گروه توسعه و بهبود منابع آب کشاورزی
سیاستگذاری
-1

تااان ،توسته اااهبسدسمنااااهبس ،اااانم س س
کشندرزیس س
ته اا تس اایس،شااتسیاانوستن اابسدت اا س
مرنن،اابسیاانیسکهتاان س ،ا موس ،اان س ،ا مسدس
مل  ،مسبرسز ،بس سکشندرزیس س
پ گ اااریسق اااو رقرسدسرقیااااریس ااان،ننبس
،رکزیسقطنعنمس سکشندرزیس
تن اابسدست ا دوتسطااهقمیسدس،ه نریاانیس ااتس
،طنلهاابوسطرق،ااتوسق اارقرسدسمناار سمااربرقیس
سکشندرزیس
ااارقی س درب سا،تااانووتسمااابس ،اااهرس
ترغ ااوسدستشااهومس اار،نوبسب ا قریسم ا س
غ رسبدلوتسبرسق،هرس سکشندرزیس
یااا ا قومسدس،تنوااااامسقزس،شاااااندروتسدس
پ تننکنرق سق،هرس سکشندرزیسس

-1

تاااان ،تسم شااااتسقزس سکشااااندرزیسبرس
رق ونیسق ،مسغ قوتس س
ق اااازقو سمناااار سدریس سکشااااندرزیسدس
ته هبسپنو قر

-1
-2

قننه ستهزو سعنبالنبس س س
قاااننه ستشاااک نسدزقرمس ننبکشاااندرزیس
(،هقبس11سدس11دس13سدس )15س
قااننه ستشااهومس اار،نوبسباا قریسم اا س
صهصتسبرستن ،تس س
قهقن تسمرنن،بسینیسپ جس نلبس نزن بتس
قهقن تسمهب بس هقتتس
س رقم شتس
یاا قومسدس،تنواامسقزسدق،اا ینیسق رقوااتس
ذواااارمیس،پااااو رسبرس اااانز،ن سیاااانیس
ننبکشندرزیس

-2

-3
وظایف

-4

-5

-6

محصول

-2

-3

فرآیند

-4
-5
-6
-7

برنامه ریزی
-1

نظارت

،فنظاامسدسته ااهبسدسمناار سمااربرقیسمن اابسقزس
 ،اانم س سکشااندرزیس اان،نس سم اا قنننوس
اا ینیس اانکتسکهتاان وسقوپااوگن سپت اان وس
م اا ینیسقنارق ااتوس ااربی بسیاانیس مگ ااروس
ق و رینیسذ ر س سدسق هقمس س
قوجنبسپنوگن سقطالعنمس،کننتسق هقمس

-2

ق زقو سق واصنلس ،نم س سکشندرزیس س
ق زقو سمنر سدریس سکشندرزیسدستهل س س
ق زقو سق وغنلزقوتسبرسم س
ق ااازقو س،شااانرکمس،رب،اااتسبرس،ا ا ورومس
ت نطنسدس،صرفس سکشندرزیس

-1
-2
-3
-4
-1
-2
-3
-4

-5
-6

-7
-8

قااهقن تسمهب اابس اا هقتتسدس واا تسنن،اابس
ینیس،رتایس س
قهقن تسمرنن،بسیانیسپا سجس انلبس انزن بتس
کشهر س
پ گ ریستن ،تسقعوانر
ق ااوفنب سم اا س صهصااتس(،شااندروتسدس
پ تننکاانرق )س ناامسقنجاانعس،طنلهاانمسدس
ق رقیسپردز سینیس،رتایس
یتاانی گتسدستهن،اانسماانسقربننناانیسذواارمیس
(دزقرمسن رد)
قاااننه ستهزوا ا سعنبالنااابس س صااانسبدعس
مناانیسزورز ،ااتس،ااهقبس45سدس44سدس35دس
31سدس31
قاننه س،نلک امسدسمنار سماربقریسق انمسبرس
9س،نب س،صه س1319س
قااننه سمهب اابس اا هقتتسقزس اانلس1377س
تنک ه س

-1

-2

ن ااانرمسدسقرزوااانمتس هنل ااامسیااانیس
،طنلهاانتتسدسق رقوااتس،اارتایسماانسق،ااهرس
سکشندرزیس س
اان،نن یتوسپاانو سدسن اانرمسکتااتسدس
ک فتس ،نم س سکشندرزیس

-1سن اانرمسماارستا اامسنپاااتسقی ا قفسکتااتسدس
ک فتسپرد سینیس،رتایس

-1

-2

-3

قااهقوتسن اانرتتسماارس اانز،ن س،اا ورومس
(قنو اان س،شااندروتوسقنو اان سپ تننکاانروس
قااهقن تسقر اانرسکاانرسماابس،شااندروتسدس
مربااازقریس ،ااان تسدسن ااانرمس اااتوس
،نلتسدس ،هقت) س
ن ااانرمسمااارس،پاااتسق ااارقیس ااار س
ااااا ،نمس،شاااااندروتسدسدظااااانو س
پ تننکنرق س س
پ گ اریسدست صا عسقعواانرقموس،انبلاابس
،هق مسنن،بسینیس،رتای

