
  

  

  

  

   

  

  

 

  

   بازرگانیفنی و امور معاونت : تهیه وتدوین 

  دفتر تجهیز و توسعه زیرساختها و سرمایه گذاري
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  به نام خدا

 *بهره برداري و بهینه سازي زیرساخت ها  ، دستورالعمل سرمایه گذاري *

  و سهامی زراعی زنان ،کشاورزي ،، تولید روستایی ییسطح شبکه تعاونی هاي روستادر

  :مقدمه

قـانون   133اساسنامه سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران و همچنین مـاده  3دراجراي مادهاین دستورالعمل 

هاي بنـد بـا  منطبـق  تبصـره   27 ماده و 17 فصل ، 5 مشتمل بر 1350شرکتهاي تعاونی مصوب خردادماه سال

و براي هرگونه سرمایه گذاري از گردیده تدوین  تهیه و ...شرکت.../ اساسنامه اتحادیه  )5(مندرج در ماده پنج 

شبکه تعاونی هاي تحت پوشش  توسط اموال غیرمنقول و امالكو خرید زیرساخت ها قبیل ایجاد، بهینه سازي 

  .الزم االجرا می باشد) حتی منابع داخلی(با استفاده از هر نوع منابع مالی

  :اهداف

هدایت بهینه سرمایه گذاري در موارد مناسب زیرساختی براساس اولویتهاي تعیـین شـده و پرهیـز از     -1

 سرمایه گذاري در زیرساختهاي با ظرفیت مازاد 

مراحل سرمایه گذاري در ایجاد زیرساختها به منظور پیش بینی به موقع الزامـات ورود بـه    سازي بهینه -2

 سرمایه گذاري

 عاونی هات) مالی(با بنیه اقتصادي  گذاري یهم سرماحج نمودن تناسب م -3

 داخلی و خارجی قه مصرف کنندهمتناسب با سلی ،روز در سرمایه گذاريفن آوري  توجه به  -4

 بهره برداري بهینه و اصالح کاربري زیرساخت هاي موجود -5

ت اسیسـا خریـد وفـروش امکانـات و ت   ایجـاد ،  اقتصادي و ارائـه راهکـار در    و بررسی توجیهات فنی -6

 زیرساختی 

در هدایت و  مرکزشهرستان، استان و مدیریتی تعاون روستایی در سطوح استفاده مطلوب از ظرفیتهاي  -7

 نظارت بر امور سرمایه گذاري

 



2 

  :تعاریف

و ) به عنـوان رئـیس  (کمیته فنی مرکزي در سطح ملی مرکب از معاون امور فنی و بازرگانی :کمیته فنی مرکزي

حسابرسی تعاونی ها و تشـکلهاي کشـاورزي،    مدیرکل ساختها و سرمایه گذاري ، تجهیز و توسعه زیرمدیرکل 

حراست، و مدیر حقوقی سازمان مرکزي تشکیل می شود که نحوه ایجاد، بهره برداري و عملکـرد زیـر   مدیرکل 

  .ساخت هاي شبکه را ارزیابی می نماید

  .ت ها و سرمایه گذاري می باشددبیر کمیته فنی مرکزي، مدیرکل تجهیز و توسعه زیر ساخ: 1 تبصره

  .حدود وظایف هر کدام از اعضاء در جلسه داخلی کمیته فنی مرکزي تصویب و انجام خواهد شد  : 2تبصره 

کارگروهی متشکل از نمایندگانی واحدهاي حقوقی، حسابرسی، حراست، تجهیز و توسعه زیرساختها  :3تبصره 

و کارشناس موضوعی مربوطه با ابالغ رئیس کمیته فنی مرکزي به منظور بررسی دقیق درخواست هـا و بازدیـد   

یته فنی مرکـزي  میدانی احتمالی و تهیه گزارش کارشناسی جهت طرح موضوع درخواست هاي استان ها در کم

  .نمایندگان با معرفی مدیریت ها و دفاتر و به صورت ثابت خواهند بود. تشکیل خواهد گردید

و کشـت و  متعلق به شرکت هاي تعاونی تولید، سهامی زراعـی   زیر ساخت مربوطهدر صورتی که  :4تبصره 

  .هاي بهره برداري در جلسه الزامیست باشد حضور مدیرکل دفتر نظام صنعت

، معاون فنـی و بازرگـانی و رئـیس    )به عنوان رئیس(کمیته فنی استان مرکب از مدیراستان :کمیته فنی استانی

