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 9911های روغنی)کلزا، گلرنگ ، آفتابگردان و سویا( در سال  خرید تضمینی و تحویل دانه دستورالعمل 
 

هیکات   41/06/4538مکبر   /ه 65865/ت51046مصکببه مکماره   بند یکک  « یک»در راستای اجرای سیاستهای حمایتی دولت و به استناد تبصره
سکازمان   3/6/4538مکبر    564536خرید تضمینی دانه های روغنکی و ابغغیکه مکماره    مبامر محترم وزیران مبنی بر تعیین این مرکت بعنبان 

قبانین و مقررات مرببط، نسبت بکه  مقتضی است با رعایت کلیه  ،4533برنامه و ببدجه در خصبص قیمت خرید تضمینی محصبالت زراعی سال 
 خرید تضمینی و فروش دانه های روغنی کلزا، گلرنگ ، آفتابگردان و سبیا طبق مرایط ذیل اقدام گردد:

 

 قیمت و مشخصات خرید  (9
قیمت خرید تضمینی هر کیلبگرم انباع دانه روغنی)کلزا، گلرنگ، آفتابگردان و سبیا( و همچنین مشخصات، تاریخ مروع و پایان عملیکات   (9-9

 بامد. خرید تضمینی محصبالت بشرح جدول ذیل می

نبع دانه 

 روغنی

قیمت خریدپایه 

 هرکیلبگرم)ریال(

درصدناخالصی و 

 رطببت قیمت پایه

صی حداکثرناخالو حداقل

 مبرد قببل

حداکثررطببت و حداقل

 مبرد قببل

 تاریخ مروع و اتمام عملیات خرید

 پایان مروع

 156504 کلزا
 %6حداقل %4حداقل %4ناخالصی

4/4/4533 54/6/4533 
 %40حداکثر %40حداکثر %40رطببت

 146656 آفتابگردان
 %6حداقل %4حداقل %4ناخالصی

46/4/4533 50/3/4533 
 %48حداکثر %8حداکثر %3رطببت

 106860 گلرنگ
 %6حداقل %4حداقل %4ناخالصی

46/5/4533 50/3/4533 
 %45حداکثر %8حداکثر  %3رطببت

 586645 سبیا
 %3حداقل %4حداقل %4ناخالصی

4/6/4533 50/40/4533 
 %40حداکثر %8حداکثر %44رطببت

به ازای هردرصد ناخالصی و رطببت بیشتر از ارقام مندرج در جدول )ستبن درصد ناخالصی و رطببت قیمت پایکه(، بکه همکان نسکبت، از      (2-9
وزن دانه روغنی تحبیلی کسر و بهای آن محاسبه و پرداخت گردد.

به ازای هر درصد ناخالصی و رطببت کمتر از ارقام مندرج در جدول )ستبن درصد ناخالصی و رطببت قیمت پایه (، به همکان نسکبت بکه     (9-9
و بهای آن محاسبه و پرداخت گردد. اضافه« جایزه پاکی»ل دانه روغنی تحبیلی تحت عنبان وزن محصب

های خارجی با دانه های داخلی، نظارت کامل بر روند خرید تضمینی دانکه   انهها و جلبگیری از اختغط د مسئبلیت ممیزی و تشخیص دانه (4-9
، سازمان جهاد کشاورزی استان ملزم به همککاری  کل ادارهاعغم نماینده آن  ، حسببامد. در صبرت بروز ابهام میکل  اداره های روغنی به عهده آن
گردد. بامد. خرید هر نبع محصبل، خارج از ضبابط و معیارهای تعیین مده مجاز نببده و خغف محسبب می و اعغم نظر فبری می

هکای   پژوهش کزمر 48/44/4538 مبر  41/64-65056بایست مطابق دستبرالعمل مماره های روغنی مبرد عرضه، می ارزیابی کیفی دانه (5-9

صبرت گیرد.  «یک»غغت پیبست مماره 
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 انتخاب مراکز خرید (2
استان  یاز سازمان جهادکشاورز، دهستان/بخش /مهرستان کیبه تفک های روغنی را دانه دیتبل برآورد زانیم، کل اداره ابتدا الزم است آن (9-2

 .دینماو با امکان سنجی و هماهنگی سازمان مذکبر و با در نظر گرفتن مرایط ذیل نسبت به ایجاد مرکز خرید اقدام اخذ 
منظبر از مراکز خرید بکا   د.بام یم با قابلیت نگهداری بلندمدت یا رهیذخ ساتیدر انبارها و تاس دیمراکز خر با تیولبدر انتخاب مراکز خرید، ا(2-2

