
 

 اراضی شدن یکپارچه و تولید  نمودن تعاونی اجرایی قانون نامه پیش نویس آئین

 

 . است ذیل قرار به شود می برده کار به نامه آیین این در پس این از که اصطالحاتی تعاریف -1 ماده

 هدافا تحقق  منظور به که است کشاورزی برداریبهره نظام از الگویی: روستایی تولید تعاونی شرکت( الف

 - فنی نصاب  حد رعایت با و اراضی شدن یکپارچه و تولید نمودن تعاونی قانون (1) ماده در شده پیش بینی

 وظایف انجام برای 16/12/1946 مورخ  هـ 62155ت/164951 شماره نامه تصویب( 2) شماره جدول اقتصادی

 .میگردد  تاسیس شرکت قالب در زیر

 کشاورزی برداریبهره ساختارنظام اصالح -1

 شتک الگوی اصالح فنی، زیرساختهای استقرار و ایجاد شامل کشاورزی اراضی در آبیاری و آب مدیریت -2

 پروانه برمبنای برداریبهره و توزیع الگوی اصالح جهادکشاورزی، وزارت هایسیاست مطابق مناسب

 فاظتوح مصرف چگونگی بر نظارت و( استانی تابعه های شرکت) نیرو وزارت توسط صادره برداریبهره

 آب منابع از

 تولید عوامل وری بهره ارتقای -9

 کشاورزی محصوالت تولید کیفی و کمی افزایش -9

 زیست محیط حفظ و پایدار کشاورزی تحقق -6

  اعضا اقتصادی توان ارتقای و معیشتی وضعیت بهبود -5

 کخا و آب مشاع و مشترک منابع از  اعضا جمعی و گروهی برداریبهره روستایی تولید تعاونی شرکتهای در

 توافق وردم ترتیبات و اراضی سازییکپارچه و تولید نمودن تعاونی برنامه اساس بر تولید زیرساختهای سایر و

 .شود می انجام فردی مالکیت  و سهم حفظ با اعضا

 از بردارهرهب یا و مالک زیر اشکال از یکی به که کشاورزان کلیه: روستایی تولید تعاونی عضو بردارانبهره(  ب

 تولید اونیتع شرکت فعالیت برای زمین اقتصادی و فنی نصابهای حد رعایت شرط به میباشند کشاورزی اراضی

 زارتو تایید و تشخیص به و خود فعالیت یا سکونت محل کشاورزی مناطق و روستاها در توانندمی روستایی

 .شوند پذیرفته آن عضویت به یا و اقدام روستایی تولید تعاونی تاسیس به کشاورزی جهاد

 .آنان قانونی ورثه یا ارضی اصالحات مشمول زمین صاحب اشخاص -1

 مصوب) اسالمی جمهوری حکومت در اراضی احیاء و واگذاری نحوه قانون اجرای در که اشخاصی -2

 قانونی ورثه یا اندشده زمین صاحب آن هایدستورالعمل و مقررات و بعدی هایاصالحیه ،(26/5/1961

 .آنان

 .دارند اشتغال کشاورزی کار به  مذکور اراضی در که دولتی و  ملی اراضی مستاجران -9
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 طبیعی منابع و کشاورزی اراضی از برداریبهره حق دارای اشخاص یا و کشاورزی اراضی مالکان سایر -9

 و تولید دننمو تعاونی قانون اسالمی شورای مجلس16/11/1949 مصوب اصالحیه 9 ماده در مذکور

 . اراضی شدن یکپارچه

 عاونیت شرکتهای فعالیت پوشش تحت محلی و جغرافیایی محدوده: روستایی تولید تعاونیهای عمل حوزه( پ

 . میباشد دیگر روستاهای در همجوار و واقع کشاورزی اراضی و روستا چند یا یک شامل روستایی تولید

 اتحادیه ای شبکه نظام برقراری و نظارت و پشتیبانی حمایت، هدایت، منظور به: تولید تعاونی یهااتحادیه( ت

 شرکت ایه اتحادیه یا و روستایی تولید تعاونی های شرکت عضویت از روستایی تولید تعاونی های شرکت های

