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 بسمه تعالی                                                                                             

به منظور و  زعفرانمبنی بر خرید حمایتی  كشاورزي جهاد محترم وزیر ............  تاریخ .........   شماره ابالغيه به با توجه        

اجراییی   دستوالعملابالغيه مذكور   .......به استناد بند  بدینوسيله محصول این و همچنين تنظيم بازار حمایت از كشاورزان 

 ابالغ می گردد . جهت اجرا  زیر  زعفران بشرح ........ وخرید 

 : اجرایی شيوه -3ماده 

 مباشرت قرارداد با شيوه عقد جهادكشاورزي استان به ریاست رئيس و انتخاب مباشر توسط كارگروه استان خرید -1-1

كارگروه خرید  و مسئوليت نظارت تحت پوشش سازمان مركزي تعاون روستایی ایران و با اتحادیه هايبا شركتها و 

 . می شود انجام استان

 روستایی تعاون مدیر ،بعنوان رئيس كارگروه استان كشاورزي جهاد سازمان : رئيساز عبارتند اعضاي كارگروه  -1-2

مدیرحراست  .استان بعنوان عضو مباشرخرید و  بعنوان عضو كشاورزي صنفی نظام نماینده ،  بعنوان دبير استان

 سازمان جهاد كشاورزي استان و  مسول حراست مدیریت تعاون روستایی استان بعنوان ناظر

در صورت صالحدید بتوانند در تبصره :  در جلسات كارگروه از دستگاههاي نظارتی استان دعوت بعمل آید تا 

 .جلسات شركت كنند

 وظایف کارگروه استان:-2ماده 

ا بخش خصوصی می بر اساس ابالغيه وزیر محترم جهاد كشاورزي اولویت خرید زعفران از كشاورزان بكه از آنجا  -2-1

شود خرید  بهر دليلی قيمت بازار از قيمتهاي حمایتی تعيين شده در این دستورالعمل كمتر باشد. و چنانچه

بر عهده كارگروه  زعفران در استان رصد قيمتها و تعيين زمان ورود به خرید حمایتیلذا . حمایتی انجام خواهد شد

 استان می باشد.

 تعيين انبارهاي زیر كليد شركت بورس كاالي ایران جهت خرید سپرده كاالیی -2-2

  مباشرت با آنهاتنظيم قرارداد خرید به شيوه فيزیکی و یا مباشرین  تعيين مباشر -2-3

كارگروه استان موظف است تا درقبال زعفران خریداري شده توسط مباشرین خرید ، نسبت به اخذ تضمين معتبر  -2-4

 اقدام نماید. 

به مدیریت تعاون از طریق كارگروه  و اعالم آن فيزیکی خریدیا مباشرین تعيين نوع و ميزان تضمين مباشر   -2-5

 . استان روستایی

 در سطح استان تعيين مراكز خرید -2-6

، نماینده مباشر، نماینده متشکل از نماینده جهاد كشاوري خرید تعيين اعضاي كمسيون خرید مستقر در مراكز -2-7

 به تشخيص كارگروه زعفران محلی مدیریت تعاون روستایی و  یک نفر خبره

استان با اولویت تعيين آزمایشگاههاي داراي مجوز از سازمان ملی استاندارد و یا نمایندگی هاي وي در  -2-8

 مربوطه تعرفه هاي و مشخص نمودن نرخ آنها بر اساس آزمایشگاههاي اكرودیته

 آنها عملکردپایش مستمر اندازي مراكز خرید  و  بر راه نظارت  -2-9

  خریداري شده مركزي نگهداري زعفران  انبار یا انبارهاي و تایيد تعيين -2-11
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) قفسه،سيستم برودتی و كنترل  مانند انبارهاي محل ذخيره سازي زعفران مناسب تجهيزخرید و نظارت بر  -2-11

انبارهاي محل نگهداري زعفران می )  و نظارت بر زیر كليد كردن انبارهاي مذكورتوسط مباشر  رطوبتی و....(

 (استان باشد كارگروهبایست زیر كليد 

تعيين شيوه حفاظت از انبارهاي محل ذخيره سازي و  زعفران) دما و رطوبت و ...( مناسب  نگهداري برنظارت  -2-12

بر عهده  انبارهاي محل نگهداري زعفران براي مراكز خرید و كافی امنيت تامين مسوليت حفاظت و)زعفران 

 (كارگروه استان است
 

اخذ استعالم از طریق  آتش سوزي وبيمه نمودن انبارهاي محل نگهداري زعفران در برابر حوادث سرقت نظارت بر  -2-13

به مباشر جهت  شركت منتخبمعرفی و  از بيمه مركزي ایران یصالح و داراي مجوزذبها از شركتهاي بيمه اي 

