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بررسی عوامل موثر بر عدم کارایی صنف کارهای کشاورزی در اقتصاد خالق از دیدگاه تشکلهای تولیدی 

 آبزیان

 

 

  چکیده

ه تحلیلل مناسلج تهلی ایجلاد     ی به تشکلهای تولیدی آبزیان و ارائصنف کارهای کشاورزو معرفی بررسی  پژوهش انجام شده با هدف 

بلر   تشکیل این صنف با این تشکلها انجلام شلده اسلیب میلانی ماالعلا       همگرایی بین تشکلهای موتود وتشخیص معایج و چالشهای 

تمع آوری و دسته بندی قوانین ،آیین نامه ها و بخشنامه های موتود و تشکیل تلسا  با متولیان تشکیل ایلن تشلکلها و اخل     اساس 

نظرا  کارشناسی بخش حاکمیتی ازتمله وزار  تعاون ،کار و رفاه اتتماعی و وزار  تهاد کشلاورزی و سلازمانهای مایلون آن ماننلد     

نهلا  بلا خواسلتهای    آقوانین و ماابقی و بررسی پس از مد  دوسال تمع آوری یب اس ون روستائی انجام شدهشیال  ایران وتعا سازمان

، چالشلهای آن مشلخص و   آوری شلده  ری بلا نخیگلان آبلزی پلروری کشلور تملع      که از طریق تلسا  و م اکرا  حضلو  بخش تولید

 بگردیده اسی راهکارهای  پیشنهادی بر اساس خواسی بخش تولید در این مقاله ارائه

 

 .نظام صنفی صنف،  آبزیان، تشکل، تعاون، -کلید واژه

 

 مقدمه  -1

 سلاختاری مناسلج تهلی   با مردم نهاد خواهد بود که  رگ اریو تاث یقو یوتود تشکلها داریو پا ایاقتصاد خالق ،پو کی جادیالزمه ا

بلازار   ، دیل تول نله یدر زم یکلالن و راهیلرد   ییریملد  ءارتقا برایفعاالن و نخیگان مالع  نیب در موتود استفاده حداکثری از ظرفیتهای

 ببه عهده گیرند لی و استانیخود را در ساوح م یبخش تخصص یندگیتا بتوانند نما تشکیل شده باشند ، یتکنولوژ و هیسرما

بله   یچالش در بخش کشلاورز  نیباشد ب ا یمنهاد و مردم  یقو ینیود تشکل ها رانیدر ا یمهم بخش خصوص یاز چالش ها یکی 

 هااکثر بخشل  زیمشهودتر بوده و تا کنون ن )پراکندگی تغرافیایی ، تفاوتهای فرهنگی وعدم اطالن از حقوق وقوانین( علی ساختار موتود

اتحادیله سراسلری    اسلتا ر نیل ده اسلی ، در ا ورنل  بل   شله ینفعان باشلد هم  یذ تاییدو کارا که مورد  یشکل قوتاز نیود  انیآبز اخصوص

و  لیآغاز نمود تا بتوانند ضمن تشلک  یبخش کشاورز یدر خصوص تشکلها یقاتیتحق شرکتهای تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان سردابی

 نلد یدر فرآ یگل ار  ریند حلداکثر تلاث  بتوا تاکرده  نیتام یبهره برداران را با در نظر گرفتن منافع مل یاز آن منافع و حقوق تمع ییحما

قانون بهیود مستمر  و[ 5] قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طییعیاز  بهینه فادهاست برای یساز میو تصم یریگ میتصم

 ب  دینما جادینفعان ا یذ یبرارا  نیقوانسایرو  [3]یساله مل سییبودته ساالنه و سند چشم انداز ب قانون همچنین [2]کسج و کار طیمح
 

 ش دهنلد شبخش را پو ننفعا یذ یشده و تمام ریهمه گ می توانندن یاقتصاد ییبودن و ماه یانتفاع لیبه دل یتعاون یها هیاتحاد

کله   یاسل یس ریل و غ یانتفلاع  ریغ یاتتماع  نهاد کی جادیل ا ا چرا که نمی توان افراد را به مشارکی در شرکتهای اقتصادی اتیار نمود

 یرا حفل  و بلرا   هلا شلرون آن محقوق و منلافع   شتن تایگاه در نظام مدیریی کشور،و دا یبه مشاغل کشاورز یبخش یید ضمن هوبتوان

 رسد ب    یبه نظر م یالزام، دیبهره برداران تالش نما یاقتصادبهیود وضع 
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سال اسی که  04 یو خدمات یبازرگان یدر بخش مشاغل صنف ینظام صنف نیشود ا جادیا ینظام صنف کیتواند در  یساختار م نیا

 یادیل که توانسته تلا حلد ز   اسییپو ینظام رگیه نماکاسی  دهیبار قانون آن دچار تحول گرد 0حداقل  در طول این مد وتود داشته و

 یسلازمان نظلام مهندسل    سیدر قانون تاسل  5334از سال  یساختار نیچن یورزدر بخش کشا بدینما نینفعان را تام یذ یخواسته ها

دولی ارائله و در   ا یبه ه 5330دولی در سال  یو اصل یفرع یها ونیسیخورد که پس بحث در کم دیکل [0]یعیطی منابعو  یکشاورز

بله وزار  تهلاد    یاتلرا  یدوللی مصلوب و بلرا    ا یل در ه [1]یکشلاورز  یکارهلا  ینامه نظام صلنف  نییبه نام آ 5331مرداد سال  51