گروه اجرای عملیات آب و خاک در عرصه تشکلهای کشاورزی
س

سیاستگذاری
 تسهیل در تعاونی نمودن تولید و یکپارچگی اراضی

 حمایت و هدایت از تشکل های کشاورزی با ایجاد زیرساخت های الزم به جهت ارتقاء
بهرهوری از عوامل تولید

 ارتقاء مدیریت بهره برداری یکپارچه آب و زمین در حوزه عمل تشکل ها
 حمایت از تعاونی های ایثارگران در زمینه تولید و اشتغال

 بررسی و تعیین نیازهای آموزشی و تحقیقاتی در زمینه بهره برداری و نگهداری از تاسیسات
وظایف

آبی و بهره وری آب کشاورزی در اراضی تشکل ها

 بررسی و کارشناسی بمنظور ارائه راهکارهای مناسب در رابطه با انتقال تاسیسات آبی به تشکل
های بهره بردار
 پیگیری تصویب و ابالغ ضوابط؛ دستورالعمل ها و آئین نامه های اجرائی مرتبط با نظام های
بهره برداری

 فراهم نمودن زمینه مساعد جهت اجرای برنامه های زیربنائی و مهندسی زراعی و توسعه فنون
پیشرفته و مکانیزاسیون در تشکل های کشاورزی
 اشتغال زائی و تولید محصوالت کشاورزی و امنیت غذائی در تشکل های تولیدی
 بهره وری آب کشاورزی و توسعه پایدار در اراضی تشکل ها
محصول




ایجاد کمربند سبز امنیتی در نقاط مرزی و محروم کشور
تهیه و تدوین شرح خدمات طرح و ساخت عملیات آب و خاک در عرصه تشکل های
کشاورزی

 قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچگی اراضی کشاورزی
 قانون تشکیل و استقرار شرکت های تعاونی تولید و شرکت های سهامی زراعی

 قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی و اجرای
سیاستهای تشویقی دولت

 هماهنگی و ارتباط مستمر با واحدهای اجرائی ذیربط مستقر در سازمان های جهاد کشاورزی
استان ها

فرایند

 توافقنامه طرح احیاء و توسعه کشاورزی بمنظور تامین زمینه های مناسب جهت ایجاد اشتغال
برای ایثارگران و رزمندگان و آماده سازی اراضی جهت انجام فعالیت های کشاورزی در قالب
تشکل های مناسب از افراد مذکور
 برنامه های ارتقاء کیفی و ساده سازی اجرای عملیات آب و خاک با همکاری و تبادل
اطالعات با مشاوران و پیمانکاران ذیصالح و مراکز پووهشی و تحقیقاتی

برنامه ریزی

نظارت

 برنامه ریزی بمنظور ارتقاء بهره وری آب کشاورزی در اراضی تشکل ها
با انجام مطالعات در سطح  06هزار هکتار و اجرای عملیات آب و خاک
در سطح  505266هکتار طی برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور با اجرای
تعداد  04طرح ملی در استان ها

 برنامه ریزی جهت انجام مطالعه و اجرای عملیات آب و خاک در سطح
 06666هکتار از تعاونی های ایثار کشور

 انجام تعامالت الزم با دفتر نظام های بهره برداری

 تعامل و همکاری با سازمان ها و دیگر دستگاه های اجرائی در ایجاد

نظارت و ارزیابی فعالیت
های مطالعاتی و اجرائی
مرتبط با عملیات آب و
خاک تشکل ها

بانک اطالعاتی تشکل های کشاورزی و برنامه ریزی اجرائی شدن پروژه
های مطالعه شده در عرصه تشکل های کشاورزی

 بررسی؛ ارزیابی و اولویت بندی در انتخاب تشکل های کشاورزی بمنظور
امکان سنجی برای اجرای عملیات تجمیع و یکپارچه سازی اراضی
 افزایش اشتغال زائی در بخش کشاورزی در قالب تشکل ها

نظارت برتحقق اهداف

 افزایش تولید محصوالت کشاورزی در اراضی تشکل های تولیدی

کمی و کیفی پروژه

 افزایش کارائی مصرف آب و راندمان آبیاری و کاهش هزینه های

های مرتبط با موافقتنامه

عملیات زیربنائی

های طرح های موجود

 افزایش امنیت در نقاط مرزی و محروم کشور

بر اساس شاخص ها

 سیاست های کلی نظام در تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در

نظارت بر ارجاع کار به

حوزه عمل شرکت های تعاونی تولید روستائی مصوب سال -9401

مشاوران و پیمانکاران

اصالحیه سال 9414

بر اساس ضوابط و

 سیاست های کلی نظام جهت جلوگیری از خرد شدن اراضی و ایجاد
قطعات مناسب فنی و اقتصادی مصوب سال 9432

 اصالحیه قانون شرکت های سهامی زراعی سال 9429

 قوانین بودجه سنواتی و آئین نامه های مرتبط و پیگیری تامین اعتبارات
 قوانین برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی کشور

