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  به نام خدا

 ها زیرساختبهره برداري و بهینه سازي ، دستورالعمل سرمایه گذاري

   سطح تشکل هاي تحت پوشش سازمان در
  

  :مقدمه

عالوه بر اینکه باید از چارچوبها و قالبهاي کالن دولتی که به شکل دستورالعمل، بخشنامه، آئین نامـه و ضـوابط اجرایـی     هر تشکیالت و سازمان دولتی،

رح در اساسـنامه خـود   ماموریتها و وظایف مط اهداف، انداز، با توجه به چشم ،بودجه که از سوي مراجع ذیربط دولت محترم صادر می شود تبعیت نماید

، فرهنگ سازمانی، ارزشهاي کلیدي و نظام اداري و مالی خاص و متناسب با برنامـه هـاي خـود را بـراي هـدایت فعالیتهـاي واحـدهاي        باید مشترکات

تحـت   نظارت بر عملکرد تعاونیها و تشکلهاي بخش کشاورزي ، حمایت وضمن آنکه  هدایت .سازمانی وابسته طراحی، تدوین و در سازمان جاري نماید

در این راستا تحقق این اهداف یکی از اقدامات اساسی  .اون روستایی ایران محسوب می گردداز مهمترین وظایف حاکمیتی سازمان مرکزي تع پوشش

  .گردد محسوب می مذکوربه ویژه از حیث حمایت از حقوق صنفی تعاونیها و تشکلهاي 

قـانون شـرکتهاي تعـاونی     133مـاده   6بنـد  اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران و همچنـین   3این دستورالعمل در اجراي ماده این رو از 

 بهره بـرداري و ، ایجاداحداث یا و براي هر گونه سرمایه گذاري از قبیل است  گردیده نظیمتهیه و تو اصالحات بعدي آن  1350ماه سال  مصوب خرداد

با استفاده از هر نوع منابع  سازمان تحت پوشش تشکل هاياموال غیر منقول و منقول توسط  ، تهاتر و فروش، خرید، معاوضهها زیرساختسازي  هبهین

ـ   مالی المی انها از طریق تحصیل اعتبار و استقراض و اخذ تسهیالت از بانکها و موسسات مالی و اعتباري مجاز تحت نظارت بانک مرکزي جمهـوري اس

  .الزم االجراء می باشدایران 

  :اهداف

 .با ظرفیت مازادهاي  زیرساختایجاد پرهیز از سرمایه گذاري در  جهتهدایت بهینه براساس اولویتهاي تعیین شده  - 1

 .مراحل سرمایه گذاريسازي ایجاد بستر یکپارچه و یکسان  - 2

 .سازمان تحت پوشش تشکل هايمالی توان و امکانات با  گذاري م سرمایهحجنمودن تناسب م - 3

 .نیازهاي جامعه هدفمتناسب با  ،روز در سرمایه گذاريفن آوري  توجه به - 4

 .موجودهاي  زیرساختکاربري یا تغییر بهره برداري بهینه و اصالح  - 5

 .یزیرساخت تاسیساتخرید وفروش امکانات و ، ایجادو ارائه راهکار در  اقتصادي ،مالی ،بررسی توجیهات فنی - 6

 .در هدایت و نظارت بر امور سرمایه گذاري مرکزشهرستان، استان و مدیریتی در سطوح استفاده مطلوب از ظرفیتهاي  - 7

تحت پوشش بمنظور بهره برداري بهینه و استفاده تشکل هاي  هاي زیرساختتاسیسات، مستحدثات و از راهنمایی و مراقبت  ،نظارت - 8

 .ذاريسرمایه گ موضوعمطلوب از آنها در 
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  :دامنه کاربرد

معاوضه، تهاتر، مشارکت با اشخاص حقیقی  ،ها زیرساخت، بهینه سازي توسعه ،سرمایه گذاري از قبیل احداث به منظور انجام هر نوعاین دستورالعمل 

 منابع مالیهر نوع با استفاده از هاي تحت پوشش  تشکل توسط ...)  ، اوراق بهادار، سهام وخودرو(خرید و فروش اموال غیر منقول و منقول  یا حقوقی،

  . باشد الزم االجرا می  ...تسهیالت بانکی و ، اعم از منابع داخلی

  :مجوزهاي صادره مدت اعتبار

ت مدیره سازمان مرکزي تعاون روستایی ، فنی مرکزي و هیئدر سطح کمیته هاي فنی استانی( براساس این دستورالعملمدت اعتبار مجوزهاي صادره 