در سلاوح شهرسلتان و    یکشلاورز  کارهای ینظام صنف رخانهیدب دیابالغ گرد و کار ی، دادگستر یبازرگان یو وزار  خانه ها یکشاورز

 سینسیی به صدور پروانله تاسل   رهیمد  ایه یو انتخاب اعضا یمجامع عموم یموسس پس از برگزار یها  ایو ه لیمراکز استان تشک

 سیو رئل  لیتشلک  یمرکلز  یو شورا یعموم  ایه زین یاقدام نمودند در ساح مل ییفعال یصدور پروانه ها یفن ضوابط نییو تع هانظام

 ییبله عضلو   یتهاد کشاورز ریاز وز یندگیو به نما دیمنصوب گرد یتهاد کشاورز ریانتخاب و توسط وز یکشاورز کارهای ینظام صنف

ملرتیط بخلش    یها و کارگروه ها تهیاکثر کم جیبه تصو ینظام صنف انندگیکشور در آمد و نما یصنف ینظار  بر سازمانها یالع ئییه

و  یریل گیدر حلال پ  هییدر ساح کشور توسط قوه قضلا  زین یبه تخلفا  صنف یدگینظر رس دیو تجد تهای بدویهیادرآمده و  یکشاورز

 باشد ب  یاترا م
 

شهرسلتان متشلکل از    یکشاورز یبه صور  نظام صنف یده توسط وزار  تهاد کشاورزش لیتشک یکشاورز یصنف کارها ساختار

 ریل غ ایل و  میبله صلور  مسلتق    یفعال در بخش کشلاورز  یحقوق ایو  یقیحق یاعضا هیآن شامل کل یکه مجمع عموم یا رهیمد  ایه

فلروش   دیل خر یارائله خلدما  فنل    یو دامل  یاهی، گ یمحصوال  کشاورز دیتول وراز آب و خاک به منظ یبهره بردار نهیدر زم میمستق

 ا یل قرار دارد کله متشلکل از ه   یاستان یکشاورز یدر ساح باالتر نظام صنفبباشد  یم یگ ار هیسرما و یابیو بازار یبازار رسان یفرآور

 ب  اسیشهرستان استان مربوطه  ینظام صنف رهیمد ا یه یمنتخج از اعضا یا رهیمد

 کیو سپس از هر استان  لیباشد و تشک یکشور م یاستان یصنف ینظام ها رهیمد  ایه یشامل اعضا یعموم  ایه یساح مل در

 نلده ینما ،نظلار  بلر اصلناف کشلور     یعلال  ا یه رخانهیدب ندهینما، یوزار  تهاد کشاورز ندهیکه شامل نما یمرکز یبه شورا ندهینما

و  شلنهادا  یپ بگلردد یم یمعرفل ، کشور اسی  یعیو منابع طی یکشاورز یسازمان نظام مهندس ندهینما یوزار  تعاون کار ورفاه اتتماع

 گردد ب  یم ییمصوب و اترا یعموم ئییو در ه میتنظ یمرکز یشورا قیاز طر  یمختلف کشاورز یکالن بخش ها یاستهایس

،  یاهیگ دا یتول ،یکشاورز ونیزاسی، مکان یعی، منابع طی ال یش یگروه دامپرور 1به  یبخش کشاورز ریساختار مشاغل ز نیا در

 [1]که به صور  کمیته های تخصصی در ساح شهرستان تشکیل شده اندب شده اسی میتقس یلیو تکم یلیتید عیصنا

  نحوه ارتیاط ساوح مختلف صنف کشاورزی موتود ترسیم شده اسیب ( 5شکل)در 
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 [1]کشاورزی ساختار موتود نظام صنفی کارهای: 5 شکل                                            

 

 حقیقروش ت -2

 

اصلالح  ،اعضلاء   شلتر یمشارکی هرچله ب  یبرا یسرداب انیو پرورش ماه ریتکث یشرکی تعاون یسراسر هیاتحاد رهیمد  ایه یاعضا

 یسلاختارها  یاقلدام بله بررسل    یاتخاذ شلده بخلش سلرداب     یها یاستگ اریس در شتریهر چه ب یگ ار ریو تاث یکارائ شیافزا ،ساختار

و  دهیل مالرح گرد توسلط نگارنلده     یبخش کشاورز یصنف یها هیساختار اتحاد هشپژواین در بنمود یموتود بخش کشاورز یتشکلها

-سلامانه قلوانین ومقلررا  کشلور    از  نیقلوان  یبلا تملع آور   یبخلش سلرداب   ازینبا منایق  یشنهادینقاط قو  و ضعف آن و ساختار پ

 ینشسلتها  نیهمچنل  ییسلازمان تعلاون روسلتا   دفتر تشکلهای نامه ها از  نییو بخشنامه ها و آ شورای اسالمی مجلس مرکزپژوهشهای

و  یکلارگر  یو انجملن هلا   یدیل تول یهلا یتعاون دفتر،  رانیا ال یسازمان شدفترمدیریی فنی و امور آبزی پروران  متعدد با کارشناسان 

تعلاون و کارشناسلان   اتلاق  و  رانیل وزار  کشور ، اتلاق ا  امورسازمانهای مردم نهادمعاونی ،  یوزار  تعاون کار و رفاه اتتماع ییکارفرما

 انجام گرفته اسی ب یکشاورز صنف

 سلاختار  ریل غیدر خصلوص ت  زین شانیگ اشته شده که ا انیدر م یاسالم یمجلس شورا یکشاورز ونیسیکم یبا اعضا پیشنهادا 

 رهیمد ئییتلسا  با ه قیاز طر یبخش سرداب یراستا خواسته ها نیودند در انم یاعالم آمادگ یکشاورز قانون صنف تصویج و موتود

