
 1

  جهاد کشاورزيوزارت دستورالعمل شوراي امور شرکتهاي سهامی زراعی و تعاونیهاي تولید روستایی 
  

    
  :مقدمه

 و به منظور برنامه ریزي منـسجم در امـر       3/2/1352 قانون تشکیل شرکت هاي سهامی زراعی مصوب         17به استناد ماده    
اسنامه در زمینه شرکتهاي تعاونی تولید وشرکت هـاي  هدایت ، حمایت و نظارت بر حسن اجراي وظایفی که در قانون و اس  

سهامی زراعی براي وزارت جهاد کشاورزي پیش بینی شده است ، شوراي امـور شـرکتهاي سـهامی زراعـی و تعاونیهـاي                
  .تولید روستایی به شرح زیر تشکیل و جهت اجرا ابالغ می گردد

  
   تعاریف و مفاهیم-1ماده 

 اجتماعی مرکب از عناصري به هم پیوسته است با مـدیریتی واحـد    هاي سازمان :اي تولید روستایی  شرکتهاي سهامی زراعی و تعاونیه    
و در ارتباط متقابل با شرایط طبیعی و اجتماعی محیطی خود که امکان تولیـد اقتـصادي   بمنظور بهره برداري از عوامل و منابع تولید     

  .ندمحصوالت کشاورزي را فراهم می ساز
 منابع انـسانی، ، ) گیاهی و جانوري(، منابع ژنتیکی ) آب وخاك ( منابع پایه  :می زراعی و تعاونیهاي تولید روستاییشرکتهاي سها اجزاء  

شـرکتهاي سـهامی زراعـی و تعاونیهـاي تولیـد      دانش و اطالعات ، نهاده ها ، منابع مالی و مدیریت اجزا تشکیل دهنده              ،تکنولوژي  
  . می باشندروستایی

  
   هدف-2ماده 
ایجاد هماهنگی ، وحـدت رویـه و    از طریق  کشاورزيپایدار و افزایش بهره وري عوامل و منابع تولید           نظام بهره برداري   بی به دستیا

 در وزارت )مـالی،حقوقی ، توانمندسـازي و مـدیریتی      فنـی، ( حمایتی  نظارتی ، هدایتی و    جهت دهی سیاستها ، برنامه ها و فعالیتهاي       
  . جهاد کشاورزي 

  
نظور وحدت رویه و جهت دهی سیاستها و برنامه ها ، شوراي امور شـرکت هـاي سـهامی      به م  -3ماده  

  :زراعی و تعاونیهاي تولید با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل می گردد 
  

  ترکیب اعضاي شورا: الف 
  : شورا عبارتند از ياعضا

                                                                      رئیس شورا            وزیر جهاد کشاورزي     -1
                             عضو ودبیر شوراایرانرئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان مرکزي تعاون روستایی  -2
      عضو شورا                                                                          معاون آب و خاك و صنایع -3
 عضو شورا                                                                                لیدات گیاهیمعاون تو -4
                                          عضو شورا رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی -5
                                   راعضو شو      رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداري کشور         -6
                                    عضو شورا       رئیس سازمان تحقیقات ، آموزش و ترویج کشاورزي     -7
 عضو شورا                                                   حقوقی وزارت جهاد کشاورزي  دفترمدیرکل  -8
 عضو شورا  داري                                                         مدیر کل دفتر نظامهاي بهره بر -9

 عضو شورا  به انتخاب وزیر جهاد کشاورزي                       دو نفر از افراد خبره و صاحبنظر  -10
 عضو شورا                    مدیر عامل اتحادیه مرکزي شرکتهاي تعاونی تولید روستایی کشور         -11
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دولتـی ، کارشناسـان صـاحب       حسب موضوع ، دستور کار و تشخیص رئیس یا دبیر شورا از سایر سازمانها و دستگاههاي      :1تبصره  

  .نظر براي شرکت در جلسات شورا دعوت به عمل می آید
  .توسط رئیس شورا ابالغ می شود  احکام اعضاي شورا :2تبصره 
عـضو   متـشکل از  کمیتـه کارشناسـی  نامه هاي قابل ارائه به شورا و موارد ارجاعی ازشـورا ،  برو تدوین    بررسی     به منظور   :3تبصره  

دبیرکمیتـه  ( مدیرکل دفتر نظام هاي بهره بـرداري   ،  ) کمیته کارشناسی   رئیس  ( ایران    سازمان مرکزي تعاون روستایی    هیئت مدیره 
زمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداري کـشور، سـازمان تحقیقـات ،    تام االختیار معاونت آب وخاك و صنایع ، سا     گان  نمایند  ) کارشناسی  