  .باشد می کسال شمسی از زمان تاریخ صدور نامه مجوزی )ایران

  :مسئولیت اجرا

و در سطح مرکز به عهده )  مدیر تعاون روستایی( دستورالعمل در سطح استان به عهده رئیس کمیته فنی استانیاین نظارت بر حسن اجراي مفاد 

  .است) معاون فنی و اجرایی سازمان مرکزي( رئیس کمیته فنی مرکزي

  :قانونیالزامات 

  .ازمان مرکزي تعاون روستایی ایراناساسنامه س 3ماده  -

  . 16/3/1350قانون شرکتهاي تعاونی مصوب ) 9/4/1352اصالحی مورخ ( 22ماده ) 4/3/1354اصالحی مورخ ( 16بند  -

  .تشکل اساسنامه)  5( منطبق با بندهاي مندرج در ماده پنج  1350قانون شرکتهاي تعاونی مصوب خردادماه سال  133ماده  -

  .ت مدیره مرتبط با مفاد  این دستورالعملهیئ ه هاي کلیه بخشنامه ها و مصوب -

  .تحت پوشش سازمان  تشکل هايآئین نامه معامالتی  -

  :تعاریفمفاهیم و 

به (و سرمایه گذاري  ها زیرساختمدیرکل دفتر تجهیز و توسعه  ،)به عنوان رئیس( ئیمعاون فنی و اجرا از تشکلم :کمیته فنی مرکزي -الف

  .می باشدحراست و حقوقی  ان مدیر ،، مدیر کل حسابرسی تعاونیها و تشکلهاي بخش کشاورزي)دبیرعنوان 

  .شرح وظایف هر کدام از اعضاي کمیته فنی مرکزي  بر اساس حدود اختیارات تعریف شده سازمانی می باشد :1تبصره 

و نظارت دقیق بر اجراي نموده شبکه را ارزیابی  هاي زیرساختعملکرد  فعالیت وایجاد، نحوه  تشکیل وماه یکبار  دو حداقل هرکمیته  جلسات: 2تبصره

  .باشدی از سطح استان ها را عهده دار می و پاسخ به گزارشات دریافت )این دستورالعمل 5عایت مفاد ماده با توجه به ر(مفاد این دستورالعمل 

حسب مـورد از سـایر   یس کمیته فنی مرکزي الزامی و ئربنا به تشخیص  ر استان و مدیرعامل تشکل مربوطهمدی) فیزیکی یا مجازي(حضور  :3تبصره 

   .می گردددعوت جهت شرکت در جلسه  به عنوان مدعونیز  سازمان مرکزي مسئولین مرتبط
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و سـرمایه گـذاري   هـا   زیرساختو توسعه  ، تجهیزواحدهاي حقوقی، حسابرسی، حراستمعرفی شده ثابت کارگروهی متشکل از نمایندگان  :4تبصره 

بازدید میدانی احتمـالی و تهیـه گـزارش     ،متقاضیبه منظور بررسی دقیق درخواست ، کارشناس موضوعی مربوطهحسب مورد و ) به عنوان دبیرکارگروه(

     . تشکیل خواهد گردیدبا ابالغ رئیس کمیته فنی مرکزي کمیته فنی مرکزي  ارائه بهکارشناسی جهت 

، )کمیتـه دبیر(رئیس اداره خدمات فنی وکشـاورزي  ، معاون فنی ،)به عنوان رئیس( مدیر استان مرکب از استان کمیته فنی :کمیته فنی استانی -ب

تشـکیل و  در مـاه  یکبـار  حـداقل  بوده و استان  )در صورت وجود(، حراست و کارشناس ساختمان و تاسیسات رئیس اداره حسابرسیو  حقوقی  مسئول

  .را ارزیابی می نماید تشکل هاي زیرساختجاد، فعالیت و عملکرد نحوه ای

و حسـب مـورد از سـایر    در کمیته فنی استانی الزامی ) متقاضی(ت مدیره تشکل مربوطه ، مدیرعامل و رئیس هیئحضور رئیس اداره شهرستان :تبصره

   .عوت می گرددمسئولین مدیریت تعاون روستایی استان نیز به عنوان مدعو جهت شرکت در جلسه د