 در  یکشلاورز  یکارها یموتود ساختار صنف ینامه ها نییو آ نیبا قوان شانیا یو پس از انایاق خواسته ها یبخش تمع آور مالعانو

 توسلط نگارنلده    با ساختار و ارتیاط مناسج با سایر بخشهای کشاورزی در ساح شهرستانی استانی و ملی یدپارتمان سرداب ساح ملی و

 نلده یبله نما تلسا  متعلدد   طی که به سادگی قابل تعمیم به همه بخشهای کشاورزی هستند این نظرا  باسی  دهیارائه گرد تعریف و

 نفسلاختار موتلود در صل    رییل تغ علاملی بلرای   اسلی کله   دیو امشده م اعال یکشاورزصنف  یمرکز یدر شورا یوزار  تهاد کشاورز

 گرددب کالن یاستهایو س یریگ میدر تصم ینخیگان بخش کشاورز شتریهرچه ب ییمشارکی و هم افزاو انگیزه ای برای  یکشاورز

 

 رئیس 

 شورنظام صنفی ک 

 :خصوصیبخش               

   استان نماینده صنف          

 نماینده سازمان نظام مهندسی  

 :دولتی بخش 

 کشاورزینماینده وزیر تهاد 

 کار و رفاه اتتماعی نماینده وزار  تعاون 

 بر اصناف کشور   عالی نظار نماینده هیا 

 
 هیئی مدیره نظام های صنفی استانی

 نظام صنفی استانی  

 نظام صنفی شهرستانی   

 فعالین بخش کشاورزی   

 نظام صنفی استانی  
 

 نظام صنفی شهرستانی  
 

 فعالین بخش کشاورزی   

 نظام صنفی استانی  
 

 نظام صنفی شهرستانی   

 کشاورزی فعالین بخش   

 شورای مرکزی   

 هیا  عمومی 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 (NCCE2017)5331اسفند ماه  3ی واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسالم اقتصاد خالق یمل شیهمااولین 
1 st National Conference Creative Economy 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Page 0   بررسی عوامل موثر بر عدم کارایی صنف کارهای کشاورزی در اقتصاد خالق از دیدگاه تشکلهای تولیدی آبزیان

 

 :بحث ونتایج -3

و  نقاط ضعف و قلو  آن و  یبررس نامه مربوطه  نییو آ یکشاورز یصنف کارها لیتشک میانی وانین ،قواکاوی و مسله از طرح  پس

 کهماالعه قرارگرفی توسط محقق مورد  یکشاورزکارهای صنف  لیتشکدر  یو نخیگان بخش کشاورز هاتشکل دالیل عدم رغیی حضور

  به آنها پرداخته شده اسی ب لیدر ذ

نظلار ،   یعال أ یه ییقانون به عضو نیابالغ ا خیاز تار یتهاد کشاورز ریوز "آمده اسی  ینظام مهندس سیقانون تاس 31در ماده 

نظار ، حداکثر شش ملاه   یعال أ یه رخانهیدب یبا هماهنگ یوزار  تهاد کشاورز  در خواهد آمدب ی( قانون نظام صنف12موضون ماده )

 شلنهاد یپ رانیل وز أ یل بله ه  جیو تهی تصو هیته یقانون نظام صنف  را برابر یکشاورز یکارها ی، نظام صنف نقانو نیا جیتصو خیاز تار

در  یکشلاورز  یشلد چلرا کله کارهلا     یاسلتفاده مل   "با در نظر گرفتن"از لغی  دینادرسی بوده و با "برابر"استفاده از لغی   "ب دینما یم

ه بله صلور  تداگانل    یکشلاورز  یصنف کارها فیبه تعر یتفاو  وتود نداشی  لزوم نیمتفاو  بوده و اگر ا یبازرگان یبا کارها ییماه

ب استفاده از لغی برابر در متن قانون باعث شده که اعمال سلاختار ملورد نظلر     دیگرد یم فی[  تعر1]ینیود و بر اساس قانون نظام صنف

از خواسلی   یگرفتله شلود و تلابع    دهیل ناد یکشلاورز  خلش ب یدچار مشکل شده و خواسته ها یشنهادینامه پ نییدر آ یبخش کشاورز

 را ییل تغ نیل کلرده و ا  رییبار تغ 0حداقل  نفعانیبه خواسی ذ لیسال تشک 04 یدر ط یقانون نظام صنف شودیم ادآوریبازرگانان گردد، 

نامله   نیلی بعد از نوشلته شلدن آ   ایشود که آ یمارح م یچالش تد نیبازرگان اعمال گردد و حال ا ازیبنابه ن ندهیممکن اسی در آ زین

 دیل نیاشد چله با  یدر ساختار صنف خود باشند که به صالح بخش کشاورز یراتییغاگر بازرگان خواستار ت یکشاورز یکارها ینظام صنف

 نمود ؟ لیبه کشاورزان تحم دیرا چرا با سیین یبخش کشاورز رشیکه هم اکنون مورد پ  یموارد ایکرد؟ و 

کلالن   یهلا  اسییو س هایریگ میمشارکی بخش خصوص در تصم یشده و عامل اصل لیمردم بر مردم تشک ییصنف با هدف حاکم

و کوچلک   [1]ی ( قلانون اساسل  00اصل چهل و چهارم ) یکل یها اسییس یاترا یعال یشورا مصوبا شدن  ییباشد با اترا یدولی م

ب اترایی شدن این مصوبا  باعث تلوگیری از تصمیما  خللق السلاعه   بخش واگ ار گردد انیبه متول دیبا یگریتصد فیشدن دولی وظا

