   برداري فرآیندي است سیستمی، که انتظام امور و مناسبات تولید را شکل مـی برداري فرآیندي است سیستمی، که انتظام امور و مناسبات تولید را شکل مـی   نظام بهرهنظام بهره

  ..ویژه در سطح خرد نقش تعیین کننده داردویژه در سطح خرد نقش تعیین کننده دارده ه صورتبندي آن در تحقق اهداف برنامه بصورتبندي آن در تحقق اهداف برنامه ب
ی کـه سـطح   ی کـه سـطح   یـ یـ در قلمرودر قلمروبـرداري  بـرداري    نظـام بهـره  نظـام بهـره    رعایت شـود، اگـر  رعایت شـود، اگـر    ریزيریزي  وابط برنامهوابط برنامهضضچنانچه همه اصول و چنانچه همه اصول و 

  ..شودشود  ، تحقق برنامه با شکست مواجه می، تحقق برنامه با شکست مواجه میتعریف نشود تعریف نشود   تماس منابع و حاکمیت با جوامع انسانی استتماس منابع و حاکمیت با جوامع انسانی است
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  هاي مهم در مورد نظام بهره برداريهاي مهم در مورد نظام بهره برداري  گزارهگزاره  --66
تولیـد و مبادلـه،   تولیـد و مبادلـه،   آوري، مناسـبات  آوري، مناسـبات    انتظام بین منـابع تولیـد، فـن   انتظام بین منـابع تولیـد، فـن     در ساده ترین و موجزترین تعریفدر ساده ترین و موجزترین تعریف  --66--11

  ..شودشود  برداري گفته میبرداري گفته می  نظام بهرهنظام بهره  آورد، که اصطالحاًآورد، که اصطالحاً  وجود میوجود میه ه ببرا را سیستمی سیستمی 
  ..داراي کنش درونی و تعامل با محیط استقرار استداراي کنش درونی و تعامل با محیط استقرار است، ، برداريبرداري  نظام بهرهنظام بهره  --66--22
  ..سیاسی متفاوت  صورتبندیهاي متفاوتی داردسیاسی متفاوت  صورتبندیهاي متفاوتی دارد  وو  اجتماعیاجتماعی، ، در شرایط تاریخیدر شرایط تاریخی  --66--33

د د ووسـاختار فضـایی محـیط اسـتقرار خـ     سـاختار فضـایی محـیط اسـتقرار خـ       وو  قتصادي و اجتماعی ، فرهنگیقتصادي و اجتماعی ، فرهنگیبرداري با ساختار ابرداري با ساختار ا  پس نظام بهرهپس نظام بهره
بـرداري  بـرداري    کنش درونی و تعامالت بیرونـی نظـام بهـره   کنش درونی و تعامالت بیرونـی نظـام بهـره     33در نمودار شماره در نمودار شماره   ..داراي وحدت کارکردي استداراي وحدت کارکردي است

  ..منعکس شده استمنعکس شده است
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کنشها و تعامالت نظام بهره برداري کنشها و تعامالت نظام بهره برداري  :  : 33نمودار شماره   نمودار شماره   

محیط طبیعی

محیط سیاسی 

محیط اقتصادي

محیط اجتماعی 

برداري نظام بهره

فن آوري

کنشگرانمنابع تولید 

سیاستها ، قوانین و مقررات  
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  هاي قابل واگذاريهاي قابل واگذاري  عرصهعرصه  --77
  ..ریزي در کشور استریزي در کشور است  هایی فرآیند برنامههایی فرآیند برنامهدر حقیقت برآیند ندر حقیقت برآیند ن  عرصه قابل واگذاريعرصه قابل واگذاري--77--11

ریـزي  ریـزي    برنامـه برنامـه   ––آمـایش  آمـایش  ((میانـه و خـرد   میانـه و خـرد     ،،ریـزي کـالن  ریـزي کـالن    ماحصل برنامـه ماحصل برنامـه “ “ عرصه قابل واگذاريعرصه قابل واگذاري””در حقیقت در حقیقت 
  ..براي پاسخگویی به بخشی از نیازهاي روند تحول و توسعه استبراي پاسخگویی به بخشی از نیازهاي روند تحول و توسعه است) ) هاي اجراییهاي اجرایی  استفاده از زمین و پروژهاستفاده از زمین و پروژه

  ..شودشود  وري از منابع موجود مربوط میوري از منابع موجود مربوط می  به ارتقاء بهرهبه ارتقاء بهرهبخش دیگري از فرآیند پاسخگویی به این نیاز بخش دیگري از فرآیند پاسخگویی به این نیاز 
    . . هاي قابل واگذاري استهاي قابل واگذاري است  برداري ساز و کار اجرایی براي تحقق اهداف توسعه در عرصهبرداري ساز و کار اجرایی براي تحقق اهداف توسعه در عرصه  نظام بهرهنظام بهره

محدود به اراضی با قابلیت زراعی و باغی نیست و دامنه آن،  ،هاي  قابل واگذاري گستره عرصه- 7- 2
  . گیرد طبیعی را در برمی کلیه زیر بخشهاي کشاورزي و منابع

  برداري در اراضی قابل واگذاريبرداري در اراضی قابل واگذاري  چگونگی استقرار نظام بهرهچگونگی استقرار نظام بهره  --88
  ..در مرحله اول شرایط محیط عرصه قابل واگذاري باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرددر مرحله اول شرایط محیط عرصه قابل واگذاري باید مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد  --88--11
  ..برداري موجود صورت پذیردبرداري موجود صورت پذیرد  ارزشیابی و نقد و تشخیص نقاط قوت و ضعف نظامهاي بهرهارزشیابی و نقد و تشخیص نقاط قوت و ضعف نظامهاي بهره  --88--22
  ..برداري تعیین گرددبرداري تعیین گردد  ترین نظام بهرهترین نظام بهره  د مشارکتی با حضور فعال کنشگران نظام، بهینهد مشارکتی با حضور فعال کنشگران نظام، بهینهدر فرآیندر فرآین  88--33
بینی بینی   پیشپیش  برداريبرداري  بهرهبهرهبراي استقرار نظام براي استقرار نظام ) ) پایشپایش((ساز و کارهاي قانونی، نهادي، پشتیبانی و نظارتی ساز و کارهاي قانونی، نهادي، پشتیبانی و نظارتی   --88--44

  ..شودشود
) ) ظاهر حسن نیتظاهر حسن نیت  حتی باحتی با((برداري برداري   هیچ اقدام اجرایی، بدون لحاظ کردن فرآیند استقرار نظام بهرههیچ اقدام اجرایی، بدون لحاظ کردن فرآیند استقرار نظام بهره  --88--55

  . . نباید صورت پذیردنباید صورت پذیرد

  برداريبرداري  هاي قابل واگذاري در ارتباط با نظام بهرههاي قابل واگذاري در ارتباط با نظام بهره  چند نمونه از چالشهاي عرصهچند نمونه از چالشهاي عرصه  --99
  ..توسعه اراضی کرخهتوسعه اراضی کرخه--99--11
  ..اراضی پایاب سد خدا آفریناراضی پایاب سد خدا آفرین  توسعهتوسعه--99--22
  ..طرح خروج دام از جنگلطرح خروج دام از جنگل--99--33
  .....)...)ین و ین و قصرشیرقصرشیر  ،،خوزستان خوزستان ((زارع پرورش میگو و مجتمع سردابی و گرمابی زارع پرورش میگو و مجتمع سردابی و گرمابی مم--99--44
  ..  هاي عشایري و اسکان عشایرهاي عشایري و اسکان عشایر  مانهمانهساسا--99--55
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زراعت و باغبانی
برداري در کشاورزي ایران گستره نظام بهره : 4نمودار شماره  

سایر نظامهاي بهره برداري   
نظامهاي دهقانی 

شرکتهاي سهامی زراعی  کشت و صنعتها  
کشت و صنعتهاي دولتی   

کشت و صنعتهاي خصوصی   
دهقانان منفرد 

تعاونیهاي تولید روستایی  
مشاعها     منابع طبیعی

جنگل

مرتع 

جنگلهاي شمال 

جنگلهاي خارج از شمال   
چوب صنعتی 

هیزم و ذغال  

داخل جنگل   دامداري

دامدار

بهره برداري محصوالت فرعی   

دامداري عشایري 
دامداري روستایی 
سایر بهره برداریها  

دامداري
دام ایستاده روستایی  

دامداري صنعتی 
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شیالت و آبزیان  

آبهاي شمال 

آبهاي جنوب

آبهاي داخلی 

آبهاي ساحلی 

آب بندانها و منابع   
آبهاي طبیعی و نیمه طبیعی    

تعاونیهاي صیادي و صیدپره   
صیادان کیلکا 

دام گستر 
صید قاچاق 

صید صنعتی 
صید سنتی

بنادر صیادي 

تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی
تکثیر و پرورش ماهیان سردابی    

تکثیر، پرورش، سخت پوستان     
جنوب و شمال  )  میگو(

پرورش در قفس  

تکثیرو پرورش، ماهیان    
) شمال (خاویاري  

آب بندانهاي شمال  
سدها 

تاالبها و ماندابهاي  
طبیعی 

پناهگاهها      

بنادر صیادي 

مزارع انفرادي 
دومنظوره مجتمع هاي 

مزارع انفرادي 

مجتمع هاي دو منظوره   
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هـاي   در عرصـه  بـرداري  بهرهمدخلی بر موضوع ضرورت پیش بینی نظامهاي : جناب آقاي حمیدرضا زرنگار سخنرانی 
  قابل واگذاري

                                                                                                                                               
  

 زراعت و باغبانی برداري بهرهطراحی و ارزیابی نظامهاي گروه جناب آقاي حمید رضا زرنگار رئیس 
آقاي مهندس اسکندري  جناب 28/2/87ي ابالغیه ضمن طرح محتوا برداري بهرهنظامهاي  دفتر در

دالیل ، توجیهات و مباحثی را که به صدور آن منجر گردید بررسی  جهاد کشاورزي محترم وزیر
  . چکیده این دالیل و توجیهات به این ترتیب است. نمود

  نگاهی به تاریخچه موضوعنگاهی به تاریخچه موضوع
ی و فعالیتهـاي سـرمایه گـذاري از    ی و فعالیتهـاي سـرمایه گـذاري از    طرحهـاي زیـر بنـای   طرحهـاي زیـر بنـای   در قالب در قالب جهاد کشاورزي در سالهاي اخیر جهاد کشاورزي در سالهاي اخیر وزارت وزارت 

موسسـاتی نظیرشـرکتهاي سـهامی زراعـی، کشـت و      موسسـاتی نظیرشـرکتهاي سـهامی زراعـی، کشـت و        در در   بـرداري بـرداري   بهرهبهرهاستقرار روشهاي نوین مدیریت و استقرار روشهاي نوین مدیریت و 
صنعتهاي خصوصی ، تعاونیهاي تولید، تشکلهاي آب بران ، تشکلهاي ماشین آالت ، مجتمعهاي تولید و صنعتهاي خصوصی ، تعاونیهاي تولید، تشکلهاي آب بران ، تشکلهاي ماشین آالت ، مجتمعهاي تولید و 

  به عمل آورده است به عمل آورده است   حمایتحمایتسایر الگوها سایر الگوها 
    2525هـزار هکتـار ، تاسـیس    هـزار هکتـار ، تاسـیس      812812میلیـون و  میلیـون و    22تعـاونی تولیـد بـا سـطح زیـر کشـت       تعـاونی تولیـد بـا سـطح زیـر کشـت       شرکت  شرکت      10851085تاسیستاسیس

واحد مجتمعهاي تولیـد  واحد مجتمعهاي تولیـد    227070هکتار و احداث هکتار و احداث     717717هزار و هزار و   7676سطح زیر کشت سطح زیر کشت   شرکت سهامی زراعی باشرکت سهامی زراعی با
بـا  ایـن حـال فزونـی     بـا  ایـن حـال فزونـی     . . گلخانه اي ، دامپروري و آبزي پروري  از جمله نمونه اقـدامات مزبـور مـی باشـد    گلخانه اي ، دامپروري و آبزي پروري  از جمله نمونه اقـدامات مزبـور مـی باشـد    

در بسـیاري از  در بسـیاري از    بـرداري بـرداري   بهـره بهـره هقانی و نیز نا مشخص بودن الگوهاي مـدیریت تولیـد و   هقانی و نیز نا مشخص بودن الگوهاي مـدیریت تولیـد و   واحدهاي خرد و دواحدهاي خرد و د
  . . واحدهاي تازه تاسیس، ادامه و گسترش اقدامات حمایتی را ضروري  می سازدواحدهاي تازه تاسیس، ادامه و گسترش اقدامات حمایتی را ضروري  می سازد

این شکل از واگذاري بـه دنبـال تصـویب    . بخشی از واگذاریها در قالب مشاعهاي کشاورزي بوده است
تـا  . احیاء اراضی در حکومت جمهوري اسـالمی صـورت گرفتـه اسـت     الیحه و قانون نحوه واگذاري و

ــه 1377ســال  ــود  188158گــروه تعــاونی مشــاع کــه داراي   20994مجمــوع   ب  287/042/1نفــر عضــو ب
-82سـالهاي  واگـذار شـده    هکتار اراضی  142520با در صورتی که این میزان .هکتار زمین واگذار شد

هکتـار  807/184/1بـه   1382تـا سـال    ار شـده در ایـن قالـب   جمع گردد، مجموع زمینهـاي واگـذ    1378
   .در سالهاي اخیر تعداد قابل توجهی از این گروهها در قالب تعاونی تولید سازمان یافتند .رسید

ایثـارگران بـود ایـن شـکل از نظـام      ) کشاورزي ( بخش دیگري از واگذاریها در قالب تعاونیهاي تولید  
اشـتغال مولـد در میـان سـاکنان منـاطق      تقویت ایجاد و میلی به منظور تولید در سالهاي پس از جنگ تح

تعـاونی    53اسـتان کشـور    17در  1385تـا پایـان سـال    . مرزي و نیز  ایثارگران و رزمنـدگان پدیـد آمـد   
  . هکنار است 110153میزان اراضی تحت اختیار آنها . عضو تشکیل گردید 11247ایثارگران با  تولید
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لهاي ابتداي اجـراي برنامـه دوم توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري        لهاي ابتداي اجـراي برنامـه دوم توسـعه اقتصـادي ، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري        از سوي دیگر از سااز سوي دیگر از سا
. . اسالمی ایران اندیشه تاسیس مجتمع هاي تولیدي در زیر بخشهاي کشاورزي مورد توجه قـرار گرفـت   اسالمی ایران اندیشه تاسیس مجتمع هاي تولیدي در زیر بخشهاي کشاورزي مورد توجه قـرار گرفـت   

خواسته اصلی در ایجاد و گسترش این شکل از  نظام هاي تولید آن بود کـه بـا کمـک مجموعـه اي از     خواسته اصلی در ایجاد و گسترش این شکل از  نظام هاي تولید آن بود کـه بـا کمـک مجموعـه اي از     
                        نــی ، ســرمایه گــذاري هــاي دولتــی ، تســهیالت بــانکی ، منــابع بخــش خصوصــی و نــی ، ســرمایه گــذاري هــاي دولتــی ، تســهیالت بــانکی ، منــابع بخــش خصوصــی و اصــول و ضــوابط فاصــول و ضــوابط ف