 .تنظيم قرارداد

مدارک و و  نمونه بيمه نامهميزان فرانشيز ، ، در زمان اعالم نرخ  شركتهاي طرف استعالم می بایست  : 3تبصره

  ارائه دهند. به كارگروه خود را  شركتمستندات مربوط به توانگري مالی 

 شرایط مندرج در استعالم بهاي شركتهاي بيمه اي :  نمونه -2تبصره 

 زمان در است مکلف گر بيمه -شد خواهد پرداخت گر بيمه به نامه بيمه صدور از پس ماه یک حداكثر بيمه حق

 نظير بدالیلی صورتيکه رد -نماید اقدام خسارت پرداخت به نسبت مدارک دریافت از پس ماه یک خسارت حداكثر

 از است مکلف گر بيمه باشد داشته را خود سرمایه افزایش درخواست گذار ،بيمه موجودي حجم یا و قيمت افزایش

 شعبات صرفا-نماید اقدام سرمایه افزایش به نسبت اوليه اعالمی بيمه حق نرخ با  قرارداد پایان تا درخواست زمان

 گر بيمه بعهده قانونی عوارض و ماليات پرداخت -داشت  خواهند را مناقصه در شركت حق بيمه شركتهاي مركزي

 .بود خواهد

معرفی شركت منتخب به اخذ استعالم بها از شركتهاي حمل و نقل ذیصالح )جهت حمل زعفران( و داراي مجوز و  -2-14

 توسط كارگروه مباشر جهت تنظيم قرارداد حمل

از انبارهاي محل نگهداري زعفران و  جهت حفاظتشركتهاي داراي مجوز از  نيروي انتظامی اخذ استعالم بها از  -2-15

 و معرفی شركت منتخب به مباشر جهت تنظيم قرارداد خودروهاي حمل كننده زعفران

 احتمالی شکایاتو  دعاوي به رسيدگی و عوامل و دست اندركاران مستقر در مراكز خرید  عملکرد بر نظارت -2-16

 خرید و فروشمراكز كار  اندر دست عوامل زا كشاورزان

 . به مراكز خریدتحویلی نظارت بر كميت و كيفيت محصول  -2-17

 كارگروه استانبه انبارهاي زیركليد مراكز خرید  ازانتقال روزانه زعفران خریداري شده  نظارت بر -2-18

 در استان و نظارت بر تمام فرآیندهاي خرید ، نگهداري زعفران و مسوليت تام اعمال مدیریت -2-19

چک ليستهاي بر گرفته از سامانه  امضاي مهر و ثبت شده در سامانه ساتراپ، بررسی و نظارت بر صحت اطالعات -2-21

 مذكور، و آپلود چک ليستهاي مذكور در سامانه

 

 :  استان روستایی تعاون مدیریت وظایف -1ماده 

 . خرید مراكز به زعفران محصول ارائه براي  كشاورزان به رسانی اطالع -3-1

 . زعفران در استان بر فرآیند خرید و فروشكنترل آماري   -3-2
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 مذكور كارگروه قانونی تصميمات اجراي  و استان كارگروه به گزارشات ارائه و خرید مراكز اندازي راه -3-3

 توسط مباشر انه ساتراپ نظارت بر ثبت به هنگام اطالعات خرید در سام كنترل و -3-4

 اعضاي كارگروه استان  از تایيد چک ليستها پيگيري   -3-5

 تمامی اعضاي كارگروه خرید در استان یه ازو اخذ تایيد فروش و خرید نهایی وضعيتصورت   تهيه -3-6

 تنظيم گزارشات ادواري جهت ارائه به نهادهاي نظارتی بر اساس رهنمودهاي كارگروه استان-3-7

 بر اساس تایيد كارگروه استان مركزي سازمان بحساب  احتمالی، واریزي مازاد وجوهاسترداد   -3-8

 

 :شيوه خرید  -4ماده 

 

 سپرده کاالیی از طریق بورس کاالی ایران : -الف

به  ،كشاورزان با اخذ معرفی نامه از مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان مربوطه و تعيين ميزان محصول قابل تحویل -1

 مراجعه می نماید.  كه از جانب كارگروه استان معرفی شده یکی از انبارهاي زعفران پذیرش شده بورس كاالي ایران

كشاورزان قبل از مراجعه به انبارهاي بورس الزم است نسبت به اخذ كد معامالت اوراق بهادار از طریق  تبصره:

 یکی از شركت هاي كارگزاري داراي مجوز معامالت گواهی سپرده كاالیی اقدام نماید. 

كشاورز درخواست ارزیابی كمی و كيفی كاال را به انباردار ارایه داده و هزینه آزمایش را به صورت نقدي به انباردار  -2

 بورس پرداخت می نماید. 

