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 کارشناسي درباره: اظهارنظر

 «طرح تشكيل وزارت محيط زيست و منابع طبيعي»

 

 

 

 
 

 چكيده

سازمان  ابتداي دولت دوازدهماز رو كه در يك ماده واحده تقديم شده است، مقرر داشته طرح پيش

ادغام شده و  سازمان امور اراضي كشور و ها و منابع طبيعيحفاظت محيط زيست و سازمان جنگل

و محيط زيست وزارت وظايف، اختيارات،  همچنين .و منابع طبيعي تشكيل شود محيط زيستوزارت 

ها و ساختمان كليه امكانات، طبيعي همان وظايف مشخص شده اساسنامه و قوانين كشور است ومنابع 

منابع طبيعي و امور اراضي به وزارتخانه محيط زيست و منابع طبيعي ، نيروي انساني محيط زيست

 گردد.منتقل مي

باشد. به اين حفاظت و بهبود محيط زيست مستلزم مديريت و حفاظت پايدار منابع طبيعي مي

توانند باشند و ميترتيب، در يك سناريوي ادغام و تلفيق، سه سازمان فوق داراي وابستگي و سازگاري مي

، منابع طبيعي ه، كارآيي و اثربخشي در مديريت منابع پايوريدر فرآيند بازمهندسي، موجب افزايش بهره

تواند پاسخگوي مقاصد ذكر است كه ادغام به تنهايي نمي شايانو حفاظت از محيط زيست كشور شوند. 

تر در زمينه بهبود اصلي از اين تغييرات سازماني باشد، بلكه ادغام خود بخشي از يك فرآيند بزرگ

 . مديريت در حوزه مورد مداخله )يعني محيط زيست و منابع طبيعي( است

هاي مديريتي، دشواري هاي گوناگوني همراه هستند. تنشتغييرات تشكيالت سازماني اغلب با هزينه

ها و بسياري از رفتن يا كاهش دسترسي به مستندات و بايگاني جابجايي فيزيكي و نيروهاي انساني، از دست

اي مانند چند سازمان، هاي گستردهشوند كه ادغام و تجميع سازماني در مقياسموارد ديگر باعث مي

ويژه در شرايط فعلي، تلقي نشوند. همچنين بديهي است كه ناكارآمدي هاي چندان مطلوبي بهحلراه

دليل ساختار و تشكيالت آنها نيست، بلكه متأثر از عوامل ديگري مانند ه لزوماً بههاي مورد اشارسازمان

ها و فرآيندهاي مرتبط با امور مالي و بودجه، ساختار و تركيب نيروي ، قوانين و مقررات، ساختارراهبردها

دارد اين  اي كه درخصوص طرح پيشنهادي وجودازسوي ديگر مسئله انساني، كارآمدي مديران و... است.

صورت كلي سازمان با توجه به ماهيت وظايف آنها و ضرورت ناشي از اين ماهيت به است كه جايگاه اين سه

( قانون حفاظت و بهسازي 1مطابق ماده )« سازمان حفاظت محيط زيست»باشد. متفاوت از يكديگر مي

زيست به رياست جمهوري و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط محيط زيست وابسته به رياست

سازمان امور »و « آبخيزداري و مراتع ها،جنگل سازمان»كه كند، درحاليجمهور انجام وظيفه ميرئيس

 باشد. كشور وابسته به وزارت جهاد كشاورزي مي «اراضي
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ها بتوان گامي توان انتظار داشت كه با تغيير و جابجايي در تشكيالت سازماندر نتيجه، نمي

تر ها و يا بهبود اساسي امور برداشت. تحقق اين اهداف نيازمند راهكارهايي جامعكمبوداساسي در رفع 

رو از طرح پيش ،فارغ از نكته اساسي فوقو نگرشي سيستمي به مقوله حفاظت از محيط زيست است. 

جهات زيادي با ابهام مواجه است و بدون اينكه ناظر به كليه جوانب امر باشد با بيان حكمي كلي 

گونه بيني هيچسازمان بدون پيش موضوع را به حال خود رها نموده است. بدون ترديد صرف ادغام سه

 وري وظايف دولت شود.بهره يي وآتواند منجر به افزايش كارها، نميتغييري در ساختار و صالحيت

 

 مقدمه 

كشور و نتايج  امور اراضي ها و منابع طبيعي وبررسي وضعيت موجود در زمينه مديريت جنگل

هاي مرتبط با محيط زيست ها و چالشينده بحرانآسو و روند فزمحيطي از يكهاي زيستارزيابي

ها را ازسوي ديگر، لزوم تجديدنظر و اصالحات ساختاري و قانوني در نحوه مديريت اين عرصه

راي ابعاد جديدي هاي گذشته داها و چالشناپذير كرده است. به گفته ديگر، نه تنها بحراناجتناب

ها، آلودگي مفرط منابع آب( بلكه زايي، انقراض گونهها، بياباناند )مانند روند تخريب جنگلشده

هاي هاي جديدي مانند گرم شدن تدريجي زمين و تغييرات اقليمي ناشي از آن و گسترش گونهچالش

ي در زمينه محيط زيست بايد هاي مديريتي و حاكميتغيربومي نيز به آنها افزوده شده است. سازمان

پذيري الزم براي مواجهه با اين شرايط را داشته باشند. ، بيش از گذشته انعطافبر كارآمدي بيشترعالوه

لحاظ دروني )ساختار دهد كه ساختار مديريتي امور مزبور در كشور هم بههاي فعلي نشان ميارزيابي

ها چندان پاسخگوي نيازهاي فعلي و نيز تحقق مأموريت سازماني( و هم ارتباطات بين سازماني و دامنه

منظور افزايش كارآيي و اثربخشي آنها اقداماتي صورت بايد بهاهداف كالن توسعه كشور نبوده و مي

گيرد. بدين منظور نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي طرحي را به شرح زير تقديم مجلس 

ه توجيهي طرح پيشنهادي، هدف از ارائه چنين طرحي اوالً نياز اند. براساس مقدمشوراي اسالمي نموده

اي قدرتمند در راستاي اعمال حاكميت محورهاي توسعه پايدار و جلوگيري از مبرم به داشتن وزارتخانه

عنوان وزير محيط هانساني و ثانياً جوابگو نمودن يك مدير ب منابع مالي و هدررفتها و كاريموازي

 يعي بوده است. زيست و منابع طب

 

 طرح پيشنهادي به شرح زير است: ماده واحده

منابع طبيعي ادغام و وزارت  از ابتداي دولت دوازدهم سازمان حفاظت محيط زيست با امور اراضي و

  گردد.منابع طبيعي تشكيل مي محيط زيست و
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و  اساسنامهوظايف وزارت محيط زيست و منابع طبيعي همان وظايف مشخص شده و  ـ تبصره

 است. جاري كشور قوانين

و امور  منابع طبيعي، محيط زيست و نيروي انساني هاامكانات، ساختمانكليه  ـ«2» تبصره

 گردد.مي و منابع طبيعي منتقل به وزارتخانه محيط زيست اراضي

 

 بيان مسئله. 1

مناابع طبيعاي و ساازمان محايط     كه از محل ادغام سازمان امور اراضي و  ستا طرح پيشنهادي به دنبال آن

هااي انجاام شاده اساسااً در     را تشكيل دهد. براساس بررساي « وزارت محيط زيست و منابع طبيعي»زيست، 

وجاود نادارد   « سازمان امور اراضي و منابع طبيعي»زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي سازماني تحت عنوان 

( 1اسات. البتاه در مااده )   « ساازمان اماور اراضاي   »و « ها، مراتع و آبخيازداري سازمان جنگل»و آنچه هست 

سازمان اماور  »از محل ادغام « سازمان منابع طبيعي كشور»( تشكيل 1391اليحه جامع منابع طبيعي )سال 

پيشنهاد شده بود كه اين اليحه باه قاانون تباديل    « ها، مراتع و آبخيزداري كشورسازمان جنگل»در « اراضي

طرح كه از كفايت الزم براي تشكيل يك وزارتخانه جديد برخوردار نيست، مااده  نشد. فارغ از مقدمه توجيهي 

واحده پيشنهادي كه مسبوق به سابقه است مورد ارزيابي قرار گرفته است. الزم به توضاي  اسات هماواره در    

هاي ماذكور در يكاديگر و تشاكيل وزارتخاناه از محال      طراحي تشكيالت كالن دولت، موضوع ادغام سازمان

توان به تشاكيل  ها و يا ادغام آنها در وزارت جهاد كشاورزي مطرح بوده است كه ازجمله ميام اين سازمانادغ

هاي اجراياي  وري دستگاهبهرهي موجب طرح ساماندهي و ارتقاكه به« وزارت آب، كشاورزي و محيط زيست»

ت كاالن دولات )ساال    كه در اليحاه تشاكيال  « وزارت محيط زيست، آب و جنگل»( ارائه شد و 1389)سال 

 ( ارائه گرديده بود، اشاره كرد.1383

 

 ها در کشورتغييرات ساختاري کالن دستگاه . تاريخچه2

اي اسات كاه طاي سانوات اخيار هماواره ماورد توجاه         اصالح ساختار و تشكيالت كالن دولات مسائله  

ازساوي   هاييادهاي تخصصي مجلس بوده است. در همين خصوص بعضاً پيشانه نمايندگان و كميسيون

جمله طرح تشكيل وزارت ورزش و جوانان و رفاه، طارح تشاكيل   نمايندگان مجلس مطرح شده است، از

وزارت زنان، طرح ادغام سازمان ميارا  فرهنگاي و گردشاگري در وزارت فرهناا و ارشااد اساالمي و       