بلرای ملدیران    سیاستهای تولید و منافع تولید کنندگان دچار نوسانا  شدید نخواهد شد، پ یرش ایلن ماللج  شده و با تعویض مدیران 

از  شیدخاللی بل  چرا که حاضر به تقسیم قدر  با بخش خصوصی نیستند و آن را رقیج خود میدانند بنابر ایلن  بوده  ایندشدولتی نا خو

 بصلور  عملال نظلرا  بخلش خصوصلی      صحیح نیوده چرا که یبخش خصوصتشکلهای  ینامه ها نییآ تنو نوش لیحد دولی در تشک

ند حقوق خود را در برابر دولی قاطعانله درخواسلی   نتوا یعمل شده تا بخش خصوص یبه نوع شهیمورد توته قرار نگرفته و هم ستهیشا

هملاناور کله    اسی، ینهاد دولت کیگ اشته شده اسی که  یبه عهده وزار  تهادکشاورز یکشاورز ی کارهاینظام صنف لیتشک بدینما

در نادرسلی  و دخاللی   یدولتل  دگاهیل نیوده و  باعث حضلور د  حیصح یهر تشکل خصوص ای صنف و لیدخالی دولی در تشک اشاره شد

مربوطله   یو بلدون مشلور  بلا تشلکلها     یتوسط کارشناسلان دولتل   یکشاورزکارهای نامه صنف  نییآ هیته ل ا ساختار آن خواهد شد

کاملل   ییدآشلنا یبخلش تول  یهلا  ازیکارشناسان با ن نیا، گرددینامه م نییدر آ یدولت دگاهیخواسته موتیا  لحاظ شدن دنا ایخواسته 

 کنند ب یکمرنگ لحاظ م اریبس ایگرفته و  دهیاسی را ناد یورزکه مورد نظر کشاورزان و نخیگان بخش کشا یندارند و چه بسا ماالی

شده اسلی و   جادیبا دولی ا یو احقاق حقوق کشاورزان و چانه زن داریپا یبه کشاورز یابیدر تهی دست یگ ار اسییس یبرا صنف

مهلم و   نیل باشلد علدم توتله بله ا     یم یکشاورز یاز نقاط قو  صنف کارها یکیدر صنف  یاتیار ییب عضوسیین یبنگاه اقتصاد کی

روند همله   یو کند ییباعث عدم مقیول ندهیبه آنها در آ قیدق یبخش و اطالن رسان نخیگاننامه ها بدون حضور  نییو نوشتن آ لیتشک

 جادیو ا یتیاخ  شده باعث نارضا ما یوتود صنف را دچار چالش کرده و تصمو اصل  ما یعدم حضور قاعا تصم نیخواهد شد ا یریگ

 لیسلردرگم تیلد   یو کالفل  یتهی حل مشکال  کشاورزان باعث خود به مشکل حل نشلدن  یآنکه صنف عامل یتنش خواهد شد و بجا

   بخواهد شد

 یبخشلها  یدر ساح کالن با در نظر گلرفتن منلافع تملام   د توان یم یکشاورز یکارها صنفدر صور  تعریف یک ساختار درسی 

 یدر سلالها   بباشد هر بخش تخصصی کشاورزی دیتول رهیزنج از ییحما یبرا مناسیی گاهیتاسیاستگ اری نموده و  یکشاورز یتخصص

بسلته   زیل ن هاتشکل نیتشکل نموده و ا جادیبه صور  تداگانه اقدام به ا دیتول رهیهر حلقه از زنج بخشهای تخصصی کشاورزی و گ شته

 و ییل حما یبلرا  یدولتل  ییبا منشا و حما ا اکثر نهشده اند و متاسفا لیانجمن تشک ای ییروستا یتعاون ،یافراد به صور  تعاون قهیبه سل
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به حال خود رها شلده و بله عللی نداشلتن شلیکه و پشلتوانه در        یبعد ریشده اند و در دوران مد جادیوقی ا رانیمد یاستهایس یاترا

 طیقانون بهیود مستمر مح 1بر اساس ماده تشکل ها  یآنها شده اسی بسامانده یخواسته ها یریگیخاص و پ یبخش محدود به عده ا

تشلکلها   یشلده بلرا   فیل نادرسلی تعر  یهایبا اتاق تعاون و مرزبنلد  رانیاتاق ا حیعدم تعامل صح یول داده شد رانیبه اتاق ا کسج و کار

ی به سمی اتاق تعاون سوق پیدا کننلد در ایلن   مواز یدیتول یرفته و تشکلها رانیبه سمی اتاق ا یتجار یباعث شد انجمنها و تشکلها

، برای ایجلاد صلنف قلوی و منسلجم کله      سمی اتاق اصناف کشور حرکی کردند بین کسانی که در بازار بخش کشاورزی فعال بودند به

 مورد قیول اکثریی کشاورزان باشد نیاید این شیوه در صنف کارهای کشاورزی دوباره تکرار شود ب

آن  یبلرا  صنف لیدر روند تشک یاسی ول یوزار  تعاون کار و رفاه اتتماع ندهی، نما یدولت یها ندهیاز نما یکی یمرکز یدر شورا

و  میتنظل  ه،یل موتود بخلش تعلاون در ته   یخواستار حضور تشکل ها یبصور  تد ینهاد دولت نیدر نظر گرفته نشده اسیب ا یگاهیتا

 هیل موتود بخش تعاون خصوصلا   اتحاد  یبه تشکل ها یتهی مشارکی و نقش ده یدفان مناسی وکشاورز نیوده  یصنف کارها لیتشک

