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مقدمه
اگر  هستند.  سازمانی  اهداف  و  استراتژی ها  تحقق  ابزار  فرایندها، 
و  اهداف  به  سازمان  است  بدیهی  شوند،  انجام  به درستی  فرایندها 
چشم اندازهای خود دست خواهد یافت. بی تردید یكي از مهم ترین و 
مؤثرترین راهكارهای بهبود محيط کسب  و کار، تسهيل و تسریع فرایند 

صدور مجوزها است. 
به شرایط  با توجه  از استراتژی های وزارت جهاد کشاورزی  یكی 
توسعه  و  توليد  از  حمایت جدی  کشور،  روزافزون  نياز  و  اقليمی 
فعاليت ها در مناطق مختلف است. با وجود تمهيدات اندیشيده شده 
برای تسهيل فرایند بررسی و صدور مجوزهای تأسيس و بهره برداری 

برای فعاليت ها، همچنان مسائل و مشكالت عدیده ای در مسير صدور 
و  مسير  شدن  طوالنی  به  منجر  که  دارد  وجود  مربوطه  مجوزهای 
بهبود  برای  تدابيری  اتخاذ  از این رو،  نارضایتی متقاضيان شده است. 
و اصالح فرایند صدور مجوز پروانه چرای دام )مرتع داری(، مسئله 

اساسی است که نياز به آسيب شناسی و رفع موانع دارد.
سخت گيرانه،  و  دستی  فرایندهاي  یكپارچه،  سيستم هاي  نبود 
به روزرسانی نشدن به موقع سيستم )DST systems, 2014(، حجم 
باالي مدارك و فرم هاي مبتنی بر کاغذ و نبود اطالع رسانی دقيق به 
متقاضيان در طول فرایند)OECD, 2004( از جمله مشكالتی است 

شكل1- مراتع قشالقی نائين با پوشش غالب درمنه دشتی
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که باید به آن اشاره کرد.
براي  متنوعی  راه حل های  برشمرده،  آسيب هاي  مبناي  بر 
ارتقاي مدیریت در پيش گرفته شده است که می توان به برخی 

از موارد مهم آن به شرح زیر اشاره کرد:
 ،)LIHDFC, 2011( اطالع رسانی تمامی مراحل فرایند

زمان  کاهش  و  مستندسازي  طریق  از  فرایند  ساده سازی 
موارد  بر  تمرکز  براي  کارکنان  وقت  آزادسازي  و  رسيدگی 

پيچيده تر،
 ،)LIHDFC, 2016( تضمین کیفیت و خدمات

براي  عوامل  همه  به کارگيری  و  اقدامات  اولویت بندي 
فرایندهاي  از  استفاده  امكان  و  و سریع  منصفانه  رسيدگی 
جایگزین )به جاي فرایندهاي خودکار( در مواقع ضروري 
 DST( وقت  اتالف  از  و جلوگيري  کارآمدي  براي حفظ 

 )systems, 2014
عمليات  مدیریت  برای  نوآورانه  راهكارهاي  ارائه  و 
عملكرد)عالی،  کارایی  و  بهينه سازي  هدف  با  کسب وکار 

 .)1395
راهكارهای  و  پيشران ها  مؤثرترین  و  مهم ترین  از  یكي 
بهبود فعاليت ، تسهيل و تسریع فرایندهای مربوط به صدور 
مجوزها،  صدور  پيچيده  نظام  ایران،  در  مجوزهاست. 
هزینه های ناشي از بار مقرراتي را در فرایند راه اندازی، 
توسعه و بهره برداری فعاليت ها افزایش داده است )مظفری، 

 .)1397
در  قانونی  مجوزهای  صدور  فرایند  فعلی  وضعيت 
سازمان ها و مراجع مختلف کشور متفاوت است. در برخی 
شفاف سازی  تجارت،  و  معدن  صنعت،  مانند  حوزه ها 
نيز  حوزه ها  برخی  است،  شده  انجام  بيشتری  و  بهتر 
مانند حوزه کشاورزی و منابع طبيعی، نيازمند اقدامات 

جدی تری هستند.
هدف از پژوهش پيش رو، بررسی وضع موجود فرایند 
صدور مجوزها، آسيب شناسی و شناسایی موانع موجود 
بر سر راه آن، بررسی شرایط بهينه صدور مجوزها و 
ترسيم وضع مطلوب در امور مرتبط با مراتع است که بر 
مبنای آن، راهكاری الزم برای تسهيل و کاهش مدت 

زمان صدور مجوز پروانه چرای دام ارائه شده است.