قوانین

برگزاری

مناقصات و آئین نامه
های اجرائی
نظارت بر حسن اجرای
شرح خدمات مشاوران

 سیاست های ابالغی مقام معظم رهبری در بخش کشاورزی سال 9419

و وظایف پیمانکاران

 تبصره  05قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه کشور و اجرای طرح احیاء و

نظارت بر حسن اجرای

توسعه در سطح  266هزار هکتار و در سه فاز اجرائی

طرح بر اساس تفاهم نامه
؛ متمم و موافقتنامه های
موجود

گروه تقاضا ،توزیع و مصرف آب کشاورزی
سیاستگذاری

 -1قعتنلس ،ورومس
ت نطنسدس،صرفس
س
سم
کشندرزی
 -2قرت نیسمنر -
دریس س
کشندرزی س

وظایف

س

محصول

 -1مناهبسمنر س
مربقریسمن بس
قزس ،نم س س
،ه هب س
 -2مناهبس ،ورومس
برسچر بس
ت نطنسوستهزو سدس
،صرفس س
کشندرزی س

فرآیند

 -1تاصر س1سذونس
،نب س21سقننه س
تهزو سعنبالنبس
س
، -2نب س26سقننه س
تهزو سعنبالنبس
س

نظارت

برنامه ریزی

 -1ن نرمسمرستا مس ،ورومست نطنس
دس،صرفس سکشندرزیسبرس
طحس،لتس(مرنن،بروزی)سدس
ق وننتس(ق رقوت)س
 -2ن نرمسمرسق زقو س ن عس
رقن ،ن سدسقرت نیسمنر دریس س
کشندرزی
 -3ن نرمسمرسق رقیسصا حس
مرنن،بیستاهونس سدس ،زق س
ستاهولتسته یسمنر مربقرق س
برسز،ن سدس،کن س،هربست نطن س
س

 -1مرنن،ب روزی سد سقوجنب س نز سد سکنرینی سالزع س نم سعتل نتتس
نتهب س س،لتس سبرس طحسکشهرس
 -2مرنن،ب روزی سد سقوجنب س نز سد سکنرینی سالزع س نم سقرت نیس
منر دری س سکشندرزی سد س ،وروم س،صرف س سبر س طحس
قرقطتس متسکشهر
 -3مرنن،بسروزیسمبس ،هرسقرقوبسمرنن،بیستاهون س،جتتس س
،هربسن نزسکل بس،اصهالمسکشندرزیسبرس،انس،هربست نطنس
منس،شنرکمسمنر مربقرق سبرس طحسقرقطتس متسکشهر س
س

 -1تاهونس،جتتس سبرسز،ن سدس
،کن س،هربست نطن س
 -2ق زقو ستهل س

 -1ق زقو سرقن ،ن سکنس م نری س
 -2قرت نیسمنر دریس سکشندرزی س

س

ن مسینیسکلتسن نعسبرسم
س رقم شتس ،ورومس ،نم س
ن مسینیسقمالغتسمرنن،بسپ ج سته هب
ن وننیس ،نعس،ه سریاریسبرسقصال سقلگهیس،صرف
 سقننه ستشک نسدزقرمس ننبسکشندرزیسقهقن تسمرنن،بسبدعسوس هعسدچننرعسته هبسکشهر سن مسینیسکلتسن نعسبرسم س
س رقم شتس ،ورومس ،نم س
ن مسینیسقمالغتسمرنن،بسپ ج سته هب
ن وننیس ،نعس،ه سریاریسبرسقصال سقلگهیس،صرف س

،هقبس13و11و11سقننه ستشک نسدزقرمس
ننبسکشندرزی س
 م سطستاصر س19سقننه سمرنن،بسبدعسته هب
 ،هقبس13و11و11سقننه ستشک نسدزقرمسننب

-

س

گروه تدوین ضوابط ومعیارهای آب کشاورزی
-1گردآوری قوانین،مقررات،آیین نامه ها،تصویبنامه ها،ضوابط و استاندارد های آب و خاک کشاورزی
-2بررسی مقررات،آیین نامه ها و ضوابط آب کشاورزی واصله و جمع بندی و ارائه نقطه نظرات پیشنناادات اصنی ی و تیمیلنی بنا
همیاری گروهاای تخصصی دفتر
-3همیاری با گروهاای تخصصی دفتر به منظورتدوین پیش نویس ضنوابط و اسنتانداردهای منورد نیناز آب و خناک کشناورزی و
پیگیری تصویب آناا در مراجع ذی ربط
-4تایه نیازهای آموزشی و ترویجی جات اجرایی کردن قوانین،آیین نامه ها و استانداردهای آب و خاک کشاورزی
 -5تبادل اطیعات مربوط به قوانین و مقررات و استانداردهای آب کشاورزی با مجامع داخلی و خارجی و باره وری از تجارب آناا
-6تعامل با مراجع ذیر بط در خصوص قوانین ،مقررات،آیین نامه ها،تصویب نامه ها،ضوابط و استانداردهای آب خاک کشاورزی

