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حاکمیتی سازمان در قبال تعاونی ها و تشکل هاوظایف 

مستندات قانونی وظایف

کلی در امور اداری و اعتباری تعاونی هاخط مشی تعیین -قانون تعاون133ماده 10بند اری وزسیاستگ
برنامه ریزی

و فرم شرکت ها و اتحادیه های تعاونی  آئین نامه نمونه و اساسنامهتهیه -قانون تعاون133ماده 6بند 

شرکت ها و اتحادیه های تعاونی روستایی  روش اداره اصوال تعاون و آموزش-اساسنامه3ماده 1بند 

هدایت
اتحادیه ها و شرکت های تعاونی روستایی و کشاورزیارشاد و راهنمایی و راهبردی -اساسنامه3ماده 4بند 

و اتحادیه های تعاونی روستایی و شرکتهااقتصادی احتماعی و کشاورزی در فعالیت های نظارت و راهنمایی و مراقبت -اساسنامه3ماده 27بند 
کشاورزی  

مورد نیاز شرکتها و سازمانهای تعاون مانند مدیرعامل حسابداران و حسابرساننیروی انسانی کارشناسان تعاون تربیت-133ماده 2بند 

رزی و محصوالت تولیدی روستاییان از طرف شرکتها و  اتحادیه های تعاونی روستایی و  کشاوجمع آوری نگهداری و خرید -اساسنامه3ماده 9بند 
آنها در بازار مناسب یا فروشگاههای اختصاصی فروش

حمایت

محصوالت کشاورزی  تبدیل و طبقه بندی و بسته بندی -اساسنامه3ماده 10بند 

محصوالت کشاورزی و مایحتاج روستاییان حمل و نقل -اساسنامه3ماده 11بند 

های واردات ساختمان و تامین گندم برای نگهداری محصوالت تولیدی و کاال های مصرفی اتحادیه های و شرکت-اساسنامه3ماده 16و 15بندهای 
....  تعاونی روستاییان و کشاورزی از قبیل سردخانه و انبار فروشگاهها کارخانه و کارگاه و

ایی و کشاورزی  به منظور معرفی محصوالت تولید شرکتها  و اتحادیه های تعاونی روستتشکیل نمایشگاه های داخلی و خارجی -اساسنامه3ماده 19بند 

تها و شرکتعیین مشخصات و شرایط  وام و اعتبار و توصیه و معرفیافتتاح حساب جاری نزد بانک ها و –اساسنامه3ماده 34و 33و 32بند های 
ا اونی هاتحادیه ها به بانکها برای دریافت وام اعتبارو همچنین تحصیل اعتبار  و وام نقدی و جنسی از بانکها و موسسات برای انجام وظایف تع



حاکمیتی سازمان در قبال تعاونی ها و تشکل هاوظایف 

مستندات قانونی وظایف

حسابرسی شرکتها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی  -اساسنامه3ماده 8بند 

نظارت

تحادیه  موضوع عملیات و وظایف شرکتها و انظارت بر اجرای قانون تعاونی و اساسنامه و سایر قوانین -قانون تعاون133ماده 9بند 
های تعاونی  

تعاونیهر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه و ارکان تشکیل و آکهی ثبتصدور تاییدیه جهت اخذ -قانون تعاون21ماده 

تعاونی هانظارت بر اجرای صحیح قانون در تشکیل -قانون تعاون23ماده 

تعاونی هانظارت بر برگزاری مجامع -قانون تعاون26ماده 

تعاونی هانظارت بر ادغام -قانون تعاون100و98و97مواد 

سازمان از تعاونی ها در امور مالیاتیحمایت -قانون تعاون117و 116مواد 

در انحالل تعاونی هانظارت بر رعایت قانون -قانون تعاون122و 121مواد 

سازمان بر تعاونی هانظارتی و هدایتی و سرپرستی وظایف -قانون تعاون133ماده 

تعاونی ها در راستای نظارت و ارشاد تعاونی هاحسابرسیانجام -قانون تعاون139ماده 

هاهیات مدیره، بازرسین تعاونی و اتخاذ تصمیم به جای مجمع عمومی در خصوص آننظارت بر عملکرد -قانون تعاون146ماده 



برنامه پذیر کردن عملکرد تشکل ها، تعاونی ها و اتحادیه های روستایی، کشاورزی تولید و زنان روستایی) 1

تولید، تامین) 70حدود 1404هدف )ها نهاده ، تدارک و توزیع 2

(بند های کشاورزیو دنباله کود، سم، بذر، نهاده های دامی، ماشین االت ) 

بازاریابی، بازار رسانی، خرید، فروش و صادرات محصوالت . زمینی، پیاز، گوجه فرنگی خرما، سیب روغنی، ، دانه های غالت) کشاورزی 3

...(، سیب درختی و کشمش، زعفران، مرکبات

ایجاد ) هاتشکل ها و و استقرار عملکرد شبکه ای بین همه تعاونی 4

در تبادل کاال، خدمات، محصول، استفاده از زیرساخت ها و ظرفیت های متقابل-

مدیریت یکپارچه، هماهنگ و واحد   -

سازمان در حوزه شبکه تحت پوششسیاست های کالن

)درصد محصوالت محوری هر استان و کشور50تا ) 