 براساس وریکش و استانی شهرستانی، سطوح در باشند می مستقل اساسنامه دارای که یکدیگر با تولید تعاونی

 .  میگردند تاسیس و ثبت قانونی ضوابط

 و اقدامات از ایبرمجموعه مشتمل مذکور برنامه: اراضی شدن یکپارچه و تولید نمودن تعاونی برنامه( ث

 زا وگروهی جمعی برداری بهره منظور به کشاورزی جهاد وزارت توسط که است اجرایی و فنی دستورالعملهای

 مه های گروه نظیر مشارکتی سازوکارهای قالب در زمین و آب یکپارچه مدیریت واعمال تولید وعوامل منابع

 کردن یکپارچه همچنین و سرمایه و کار و منابع نسبت به منافع تسهیم هدف با آن نظایر و یکجاکشتی ، آب

 .آیدمی  در اجرا به کشور خاک و آب منابع از بهینه برداریبهره امکان جهت در آنها مدیریت و اراضی قطعات

 صورت در نیز و روستایی تولید تعاونی شرکت عمومی مجمع در آن تصویب به منوط مذکور برنامه اجرای

 .باشد می مالکان و بردارانبهره سوم دو موافقت برنامه، عمل حوزه در اراضی مالکان و بردارانبهره سایر وجود

 ینب جادههای احداث زمین، تسطیح نظیر عملیاتی با که مزرعه اصالح فعالیتهای مجموعه: سازی یکپارچه(ج

 که ،کشیزه و آبیاری شبکههای تاسیس لزوم صورت در و مالکان اختصاصی مرزبندیهای و موانع رفع قطعات،

 .  میگردد منجر واحد مدیریت و یکدست اراضی با کشاورزی واحد یک ایجاد به

 بر مبتنی ذینفعان و بردارانبهره کلیه آزادانه و آگاهانه مشارکتی اقدامات مجموعه: آب مشارکتی مدیریت( چ

 آن کاربرد و توزیع و آب برداشت عملیات در مردمی متشکل نهاد یک قالب در بردارانبهره و دولت همکاری

 کمک با کهها هزینه پرداخت و تامین و خاک و آب منابع پایداری و تاسیسات نگهداری و حفظ مزرعه، در

 .    میگیرد صورت گریتسهیل فنون و ذیربط متخصص و مشارکت رهیافت با آشنا کارشناسان فنی

 مطالعات و کشاورزان از سوم دو درخواست اساس بر که مناطقی در است موظف کشاورزی جهاد وزارت -2 ماده

 صدور هب شودمی داده تشخیص مناسب روستایی تولید تعاونی شرکتهای تاسیس سنجیامکان بررسیهای و

 .نماید مبادرت مذکور شرکتهای تشکیل از الزم هایحمایت و تاسیس مجوز

 و یروستای تولید تعاونی شرکتهای توسعه  و تاسیس جهت را نیاز مورد اعتبارات است مکلف دولت - 9 ماده

 اعتباری و فنی کمکهای و بالعوض اعتبارات صورت به اراضی شدن یکپارچه و تولید نمودن تعاونی برنامه اجرای

 .نماید منظور سنواتی بودجه در و تامین زیر زمینههای در

 :زیر موارد در سرمایهای دارایی تملک اعتبارات محل از بالعوض اعتبارات(  الف
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 ررسیب و یابیمکان مطالعات شامل روستایی تولید تعاونی شرکت تشکیل امکانسنجی مطالعات -1

 و مناطق اجتماعی و اقتصادی مطالعات و کشاورزی فعالیتهای وضعیت خاک، و آب منابع وضعیت

 .مذکور شرکتهای تاسیس مستعد هایحوزه

 نجاما با روستایی تولید تعاونی شرکتهای در اراضی شدن یکپارچه و تولید نمودن تعاونی برنامه -2

 :زیر شرح به اقداماتی

 اراضی کاداستر و توپوگرافی های نقشه تهیه ·

 تفصیلی نیمه شناسیخاک مطالعات انجام ·

 نظر مورد عرصههای در زمین و آب برداریبهره نظام و اجتماعی اقتصادی، ای، توسعه مطالعات ·