  .، معاونت تولیدات گیاهی تشکیل می شود، سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعیآموزش و ترویح کشاورزي 
  

  )رچه شدن اراضی قانون تعاونی نمودن تولید و یکپا4قانون تشکیل شرکتهاي سهامی زراعی و ماده  17و14مطابق ماده (وظایف: ب 
 ارائـه راهکارهـاي الزم بـراي توسـعه     ،آئین نامه ها، دسـتورالعملها و و تصویب طرحها و تهیه برنامه ، سیاستها     کلیروش  تعیین   -1

  شرکتهاي سهامی زراعی و تعاونیهاي تولید روستایی
 ی و تعاونیهاي تولید روستاییشرکتهاي سهامی زراع توسعه  ساماندهی و اعتبارات الزم براي ارائه پیشنهاد و تصویب-2
وزارت  بـراي  شرکتهاي سهامی زراعی و تعاونیهاي تولید روستاییی که در قانون تشکیل وظایف بر حسن اجراي نظارت و ارزیابی   -3

 . پیش بینی شده استجهاد کشاورزي
ه حـداکثري از منـابع و ظرفیتهـاي     و فعالیتهاي غیر کشاورزي مرتبط که منجـر بـه اسـتفاد    اجراي برنامه ها هاي اولویت  تعیین -4

  . می گرددشرکتهاي سهامی زراعی و تعاونیهاي تولید روستاییموجود و در اختیار 
  44توانمندسازي نظام هاي بهره برداري در تقبل امور تصدي گري در راستاي اجراي سیاستهاي اصل برنامه ریزي در راستاي -5
  و مشکالت ارائه شده  تصمیم گیري در زمینه پیشنهادها و مسایل -6
براي ارائه به مراجـع  در چارچوب وظایف محوله  الزم  اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم براي تهیه، تدوین و اصالح قوانین و مقررات             -7

  ذیصالح براي تصویب
  
  

  وظایف دبیرخانه شورا: ج 
  : در سازمان مرکزي تعاون روستایی ایران دفتر نظام هاي بهره برداري مستقر و وظایف آن به شرح زیر می باشددبیرخانه شورا

  کمیته کارشناسیهماهنگی و برنامه ریزي برگزاري جلسات شورا و  -1
  کمیته کارشناسی شوراجمعبندي  دبیر وپیشنهادات رئیس ،تعیین دستور جلسات بر اساس  -2
 یربط ذو ارسال به اعضا و مراجع  صورتجلساتمه ، دعوت ناتهیه و تنظیم  -3
 اجراي مصوبات شورا بر اساس برنامه زمانبندي شده  پیگیري -4
  ء ارائه به وزیر جهاد کشاورزي و اعضابرايجمعبندي گزارش جلسات، اقدامات و فعالیت هاي شورا در سطح ملی و استانی  -5
 حفظ و نگهداري از سوابق و مدیریت دانش -6
  استانی و اخذ گزارشهاي ادواري و مورديشورايیابی عملکرد نظارت و ارز -7

  
   استانی شوراي - 4ماده 

 در سطح استانها با ترکیب و شرح وظایف ذیل تشکیل می شوراییبه منظور هماهنگی و پیگیري در اجراي سیاستها و برنامه ها، 
  :گردد
   استانی شورايترکیب : الف 

   شورارئیس         رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان-1
  شورا دبیر و عضو         مدیرتعاون روستایی استان -2
  شورا عضو           مدیرآب وخاك -3
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  شوراعضو          مدیرکل منابع طبیعی -4
    شورا عضو         مدیرهماهنگی ترویج-5
    شورا عضو           مدیرامور اراضی-6
    شورا عضو   رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزي و منابع طبیعی-7
    شورا عضو        اون تولیدات گیاهی  مع-8
  شورا                                         عضو  مسئول نظام بهره برداري-9

    شورا عضو   مدیرعامل اتحادیه استانی شرکت هاي تعاونی تولید-10
  . توسط رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان ابالغ می شودشورا  احکام اعضاء :1تبصره 
در بخش دولتی و  ، کارشناسان و سایر صاحب نظران  از مدیرانشورا موضوع ، دستور کارو تشخیص رئیس و دبیر         حسب  :2تبصره  

  .غیردولتی دعوت می شود
  
  

   استانی شورايوظایف : ب 
سـطح   بهـره بـرداري در    هاي نظاموشرکتهاي سهامی زراعی و تعاونیهاي تولید  طرح هاو پروژه هاي مرتبط با ها،   بررسی برنامه    -