هااي  دغام وزارتخاناه هاي صنايع و بازرگاني، طرح اصنايع دستي در وزارت صنايع، طرح ادغام وزارتخانه

هاي متعدد ديگري كه به نوعي باه تغييار   نيرو و نفت، طرح ادغام وزارت رفاه در وزارت بهداشت و طرح

هاي مذكور بياانگر ايان امار اسات كاه مجلاس شاوراي        شود. طرحساختار و تشكيالت دولت منجر مي

اسالمي همواره اصالح ساختار و تشكيالت كالن را مدنظر داشته است. لكن بايستي ايان نكتاه را ماورد    
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تواند آنگونه كه بايد و شايسته است ساختار و عنوان يك نهاد نظارتي ميتوجه قرار داد كه آيا مجلس به

مين نماياد و  أرد بازنگري و بازمهندسي قرار دهد به نحوي كاه اهاداف طارح را تا    تشكيالت دولت را مو

تواند به اصالح ساختار هاي موردي و بعضاً فاقد پشتوانه علمي و مطالعاتي ميازسوي ديگر آيا ارائه طرح

 مدي و پاسخگويي دولت منجر شود.آو تشكيالت كالن دولت و ازسوي ديگر كار

 

ها، هاي حفاظت محيط زيست، جنگلوابق قانوني سازمانپيشينه تاريخي و س. 3

 امور اراضي  و مراتع و آبخيزداري

 الف( سازمان حفاظت محيط زيست

منظور حفظ نسل انواع شكار و نظارت ، به1335( طرح قانوني راجع به شكار مصوب 1موجب ماده )به

شكار ايران تشكيل و رياست آن به فرمان بر اجراي مقررات مربوط به آن، سازمان مستقلي به نام كانون 

 شود.هاي عالقمند به اين كار محول ميشاه به يكي از شخصيت

، براي حفظ و حمايت و تكثير حيوانات قابل 1346( قانون شكار و صيد مصوب 1براساس ماده )

 شود. سازمان مزبور داراي شخصيتشكار و صيد، سازمان شكارباني و نظارت بر صيد تشكيل مي

 حقوقي بوده و زير نظر شوراي عالي شكارباني و نظارت بر صيد است.

هاي وزارت كشاورزي و ( قانون تجديد تشكيالت و تعيين وظايف سازمان4همچنين، مطابق ماده )

، نام سازمان شكارباني و نظارت بر صيد به 1350منابع طبيعي و انحالل وزارت منابع طبيعي مصوب 

و نام شوراي عالي سازمان مزبور به شوراي عالي حفاظت محيط زيست  سازمان حفاظت محيط زيست

هاي داخلي و حفظ ها و آبشود. كليه امور مربوط به حيوانات وحشي و آبزيان رودخانهتبديل مي

شود. رئيس اين سازمان سمت معاونت محيط زيست به سازمان حفاظت محيط زيست محول مي

 واهد داشت.وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را خ

با تصويب قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست، حفاظت و بهبود  1353خردادماه  28در تاريخ 

و بهسازي محيط زيست و پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب بر هم 

هاي ن آبشود، همچنين كليه امور مربوط به جانوران وحشي و آبزياخوردن و تناسب محيط زيست مي

 داخلي از وظايف سازمان حفاظت محيط زيست محسوب شد. 

وزيري و داراي ( قانون ياد شده سازمان حفاظت محيط زيست وابسته به نخست1موجب ماده )به

 1كند.شخصيت حقوقي و استقالل مالي است و زير نظر شوراي عالي حفاظت محيط زيست انجام وظيفه مي

پس از پيروزي انقالب اسالمي، با تصويب قانون اصالح قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست در 

                                                 
شود و از وزير با فرمان همايوني منصوب مي( قانون ياد شده رئيس سازمان به پيشنهاد شوراي عالي و موافقت نخست5عالوه، براساس ماده ). به1

و سمت دبير شورا را نيز خواهد داشت.باشد وزير ميلحاظ مقام و حقوق و مزايا در رديف معاونين نخست
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جمهور تفويض شد و با عنايت به ، انتخاب رئيس سازمان حفاظت محيط زيست به رئيس1371سال 

، سازمان مذكور زيرمجموعه نهاد 1368اصالح قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 

 قرار گرفت. جمهوريرياست

 

 ها، مراتع و آبخيزداري کشورب( سازمان جنگل

ها وابسته به وزارت فوايد عامه در زمان معرفي آهن و جنگلاولين بار در نظام اداري كشور، اداره شوسه و راه

نخستين كابينه قانوني به مجلس پس از اعالم مشروطيت، تشكيل شد. در كابينه دوم، وزارت طرق و شوارع و 

« هاشعبه جنگل»براساس تصويبنامه هيئت وزيران  1296ها آغاز به كار كرد. در سال ن و جنگلمعاد

تحول بعدي مربوط به  1زيرمجموعه اداره كل فالحت در وزارت فوايد عامه و تجارت و فالحت تأسيس شد.

ها، بنگاه ياد نگلمنظور حفظ و حراست از جبه 1327ها بود. هيئت وزيران در اسفند سال تشكيل بنگاه جنگل

برداري و اداره شده را تأسيس كرد. اين بنگاه داراي شخصيت حقوقي مستقل بود و برطبق اصول بازرگاني بهره

 شد و تحت نظر وزارت كشاورزي قرار داشت.مي

، مراقبت در حفظ و احدا  و احيا و 1338ها و مراتع كشور مصوب ( قانون جنگل1براساس ماده )

هاي ايران است كه تحت نظر عهده سازمان جنگل ها و نيز راهنمايي در امور مراتع بهگلبرداري جنبهره

 شود.وزارت كشاورزي اداره مي

باني ايران ، سازمان جنگل1346( قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي مصوب 2موجب ماده )به

همراه مؤسسات تابع آن و توأم با كليه دارايي و بودجه و كاركنان مربوط، به وزارت منابع طبيعي به

 منتقل شد. 

و سپس  1348( قانون ياد شده، مؤسسه تحقيقات منابع طبيعي در سال 5در اجراي ماده )

 وابسته به وزارت منابع طبيعي شدند. 1349صندوق عمران مراتع در سال 

هاي وزارت كشاورزي و منابع ( قانون تجديد تشكيالت و تعيين وظايف سازمان1طابق ماده )م

، وزارت منابع طبيعي منحل و كليه كاركنان و 1350طبيعي و انحالل وزارت منابع طبيعي مصوب 

 ها و مؤسسات و واحدهاي وابستهتشكيالت و وظايف و اختيارات و اعتبارات و دارايي آن وزارت و شركت

به آن و صندوق عمران مراتع به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي منتقل يا وابسته شد. همچنين براساس 

منظور انجام وظايف و مقررات مربوط به حفظ و حمايت و احيا و توسعه و ( همان قانون، به2ماده )

ثه ساحلي و حفاظت هاي طبيعي و اراضي مستحدها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشهبرداري از جنگلبهره

ها و مراتع كشور تشكيل شد. سازمان مذكور داراي شخصيت آبخيزها، سازماني به نام سازمان جنگل

معاونت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي را  حقوقي و ذيحسابي مستقل بود و رئيس سازمان سمت

                                                 
، وظايف 1308جاي وزارت فوايد عامه مصوب ( قانون اجازه تأسيس وزارت طرق و شوارع و وزارت اقتصاد ملي به3. الزم به ذكر است براساس ماده )1

 هاست.و جنگل كار انداختن منابع ثروت مملكتي از قبيل شيالت و معادنطور كلي ..... و بهوزارت اقتصاد ملي به
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 برعهده داشت.

ي و منابع طبيعي به وزارت ( قانون تغيير نام وزارت كشاورز1براساس ماده ) 1356در سال 

كشاورزي و عمران روستايي و تجديد سازمان كشاورزي كشور، وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و 

وزارت تعاون و امور روستاها در يكديگر ادغام و وزارت كشاورزي و عمران روستايي تشكيل شد. در 

قوه مقننه رسيد. الزم به ذكر ها و مراتع به تصويب اساسنامه شركت سهامي خدمات جنگل 1352سال 

شوراي  ،1358ها و مراتع مصوب موجب اليحه قانوني انحالل شركت سهامي خدمات جنگلاست به

ها هاي آن به سازمان جنگلانقالب، شركت ياد شده منحل و كليه وظايف و اختيارات و اموال و دارايي

 و مراتع كشور منتقل شد.

، نام 1366ويب قانون تشكيل وزارت جهاد سازندگي مصوب بعد از پيروزي انقالب و در پي تص

وزارت كشاورزي و عمران روستايي به وزارت كشاورزي تغيير داده شد. سپس براساس ماده واحده 

، كليه امور مربوط به 1369هاي كشاورزي و جهاد سازندگي مصوب قانون تفكيك وظايف وزارتخانه

مراتع و شيالت( برعهده وزارت  ها،بع طبيعي )اعم از جنگلبرداري از مناحفظ، احيا، گسترش و بهره

هاي تابع و همان ماده واحده نيز مؤسسات و شركت« 1»جهاد سازندگي قرار گرفت و مطابق تبصره 

 هاي مزبور شدند.وابسته برحسب تفكيك وظايف، وابسته و تابع وزارتخانه

( قانون تجديد 2ها موضوع ماده )بخيزوظيفه حفاظت آ 31/4/1371شوراي عالي اداري در تاريخ 

را از وظايف  1350هاي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مصوب تشكيالت و تعيين وظايف سازمان

ها و مراتع كشور منتزع و به حوزه مركزي )ستاد وزارتخانه( و واحدهاي خارج از مركز سازمان جنگل

 وزارت جهاد سازندگي ملحق كرد.