، زنـان و شـرکتهاي سـهامی    ، کشـاورزي، تولیـد  و شرکتهاي تعاونی روستایی) ، شهرستانیملی، استانی(تمامی اتحادیه هاي عبارت از  :تشکل -ج

  . می باشد.... زراعی و 

ـ   مدیریت مدیران عامل که با و توسعه زیرساخت راتجهیز  که طرح هاي احداث، تحت پوشش تشکل  :مجري طرح -د   ت مـدیره  و روسـاي هیئ

   .نمایند اجرا می

 اعم از خرید، ،ولید تا عرضهکه در چرخه ت تشکل هاي تحت پوشش و امکاناتزیربنایی تاسیسات  تجهیزات،به کلیه بطور کلی  :زیرساخت - اه

  :داردداللت  ذیل آنان به شرح ي ها بر فعالیت و نقش داشته و آبزي پروري دامی ،حصوالت کشاورزيفرآوري و بسته بندي و عرضه م سازي، ذخیره

  ....) ، باسکول ودیوار کشی، محوطه سازي( سازي مراکز خرید دتجهیز و استاندار - 1

  .و چندمنظوره) سردخانهسیلو، ، نگهداري محصوالت خاص(توسعه و تجهیز انبارهاي مکانیزه  ،احداث - 2 

  .واحدهاي فنی و تولیدي - 3 

  .، باراندازها و پایانه هاي صادراتیفروشگاه ها ،ز عرضهتوسعه و تجهیز مراک ،ایجاد - 4

   .، توزیع و پخش فرآورده هاي نفتیو جایگاه هاي تهیه فروشندگی ها - 5 

  .با کاربري هاي متفاوتو مستحدثات انواع ساختمانها  - 6

  .حت پوششو ماشین آالت کشاورزي متعلق به شبکه ت، سنگین سبک، نیمه سنگینحمل و نقل  وسایط نقلیه - 7 

  .اوراق بهادار سایر وتشکل ها سهام  - 8

یا مرکز  دادگستري فردي است که داراي پروانه فعالیت در امور فنی یا تخصصی از سوي کانون کارشناسان رسمی :کارشناس رسمی – او

  . کارشناسان رسمی قوه قضائیه می باشد و به عنوان کارشناس رسمی شناخته می شود
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  :شرح اقدامات

  ها  ساختزیر  ينحوه اجرا: لاوفصل 

  .باشد تکمیل زنجیره ارزش محصوالت کشاورزي با اولویتزیرساخت معرفی شده در قالب طرح : 1ماده 

  .گردد جدید با اولویت در نواحی صنعتی و شهرك هاي صنعتی تعیین می) واحدهاي فنی و تولیدي(محل اجراي طرح  :2ماده 

ائل زیست محیطی، وجود مسرعایت با اجراي طرح در خارج از شهرکها و نواحی صنعتی  تصمیم بهو  2 مادهعدم امکان تحقق در صورت  :تبصره

  . گردد یدیتأ استانی و مرکز فنی هاي سط کمیتهتوموضوع بایستی بازار فروش  دسترسی به مواد اولیه و و ، گازراه، آب، برق، تلفنازقبیل  ها زیرساخت

پس از طی مراحل  ،درصورت لزومتا ز اجراي طرح نسبت به تعیین تکلیف مالکیت عرصه زیرساخت  اقدام مجري طرح موظف است قبل ا :3ماده 

  .رهن بانک قرار گیرد سند مذکور در، به منظور اخذ تسهیالت بانکیو مقرراتی قانونی 

باشد بایستی درخواست  مرکزي می سازمان یا عرصه هاي متعلق بهها  زیرساختدر صورتی که مجري طرح حسب مورد، متقاضی استفاده از  :1تبصره

در کمیته فنی مرکزي، طرح تا پس از بررسی و تصویب  نماید  خود را بهمراه کلیات طرح از طریق مدیریت استان به معاونت فنی و اجرایی ارسال

  . ت مدیره سازمان مرکزي اقدام گرددهیئ مجوز ازاخذ به نسبت 

و یا خطوط ي از تسهیالت صندوق توسعه ملی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش کشاورزي طرحهایی که امکان برخوردار :2 تبصره

  .را دارند در اولویت قرار گیرنداعتباري خاص 

در  دهمناطق یادش در طرحهااین پرداخت مالیات معاف می باشند اجراي  سال از 10نکه اجراي طرحها در مناطق محروم به مدت به ای نظر :3تبصره 