حقـوقی، حراســت و ســاختمان و   و کارشناســان اداره خـدمات فنــی و روسـاي ادارات حسابرســی، بازرگـانی   

هاي شبکه  د زیر ساختاستان تشکیل می شود و نحوه ایجاد، بهره برداري و عملکر) در صورت وجود(تاسیسات

  .را ارزیابی می نماید

     .دبیرکمیته استانی، رئیس اداره خدمات فنی استان می باشد: 1 تبصره

حضور رئیس شهرستانی که مقرر است زیر ساخت مربوطه در آن شهرستان اجرا گردد در کمیته فنی : 2تبصره 

  .استانی الزامی است
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و کشـت و  متعلق به شرکت هاي تعاونی تولید، سهامی زراعـی   زیر ساخت مربوطهدر صورتی که  :3تبصره 

  .هاي بهره برداري در جلسه الزامیست نظام سئولباشد حضور م صنعت

زمین، اعم از  امالكو  غیر منقول منقول و) غیر جاري(ها مشتمل بر کلیه اموال زیرساخت:  زیر ساخت ها

ها،  تولیدي، مراکز خرید، مراکز عرضه و فروشگاه سازي، صنایع تبدیلی و تکمیلی، واحدهاي تاسیسات ذخیره

 تنی، 60هاي عرضه موادسوختی، ساختمان، تاسیسات باسکول دیجیتالی  هاي موادنفتی و جایگاه فروشندگی

  .متعلق به شبکه تحت پوشش سازمان می باشد آالت کشاورزي ماشین

   .را ایجاد و راه اندازي خواهند نمود شرکت تعاونی که زیر ساخت مربوطه/ مدیر عامل اتحادیه: مجري طرح 

  نحوه اجراي طرح: فصل اول

زیرساخت معرفی شده در قالب طرح بایستی در راستاي تکمیل زنجیـره ارزش محصـوالت کشـاورزي    : 1ماده 

  .باشد لذا در هنگام تهیه طرح به سایر زیرساخت هاي موجود در زنجیره اشاره شود

جدید با اولویت درنواحی صنعتی ) هاي مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی زیر ساخت( محل اجراي طرح :2ماده 

  .هاي صنعتی تعیین می گردد و شهرك

و تصمیم به اجراي طرح در خارج از شـهرك هـا و نـواحی صـنعتی      2در صورت عدم امکان تحقق ماده :تبصره

دسترسی بـه مـواد اولیـه و     تلفن ورعایت مسائل زیست محیطی، وجود امکانات زیر بنایی ازقبیل راه، آب، برق، 

  .     بازار فروش موضوع بایستی توسط کمیته فنی استانی تأیید گردد

سند و یا قراردادهاي (د مالکیت عرصهاسنامجري طرح موظف است قبل از اجراي طرح نسبت به اخذ  : 3ماده  

با بانک عامل، سند مذکور دررهن بانک  زیر ساخت اقدام تا درصورت لزوم درمرحله انعقاد قرارداد ...)اي و  اجاره

  .قرار گیرد

که مجري طرح حسب مورد، متقاضی استفاده از زیر ساخت ها یا عرصه هاي متعلق به  در صورتی :تبصره

باشد بایستی درخواست خود را بهمراه کلیات طرح از طریق مدیریت استان جهت اخذ تأئیدیه هیأت  می  سازمان

  . عاونت امور فنی و بازرگانی ارسال نمایدمدیره سازمان مرکزي به م
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طرح هایی که امکان برخورداري از تسهیالت صندوق توسعه ملی و صندوق حمایت از توسعه  :4ماده 

  . گذاري در بخش کشاورزي را دارند در اولویت قرار گیرند سرمایه

  : ترتیب فرآیند اجراي طرح: 5ماده 

  مطالعه نیازسنجی و مکان یابی  -1    

  شرکت/تصویب طرح توسط هیات مدیره اتحادیه -2    

  بررسی امکان اخذ مجوز از مراجع ذیربط -3    

با تاکید بر پیش بینی بازار هاي مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلی  در زیر ساخت(تهیه پیش طرح  -4    