هاي ياد شده ، با ادغام وزارتخانه1379شكيل وزارت جهاد كشاورزي مصوب موجب قانون تسپس به

هاي دولتي وابسته ها، مؤسسات دولتي و عمومي غيردولتي و شركت( آن، كليه سازمان4و براساس ماده )

هاي تابع وزارت جهاد كشاورزي محسوب شدند. همچنين ُمره سازمانهاي مذكور، در زو تابع وزارتخانه

هاي دولتي مذكور به تصويب شوراي ها و مؤسسات و شركتد كه هرگونه تغيير در جايگاه سازمانمقرر ش

 عالي اداري برسد.

وظايف مربوط به آبخيزداري را از حوزه ستادي  2/4/1381نهايت شوراي عالي اداري در تاريخ  در

و با اين انتقال، نام ها و مراتع كشور منتقل كرد وزارت جهاد كشاورزي منتزع و به سازمان جنگل

 ها، مراتع و آبخيزداري كشور تغيير يافت.سازمان مذكور به سازمان جنگل

 

 سازمان امور اراضي کشور  ج(

قانون نحوه احيا و واگذاري اراضي كشاورزي در حكومت جمهوري اسالمي ايران  1359ماه در فروردين
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 .تهيه و به تصويب شوراي انقالب رسيد

نحوه احيا و واگذاري اراضي كشاورزي در حكومت جمهوري اسالمي ايران ستاد در راستاي قانون 

هاي هفت نفره واگذاري زمين با هدف واگذاري اراضي موات و منابع ملي به روستائيان و تئمركزي هي

 .سيس شدأكشاورزان در سراسر كشور ت

نوني اعالم نمود. از مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه روند اصالحات ارضي را قا 1370در خرداد 

 .تشكيالت اصالحات ارضي در وزارت كشاورزي ساماندهي گرديد اين تاريخ مجدداً

هفت  هايهيئتستاد مركزي  از ادغام تشكيالت سازمان اصالحات ارضي و 1371ماه در بهمن

ازماني عنوان سسيس شد. سازمان امور اراضي كشور از اين تاريخ بهأاراضي كشور ت نفره، سازمان امور

مستقل و وابسته به وزارت كشاورزي )و پس از ادغام وزارت جهاد كشاورزي( با تنوعي از وظايف و 

 .كندمي هاي حاكميتي فعاليتموريتأم

موريتي سازمان در أهاي اصلي محوزه« حفظ كاربري، يكپارچگي، ساماندهي و توسعه اراضي»

 .هاي كشاورزي و غيركشاورزي استبراي طرحجهت مديريت بر اراضي كشاورزي و واگذاري اراضي 

مورخ  1د/9811بنا به پيشنهاد مشترک شماره  7/11/1375ت وزيران در جلسه مورخ ئهي

ماده واحده  «4» و «3»ي هاسازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد تبصره 27/10/1374

ا اساسنامه سازمان  1369ا مصوب  ي كشاورزي و جهاد سازندگيهاقانون تفكيك وظايف وزارتخانه

سازمان امور اراضي مؤسسه دولتي وابسته به وزارت كشاورزي است كه  امور اراضي را تصويب نمود

منظور انتظام بخشيدن به اجراي قوانين و مقررات مربوط به امور زمين در محدوده وظايف و به

هفت نفره واگذاري زمين و  هايهيئتاختيارات وزارت كشاورزي، ستاد مركزي واگذاري زمين و 

 .شده استهفت نفره واگذاري زمين تشكيل  هايهيئت

 

 ها، مراتع و آبخيزداري ساختار تشكيالتي و شرح وظايف سازمان جنگل. 4

رئيس سازمان كه باالترين مقام اجرايي سازمان است و سمت معاون وزير جهاد كشاورزي را نيز 

 معاونت شامل:  پنج داراي داراست،

 معاونت توسعه مديريت و منابع انساني، -

 معاونت حفاظت و امور اراضي، -

 مرطوب،معاونت مناطق مرطوب و نيمه -

 خشك،معاونت مناطق خشك و نيمه -

 معاونت آبخيزداري. -

هاي اين سازمان در سط  فعاليت ، مرتع و آبخيزداري بوده،عالي جنگل دفتر به انضمام شوراي
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 گردد.اجرا مي و پيگيري هااداره كل منابع طبيعي استان كشور توسط

 

 اهداف و وظايف

هاي طبيعي و ها و مراتع و اراضي جنگلي و بيشهبرداري از جنگلتوسعه و بهره ،حفظ و حمايت، احيا

 .هاي كشورمستحدثه ساحلي، حفظ و حمايت و اصالح خاکاراضي 

 

 کشور و شرح وظايف سازمان امور اراضي ساختار تشكيالتي. 5

رئيس سازمان كه باالترين مقام اجرايي سازمان است و سمت معاون وزير جهاد كشاورزي را نيز 

 :باشدذيل ميمعاونت  سه داراي داراست،

 اراضي، و ساماندهي معاونت توسعه -

 كشاورزي، اراضي و يكپارچگي معاونت حفظ كاربري -

 .منابع و توسعه ريزيبرنامه معاونت -

 

 و وظايف  اهداف

 :از است هدف سازمان عبارت

درخصوص  ريزي و تعيين خط مشي در حدود وظايف سازمان و انجام وظايف محول شدهبرنامه

 .وزارت كشاورزي در سط  كشورشهري مشمول حوزه فعاليت و اختيارات غيركليه اراضي 

 :از است وظايف اساسي سازمان در حدود وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي عبارت

اقدامات و تكاليف قانوني مرتبط با هدف سازمان كه توسط مراجع  ،انجام كليه وظايف (الف

 .شودمي ذيصالح برعهده وزارت كشاورزي يا سازمان گذاشته شده يا

منظور حفظ حقوق دولت در هر يك از انواع اراضي مشمول قوانين الزم به انجام اقدامات (ب

 .حوزه وظايف و اختيارات وزارت كشاورزي مربوط به

حفظ يكپارچگي اراضي  ،هاي شرعي و قانونيتهيه و تدوين مقدمات الزم براي تثبيت مالكيت (ج

 .و حفظ كاربري اراضي كشاورزي با رعايت حقوق متقابل مردم و دولت

اجراي قوانين و مقررات مربوط به اصالحات ارضي و رفع اشتباهات ناشي از واگذاري و حل  (د

 .اختالف موجود در اين زمينه

 آوري اطالعات مربوط به اراضي كشاورزي كشور و تهيه تنظيم شناسنامه برايمطالعه و جمع (ها

 .اين قبيل اراضي

http://www.frw.org.ir/frmContents_fa-IR.aspx?CategoryID=177
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 بهاگذاري اراضي مشمول قوانين مربوط طريق تملك و و از كمك به توسعه سط  زير كشت (و

 .وظايف سازمان

 .زمين از طريق واگذاري زمينزمين و كميان بيئغلي براي روستاشهاي ايجاد فرصت (ز

ي مختلف كشاورزي از هاالتحصيالن رشتههاي مناسب براي تحصيلكردگان و فارغايجاد فرصت (ح

 .طريق واگذاري زمين

 .باغباني و نظاير آنها ،هاي زراعيواگذاري زمين براي طرح (ط

 

 ساختار تشكيالتي و شرح وظايف سازمان حفاظت از محيط زيست. 6

شود و با جمهور ازسوي او انتخاب ميعنوان معاون رئيساين سازمان با مديريت رئيس سازمان كه به

 شرح:پنج معاون به

 معاونت محيط زيست انساني، -

 زيستي،معاونت محيط طبيعي و تنوع  -

 معاونت محيط زيست دريايي، -

 معاونت آموزش و پژوهش، -

معاونت توسعه مديريت و امور مجلس، همراه با يك آموزشكده حفاظت محيط زيست و  -

 دهند.ها ساختار اصلي سازمان را تشكيل ميعالي محيط زيست و اداره كل استاندبيرخانه شوراي 

 

 اهداف و وظايف

 به ترتيب اهميت عبارتند از: مهمترين اهداف سازمان 

منظور حفاظت از محيط زيست و تحقق اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به -

 مندي درست و مستمر از محيط زيست و همسو با توسعه پايدار، تضمين بهره

 ، پيشگيري و ممانعت از تخريب و آلودگي محيط زيست -

 زيستي كشور. حفاظت از تنوع -

 شود:ن اهداف با شرح وظايف زير پيگيري مياي

 هاي مختلف محيط زيست،مطالعه عوامل مخرب و آالينده -

محيطي براي هاي زيستهاي سازگار با محيط زيست و ارائه دستورالعملكارگيري فناوريبه -

 هاي انساني،كشاورزي و سكونتگاه يابي محل استقرار واحدهاي صنعتي بزرگ،مكان

 بومي باال،هاي بحراني با ارزش زيستشناسايي و تعيين زيستگاه -

 المللي در زمينه محيط زيست،اي و بينهاي منطقهگسترش همكاري -
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برداري از منابع آب، محيطي براي مديريت و بهرهتهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست -

يي، صنعتي و كشاورزي، كنترل دخالت در هاي شهري، روستاخاک، هوا، مديريت پسماندها و زباله

 هاي طبيعي آنها،ها برحسب ظرفيتاكوسيستم

 محيطي،گسترش آگاهي زيست -

هاي ها و نمايشگاههاي گياهي و جانوري از طريق ايجاد موزهآوري، نگهداري و نمايش گونهجمع -

 مختلف،

 محيطي.ها به منابع زيستندهقانوني براي پيشگيري و منع ورود آالي اعمال نظارت و دخالت -

 

 مراحل کلي ادغام سازماني . 7

 تواند انجام شود:طور معمول، فرآيند ادغام سازماني به سه شكل ميبه

تري سازمان با مأموريت يكسان در كنار يكديگر قرار گرفته و سازمان بزرگ الف( تجميع )سه

 وجود خواهد آمد(،بههاي گذشته شود كه در نهايت مجموع سازمانتشكيل مي

هاي مختلف تركيب شده يا حذف ب( تلفيق )اجزاي موازي يا داراي وظايف مشابه در سازمان

 تر از مجموع سه سازمان گذشته است(،، سازمان جديد كمي كوچكشوند. در اين حالتمي

منابع ترين شكل تحول سازماني در شرايط ادغام است كه در آن امكانات، ج( بازمهندسي )كامل

هاي هاي سازماني براي ساختن يك سازمان جديد براساس مأموريتانساني و فيزيكي و موجوديت

 گيرند(.معين مورد استفاده قرار مي

صورت متوالي رخ دهند و در اين توانند در يك فرآيند تكاملي نيز بههمچنين اين سه مرحله مي

وري افزايش شود، كارآيي، اثربخشي و بهره سوي بازمهندسي حركتحالت هر چه از شرايط تجميع به

 خواهد داشت. 