غیر دولتی و نیروي انسانی عالقمند به فعالیت هاي کشاورزي زمینه اي براي تجمیع فعالیت هاي تولیدي غیر دولتی و نیروي انسانی عالقمند به فعالیت هاي کشاورزي زمینه اي براي تجمیع فعالیت هاي تولیدي 
بهـره  بهـره    پراکنده در قالب مجموعه هاي فنی و مدیریتی توانمند  و کارآ فراهم شود، تولیدات ارتقـا یابـد و  پراکنده در قالب مجموعه هاي فنی و مدیریتی توانمند  و کارآ فراهم شود، تولیدات ارتقـا یابـد و  

  . . وري عوامل تولید افزون گردد وري عوامل تولید افزون گردد 
  

  1386تا ابتداي سال  شده  احداث مجتمع هاي تولید تعداد:  1جدول شماره 

  
  

  از اراضی واگذاري  برداري بهرهچاللشهاي موجود در شیوه هاي  
v قالبهاي مناسب حقوقی و عملیاتی  براي فعالیتهاي تولیدي که دراراضی  عدم پیش بینی

این موضوع در دراز مدت چند گانگی و اختالف رویه در  شیوه . واگذار شده قرار است انجام شود
 . حمایت از این فعالیتها را پدید خواهد آورد

v واگذار شده   عدم وجود و  پیش بینی  یک سازمان کار مشخص در درون اراضی و نواحی
در صورت وجود چنین سازمان کاري کلیه . براي استفاده از منابع پایه وسیاستگذاري هاي حرفه اي

بهره برداران امکان مشارکت در تصمیم گیریهاي کلی و همکاري براي رفع مشکالت  را پیدا 
  . خواهند نمود

v به ( واگذاري  عدم وجود مدیریت تاسیسات و ارائه  خدمات عمومی در نواحی و اراضی
که در دراز مدت موجب فرسودگی، تخریب زیر ساختها و )  عنوان مثال در مجتمعهاي تولیدي 

 .  تاسیسات عمومی و حتی بروز  مشکالت زیست محیطی براي واحد هاي تولیدي خواهد شد 

 تعداد موضوع فعالیت
 42 شیالت و آبزي پروري

 44 دامپروري

  184 گلخانه اي

 270 جمع
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v  نبود یک نظام  اظالع رسانی ،آموزش حرفه اي و شغلی ویژه بهره برداران به خصوص در
  .هاي مربوط به فنون تولید و  بازار فروشزمینه 
v  عدم وجود و ابالغ دستور العمل هاي مشخص  براي هدایت و راهنمایی  تولید کنندگان در

و ضعف در ) به عنوان مثال  در مورد مدیریت تولید و اداره امور مجتمع هاي تولیدي( این عرصه ها 
 .  برداري بهرهرویه هاي مدیریت و 

v  و گاه متناقض  متولیان متعدد حمایت از فعالیتهاي تولیدي در این عرصه ها   عملکرد  متفاوت
و در نظر نگرفتن مالحظات ) منتج از مطالعات ( که می تواند موجب عدم رعایت کامل اصول فنی

  .ملی و استانی  در سرمایه گذاري ها گردد

v  از  وزارت جهاد به ویژه وظایف دستگاههاي خارج ( مشخص نبودن جایگاه نظام اجرایی
 . در حمایت از  فعالیتهاي تولیدي که در مجتمعها انجام می گیرد )  کشاورزي

  
  ) ) آهداف آرمانی آهداف آرمانی ( ( عرصه هاي واگذار شده به بهره برداران عرصه هاي واگذار شده به بهره برداران   خصوص خصوص   دردراهداف  حمایتی ضروري  اهداف  حمایتی ضروري  

vv   مایتها ي الزم از مایتها ي الزم از ححبا توجه به مسائل و چالشهاي فوق الذکر موارد ذیل به عنوان رئووس با توجه به مسائل و چالشهاي فوق الذکر موارد ذیل به عنوان رئووس
        : : تهاي تولید کنندگان در این عرصه ها می تواند در نظر گرفته شود تهاي تولید کنندگان در این عرصه ها می تواند در نظر گرفته شود فعالیفعالی
vv   ماشین آالتماشین آالت  ووو  مدیریت مطلوب آب ، خاك و  مدیریت مطلوب آب ، خاك   برداريبرداري  بهرهبهرهکمک به کمک به..  
vv   کمک به  هدایت و برنامه ریزي امور تولید، بازرگانی و بازاریابی براي تولیدات این عرصه ها کمک به  هدایت و برنامه ریزي امور تولید، بازرگانی و بازاریابی براي تولیدات این عرصه ها

  ..ارائه خدمات عمومی ارائه خدمات عمومی   ووزیر بنایی زیر بنایی ایجاد روشهایی به منظور حفظ و نگهداري تاسیسات ایجاد روشهایی به منظور حفظ و نگهداري تاسیسات ..
vv   جلب مشارکت و همکاري بهره برداران در امور و فعالیتهاي  مشترك جلب مشارکت و همکاري بهره برداران در امور و فعالیتهاي  مشترك..  
v ذیل می تواند دنبال گردد  یروشهاي احرای قالب  موارد فوق الذکر در :  
vv        زمینه سازي و توجیه و ترغیب بهره برداران به تشـکیل و ثبـت موسسـات تولیـدي و تشـکلهاي      زمینه سازي و توجیه و ترغیب بهره برداران به تشـکیل و ثبـت موسسـات تولیـدي و تشـکلهاي

  . . حرفه اي  حرفه اي  
vv  آموزشهاي فنی و خدمات ترویجی مورد نیاز به بهره بـرداران بـه ویـژه در زمینـه روشـها و      آموزشهاي فنی و خدمات ترویجی مورد نیاز به بهره بـرداران بـه ویـژه در زمینـه روشـها و        ارائهارائه

  ..از آب ، ماشین آالت و سایر عوامل تولید  از آب ، ماشین آالت و سایر عوامل تولید    برداريبرداري  بهرهبهرهالگوهاي فنی تولید، نظام الگوهاي فنی تولید، نظام 
vv   اعطاي تسهیالت بانکی کم بهره به  بهره برداران  براي احداث تاسیسات انفرادي و  اختصاصی اعطاي تسهیالت بانکی کم بهره به  بهره برداران  براي احداث تاسیسات انفرادي و  اختصاصی

اعم از چاه ، تاسیسات لوله کشی ، پمپاژ ،ذخیـره سـازي آب و اسـتخرهاي پـرورش     اعم از چاه ، تاسیسات لوله کشی ، پمپاژ ،ذخیـره سـازي آب و اسـتخرهاي پـرورش     ( ( ییآبیاري و آبرسانآبیاري و آبرسان
، احـداث تاسیسـات سـردخانه،    ، احـداث تاسیسـات سـردخانه،      بـرداري بـرداري   بهـره بهـره ،انتقال انشعابات برق و خطوط تلفن به واحـدهاي  ،انتقال انشعابات برق و خطوط تلفن به واحـدهاي  ) ) ماهی ماهی 

کشتارگاه دام،  سرمایه گذاري براي ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی، خریـد ماشـین آالت و نهـاده هـا و     کشتارگاه دام،  سرمایه گذاري براي ایجاد صنایع تکمیلی و تبدیلی، خریـد ماشـین آالت و نهـاده هـا و     
  . . ملزومات و نیازهاي شغلی آنانملزومات و نیازهاي شغلی آنان  سایرسایر
vv        بیمه محصوالت و تاسیسات و هماهنگی جهت برقراري بیمـه هـاي درمـانی و تـامین اجتمـاعی      بیمه محصوالت و تاسیسات و هماهنگی جهت برقراري بیمـه هـاي درمـانی و تـامین اجتمـاعی

  . . بهره برداران بهره برداران 
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vv          برقراري تسهیالت و انجـام هماهنگیهـاي الزم جهـت خریـد تـوافقی و تضـمینی محصـوالت و        برقراري تسهیالت و انجـام هماهنگیهـاي الزم جهـت خریـد تـوافقی و تضـمینی محصـوالت و
  .   .   تولیدات تولیدات 
v  عرصه هااعمال نظارت بر حفظ کاربري اراضی در داخل این   . 

  پیگیري ابالغیه وزیر  فعالیتهایی را در قالب مراحل اجرایی زیربراي   برداري بهرهدفتر نظامهاي 
  . برگزاري نشست هم اندیشی حاضر جزئی از این مراحل به شمار می رود.پیش بینی نموده است

vv   نحوه طراحی و نحوه طراحی و بحث و رایزنی با معاونتها و سازمانهاي ذیریط پیرامون تهیه  دستور العمل بحث و رایزنی با معاونتها و سازمانهاي ذیریط پیرامون تهیه  دستور العمل
  ..در اراضی واگذارشده در اراضی واگذارشده   برداريبرداري  بهرهبهرهاستقرار نظامهاي استقرار نظامهاي 

vv   برداريبرداري  بهرهبهرهتدوین دستور االعمل  نحوه استقرار نظامهاي تدوین دستور االعمل  نحوه استقرار نظامهاي  ..  
vv   اراضی واگذار شده اراضی واگذار شده   برداريبرداري  بهرهبهرهتشکیل کمیسیون مسئول تصویب و تعیین نظامهاي تشکیل کمیسیون مسئول تصویب و تعیین نظامهاي . .  
vv   پیش بینی مکانیسم پیگیري و اجراي مصوبات کمیسیون در استانها پیش بینی مکانیسم پیگیري و اجراي مصوبات کمیسیون در استانها..    
پرسش  کلی را عنوان کرد و از حاضران درخواست نمود که  2زرنگار در انتهاي سخنان خود  اقاي

  : با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع پاسخهایی براي این دو پرسش ارائه نمایند
  پرسشهاي اساسیپرسشهاي اساسی: :   11چهار گوش شماره چهار گوش شماره 

  ييمعیارهـا معیارهـا   ووسیاسـتها  سیاسـتها    اصـول، اصـول،   از نقطه نظر جنبه هاي گونـاگون فنـی ، اقتصـادي و اجتمـاعی    از نقطه نظر جنبه هاي گونـاگون فنـی ، اقتصـادي و اجتمـاعی        ..11
  در این عرصه ها چیست؟در این عرصه ها چیست؟  برداريبرداري  بهرهبهرهحاکم بر استقرار نظامهاي حاکم بر استقرار نظامهاي 

ــدرکار    ..22 ــدرکار  عناصــر و عوامــل دســت ان ــار ( ( عناصــر و عوامــل دســت ان ــار ســازمان ک ــاي واگــذاري و ) ) ســازمان ک ــاي واگــذاري و در فعالیته در فعالیته
  از اراضی کدامند و وظیفه و نقش هر کدام چیست ؟ از اراضی کدامند و وظیفه و نقش هر کدام چیست ؟   برداريبرداري  بهرهبهره

 
اندیشی دنبال  به عنوان دستور کار و موضوع بحث توسط شرکت کنندگان در هماین دو پرسش 

  .  گردید
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  مباحث شفاهی حاضران
   

در روش اول از کلیـه آنـان   .حاضران در جلسه اهم نقطه نظرات خود را در قالب دو روش ارائه نمودنـد  
جکیـده اي از  .بیـان نماینـد   براي اطـالع جلسـه    به طور شفاهی و به اختصارنظر خود را   خواسته شد که

  . ی از حاضران در جلسه در زیر عنوان می گرددنقطه نظرات شفاهی برخ
  

  نقطه نظرات شفاهی :  2چهار گوش شماره 
  

فـرض مـی کنـیم    :  مهندس عبد الحسین ملکانیـان 
مقدار اراضی قابل توجهی بـراي واگـذاري  در   

در شیوه تولید می توان بر اسـاس  . اختیار داریم
     قوانین و مقررات و قواعـد فقهـی و ملکـی   

موضوع مهـم ایـن     . عمل کرد
ــیابی     ــت کــه کــدام  ارزش اس

ــاط ــارایی  دقیقــی در ارتب ــا ک ب
موجـود   بـرداري  بهـره نظامهاي 

نظیر نظام خرد دهقـانی یـا کشـت و صـنعت یـا      
ســال گذشــته صــورت  10تعاونیهــاي تولیــد در 

گرفته است کـه مـا بـر اسـاس آن بتـوانیم نظـام       
بــه اســتثناي مطالعــه  .مطلــوب را مشــخص کنــیم

ــیش د  10 ــال پ ــاري در   س ــی  معی ــرایط فعل ر ش
دســت نــداریم کــه فرضــاً بــدانیم آیــا در یــک  

تعـاونی تولیـد بهتـر     بـرداري  بهـره منطقـه  نظـام    
  .  است یا نظام خرد دهقانی یا سایر نظامها

قبل از هـر کـاري    :اسمعیل مرندي  مجتبی  مهندس
عـدم توجـه   .باید به مسئله مالکیت توجه داشت 

کـه شـرایطی    دبه مسئله مالکیت باعث مـی شـو  
چـرا  . نظیر شرایط اراضی سد کرخه پیش بیایـد 

در این منطقه  بعد از سالها که مـا اراضـی را بـه    
عـده اي واگـذار کـردیم عـده اي دوبـاره پیـدا       

شده اند و ادعاي مالکیت آن اراضـی را نمـوده   
اند ؟ چون مالکیـت حـدود   

 و ثغـور مشخصـی نداشـته   

     .است

عــدم آشــنایی بزرگتــرین مســئله در آن منطقــه  
قضات با مسئله و عدم وجـود اسـناد و مـدارك    

بهترین کار در آن اسـت کـه مـا    . مالکیتها است
تا روشن شدن وضعیت مالکیتها و زمـین اقـدام   

من تاکید می کنم که قبـل  . به  واگذاري نکنیم
از روشـن شــدن وضــعیت مالکیــت هــیچ گونــه  

بعـد از انقـالب بـر    . سرمایه گذاري نبایـد کـرد  
قانون اصـالح الیحـه واگـذاري     30ه اساس ماد

اراضی ، اراضی باید در حد رفاه نسبی زارعـین  
همکـاران مـا متاسـفانه معیـار     . واگذار مـی شـد  

   عرف را که  بـراي تعیـین  سـطح رفـاه بـه کـار      
در صـورتی کـه    ؛می رود  خیلی پـایین گرفتنـد  

فاکتورهـاي  . در  قانون بحث عرف دقیـق اسـت  
ت خـاك ،  مختلف مثل وضـعیت آب ، وضـعی  

وضعیت اجتماعی در تعیین عـرف مطـرح شـده    
هکتـار   10در منطقه اي که عرف واقعی . است 

بوده است به دلیل پاره اي مالحظات اجتمـاعی  
در مـورد مشـاعها   . هکتار گرفتـه انـد   2عرف را 
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قرار بود که کشـاورزان در اراضـی بـه صـورت     
 .جمعــی و گروهــی بــا یکــدیگر فعالیــت کننــد 

اگـر  . گ کار جمعی را نـداریم سفانه ما فرهنامت
  ایــن مســئله نبــود مــا مشــکل خــردي اراضــی را

اســاس قــانون در واگـــذاریها   . نمــی داشــتیم   
  . .اما قانون می تواند به روز شود.مشکلی ندارد

سوم  اردیبهشت  مـاه در مـورد   : خانم مهري مصر 
اراضی تخصیصی  اصالحیه اي از سـوي  مقـام   