  ) محصوالت تولیدي

  بررسی اولیه طرح در کمیته فنی استانی  -5    

  شرکت/تصویب طرح در مجمع عمومی اتحادیه -6    

  و اقتصادي مالی، تهیه طرح توجیهی فنی -7   

  استانی تایید نهایی کمیته فنی -8   

  ذیربط عاخذ مجوزهاي الزم از مراج -9   

  تامین منابع مالی وشروع اجراي طرح -10   

  اخذ پروانه بهره برداري  -11   

 5مطابق با فرآیند فوق بوده با این تفاوت که ردیف هاي میلیون ریال  00001اجراي طرح هاي بیش از  :تبصره

   .در کمیته فنی مرکزي نیز بایستی موضوع بررسی و تایید شود 8و 

طرحهاي پیشنهادي درسطح شبکه تعاونیهاي خرید و فروش ، ایجاد تصویب  بررسی ومسئولیت سطح  :6ماده 

  :گرددمی تعیین ذیل براساس طبقه بندي  ، زنان و سهامی زراعیکشاورزي ،روستاییتولید ، روستائی

ی کمیته ینها درصورت تأئیددر سطح شهرستان  سرمایه گذاري ثابت ریالمیلیون  5000سقف تاهاي  طرح: الف

  .استانی قابل اجرا می باشدفنی 
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در سـطح شهرسـتان   میلیـون ریـال    2500براي خرید و فروش اموال غیرمنقول به ارزش تا سـقف   :1تبصره 

  .درصورت تأئید نهایی کمیته فنی استانی قابل اجرا می باشد

و اسـتانی   فنـی  کمیتـه  بررسـی  پس ازسرمایه گذاري ثابت ریال  میلیون 00001 تا  0050بین يها طرح: ب

  .قابل اجرا خواهد بود )مرکزيرئیس کمیته (بازرگانی امور فنی ومعاونت  یینها یهتأئید

میلیون ریال پس از بررسی کمیته فنی  5000تا  2500براي خرید و فروش اموال غیرمنقول به ارزش  :2تبصره 

  .قابل اجرا خواهد بود) رئیس کمیته مرکزي(استانی و تأئیدیه نهایی معاونت امور فنی و بازرگانی

میلیون ریال پس از بررسـی کمیتـه    10000تا  5000خرید و فروش اموال غیرمنقول به ارزش براي  :3تبصره 

  .تأئیدیه نهایی کمیته فنی مرکزي قابل اجرا خواهد بود وفنی استانی 

پس از بررسی کمیته فنـی اسـتانی و تأئیدیـه     سرمایه گذاري ثابتریال میلیون  10000هاي بیش از  طرح: ج

 توسـط آن  اقتصـادي  و ، مـالی فنـی توجیهـات  تاییـد   پس از کهکمیته فنی مرکزي قابل اجرا خواهد بود  نهایی

مراتـب بـه مهندسـین    زیر نظر مدیریت استان ، می بایست از سوي متقاضیان مرکزيو  استانی فنی هاي هکمیت

بر حسن اجراي طرح نظارت  و شدهارجاع می باشند از مراجع ذیصالح که داراي رتبه بندي  مشاور واجد شرایط

  .به عهده مشاور خواهد بود

میلیون ریال پس از بررسی کمیته فنی  10000براي خرید و فروش اموال غیرمنقول به ارزش بیش از  :4تبصره 

استانی و تأئیدیه نهایی کمیته فنی مرکزي و تصویب هیات مدیره سازمان مرکزي تعاون روسـتایی قابـل اجـرا    

  .خواهد بود

در موارد الف، ب و ج، مدیران تعاون روستایی استان ها موظفند شروع و میزان پیشرفت زیرساخت را  :5تبصره 

  .به سازمان مرکزي اعالم نمایند

کسب نظر کارشناس  میلیون ریال 5000تا به ارزش و امالك  غیرمنقولفروش اموال  خرید و در :6صره بت

به منظور شفاف سازي قیمت میلیون ریال  5000براي ارزش هاي باالي و ) یک نفر(رسمی مرتبط دادگستري

  .الزامی است) نفره 3حداقل هیئت (دادگستريمرتبط رسمی  انکارشناس هیئت روز نظر

  .اشدب  یمجاز نم کاهش سقف مبالغ یاد شدهجهت فازهاي کوچکتر به قطعات یا  امالكو  اموال تفکیک: 7 تبصره
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سقف مبالغ مندرج در ماده فوق بر اساس نرخ تورم سالیانه اعالمی توسط بانـک مرکـزي جمهـوري     :8 تبصره