 

 بررسي تطبيقي مديريت منابع طبيعي و محيط زيست در ساير کشورها. 8

دهد كه در بسياري از كشورها، مديريت محيط زيست و منابع طبيعي )و حتي منابع ها نشان ميبررسي

 ان به موارد زير اشاره كرد:توعنوان مثال ميپايه( از مديريت كشاورزي جداست. به

 ها و منابع طبيعي(،ا تركيه )وزارت جنگل

 ا چين )وزارت حفاظت از محيط زيست(،

 ا بلغارستان )وزارت محيط زيست و آب(،

 ا مالزي )وزارت محيط زيست و منابع طبيعي(،
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 ها(،ا هند )وزارت محيط زيست و جنگل

 ا ژاپن )وزارت محيط زيست(،

 محيط زيست(،ا نيوزيلند )وزارت 

 ا روماني )وزارت محيط زيست و توسعه پايدار(،

 ا سوئد )وزارت محيط زيست(،

 ا كره جنوبي )وزارت محيط زيست(.

اگرچه بايد توجه داشت كه اقتضائات اداري و شرايط محيطي در كشورهاي مختلف متفاوت است، 

برداري و متولي توليد و بهرههاي گونه كه اشاره شد، تفكيك بين سازمانرسد هماننظر مياما به

طور كلي، از اين مقايسه و ساير موارد ذكر باشد. بهسازمان نظارتي و حفاظتي بيشتر مورد توجه مي

 توان نتيجه گرفت كه:شده، مي

 تواند راهبردي مورد توجه و مناسب باشد. برداري و حفاظت مي، تفكيك سازماني بين وظايف بهرهاول

حفاظتي در يك دستگاه )كه درحال حاضر نيز در قالب سازمان حفاظت  ، تجميع وظايفدوم

 تواند راهبرد مناسبي باشد. اي صورت گرفته است( مياندازهمحيط زيست در ايران تا 

 دليل ساختار و تشكيالت آنها نيست. هاي متولي محيط زيست در ايران لزوماً به، كارآمدي دستگاهسوم

 

 هاادغام سازمانارزيابي موضوع . 9

بر پايه پژوهشي كه . ، منابع طبيعي و محيط زيست ناميدبآ توان قرن بحرانرا مي 21قرن بدون شك 

گرماي  2006تازگي ازسوي يك پروفسور دانشگاه آريزونا صورت گرفته، در دهه منتهي به سال به

 ملل سازمان گزارش براساس سابقه بوده است.سال گذشته بي 1300كم در طول نيمكره شمالي دست

 2025 رود تا سالانتظار مي و خواهند شد مواجه با كمبود آب كشور جهان 31 نزديكاي در آينده

 .قرار بگيرند آب كمبود جدي در شرايط جهان جمعيت از دوسوم بيش ميالدي

 5 شود.مي برده نام در آينده آب درگير بحران كشورهاي تريناز بزرگ عنوان يكيبه از ايران

 1750ميليارد مترمكعب كسري ساليانه مخازن آب زيرزميني كشور است و سرانه آب كشور از 

ميليون هكتار از  13انه بيش از يسالمترمكعب كاهش يافته است.  1500به  1380مترمكعب سال 

 رود.تخريب شده و از بين مي هاي مرطوب مناطق گرمسير جهاناراضي جنگل

 دهدها نشان ميمطالعه فسيل پيوندد،وقوع ميهب در زمينه تنوع زيستي ترين تغييراتسريع

 سراسر در روزانه .ها در گذشته استها يكصد برابر بيشتر از ميزان نابودي گونهسرعت نابودي گونه

ت . همچنين آلودگي هوا و ضايعاشوده گياهي و جانوري نابود ميگون 150 از بيش جهان

 ترين موضوعات هستند. كنندهمحيطي شهري و صنعتي از نگرانزيست
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بنابراين توجه به منابع طبيعي و حفاظت از محيط زيست بر همه مردم و دولتمردان امري بسيار 

هاي موجود و بديهي است، اما نكته مهم و قابل توجه كاركرد نهاد دولت و ملت در شناسايي پتانسيل

ها و همچنين ها و ايجاد فرهنا دوسويه در جهت تقويت زيرساختبحران شناخت عوامل تهديد و

صورت نه تنها امانتداران مناسبي براي نسل آينده انداز روشن است، در غير اينتدوين يك چشم

 بلكه زندگي نسل كنوني نيز در معرض خطر جدي است. ،نيستيم

اي بوده است و شايد خود گيري تا به امروز دچار تغييرات گستردهسازمان، از شكل سهتاريخچه اين 

دليل بر حساس بودن اين موضوع است كه هر تغييري كه مؤثر نبوده يا نتايج الزم را دربر نداشته خود 

ولتي تا هايي كه در نتيجه اين تغييرات بر جامعه از بخش دزمينه تغيير بعدي را فراهم كرده است. هزينه

زدگي، عدم وجود تحقيقات قوي علمي و شود بر همگان پوشيده نيست، ضمن اينكه سياستمردم وارد مي

هاي هاي انجام شده و برنامهمنصفانه فعاليت، نقد غيركارشناسانه، عبور سريع از بحران به هر قيمت ممكن

 باشد.ي ناپايدار كشور ميهاهاي زودگذر و همچنين مديريترو از مهمترين عوامل برنامهپيش

بدون شك شرايط فعلي كشور نسبت به استانداردهاي جهاني فاصله زيادي داشته و مهمتر اينكه 

شود. بنابراين شرايط فعلي نه تنها درخور شأن و هر ساله در بعضي از پارامترها بر اين فاصله افزوده مي

 باشد.ميمنزلت كشور اسالمي ايران نبوده، بلكه بسيار اسفبار 

توان به بعضي از ها، ميهاي هر يك از سازمانعهها و زيرمجموبا مرور مجدد شرح وظايف معاونت

هاي اصلي كشور عنوان مثال اگر چه يكي از بحرانبرد. به هاي فعلي آنها پياشكاالت مهم در ساختار

ا در قالب دفتري زير نظر درصد مساحت كشور( ولي مديريت اين بخش تنه 20زايي است )پديده بيابان

. همچنين با مقايسه سرفصل شرح وظايف چند دفتر، شودخشك اداره ميمعاونت مناطق خشك و نيمه

، مطالعه و شناسايي عنوان مثال نقش دفتر مميزي اراضيشود. بهتشابه كاري آنها به وضوح روشن مي

شده، ازسوي ديگر انجام مطالعات الزم و  منابع ملي كشور اعم از جنگل و مرتع و بيابان در نظر گرفته

سي به دفتر جنگلداري واگذار شده، اين درحالي است شناشناسايي منابع جنگلي كشور از نظر جنگل

هاي جنگلي، شناسي، جنگلداري، جنگلكاري و ايجاد پارکكه شناسايي منابع جنگلي از نظر جنگل

ترين ذكر است اين دفاتر، اصليور است. الزم بهعنوان اصلي شرح وظايف دفتر امور منابع جنگلي كش

باشند. همچنين با وجود اهميت گياهان ها فعال ميمقام تصميم و اجرا را دارند كه زير نظر معاونت

دارويي، اين بخش هنوز متولي خاصي ندارد. در سازمان محيط زيست با وجود آنكه يكي از سه ركن 

آوري، نگهداري و ي تنها در شرح وظايف سازمان به جمعآن حفاظت از تنوع زيستي كشور است ول

هاي مختلف بسنده شده است، در ها و نمايشگاههاي گياهي و جانوري از طريق ايجاد موزهنمايش گونه

العاده كه در منابع ژنتيكي ايران ، حفاظت و استفاده پايدار از اين تنوع ژنتيكي فوقشناساييكه صورتي

نژادي براي موفقيت هر برنامه بهش بااليي در اقتصاد آينده كشور داشته و همچنين ارز شودمشاهده مي

 . و يا بيوتكنولوژي امري حياتي است
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، دهد كهو نقاط اشتراک و افتراق آنها نشان مي هابندي ساختار و شرح وظايف اين سازمانجمع

و آبخيزداري و سازمان امور ها، مراتع هاي حفاظت از محيط زيست و جنگلهمبستگي بين سازمان

داراي ابعاد مهمي است كه بايد با نگاه دقيق و  ها، اما موضوع ادغام سازمانباالست نسبتاًكشور  اراضي

ها در جهت حفظ و پايداري منابع كارشناسانه به آن توجه كرد. اگرچه برآيند فعاليت سازمان جنگل

نگهداري است و رويكرد اصلي آن توسعه منابع ولي رسالت آن فراتر از حفظ و  ،طبيعي كشور است

هاي بسياري تا به طبيعي كشور است )گرچه ممكن است در رسيدن به اين هدف عاليه خود ضعف

عنوان امروز داشته باشد(. نكته قابل توجه جايگاه سازمان محيط زيست و گستره فعاليت آن است كه به