روش تحقیق 
برای انجام طرح بررسی و بهينه کاوی صدور مجوز پروانه مرتع داری 
کانونی  گروه  کيفی  تحقيق  روش  از  اصفهان،  استان  در  دام(  )چرای 
)Focus Group( استفاده شده است. جمع بندی اطالعات حاصل از 
مصاحبه با متقاضيان پروانه چرا در استان اصفهان پيرامون مشكالت و 

موانع موجود در فرایند اخذ مجوز ها به شرح زیر است )شكل 2(. 
این تحقيق از نوع تحليلی و توصيفی است و از روش های پيمایشی 
برای جمع آوری  است.  استفاده شده  داده ها  در جمع آوری  اسنادی  و 
نيز،  و  بودند  کرده  دریافت  پروانه چرا  مجوز  که  افرادی  با  اطالعات 

کارشناسان اداره کل منابع طبيعی استان اصفهان، مصاحبه شد.

نتایج
نتایج نشان داد، تعدد سامانه ها، نبود یک سامانه یكپارچه و هوشمند 
)سماك و سامط و ....(، نبود یک وحدت رویه و پلتفرم مشترك برای 
پياده  سازی فرایندها در استان ها )سليقه ای(، فيزیكی بودن بخش زیادی 
از فرایندها )نظام سنتی(، رعایت نكردن نكات و توصيه های فنی مندرج 
در قرارداد، نبود تعریف مناسب از واحد مكانی محدوده در کتابچه های 
طرح )سامان عرفی، محدوده بهره بردار عرفی شهرستان(، نبود شفافيت 
نبود  بر ضوابط،  بهره برداری و حاکم بودن روابط  ارائه مجوزهای  در 
سيستم پایش و نظارت جامع و دارای بازخورد، کمبود نيروی انسانی 
کافی در ادارات منابع طبيعی برای نظارت، توان مالی و اقتصادی اندك 
بهره برداران برای تهيه طرح، نبود سازوکار مالی برای بازنگری طرح های 
بهره برداری، زیاد بودن نرخ بهره مالكانه، باال بودن هزینه تهيه طرح توسط 
مشاورین، نبود حمایت بيمه ای و وجود موانع و مشكالت در پرداخت 
تسهيالت بانكی به بهره برداران برای اجرای طرح ها از مهم ترین موانع و 
مشكالت در مسير صدور مجوز پروانه چراست، که به نوعی با تحقيقات 
مبنی بر طوالنی بودن زمان فرایند رسيدگی )LIHDFC, 2016(، شفاف 
نبودن روند بررسی ها، نبود سيستم هاي یكپارچه، فرایندهاي دستی و 
سخت گيرانه، به روزرسانی نشدن به موقع سيستم، حجم باالي مدارك 
و فرم هاي مبتنی بر کاغذ و نتایج پژوهش )OECD, 2004( مبنی بر 
نبود اطالع رسانی دقيق به متقاضيان در طول فرایند منطبق و هم سوست.
ایجاد و استقرار سيستم و سامانه یكپارچه و قابل پایش به صورت برخط 

شكل 2- گام های اجرایی سازی پروژه آسيب شناسی فرایند
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جدول 1- مشكالت و راهكارهای صدور مجوز چرای دام

راهكارهای رفع مشكالت عنوان مشكالت به  ترتيب اهميت گروه موانع

حضور به موقع مأمورین در مراتع حضور نداشتن به موقع مأمورین در مراتع، نبود رسيدگی و هماهنگی 
بين دستگاه ها

قانونی و حقوقی

وضع جریمه نبود قانون و جریمه در ارتباط با عبور افراد غيربومی در مراتع و چرای 
دامشان

هماهنگی بين دستگاه ها نبود هماهنگی بين دادگستری و متخلفين

با تقویت نظارت ها، چنانچه مشكل و تخلفی وجود ندارد، پروانه چرا 
اتوماتيک تمدید شود و فقط دامدار وجه مشخص را براي هر دام 

طبق  قانون واریز کند.

ضروری نبودن فرایند تكرار تمدید ساالنه مجوز چراي دام به شكل 
کنونی ازنظر متقاضيان

قبل از شروع فرایند، متقاضی توجيه شود که چه اقداماتی باید انجام 
دهد تا پيش از آغاز مدارك آماده باشد.

مشكالت مرتبط با انتقال پروانه به بازماندگان و انحصار وراثت و 
پيچيدگی آن که اغلب منجر به طوالنی شدن فرایند می شود )گسترش 

وکالت ها در این حوزه(

نظارت و پایش دقيق تر اجاره پروانه چرا به غير

دام، دامدار و مرتع )پيش از این قرقبان و دشت بان وجود داشت( 
بازنگري در شيوه نامه فنی و اجرایی- شناسه دار کردن سامان هاي 
عرفی مراتع از طریق اختصاص کدملی- به روزرسانی اطالعات 

دامداران )با و بدون مجوز، ترك محل گفته ها(

نبود سيستم نظارت و پایش و به روز نبودن اطالعات دام، دامدار و مرتع 
)پيش از این قرقبان و دشت بان وجود داشت(