 .برنامه انجام برای

 دتولی تعاونی شرکت عمل حوزه کشاورزی توسعه جامع طرح تدوین منظور به الزم مطالعات انجام ·

 و بیجان صنایع و پروریآبزی دامی، تولیدات و کشت برنامه تدوین و الگو بر مشتمل روستایی

 .تکمیلی

 .کشاورزی محصوالت کشت برای مناسب قطعات حدود و مساحت تعیین ·

 های دریچه با آنها ارتباط طرز و قطعات داخل در زهکشی و آبیاری های شبکه کامل طرح تهیه ·

 در هکتار هر برای شده داده اختصاص آب سهمیه به توجه با قطعه هر به منتهی عمومی آبیاری

 .نیرو وزارت هماهنگی با آبیاری های طرح

 ای و روستا ثبتی محدوده در مناسب قطعات تعداد به اراضی شدن یکپارچه و جامع نقشه تهیه ·

 و حدود تعیین با همراه کشاورزان سایر اراضی همچنین و شرکت عمل مورد مزارع و روستاها

 .باشد رسیده مالکان  کلیه امضای و موافقت به که نقشه در فعلی و سابق قطعات ثغور

 تموافق احراز و ثبتی سوابق محل، موجود وضع با ترسیمی شده یکپارچه و جامع نقشه تطبیق ·

 در مذکور ترتیبات اساس بر مالکان برای مالکیت سند صدور و مزبور نقشه تائید به نسبت مالکان

 ریمح رعایت با محل ثبت اداره توسط اراضی شدن یکپارچه و تولید نمودن تعاونی قانون( 5)ماده

 .آبیاری های شبکه و تأسیسات ها، مسیل ها، رودخانه بستر و

 مورد برداریبهره حداکثر برای که آالتیماشین و تجهیزات و تأسیسات باره در توجیهی طرح تهیه ·

 بندیبقهط هایماشین و کشتارگاه انبار، سردخانه، قبیل از باشد می تولید تعاونی هایشرکت  نیاز

 .آنها نظایر و محصوالت

 تشکیل نحوه با ارتباط در آموزشی و ترویجی سازیزمینه طریق از بردارانبهره توانمندسازی ·

 روهیگ و جمعی عملیات و فعالیتها و برنامه اجرای کیفیت نیز و روستایی تولید تعاونی شرکت

 .برنامه انجام برای نظر مورد هایعرصه در برداریبهره و کشت

 یلتشک با روستایی تولید تعاونی شرکت پوشش تحت کشاورزان توانمندی ارتقای و توسعه ·

 تمامی همکاری با بتواند شرکت نحویکه به آب مشارکتی مدیریت وتحقق همآب هایگروه

 نمودن تعاونی و اختیارگرفته در را خود عمل محدوده آبی تاسیسات و منابع مدیریت ذینفعان

 .ایدنم تقویت و پشتیبانی را تولید
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 :زیر شرح به اقداماتی انجام با شرکت محدوده زیربنایی امور و اراضی در خاک و آب عملیات اجرای - 9

 .قطعات داخل و  مزارع بین یا و سرویس دسترسی، های جاده احداث ·

 طعاتیق تا آب توزیع و انتقال سیستم اجرای و فرعی و اصلی کشیزه و آبیاری های شبکه ایجاد ·

 .است شده تعیین منطقه کشاورزی توسعه جامع طرح در آن مساحت که

 .اراضی نوسازی و تجهیز ·

 یاصل کانالهای سطح در آب برداشت وکنترل اندازهگیری ابزارهای تکمیل و نوسازی تجهیز، ·

 . فرعی و

 .اعضا نیاز مورد آموزشی فضای و مهمانسرا انبار، احداث کار، دفتر ساختمان ایجاد - 9

 .ذیربط دستگاههای هماهنگی با شرکت محل تا راه و گاز و برق انتقال تاسیسات - 6

 عدم کشاورزی جهاد وزارت تشخیص به که صورتی در اشخاص به متعلق های اعیان بهای پرداخت -5