 84و  70د در مـــوا. عــالی وزارت  ابـــالغ شـــد 
 108قانون بخشـی ازدرآمـدهاي دولـت و مـاده     

و آیین نامـه هـاي مربوطـه     قوانین و یرنامه سوم
هیچ جـا ذکـري از اینکـه واگـذاریها در قالـب       

باشـد   برداري بهرهنظامهاي  
اگر اعتقـاد بـر   . نیامده است

ــد   ــه بایـــ ــت کـــ آن اســـ
واگذاریها در این قالبهـا باشـد بایـد اصـالحات     

. دستور العملها به عمـل آیـد   الزم بر مقررات و
مبناي قانونی دسـتور العمـل مطـرح شـده مـورد      

  . نظر این جلسه براي من چندان روشن نیست
در  بنده تصور می کـنم   :حقوقی مرتضی  مهندس 

ر مطـرح  صـ مورد موضوعی که سـرکار خـانم م  
کردند می توانیم از قـانون قطبهـاي کشـاورزي    

ستحصـال  در هر جـا کـه امکـان ا   . استفاده کنیم
آب میسر باشد می توان آنحـا را یـک    لیتر 400

محــور قطبهــاي .قطــب کشــاورزي اعــالم کــرد 
هـر جـا کـه    . است برداري بهرهکشاورزي نظام  

به عنوان قطب کشاورزي اعالم می گـردد بایـد   
 موضــوعی را. اســتقرار یابــد بــرداري بهــرهنظــام 
قصد دارم  براي انعکاس از طریـق گـزارش     که

مقـام عـالی وزارت مطـرح سـازم     این جلسه بـه  
این است که در حال حاضر چند هـزار صـفحه   

منابع تولیـد  موجـود    برداري بهرهمطالعات نظام 
 را  مـا مطالعـات طـرح جـامع کشـاورزي     .  است

همزمان بـا مطالعـات طـرح  جـامع آب وزارت     
مطالعات آنهـا بـه تـدوین و    . نیرو شروع کردیم

ــد و ادارات   ــی آب منجــر ش ــند مل  تصــویب س
. استانی آنها مکلف بـه اجـراي مفـاد آن شـدند    

ز در حـدود  یـ طـرح جـامع کشـاورزي ن     همطالع
ــه  15 ــان هزین ــارد توم ــر داشــت   میلی ــن .در ب ای

  .مطالعه می بایست سنتز می شد 

وزیر وقت جناب آقاي دکتـر کالنتـري در آن    
ــف     ــه را موظ ــاي وزارتخان ــام معاونته ــان تم زم

ایـن سـنتز    کـرده بـود کـه انتظـارات خـود را از     
ــد ــوارد خــود را اعــالم   . اعــالم کنن ــز م ــان نی آن

یک گـروه کارشناسـی نیـز یـک سـال      . نمودند
. در مورد شرح خدمات این سـنتز فعالیـت کـرد   

ــر و   ــفانه در پـــی تغییـ متاسـ
جایجایی  معاون مسئول در 
آن زمان مقام جدیـدي کـه   

ا  یک استاد دانشـگاه  بـی اطـالع بـه موضـوع      امـ
ن نیـز بـه طـور کلـی     ایشا. بودند منصوب شدند

بخشـی از ایـن   . منکر انحام ایـن مطالعـه شـدند   
قـرار بـود   . بـود  بـرداري  بهرهسنتز در مورد نظام 

پشـتوانه ایـن مطالعـه مشـخص شـود کـه        هکه ب
مناسـب در سـطح هـر منطقـه      بـرداري  بهرهنظام 

ما تا آنجا نیز پیش رفته بودیم ؛ امـا  . کدام است
 بـا ایـن  . متاسفانه به نقطه صـفر رجعـت کـردیم   

ــانون  قطبهــاي    ــد ق ــوانین موجــود همانن حــال ق
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می توانـد بـراي سیاسـتهایی کـه بـه        کشاورزي
مـن ایـن موضـوع    . دنبال آن هستید کمک کند

را از جناب آقاي طباطبایی نیـز خواسـتارخواهم   
شد و تقاضا می کنم که در گزارش این جلسـه  
براي مقام عالی وزارت  نیـز مـنعکس شـود کـه     

تهـا  یاز ظرف بـرداري  بهـره ظامهاي براي استقرار  ن
درصـد آن انجـام    99و مطالعاتی که در گذشته 

  .شده بود استفاده کنید
مـا بایـد بـه ایـن موضـوع        :دهقانی ستار  مهندس 

توجه کنـیم کـه در گذشـته واگـذاریها  بـا چـه       
در زمـــان  . هـــدفی صـــورت گرفتـــه اســـت    

واگـذاریها بـا هـدف زمـین      ،اصالحات ارضـی 
رعیتـی   –اربـاب    الغاي نظام دار کردن رعایا و

و پس از انقالب نیز بر مبناي هـدف واگـذاري   
زمین به روستاییان بی زمـین و مصـادره اراضـی    

مـا بایـد   . بخشی از زمین داران عمده انجام شـد 
ــته   ــه در گذش ــذاریهایی ک واگ
با هدف زمین دار کـردن افـراد   
و ایجاد اشتغال صورت گرفتـه  

تا کـی  . هیم است آسیب شناسی کنیم و تغییر د
می خواهیم زمین را وسـیله ایجـاد اشـتغال قـرار     

در حالی که قبل و پس از انقالب زمـین  . دهیم 
به کسانی واگذار شد که از مدیریت بر اراضی 

در زمینهـاي داراي مالـک بایـد    . بی بهره بودند
بر موضوع تقویت نیروي انسـانی تاکیـد کـرد و    

ـ    ر در اراضی جدید بدون معارض بایـد تاکیـد ب
باشد، نـه زمـین دار    برداري بهرهشیوه هاي نوین 

اینکـه تمــام افـراد وقتــی بــر روي   . کـردن افــراد 
زمین کار می کنند که مالک آن باشـند حـرف   

مـا بایـد    .درآمد نیز مهـم اسـت  .صحیحی نیست
ــه   از تجــارب ســایر کشــورها  نیــز در ایــن زمین

   .کنیمه استفاد
ـ   :  رضوان فر علی اکبر مهندس ا  آمـار  در ارتبـاط ب

واگــذاریها بایــد در نظــر داشــت کــه بخشــی از 
ــب   ــذاریها در قالــــ واگــــ
هیئتهــــاي هفــــت نفــــره ، 
سازمان امـور اراضـی و نیـز    
ــاله در    ــع دهسـ ــک مقطـ یـ
ــا و    ــازمان جنگله ــل س داخ

در واقـع میـزان اراضـی     .مراتع پیگیري می شـد 
ــده  ــه    واگــذار ش ــزي اســت ک بیشــتر از آن چی

راضـی  مضـافاً آنکـه میزانـی از ا   .می شـود  تصور
قانون حفاظت فروختـه شـده    34در اجراي ماده 

بــا افــزودن تمــام مــوارد بــاال بــر اســاس . اســت 
تخمین و برآورد و جمـع بنـدي  کـه در دسـت     
دارم  پـــس از انقـــالب چیـــزي در  حـــدود دو 

هزار هکتار اراضی واگـذار شـده    400میلیون و 
نزدیک به یک و نـیم  میلیـون هکتـار از    . است 

ی پـس از انقـالب بـه نـوعی     اراضی ملی و دولت
تصرف شـده کـه در اختیـار نیروهـاي مسـلح و      
ارگانها و افراد حقیقـی و حقـوقی  قـرار گرفتـه     

قـانون   84چیزي کـه در ارتبـاط بـا اصـل     .است 
هـزار هکتـار    146وصول به مردم فروخته شـده  

ــالهاي   . اســت  ــورد س ــیها در م ــا  70بررس  82ت
ثیر نشان می دهد که واگذاریها بیشـتر تحـت تـا   

ــی و عمــدتاً بــا هــدف اشــتغال       ــائل سیاس مس
اما با بررسـیهاي بـه عمـل    . صورت گرفته است 

درصـد ایـن طرحهـا     50آمده متوجه شذیم کـه  
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اجرا نشده،عمالً معطل مانده و یـا بـه طـورکلی    
مـابقی نیـز بـه دلیـل عـدم بـازده       .رها شده است

مـا بایـد در   . اقتصادي تغییر کاربري یافته اسـت 
  .را اصالح کنیم برداري بهرهوهله اول شیوه 

ضــاف بــر آن بایــد قــانون را اصــالح کنــیم م
ــیم  ــل بنویس ــتور العم ــپس دس ــال . ،س   73س

دستور العمل اصالحی آقاي فـروزش بـود و   
آقاي سعیدي کیا دستور العملـی    78در سال 

ــان   ــد کــه در آن زم اصــالحی را صــادر کردن
واگذاریهاي مجدد بـه یـک نفـر نیـز معمـول      

ــد ــال . ش ــی  د 79س ــدس حجت ــان منهن ر زم
بـر   85در سال . دستور العملی دیگر صادرشد

اساس تفکیک وظـایف بـین  سـازمان امـور     
اراضــی و ســازمان جنگلهــا و مراتــع دســتور 

 3/2/87بـاالخره در  . العمل دیگري صادر شد
دستور العملـی جدیـد ابـالغ شـد کـه در آن      

ــذاري ، ن  ــاي واگ ــمکانیزمه ــیص ح وه تخص
ــدازه اي  اريبــرد بهــرهنظــام اراضــی و  ــا ان ت

اگـر مـا دنبـال واگـذاریهاي     . مشخص است 
جدید هستیم باید مسائل مربـوط بـه آمـایش    
سـرزمین ، مکـان یـابی و تعیـین کاربریهـا را      

بعـد از آن بـه ایـن موضـوع      و  مشخص کنـیم 
 واگذاریها بـا توجـه بـه    بپردازیم که آیا مسئله

آبـی،   پتانسیل منـابع  مسائل زیست محیطی و

 امکـان پـذیر   خشکسـالی   راندر شرایط بحـ 
  . است یا خیر 

  که در اینجا  مفاهیمی:   دکتر محمد علی حامدي
تحت عنوان  اصـول ،سیاسـتها و معیارهـا آمـده     

ــتند   ــان نیس ــت یکس ــد .اس ــون مفــ بای م  یهاپیرام
بــه عمــل  اصــول ، سیاســتها و معیارهــا تعریــف 

آید تا تفکیک و تمایز در معانی واژگان مـورد  
اصــول  .امکــان پــذیر گــردداســتفاده در بحــث 

ــی   ــانی کل ــار   ،مب ــده رفت ــین کنن ــی و تعی  و ذهن
دسـتور العمـل بـا بیـان     .مبناي اولیه بحث اسـت  
سیاسـتها در چـارچوب   . اصول شروع مـی شـود  

بـین   ،براساس اصول تدوین می گـردد  واصول 
 سیاستها واصول نوعی پیوند نظـري وجـود دارد  

پـس از  . اصول و سیاسـتها بایـد همگـن باشـند    .
ــین    آ ــن را تعی ــتهاي همگ ــول و سیاس ــه  اص نک

ــردد    ــرح مــی گ ــا مط   ،کــردیم موضــوع معیاره
ــاي مشخصــی کــه بــراي واگــذاري و      معیاره

و هـر معیـاري نیـز     استتشخیص وضعیت الزم 
مواردي  مثل آنکـه سـرانه   .نیاز به شاخص دارد 
   چگونـه آنـرا تعیـین کنـیم     وزمین چقـدر باشـد   

ــار باشــند      ــک معی ــی تواننــد شاخصــهاي ی  .م
  یـک دوستان بایـد بـه صـورت جداگانـه در هر    

  .  این حوزه ها نظرات خود را ارائه کنند
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  ي کلی ي کلی اصول و سیاستها اصول و سیاستها نقطه نظرات مکتوب حاضران در مورد  نقطه نظرات مکتوب حاضران در مورد  

  
نقطـه نظـرات هـر یـک از     بر مبناي یکی از تکنیکهاي بحثهاي مشارکتی و گروهی  ،بحث در روش دوم

در ایـن   بـرداري  بهـره ها و معیارهاي حاکم بـر اسـتقرار نظامهـاي     اصول، سیاستدر باره  شرکت کنندگان
  .و سپس در معرض دید بقیه قرار داده شدگردید توسط خود آنان بر روي کارتهایی ثبت  عرصه ها

در این روش هر یک از کارتهـا حامـل یـک    . اهم این نقطه نظرات در چهار گوش زیر نقل شده است  
  .  نکته از سوي شرکت کنندگان در بحث بود جمله و یا به عبارت روشنتر یک

  
 

   مجموع نقطه نظرات عنوان شده در کارتها:  3چهار گوش شماره 
  

ýý      تنوع بخشی به انواع فعالیتهاي کـاربري زمـین بـه    تنوع بخشی به انواع فعالیتهاي کـاربري زمـین بـه
ــم ،   ــم و اکوتوریسـ ــعه توریسـ ــوص توسـ ــم ،  خصـ ــم و اکوتوریسـ ــعه توریسـ ــوص توسـ               خصـ

بـراي استحصـال انـرژي    بـراي استحصـال انـرژي      اراضـی اراضـی   از از   بـرداري بـرداري   بهرهبهره
ــذیر و توســعه صــنایع کوچــک   ــد پ ــذیر و توســعه صــنایع کوچــک  هــاي تجدی ــد پ ــاي تجدی ه

  .    .    روستاییروستایی

  
ýý          در سیسـتم پـایش ، هویـت بخشـی بایـد بـه نـوع        در سیسـتم پـایش ، هویـت بخشـی بایـد بـه نـوع

فعالیـت داده شــود و نهایتـاً بــرون داد سیسـتم بــه    فعالیـت داده شــود و نهایتـاً بــرون داد سیسـتم بــه    
عنوان اولویت اسـتمرار احـراز مالکیـت بایـد مـد      عنوان اولویت اسـتمرار احـراز مالکیـت بایـد مـد      

    ..نظر قرار گیردنظر قرار گیرد

  
ýý         توجه بـه مشـارکت جامعـه دهقـانی در  تشـکیل       توجه بـه مشـارکت جامعـه دهقـانی در  تشـکیل

    ..  برداريبرداري  بهرهبهره  نظام هاينظام هاي

  
ýý   باشـد  باشـد    برداريبرداري  بهرهبهرههدف باید اقتصادي شدن نظام هدف باید اقتصادي شدن نظام

  بـرداري بـرداري   بهـره بهـره ، لذا الزم است در خصوص اینکـه  ، لذا الزم است در خصوص اینکـه  
خرد و دهقانی اقتصادي می باشد یـا خیـر اتخـاذ    خرد و دهقانی اقتصادي می باشد یـا خیـر اتخـاذ    

        ..تصمیم کردتصمیم کرد

  
ýý   به صورت شرکت ها و تعاونیبه صورت شرکت ها و تعاونی  برداريبرداري  بهرهبهرهشیوه شیوه . .      