  .اولویت قرار گیرند

   :بایستی به ترتیب زیر رعایت گردد اجراي طرح فرآیند :4ماده 

 .نیاز سنجی و مکان یابیات مطالع انجام - 1

  .تشکل مربوطه هیأت مدیره در تصویب پیشنهادي وطرح بررسی  - 2

 .بررسی امکان اخذ مجوز از مراجع ذیربط - 3

 .تهیه پیش طرح - 4

  .در کمیته فنی استانبررسی اولیه طرح  - 5

  .تشکل مربوطه مجمع عمومیطرح در تصویب  - 6

  .اقتصادي مالی و ،فنیتهیه طرح توجیهی  - 7

  . تایید نهایی طرح در کمیته فنی استان - 8
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  .از مراجع ذیربط حسب مورد اخذ موافقت اصولی - 9

   .پالن موقعیت و  مختصات جغرافیایی ،فنیو مشخصات  هاي اجرایی تهیه نقشه -10

  .در کمیته فنی مرکزطرح تایید  -11

 .مرکزي و ابالغ آنسازمان ت مدیره طرح در هیئ تصویب -12

  .یربطذتاسیس یا ساخت از مراجع پروانه اخذ  -13

  . ارائه درخواست مجري طرح جهت استفاده از تسهیالت بانکی در صورت نیاز -14

  .تهیه وثایق مورد نیاز بانک عامل -15

   .ر و اجراي عملیاتتامین اعتبا -16

  .حسب مورد ... ، گواهی بهداشت، گواهی استاندارد وپروانه بهره بردارياخذ  -17

  .نمی باشد 12و  11نیازي به اخذ مجوز بندهاي ریال مطابق با فرایند فوق بوده با این تفاوت که  اردمیلی 10 زیراجراي طرحهاي  :1تبصره 

صرفا نیاز به ) سهام و اوراق بهادار(از طریق خرید سهام و اوراق بهادار یا فروش آنها  میلیارد ریال 10زیر  در طرحهاي سرمایه گذاري :2تبصره

  .الزامی می باشد 12و  11،  8،  6،  2میلیارد ریال رعایت بندهاي  10و در طرحهاي بیش از  باشد می 8و  6  ، 2 رعایت بندهاي

پیش  ،عالوه بر رعایت موارد فوق الذکرمیلیارد ریال باشد  10که سرمایه گذاري بیش از  ،وقیدر طرحهاي مشارکتی با اشخاص حقیقی و حق :5ماده 

  .سازمان قرار گیرد مدیریت حقوقیمورد تائید بایستی  نویس قرارداد مشارکت

تشکل هاي تحت  منقولو خرید و فروش اموال منقول و غیر طرحهاي پیشنهادي هر گونه سرمایه گذاريتصویب  بررسی ومسئولیت سطح  :6ماده 

  .گرددمی  طبقه بنديذیل جدول براساس   پوشش

 طرحهاي پیشنهادي سرمایه گذاري -الف

  فرایند تصویب و تایید  مرجع اتخاذ تصمیم  مبلغ طرح  درخواستنوع 

ت
ثاب

ي 
ار

گذ
ه 

ای
رم

س
  

  )یک میلیارد تومانتا ( الیر اردیلیم 10 تا

  تصویب و تایید نهایی، بررسی  کمیته فنی استانی

  اطالع رسانی به کمیته فنی مرکزي توسط مدیریت استان  کمیته فنی مرکزي

  --------   ت مدیره سازمان مرکزيهیئ

  و سرمایه گذاريها  زیرساختکارشناس ذیربط خدمات فنی استان و کارشناسان دفتر تجهیز و توسعه   نظارت

  

  

یک تا دو میلیارد ( الیر لیاردیم20تا   10

  )تومان

  تایید اولیه و ارسال به سازمان مرکزي ،بررسی  ه فنی استانیکمیت

  بررسی، تصویب و تایید نهایی  کمیته فنی مرکزي

  --------   ت مدیره سازمان مرکزيهیئ

  يگذار هیو سرماها  زیرساختو توسعه  زیاستان و کارشناسان دفتر تجه یخدمات فن ربطیکارشناس ذ  نظارت