دولتي به محيط زيست به گستره كل اي دولتي و غيرهرساني همه آحاد سازماناهرم كنترل در آسيب

المللي و در ابعاد مختلف منابع طبيعي اعم از آب، هوا، خاک، تنوع زيستي و... كشور و حتي حيطه بين

ها باشد تا بتواند باشد و لذا بدون شك بايد جايگاه آن باالتر از همه نهادها و وزارتخانهگر مينظاره

خود را عملياتي و نظارت دقيق و قوي اعمال كند. بنابراين اگر ادغام در جهت تقويت فرهنا  نظرات

عنوان يك بازو و همچنين ترفيع و ها، مراتع و آبخيزداري بهاي در زيرمجموعه حوزه جنگلتوسعه

ارزش عنوان بازوي ديگر باشد، از تقويت جايگاه كنترلي و نظارتي سازمان حفاظت از محيط زيست به

بسيار بااليي برخوردار بوده ولي اگر بنا بر هضم يكي در ديگري باشد و تنها به كوچك شدن ساختار و 

 كند. تشكيالت توجه شود عواقب بسيار وخيمي را در پي داشته و هر دو سازمان را ناكارآمد مي

 

 ارزيابي طرح از منظر مديريتي. 10
 

م بر يك كشور ياك سيساتم و نظاام چنادوجهي اسات كاه       بوروكراسي و نظام اداري و اجرايي حاك .1

 اداريغيير و تحول سااختاري هماواره در نظاام    تتشكيالت و سازمان كار آن تنها يك جزء از آن است. 

اند تا از اين طرياق  هاي مختلف كوشيدهها در دورهحل اساسي مورد توجه بوده و دولتعنوان يك راهبه

. تغييرات تشكيالتي متعادد و متناوع نشاانگر ايان گارايش      كنندنظام اداري را متحول ساخته و اصالح 

كااركرد   و اي كه در اين ميان مغفاول ماناده نحاوه عملكارد    متوليان ساختار كالن دولت است. اما نكته

، حاصال  اسات آنكه ناشي از نقص ساختاري  ضمني اداري كشور ها. مشكل سازماناستساختار دولت 

هاي اجرايي، نامشخص بودن يا ابهام هاي مديريتي مديران دستگاهها و روشضعف سبك رهبري و نظام

هاا و  فنااوري ، و مسائل مربوط به ماديريت مناابع انسااني    انگيزگي نيروي كاردر اهداف و راهبردها، بي

كاه  ضاعيف و نظااير اينهاسات    فرهناا ساازماني   ، ضعف مديريت منابع، امور هاي ناكارآمد انجامشيوه

براساس ايان چنانچاه هادف سارآمدي و     ديربازده است. از نظر زماني و  تردشوارتا حدودي  اصالح آنها

نشان داده شده سااختار ساازماني    يلذگونه كه در شكل بخشي به نظام اداري مدنظر باشد، همانتعالي

اناداز  نهايت تحقاق چشام  در اي و ي از عوامل توانمندساز براي تحقق اهداف توسعهنظام اداري فقط يك

 ساله كشور است. بيست
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PEOPLE (9%) 

PARTNERSHIPS AND  

POLICY & STRATEGY 
(8%) 

 انسانی نیروی انسانی نیروی

 روابط و منابع

 رهبری 

 و 

 مدیریت

 استراتژی

 فرآیندها

 نتایج توانمندسازها

PEOPLE (9%) کار انجام فناوری 

های توسعه ارتقای شاخص

اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و 

 سیاسی کشور

PEOPLE (9%) سازمانی ساختار 

دستیابی به 

انداز اهداف چشم

 ساله نظامبیست

 ايعوامل توانمندساز تحقق اهداف توسعهشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احكام قانوني كه تاكنون در باب تهيه تشاكيالت كاالن دولات وضاع شاده دولات را متاولي و         كليه .2

را برعهده مجلس شاوراي اساالمي    مسئول تهيه تشكيالت كالن دولت قرار داده است، لكن تصويب آن

نهاده است. سوابق حقوقي حكايت از آن دارد كه تهيه تشكيالت كالن دولت بادون ماديريت و تصادي    

گيارد كاه اصاواًل در تهياه هار ناوع سااختار و        پذير نيست. اين الزام از آنجا سرچشمه ماي امكاندولت 

پوشي است. بنابراين ناه تنهاا مشااركت، بلكاه     تشكيالت، مشاركت فعال سازمان ذيربط غير قابل چشم

قاوه  هاا و مراجاع خاارج از    ناپذير است. سازمانهدايت و رهبري دولت در تهيه تشكيالت كالن اجتناب

هاا و ابعااد مختلاف دساتگاه گساترده دولات،       مجريه نيز به شرط دارا بودن شاناخت عيناي از ويژگاي   

 توانند در اين زمينه به دولت كمك نمايند.مي

مطابق اصل هفتادويكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسالمي در عموم مسائل و در حادود مقارر در   . 3

براين مجلس حاق وضاع قاانون در اصاالح تشاكيالت كاالن       تواند قانون وضع كند. بناقانون اساسي مي

مال كنايم متوجاه خاواهيم شاد كاه       أاما اگر در بعضي از اصول ديگر قانون اساسي ت ،دولت را هم دارد

جمهور طور ضمني حقوقي هم براي قوه مجريه در نظر گرفته شده است. اصل يكصدوسيزدهم، رئيسبه

دارد. اصال  مي كشور و مسئول اجراي قانون اساسي اعالم ماي ترين مقام رسرا پس از مقام رهبري عالي

جمهاور  وششم مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي را برعهاده رئايس  يكصدوبيست

جمهور و وزرا را مسئول تعياين برناماه و خاط مشاي     وچهارم رئيسمحول كرده است. اصل يكصدوسي

اماا از يكاي از    ،توان اين همه مسائوليت را برعهاده داشات   نه ميشناسد. چگودولت و اجراي قانون مي

مهمترين لوازم ايفاي مسئوليت، يعني تدوين تشكيالت كاالن ياا حاداقل حاق مشااركت در ايان كاار        

شاان  دهد كه آرا و نظارات جمهور و دولت اين حق را به آنها ميهاي قانوني رئيسبهره بود. مسئوليتبي

 تفاده قرار گيرد.  در تدوين قانون مورد اس
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 ارزيابي طرح از منظر حقوقي. 11

هاي ياد شده سازمانوظايف و اختياراتي كه طبق قوانين برعهده »در متن طرح پيشنهادي تكليف  .1

موجب قانون اين وظايف به وزارتخانه جديد منتقل مشخص نشده است. حال آنكه بايستي به «است

 .گردد

با تشكيل وزارتخانه جديد الزم است كه قانون شرح وظايف آن تهيه و به تصويب مجلس شوراي  .2

 اي به اين موضوع نشده است.  اسالمي برسد كه در طرح پيشنهادي اشاره

 

ها، هاي حفاظت محيط زيست و سازمان جنگلمزايا و معايب طرح ادغام سازمان. 12

 مراتع و آبخيزداري کشور

و سازمان امور اراضي كشور و سازمان حفاظت از  ها، مراتع و آبخيزداريسازمان جنگلطرح ادغام 

 شرح زير است:محيط زيست داراي مزايا و معايبي به

 

 هامزاياي ادغام سازمانالف( 

 .مديريت متمركز و هماهنا بر منابع طبيعي و محيط زيست كشور .1

 .گذاري بخش خصوصيسرمايه برداري از مشاركت مردمي و توانافزايش بهره .2

 .خدمات محيط زيست در امر در امر توليد، اقتصاد، صادرات و منابع طبيعي پويايي و كارآفريني .3

افزايش توان نظارتي قوه مقننه بر عملكرد سازمان حفاظت از محيط زيست، در صورتي كه ساختار  .4

 صورت وزارتخانه باشد.جديد به

 

 معايب طرح ادغامب( 

سط  ديگر هم هااين سازمانكه سازمان حفاظت محيط زيست، در صورتي قدرت الزمكاهش  .1

 شود.ها وزارتخانه

 هاي زماني و اقتصادي در جهت عملياتي كردن اين تغيير.صرف هزينه .2

اي هاي هزينهوجود آمدن سرفصلايجاد يك وزارتخانه احتمالي و ايجاد يك ساختار جديد و به. 3

 لت.جديد در دو

 رئيس سازمان جديد و به تبع آن اعمال نظارت كمتر. ينظارتوظايف افزايش حيطه  .4
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 و مراتع هاجنگل داليل مخالفت با طرح ادغام سازمان حفاظت محيط زيست با سازمان. 13

 و سازمان امور اراضي کشور  بخيزداريآ

مذكور ارتباط زيادي با يكديگر دارند، اما ي هاوجود آيد كه بخشامكان دارد در نگاه اول اين تصور به .1

هايي كامالً متفاوت و بعضاً در برخورد با عناصر طبيعي نظير گياهان و جانوران ديدگاه هااين بخش

بردار است كه نگاه آن به منابع طبيعي بيشتر در متناقضي دارند. وزارت جهاد كشاورزي دستگاهي بهره

نگر با هدف جلوگيري از گاه محيط زيست نگاهي آيندهكه نپي منفعت اقتصادي است درحالي

هاي آينده است، بدون آنكه منكر توسعه و رفع رويه و حفظ منابع طبيعي براي نسلبرداري بيبهره

 نيازهاي انسان باشد.