: محصوالت محوری هر استان  مانند
مرکبات، برنج، کیوی: مازندران

زرشک، زعفران، عناب: خراسان جنوبی



اقدام آنی جهت حل ) بحران تامین نهاده ها و خرید محصوالت کشاورزی در شرایط اضطرار5

تقویت و تجهیز زیر ساخت ها با تاکید بر استفاده از فناوری های ) (با رویکرد ایفای نقش در مدیریت زنجیره تولید) نوین 6

ایجاد و استقرار شبکه حمل و نقل ملی و بین المللی با ظرفیت حمل ) محصول در سالمیلیون تن نهاده و 740

سازمان در حوزه شبکه تحت پوششسیاست های کالن

تامین نهاده های دامی-1

...(ی و خرما، سیب زمینی، پیاز، زعفران، مرکبات، سیب درخت)خرید محصوالت کشاورزی -2

همانند



شفافیت در ارائه خدمات و فساد ستیزی-1

استفاده حداکثری از مشارکت اعضاء-2

ارتقاء قدرت و توان پاسخگویی به اعضاء و جامعه هدف بخش کشاورزی-3

اولویت سنجش و تمرکز توان و ظرفیت ها روی اولویت های اساسی -4

/...(حسابرسی/عملیات مالی/عملکرد/زیرساخت ها)یکپارچه سازی داده ها و اطالعات -5

نوآوری و تحول در روش های نوین تامین مالی و سرمایه گذاری-6

: تقویت نقش تشکل ها در-7

تولید، تدارک و توزیع نهاده های تولید-بازاریابی و تجارت محصوالت کشاورزی                 -
تامین درآمد اعضاء، روستائیان و کشاورزان-کشاورزی قراردادی                                   -

:تاکید کمک بر-8
تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی-(                        نهاده ها و عوامل تولید) افزایش بهره وری-
جهش تولید-توسعه کشاورزی دانش بنیان                                          -
توسعه مناطق روستایی و کشاورزی-

چارچوب اندیشه حاکم بر برنامه ها



تفویض مسئولیت کل خرید های تضمینی غالت و دانه های روغنی به سازمان تعاون روستایی ایران-1

( تصدی گری به شبکه+  حاکمیتی به سازمان  )

بین المللی شبکه تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران با ظرفیت حمل ساالنه/ ایجاد سیستم حمل و نقل مستقل ملی-2

(میلیون تن محصوالت کشاورزی20+ میلیون تن انواع نهاده ها 20) 

میلیارد تومان ساالنه برای حمایت از تعاونی ها و تشکل های روستایی و کشاورزی15000ایجاد ردیف اعتباری مستقل با حداقل -3

ارتقاء جایگاه و نقش تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی در حلقه های قبل و بعد از تولید-4

تجمیع تصدیگری های تامین، تدارک و توزیع نهاده ها و بازاریابی، بازار رسانی و تجارت محصوالت کشاورزی -5

طرح تولید کود فسفاته-6

برنامه های محوری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران



تحقق برنامه های مورد توافق در تامین نهاده ) . کشاورزیبازاریابی و بازار رسانی محصوالت ها، 1

عملکرد شبکه ای ) (.هماهنگ با سیاست های سازمان/ استاندارد/ تحت برند و کیفی / یکپارچه)2

میزان مشارکت پذیری موثر در حل بحران های تامین نهاده ها و ) .اضطرارشرایط کشاورزی در محصوالت خرید، بازاریابی و بازار رسانی 3

ایجاد، توسعه و تقویت زیرساخت ها و استفاده از فناوری های ) .نوین4

شفافیت و ) تراز مالی سالمت مالی و بهبود 5

(ماهانه و ساالنه/ ادواریبازرسی، به صورت /حسابرسی/ دفاتر تخصصیگزارشات نظارتی) 

شاخص های سنجش و ارزیابی عملکرد اتحادیه های سراسری

، تدارک و توزیع نهاده هاتولید، تامین

و صادرات محصوالت کشاورزیفروش، بازاریابی، بازار رسانی خرید، 



قانون گرایی و دقت در اجرا و تحقق بندهای اساسنامه قانونی ) 6

میزان هماهنگی با سیاست ها و برنامه های سازمان) 7

میزان رضایت مندی اعضاء از ) (مدیرهعامل و اعضای هیات مدیر )عملکرد ارکان 8

فعال ) اتحادیه ها و تعاونی های استانی و شهرستانی عضو سازی و بهبود درآمد ساالنه 9

میزان خالقیت، نوآوری و تحول در ) ارائه خدمت به اعضاء01

شاخص های سنجش و ارزیابی عملکرد اتحادیه های سراسری

(نمره مدیران تعاون روستایی استان ها و سازمان مرکزی) 



با سپاس از توجه شما عزیزان