باعلث   لیتشلک  یمشلترک هسلتند و حضلور آنهلا از ابتلدا      یها و صنوف کشاورز هیاتحاد یننموده ، باور مشخص اعضا یتخصص یها

نخیگلان   ییعلدم رضلا   جادیعدم حضور و عملکرد چراغ خاموش باعث ا نیشد ا یم یبخش خصوص یخواسته ها نیصنف و تام ییتقو

 خواهد نمودبم دور صنف منسج لیشده و آنها را از مشارکی در تشک یبخش کشاورز

 موتلود  یانجملن هلا  مناسلیی بلرای    نیگزیتا تواندیمصنف انجمنهای بخش کشاورزی ، شیاهی ساختار و نون  عملکرد  لیبه دل

میتوانند به عنوان بازوی اترایلی   توانند در صنف تجمع شوند اما یبودن نم یبه علی انتفاع یتعاون یتشکلها بخش کشاورزی باشد ولی

د سرعی توان یموتود م یصنف و تشکل ها نیب حیراباه مناسج و صح کی فیتعر و پشتوانه های مالی صنف نقش مناسیی ایفا کنند،

 ب دینما ییهم افزا جادیاای مربوطه رهیزنج بخشهای کشاورزی و داده و در تمام شیو مشارکی نخیگان بخش را افزا لیتشک

در  ،باشلد  یمجاز در کشلور مل   ریبرخورد با افراد مختلف و فعاالن غ ییقضا گاهیو تا یصنف یصنف صدور پروانه ها گرید یایمزااز 

و بخلش  از ملوارد نلاممکن اسلی     یسلخی و در بعضل   اریبس یمجاز بخش کشاورز ریموتود برخورد با افراد مختلف و فعاالن غ ستمیس

 کیل بله    یمجازها در بخش کشلاورز  ریوتود غ کهیو ناموفق عمل کرده اسی باور فیضع اریبس تعددم لیبه دال  نهیزم نیدر ا یدولت

آنهلا بله دادگلاه     یدارند و معرفل  ییمجاز فعال ریکه بصور  غ یو برخورد و پلمپ با مراکز یشده اسیب صدور پروانه صنف لیچالش تید

شده و افراد مقیول در صنف فعال  دهیمناسج صنف درسی چ اختارکه س ینامه آمده در صورت نییکه در آ یبخش کشاورز یصنف یها

 بکشاورزان نملوده اسلی  در ییهاینگران جادیا یدولت دگاهیو انتخاب افراد در صنف و وتود د لینحوه تشک یاسی ول ستهیشا اریباشند بس

 یکشلاورز  یکارهلا  ینه به نظلام مهندسل  آن صدور پروا ییو دستور العمل اترا یقانون نظام تامع دامپرور 1در حال حاضر طیق ماده 

 یبهره بلردار  یپروانه ها دیصنف در نحوه صدور پروانه و تمد گاهیبه تا یاشاره ا چیه ییقانون و دستوالعمل اترا نیدر ا دهیواگ ار گرد

 یدر نظلام صلنف   یکشاورز ینظام مهندس گاهینادرسی تا فیاز قانون وتعر حیاز عدم برداشی صح یشد  ناش اشارهنشده و هماناور که 

نلدارد و    یانجام شده در بخش کشلاورز  یها یگ ار هیدر سرما ینقش چیه یکه نظام مهندس سییدر حال نیاسی، ا یکشاورز یکارها

بله   ییدر پاسلخگو  یتیمسلئول  چینظلام هل   نیکشاورزان اثر گ اشته و ا یه گ اریسرما یرو ما یآن  مستق حیناصح ما یاقداما  و تصم

 و کشاورزان ندارد ب یوارد شده به بخش کشاورز ییهایآس

در اعملال   یعاملل اصلل   یبهلره بلردار   یپروانله هلا   دیل تمد ایل و  دیل تد یدر هنگام صدور پروانله هلا   یاز صنف تخصص استعالم 

 نیل قلرار گرفتله و ا   ینظلام مهندسل   اریل در اخت یبازار خواهد بود که در حال حاضر به نادرسلت  میو تنظ دیبخش تول یها یگ اراستیس

این درحالیسی که اکثلر سلرمایه    داند یسرور کشاورزان م یخود را به نوع ینظام مهندس که یشده به نحو شتریروز به روز ب ارا یاخت

رشلته هلای کشلاورزی     گ اران و فعالین عمده بخش کشاورزی یا مشاوران قوی خارتی دارند و یا خود و فرزندانشلان فلارغ التحصلیل   

 این حمایتهای دولتی مشخص میگرددب با نگاهی دقیق به ساختار واقعی نظام مهندسی دلیل اام هستند

به  یکشاورز یصنف کارها تشکیل انونق مشخص گردیدو ماالعه مشروح م اکرا  مجلس شورای اسالمی انجام شده  یبررس طی

شلورای  مجللس   صحن در کشاورزی و منابع طییعی ینظام مهندس سازمان سیو قانون تاسدر کمسیونهای مربوطه  صور  ماده واحده

 کارهای صنفتشکیل قانون  ، نیقوان جیدر تصو عیتسر یبرا مجلس  ندگانینما شنهادیبه پاند ،  بوده حال بررسی هم زمان دراسالمی 

صلنف  مشلروعیی  کله   آوردهرا بله وتلود    ییذهن نیو ا گرفی قرار ینظام مهندس سیقانون تاسبصور  یک ماده در انتهای کشاورزی 