 بامد. خشک کن می دارای تجهیزات ن کشی و مراکزقابلیت نگهداری بلندمدت کارخانجات روغ
درآن  دیک انتخاب مرککز خر برای « 4-4»جاری و با لحاظ بند و مقررات نیقبان تیرعای و با براساس تجربه سنباتبایست،  میکل  ادارهآن  (9-2

 انتخاب و مشخص مده بامد. دیخر کزامر ،استاندر آن  ینیتضم دیماه قبل از مروع خریک  که حداقل یب. به نحدینما اقداماستان 
 و پاسکخگب  آن اسکتان . لکذا  دیک گردخباهدلحکاظ   ککل  ادارهآن به حساب  یروغن یها دانه ینیتضم دیخر یتبع یها نهیهز نکهیبه اتبجه با (4-2

دقکت   دیک در انتخکاب مرککز خر   نیبنکابرا  خباهد بکبد.  یابغغ یو مقررات و بخشنامه ها نیکز مطابق قبانادر انتخاب مرکرد مرتبط  هزینه مسئبل
  ایید.نم
 .بامد این دستبرالعمل می« دو» مماره بستیپ مطابق یروغن یدانه ها دیانتخاب مراکز خر یالزم برا طیضبابط و مرا (5-2
 االمککان  یآن را، حتک  جادیا یبرا یهیتبج لیدال ،«4-6»با در نظر گرفتن بند ستیبا یم کل اداره د،یجد دیمرکز خر جادیبه ا ازیدر صبرت ن(6-2

 یبررسک  یمراکز مبرد درخباست، بکرا  بستیو به پ یبازرگان-یتبسط کارگروه فن دیمده بازد لیتکم ستیو همراه چک ل دیقبل از مروع فصل خر
 .دیارسال نما یداخل دیخر یکل هماهنگ به اداره

 دهند، الزم و ضروریست. برای مراکزی که همزمان عملیات خرید و خشک کنی انجام میسیفا(  سامانهمرکز جداگانه)کد کددامتن  (7-2
  .ارسال خباهد مد کل اداره خام قرارداد استفاده از ظرفیت مراکز غیر ملکی، پس از تایید دفتر حقبقی و امبرقراردادها به آن فرمت(8-2

 عوامل خرید (9
، نماینکده سکازمان جهادکشکاورزی    ککل  ادارهای مرکب از نماینکده آن   جهت اجرایی نمبدن دستبرالعمل و نظارت بر عملیات خرید، کمیته (9-9

 ده آناستان)معاونت امبر تبلیدات گیاهی و مدیریت تنظیم بازار( و نماینده کشاورزان محل در استان تشکیل گردد، مسئبلیت کمیته بر عهکده نماینک  
 خباهد ببد. کل اداره

های روغنی در هر مرکز خرید با تشکیل کارگروهی مرکب از عبامل تشخیص و ذیحساب و یک نفر کارمناس خبره مبرد تایید  خرید دانه (2-9
تاییکد   خرید بدون حضبر عامکل تشکخیص و  نداردهای ابغغی ممکن خباهد ببد. جهادکشاورزی مهرستان جهت انطباق محصبل با معیارها و استا

 عبامل ذیحساب غیر قانبنی ببده و مجاز نیست.
بایست، پس از استعغم صغحیت افراد از حراسکت اسکتان، لیسکت افکراد      می کل ادارهبرای صدور احکام عبامل تشخیص و ذیحساب، آن  (9-9

ایست قبل از مکروع فعالیکت مراککز خریکد،     ب برای طی روال قانبنی و صدور احکام معرفی نماید. به نحبی که میاز طریق سامانه سیفا تایید مده را 
احکام عبامل خرید صادر مده بامد. الزم به ذکر است که فعالسازی مراکز خرید، منبط به صدور احکام عبامکل تشکخیص و ذیحسکابی و همچنکین     

 انعقاد قرارداد با مراکز غیرملکی و ثبت آن در سامانه سیفا، خباهد ببد.
 بایسککت، نسککبت بککه اعککغم لیسککت مراکککز خریککد براسککاس فرمککت پیبسککت         مککی کککل ارهاد بککرای فعالسککازی مراکزخریککد، آن   (4-9

 این دستبرالعمل و حداکثر یک ماه قبل از مروع فصل خرید هر دانه  اقدام نمایند. «سه»مماره 

 نکات مهم (4
 یهکا  رسکانه  قیک از طر، به کشاورزانالزم را  یاطغع رسان ،یروغن یاز دانه ها کیهر  دیقبل از مروع فصل خر کل اداره آن ستیضرور (9-4