سازمان حفاظت محيط زيست به همان ميزان كه با وزارت جهاد كشاورزي مرتبط است با بسياري . 2

، ، وزارت نيروهاي اجرايي نظير وزارت صنايع و معادن، وزارت راه و ترابريها و دستگاهوزارتخانهاز 

بايست با تمامي اين وزارت نفت و... نيز ارتباط دارد، لذا اين شبهه پيش خواهد آمد كه اين سازمان مي

 ها ادغام شود. وزارتخانه

مرتبط با موضوع محيط زيست و منابع طبيعي در ايران اصول ميدر قانون اساسي جمهوري اسال. 3

كننده يتداعقالب اصول مستقل بيان گرديده كه بر اين اساس مطابق تفسير حاكم، اصل پنجاهم 

از  شيكه ب يبيو تخر ي)هر آلودگ يبردبار تيظرف ،(يبعد يها)نسل امروز و نسل داريمفهوم توسعه پا

 بيتخر ، ممنوعيتندهيآ يبرا يزيرطرح برمبتني ستيز طيحفاظت مح، باشد( ستميبرد اكوس تيظرف

به اشاره شده و هم  يانسان ستيز طياصل هم به مح نيا در .باشدميبدون امكان جبران  يو آلودگ

قانون اساسي كه مبناي تشكيل  وهشتمچهلي اشاره دارد حال آنكه طبق اصل عيطب ستيز طيمح

از منابع طبيعي و استفاده برداري موضوع تعيين نحوه بهرهباشد ميساختارهاي مرتبط با منابع طبيعي 

كه با توجه به اضداد ماهيت حاكميتي و  باشدمورد اشاره مي هااز درآمدهاي ملي در سط  استان

وهشتم قانون اساسي حفاظتي منابع پايه ناظر بر اصل پنجاهم قانون اساسي با رويكرد اصل چهل

 باشد.امكان ادغام ميسر نميبرداري از منابع بر بهرهمبتني

ي محيط زيست و هاي كلي نظام موضوع سياستهابه تبع قانون اساسي در تدوين و ابالغ سياست. 4

صورت كامالٌ مستقل از يكديگر توسط مقام معظم رهبري ابالغ گرديده است كه بر اين منابع طبيعي به

بايست تابعي از اصول مرتبط با آن در قانون ميي كلي نظام در هر حوزه هااساس از آنجا كه سياست

يد محوريت آن بر اصولي ؤم ي كلي نظام در حوزه محيط زيستهالذا تحليل سياست ،اساسي باشد

عدالت و  تيسالم و رعا ستيز طيمنظور برخوردار ساختن جامعه از محبه يستيز طياصالح شرانظير 

 نظام صالحي كلي منابع طبيعي براساس اهااستي بوده حال آنكه شالوده ساختاري سينسل نيحقوق ب
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 باشدمي آن حفظ و توسعه براي و تالش منابع اين ناپايداري و مهار عوامل طبيعي از منابع برداريبهره

ي كلي منابع طبيعي هاحاكميتي و ماهيت سياست –ي محيط زيست حفاظتي هاكه ماهيت سياست

 .باشدميبرداري بهره –اجرايي 

يد مستقل بودن و متفاوت بودن ؤالخصوص از برنامه سوم تا پنجم مي توسعه كشور عليهاتحليل برنامه. 5

كه مفاد مرتبط با محيط زيست داراي  به نحوي است،مفاد مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي كشور 

آنكه مفاد مرتبط با منابع باشد حال ميبا شعاع عملكردي بخشي و فرابخشي  نظارتيماهيت حاكميتي و 

 باشد.ميسازماني برداري پايدار و با وظايف بخشي و درونطبيعي جنبه حفظ و احيا براي بهره

 تحليل قوانين و مقررات تشكيل سازمان حفاظت محيط زيست نظير قانون حفاظت و بهسازي .6

بهبود و بهسازي محيط زيست و  ،مندي اين سازمان بر حفاظتكيد وظيفهأيد تؤمحيط زيست م

پيشگيري و ممانعت از هر نوع آلودگي و هر اقدام مخربي كه موجب برهم خوردن تعادل و تناسب 

عنوان يك که بر اين اساس سازمان حفاظت محيط زيست بهباشد ميمحيط زيست است 

ي مرتبط هايتمتولي حفاظت و بهسازي محيط زيست بوده و نظارت بر كليه فعال دستگاه حاکميتي،

تنوع زيستي و منابع طبيعي را برعهده دارد با توجه به نقش حاكميتي و نظارتي  ،هوا، خاک ،با آب

و  هاهدف نظارت بر عملكرد ساير وزارتخانهبا  اين سازمان، سازمان حفاظت محيط زيست

معاون عنوان در جايگاه سازماني مستقل به ثيرگذار بر محيط زيستأهاي اجرايي تدستگاه

 .قرار گرفته است هاباالتر از ساير وزارتخانه ،جمهوريسئر

در اكثر  .اين جايگاه امكان تحقق حاكميت دولت در حفظ محيط زيست را فراهم نموده است .7

آنها  شود كه در بيشتركشورهاي دنيا محيط زيست تحت عنوان سازماني مستقل يا وزارتخانه اداره مي

 .كشور بررسي شده( 74كشور از  30) تنهايي استفاده شده استاز عنوان محيط زيست به 

اجرايي و عامليتي دولت به بخش خصوصي مطابق با اصل  با عنايت به ضرورت واگذاري امور .8

 ،ي كشاورزيهاي اجرايي دولت در بخشهاواگذاري بسياري از فعاليت ،قانون اساسي وچهارمچهل

ناپذير خواهد بود كه با آب و محيط زيست و منابع طبيعي به بخش خصوصي امري اجتناب ،شيالت

لذا ضرورت وجود يك دستگاه  .انداز محقق شودبايست در افق چشممي منويات مقام معظم رهبري

يي كه هاحاكميتي و نظارتي مقتدر و توانمند جهت تحقق حاكميت دولت بر منابع زيستي و فعاليت

 .شودمي آورند بيش از پيش احساسمي اليندگي و تخريب محيط زيست را فراهمموجبات آ

منشور حقوق شهروندي درخصوص حق محيط زيست سالم و  115لغايت  113با توجه به مفاد  .9

برعهده  در حوزه محيط زيست فيو تكال هامسئوليتدر مقابل  ييامروزه پاسخگو ،توسعه پايدار

مطرح است كه در نبود آن  ياز حقوق شهروند يعنوان حقسالم به ستيز طيدولتمردان است مح

 ،يروح يآلوده سالمت ستيز طيو مح ستيز طيمح بيتخر و دهيحاصل نگرد ياحقاق حقوق شهروند
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به  ديابتدا با يشهروند يطيمحستيحقوق ز از تيحما ياندازد. براميشهروندان را به مخاطره  يروان

دولتمردان و  يحقوق ازسو نيا تيو محدوده رعا يشهروند يطيمحستيشهروند و حقوق ز فيتعر

 بهتر آن است جهينت توان به مرزها محدود نمود. درميرا ن ستيز طيمح يشهروندان پرداخت. ول ريسا

شهروندان در  يطيمحستيدفاع از حقوق ز گاهيپا نيو بهتر ستينگر محيط زيستكالن به  ديكه با د

محور و مسئول در حوزه محيط زيست براي احقاق اين حقوق بين نسلي درجه اول وجود دستگاه

صورت هبر حذف دستگاه مسئول محيط زيست بباشد كه براساس طرح پيشنهادي مذكور عالوهمي

خاص سبب ايجاد زمينه براي حذف عناويني نظير توسعه پايدار، اقتصاد سبز، ديپلماسي محيط زيست، 

 .نا توسعه آتي كشور و ابطال اصل پنجاهم قانون اساسي خواهد گرديدارزيابي راهبردي و... از فره

يكپارچگي مديريت بر منابع تجديدپذير و تجديدناپذير و ايجاد يك دستگاه اجرايي واحد بدين  .10

يي از قبيل؛ سازمان هواشناسي، سازمان شيالت و آبزيان، هاسازمان يمنظور، مستلزم چينش يكجا

 ها، مراتع و آبخيزداري، سازمان امور اراضي، وزارت جهادو، سازمان جنگلوزارت نفت، وزارت نير

يي آپذير نيست و كارباشد كه امكانكشاورزي، بخش معادن در وزارت صنعت، معدن و تجارت و ... مي

هاي فوق ادعاي مطرح شده در طرح و كارآمدي الزم را نيز نخواهد داشت، لذا ادغام بخشي از دستگاه

 سازد.دود ميفوق را مر

ه نشده است و كارآمدي و ئافزايي سازماني، پس از ادغام تشكيالتي ارادر طرح پيشنهادي داليل هم. 11

 اي از ابهام است.اثربخشي سازمان پيشنهادي در هاله

بر ناكارآمدي در طرح پيشنهادي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسالمي داليل متقن مبني .12

ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان فعلي و ارجحيت ادغام سه دستگاه سازمان جنگلساختار سازماني 

فرض كارآمدتر لذا پيش ،ه نشده استئسازي سازماني ارازيست و سازمان امور اراضي در چابك محيط

 بودن تشكيالت پيشنهادي جديد، جاي ترديد جدي دارد. 

مين امنيت غذايي كه در أك اجزاي اصلي آن، به تبا جداسازي مديريت منابع پايه توليد و تفكي .13

هاي كلي هاي دولت و وظيفه بخش كشاورزي و منابع طبيعي بوده و در سياستزمره مهمترين رسالت

اي مواجه باشد، خدشه وارد شده و كشور را با مشكالت عديدهكيد ميأمقاومتي نيز مورد ت اقتصاد

 خواهد نمود.