   )به باال میلیارد توماندو (  الیر اردیلیم20

 يو ارسال به سازمان مرکز هیاول دیی، تابررسی یاستان یفن تهیکم

 ت مدیره سازمان مرکزيو انعکاس به هیئ  بیتصو و بررسی يمرکز یفن تهیکم

 مرکزي سازمانت مدیره هیئتایید نهایی توسط  يسازمان مرکز رهیمد تئیه

می بایست از سوي  متقاضیان زیر نظر استان  مراتب به مهندسین مشاور واجد شرایط و داراي صالحیت که  نظارت

داراي رتبه بندي از مراجع ذیصالح می باشند ارجاع شده  و نظارت بر حسن اجراي طرح به عهده مشاور و 

نی و و توسعه خدمات فو سرمایه گذاري  ها زیرساختنظارت عالی با کارشناسان دفاتر تجهیز و توسعه 

  .هزینه تهیه طرح توسط مشاور نیز بر عهده مجري طرح خواهد بود. کشاورزي تعاونیها خواهد بود

  پس از تایید توجیهات فنی، مالی و اقتصادي آن توسط کمیته هاي فنی استانی و مرکزي مالحظات
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 ییو اجرا یبه معاونت فندر مقاطع سه ماهه را  رساختیزفیزیکی  تشرفیپ زانیشروع و م است استان موظف ییتعاون روستا یتریمد :تبصره

  .ندینما گزارش يسازمان مرکز

  خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول تشکل - ب

  فرایند تصویب و تایید  مرجع اتخاذ تصمیم  کارشناسیمبلغ   نوع درخواست

ل
قو

من
یر

 غ
و 

ل 
قو

من
ل 

وا
ام

ش 
رو

 ف
 و

ید
خر

  

  )تومان اردیلیم کی( الیر اردیلیم 10تا 

  ، تصویب و تایید نهاییبررسی  کمیته فنی استانی

  اطالع رسانی به کمیته فنی مرکزي توسط مدیریت استان  کمیته فنی مرکزي

ت مدیره سازمان هیئ

  مرکزي

 --------  

مسئول حسابرسی استان و دفتر حسابرسی تعاونیها و تشکلهاي بخش کشاورزي   نظارت

  سازمان مرکزي

 اردیلیتا دو م کی( الیر اردیلیم20تا   10

  )تومان

  بررسی، تایید اولیه و ارسال به سازمان مرکزي  کمیته فنی استانی

  بررسی، تصویب و تایید نهایی  کمیته فنی مرکزي

ت مدیره سازمان هیئ

  مرکزي

 --------  

 يرزبخش کشاو يو تشکلها هایتعاون یاستان و دفتر حسابرس یمسئول حسابرس  نظارت

  يسازمان مرکز

  به باال )تومان اردیلیدو م( الیر اردیلیم20

 يو ارسال به سازمان مرکز هیاول دیی، تابررسی یاستان یفن تهیکم

 ت مدیره سازمان مرکزيو انعکاس به هیئ  بیتصو و بررسی يمرکز یفن تهیکم

سازمان  رهیمد تئیه

 يمرکز

 زيمرک سازمانت مدیره هیئتایید نهایی توسط 

 يبخش کشاورز يو تشکلها هایتعاون یاستان و دفتر حسابرس یمسئول حسابرس نظارت

  يسازمان مرکز

کسب نظر کارشناس رسمی مرتبط ) دو میلیارد تومان(ریال ارد میلی 20به ارزش تا براي اموال در خرید و فروش اموال غیرمنقول و منقول : 1تبصره

 3ت حداقل هیئ(ت کارشناسان رسمی مرتبط هیئ ،به منظور شفاف سازي قیمت روز) دو میلیارد تومان(ریال  اردیمیل 20و براي ارزش باالي ) یک نفره(

  .الزامی است) نفره

  .مجاز نمی باشد )مرکزي جهت اتخاذ تصمیمفنی به منظور عدم ارجاع به کمیته (به فازهاي کوچکتر   تفکیک زیرساخت :2تبصره

  .بدون اخذ مجوز کمیته فنی مرکزي مجاز نمی باشد) ور جلوگیري از کاهش ارزش زیرساختبه منظ(هاي کوچکتر به فاز  تفکیک زیرساخت :3تبصره

در صورت نیاز در کمیته ، ایراناساس نرخ تورم سالیانه اعالمی از سوي بانک مرکزي جمهوري اسالمی  سقف مبالغ مندرج در ماده فوق بر :4تبصره