ýý      بررسی نقطه نظرات مـدیران و دسـت انـدرکاران    بررسی نقطه نظرات مـدیران و دسـت انـدرکاران
خانه و بررسی سیاستهاي موجـود  خانه و بررسی سیاستهاي موجـود  در سطح وزارتدر سطح وزارت

  ..  برداريبرداري  بهرهبهرهدر قبال نظام هاي در قبال نظام هاي 
  

ýý     بـرداري بـرداري   بهـره بهـره ایجاد محدودیت براي نـوع نظـام   ایجاد محدودیت براي نـوع نظـام   ، ،
همانند سایر تجربیات گذشته، با  شکست روبـرو  همانند سایر تجربیات گذشته، با  شکست روبـرو  

  ..خواهد شدخواهد شد

  
  

ýý       باید در سیاست گـذاري و تصـمیم سـازي بـراي     باید در سیاست گـذاري و تصـمیم سـازي بـراي
  ..سیاق واحدي حاکم باشدسیاق واحدي حاکم باشد  برداريبرداري  بهرهبهرهنظام نظام 

  
ýý  در سـد  در سـد    بـرداري بـرداري   بهرهبهرهام ام مرور تجربه ساماندهی نظمرور تجربه ساماندهی نظ

                      کرخــه انجــام شــود و دالیــل عقــب بــودن رونــدکرخــه انجــام شــود و دالیــل عقــب بــودن رونــد
اجراي پروژه از روند افزایشی تصـرفات مجـدداً   اجراي پروژه از روند افزایشی تصـرفات مجـدداً   

  ..بررسی گرددبررسی گردد
ýý      با توجه به اینکه دستورالعمل و آئـین نامـه  نمـی    با توجه به اینکه دستورالعمل و آئـین نامـه  نمـی

ــه     ــت بـ ــد الزم اسـ ــانون باشـ ــاقض قـ ــد نـ ــه    توانـ ــت بـ ــد الزم اسـ ــانون باشـ ــاقض قـ ــد نـ توانـ
منظورتدوین دستورالعمل اصول قانونی بـه طـور   منظورتدوین دستورالعمل اصول قانونی بـه طـور   

  ..ار گیردار گیردکامل مد نظر قرکامل مد نظر قر
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ýý       آموزش بهره بـرداران در راسـتاي شـکل گیـري     آموزش بهره بـرداران در راسـتاي شـکل گیـري
  . . کشاورزي کشاورزي   برداريبرداري  بهرهبهرهنظام نظام 

ýý  انعطــــاف پــــذیري درطراحــــی نظــــام هــــايانعطــــاف پــــذیري درطراحــــی نظــــام هــــاي                              
  ..  برداريبرداري  بهرهبهره

  
ýý   پایـدار بایــد  پایـدار بایــد    بـرداري بـرداري   بهــرهبهــرهبریـک نظـام   بریـک نظـام   :   :   اصـول اصـول

  ::که که   اصولی حاکم باشد که به طورياصولی حاکم باشد که به طوري
  از نظرفنی میسرباشداز نظرفنی میسرباشد  ••
  از نظر اقتصادي توجیه پذیرباشداز نظر اقتصادي توجیه پذیرباشد  ••
  از نظرمالی ممکن باشداز نظرمالی ممکن باشد  ••
  ..سیاسی فرهنگی مقبول باشدسیاسی فرهنگی مقبول باشد  ––از نظر اجتماعی از نظر اجتماعی   ••

  
 

ýý    باید ارجحیت را به توانمندي هاي نیروي انسـانی  باید ارجحیت را به توانمندي هاي نیروي انسـانی
ــومی  (( ــا غیرب ــومی ی ــومی  اعــم از ب ــا غیرب ــومی ی ــوع نظــام) ) اعــم از ب ــا ن ــوع نظــامداد ت ــا ن             داد ت

از اراضی در یک سیسـتم اقتصـادي   از اراضی در یک سیسـتم اقتصـادي     برداريبرداري  بهرهبهره
ــرین وجــه از ســوي مــردم   ــرین وجــه از ســوي مــردم  پویــا و فعــال ، بــه بهت پویــا و فعــال ، بــه بهت

    ..انتخاب شودانتخاب شود

  
ýý  داد یابی و تخصیص اراضی با سـازمان امـور   داد یابی و تخصیص اراضی با سـازمان امـور   استعاستع

بـا معاونـت آب   بـا معاونـت آب     برداريبرداري  بهرهبهرهاراضی و مسئله نظام اراضی و مسئله نظام 
  ..و خاك  بدون ارتباط با یکدیگر صورت نگیردو خاك  بدون ارتباط با یکدیگر صورت نگیرد

  
ýý  ی ، ی ، لـ لـ واگذاریها می بایست با احراز صالحیت عمواگذاریها می بایست با احراز صالحیت عم

) ) حقیقـی یـا حقـوقی    حقیقـی یـا حقـوقی    ( ( فنی و اقتصادي از افـراد  فنی و اقتصادي از افـراد  
  ..واجد شرایط صورت گیردواجد شرایط صورت گیرد

  
ýý   یابی بـه نتـایج قابـل    یابی بـه نتـایج قابـل    بدون مطالعه ، تحقیق و دسـت بدون مطالعه ، تحقیق و دسـت

  ..تحقق اقدام نکنیم تحقق اقدام نکنیم 

  
ýý   در تصمیم گیري و سیاست گذاري در خصوص در تصمیم گیري و سیاست گذاري در خصوص

ــام   ــتقرار نظ ــام  اس ــتقرار نظ ــرهاس ــرهبه ــرداري  به ــرداريب ــایر    ب ــارب س ــایر  از تج ــارب س از تج
  ..کشورها استفاده الزم به عمل آیدکشورها استفاده الزم به عمل آید

ýý   در واگذاري اراضی پایاب سدها تعجیل نشود تا در واگذاري اراضی پایاب سدها تعجیل نشود تا
    ..وضعیت مالکیت معلوم شودوضعیت مالکیت معلوم شود

 
ýý   عبـارت  عبـارت    بـرداري بـرداري   بهـره بهـره سیاست هاي حاکم برنظام سیاست هاي حاکم برنظام

ــاســ ــانونی،  ::ت از ت از اس ــات ق ــدوین و تشــخیص الزام ــانونی،  ت ــات ق ــدوین و تشــخیص الزام ت
  ..ترتیبات سازمانی و ترتیبات پشتیبانیترتیبات سازمانی و ترتیبات پشتیبانی

 
ýý      ــی ــاد مل ــعه اقتص ــراي توس ــذاري اراضــی ب ــی    واگ ــاد مل ــعه اقتص ــراي توس ــذاري اراضــی ب واگ

صورت پذیرد نه بر اساس تقاضاي فرد یا شرکت صورت پذیرد نه بر اساس تقاضاي فرد یا شرکت 
  ..خاص یا رفع معضل اشتغالخاص یا رفع معضل اشتغال

  
ýý   بایـد متناسـب   بایـد متناسـب     برداريبرداري  بهرهبهرهمطالعه و طراحی نظام مطالعه و طراحی نظام

  ..با منطقه و شرایط اقتصاد بازار باشدبا منطقه و شرایط اقتصاد بازار باشد
  

ýý     موضـوع مـاده   موضـوع مـاده   ( ( میزان مالکیت با توجه بـه عـرف   میزان مالکیت با توجه بـه عـرف
بایــد بــه طــور دقیــق و    بایــد بــه طــور دقیــق و    ) ) قــانون واگــذاري قــانون واگــذاري   3030

  ..کارشناسی تعیین شودکارشناسی تعیین شود

  
ýý        در اراضی بالمعـارض ، سیاسـتها بایـد بـر اسـاس      در اراضی بالمعـارض ، سیاسـتها بایـد بـر اسـاس

  ..توسعه نظام تجاري کشاورزي تدوین گرددتوسعه نظام تجاري کشاورزي تدوین گردد

  
ýý    ــزد مــردم نبایــد ــزد مــردم نبایــد  در خصــوص اهمیــت مالکیــت ن در خصــوص اهمیــت مالکیــت ن

افراط بـه عمـل آیـد، زیـرا درآمـد مهمتـر از آن       افراط بـه عمـل آیـد، زیـرا درآمـد مهمتـر از آن       
  ..ست ست اا

  
ýý   هویـت  هویـت    بـرداري بـرداري   بهرهبهرهباید در وزارتخانه براي نظام باید در وزارتخانه براي نظام

  ..سازمانی وجود داشته باشد سازمانی وجود داشته باشد 

  
  

 
ýý      واگذاري اراضی ملی و دولتـی درراسـتاي مـاده    واگذاري اراضی ملی و دولتـی درراسـتاي مـاده

ــانون حفاظــت و   3131 ــانون حفاظــت و و ق ــرهو ق ــرهبه ــرداري  به ــرداريب ــب   ب ــب در قال در قال
سـال  سـال    1010باشد و هـر  باشد و هـر    برداريبرداري  بهرهبهرهساله ساله   3030قرارداد قرارداد 

  ..یک بار تجدید شود یک بار تجدید شود 
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ýý     آن و آن و   واگذاري اراضی پـس از تعیـین منبـع آب   واگذاري اراضی پـس از تعیـین منبـع آب
  . . مبتنی بر مطالعات اجتماعیمبتنی بر مطالعات اجتماعی  برداريبرداري  بهرهبهرهنظام نظام 

  
ýý     اصالح قانون مالکیت اراضی مبنی بر عـدم خـرد   اصالح قانون مالکیت اراضی مبنی بر عـدم خـرد

    ..کردن آنکردن آن

  
ýý   بـرداري بـرداري   بهـره بهـره توجه به تنوع در طراحی نظام هاي توجه به تنوع در طراحی نظام هاي  

نوین متناسب با ساخت فرهنگی ، اجتماعی ، فنی نوین متناسب با ساخت فرهنگی ، اجتماعی ، فنی 
و تولیدي جامعه دهقـانی و شناسـایی و ویژگـی    و تولیدي جامعه دهقـانی و شناسـایی و ویژگـی    

  ..  تاریخیتاریخی  هاي و سوابق نظام هاي سنتی وهاي و سوابق نظام هاي سنتی و
  

ý       نظام خـرد و دهقـانی تنهـا بـه عنـوان                              
یک واقعیت جامعه دهقانی و روستایی در نظـر گرفتـه   

  شود ، نه یک امر مطلوب
  

ýý    هر گونه واگذاري ، با توجه به مطالعه پتانسیل ها  هر گونه واگذاري ، با توجه به مطالعه پتانسیل ها
بـه صـورت فرابخشـی و در    بـه صـورت فرابخشـی و در    ( ( قابلیتهاي توسـعه  قابلیتهاي توسـعه    وو

  . . باشدباشد)  )  کلیه زمینه هاکلیه زمینه ها

  
ýý  مام واگذاریهاي  زمـین لزومـاًً بـا هـدف ایجـاد      مام واگذاریهاي  زمـین لزومـاًً بـا هـدف ایجـاد      تت

  ..اشتغال انجام نشوداشتغال انجام نشود

  
ýý   هر گونه واگذاري باید با در نظر گرفتن بیشترین هر گونه واگذاري باید با در نظر گرفتن بیشترین

ــداري درتولیــد و ارزش افــزوده و اســتمرار و پایــداري درتولیــد و  ارزش افــزوده و اســتمرار و پای
  ..حفظ جنبه هاي زیست محیطی صورت گیردحفظ جنبه هاي زیست محیطی صورت گیرد

  
ýý    بهــره بــرداران در بهــره بــرداران در ”  ”  اصــل مشــارکت اصــل مشــارکت ” ” توجـه بــه  توجـه بــه

رد تاکیـد قـرار   رد تاکیـد قـرار   مناسب مومناسب مو  برداريبرداري  بهرهبهرهتعیین نظام تعیین نظام 
  ..گیردگیرد

ýý    در جهت گذر از کشاورزي سنتی به مدرن بایـد  در جهت گذر از کشاورزي سنتی به مدرن بایـد
ــور در    ــدهاي کش ــوجهی از درآم ــل ت ــور در   بخــش قاب ــدهاي کش ــوجهی از درآم ــل ت بخــش قاب

ــا کشــاورزي  ( ( کشــاورزي کشــاورزي  ــرتبط ب ــا کشــاورزي  و صــنعت م ــرتبط ب )  )  و صــنعت م
  . . جهت گیري کندجهت گیري کند

 

ýý   در واگذاري جدید پایداري اقتصادي ، در واگذاري جدید پایداري اقتصادي ، : : سیاست سیاست
اتشغال زایی امـري فرعـی و تبعـی    اتشغال زایی امـري فرعـی و تبعـی    ( ( محور است محور است 

    ) .) .است ،ولی هدف نیست است ،ولی هدف نیست 
ýý  در واگذاري جدید متناسب بـا شـرایط   در واگذاري جدید متناسب بـا شـرایط   : : ست ست سیاسیا

    منطقه اي و با آینده نگري با مطالعات دقیق نظاممنطقه اي و با آینده نگري با مطالعات دقیق نظام
  ..بهره برداري طرح ریزي شودبهره برداري طرح ریزي شود          

  
  

ýý    ًاصل اقتصادي بودن مالکیتهاي بزرگ و یا نسـبتاً  اصل اقتصادي بودن مالکیتهاي بزرگ و یا نسـبتا
بزرگ باید به عنوان افق تحـرك در نظـر گرفتـه    بزرگ باید به عنوان افق تحـرك در نظـر گرفتـه    

  ..شودشود
  
  

ýý    تجارب تلخ گذشته باید در روندموضوع مطـرح  تجارب تلخ گذشته باید در روندموضوع مطـرح
  ..شودشود

  
  
  

ýý       در وزارتخانه واستانها بایـد بـراي اسـتقرار  نظـام     در وزارتخانه واستانها بایـد بـراي اسـتقرار  نظـام
هاي بهره برداري سازمان با هویتی تشکیل کردد هاي بهره برداري سازمان با هویتی تشکیل کردد 

  ..و مسئول باشدو مسئول باشد
  
  

ýý      ــل ــی قاب ــرداري در اراض ــره ب ــام به ــتقرار نظ ــل    اس ــی قاب ــرداري در اراض ــره ب ــام به ــتقرار نظ اس
واگــذاري مســتلزم توجــه بــه مالحظــات چنــدي واگــذاري مســتلزم توجــه بــه مالحظــات چنــدي 

  . . است که محور آن مطالعه است است که محور آن مطالعه است 
  

ýý     مطالعه و ارزیابی نظام هاي بهره بـرداري موجـود   مطالعه و ارزیابی نظام هاي بهره بـرداري موجـود
لحـاظ میـزان پــذیرش اجتمـاعی و فرهنگــی ،    لحـاظ میـزان پــذیرش اجتمـاعی و فرهنگــی ،      ازاز

  ..موفقیت ، بازدهی و بهره وريموفقیت ، بازدهی و بهره وري
  
  

ýý   ــه بحــث مالکیــت بیشــتر توجــه شــود ــه بحــث مالکیــت بیشــتر توجــه شــود ب ــرمایه ســرمایه . . ب س
گذاري بعد از تعیین حدود و ثغور مالکیت انجام گذاري بعد از تعیین حدود و ثغور مالکیت انجام 

  ..شودشود
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ýý   برنامـه ریـزي نظـام بهـره بـرداري بایـد       برنامـه ریـزي نظـام بهـره بـرداري بایـد       : : سیاست سیاست

براساس اصول بـه صـورت هماهنـگ و براسـاس     براساس اصول بـه صـورت هماهنـگ و براسـاس     
  ..یردیردمطالعات تخصصی ، صورت پذمطالعات تخصصی ، صورت پذ

  
  