    و ارائه به شوراي مرکزياستان
   شناسایی و بررسی مسائل و مشکالت موجود و پیگیري جهت رفع آنها-
 تالش در جهت همسوسازي اهداف و فعالیت هاي حوزه کـاري سـازمان بـا اهـداف و برنامـه هـاي مربـوط بـه تحقـق اهـداف                 -

  توانمندسازي نظام بهره برداري 
  اي امکان سنجی ، راه اندازي ، تجهیز و نحوه توزیع اعتبارات نظام هاي بهره برداري  برنامه ریزي و هماهنگی در اجر-
   ...بویژه شرکت آب منطقه اي و تعامل و هماهنگی با سایر دستگاههاي ذیربط -
  (IT) همکاري و پیگیري در جهت فراهم کردن زمینه هاي بهره گیري از فن آوري اطالعت -
  
  

  استانی شوراي وظایف دبیرخانه : ج 
متناظر با وظایف دبیـر   استانی در سازمان تعاون روستایی استان اداره نظام هاي بهره برداري مستقر و وظایف آن   شوراي دبیرخانه   -

  .خانه شوراي مرکزي می باشد
حـضور   اي اطالع رسانی و انجام هماهنگی جهت بري مرکزي ارسال رونوشت دعوتنامه تشکیل جلسات به دبیرخانه شورا      :1تبصره  

  ) در صورت لزوم ( یکی از مدیران در جلسات استانی 
  ي مرکزي ارسال گزارش جلسات ، صورتجلسات و سایر اقدامات و فعالیتها به دبیرخانه شورا:2تبصره 

  
    زمان برگزاري جلسات-5ماده 

  .اهد شد استانی هر ماه یکبار برگزار خوشوراي و در سطح یکبار  جلسات شورا در سطح ملی هر دو ماه-
  .برگزار می شود  شورابا موافقت رئیس جلسات فوق العاده ، حسب موضوع و ضرورت  :1تبصره
  .می شودبرگزار جلسات کمیته کارشناسی شورا حداقل هر ماه یکبار   :2تبصره

  
   نظارت -6ماده 

ستایی ایران و در سطح استان بـا  سازمان مرکزي تعاون رورئیس  در سطح ملی با    دستورالعمل این   يحسن اجرا نظارت بر مسئولیت   
  .سازمان جهاد کشاورزي استان می باشدرئیس 
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  فرایند استقرار شورا -7ماده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  .صره تنظیم و از تاریخ ابالغ الزم االجرا می باشد تبنهت ماده و شاین دستورالعمل در ه -8ماده 

 شروع

  ابالغ دستورالعمل و احکام اعضاي شورا
 وزیر جهاد کشاورزي

  )صدوراحکام  (تشکیل شوراي مرکزي
 )رئیس شورا  ( ورزي وزیر جهاد کشا

  )صدور احکام ( استانیشورايتشکیل 
 رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان 

برگزاري انجام هماهنگی هاي الزم در خصوص 
   جلسات شورا، وظایف ، اقدامات

 دبیرخانه شورا 

  تعیین دستور جلسات 
  یر خانه  شورادب

  تصویب  و ابالغ موضوعات
 )سایر مراجع صالحیتدار (  شورا

  پیگیري اجراي مصوبات
واحدهاي ذیربط وزارت  جهاد کشاورزي در سطح 

 ملی و استانی 

  نظارت بر اجراي  مصوبات 
 شوراي استانی /  شورا

 پایان

انجام هماهنگی هاي الزم در خصوص  برگزاري 
   جلسات شورا ، وظایف ، اقدامات

 دبیرخانه شوراي استانی 

  دعوت از اعضاء و برگزاري جلسات و بررسی موارد
 کمیته هاي شورا / دبیرخانه  شورا  

  دعوت از اعضاء و برگزاري جلسات و بررسی موارد
 دبیرخانه شوراي استانی 

  تعیین دستور جلسات 
 شورادبیر خانه  

  پیگیري اجراي مصوبات
 دبیرخانه شوراي استانی 

  ارت بر اجراي  مصوبات  و تهیه گزارش نظ
 پایان دبیرخانه شوراي استانی  / استانی  شوراي

 تصویب  و ابالغ
  موضوعات

دبیرخانه شوراي 
 استانی 

 ارائه  پیشنهاد به
   شوراي مرکزي

دبیرخانه شوراي 
 استانی 

ورد
زخ
با

 

ورد
زخ
با
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