  .دد، محاسبه و ابالغ می گرفنی مرکزي

در زمینه خرید و فروش در موضوعات مختلف مربوط به سهام اوراق بهادار براساس قیمت روز اعالمی از سوي سازمان قیمت ارزیابی   :5تبصره

  .کارشناس رسمی نداردقیمت بورس بوده و نیازي به اخذ ارزیابی 

یه فنی و اقتصادي و اخذ مصوبه کمیته فنی مبنی بر داشتن توجبایستی پس از کسب نظر  تشکل و غیرمنقول   خرید و فروش اموال منقول :7ماده

کارشناس  ارزیابی به روز شده توسطشرکت به ویژه اخذ / ین نامه معامالتی اتحادیه شرکت و با رعایت آئ/ ومی اتحادیه ت مدیره و مجمع عمهیئ

  . مزایده صورت گیرد/ رسمی و آگهی مناقصه 
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، بایستی مراتب را وع در کمیته کنترل و نظارت استان، ضمن طرح موضاز اجراي ماده فوقتشکل ر صورت تخطی داستان  تعاون روستاییمدیر :تبصره

  .جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیته کنترل و نظارت سازمان مرکزي ارجاع نماید

برابر مقررات متقاضی و وثایق مورد نیاز آورده جري طرح موظف است نسبت به تأمین سهم د، منطرحهایی که نیاز به اخذ تسهیالت بانکی دار :8ماده

  .نمایداقدام  پس از اطمینان از امکان تحقق موضوع یادشده نسبت به تأئید طرح بایستمی  استانی و کمیته فنیمربوطه اقدام 

نسبت به  بانکی  قساط تسهیالتمجري طرح موظف است پس از انعقاد قرار داد با بانک عامل و دریافت اولین قسط و متناسب با دریافت ا :9ماده

  .اتمام طرح درطول دوران مشارکت اقدام نماید اجرا و

  .در اولویت قرارگیرندجود دارد، ن وآ درهاي ملی و استانی تهیه طرحهاي شاخص که امکان برخورداري از اعتبارات کارگروه  :تبصره

  ها  زیرساختبهره برداري : ومدفصل 

  سازي و مراکز عرضه یرهمراکز خرید، تاسیسات ذخ – الف

سازي بتنی یا آسفالته به انضمام روکش موقت چادري  دپو نمودن محصوالت کشاورزي به جهت جلوگیري از ضایعات و افت بر روي کف: 10ماده

  .انجام گردد

  .ساختمان نگهبانی الزامیست احداث  اجراي دیوارکشی و ،جهت امنیت بیشتر مرکز :11ماده 

  .، بایستی فاصله جانبی از دیوارهاي انبار مدنظر قرار گیرد ازي محصوالت بصورت فلهس در ذخیره :12ماده 

  .بکارگیري نیروهاي مجرب جهت راهبري تاسیسات و تجهیزات انبارهاي مکانیزه :13ماده 

اریابی و عرضه محصوالت حتی المقدور نسبت به باز تحت پوشش ، تشکل هايبه منظور هم افزایی و تعامل و همکاري فیمابین شبکه: 14ماده 

 .تولیدي واحدهاي تحت پوشش خود در مراکز عرضه مستقیم محصوالت کشاورزي اقدام نماید

 .توزیع انواع محصوالت سالم و ارگانیک در مراکز عرضه بایستی در اولویت قرار گیرند: 15ماده 

  واحدهاي فنی و تولیدي –ب

استاندارد ملی و  هاي پس از مرحله بهره برداري نسبت به اخذ گواهینامه با کیفیتارائه محصوالت واحدهاي فنی و تولیدي موظفند به منظور : 16ماده

  .حالل  اقدام نمایند

عرضه محصوالت  و بازار بورس  واحدهاي فنی و تولیدي موظفند عرضه محصوالت تولیدي خود را حتی المقدور ازطریق سامانه مجازي: 17ماده 

  .کشاورزي انجام دهند

 یابی مناسب واحدهاي فنی وتولیدي موظفند محصوالت تولیدي خود را در بسته بندي هاي مناسب و بارعایت اصول مشتري مداري و بازار: 18ماده