ýý    توجه به قانون قطب هاي کشاورزي براي تحقـق  توجه به قانون قطب هاي کشاورزي براي تحقـق
اهداف در عرضـه هـاي جدیـد مـی توانـد مفیـد       اهداف در عرضـه هـاي جدیـد مـی توانـد مفیـد       

  ..باشدباشد
  
  

ýý     براي هر سیاستی که می خواهم اجرا کنـیم یـک   براي هر سیاستی که می خواهم اجرا کنـیم یـک
  ..سقف زمانی در نظر بگیریمسقف زمانی در نظر بگیریم

  
  

ýý     ملی نگري در تدوین دستور العمل باید مـد نظـر   ملی نگري در تدوین دستور العمل باید مـد نظـر
  ..باشد باشد 

  
  

ýý      ارزیابی وضع موجود نظام هاي بهـره بـرداري بـه    ارزیابی وضع موجود نظام هاي بهـره بـرداري بـه
  ..ر تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعفر تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعفمنظومنظو

  
  

ýý   فرایند نظام  بهره برداري ، بایـد بـا منـافع    فرایند نظام  بهره برداري ، بایـد بـا منـافع    : : اصول اصول
ملی و منافع گروه هاي اجتماعی و آحاد درگیـر  ملی و منافع گروه هاي اجتماعی و آحاد درگیـر  
در نظـام بهـره بــرداري هـم پیونـدي و همســازي     در نظـام بهـره بــرداري هـم پیونـدي و همســازي     

  ..داشته باشدداشته باشد
  

ýý   در برنامه ریزي نظام بهـره بـرداري فقـط    در برنامه ریزي نظام بهـره بـرداري فقـط    : : اصول اصول
کـرد،  کـرد،  نباید به محدودیت ها وضع موجود بسـنده  نباید به محدودیت ها وضع موجود بسـنده  

بلکه باید افق دراز مدت و منافع نسلها نیز لحـاظ  بلکه باید افق دراز مدت و منافع نسلها نیز لحـاظ  
  ..شودشود

  
  

ýý   نظام بهره برداري باید شکلی طرح ریزي نظام بهره برداري باید شکلی طرح ریزي : : اصول اصول
شود که پایـداري زیسـت محیطـی ، اجتمـاعی و     شود که پایـداري زیسـت محیطـی ، اجتمـاعی و     

  ..فرهنگی را در پی داشته باشدفرهنگی را در پی داشته باشد

  
ýý   فرآیند نظام بهره برداري براساس ساختار فرآیند نظام بهره برداري براساس ساختار : : اصول اصول

تاریخی ، اجتماعی ، اقتصـادي و محـیط طبیعـی    تاریخی ، اجتماعی ، اقتصـادي و محـیط طبیعـی    
می گیرد و داراي ابعاد منطقـه اي اسـت و   می گیرد و داراي ابعاد منطقـه اي اسـت و     شکلشکل

شکل واحد و همگانی و سراسري ندارد ، در هر  شکل واحد و همگانی و سراسري ندارد ، در هر  
  ..منطقه باید شکل خاص خود را داشته باشدمنطقه باید شکل خاص خود را داشته باشد

  
  

ýý     براي واگذاري عرصه ها باید میـزان ، پتانسـیل و   براي واگذاري عرصه ها باید میـزان ، پتانسـیل و
قابلیتهاي آن عرصه از دستگاه هاي دیگر استعالم قابلیتهاي آن عرصه از دستگاه هاي دیگر استعالم 

  ..شود تا بتوان نسبت به آن عرضه قضاوت نمود شود تا بتوان نسبت به آن عرضه قضاوت نمود 
  
  

ý رت دارد نگرش سیاسی تابع ضرو
  مالحظات اقتصادي گردد

  
  
  

ýý    چون ما حافظ منافع نسلهاي آینده هستیم به نظـر  چون ما حافظ منافع نسلهاي آینده هستیم به نظـر
گونـه واگـذاري دائمـی و مـادام     گونـه واگـذاري دائمـی و مـادام       بنده نباید هـیچ بنده نباید هـیچ 

العمر به اشخاص صورت گیرد، بلکه به صـورت  العمر به اشخاص صورت گیرد، بلکه به صـورت  
سـاله  سـاله    3030گرچه گرچه ((ساله باشدساله باشد  5050ساله یا ساله یا   3030قرارداد قرارداد 

  ).).بهتر است بهتر است 
  

ýý   باید مـورد  باید مـورد  ) ) تصادي تصادي اقاق  ––فنی فنی ((حداقل مقیاس بین حداقل مقیاس بین
توجه قرار گیرد تا زمینـه مناسـب بـراي اسـتمرار     توجه قرار گیرد تا زمینـه مناسـب بـراي اسـتمرار     

  ..واحد بهره برداري فراهم گرددواحد بهره برداري فراهم گردد
  

ýý       بهتر است قبل از آغاز هـر گونـه تصـمیم ، آئـین     بهتر است قبل از آغاز هـر گونـه تصـمیم ، آئـین
نامه ها ، قوانین و دستور العمل هاي صـادر شـده   نامه ها ، قوانین و دستور العمل هاي صـادر شـده   
در خصوص واگذاري اراضی جمع آوري شود، در خصوص واگذاري اراضی جمع آوري شود، 

  ..سپس مطالعه و مبناي کار گروه باشدسپس مطالعه و مبناي کار گروه باشد
  

  
ýý    ظـام بهــره بـرداري ، بایــد سـازو کــاري    ظـام بهــره بـرداري ، بایــد سـازو کــاري    نن::اصـول  اصـول

  ..عقالنی بر محور اصل فایده به هزینه داشته باشدعقالنی بر محور اصل فایده به هزینه داشته باشد
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ýý     ضمن توجه به گذشته و ارزیابی مـوردي تشـکل   ضمن توجه به گذشته و ارزیابی مـوردي تشـکل

هاي موجود می توان بـه نظامهـاي بهـره بـرداري     هاي موجود می توان بـه نظامهـاي بهـره بـرداري     
    تعاونی تولید ، شرکتهاي سهامی زراعی وکشتتعاونی تولید ، شرکتهاي سهامی زراعی وکشت

ýý        و صنعت ها تکیه کرد و بـه  ارزیـابی تطبیقـی و    و صنعت ها تکیه کرد و بـه  ارزیـابی تطبیقـی و
  ..دام کرددام کردمقایسه اي اقمقایسه اي اق

  
ýý    ــاي ــرداري در محــدوده ه ــره ب ــاي  اســتقرار نظــام به ــرداري در محــدوده ه اســتقرار نظــام بهــره ب

  ..جدید باید در ارتباط با توسعه پایدار باشدجدید باید در ارتباط با توسعه پایدار باشد

  
ýý    ضرورت شناخت تفاوت نظام هاي بهره بـرداري  ضرورت شناخت تفاوت نظام هاي بهره بـرداري

به عنوان یـک سیسـتم ترکیبـی جـامع بـا عنصـر       به عنوان یـک سیسـتم ترکیبـی جـامع بـا عنصـر       
  ..مشترك مدیریت از سایر امورمشترك مدیریت از سایر امور

  
  

ýý   ، مشارکت اصولی بهره برداران در تصمیم سازي ، مشارکت اصولی بهره برداران در تصمیم سازي
  ..بهره برداريبهره برداريمطالعه ، اجرا و مطالعه ، اجرا و 

ýý   یک امر ملی است و با کلیه امور ملی در ارتباط است یک امر ملی است و با کلیه امور ملی در ارتباط است   برداريبرداري  بهرهبهرهنظام نظام..  

  
  

    65شـد مجموعـه اي شـامل     به این ترتیب ازتمام جمالت مکتوبی که در پاسـخ بـه پرسـش اول حاصـل    
بحـث و نظـر    و  بر اسـاس پیشـنهاد تسـهیل گـر     .فراهم آمدکارت حاوي نقطه نظرات شرکت کنندگان 

حاضران مقرر شد که در نشست بعدي مجموعه نظـرات مکتـوب بـازنگري و از حیـث انطبـاق بـا       مثبت 
 . اصول و سیاستها طبقه بندي گردد 
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   1387تیر ماه  یازدهم شنبه  سه جلسه
  

در سـالن اجتماعـات سـاختمان شـهید      11/4/87بامـداد سـه شـنبه     9جلسه دوم هم اندیشی راس سـاعت  
دو تـن از مـدیران شـرکتهاي     تن از مـدیران ،کارشناسـان سـتادي و اسـتانی و نیـز      20حضور  خیابانیان با
پـس از تـالوت آیـاتی چنـد از قـرآن کـریم وارد دسـتور کـار         جلسـه  . مشاور تشکیل گردیـد مهندسین 

  .گردید 
  مباحث ابتداي جلسه  

  
کننـدگان بـه    شـرکت  در ابتدا به منظور ورود جلسه به مباحـث خـود نکـاتی چنـد از سـوي سـه تـن از        

   .ذیل  یادآوري گردیدترتیب 
  تن از شرکت کنندگان   3نکات عنوان شده توسط :  5چهار گوش شماره 
نتیجـــه  در : مهنـــدس غالمحســـین طباطبـــایی

پیگیریهاي به عمـل آمـده دو اقـدام مطلـوب از     
    ســوي وزیــر محتـــرم در خصــوص نظامهـــاي   

اولــین اقــدام در . صــورت گرفـت  بــرداري بهـره 
صــوص موضــوع ایــن هــم اندیشــی بــود کــه  خ

دومـین  . دوستان همه به موضـوع وقـوف دارنـد   
ــد و   اقـــدام اعـــالم و معرفـــی تعاونیهـــاي تولیـ
شرکتهاي سهامی زراعی بـه وزارت نیـرو بـراي    

واگذاري مسـئولیت نگهـداري   
ــش   ــات آب در بخـــ تاسیســـ

عـالوه بـر ایـن    .کشاورزي بـود 
مــوارد پــس از هشــت مــاه تــالش کارشناســی ، 

ــاالخره ــن نتیجــه رســید کــه    ب ــه ای ــه ب وزارتخان
تعاونیهـاي تولیـد بـه عنـوان یـک       مناسب است

مجموعـه    کنـار  کماکـان در  بـرداري  بهره   نظام
ستادي وزارتخانه و معاونت آب و خـاك قـرار   

  . بگیرد
مـی    در این جلسه بـه عنـوان یـادآوري عـرض    

 کنم اگر جمع توافق داردکه ما با مشکالتی در

اراضـی قبلـی مواجـه     داريبـر  بهرهواگذاري و  
ایم ، پس الزم اسـت  درخصـوص اراضـی کـه     

ــیم و    مــن بعــد واگــذار مــی گــردد فکــري کن
اصول و سیاسـتهاي مـورد نظـر را در ارتبـاط بـا      

از آنهــا در ایـن نشســتها مشــخص   بــرداري بهـره 
  کنیم 

بـراي اجـراي وظیفـه     مـا  :آقاي حمید رضا زرنگار 
الغیــه تــدوین دســتور العمــل مــورد اشــاره در اب

ــالی وزارت   28/2/87 ــام عـ  مقـ
مکانیزمی براي هـم اندیشـی و   

در نظـر  نظر خواهی از اهل فن 
گرفتیم که در حقیقت این جلسات نیـز بخشـی   

در جلســه قبــل بعــد از   .از آن مکــانیزم اســت 
صحبتهاي مقدماتی آقایان مهنـدس غالمحسـین   

طباطبایی ، دکتر اجاللی،دکتـر حامـدي و بنـده     
ــو  ــک نظرخ ــدا در ی ــی ابت ــک از  اهی کل ــر ی ه

حاضران کـه مایـل بـود نظـر خـود را در مـورد       
کـه در گـزارش جلسـه     بیان کردموضوع جلسه 

همچنـین در جلسـه گذشـته     .ارائـه خواهـد شـد   
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رسـش  پمورد این در اهم نقطه نظرات حاضران 
کــه اصـــول و سیاســـتهاي اجرایـــی اغســـتقرار  

ــره  ــاي به ــه  نظامه ــرداري در عرص ــل   ب ــاي قاب ه
ــر  روي کارتهــایی توســط واگــذاري چیســت ب

مجمـوع کارتهـاي   . خود حاضران ثبت گردید 
عـدد اسـت کـه بـراي      65این پاسخها  از حامل

بـر روي تـابلو   بررسی و احیاناً بازبیبنی دوسـتان  
ــت   ــده اس ــایش داده ش ــا روال کــار در    .نم ام

به این ترتیب خواهد بود که پـس   امروز نشست
ــر ــر   از مــرور ب محتــواي کارتهــا مهمتــرین و غی

پـس از  . راري ترین آنها انتخاب خواهد شـد تک
آن بــه بحــث تحلیــل دســت انــدر کــاران وارد  

   . خواهیم شد
ــی  ــی نجف ــر غالمعل ــري و   :دکت اگــر شــکل گی
برداري مبتنـی بـر قـانون     فعالیتهاي نظامهاي بهره

؛ شـود  نباشد پس از مدتی دچار هرج و مرج می
چون تکالیف افراد نسبت به یکدیگر روشـن و  

ما در کشور پنج قانون در ارتبـاط  .شفاف نیست
بـرداري داریـم    شاورزي و نظام بهرهکبا مباحث 

اولین قانون ،قانون تجـارت ماسـت کـه در آن    .
ــراي  ایجــاد یــک تشــکل   مســتندات حقــوقی ب

قـانون بخـش     ،دومین قانون. حقوقی آمده است
کتهاي رســومین مقولــه ،قــانون شــ.تعــاون اســت

انون چهــارمین مقولــه قــ. ســهامی زراعــی اســت
پنجمـین  . تعاونی تولید و تعاون روستایی اسـت 

ــکیل     ــه تش ــوط ب ــررات مرب ــوانین و مق ــه ق مقول
ســــــــــــازمانهاي غیــــــــــــر دولتــــــــــــی                     

)NGO(هاست.NGO   ها اصـوالً سـازمانهایی
غیر انتفاعی هسـتند و موضـوعی کـامالً مجـزا و     

از نظـر مـن   . بـرداري هسـتند   نظام بهرهجداي از 
ــانون  ی زراعــی مبــانی قــانون ســهام ــانی ق ــا مب ب

هـر وقـت در   .تجـارت اخـتالف چنـدانی نـدارد    
 کننـد یـاد    مورد سهامی زراعی از من سـوال مـی  

افـتم کـه    مـی مثال دموکراسی از برترانـد راسـل   
گفـت بشــر بعــد از تــالش چنــد هــزار ســاله بــه  

دموکراسـی اصـوالً چیـز     امـا  .رسیددموکراسی 
ــی اســت  ــد ، مزخرف ــون  الب چ

لیونیــوم  پنجــاه ممیــز یــک می  
ــی  ــراد  م ــد اف ــر   درص ــد ب توانن

ــوم     ــک میلیونی ــاي  آن ی ــز منه ــه ممی چهــل و ن
امـا بهتـر از آن   . درصد از افراد حکومت کننـد  

در واقع شرکت سـهامی  .تا حال نیامده استهم 
یعنـی نتیجـه تغییـر     ؛زراعی هم این گونـه اسـت  

هاست که ما هم از کشـورهاي خـارجی    سیستم
بـراي اینکـه یـک    چیز است  ینو بهترایم  گرفته

عده افراد با تعدادي سهام صـد تومـانی و هـزار    
کسـانی  . تومانی بتوانند در کنار هم قرار گیرنـد 