 .باشد اراضی شدن یکپارچه و تولید کردن تعاونی برنامه اجرای در توقف موجب آنها ابتیاع

 یبرا و اقتصادی و فنی توجیه داشتن صورت در مخروبه جنگلی شورهزار، باتالقی، اراضی اصالح -1 

 .باشد امکانپذیر آنها برای آب تامین که نیرو وزارت آب منابع توسعه هایطرح اهداف در موجود اراضی

 کارکنان و اعضا نیز و عامل مدیران تربیت ای حرفه و فنی آموزش و کاربردی - علمی مراکز ایجاد -1

 بر ظارتن و مدیریت و برنامه اجرای برای الزم کارشناسان کارگیری به و روستایی تولید تعاونی شرکت

 .عملیات

 .کشاورزی جهاد وزارت تشخیص به الگویی های طرح اجرای نیاز مورد مهندسی و فنی خدمات تأمین -4

 همس بیمه تسهیالت، کارمزد و سود نهال، و بذر کود، یارانههای نظیر تخصیصی یارانههای پرداخت -11

 به جهادکشاورزی وزارت نظارت با کشاورزی ادوات و آالتماشین تضمینی، قیمت و خرید دولت،

 . روستایی تولید هایتعاونی به طورمستقیم

  اعضا و یروستای تولید تعاونی شرکت مشارکت و بانکی نظام منابع از استفاده با اعتباری و فنی کمکهای( ب

 :زیر موارد در اعضا و شرکت هایفعالیت توسعه برای

 استخر چاه، قبیل از جدید آبی منبع هر افزودن و قطعات داخل کشیزه و آبیاری های شبکه ایجاد -1

 رداریببهره تأمین، تاسیسات مجموعه به آنها وتاسیسات وتجهیزات آبزیان پرورش آب،استخر توزیع

 به نیرو وزارت و کشاورزی جهاد وزارت از الزم مجوزهای اخذ از پس شرکت و اعضا آب انتقال و

 دهش احداث و مشخص فرعی و اصلی کشیزه و آبیاری های شبکه طرح در قبالً که مواردی استثنای

 .است

 .روستایی تولید تعاونی شرکت  نیاز مورد گردش در سرمایه و جاری اعتبارات تامین -2
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 ماشین ونگهداری سرویس و تعمیر مرکز احداث کشاورزی، وادوات آالت ماشین نقلیه، وسیله خرید -9

 .نیاز مورد جدید تولیدی تجهیزات و کشاورزی آالت

 .جدید تولیدی تجهیزات و آالتماشین افزودن -9

 .غیرکشاورزی های فعالیت انجام به مربوط های هزینه -6

 تبدیل کارخانجات احداث طریق از کشاورزی محصوالت ارزش و تأمین های زنجیره تکمیل و توسعه -5

 اصالح یا ایجاد و پروریآبزی دامی، های فرآورده و کشاورزی محصوالت وبستهبندی بندی طبقه و

 اهآزمایشگ شده، گواهی نهال و بذر فرآوری و تولید نشاء، بانک ایجاد قلمستان، و میوه باغ گلخانه،

 .بنیان دانش توسعه و نوین های فنآوری پزشکی، گیاه های کلینک خاک، و آب

 .یاراض شدن یکپارچه و تولید کردن تعاونی برنامه اجرای برای اعضا یا شرکت توسط زمین خرید -1

 حوزه روستایی نواحی در یکپارچهسازی عملیات شروع از پیش است موظف کشاورزی جهاد وزارت -تبصره

 حضرت ادامد کمیته پوشش تحت کشاورزان تعداد و اسامی استعالم به نسبت روستایی تولید تعاونیهای عمل

 .نماید اقدام آنان اراضی در سازییکپارچه هزینه محاسبه و بهزیستی سازمان و رجایی شهید طرح ،(ره)امام

 هایهزینه سهم بینی پیش به نسبت کشاورزی جهاد وزارت برآورد براساس موظفند نیز مذکور هایدستگاه

 .نمایند مبادرت مزبور هزینه پرداخت و ساالنه بودجه در کشاورزان قبیل این اراضی سازی یکپارچه