امر قکرار   انیمرببطه در استان را در جر نیمده، انجام و مسئبل نییتع یکه براساس ضبابط ابغغ یدیو نصب پغکارد در مراکز خر یمحل ،یگروه
 .نگردد جادیا یمشکل خاص ینیتضم دیخر اتیعمل یاجرا بلکه در ط یبه نحب د،ده
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(، لکذا  «چهاار »به منظبر ایجاد و حفظ وحدت رویه در مراحل خرید، فرم درخباست خرید دانه روغنی طراحی گردیده است )پیبست مماره( 2-4

یا راننکده در   فرمت خام این فرم را به تعداد کافی و با درج مماره سریال در اختیار مسئبلین مراکز خرید قراردهد. کشاورز و کل ادارهالزم است آن 
زمان مراجعه به مراکز خرید برای تحبیل دانه روغنی ضمن تکمیل قسمت مرببطه، گام های پیش بینی مده را طی و بعد از صدور رسکید خریکد،   

 این فرم نیز بعنبان مدرک بهمراه سایر مدارک کشاورز)کپی کارت ملی، برگه باسکبل و..( بایگانی گردد.  
نداردسازی وسایل تبزین )باسکبل( و آزمایشگاهی قبل از مروع فصل خرید در مراکز خرید الزم و ضروری ببده و مبرد کالیبره نمبدن و استا(9-4

 تاکید است.
 ( بامد. 8453-33دانه روغنی خریداری مده می بایست محصبل سال زراعی جاری) (4-4

خرید بذور مصرف نشده دانه های روغنی با معرفی سازمان جهاد کشاورزی استان و تایید مجری طرح تبلید دانه های روغنکی کشکبر از    تبصره:

 این مبضبع مستثنی ببده و بغمانع می بامد.
وجبد دامکته بامکد، صکبرت    باتبجه به اینکه خرید از کشاورزانی که اطغعات آنها در سامانه پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی    (5-4

از هم اکنبن پیگیری های الزم را از سازمان جهاد کشاورزی استان  برای ثبت و به روزرسانی اطغعات  کل ادارهمقتضی است آن  خباهد پذیرفت.
 کار معمبل نماید. کشاورزان دانه

دارانکی   دهنده به کشاورز)از قبیکل کمبکاین   در صبرتی که دانه های روغنی بنا به خباست کشاورز تبسط مخص حقیقی و حقبقی خدمات تبصره:

، سازمان جهاد کشاورزی استان مکلف اسکت خکدمات دهنکده مکذکبر را بکه      کشاورزان محصبل دریافت نمبده اند( عرضه مبدکه به جای پبل از 
، مقدار دانه های روغنی و...( میزان کاهش محصبل قابل خریکد از کشکاورز و   ات فردی کشاورز، سطح زیر کشتمشخصات کامل )مشخصهمراه 

خدمات بازرگانی اسکتانها قکرار   انتقال یافته به خدمات  دهنده را تایید و ضمن درج میزان کاهش در سامانه پهنه بندی در اختیار ادارات کل غله و 
 .وری اطغعات به آگاهی خباهد رسیددهندگان به کشاورزان در سامانه سیفا متعاقباً تبسط دفتر فنا. نحبه ثبت اطغعات خدمات دهد
با تبجه به فسادپذیری محصبل، رعایت استانداردهای مبجبد نگهداری و در صبرت لزوم هبادهی دانه در انبارهکای مناسکب مکبرد تاکیکد     (6-4

 بامد. می

 بامد. استان میغله و خدمات بازرگانی  کلمدیراستان بعهده  مسئبلیت مستقیم اجرای مفاد این دستبرالعمل در هر( 7-4
بایست ضمن غیر فعال کردن کد کاربری مراکز خرید، صبرتجلسه نهائی خریکد و   می کل ادارهپس از پایان و اتمام عملیات خرید هر مرکز، ( 8-4

 مضاء مسئبلین مرکز رسیده، را تهیه و تنظیم نماید.تحبیل)فروش و حمل( را که به ا

 فروش (5
 کل هماهنگی تبزیع و فروش ایکن مکرکت انجکام خباهکد گرفکت. بنکابراین آن       های روغنی بصبرت متمرکز و از طریق اداره فروش دانه  (9-5

داری به خریدار و یانماینده وی تحبیل خباهد و پس از تهیه صبرتجلسه در درب مرکز خرید یا نگه  ، محمبله دانه روغنی را براساس حبالهکل اداره
بایست حاوی مشخصات هر محمبلکه )وزن، درصدناخالصکی و درصکدرطببت ککه بکرای محاسکبه ارزش ریکالی دانکه الزم و          نمبد. صبرتجلسه می