ــانون شــرکتهاي  ســهامی    کــه در دهــه چهــل ق
قـانون تجـارت را در    ،زراعی را تدوین کردنـد 

 ،نظر گرفتند،اما یک پیونـد عـالی بـه آن زدنـد    
ــد و آن را    ــه آن اضــافه کردن یــک چیزهــایی ب

پـس  . یل به شرکتهاي سهامی زراعی کردندتبد
ــی را    ــهامی زراع ــانون شــرکتهاي  س ــا اگــر ق م

، چـون  داریم نیازي بـه قـانون تجـارت نـداریم     
هاي موجود در قـانون تجـارت    بسیاري از مقوله

نیـــز نظیـــر شـــرکتهاي تضامنی،شـــرکتهاي بـــا  
مسئولیت محدود و شرکتهاي نسبی دیگر قابـل  

ماند کـه نـوع    شرکت سهامی می. استفاده نیست
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در . زراعی آن را ما در بخش کشاورزي داریـم 
مورد قانون بخـش تعـاون مـن خیلـی معتقـد بـه       

دلیـل  . کارایی آن در بخـش کشـاورزي نیسـتم   
من این است که تعاونیها در بخـش کشـاورزي   

اي را درســـت کردنـــد کـــه خـــود از  امـــامزاده
ــی ندارنــد   ــزات آن اطالع ــن   . معج ــر م ــه نظ ب

ــاون در بخــش ک  ــته  وزارت تع ــاورزي نتوانس ش
است این امکانی را که دارد بـه خـوبی تعریـف    

بـه همـین دلیـل نقـش تعاونیهـا در      . و تبیین کند
درآمد ملی کمتر از یـک درصـد اسـت و ایـن     
وضعیت بـدي اسـت،زیرا مـا در قـانون اساسـی      

و اقتصـاد را بــه ســه بخـش دولتــی ، خصوصــی   
خـوب در   مقولـه مـا دو . کنـیم  تعاونی تقسیم می

تـوانیم   که به راحتی می زي داریمبخش کشاور
خـواهیم   دهی جاهایی که مـی  از آنها در سازمان

قـانون شــرکتهاي  :احـداث کنــیم اسـتفاده کنــیم  
. سهامی زراعـی و قـانون تعـاونی نمـودن تولیـد     

ــراي اســتقرار نظامهــاي بهــره  ــرداري درســت  ب ب
است که ما باید به اصولی اذعان داشـته و آنهـا   

یاسـتهایی را تنظـیم   مـا بایـد س   .را رعایت کنـیم 
همانطور که گفتنـد  . کنیم وبه آنها  استناد کنیم

اصول مبانی است کـه مـا در رفتارمـان بـه آنهـا      
ــا ســعی مــی  شــویم متکــی مــی ــا را  ی ــیم آنه کن

سیاسـت تعیـین کننـده و شـکل     .  رعایت کنـیم 
ــه   ــا در برنامـ ــمیمات مـ ــده تصـ ــا و  دهنـ ریزیهـ

بـرداري   مـا بایـد در مـورد نظـام بهـره     . اجراست
اضی واگذار شده تصـمیم گیـري کنـیم ، در    ار

یر این صورت افراد خود به ایجـاد یـک نظـام    غ
ــگ اقــدام خواهنــد کــرد و فقــط ســود   ناهماهن
دهی و حتی موضـوع خریـد و فـروش زمـین را     

بنـابر ایـن   . به جاي تولید در نظر خواهند گرفت
ي حفظ امنیـت غـذایی وظیفـه داریـم کـه      اما بر

وظیفـه در راسـتاي   اولین . به امور جهت بدهیم 
ــکل و     ــه در ش ــی آن اســت ک ــت ده ــن جه ای

 محلــی  شــمایل اجتماعــات و روشــهاي موجــود
ــذاریها  ــاي آن   واگـ ــر مبنـ ــیم و بـ ــه کنـ مطالعـ

زمـانی  . چگونگی سازماندهی را تعریـف کنـیم  
ــتایی آذربایجــان بــه      ــی از منــاطق روس در یک

ــده ــد  ع ــین داده ش ــزء  .اي زم ــا ج بعضــی از آنه
ــر    ــد، اکثـ ــهدا بودنـ ــانواده شـ ــع  خـ ــا موقـ آنهـ

یـک  . گیري در منطقه سکونت نداشـتند  تصمیم
ــد کــه      ــد و گفتن ــاون آمدن عــده از وزارت تع
تعاونی درست کنیم ، مـا گفتـیم تعـاونی تولیـد     

ــدازیم  ــو  ا. راه بیان ــار خ ــیچ کــدام در ک ــا ه د م
علــت آن بــود کــه خیلــی زود و . موفــق نشــدند

برخـی از مـواردي   .بدون مطالعه تصمیم گرفتیم
بــه عنــوان سیاســت و اصــول  کــه دوســتان قــبالً

انـد نـه سیاسـت اسـت و نـه اصـول، بلکـه         گفته
. صــرفاً نکــاتی اســت کــه بایــد رعایــت شــوند  

ــار     ــیم چــه ک ــن اســت اول ببین ــن ای ــنهاد م پیش
چرایـی انجـام کـار و     .خـواهیم انجـام دهـیم    می

ــاده  ــراد و نه ــردد و  ســود اف ــرآورد گ  هایشــان ب
حاصل و نتیجـه چیسـت؛ کـه      بررسی شود که 

   ..کنـــــد ا مطالعـــــه مشـــــخص مـــــیایــــن ر 
  
  
  

  
  



  در اراضی قابل واگذاري  برداري بهرهانتخاب مهمترین سیاستهاي استقرار نظامهاي 
  

جمله مکتـوبی کـه در نشسـت پیشـین در قالـب کارتهـاي مجـزا از         65پس از سحنان مقدماتی مجموعه 
معـرض دیـد آنـان قـرار      شده بود مجدداً توسط آقاي زرنگار در نظیمت سوي شرکت کنندگان در جلسه

گرفت و سپس بر مبناي روش مشارکتی اجراي مباحث نقطه نظـرات احتمـالی اصـالحی همـه حاضـران      
  . در مورد تک تک کارتها از آنان خواسته شد

  اماروند نظر خواهی در ارتباط با مجموعه مزبور با وجود آنکه کاري نسبتاً وقت گیر و زمان بر بود؛ 
سیاسـتهاي مهـم تـر و     شـخیص دامنـه دار و هدفمنـد در جهـت ت    یگفتگـو هـای  موجب ایجاد مباحث و  

در نتیجه گفتگوهاي جمعی و حذف موارد غیر ضـروري و تکـراري از میـان  مجموعـه     . مطلوبتر گردید
  . گردید این مجموعه از کارتها در چهار گوش زیر نشان داده شده است کارت انتخاب16اولیه 

  
  انتخابی براي تدوین سیاستها و اصول کارتهاي: 6چهار گوش شماره 

  
  . . کشاورزي کشاورزي   برداريبرداري  بهرهبهرهآموزش بهره برداران در راستاي شکل گیري نظام آموزش بهره برداران در راستاي شکل گیري نظام   ..11
مراحل مطالعـه ، طراحـی    در  باید ارجحیت را به توانمند سازي و  مشارکت نیروي انسـانی  .2

، بـه   از راضـی در یـک  سیسـتم اقتصـادي پویـا و فعـال       بـرداري  بهرهداد تا نوع نظام   و اجرا
  .بهترین وجه از سوي مردم انتخاب شود

سیاق واحـدي حـاکم   سیاق واحـدي حـاکم     برداريبرداري  بهرهبهرهباید در روش  سیاست گذاري و تصمیم سازي براي نظام باید در روش  سیاست گذاري و تصمیم سازي براي نظام   ..33
بـا  بـا    بـرداري بـرداري   بهـره بهـره استعداد یابی و تخصیص اراضی با سازمان امور اراضی و مسـئله نظـام   استعداد یابی و تخصیص اراضی با سازمان امور اراضی و مسـئله نظـام     ..باشدباشد

    ..معاونت آب و خاك  بدون ارتباط با یکدیگر صورت نگیردمعاونت آب و خاك  بدون ارتباط با یکدیگر صورت نگیرد
ه ، پژوهش و تحقیق در خصوص  تجارب ملی و بین المللی   ، براي  دستیابی به نتـایج  ه ، پژوهش و تحقیق در خصوص  تجارب ملی و بین المللی   ، براي  دستیابی به نتـایج  مطالعمطالع  ..44

  ....قابل تحقققابل تحقق
  طراحی نظام هاي بهره برداري نوین متناسب با ساختار اجتماعی فرهنگی و جغرافیایی مناطقطراحی نظام هاي بهره برداري نوین متناسب با ساختار اجتماعی فرهنگی و جغرافیایی مناطق  ..55

و  نگرش جامع و سیستمی در مطالعه و ارزیابی نظام هاي بهره برداري به ویژه  در مرحله قبل و  نگرش جامع و سیستمی در مطالعه و ارزیابی نظام هاي بهره برداري به ویژه  در مرحله قبل 
    ..از واگذارياز واگذاري

  .در اراضی بالمعارض ، سیاستها باید بر اساس توسعه نظام تجاري کشاورزي تدوین گردد .6
نشـده اسـت تعجیـل      احـراز    در سرمایه گذاري و واگذاري اراضی کـه مالکیتهـاي قـانونی    .7

  .نشود
   .واگذاري اراضی پس از تخصیص  آب .8
  . برداري بهرهایجاد محدوده زمانی براي  .9
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توجه بـه قـانون قطـب هـاي کشـاورزي       -باال دست نظیر قوانین و آیین نامه ها توجه به اسناد .10
   .براي تحقق اهداف در عرصه هاي جدید می تواند مفید باشد

  .ضرورت توجه به  مالحظات امنیتی ، اقتصادي و  سیاسی هر ناحیه به شکلی هماهنگ  .11
ایع مـرتبط بـا فعالیتهـاي    اصل اقتصادي بودن مالکیت به همراه استقرار نظامهاي تجاري و صن .12

واگـذاري در راسـتاي تحقـق      شـرایط  بازنگري دقیق در اهـداف ، شـیوه هـا  و   . باکشاورزي 
  .  مطلوب  افراد حقیقی و حقوقی برداري بهره

فنـی   و قواعـد ) قانون واگـذاري  30موضوع ماده ( میزان مالکیت با توجه به مقررات ،  عرف  .13
  .شناسی تعیین شودباید به طور دقیق و کار و اقتصادي 

بـا توجـه بـه     (، ارزیـابی تولیـد   و پایداري درتولیداراضی برتداوم  برداري بهره پس از شروع  .14
  .تاکید گردد )معدل نولید واحد واگذار شده 

  .تاکید گردد حفظ جنبه هاي زیست محیطیبر   اراضی برداري بهره پس از شروع  .15
  . تصریح گردد رداريب بهره در مقذمه دستور العمل بر اهمیت نظامهاي .16

   
کـارتی اصـالحی  ابتـدا توسـط تعـدادي از شـرکت        16قرار بـر آن شـد کـه مجموعـه جدیـد       .سرانجام

     اصــول و سیاســتهااز حیــث دو پــارامتر )  بــرداري بهــرهنظامهــاي همکــاران دفتــر ( کننــدگان در جلســه 
در اختیـار آنـان قـرار     در نشست بعدي براي نظرخواهی تمـامی اعضـا جلسـه    دسته بندي گردد و سپس 

  گیرد
  دست اندرکاران بحث گروهی در خصوص  نقش

  
نظامهـاي  بررسی یکی دیگر از جنبه هاي بجـث اسـتقرار   در این نشست همچنین مباحثی مقدماتی براي  

. بـه عمـل آمـد   در عرصه هاي جدید از زاویه نحوه تعامل دست اندرکاران امر بـا یکـدیگر    برداري بهره
بحث در چهارچوب تکنیک تحلیل دست اندرکارن می باشـد ادامـه ایـن مبحـث      چگونگی اجراي این

    .موکول گردید)  18/4/87( نیز به حلسه بعدي 
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   1387تیر ماه  هیجدهم  شنبه  سه جلسه
  

  : بر مبناي مباحث جلسه گذشته در نشست حاضر موارد زیر دنبال گردید
در .بـرداري  بهـره اسـتقرار  نظامهـاي    بـراي  بحث اصـول و سیاسـتهاي پیشـنهادي    ه گیري ازنتیج •

 .عرصه هاي قابل واگذاري

دسـت انـدرکاران و سیاسـتگذاران     بـا   بحث مشارکتی و گروهی در خصوص چگونگی تعامل •
  ). تحلیل دست اندرکاران ( از اراضی   برداري بهرهواگذاري و 

 
  نتیجه گیري از بحث اصول و سیاستها

 
توسـط شـرکت    بـرداري  بهـره اسـتقرار  نظامهـاي    ضـروري بـراي   اي در پی انتخاب مهمتـرین گزینـه هـ   

کـه   موظـف شـدند   بـرداري  بهـره نظامهـاي  کنندگان بنا به پیشنهاد حاضران در جلسـه ، همکـاران دفتـر     
. موضـوع طبقـه بنـدي کننـد      ثنموده و آنها را از حیـ  و تکمیل را یک بار دیگر بررسی موارد انتخابی 

لی را که هر سیاسـت در ذیـل آن قابـل طبقـه بنـدي اسـت بـه عنـوان         سپس موضوعات و سر فصلهاي ک
ایـن  . یک اصل قرار دهند و در نشسـت عمـومی بـراي بـازبینی نهـایی بـه تمـام حاضـران عرضـه دارنـد          

بـور در چهـار گـوش زیـر     زمـوارد م . اصل کلی براي سیاستهاي پیشنهادي منجر شـد  10بازبینی به تعیین 
  .  ر به شرکت کنندگان ارائه شدضر جلسه حاتمام این موارد د. درج شده است

  اصول و سیاستها :  7چهار گوش شماره 
  :  از طریق مند سازي و مشارکتنتوا: اصل  
  کشاورزيکشاورزي  برداريبرداري  بهرهبهرهآموزش بهره برداران در راستاي شکل گیري نظام آموزش بهره برداران در راستاي شکل گیري نظام   ••
تـا  تـا    اجـرا  اجـرا  توانمند سازي و مشارکت  نیروي انسانی در  مراحل مطالعه ، طراحـی و  توانمند سازي و مشارکت  نیروي انسانی در  مراحل مطالعه ، طراحـی و  دادن به دادن به ارجحیت ارجحیت   ••

از راضی در یک  سیستم اقتصـادي پویـا و فعـال  بـه بهتـرین وجـه ازسـوي مـردم         از راضی در یک  سیستم اقتصـادي پویـا و فعـال  بـه بهتـرین وجـه ازسـوي مـردم           برداري بهرهنوع نظام  نوع نظام  
      ..انتخاب شودانتخاب شود

  ::از طریق  از طریق  سیاستگذاري  سیاستگذاري    وحدت در روشها  و تقسیم کار  در وحدت در روشها  و تقسیم کار  در : : اصل اصل 
  ... . برداريبرداري  بهرهبهرهروش  سیاست گذاري و تصمیم سازي براي نظام روش  سیاست گذاري و تصمیم سازي براي نظام   در در   سیاق واحدسیاق واحددر پیش گرفتن در پیش گرفتن ••
سـازمان امـور   سـازمان امـور   جنگلهـا و مراتـع و   جنگلهـا و مراتـع و     سـازمان  سـازمان  لیـت  لیـت  ..مسـئو مسـئو اراضـی  اراضـی    و واگـذاري و واگـذاري   تخصـیص تخصـیص   ،،ستعداد یـابی  ستعداد یـابی  اا••