 اشت،ک عملیات کشاورزان موافقت با و ضرورت حسب بر راساً تواند می روستایی تولید تعاونی شرکت  -9 ماده

 یقسمت یا تمام اجرای یا و دهد انجام آنان اراضی از قسمتی یا تمام در را کشاورزی محصوالت برداشت و داشت

  حقوقی و حقیقی اشخاص یا و  اعضا از گروهی به خود نظارت تحت ذینفع، اعضای موافقت با را برنامه از

 یاراض اما نیستند، شرکت عضو که را اشخاصی اراضی لزوم صورت در میتواند شرکت همچنین. کند واگذار

 .نماید اجاره یا و خریداری کشاورزی و تولیدی فعالیتهای اجرای برای دارد قرار شرکت عمل حوزه در آنان

 یا و فنی تخصصی، امور انجام برای میتواند مقررات رعایت با شرکت مدیره هیئت ضرورت صورت در -6 ماده

 اهیانهم اجرت یا حقوق پرداخت و انسانی نیروی کارگیریبه یا و وقت نیمه یا و وقت تمام استخدام به کارگری

 میان از وقت تمام صورت به باید آنها یهااتحادیهو شرکتها این عامل مدیران. نماید مبادرت روزمزد یا

 . شوند انتخاب مرتبط و کشاورزی مختلف هایرشته در باالتر و کارشناسی مقطع التحصیالنفارغ

 و دتولی نمودن تعاونی برنامه اجرای در تسریع برای میتواند ضرورت صورت در جهادکشاورزی وزارت -تبصره

 واردم قبیل این در.نماید مأمور روستایی تولید تعاونی هایدرشرکت را خود کارشناسان اراضی شدن یکپارچه

 مزایای. میباشد آنان مستمر حقوق پرداخت به موظف افراد خدمتی سوابق حفظ ضمن کشاورزی جهاد وزارت

 .  شد خواهد پرداخت خدمت محل روستایی تولید تعاونی هایشرکت توسط افراد قبیل این

 اساسی قانون( 99)اصل کلی های سیاست قانون تحقق راستای در است مکلف کشاورزی جهاد وزارت -5 ماده

 ،باغی و زراعی های فعالیت خاک، و آب عملیات اجرای هایزمینه در خود تصدیگری وظایف واگذاری به نسبت

 انتقال و ترویج کشاورزی، محصوالت فروش و خرید نهادهها، توزیع و تأمین تولید، مکانیزاسیون، نباتات، حفظ

Cabinetoffice.ir



 اقدام آنها یهااتحادیه و روستایی تولید تعاونی شرکتهای به ای مشاوره و مهندسی و فنی خدمات یافتهها

 .نماید

 در صحیح مدیریت اعمال کشاورزی، آب وریبهره و کارایی ارتقای منظور به است موظف نیرو وزارت -1 ماده

 هایشرکت عمل حوزه در کشاورزی آب مشارکتی مدیریت تحقق و مناسب برداریبهره نظام استقرار جهت

 :دهد انجام را ذیل اقدامات  روستایی تولید تعاونی

 .زیرزمینی آب منابع و آبیاری های شبکه در آب حجمی تحویل( الف

 از زیرزمینی، و سطحی آب منابع از حفاظت و نگهداری برداری، بهره توزیع، مدیریت، وظایف واگذاری(ب

 تولید تعاونی شرکتهای به تصدیگری وظایف سایر نیز وها هزینه جمعآوری و آبیاری، های شبکه و تأسیسات

 چارچوب در شرکتها این در نیرو وزارت تایید مورد الزم هایظرفیت توانمندیهاو وجود به مشروط روستایی

 . موجود مقررات

 حجمی تحویل منظور به گیریاندازه و کنترل هایسیستم نصب و آبیاری های شبکه بهسازی و نواقص رفع( پ

 .  زیرزمینی و سطحی آب منابع در آب

 .موجود ضوابط به توجه با آب منابع  برداشت و استفاده نحوه تعیین( ت

 مجاز نیرو وزارت اراضی شدن یکپارچه و تولید نمودن تعاونی قانون( 1)ماده ذیل تبصره استناد به -تبصره