ایلن نگلرش در   اسلی ب  از قلانون  که برداشتی کامال ناصحیح  ایجاد شده اسی ینظام مهندس سیقانون تاسواساه  به یکشاورز یکارها
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 اسیب شده یکشاورز کارهای یباعث کمرنگ شدن نظام صنف کشاورزی واگ اری اختیارا  به نظام مهندسی به طیع آن و ریاخ سالهای

 یکله نظلام مهندسل    سییدر حال نیانجام شده اسی ا یصنف تا کنون با کند لیحاکم  تشک یادار یو بروکراس یعزم تدبه علی نیود 

در بدنه آن به سرعی رشد کلرده   یدولت یو کارشناسان سازمانها یمرکز یدر شورا یرتیه دولت یمقاما  عال ییبه علی عضو یکشاورز

داشتند و  ینقش اساس یموتود بخش کشاورز یتشکلها یکشاورز یصنف کارها لیتشکاگر در  باسیدولی قرار گرفته  ییو مورد حما

موتلود و   یشلدب علدم حضلور تشلکل هلا      یم شتریصنف ب یعموم ییکرد سرعی انجام و مقیول یبه صور  ناظر عمل م یبخش دولت

نامناسلج   یفضلا  جلاد یاز ملوارد ا  یو در بعضل  یمکارباعث عدم ه یکشاورز ینامه صنف کارها نییآ نیگرفته شدن آنها در تدو دهیناد

 شود ب   ینم نینامه موتود تام نییآنها با آ یآن شده اسی چرا که خواسته ها رشیتهی پ 

نادرسلی از   ییل آن و حما یدر ساوح بلاال  هایدولت ییشد اما عضو لیتشک یبا هدف ارائه خدما  به بخش کشاورز یمهندس نظام

خللو    اطیرا ح ینظام مهندس یدولت رانیکه مد وردهبه وتود آرا  دگاهید نیکشاورزان شده و ا یتینارضا یآن عامل اصلنحوه عملکرد 

 میصور  مسلتق  به ینظام مهندس ندهیدانند ل ا حضور نما یم یخود در دوران بازنشستگ گاهیحف  تا یبرا یخود دانسته و آن را محل

بخلش   ریل ز کیل تواننلد   یمل  یچندگانله کشلاورز   یبخشها ریمانند سا زیو آنها ن سییاز نظر کشاورزان قابل قیول ن یمرکز یدر شورا

 گردند ب فیتعر یمهندس یبه صور  ارائه خدما  فن یکشاورز

شلاورزان مناقله ماننلد    ک یتملام در تصمیم گیلری  برای ایجاد همگرایی و تلوگیری از تشدد  یکشاورز یصنف کارها لیتشک در

و هیا  مدیره صنف شهرسلتان از رای عملوم    در صنف شهرستان عضویی دارندو ببب   با هم  انیدهندگان آبزپرورش  ،زارعان ،دامپروان 

بله طیلع آن   شلده و  و اثر گل ار در تولیلد و اقتصلاد کشلاورزی     کم تعداد  یباعث ح ف تخصصها کشاورزان انتخاب میشوند، این روش

این نگرانی برای آبزی پروان وتود خواهد داشی که به عنوان مثال ب شدنخواهد  یریگیپ ه نشده ودر ساوح باال شنیدآنها  یخواسته ها

بلوده و   ییل کم اهم اریبس رهیمد ئییه یآنها در انتخاب اعضا یپروران اسی ل ا را یاز آبز ادتریز اریو دامپروران بس انرعتعداد زا چون

بلرای   ییهلا  کمیتهدر حلال حاضلر   حلل مشلکل   یبرا ،واهد بودخرنگ  ه کماعالم شد تصمیما  و سیاستهایآنها در  یار گریتاث عمال

عدم ارتیلاط صلحیح بلا سلاوح      که به دلیل عدم وتود تایگاه قانونی وشده  فیتعردر ساح شهرستان  تخصصهای چندگانه کشاورزی

قاعلا    یدر ساح ملل  انیمانند آبز یکشاورز تخصصی هایبخش یخواسته ها یریگیپی صنف عمال کارائی نخواهند داشیب باالی مدیریت

پلروران در   یآبلز  نلده یل ا حضور نما سیین ریفعال هستند امکان پ  شهرستان کنندگان خرد که در ساح دیها و تول تهیکم نیتوسط ا

 ب سییساختار ممکن ن نیرسد که در ا یبه نظر م یدولی و مجلس الزام یتخصص یها ونیسیکم

 :  کلیگیری یجه نت -4

در  را ییل تغ یجلاد بر ا یمینکشاورزی  کارهای صنف نیانجام شده توسط محقق و خواسی دولی و مسئول یها یریگیتوته به پ با

قلرار   مقالله ملورد توتله     نیل ا شنهادا یها و پ افتهیاسی  دیامموتود و منابع طییعی  یکشاورزی اهکار ینظام صنف اترایی نامه نییآ

و  ییل سلاز خالق  نله یزم تولیلد اعملال و   قتصلاد ا تولیلد و  در مناسج یاستهایس ارا بند نقش خود بتواکشاورزی کارهای  فتا صن رفتهگ

 ئه شده اسی:اار این پیشنهادا  در زیرب گردد کشاورزیبخش پایداری در 

از  یکشلاورز  یهلا صلنف کار  لیدر تشلک کشلاورزی  بخلش  و مالعلان  نخیگان  دار و استفاده شهیو ر یساختار قو کی جادیا یبرا

 تشلکلهای کشلاورزی  و تفاو  دیدگاههای این شیوه بدلیل تعدد  چه استفاده شود اگر یموتود با نظار  وزار  تهاد کشاورز یتشکلها