  .ارائه نمایند
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ره خدمات فنی ، صنایع تبدیلی و تکمیلی و توزیع از طریق ادام فعالیت هاي فنی و اجرایی تولید، ذخیره سازيبر انجامستمر و منظم نظارت  :19ماده

، توزیع و هزینه هاي جاري دهاي مالی مرتبط با فرایند تولید، ذخیره سازي، صنایع تبدیلی و تکمیلیمدیریت استان یا شهرستان و حسابرسی از رویدا

  .حسابرسی مدیریت استان انجام گیردبا هماهنگی دفترحسابرسی تعاونی ها و تشکلهاي کشاورزي و از طریق اداره 

  کاربري آنها تغییرهاي راکد یا  ناسایی و بهینه سازي زیرساختش: مسوفصل 

موارد  "بعضا(دالیل  با ذکرخودرا تحت نظارت  هاي تشکل راکد هاي  مدیران تعاون روستایی استانها موظفند هرساله وضعیت زیرساخت :20ماده

به کمیته فنی مرکزي ارائه و نسبت به فعال الزم جهت بررسی را ها ، خلق ارزش و صیانت از آن عملیاتی نمودن بهینه سازي، فعال کردنو نحوه ) زیر

  .اقدام نمایندمناسب به روش هاي راکد  هاي زیرساختکردن 

   .مطلوب فنی و اقتصادي و قدرت رقابت شرایطازدست دادن   - 1

  .وجود معارض قانونیواقع شدن در محدوده شهري و   - 2

  .آالت زیرساخت، تجهیزات و ماشین استهالك تاسیسات  - 3

  .مدیریتضعف   - 4

   .)زیان ده بودن(غیراقتصادي بودن   - 5

منظور آورده غیر (و اصالحات بعدي  16/3/1350قانون شرکتهاي تعاونی مصوب  22ماده  16رئیس کمیته فنی استانی ضمن رعایت بند  :تبصره

  . اقدام نماید) 5با رعایت ماده ( صیخصو شراکد با مشارکت بخ هاي زیرساختمیتواند نسبت به فعال نمودن ) نقدي

  .ضروري می باشد زیرساخت مربوطه)  سه سال آخر(سالیانه حسابرسی  :21ماده

راهکارهایی با بکارگیري  تاهاي نیمه فعال یا غیرفعال به نحوي اقدام نماید  موظف است جهت فعال نمودن زیرساخت استانکمیته فنی : 22ماده

  .اصالح گردد زیرساخت مربوطهبرداري از  بهرهوضعیت  ،موارد ذیلنظیر 

  سازي و مراکز عرضه مراکز خرید، تاسیسات ذخیره –الف 

 .با توجه به نیاز منطقه و امکانات موجود کاربري تاسیساتیا اصالح تغییر  - 1

 .در اولویت میباشد مشارکت با سایر تشکلهاي تحت پوشش سازمان - 2

 ... ، کشت گیاهان دارویی ومانند ایجاد نیروگاه هاي خورشیدي اديبه فعالیت هاي نوین اقتصتشکل ورود  - 3

 .جهت استفاده بهینه از تاسیسات و امکانات موجود )غیر تشکل( مشارکت با بخش خصوصی - 4

  واحدهاي فنی و تولیدي –ب 

 .خط تولید براساس نیاز مصرف کننده جهت رقابت بیشتر توسعه - 1
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 .تناسب با فن آوري روزاصالح خط تولید و ماشین آالت م - 2

 .فنی و تولیدي درجهت اصالح مدیریتدر امور  ذیصالح مشاوربکارگیري  - 3

 .فنی و تولیدي جدید جهت رونق فعالیت واحدشناسایی منابع اعتباري  - 4

 .، بسته بندي محصوالت کشاورزيبا توجه به نوع صنایع تبدیلی، فرآوريورود تشکل به فعالیت هاي نوین اقتصادي  - 5

 .وصی جهت رونق بخشیدن واحد تولیديمشارکت با سایر تشکل هاي تحت پوشش سازمان و یا بخش خص - 6

ذیل مدارك دارا بودن  با تحت پوشش تشکل  مورد نظر، فروش زیرساخت ها زیرساختوضعیت اصالح و فعال سازي درصورت عدم امکان   -ج