معاونتهـاي  معاونتهـاي    وظیفـه وظیفـه   بـه طـور مشـترك    بـه طـور مشـترك      بـرداري بـرداري   بهـره بهـره   نظـام نظـام   اسـتقرار  اسـتقرار  وو،بررسیهاي فنی و کمـک بـه   ،بررسیهاي فنی و کمـک بـه   اراضیاراضی
   ..می  باشدمی  باشد      معاونت آب و خاكمعاونت آب و خاك  برداريبرداري  بهرهبهرههاي هاي نظامنظام    دفتردفتر  تخصصی و تخصصی و 

  ::ریق  ریق  از طاز ط  مطالعه و طراحیمطالعه و طراحی: : اصل اصل 
  ..مطالعه ، پژوهش و تحقیق در خصوص  تجارب ملی و بین المللی، براي  دستیابی به نتایج قابل تحققمطالعه ، پژوهش و تحقیق در خصوص  تجارب ملی و بین المللی، براي  دستیابی به نتایج قابل تحقق••
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طراحی نظام هاي بهره برداري نوین متناسب با سـاختار اجتمـاعی ، فرهنگـی و جغرافیـایی منـاطق و       طراحی نظام هاي بهره برداري نوین متناسب با سـاختار اجتمـاعی ، فرهنگـی و جغرافیـایی منـاطق و        •
 ..مرحله قبل از واگذاريمرحله قبل از واگذارينگرش جامع و سیستمی در مطالعه و ارزیابی نظام هاي بهره برداري به ویژه  در نگرش جامع و سیستمی در مطالعه و ارزیابی نظام هاي بهره برداري به ویژه  در 

  ::ازشکل معیشتی و خرد به شکل مدرن و اقتصادي از طریق  ازشکل معیشتی و خرد به شکل مدرن و اقتصادي از طریق    کشاورزيکشاورزي  توسعهتوسعه: : اصل اصل 
  ..توسعه نظام تجاري کشاورزيتوسعه نظام تجاري کشاورزي  در جهت در جهت در اراضی بالمعارض در اراضی بالمعارض فعالیتهاي  اجرایی فعالیتهاي  اجرایی   ••
  .نظامهاي تجاري  تبدیلی در کنار  استقرار صنایع •

    :   :   ابع از طریق  ابع از طریق  و تصرف زمین و منو تصرف زمین و من  روشن نمودن وضعیت مالکیتروشن نمودن وضعیت مالکیت: : اصل اصل 
    ..احراز  مالکیتهاي قانونی  نشده استاحراز  مالکیتهاي قانونی  نشده است  هنوز هنوز   سرمایه گذاري و واگذاري اراضی کهسرمایه گذاري و واگذاري اراضی که  عدمعدم  ••
  ..و حقوقی و حقوقی   مقررات و قواعد فنیمقررات و قواعد فنی  بر اساس بر اساس   و تصرف و تصرف   تعیین میزان مالکیتتعیین میزان مالکیت  ••
  ..واگذاري اراضی پس از تخصیص  آبواگذاري اراضی پس از تخصیص  آب  ••

          :   :   از طریق  از طریق    به صورت مشروط و در چارچوب زمانیبه صورت مشروط و در چارچوب زمانی  برداريبرداري  بهرهبهره: : اصل اصل 
اقتصادي و اقتصادي و   ––بر اساس مالحظات زیست محیطی و فنی بر اساس مالحظات زیست محیطی و فنی   برداريبرداري  بهرهبهرهمحدوده زمانی براي محدوده زمانی براي   تعیینتعیین  ••

  اجتماعی اجتماعی 
            :   :   از طریق  از طریق    الگوي توسعه ملیالگوي توسعه ملی  انطباق با انطباق با   اتکاي به اهداف و اصول قانونی واتکاي به اهداف و اصول قانونی و: : اصل اصل 

جدیـد  جدیـد  توجه به اسناد باال دست نظیر قوانین و آیین نامه ها براي تحقق اهداف در عرصـه هـاي   توجه به اسناد باال دست نظیر قوانین و آیین نامه ها براي تحقق اهداف در عرصـه هـاي     ••
  ..می تواند مفید باشدمی تواند مفید باشد

              :   :   از طریق  از طریق    تلفیق مالحظات و سیاستهاي ملی و ناحیه ايتلفیق مالحظات و سیاستهاي ملی و ناحیه اي: : اصل اصل 
  ..مالحظات امنیتی ، اقتصادي و  سیاسی هر ناحیه مالحظات امنیتی ، اقتصادي و  سیاسی هر ناحیه     مجموعهمجموعه  توجه هماهنگ بهتوجه هماهنگ به  ••

                :   :   از طریق  از طریق    برداريبرداري  بهرهبهرهنظارت بر عملکرد واحدهاي نظارت بر عملکرد واحدهاي : : اصل اصل 
          بـا توجـه بـه معـدل نولیـد واحـد واگـذار       بـا توجـه بـه معـدل نولیـد واحـد واگـذار       ( (   ارزیابی تولیدارزیابی تولیدتداوم و پایداري درتولید وتداوم و پایداري درتولید ونظارت بر نظارت بر   ••

  ..اراضی اراضی   برداريبرداري  بهرهبهرهپس از شروع  پس از شروع  ) ) شده شده 
  . . اراضی اراضی   برداريبرداري  بهرهبهرهحفظ جنبه هاي زیست محیطی پس از شروع  حفظ جنبه هاي زیست محیطی پس از شروع  نظارت بر نظارت بر   ••

                :   :   از طریق  از طریق  از زمین از زمین   برداريبرداري  بهرهبهرهتنوع بخشی به فعالیتهاي تنوع بخشی به فعالیتهاي : : اصل اصل 
باغبـانی   –زراعـت  ( قتصادي و تولیدي در  بخش کشاورزي توجه به  شقوق مختلف فعالیت ا •
 . در واگذاري هاي جدید ) شیالت و مدیریت منابع طبیعی  -دامپروري –
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  دست اندرکاران  نتیحه گیري از بحث تحلیل
  

دیگري از نشست حاضر چگونگی تعامـل بـا عناصـر و عوامـل ذیـربط و دسـت انـدر کـار در         در بخش 
در اراضــی قابــل واگــذاري  در قالــب تکنیــک تحلیــل                   بــرداري بهــرهامهــاي موضــوع اســتقرار نظ 

  : تکنیک مزبور در راستاي هدفهاي زیر اجرا شد. دست اندرکاران مورد بحث و بررسی قرار گرفت
  .ترسیم تصویري کلی از نحوه تعامالت ، تقسیم کارها و وظایف * 

  . برداري بهرهاً منفی در برابر استقرار نظامهاي پیش بینی برخی کنشهاي ناسازگار و احیان* 
  .در اراضی قابل واگذاري برداري بهرهشناخت موانع پیشبرد دستور العملهاي استقرار نظامهاي * 

  : اجراي تکنیک تحلیل دست اندرکاران در قالب مراحل زیر انجام گرفت 
ررات ، ضـوابط و غیـره عنـوان شـد و     تمامی عناصر  دست اندرکار اعـم از سـازمانها ، مقـ    در وهله اول 

تمامی مـوارد در جـدول شـماره     .عکس العمل یا موضع  مثبت و منفی آنها پیش بینی و شناسایی گردید
پیداســت  ابتــدا تحلیــل گــران در مقــام  2همانگونــه کــه از منــدرجات جــدول شــماره . آمــده اســت  2

عنصـر و عامـل    25زمینهـاي قابـل واگـذاري    از   بـرداري  بهرهدست اندرکاران و مرتبطان با امر شناسایی 
دربر گیرنده تعدادي از سـازمانها ، قـوانین، آیـین نامـه       عوامل و عناصراین  .مشخص را تشخیص دادند

در مراحـل بعـدي تحلیـل گـران بـا ورود بـه مباحـث مشـخص تـر بـه           .ها و روشهاي اجرایی می گـردد  
     .تشخیص  جایگاه آنان مبادرت نمودند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عوامل و عناصر ذیربط و دست اندرکار اجرایی شدن ابالغیه وزیر :  2جدول شماره 

داراي نقش   عوامل و عناصر دست اندرکار
  مثبت 

داراي نقش 
  منفی

داراي نقش   عوامل و عناصر دست اندرکار
  مثبت 

داراي نقش 
  منفی

ــاده     *  سد کشاورزي در کل کشور   83احداث  مــه قــانون برنا 108رویکــرد م
ــین    ــذاري زم ــورد واگ ســوم در م

  در مقیاس بزرگ 

*    
قانون برنامه سـوم و    107ماده     *  و اصالحیه هاي بعدي   26/1/59قانون الیحه واگذاري اراضی مصوب 

    تبصره هاي ذیل آن 

*    
قــانون برنامــه    17ده بنــد الــف مــا    *  ) در ارتباط با طرحهاي زراعی و باغی (قانون وصول بخشی از درآمدهاي دولت   75ماده 

  چهارم 
*    

در ارتباط با (آیین نامه اجرایی الیحه قانونی اصالح  الیحه واگذاري اراضی  31ماده 
  ) طرحهاي کشاورزي 

  

ــور       * ــازمان ام ــذاري س بخــش واگ
  اراضی  

*  
    

  )  در ارتباط با بهره برداران عرفی و عشایري(برنامه چهارم  70ماده 
                                                                                                    

    برداري بهرهدفتر نظامهاي     *
                                                  

*    
  )  در ارتباط با بیابان زدایی (قانون حفاظت از جنگلها و منابع طبیعی  31ماده 

  
  
  

    *  مودن تولید قانون تعاونی ن    *
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داراي نقش   عوامل و عناصر دست اندرکار
  مثبت 

داراي نقش 
  منفی

داراي نقش   عوامل و عناصر دست اندرکار
  مثبت 

داراي نقش 
  منفی

روشــهاي انفــرادي اعطــاي وام  و     *  موسسه پژوهشهاي اقتصاد کشاورزي 
  تسهیالت  مالی دولت

  *  

  *    قانون ارث     *  قانون قطبهاي کشاورزي 
قـانون    11آیین نامه  اجرایی ماده     *  قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزي  و شرح وظایف تفصیلی وزارتخانه 

  تشکیل وزارت جهاد کشاورزي
*    

  *    مالکان قبلی –معارضان قبلی   *    مبناي فردي واگذاریها 
  برخی مواد  الیحه واگذاري اراضی

.  
قانون تشکیل شرکتهاي سهامی   *  

  زراعی 
*    

برخی شتابزدگی هاي مدیران   *    تحوالت مربوط به قیمتهاي اراضی در اشکال زراعی و باغی   
  بخش در زمینه تولید 

  *  



کنشـهاي ناسـازگار و احیانـاً منفـی دو گـروه داوطلـب        و وظـایف  ،نحوه تعـامالت   براي بحث در مورد
خش از عوامـل و عناصـر دسـت انـدرکار بـه بحـث       هر یک از دو گروه در ارتباط با یک ب. تشکیل شد
چگونگی کمـک  ایـن عوامـل بـه اجرایـی شـدن       به این ترتیب در گروه  شماره یک موضوع . پرداخت

ــا  .ابالغیــه وزیــر مــورد بررســی قــرار گرفــت  در گــروه شــماره دو جهــت گیریهــا و مواضــع  مخــالف ی
  .   ل واگذاري تحلیل شددر عرصه هاي قاب برداري بهرهناهماهنگ  با استقرار نظامهاي 

را بـا بررسـی    بـرداري  بهـره نظامهـاي   اعضاي گروه شماره یک  بحث دست اندرکاران موافق با اسـتقرار 
طـرح و بحــث از ایـن نقـش بــا برشـمردن مجموعـه اي از امکانــات      . نقشـهاي مثبـت آنهـا تــوام نمودنـد    

وعـه اي از مزایـاي ایـن عوامـل و     به عبارت روشـن تـر مجم  . تهاي قانونی آنها همراه بودیسازمانی و ظرف
 2در چهـارگوش شـماره   . عناصر براي نیل به مقصود استقرار نظامهاي مزبور مورد بررسـی قـرار گرفـت   

  . مهمترین عوامل و عناصر موافق و سازگار ذکر شده است 
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 نظامهاي استقرار با فقموا اندرکاران دست و عوامل نقش تحلیل : 8 شماره  گوش چهار
  واگذاري قابل هاي عرصه در برداري بهره

  
  
  
  
  

 دست عناصر و عوامل
  اندرکار

  چگونه عوامل این
 اجرایی به توانند می
 کمک وزیر ابالغیه شدن

  کنند

   چگونه عوامل این  اندرکار دست عناصر و عوامل
 اجرایی به توانند می
 کمک وزیر ابالغیه شدن

  کنند
 شاورزيک سد 83 احداث

    کشور کل در
   آب تامین

ــهولت – ــی ســـ  و طراحـــ
ــراي ــاي اجــــــ  نظامهــــــ

   مناسب برداري بهره

 تنفیـذ  ( سوم برنامه قانون 108 ماده
ــده  برنامــه   قــانون20 مــاده در ش
   )چهارم

ــذاري -  قالـــــب در واگـــ
ــات ــخاص و موسســـ  اشـــ
ــارآفرین ــش در کـــ  بخـــ

   کشاورزي
ــذاري - ــاس در واگــ  مقیــ

   بزرگ
 واگذاري الیحه قانون

 26/1/59 مصوب (اضیار
   بعدي هاي اصالحیه و)

   برداران بهره بودن بومی -
   زمین قیمت بودن ارزان _
ــت –  در واگـــذاري اولویـ

   تشکل قالب

ــه قــانون  107 مــاده ــوم برنام  و س
   آن ذیل هاي تبصره

   آب سند صدور

 وصول قانون  75 ماده
 دولت درآمدهاي از بخشی

  طرحهاي با ارتباط در(

   تشکلها با اولویت -
 فارغ به واگذاري - 

 بخش التحصیالن

ــد ــف بن ــاده ال ــانون  17 م ــه ق   برنام
  چهارم

 

 مصـرف  ساختار اتصالح -
   آب

 نظامهاي  استقرار -
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 دست صرعنا و عوامل
  اندرکار

  چگونه عوامل این
 اجرایی به توانند می
 کمک وزیر ابالغیه شدن

  کنند

 دست عناصر و عوامل

  اندرکار
  چگونه عوامل این
 اجرایی به توانند می
 کمک وزیر ابالغیه شدن

  کنند
  
  

  ) باغی و زراعی
  
  
  

 اقتصاد پژوهشهاي موسسه
   کشاورزي

  کشاورزي
  
  
  

 اسـتنتاج  و بررسی به کمک
ــارب  از ــی تجـــ  و داخلـــ

ــارجی ــوص در خـــ  خصـــ
 کـارا  بـرداري  بهـره  نظامهاي

ــاي عرصــه در مناســب و  ه
   جدید

  
  
  
  

   مراتع و جنگلها سازمان

   سبمنا  برداري بهره
  
  
  