  .در کمیته فنی مرکز، محاسبه و ابالغ می گردد در صورت نیازاسالمی، 

بایستی پس از کسب نظر کمیته فنی مبنی  منقول و غیر منقول شبکه )غیر جاري(و فروش اموالخرید   :7ماده 

و با رعایت آیـین   شرکت/ توجیه فنی و اقتصادي و اخذ مصوبه هیات مدیره و  مجمع عمومی اتحادیهبر داشتن 

مزایـده صـورت   / و آگهی مناقصه رسمی دادگستري شرکت به ویژه اخذ نظر کارشناس/ نامه معامالتی اتحادیه

  .گیرد

در کمیته کنترل و نظارت ضمن طرح موضوع  در صورت تخطی شبکه از اجراي ماده فوق، مدیر استان :تبصره

  .دنمایارجاع  مرکزي نظارت سازمان جهت بررسی و اتخاذ تصمیم به کمیته کنترل و مراتببایستی  ،استان

  اجراي طرح ها با اخذ تسهیالت بانکی: فصل دوم 

 برابر مقررات مربوطه و وثایق مورد نیاز متقاضیتأمین سهم آورده نسبت به مجري طرح موظف است :  8ماده 

  .اقدام نماید

و متناسـب بـا    مجري طرح موظف است پس از انعقاد قرار داد با بانک عامل و دریافت اولـین قسـط   :  9ماده 

  نسبت به اجرا واتمام طرح درطول دوران مشارکت اقدام نماید ،ت اقساط تسهیالتفارید

مـاه   3هـر  راخـود   در دست اقدام آخرین وضعیت طرح وپیشرفت فیزیکی است  مجري طرح موظف :10ماده 

  .نمایداعالم معاونت امور فنی و بازرگانی به طریق مدیریت استان  ازیکبار 

ادامه فعالیت  بررسیموظف است نسبت به معاونت امور فنی و بازرگانی ، فوقدرصورت عدم اجراي ماده  :تبصره

  .نمایدبه بانک عامل اطالع رسانی را  اتبمراقدام و واحد مذکور 

   زیرساخت هاي مرتبط با صنایع تبدیلی و تکمیلیمدیریت  :مسوفصل 

مرحله بهره برداري نسـبت   انجام پس ازبه منظور ارائه محصوالت کیفی  موظفند صاحبان این صنایع:  11 ماده

  .اقدام نمایند و حالل ملیهاي  گواهینامه استانداردبه اخذ 
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 طریق سامانه مجـازي  ازخود را حتی المقدور  محصوالت تولیدي عرضهموظفند صاحبان این صنایع :  12ماده  

  .انجام دهندعرضه محصوالت کشاورزي 

اصـول   بارعایـت  ناسب وهاي م بسته بندي در را محصوالت تولیدي خود موظفندصاحبان این صنایع : 13ماده 

  .ئه نمایندرااپسندي بازار مشتري مداري و

ذخیره سازي، صنایع تبدیلی و  ،اجرایی تولید نظارت مستمر و منظم بر انجام فعالیت هاي فنی و :14ماده 

سازمان استان یا شهرستان و حسابرسی از رویدادهاي مالی مرتبط اداره خدمات فنی توزیع از طریق  تکمیلی و

حسابرسی ري با هماهنگی دفتر توزیع و هزینه هاي جا، صنایع تبدیلی و تکمیلیذخیره سازي،  ،با فرآیند تولید

 . و از طریق اداره حسابرسی استان انجام گیرد تعاونی ها و تشکلهاي کشاورزي

  و یا اصالح کاربري آنها راکدي زیر ساخت هابهینه سازي شناسایی و : مچهارفصل 

 نظـارت  شبکه تحت راکد زیر ساخت هايموظفند هرساله وضعیت  ها مدیران تعاون روستایی استان :15 ماده

بـه  الزم جهت بررسـی  ، خلق ارزش و صیانت از آن ها نحوه عملیاتی نمودن بهینه سازيو دالیل  با ذکر را خود

  .اقدام نمایند مناسب به روش هايارائه و نسبت به فعال کردن آنها  مرکزي کمیته فنی

اي تعـاونی مصـوب   ]قـانون شـرکت    22مـاده   16ضـمن رعایـت بنـد     رئیس کمیته فنـی اسـتانی   :1 تبصره

و اصالحات بعدي می توانند نسبت به فعال نمودن زیرساخت هـاي راکـد بـا مشـارکت بخـش       16/03/1350