با « محيط زيست و منابع طبيعي»هاي در ماهيت وظايف و فعاليتجدول زير بيانگر تفاوت . 14

 است:« كشاورزي»
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 «کشاورزي»با « محيط زيست و منابع طبيعي»هاي جدول تفاوت در ماهيت وظايف و فعاليت

 هاشاخص
وظايف و قلمرو محيط زيست و منابع 

 طبيعي
 کشاورزي

 ماهيت وظايف

احياي كامالً حاكميتي است و بر روي حفاظت و 

منابع طبيعي و پايه تأكيد دارد و حيطه وظايف 

هاي اجرايي كشور را شامل آن اغلب دستگاه

 شودمي

عموماً جنبه تصديگري داشته و بر روي 

حداكثر استفاده از منابع پايه توليد تأكيد 

دارد و حيطه وظايف آن صرفاً در چارچوب 

 بخش كشاورزي است

 مدت كوتاه مدتميانبلندمدت و يا  برداريدوره بهره

 بردارينظام بهره

هاي اكولوژيك و طبيعي پيروي عمدتاً از نظام

برداري كند و در بسياري موارد نظام بهرهمي

 مشخصي ندارد

صورت متمركز انجام يافته و بهكامالً نظام

 شودمي

 گذاريرويكردهاي سرمايه

نيازمند توجه دولت و استفاده از منابع عمومي 

ر مجموع بدون انگيزه براي است و د

 گذاري بخش غيردولتي استسرمايه

گذاري توسط بخش خصوصي انجام سرمايه

هاي دولت از محل استفاده از شود و كمكمي

ساير منابع )وجوه اداره شده و تسهيالت 

گذاري شود. انگيزه سرمايهبانكي( انجام مي

 براي بخش خصوصي قوي است

 الزامات تحقق اهداف

جنبه حفاظتي داشته و همواره در مقابل  غالباً

گيرد )مانند برداران قرار مينيازهاي سودجويانه بهره

برداري غيرمجاز از جلوگيري از تصرف اراضي و بهره

 هاي طبيعي(زيستگاه

غالباً جنبه تشويقي و حمايتي داشته و براي 

تأمين نيازهاي توليدي و اقتصادي مستلزم 

ي و تغيير كاربري بردارتصرف اراضي و بهره

 اراضي جنگلي و مرتعي است

 كننده منافع فردي استتأمين كننده منافع عموم جامعه استتأمين نفعانذي

 

كليه احكام قانوني كه تاكنون در باب تهيه تشكيالت كالن دولت وضع شده دولت را متولي و 

رعهده مجلس نهاده است. مسئول تهيه تشكيالت كالن دولت قرار داده است، لكن تصويب آن را ب

سوابق حقوقي حكايت از آن دارد كه تهيه تشكيالت كالن دولت بدون مديريت و تصدي دولت 

گيرد كه اصوالً در تهيه هر نوع ساختار و تشكيالت، پذير نيست. اين الزام از آنجا سرچشمه ميامكان

ا مشاركت، بلكه هدايت و پوشي است. بنابراين نه تنهمشاركت فعال سازمان ذيربط غيرقابل چشم

ها و مراجع خارج از قوه مجريه نيز ناپذير است. سازمانرهبري دولت در تهيه تشكيالت كالن اجتناب

توانند در اين ها و ابعاد مختلف دستگاه گسترده دولت، ميبه شرط دارا بودن شناخت عيني از ويژگي

 زمينه به دولت كمك كنند.

ها با توجه به وظايف و زمينه نيز گوياي اين امر است كه دولت رو در اينتجربه كشورهاي پيش

نمايند و حتي ممكن است ساختار هايي كه مدنظر دارند، ساختار و تشكيالت خود را طراحي ميبرنامه

ها دستخوش تغييرات قابل توجهي قرار گيرد. چرا كه هر دولت براي و تشكيالت دولت با تغيير دولت

 هاي خود نيازمند ساختار و تشكيالت متناسب با آن وظيفه است.ها و برنامهريتاجراي وظايف و مأمو
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 بنديجمع

ها و منابع طبيعي، هاي حفاظت از جنگلدهد كه مأموريتبررسي وضعيت موجود نشان مي .1

برداري پايدار از منابع )مانند زمين، آب و خاک و همچنين آبزيان(، حفاظت از منابع پايه و بهره

، هاها، تاالبهاي آبي مانند درياچههاي جنگل، مرتع و اكوسيستمويژه اكوسيستمها )بهاكوسيستم

بايست در آن نوع چيدمان سازماني تحقق يابد كه امر نظارت، نگهداري، توسعه و ها( ميرودخانه

 برداري در آن در يك تعادل منطقي قرار گيرند. بهره

هاي آن سازمان ، يك سازمان توليدي با توجه به اهداف كمّي مورد نظر در مأموريتبه اين ترتيب

شوند( موفقيت قابل ا حفاظت )كه اموري محدودكننده محسوب ميتواند در امر كيفيت توليد ينمي

برداري در ها و مراتع و آبخيزداري كشور، امر بهرههاي سازمان جنگلتوجهي داشته باشد. در مأموريت

باشد كنار حفاظت ديده شده است و در عين حال، اين سازمان زيرمجموعه وزارت جهاد كشاورزي مي

شود. در عين حال، در سازمان برداري( يك هدف اصلي محسوب مي)بهره كه در آن افزايش توليد

 شود.محيط زيست وظيفه حفاظت از منابع و محيط يك مأموريت اصلي تلقي مي

نكته كليدي در اين زمينه آن است كه مأموريت حفاظت در سازمان محيط زيست با مأموريت 

قرار گيرد و اين به شرطي است كه بازنگري يا  تواند در تعادلبرداري در سازمان ياد شده ميبهره

و  ها و مراتعهاي محيط زيست و جنگلبازمهندسي مجددي در حوزه اختيارات و مسئوليت سازمان

 سازمان امور اراضي صورت گيرد. 

هاي منابع طبيعي، كاهش منظور بهبود مديريت عرصهتوان نتيجه گرفت كه بهطور كلي، ميبه

ز تخريب، پررنا شدن مأموريت حفاظتي در خارج از سازمان )وزارت جهاد خسارت و ممانعت ا

ها و مراتع و كشاورزي( ضروري است. درواقع، بخش اعظم مأموريت كه درحال حاضر به سازمان جنگل

واگذار شده است، به خارج از اين سازمان واگذار شود.  كشور سازمان امور اراضي آبخيزداري كشور و

ادامه اشاره خواهد شد، در بسياري از كشورها نيز مديريت كشاورزي و مديريت  گونه كه درهمان

 اي قرار دارند. هاي جداگانهمحيط زيست و منابع طبيعي در سازمان

تواند پاسخگوي مقاصد اصلي از اين در اين زمينه همچنين بايد توجه داشت كه ادغام به تنهايي نمي. 2

تر در زمينه بهبود مديريت در حوزه بلكه ادغام خود بخشي از يك فرآيند بزرگ ،تغييرات سازماني باشد

 مورد مداخله )يعني محيط زيست و منابع طبيعي( است. 

هاي گوناگوني همراه گذشته از كسب نتايج مطلوب، تغييرات تشكيالت سازماني اغلب با هزينه .3

يروهاي انساني، از دست رفتن يا كاهش هاي مديريتي، دشواري جابجايي فيزيكي و نهستند. تنش

شوند كه ادغام و تجميع سازماني ها و بسياري از موارد ديگر باعث ميدسترسي به مستندات و بايگاني
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ويژه در شرايط فعلي، تلقي هاي چندان مطلوبي بهحلاي مانند چند سازمان راههاي گستردهدر مقياس

دليل ساختار و تشكيالت هاي مورد اشاره لزوماً بهسازماننشوند. همچنين بديهي است كه ناكارآمدي 

ها و فرآيندهاي ، قوانين و مقررات، ساختارآنها نيست، بلكه متأثر از عوامل ديگري مانند راهبردها

مرتبط با امور مالي و بودجه، ساختار و تركيب نيروي انساني، كارآمدي مديران و... است. در نتيجه، 

اشت كه با تغيير و جابجايي در تشكيالت يك سازمان بتوان گامي اساسي در رفع توان انتظار دنمي

تر و نگرشي ها و يا بهبود اساسي امور برداشت. تحقق اين اهداف نيازمند راهكارهايي جامعكمبود

 سيستمي به مقوله حفاظت از محيط زيست است. 

هاي برداري از جنگلري كشور )مانند بهرهها و مراتع و آبخيزداهاي سازمان جنگلبرخي از مأموريت .4

طبيعي و يا واگذاري اراضي براي تغيير به كاربري كشاورزي( عمالً در آينده نزديك مصداق چنداني 

هاي منابع طبيعي، منابعي محدود و رو به كاهش در برابر تقاضاي ها و عرصهنخواهند داشت. جنگل

ها، جلوگيري از خسارت بيشتر بوماصولي مانند حفظ زيست باشند. درواقع،نامحدود و رو به افزايش مي

ها )با توجه به برداري از جنگلجاي بهرههايي نظير زراعت چوب بهبه شرايط طبيعي، توسعه برنامه

هاي طبيعي برسند( اين امر را توانند به سازگاري و كيفيت محيطهاي مصنوعي نمياينكه جنگل

ها و مراتع، اين امور تا حد ينده تخريب و از دست رفتن جنگلآه روند فزنمايد كه با توجه بايجاب مي

هاي نوين، وري در كشاورزي )اعم از استفاده از تكنولوژيامكان متوقف شود. ازسوي ديگر، افزايش بهره

 شده و فشرده و...( مستلزم كاهش تغيير نرخ كاربري است.هاي كنترلتوسعه كشت

عنوان چالش مشترک هر سه سازمان است، براساس آمدي و اثربخشي بهبا توجه به اينكه كار .5

ها مربوط به ساختار و جايگاه سازماني آنها و برخي توان گفت كه بخشي از اين چالشها ميبررسي

ديگر مربوط به ساير عوامل ذكر شده و نيز نوع نظارت و پاسخگويي آنهاست. نگاهي گذرا به نمونه 

بايست اقدامات عاجلي هم در زمينه بهبود كارآيي و نيز بازنگري در كه مي دهدها نشان ميآمار

 .هاي ذكر شده صورت گيردمأموريت

ماهيت كار بسياري از واحدهاي دولتي )اقتصادي، صنعتي، معدني، بهداشتي، نظامي و...( مخرب . 6

سازمان حكومتي باالتر  باشد و نظارت بر آنها فقط از طريق يكمحيط زيست و براي جامعه زيانبار مي

كه شأن سازمان مزبور صرفاً در ها، مؤثر و كارساز خواهد بود، چرا كه بدون ترديد در صورتياز وزارتخانه

حد يك وزارتخانه باشد، قادر نخواهد بود به نحو احسن به وظيفه خود در حفاظت از محيط زيست 

ن تا حدودي در رديف يك سازمان اجرايي توابپردازد، لذا هرچند سازمان حفاظت محيط زيست را مي

هاي دولتي اين سازمان بايد وابسته به رئيس لحاظ ضرورت نظارت عاليه بر همه دستگاهدانست، اما به

  دولت باشد.