کوتاه کردن فرایند طوالنی شدن صدور پروانه

سامانه ای

)ثبت الكترونيكی(

شرکت ها هزینه زیادی را برای ثبت دریافت می کنند، اطالع رسانی به 
بهره بردار و راهنمایی او، کمک بسياری خواهد کرد. ناآگاهی نسبت به ثبت مراحل در سامانه و انجام آن توسط شرکت ها

سرمایه گذاري بيشتر در حوزه مدیریت زمان و هزینه، نوبت دهی 
الكترونيكی فيزیكی بودن بخش زیادي از فرایندها

تقویت سيستم هاي آموزشی و مشاوره اي سازمان و استان ها، تدوین 
دستورالعمل هاي شفاف و ساده

ناتوانی اغلب متقاضيان در کار با سامانه )ورود، ثبت و بارگذاري اسناد ( 
به دليل بی سوادي و سن باال

افزایش مهلت و زمان ثبت درخواست ها در سامانه و سرعت عمل 
بيشتر تسهيل کنندگان

مسائل مربوط به کافی نت ها در نواحی روستایی و عشایري، سرعت 
اینترنت، شلوغی و ازدحام به دليل حضور هم زمان تعداد زیادي از 

دامداران در کافی نت در یک محدوده زمانی کوتاه، عدم دسترسی آسان 
به کافی نت و نياز به رفت و آمد مكرر در مسيرهای طوالنی

)آنالین(، ایجاد سازوکاری برای یكپارچگی، جامعيت و الكترونيكی 
کردن فرایند از طریق یک سامانه مشخص برای تسهيل در کار، انجام 
افزایش  مختلف،  مراحل  در  و سرکشی های سرزده  محل  در  نظارت 
نيروهای نظارتی )جذب نيروهای فصلی( و اختصاص اولویت به بوميان 

استان برای بهره برداری می تواند از راهكارهای رفع موانع باشد. 
بررسی ها نشان داد، ميانگين زمان مورد نياز برای دریافت مجوز صدور 
چرا در وضعيت مطلوب و مورد انتظار در فرایند بهره برداری با کتابچه 
طرح تا 10 ماه و و در فرایند بهره برداری بدون کتابچه طرح تا 36 روز 
قابل تعدیل و بهينه سازی است. این زمان برای دریافت مجوز حمل 
محصول در استان و خارج از آن و صادرات به ترتيب تا 10 و 15 روز 
قابل انجام است. این در حالی است که فرایند صدور مجوز در استان 

اصفهان، 120 روز برآورد شده است.
وجود  فرایند،  آسيب شناسی  در  شناخته شده  موارد  مهم ترین  از  یكی 
نقص و اشكال در برخی قوانين و مقررات و ایجاد زمينه تخلف است، 

ازجمله این موارد می توان به مقررات مربوط به خرید و فروش پروانه 
چرای دام اشاره کرد که ممنوع است.

بحث
افزایش  در  را  مهمی  بسيار  نقش  وسرمایه گذاری،  توليد  بی تردید 
پایدار و خلق ارزش افزوده در بخش های  اشتغال  ایجاد  درآمد ملی، 
مختلف اقتصادی ایفا می کند. این موضوع، ارتباط مستقيمی با فضای 
کسب وکار دارد، در این  ميان، فرایند صدور مجوز سرمایه گذاری یكی 
از اساسی ترین شاخص های تأثيرگذار در بهبود این فضاست که مدیران 
و مسئوالن ذی ربط باید توجه ویژه ای بدان داشته باشند. براساس قانون 
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، هرگونه بهره برداری از منابع 
طبيعی توسط اشخاص حقيقی یا حقوقی باید با تصویب و کسب مجوز 
از سازمان منابع طبيعی و آبخيزداری کشور انجام شود. پروانه مرتع داری 
از مهم ترین مجوزها در بخش منابع طبيعی است که فرایند اجرایی خاص 



i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 26i r a n n a t u r e . a r e e o . a c . i r 26

شكل 3- چرای دام در منطقه قرق در فریدونشهر اصفهان 

مبلغ بسيار زیاد است دریافت هزینه تمدید پروانه چرا براساس تعداد دام در هر سال

مالی و پشتيبانی

عدم دریافت رشوه
بعضی از کارشناسان منابع طبيعی و نماینده حقوقی آنها از متقاضيان 
درخواست رشوه می کنند و در صورت پرداخت نكردن رشوه، پروند ه ها 

بررسی نمی شوند.