 توان نحلوه  یراستا م نیدر ا دینما جادیا ندهیدر آ یوفاق مل و ییهم افزا کی توانندیم یروبرو خواهد بود ول ییدر کوتاه مد  با چالشها

 نمود ب  فیبه صور  مناسج تعر و صنف را یتعاون یها هیاتحادانجمنها  ،  تایگاهو تعامال   همکاری ،

 یبا همکلار   یاتفاق اصناف کشاورز لیتشکو  یکشاورز یکارها یقانون نظام صنفو ارائه  میتنظ ریگیپ در برنامه ای منسجم دولی

 ب  گردد به مجلس خصوصی بخش یاز تشکل ها ینظر خواهو 

و  یبخلش کشلاورز   یدر اعمال خواسته هلا و تسهیل  عیتسرتهی  یکشاورز یکارها یقانون نظام صنفو تصویج  میتنظ از قیل تا

نظلام   سیقلانون تاسل   31ملاده    میگلردد  شلنهاد یپ اترایی صنف کارهلای کشلاورزی   نامه نییآو نوشتن بازنگری  موتود در یتشکلها

اصلالح و   " یصنفنظام برابر " یبه تا " یبخش کشاورز تشکلهای یو خواسته ها  یبا در نظر گرفتن نظام صنف  "به صور   یمهندس
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قلانون بهیلود مسلتمر      3و 2، الیته نظرخواهی از تشکلهای فعال بخش هم اکنون نیز به استناد ماده ارائه گردد تهی تصویج به مجلس

 قابل اترا مییاشدب محیط کسج و کار

مختللف   یشلها یقرار دادن همه کشاورزان بلا گرا  یول هقرارگرفت یموتود مینا صنف بازرگاننامه  نییآ میتنظ یاگرچه ادعا شده برا

در ساح شهرستان ، استان و  یتخصص یصنف یها هیاتحاد لیقانون اصناف کشور ندارد ل ا تشک اب یهمخوان چیصنف ه کیدر  ییفعال

 یها هیارتیاط اتحاد فیساختار موتود  و تعر یکل رییو تغ یدپارتمان سرداب جادیتهی ا یاساس ساختار نیو بر همشده شنهاد یپ یمل

 (3(و)2شکلهای )ب  گردیده اسیارائه  یکشاورز یصنف کارها لیباهم و تشک یتخصص

 هیل مجموعله اتحاد  ریز یدر غالج دپارتمان سرداب یشنهادیپساختار شده  ل ا  هیته یبخش سرداب یخواسته هامقاله بر اساس  نیا

 گردد ارائه شده اسی ب  یم فیتعر یچندگانه بخش کشاورز یصنف یها هیاز اتحاد یکی عنوانکه به  انیآبز یفصن

تلوان بله    یکلارگروه را مل   نیل شده در بخش خواهلد بلود ا   فیمشاغل تعر ،یتخصص یکارگروه ها لیتشک یمیان یبخش سردآب در

و بلازار   فراوری ،  خوراک، و پرورش  ختفری،  ریتکث، ( ونیزاسمکانی- نقل و حمل – بهداشتی – یمهندس یخدما  )فن، صور  پنجگانه

و بله   یاسلتان   یسلرداب  یصلنف  یهلا  هیل اتحاد قیل از طر دیگ ار در تول ریاستان تاث 54 یتخصص یکارگروه ها ندهیداد که نما شنهادیپ

 یبلر اسلاس منلافع تمعل     ما یو اتخاذ تصم دیتول یها ریزنج نیارتیاط بهتر ب جادیتهی ا یشهرستان یسرداب یصنف هیاتحاد نهادشیپ

 ردند ب  گ یانتخاب م

گلردد و   یمل  نیلی شهرسلتان تع  یبخلش سلرداب   نیالفعل که توسط  سیا یا رهیمد  ایه یشهرستان دارا یسرداب یصنف هیاتحاد

 یسلرداب  یصلنف   هیل اتحادخواهلد بلود ب    شهرسلتانی  هیل اتحاد ندهیمتشکل از نما یا رهیمد ئییه یدارا یاستان یسرداب یصنف هیاتحاد

 هیل اتحاد هشلد  یمعرف ندهیمتشکل از نما یدپارتمان سردآب یعموم  ایکنند و ه یم یمعرف یرا به دپارتمان سرداب ندهینما کی هااستان

 بخلش خواهلد بلود و    نیل ا دیل ار بلر تول  گل  ریاسلتان تلاث   54یسلرداب  یتخصصل  های کارگروه ندگانیو نما یاستان یسرداب یصنف یها

 (2شکل )خواهد شد ب یی اترا جیتصوارائه و پس از  یدپارتمان سرداب یعموم ئییه به  شنهادیپ یدپارتمان سرداب قیاز طر پیشنهادا 

د به صلور  دام  نتوان یم یموتود بخش کشاورز یمشور  با تشکلها توسط وزار  تهاد و یکشاورز چندگانه بخش یها هیاتحاد

 ونیزاسیو مکان کشاورزی بخش خدما  – یعیو منابع طی یتنگلدار یزدارآبخی – یکشاورز یکارها ینظان مهندس -انبزیآ – وریو ط

 دبنتعریف گرد یاهیگ دا تولی و زراعی – یلیو تکم یلییدت عصنای –

 کیاز گروه دام تفک شده انجام یها و نشستها یریگیپ یشده بود و ط فیمجموعه دام تعر ریز انیتوته داشی که در ابتدا آبز دیبا 