  :امکان پذیر خواهدبودفنی استان جهت طرح در کمیته 

 .تشکل ثبتیآگهی آخرین تغییرات  - 1

 .مصوبه هیأت مدیره - 2

 .عادي مصوبه مجمع عمومی - 3

 ) 6بند ب ماده  1با توجه به تبصره ( ارزیابی کارشناس رسمی مرتبط نظریهاخذ  - 4

 . رنگی و تصویر هوایی )UTMنقشه(و مختصات جغرافیایی  پالن موقعیت ،کروکی ،سند مالکیت  - 5

 .توسط حسابرسی استان درخواستزمان مالی منتهی به  ن ترازگزارش بررسی آخری - 6

 .توسط اداره خدمات فنی و کشاورزي استان ها زیرساختگزارش مربوط به دالیل عدم امکان اصالح و فعال سازي وضعیت  - 7

  .براي مواردي که نیاز به طرح در کمیته فنی مرکزي دارد کمیته فنی استانی یهبررسی و تأیید - 8

بدلیل تسویه بدهی اموال مجاز نمی باشد لیکن چنانچه فروش تحت پوشش  تشکلفروش اموال به منظور تسویه بدهی و هزینه هاي جاري  :1تبصره

  .باشد قرار گیرد قابل طرح در کمیته فنی مرکزي می تاییدمورد بصورت مکتوب از سوي دفتر حسابرسی سازمان مرکزي 

بالفاصله پس منقول تشکل را  ریفروش اموال منقول و غهزینه کرد درآمد حاصل از چگونگی گزارش  یاناست یفن تهیکم سیاست رئ يضرور: 2تبصره

  .دیارسال نما يبه معاونت فنی و اجرایی سازمان مرکز) با توجه به مدت اعتبار مجوز صادره(از انجام فروش 

به رئیس کمیته فنی  را پایان هرسال تشکلل منقول و غیر منقول فروش امواخرید و موارد  گزارشضروري است رئیس کمیته فنی استانی  :3تبصره

  . دنمایارسال  مرکزي

گزارش اقتصادي یا مالی و  ،ارائه طرح توجیهی فنی 22ماده رعایت بند ج  عالوه براموال منقول و غیر منقول درصورت نیاز به خرید  :23ماده

  .است ضروري )جبند  7ردیف جایگزین ( توجیهی مربوطه حسب مورد
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  ت بر حسن اجراي مفاد دستورالعملنظار: فصل چهارم

در سطح استان به عهده رئیس کمیته فنی در سطح مرکز به عهده رئیس کمیته فنی مرکزي و نظارت بر حسن اجراي مفاد دستورالعمل  :24ماده

  . است یاستان

 ،و کتمان هرگونه فعالیت مرتبطخرید و فروش  ،سرمایه گذاري تحت پوشش در زمینه درصورت عدم رعایت مفاد دستورالعمل توسط شبکه :1تبصره

  .می باشدنیز  ذیصالحمراجع  قابل پیگیري در ، 146عالوه بر اعمال ماده  مربوطه بوده و ت مدیره تشکلمدیرعامل و اعضاي هیئمسئولیت برعهده 

ت ارتقاي سالمت اداري و هیئ ، موضوع قابل پیگیري در کمیتهتانرئیس کمیته فنی اسمفاد این دستورالعمل توسط  نظارت بر درصورت عدم :2تبصره 

  .رسیدگی به تخلفات اداري می باشد

جلسه هیأت مدیره سازمان  مصوبات هفتصد و هشتادمین 3بند تبصره می باشد که در  25ماده و  25فصل و  4این دستورالعمل مشتمل بر : 25ماده

بوده و با ابالغ این الزم االجرا تعاونی و تشکل هاي تحت پوشش ه است و در کلیه سطوح شبکه به تصویب رسیدو  طرح  28/11/1399در تاریخ 

   .گردد هاي قبلی ابالغی کان لم یکن تلقی می کلیه دستورالعمل ،دستورالعمل

   :سوابق و مستندات

  

 16/4/92مورخ  130155نامه شماره ابالغی طی  1392سال ها  زیرساختبرداري و بهینه سازي بهره ، دستورالعمل سرمایه گذاري -

 4/6/93مورخ 162165/124ابالغی طی نامه شماره  1393سال ها  زیرساختبهره برداري و بهینه سازي ، دستورالعمل سرمایه گذاري -

  15/8/97 مورخ 22239/97/110/204ابالغی طی نامه شماره  1397سال ها  زیرساختبرداري و بهینه سازي بهره ، دستورالعمل سرمایه گذاري -

  

 
 