 تاسیسات و آب منابع از برداریبهره و حفاظت و نگهداری و تعمیر به مربوط خدمات خرید قبال در است

 حساب به واریزی و دریافتی بهای آب از درصد 96 تا مشترکین از بها آب وصول و زهکشی و آبیاری شبکههای

 قرارداد مفاد چارچوب در قرارداد طرف روستایی تولید تعاونیهای پایدارسازی جهت را ایمنطقه آب شرکت

 . نماید پرداخت آنها به فیمابین

 راساسب آب بهینه مصرف الگوی و مناسب کشت الگوی رعایت به متعهد تولید تعاونی شرکت اعضای  -1 ماده

 وزارت توسط صادره آب برداری بهره های پروانه سقف تا منطقه برای کشاورزی جهاد وزارت های سیاست

 توانندمی اعضا جمعی، و گروهی صورت به برداشت و داشت کاشت، عملیات انجام صورت در.میباشند نیرو،

 بهای و تحویل روستایی تولید تعاونی شرکت به فروش بازارهای به عرضه جهت را شده آوری جمع محصول

 . نمایند تقسیم تولید در رفته کار به منابع و اراضی نسبت به ها هزینه کسر از پس را آن

 قوانین رعایت با میتواند شرکت اعضا، یا و روستایی تولید تعاونی  شرکت به متعلق اراضی محدوده در -4 ماده

 با و استان کشاورزی جهاد سازمان و ایمنطقه آب شرکت از الزم مجوزهای اخذ از پس و مربوطه مقررات و

 انتقال سازی،ذخیره تاسیسات احداث ،(آزاد های دشت در)آب چاه حفر به نسبت اراضی، مالکان حقوق حفظ

 اقدام قانونی مراجع سایر و محل ثبت اداره در اعضاء و خود نام به آنها حقوق و مالکیت ثبت و آبیاری و آب

 .نماید

 مربوط هایبرنامه و اقدامات از استفاده در خود عمل مورد حوزه در روستایی تولید تعاونی شرکتهای -11 ماده

 و تیدس صنایع توسعه و ترویج و محصول وضع بهبود و آبیاری و آبادانی و روستایی عمران اجتماعی، رفاه به
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 خواهند تقدم حق دولتی شرکتهای و ها دستگاه و ها سازمان ها، وزارتخانه غیرکشاورزی های فعالیت

 تثب سازمان دولت، تسهیالت ارائه و اعتبارات تخصیص خدمات، دریافت در مذکور شرکتهای همچنین.داشت

 .دارند قرار اولویت در بانکی نظام و قضائیه قوه دستگاههای سایر و کشور امالک و اسناد

 در را خود مازاد امکانات توانندمی تابعه موسسات و شرکتها و سازمانها و کشاورزی جهاد وزارت  -11 ماده

 تمان،ساخ کشاورزی، آالتماشین وسنگین، سبک خودروی شامل تولیدروستایی تعاونی شرکتهای عمل حوزه

 .  دهد قرار مذکور هایشرکت اختیار در بالعوض صورت به کارگاهی تاسیسات و انبار

 به متعهد  نامه آیین این( 1)ماده الف بند اساس بر روستایی تولید تعاونی شرکت که شرایطی در -12 ماده

 از بعیتت به متعهد و موظف نیز اعضا کلیه شود می اراضی کردن یکپارچه و تولید کردن تعاونی برنامه اجرای

 .باشندمی مذکور برنامه

 گیرنده انتقال روستایی، تولید تعاونی شرکت عضو کشاورز فوت یا زمین مالکیت انتقال صورت در  -19 ماده

 قبلی اتمصوب و اراضی سازییکپارچه و تولید نمودن تعاونی برنامه از تبعیت به موظف متوفی قانونی ورثه یا

 .باشندمی شرکت مدیره هیئت و عمومی مجمع

 و موات و بایر و دایر اراضی درآمد از ناشی سود است موظف روستایی تولید تعاونی شرکت -19 ماده

 و تولید نمودن تعاونی قانون( 9)ماده اساس بر آنها از برداری بهره حق که را دولت به متعلق المنفعهمسلوب