نیز مرکز د. کاربر برسننده وسیله نقلیه ، مسئبل مرکز خرید، خریدار و یا نماینده وی و راکل ادارهضروری است( ببده و به تایید و امضاء نماینده آن 
 بامد. مبظف به ثبت عین مشخصات مندرج در صبرتجلسه، در سامانه سیفا)سامانه یکپارچه فناوری اطغعات( می

گیری دانه روغنی و یا درخباسکت خریکدار بکرای تعیکین ناخالصکی و رطببکت غیرواقعکی، آن         در صبرت عدم مراجعه خریدار برای تحبیل (2-5
 کل هماهنگی تبزیع وفروش اعغم و مراتب را تا حصبل نتیجه پیگیری نماید. مبظف است، بغفاصله مبضبع را بصبرت کتبی به اداره کل اداره
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 حمل و نقل به سایر مراکز ویا کارخانجات روغنکشی  (6
های حمل ابغغی و پس از تهیه صبرتجلسه نسبت به ارسکال دانکه    مبظف است مطابق برنامه کل ادارهدر صبرت صدور مجبز حمل، آن  (9-6

بایست، حاوی مشخصات هر محمبله )وزن، درصدناخالصی و درصدرطببت( ببده و به تایید و امضکاء نماینکده آن    اقدام نماید. صبرتجلسه تحبیل می
یله نقلیه برسد. کاربر نیز مبظف به ثبت عین مشخصات مندرج در صبرتجلسکه، در سکامانه   ، مسئبل مرکز خرید و نماینده مقصد و راننده وسکل اداره

 بامد. سیفامی
در صبرت عدم مراجعه نماینده کارخانه روغنکشی، درخباست برای ارسال محمبله و تهیه صبرتجلسه در مقصد ویا درخباست برای تعیین  (2-6

کل همکاهنگی تبزیکع وفکروش     ساعت، مبضبع را بصبرت کتبی به اداره 41حداکثر ظرف مبظف است،  کل ادارهناخالصی و رطببت غیرواقعی، آن 
 اعغم و مراتب را تا حصبل نتیجه پیگیری نماید.

 های عملیاتی  ( سامانه7

اج با عنایت به اینکه اطغعات اولیه کشاورزان از سامانه مکذکبر اسکتخر   ( سامانه جامع پهنه بندی و مدیریت داده های کشاورزی؛9-7

 ( اقدام الزم را معمبل نماید.1-6بایست بر اساس بند )  می کل ادارهمی گردد. لذا آن 

کشکی ملکزم بکه     کلیه مراکز خرید اعم از ملکی و غیرملکی، کارخانجات طرف قرارداد روغن(سامانه یکپارچه فناوری اطالعات)سیفا(:2-7

 بامند. میودر محل مرکز و تحبیل در سامانه سیفا  استقرار سیستم رایانه و ثبت روزانه عملیات خرید، فروش
پرداخت وجه کشاورزان از طریق بانک عامل)بانک کشاورزی( انجام خباهد مکد، لکذا الزم اسکت عکاملین مرککز بکه        (سامانه بانک عامل:9-7

به تاییداسکناد خریکد و ارسکال    خصبص عبامل تشخیص و ذیحساب دقت کافی در ثبت اطغعات خرید معمبل و با رعایت ضبابط و مقررات نسبت 
 لیست کشاورزان به بانک عامل اقدام نمایند.

ککل همکاهنگی    ها مراتب باید بصبرت کتبی و بعنبان دفتر فناوری اطغعات با رونبمت بکه اداره  در صبرت بروز مشکل در هریک از سامانه (4-7

 خرید داخلی مکاتبه گردد.

 ( تنظیم صورتحساب خرید 8
هکای سکیفا و بانکک عامکل و همچنکین       مبظف است، صبرت وضعیت بررسی مغایرت بین اطغعات سامانه کل ادارهیات خرید، آن پس از پایان عمل

 ظیم و ارسال نماید.نبعداً ارسال خباهد مد، تهیه تمتعاقباً صبرت وضعیت خرید و تحبیل)فروش و حمل(را براساس دستبرالعملی که 

 ( سایر موارد1
 ش45/44/38  د.در صبرت تغییر در هریک از مفاد دستبرالعمل، مراتب به اطغع خباهد رسی
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 امضاء نام و نام خانوادگی عنوان پست

  براتعلی مدیر کل هماهنگی تبزیع و فروش 

  سعادتی کیا مدیرکل هماهنگی خرید داخلی

  سعادتمند رییس اداره خرید خباربار