به صور   وریمربوط انجام گردد مثال دام و ط ینفعان و تشکل ها یبه خواسی ذ زین ما یتقس ریاسی در سا مکنم کیتفک نیا دیگرد

 گرددب   فیتعر شمیزنیور عسل و کرم ابر - ورطی  -دام 

و  گلو می –و قفلس   یادیصل  - یگلرم آبل   - یمانند سلردآب  یتخصص هایدپارتمان هشد یمعرف ندگانیازنما یادیو ص انیآبز هیاتحاد

 گردد ب  لیتشک یاریخاوماهیان  – یتنیز ماهیان- سخی پوستان

 قیل طراز  یمختلف کشلاورز  یکالن بخش ها یاستهایو س شنهادا یپو  لیتشک یتخصص هایدپارتمان ندگانیاز نما یعموم  ایه

تلرا  الزم اال  یاصلناف کشلاورز   هیل کل یبرا یساح ملدر  ،هیا  عمومیج یصوو ت یپس از بررسکه  گرددیبه آن ارائه م یمرکز یشورا

و  یوزار  تعاون کار و رفاه اتتملاع  ندهینما ،یتهاد کشاورز ریوز ندهینما مشتمل بر یشامل دو بخش دولت یمرکز یشوراخواهد بود ب 

ف صلن  سلای روو  یاصلناف چندگانله بخلش کشلاورز     ندهیاز نما یییترک  یخصوصبخش نظار  بر اصناف کشور و  الیع ا یه ندهینما

 (3)شکل گردد ب  یخاب متان یمرکز یشورا یکشور از بخش خصوص یکشاورز یصنف کارها سیرئ، باشد یاستانها م یکشاورز

شلورا بله    نیل ا یاز بخش خصوص یمرکز یسه نفر توسط شورا یکشور پس از معرف یکشاورز یکارها ینظام صنف اسییانتخاب ر

 بدیاقدام نما شانیا  ینسیی به تنف یتهاد کشاورز ریو وز ردینفر انجام پ  کیو انتخاب  ا یه نیانتخابا  در ا یو برگزار یعموم ا یه

  ایل و ه یاسلتان  یمرکلز  یشورا یاستان یکشاورز یصنف کارها سیشده و رئ فیتعر زیدر استانها ن یشده در ساح مل فیتعر ساختار

 ب   گردد یم ایجاد کشور یکشاورز یمتناظر با صنف کارها زین یاستان یعموم
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 : ساختار پیشنهادی برای دپارتمان سردابی2شکل                                                                 

 

 
 کشاورزیکارهای ساختار پیشنهادی برای صنف  :3شکل                                     
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 :خصوصیبخش    بخش دولتی:

 نماینده وزیر تهاد کشاورزی

 نماینده وزار  تعاون کار و رفاه اتتماعی 

  هیا  عالی نظار  بر اصناف کشور نماینده

اتحادیه های صنفی نماینده 

 ندگانهچ

 بخش کشاورزی چندگانه تعریف شده 

 هاف کارهای کشاورزی استانروسای صن

  های چندگانه بخش کشاورزیروسای دپارتمانهای تخصصی زیر بخش اتحادیه 
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 شورای مرکزی

 هیا  عمومی 

 رئیس                     

 دپارتمان سردابی

 نمایندگان اتحادیه صنفی سردابی استان  

 نمایندگان اتحادیه صنفی سردابی استان +         

 استان اثرگ ار در تولید  54نمایندگان کارگروه های تخصصی سردابی 

 اتحادیه صنفی سردابی استان

 اتحادیه صنفی سردآبی شهرستان 

 اعضای اتحادیه صنفی 

 شورای مرکزی دپارتمان سردابی 

 هیا  عمومی دپارتمان سردابی
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 تشکر و قدردانی:

تعاون روستایی همچنین نهادهلا و تشلکلهای    در انتها از تمامی سازمانها  و نهادهای دولتی خصوصا سازمان شیال  ایران،  سازمان 

ملدیرعامل محتلرم کله    اتحادیه سراسری ماهیان گرم ابی و  هیا  مدیره محترم ، ری ماهیان سردابی وسخصوصی از تمله اتحادیه سرا

 . مرا در این پژوهش یاری نمودند کمال تشکر و قدردانی را دارم

 عمراج

 23/0/5333: جیتصو خی، تار3، دوره  "یعیو منابع طی یبخش کشاورز یبهره ور شیافزاقانون  " یاسالم ی[ مصوبا  مجلس شورا5]

  5334 /51/55: جیتصو خی، تار3، دوره  "کسج و کار طیقانون بهیود مستمر مح " یاسالم ی[ مصوبا  مجلس شورا2]

    53/3/5332: جیتصو خی، تار "رانیساله ا سییانداز ب سند چشم "مصلحی نظام  صیمجمع تشخ[ 3]

 3/0/5334: جیتصو خی، تار1، دوره  "تاسیس نظام مهندسی کشاورزی و منابع طییعی قانون  " یاسالم ی[ مصوبا  مجلس شورا0]

  24/3/5331: جیتصو خی، تار"یعیو منابع طی یکشاورز یکارها ینظام صنف یینامه اترا نییآ "هیا  وزیران [ مصوبا  1]

 5332/ 20/52: جیتصو خی، تار1، دوره  "کشور یقانون نظام صنف " یاسالم ی[ مصوبا  مجلس شورا1]

  25/1/5333:جیتصو خی،تار"ی( قانون اساس00اصل چهل و چهارم ) یکل یها اسییس یاترا یعال ینامه شورا جیتصو "مصوبا  هیا  وزیران [1]
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