 جهاد وزارت مجوز با شودمی داده قرار شرکت اختیار در کشاورزی جهاد وزارت توسط اراضی شدن یکپارچه

 ایرفهح آموزش همچنین و گذاریسرمایه تولید، زنجیره تکمیل زیربنایی، امور تقویت و توسعه برای کشاورزی

 .شد خواهد ابالغ و تهیه جهادکشاورزی وزارت توسط ماده این دستورالعمل. گیرد کاربه اعضا

 خالص درآمد مابقی سهام، سود و ذخایر استهالکات، و ها هزینه کلیه کسر از پس سال هر پایان  در  -16 ماده

 هامس نسبت به کشاورزی جهاد وزارت ابالغی اساسنامه براساس  شرکت  خدماتی و تولیدی عملیات از حاصل

 .گردید خواهد تقسیم آنان بین اعضا

 مجلس 16/11/1949 مصوب اصالحیه مفاد به توجه با روستایی تولید تعاونی شرکتهای فعالیت  -15 ماده

 نمونه طبق بر آن اجرایی نامه آیین و اراضی شدن یکپارچه و تولید نمودن تعاونی قانون اسالمی شورای

 .گردید خواهد ابالغ کشاورزی جهاد وزیر توسط که باشدمی ایاساسنامه

 یدی،تول زیربنایی،  امور انجام در تسهیل منظور به توانندمی روستایی تولید تعاونی شرکتهای  -11 ماده

 ارکتمش نیاز، مورد تسهیالت و اعتبارات جذب ارزش، زنجیره تکمیل محصوالت، صادرات و بازاریابی بازرگانی،

 و روستایی تولید هایتعاونی میان مناسبات تحکیم و ایجاد ها،گیریتصمیم و تصمیمسازیها در جمعی

 فنی، خدمات از عامل مدیران و اعضا برخورداری مزبور، شرکتهای فعالیت بر نظارت حمایتی، دستگاههای

 تاناس سطح در روستایی تولید تعاونی یهااتحادیه تاسیس به خود ارکان و اعضا آموزش و حقوقی و مشورتی

 .نمایند مبادرت کشور و
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 تشکیل  قانون( 11)ماده در مذکور روستایی تولید هایتعاونی و زراعی سهامی شرکتهای امور شورای  -11 ماده

 و معاونان عضویت و کشاورزی جهاد وزیر ریاست با مرکز در که( 9/2/1962 مصوب)زراعی سهامی شرکتهای

 کشاورزی جهاد سازمان رئیس ریاست به استانها در و  نیرو وزارت از نمایندهای و مذکور وزارتخانه مدیران

. رددگمی تشکیل استان منطقهای آب شرکت از نمایندهای و مذکور سازمان مدیران و معاونان عضویت و استان

 نابعم تعیین ها،العمل دستور و طرحها تصویب و تعیین گذاری،سیاست و ریزیبرنامه  به مربوط امور دارعهده

 وستاییر تولید هایتعاونی امور بر نظارت و پایش و اعتبارات و بودجه مصرف موارد تعیین و تخصیص اعتباری،

 . باشدمی

 هر نامه آیین این ابالغ تاریخ از خاک و آب منابع مشارکتی و یکپارچه مدیریت اعمال منظور به  -14 ماده

 گاهایست و  مدرن کشیزه و آبیاری هایشبکه قالب در نیرو وزارت سوی از کشاورزی جدید آب تخصیص گونه

 بر و بوده کشاورزی جهاد وزارت توسط برداریبهره های نظام مناسب الگوی تعیین به منوط آب پمپاژ های

 برداریبهره نظام الگوهای سایر یا و تولید تعاونی های شرکت و اتحادیه نام به آب برداریبهره مجوز اساس این

 .شود می صادر

 را آنها عملکرد بر نظارت روش و تابعه دستگاههای وظایف حدود است موظف کشاورزی جهاد وزیر  -21 ماده

 ابالغ و تعیین دستورالعملی براساس اراضی شدن یکپارچه و تولید نمودن تعاونی قانون نمودن اجرایی برای

 .نماید

Cabinetoffice.ir