  . خصوصی اقدام نمایند

هاي شبکه تحت پوشش  ساخت کمیته فنی استانی موظف است هر سال آمار و اطالعات زیررئیس  :2 تبصره

  .و مراتب را به کمیته فنی مرکزي اعالم نماید روز رسانیرا به استان 

بـا  مـورد نظـر    زیرسـاخت فروش  ، زیرساخت هاوضعیت سازي  و فعال اصالح دم امکانعدرصورت  :16 ماده

  :بود شرایط ذیل امکان پذیر خواهد

 شرکت/ اتحادیه  مصوبه هیأت مدیره -1

 استانیبررسی و تأیید کمیته فنی  -2

 شرکت/ اتحادیه اخذ آگهی آخرین تغییرات  -3
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کروکـی و پـالن    سند مالکیـت، کارشناس رسمی دادگستري مرتبط به همراه به روز اخذ گزارش ارزیابی  -4

 موقعیت

 شرکت/ اتحادیه مصوبه مجمع عمومی  -5

 شرکت/ اتحادیه  رعایت آیین نامه معامالتی -6

با توجه به این که فروش اموال به منظور تسویه بدهی ها و هزینه هاي جاري شرکت یا اتحادیه مجاز  :1تبصره 

باشد لذا در صورت الزام این عمل، صرفا با اخذ مجوز از دفتر حسابرسی سازمان مرکزي امکان پذیر خواهد  نمی

  .بود

را ش اموال منقول و غیر منقول شبکه لیست موارد خرید و فرورئیس کمیته فنی استان ضروري است  :2 تبصره

  .نمایدارسال  بازرگانی فنی وامور به معاونت ) پایان هر سال

کسب نظر کارشناس رسمی  میلیون ریال 5000 تابه ارزش و امالك  غیرمنقولدر فروش اموال  :3تبصره 

 سازي قیمت روز نظربه منظور شفاف میلیون ریال  5000و براي ارزش هاي باالي  )یک نفر(دادگستريمرتبط 

  .الزامی است) نفره 3حداقل هیئت (دادگستريمرتبط رسمی  انکارشناس هیئت

بررسی و تایید نهایی  5میلیون ریال بعد از ردیف  10000درخصوص فروش زیرساخت هاي بیش از  :4تبصره 

  .کمیته فنی مرکزي و هیات مدیره سازمان مرکزي الزامی است

  اجراي مفاد دستورالعملنظارت بر حسن : پنجمفصل 

در سـطح اسـتان بـه     )تبصره 27ماده و  17مشتمل بر (این دستورالعملنظارت بر حسن اجراي مفاد : 17 ماده

  . و در سطح مرکز به عهده رئیس کمیته فنی مرکزي است یعهده رئیس کمیته فنی استان



  تصويب طرحهاي پيشنهادي شبكه و تامين اعتبار

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  اداره خدمات فني تعاون روستايي استان ايالم

 

به برنامه  انجام بررسي هاي مقدماتي جهت تعيين استقرار صنايع تبديلي و تكميلي و مراكز عرضه و... با نگاه

 روز) 4(عملياتي و انتخاب طرح هاي داراي توجيه اقتصادي 

 روز) 7(جمع آوري پيشنهادات شبكه توسط ادارات شهرستان و ارسال آن به مديريت استان 

  روز) 7(اعالم طرحهاي انتخابي به ادارات شهرستان

 روز) 21(تهيه مستندات و مدارك مورد نياز بر اساس دستورالعمل سرمايه گذاري و بهينه سازي زيرساختها و ارسال به استان 

 روز) 10(جمع آوري مدارك ارسالي از شهرستانها در ستاد استان و تشكيل كميته ي فني استان جهت تصميم گيري

 روز) 1(بررسي مستندات توسط كميته 

 ميليون ريال   2500اعتبار مورد نياز براي اجرا بيشتر از  با  طرحهايي ميليون ريال  2500اعتبار مورد نياز براي اجرا تا سقف  با طرحهايي 

  دعوت از نماينده استان و مجريان طرح و حضور در كميته فني مركز

 روز) 10(به منظور دفاع از طرح پيشنهادي

 روز) 10(تعيين بانك عامل و ابالغ اعتبارطرحهاي تصويبي :

 روز) 20(تشكيل پرونده مجريان در بانك و اخذ اعتبار

 روز) 1(مركز جهت تامين اعتبار ارسال به