رو از جهات زيادي با ابهام مواجه است و بدون اينكه ناظر به كليه فارغ از نكته اساسي فوق طرح پيش .7
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بيان حكمي كلي موضوع را به حال خود رها كرده است. بدون ترديد صرف ادغام سه جوانب امر باشد با 

سازي دولت، تواند منجر به كوچكها، نميگونه تغييري در ساختار و صالحيتبيني هيچسازمان بدون پيش

 قانون (1) ماده به توجه با مثالعنوان عنوان يكي از اهداف عمده طرح بيان شده است، شود. بهكه به

 كه زيست محيط عالي شوراي نظر زير زيست محيط از حفاظت سازمان زيست، محيط بهسازي و حفاظت

شوراي مزبور واجد  .كندمي وظيفه انجام شودمي تشكيل جمهوررئيس رياست با و وزرا از تعدادي عضويت با

 تحت مناطقي تعيينموجب قانون مذكور مشخص شده است. ازجمله باشد كه بههايي ميبرخي صالحيت

 دقيق حدود تصويب و شده حفاظت منطقه و وحش حيات پناهگاه - ملي طبيعي آثار - ملي پارک عنوان

 محيط بهسازي و حفاظت قانون (8) ماده موضوع هايپروانه بهاي و اعتبار مدت و انواع تعيين، مناطق اين

 سازمان در حفاظت محيط زيست سازمان ادغام با حالو ... .  اشخاصه ب جايزه ياعطا با موافقت، زيست

 وزارتخانه است كشاورزي وزارت يهازيرمجموعه كه امور اراضي سازمان و آبخيزداري و مراتع ،هاجنگل

حفاظت محيط زيست  سازمان داشت؟ خواهد زيست محيط عالي شوراي مصوبات مورد در نقشي چه جديد

 .جمهور استچگونه زير نظر شورايي فعاليت خواهد كرد كه رئيس آن رئيس

 از يك هر اجراي هرگاه» ( قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست،7همچنين مطابق ماده )

 حفاظته ب مربوط مقررات و قانون با سازمان تشخيص به آنها از برداريبهره يا و عمراني هايطرح

 تا نمود خواهد اعالم مربوط مؤسسه يا وزارتخانهه ب را مورد سازمان باشد داشته مغايرت زيست محيط

 صورت در. آيد عملهب تجديدنظر مزبور طرح در مشكل رفعمنظور به ذيربط هايسازمان همكاري با

به  كه سازمان مزبورحال در صورتي«. شد خواهد عمل جمهوررئيس تصميم طبق ،رنظاختالف وجود

 اتخاذ تصميم در چنين مواردي چگونه خواهد بود؟ ،شود تبديل وزارتخانه

مسئله ديگري كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه براساس مقدمه توجيهي طرح، استداللي  .8

كه باشد. درحاليسه سازمان مزبور عنوان شده است، سنخيت وظايف اين سه سازمان مي كه جهت ادغام

صرفاً در برخي جهات  هاقوانين مرتبط با اين سه مشخص خواهد شد كه وظايف اين سازمانبا نگاهي به 

 باشد و از ساير جهات سنخيتي با يكديگر ندارند. هاي مشترک ميواجد حوزه

با عنايت به مطالب مذكور در بررسي طرح پيشنهادي بايد به اين مسئله توجه داشت كه فلسفه  .9

اي جمهور، شأن نظارت عاليهايجاد سازمان مستقل حفاظت از محيط زيست، زير نظر مستقيم رئيس

بايست نسبت به كليه واحدها اعم از دولتي و خصوصي داشته باشد. چنين است كه سازمان مزبور مي

شأني بدون ترديد ارتباطي مستقيم با جايگاه اين سازمان در تشكيالتي دولتي خواهد داشت به نحوي 

باشد، لذا سو مستلزم استقالل و ازسوي ديگر نيازمند فرادستگاهي بودن آن ميكه اين جايگاه از يك

 رسد اين مهم از نظر طراحان اين طرح مغفول مانده است. نظر ميبه

عمومي كشور قوه مجريه را شريك غيرقابل ترديدي در تغييرات مهم تشكيالتي دستگاه رژيم حقوق  .10
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كند. بدون موافقت و همكاري دولت ورود مجلس شوراي اساالمي باه تغييارات گساترده     دولت تلقي مي

كه مجلس شاوراي اساالمي باه جااي      ستا تر آنتشكيالتي دولت منطقي نخواهد بود. بنابراين شايسته

جانبه نظاام  گيري كرده و برنامه كاملي از اصالحات همهاصالحات موردي از جايگاه رفيع خود بهرهانجام 

كه نظر دولات در   ستا تر آندولتي را از دولت مطالبه و بر اجراي آن نظارت كند. با اين توضي  منطقي

 خذ شود. أاين زمينه 

 

 هاپيشنهاد

كننده وجود دارد و شناسي دقيق و ذكر داليل متقاعداز آنجا كه براي هر تغيير و تحولي نياز به آسيب .1

اين طرح نيز با در نظر داشتن ادغام سه دستگاه اجرايي از اين قاعده مستثنا نيست و همچنين با توجه به 

زينه و تبعات بسياري خواهد ويژه تأسيس يك وزارتخانه جديد هآنكه هر نوع تغيير تشكيالت دولتي، به

ها و امور آثار زيانباري به همراه دارد، بنابراين داشت كه اگر با نگاه سيستمي بررسي نشود در ساير بخش

شناسي كامل و دقيق و بررسي هزينه و فايده هر طرح و ضروري است براي انتخاب هر روش ضمن آسيب

 شود. اقدام، به كارآمدترين و سودمندترين گزينه توجه 

سازي دولت از اهداف برنامه ششم توسعه است و ازسويي نهادهاي مورد نظر در اين اگرچه كوچك

اما ضروري است هرنوع اصالح در تشكيالت دولت با توجه به سند  ،هايي دارندطرح مشكالت و نارسايي

داف كالن مصوب هاي مصوب انجام گيرد تا تحوالت ساختاري در مسير رسيدن به اهانداز و برنامهچشم

 صورت گيرد و اين امر دچار خدشه نشود.

به همين شكل و با وظايف مصوب فعلي با  هاي مذكوردر اين طرح مشخص نشده كه آيا سازمان

شوند يا وظايف و اهداف جديدي با توجه به وزارتخانه جديد پيشنهادي براي آنها يكديگر ادغام مي

 و طراحي متفاوتي را به دنبال دارد. دو مسير تحليلتعريف خواهد شد، زيرا هر كدام از اين 

چنانچه هدف از اين طرح نظارت بيشتر مجلس شوراي اسالمي است كه در شرايط فعلي در اين  .2

جمهوري هاي تابعه رياستحوزه با محدوديت مواجه است، از آنجا كه اين اشكال در مورد كليه سازمان

شكل كلي قادر خواهد بود از طريق تصويب قانون، راهكارهاي مصداق دارد، مجلس محترم براي رفع م

جمهوري را تصويب كند، زيرا هاي تابعه رياستاعمال نظارت بيشتر و مؤثرتر بر سازمان

هاي تابعه ديگري هم دارد و در آينده نيز خواهد داشت كه طبيعتاً نظارت جمهوري، سازمانرياست

ها به وزارتخانه ممكن نيست و بايد سازمان و تبديل همه اينبيشتر بر آنها مطلوب مجلس محترم است 

 ها تدابير ديگري انديشيده شود.در جهت اعمال نظارت مجلس بر اين سازمان

قانون مديريت خدمات كشوري ايجاد هرگونه دستگاه « 115»با توجه به اينكه براساس تبصره  .3

به تأييد شوراي عالي اداري، تصويب هيئت  ربط، موكولاجرايي جديد براساس پيشنهاد دستگاه ذي
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منظور پرهيز از خدشه به قانون براين بهنهايت تصويب مجلس شوراي اسالمي است، بناوزيران و در

باشد ا و اخيراً نيز به تصويب رسيده ا خصوص ساختار تشكيالتي دولت ميمذكور كه قانون مادر در

 ن طي مراحل مذكور خودداري شود.شود از تأسيس وزارتخانه جديد بدوتوصيه مي

سيس وزارتخانه با اختيارات أتوان سازمان محيط زيست را با اصالح قانون و اختيارات يا تلذا مي .4

ضمن برخي از موارد حاكميتي كه با سازمان محيط زيست ناهماهنا است و در  .ويژه تقويت كرد

كشاورزي به وزارتخانه محيط زيست ملحق شود از مجموعه وزارت موجب لطمه به محيط زيست مي

 شود.
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