اتخاذ تدابير جدید براي تأمين مالی و تسهيالت بانكی کم بهره باال بودن بهره مالكانه و ناتوانی مالی بيشتر دامداران براي پرداخت

تشویق مرتع داران به دریافت پوشش بيمه نبود بيمه مرتع و دام

اجراي برنامه هاي آموزشی و ترویجی نبود تخصيص و کمبود امكانات و تجهيزات پشتيبانی )ازجمله خودرو، 
ضعيف بودن سيستم هاي کامپيوتري، فناوري و شبكه اي(

واگذاری به افراد بومی برای حفظ و صيانت از مراتع واگذاری مراتع به افراد غيردامدار

سایر موانع

عدم اجازه ورود معادن و کارخانجات به مراتع نابودی مراتع توسط معدن داران و واگذاری مساحت زیادی از مراتع به 
کارخانه های سيمان

واگذاری پروانه چرای دام به مرتع داران بومی واگذاری پروانه چرای دام به بهره برداران غيربومی و فراری دادن افراد بومی

مشكل نگهداری بين چرای تابستانه و زمستانه و چرای زمستانه تا 
تابستانه

قابل حمل بودن پروانه چرا غيرقابل حمل بودن پروانه چرا 

نارضایتی به  دليل تداخل مستثنيات در مراتع

حمایت از دامدار و روستایی نبود حمایت از دامداران، روستایيان و توليدکنندگان

توجه ادارات منابع طبيعی به ساخت و سازها
بی توجهی ادارات منابع طبيعی به ساخت و سازها، نبود رسيدگی شوراها، 
پارتی بازی، حمایت نكردن روستاها از باالدست با توجه به اهميت روستا 

در تأمين مواد غذایی کشور

بررسی وضعيت مراتع و کمبودهای آن رسيدگی نكردن کارشناسان به مراتع کم آب و تأسيس نكردن آبشخور
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شكل 4- عمليات مميزی مرتع 

برون سپاری برخی مراحل و وظایف از طریق فراهم سازی شرایط برای 
ورود فارغ التحصيالن در قالب شرکت ها، انجمن ها و تعاونی های صنفی، 
تخصيص و تجهيز فيزیكی و ریالی بيشتر ادارات کل استان ها در بخش 
پشتيبانی و ترابری، ایجاد انگيزه برای کارشناسان و اعمال نظارت های 
قانونی بيشتر، مقابله جدی با تخلفات و اتخاذ تدابير جدید برای تأمين 

مالی و تسهيالت بانكی کم بهره.
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خود را دارد. شواهد نشان می دهد، مسائل و مشكالت مختلفی ازجمله 
مشكالت سامانه ای، مشكالت قانونی و حقوقی، مشكالت رفتاری و 
موانع مالی در مسير صدور این مجوزها وجود دارد که منجر به طوالنی 
شدن مسير و نارضایتی متقاضيان می شود. از این رو، اتخاذ تدابيری برای 
فرایند صدور مجوزها، مسئله اساسی است که  امور و اصالح  بهبود 
نياز به آسيب شناسی و رفع موانع دارد. این پروژه برمبناي آسيب هاي 
برشمرده، راه حل هاي متنوعی را براي ارتقاي مدیریت فرایند صدور 
مجوز پروانه چرای دام در پيش گرفته است که می توان به برخی از 

موارد مهم آن به شرح زیر اشاره کرد:
ایجاد و استقرار سيستم و سامانه ای یكپارچه، آسان و سهل الوصول 
یابد،  جریان  آن  در  فرایند  اجرای  که  )آنالین(  برخط  به صورت 
و  مستندسازي  طریق  از  فرایند  ساده سازی  الكترونيكی،  نوبت دهی 
توانمندسازی  آموزشی،  سيستم های  تقویت  رسيدگی،  زمان  کاهش 
و مشاوره، بهينه سازی سيستم اطالع رسانی در همه مراحل فرایند با 
استفاده از ظرفيت شبكه های ارتباطی موجود )دهياری ها، شوراها و 
اتحادیه های صنفی و...(، افزایش مهلت و زمان ثبت درخواست ها در 
سامانه و سرعت عمل بيشتر تسهيل کنندگان از طریق افزایش تسلط 
اطالعاتی و عملياتی کارگزاری ها، کافی نت ها و دفاتر پيشخوان دولت، 
تمدید خودکار پروانه چرا برای دامداران خوش حساب، ثبت سامانه ای 
اولویت بندي  متقاضيان،  به  خدمات  ارائه  کيفيت  تضمين  تخلفات، 
اقدامات و به کارگيری همه عوامل براي رسيدگی منصفانه و سریع با 
ارائه راهكارهاي نوآورانه، تدبير سازوکاری برای عدم تقطيع و تقسيم 
مراتع به دليل ارث، به روزرساني مميزی ها و مساحت ها با استفاده از 
تنظيم  اجرایی و طراحی و  فنی و  بازنگری در شيوه نامه  نرم افزارها، 
نقشه راه فرایند، اصالح، یا حذف قوانين و دستورالعمل های مزاحم، 