 و منـاطق  معرفی و شناسایی
   واگذاري قابل هاي عرصه

 شرکتهاي تشکیل قانون
  زراعی سهامی

 یک ایجاد و طراحی امکان
ــی و اقتصــادي مجموعــه  فن
ــا بولیــــدي ــایت بــ  و رضــ
  .برداران بهره تمام خواست

  

 جنگلها از حفاظت قانون 31 ده ما
  بیابان با ارتباط در( طبیعی منابع و

  } زدایی

ــان ــی بیابـ ــب در زدایـ  قالـ
  تشکلها فعالیت

ــرح   کشاورزي قطبهاي قانون ــهاي طـ ــی روشـ  اجرایـ
 و کشــاورزي توسـعه   بـراي 

  نظامهـــــــــاي ایجـــــــــاد
  برداري بهره

 وظایف شرح الف بخش 4 بند
   کشاورزي جهاد وزارت  تفصیلی

       و اســــــتانداردها تهیــــــه
ــه ــزي برنام ــات ری  و تاسیس
  تولید ساختهاي زیر

 شرح ج بخش 5 بند
 وزارت  تفصیلی فوظای
  کشاورزي جهاد

         و طراحــــــی ، مطالعــــــه
 و الگوهـــا  ســـازي  بهینـــه

           و تولیـــــــد  نظامهـــــــاي 
   برداري بهره

 وظایف شرح د بخش 2 بند
  کشاورزي جهاد وزارت  تفصیلی

 و تجهیـز  ، سـازي  یکپارچه
 بهـره  ارتقاي مزارع نوسازي
 تاکیـد  با تولید عوامل وري
   آب وري بهره بر

 سرمایه تشویق نقانو
   آب منابع در گذاري

 از بــــرداري بهــــره اجــــازه
ــی ــاب اراضـ هاي پایـ ــد  سـ
 تشـکلهاي  بـراي  کشاورزي

    بومی

ــهیالت   بودجه قانون 3 تبصره د بند ــات و تســـ       امکانـــ
ــره ــرداري بهـ ــی از بـ  اراضـ
هاي  پایـاب  کشـاورزي  سـد 
    بومی تشکلهاي براي

 سازمان واگذاري بخش
    اراضی امور

ــ ، اجــرا ــري و  ارتنظ  پیگی
ــوابط ــاي و شــــ  معیارهــــ
    کاربري حفظ و واگذالري
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در گـروه   بـرداري  بهـره ظامهـاي  بـا اسـتقرار ن  مجموعه اي از مواضع و واکنشـهاي مخـالف یـا ناسـازگار     
در این بررسی ابعاد و جوانب مخالفتهاي احتمـالی بـا توجـه بـه مـواردي      . عنوان و بررسی شد دوشماره 

اشـی از  مخالفتهـا، دالیـل مخالفتهـا و سـر انجـام راه حلهـاي پـیش روي بـراي          نظیر چالشـها و مسـائل ن  
مسـائل و           بـه ایـن ترتیـب اعضـاي گـروه      . تحلیـل گـران عنـوان گردیـد     مواجهه بـا ایـن مواضـع توسـط     

مجموعـه ایـن   . موضع گیري مخالف و ناسازگار عنوان کردنـد   13راه حلهاي پیشنهادي را در خصوص 
   . درج شده است  3شماره  موارد در جدول

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 برداري بهرهتحلیل جهت گیریها و مواضع مخالف یا ناهماهنگ با استقرار نظام هاي :   3جدول شماره 

 در عرصه هاي قابل واگذاري
 

 
 یریها و مواضعگجهت 

این عوامل چه مسائلی را دربرابر 
   برداري بهرهاستقرارنظامهاي 

 ایجاد می کنند

در این  برداري بهرهم هاي استقرارنظا
عرصه ها چه مسائلی را براي آنان 

 ایجاد می کند

براي کاهش مشکالت ناشی از مخالفتها 
یا مسائل این گروه از عوامل  چه 

 بایدکرد
رویه هاي سنتی و متداول واگذاري در 

 سازمان امور اراضی
ــوانین موجــود در ســازمان ، بیشــتر مــروج   ــا توجــه بــه ق ب

 ي می باشدمالکیت هاي فرد
ممکن است موجب کند شدن وطـوالنی شـدن  فراینـد و    
واگذاري شودکه هیچ مشکل خاصی براي سازمان امـور  
اراضی ایجاد نمی کنـد و حتـی شـاید کمکـی بـه بهبـود       

 فرآیند واگذاري شود

ایجاد ظرفیت هاي قانونی براي توسعه استقرار  نظام هاي 
سازمان و  مدرن و کارآمد و هماهنگی بیشتر برداري بهره

 برداري بهرهدفتر نظام هاي 

ممکن است به دلیـل ورود وزارت جهـاد کشـاورزي بـه      چالش تامین آب در محدوده هاي مورد واگذاري )وزارت نیرو( سازمان آب 
ــابع آب بــراي  نظــام هــاي   مســئله تــامین و تخصــیص من

در عرصه ها پیش از اقدام عملـی و موافقـت    برداري بهره
ــه شــود وزارت نیــرو پــاره  ــر انگیخت در . اي حساســیتها ب

ــام هــاي   ــا اســتقرار نظ ــرداري بهــرهحــالی کــه ب بحــث  ب
  تخصیص و تامین آب هدفمند و کارآمدتر  می شود 

 

از آب در اراضی پایـاب سـدها قبـل از     برداري بهرهنظام 
اجراي طرحها و پروژه هـا ، در مطالعـات اولیـه  بایسـتی     

د کشاورزي طراحی و پیش بینی شودو نقش وزارت جها
 .پر رنگ تر از گذشته دیده شود

معاونت برنامه ریزي و نظارت راهبردي ریاست 
 جمهوري

عدم توجه کافی به  شناسایی پتانسـیل هـاي آب وخـاك و    
اراضی کشور و  عدم تخصیص  اعتبارات کـافی بـه اسـتقرار    

 برداري بهرهنظام  

ن بـا تاکیـد بـر    جدي گرفتن انجام مطالعات آمایش سـرزمی  هیچ تعارضی ندارد
مـدرن وکارآمـد ناحیـه اي و     بـرداري  بهـره نقش نظام هاي 

 محلی 
اصالح روش به سمت تاکید بـر واگـذاري بـه تشـکلهاي      ترس از تعارض با مفاد قانون ترویج مالکیت انفرادي قانون برنامه چهارم  در مورد اسکان70ماده 

 عشایري

 واگذاري به تشکلهاي کشاورزان و بهره برداران ترس از تعارض با مفاد قانون ج خرده مالکیتروی 59قانون واگذاري اراضی مصوبه سال  4ماده 
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 جهت گیریها و مواضع

این عوامل چه مسائلی را دربرابر 
   برداري بهرهاستقرارنظامهاي 

 ایجاد می کنند

در این  برداري بهرهاستقرارنظام هاي 
عرصه ها چه مسائلی را براي آنان 

 ایجاد می کند

براي کاهش مشکالت ناشی از مخالفتها 
یا مسائل این گروه از عوامل  چه 

 بایدکرد
تفاوت قیمت زمین زراعی با زمین کاربري 

 تجاري و مسکونی 
ــام     ــه اســتقرار نظ ــرداران ب ــره ب ــل و رغبــت به عــدم تمای

 نوین و کارآمد کشاورزي  برداري بهره
تعـارض همیشـگی و ایجـاد محـدودیت بـراي فعالیــت و      

 ع اقتصادي بهره بردارانمناف
  حمایت و ایجاد تسهیالت تشویقی  -
  اولویت دار کردن یارانه ها در این عرصه  -
 اعمال ممنوعیتهاي قانونی   -

فرمانداریها، بخشداریها و ارگانهاي نظامی که 
اراضی خاصی را در مناطق مختلف و مرزي 

 تصرف کرده اند 

بحـث   اعمال سلیقه هاي شخصی و مالحظات خـاص در 
  برداري بهرهواگذاري و ایجاد نظام 

موجب جلوگیري از اعمال سـلیقه هـاي خـاص       مـی     
 شود

اولویـت داده شـود و از     برداري بهرهبه استقرار نظامهاي 
 واگذاریهاي انفرادي و خاص ممانعت گردد

پایین بودن سطح سواد و تحصیالت بهره 
 برداران 

در راه اسـتقرار   ممکن است  آنها از نظر فکـري و ذهنـی  
 مانع ایجاد کنند برداري بهرهنظام 

ــاي         ــرد نظامهـ ــایج عملکـ ــرداران از نتـ ــره بـ ــرس بهـ تـ
 جدید در منافع و  مالکیت آنها   برداري بهره

بهره برداران  و تبیین تاثیر مثبت  ایجاد  آگاهی بخشی به
 در حفظ منافع آنها  برداري بهرهنظام 

موجب تشدید رونـد خـرد شـدن مالکیـت و تعـدد بهـره        ورزي قانون ارث مرتبط با اراضی کشا
 برداران می گردد 

اصالح قانون ارث و عمـل بـه قـانون جلـوگیري از خـرد       ترس از مخدوش شدن مالکیت شخصی 
 شدن اراضی 

گـرایش بــه جـداکردن و تفکیــک سـهم  مالکیــت بهــره     نفوذ کاربریهاي غیر زراعی در اراضی زراعی   
 ادي و احیاي کامل آن  برداران  پس از آب

ــه    ــر کــاربري ،ادام ــه تغیی ــل ب ــرداران متمای ــره ب ــراي به ب
کـاربري تولیـدي موجــب تمایـل بـه مقابلــه بـا نظامهــاي      

 مستقر در اراضی می گردد  برداري بهره

حمایت و ایجاد تسهیالت تشویقی واولویـت   -
   برداري بهرهدادن یارانه ها به نظام هاي  

ت تغییــر شـدت بخشــیدن بــه اعمـال ممنوعیــ   -
 کاربري 

جبران درآمد از طریق افزایش تولیـد و درآمـد ناشـی از    
 فعالیتهاي زراعی 

  فردي بودن شیوه هاي واگذاري 
 )واگذاري انفرادي(

ترویج واحدهاي خرد و انفرادي و پراکندگی اراضـی   -
  کشاورزي 

 ایجاد وراثت -

  اري فردي کاهش رویه هاي  واگذ - ایجاد مقاومت به خاطرتهدیدمنافع شخصی
   برداري بهرهآموزش و ترویج و ایجاد انگیزه در  -
 تامین و تضمین منافع شخصی بهره برداران  -

جمعـی   بـرداري  بهرهعدم مشارکت در استقرار نظام هاي  معارضان قبلی یا مالکان عرفی
  برداري بهرهو ایجاد موانع در برابر استقرار نظامهاي 

ــا در     مالکیت  مخدوش شدن ذهنیت افراد نسبت به ــوق آنه ــناختن حق ــمیت ش ــه رس ــت دادن و ب اولوی
 جدید برداري بهرهطراحی نظام 
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 جهت گیریها و مواضع

این عوامل چه مسائلی را دربرابر 
   برداري بهرهاستقرارنظامهاي 

 ایجاد می کنند

در این  برداري بهرهاستقرارنظام هاي 
عرصه ها چه مسائلی را براي آنان 

 ایجاد می کند

ي کاهش مشکالت ناشی از مخالفتها برا
یا مسائل این گروه از عوامل  چه 

 بایدکرد
عدم تطابق برخی از سیاستها و تصمیمات 

 کشوري با استراتژي تولیدپایدارکشاورزي 
را  برداري بهرهگرایش به کارهاي گروهی در قالب نظام 

 تضعیف می کند
ناکارآمدي این سیاست هـا در ایـن عرصـه هـا، متوقـف      

 حمایت هاي مبتنی بر این تصمیمات شدن
  اصالح آئین نامه ها و دستورالعمل ها  -
  اتخاذ سیاستها و استراتژیهاي واحد -
ایجاد همـاهنگی بخـش کشـاورزي بـا سـایر       -

 بخشها

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :پیوست گزارش  
 فهرست اسامی شرکت کنندگان در جلسات هم اندیشی

  
       

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 50

 ت اسامی شرکت کنندگان در جلسات هم اندیشیفهرس
  
  

  محل اشتغال /سمت   نام و نام خانوادگی   محل اشتغال/ سمت   نام و نام خانوادگی 
وزارت  آب و خاك و صنایعمعاون   جناب آقاي دکتر فرید اجاللی

  کشاورزي جهاد
  مدیر عامل مهندسین مشاور رویان  حامدي محمدعلیجناب آقاي دکتر

هندس غالمحسین جناب آقاي م
  طباطبایی

        نظامهاي مدیر کل دفتر
  برداري بهره

طراحی و ارزیابی گروه رئیس   جناب آقاي حمید رضا زرنگار
زراعت و  برداري بهرهنظامهاي 

  باغبانی
سیار  کریم جناب آقاي مهندس
  ایرانی

دفترمدیریت  بهره وري آب 
  کشاورزي

مجتبی اسمعیل مهندس جناب آقاي 
  مرندي

  ان امور اراضیسازم

عبد الحسین  جناب آقاي  مهندس   سازمان امور اراضی  هراتی مجید مهندسجناب آقاي 
  ملکانیان

مدیرعامل مهندسین مشاور 
  تام

  
 نادر  جناب آقاي  مهندس

  علیزاده
  

معاون  دفتر نظامهاي  
  برداري بهره
  

پاك شهریار جناب آقاي  مهندس 
  نیا

  برداري بهرهنظامهاي  دفتر

 سیامک جناب آقاي  مهندس  برداري بهرهنظامهاي  دفتر  یدهقان ستار آقاي  مهندسجناب 
  جلیلوند

  برداري بهرهنظامهاي  دفتر

فروغ  سرکار خانم  مهندس
  بنی هاشم السادات 

 حمید  جناب آقاي  مهندس  برداري بهرهنظامهاي  دفتر
  حمیدي

استان  برداري بهرهمدیر نظام 
  قم

  
استان  برداري بهرهنظام کارشناس   بهادري مختار جناب آقاي مهندس

  همدان
 جناب آقاي  مهندس 

  حقوقیمرتضی 
  

  مدیرعامل مهندسین مشاور ویسان

سید نصراهللا جناب آقاي مهندس 
  محقق بهشتی

علی  مهندس جناب آقاي    سازمان امور اراضی
  خلد برین

  

 عضو مهندسین مشاورپایداري
  منابع طبیعت و 

  برداري بهرهنظامهاي  دفتر  لطیفی حسین جناب آقاي  مهندس  دفتر امور حقوقیکارشناس   مصر مهري  سرکار خانم
مدیر کل سابق دفتر مطالعات و   نجفی غالمعلی  دکتر  جناب آقاي

  برداري بهرهطراحی نظام 
دفتر برنامه ریزي و توسعه نظامهاي   جناب آقاي مهندس الماسیان

  دامپروري
توسعه شبکه ها و روشهاي تر دف  جناب آقاي مهندس بهنام زاده

  آبیاري
 سید علی  جناب آقاي  مهندس
  مویدي

  برداري بهرهنظامهاي  دفتر

خانم  مهندس مژگان سرکار 
  رضوي

جناب آقاي مهندس علی اکبر   دفتر توسعه پایدار کشاورزي
  رضوان فر

سازمان جنگلها ، مراتع و 
  آبخیزداري

جناب آقاي مهندس داریوش      تولیدات گیاهی معاونت امور   جناب آقاي   مهندس امیر فانی 
  سالم پور

  معاونت امور تولیدات گیاهی

  