گرم از زعفران تحویل داده شده براي انجام آزمایشات كسر شده و  3به ازاي هر محموله تحویلی، معادل  تبصره:

 صادر می شود. توسط انبار بورس  ص قبض انبار بر اساس وزن خال

مورد قبول بورس كه به كارگزاران خود ابالغ نموده در صورت انطباق زعفران تحویل داده شده به انبار با استاندارد  -3

، قبض انبار به نام كشاورز در نماد پيوسته مربوطه )در صورت وجود نماد پيوسته( صادر می شود كه یک روز است

ه گواهی سپرده كاالیی می شود. در صورت عدم انطباق زعفران تحویل داده شده به انبار با كاري بعد، تبدیل ب

استاندارد ابالغی، انباردار محصول را با اعالم دالیل عدم پذیرش، به كشاورز عودت می دهد كه در این صورت 

 هزینه آزمایش پرداخت شده و نمونه برداشت شده، قابليت استرداد نخواهد داشت. 

كشاورز در زمان صدور قبض انبار الزم است یکی از كارگزاران داراي مجوز معامالت گواهی سپرده كاالیی  صره:تب

 را به عنوان كارگزار ناظر انتخاب نماید. 

چنانچه فروش  ،در نماد پيوسته مربوطهمحصول كشاورز روز كاري از زمان ثبت گواهی  3پس از سپري شدن  -4

درصد سهام محصول تحویلی را  31درخواست كشاورز انبار دار موظف است معادل  بنا به ،گردیدن حاصل محصول

( اقدام سازمان تعاون روستایی) صدور قبض انبار در نماد مخصوص خرید حمایتی نسبت به وخارج نماد پيوسته از 

 خریداري نماید .كاالي مذكور را  از طریق تابلوي سپرده كاالیی بورس  نماید . تا سازمان تعاون روستایی 

ماه در بورس عرضه و به فروش برساند و پس  3درصد باقيمانده را ظرف مدت  71كشاورز می تواند سهام مربوط به  -5

ام درصد سه 71سازمان تعاون روستایی در صورت تامين نقدینگی  وي،از انقضاي مهلت مذكور بنا به درخواست 

باردار موظف است پس از دریافت درخواست ترخيص از نماد ان در اینصورت .باقيمانده را خریداري می نماید

پيوسته و با بررسی ميزان معرفی نامه صادره مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان مربوطه، ظرف همان روز كاري 

 اقدام نماید.، ) سازمان تعاون روستایی (صدور قبض انبار در نماد مخصوص خرید حمایتی و كاال نسبت به ترخيص
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آن تا زمان خرید سهام  باقی مانده در انبار بورس  درصد زعفران 71 هزینه نگهداري وفق مقررات بورس   :تبصره 

 می باشد. (توسط سازمان بر عهده كشاورز ) صاحب كاال

مراتب ترخيص كاال از كاالي خود ،  استردادجهت می تواند كشاورز  ،عدم تامين نقدینگی توسط سازماندر صورت  -6

  نماد مذكور را به صورت مکتوب از طریق كارگزار ناظر خود به انباردار بورس اعالم نماید.

بر اساس اعتبار تامين شده از جانب  كارگروه استانمعامالت در نماد مخصوص به یکی از شيوه هاي حراج بوده و  -7

  یتی از این نماد اقدام می نماید.دستگاههاي مربوطه روزانه نسبت به خرید محصول كشاورزان با قيمت حما

و هزینه هاي انبارداري بر اساس مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس  یكارمزدهاي معامعالت تبصره:

سر و مبلغ خالص یک روز پس از انجام معامالت به حساب كارگزار ناظر مربوطه واریز كاالي ایران از وجه معامالت ك

 می شود.

 . شود می پرداخت كشاورز توسط ،مربوطه   جدول با آن انطباق و آزمایشگاه در محصول ارزیابی هزینه -8

و  5/3/94حسب دستورالعمل پذیرش انبار و صدور معامله و تسویه گواهی سپرده كاالیی مصوب معامالت این   -9

 .  انجام خواهد شد بورس كاالي ایران  4/3/95اصالحی 

راین مسئوليتی نيز نخواهد شيوه سپرده كاالیی نقشی نداشته و بناببه  در خرید خرید فيزیکی زعفران مباشر  -11

 داشت .

 بهادار اوراق بازار قانون 36 مادۀ وفق ،سپرده كاالیی با در موارد مرتبط اشخاص ميان اختالفات كليه تبصره :

طرح و اتخاذ تصميم خواهد  كارگزاران كانون سازش كارگروه در( 1384 آذرماه مصوب) ایران اسالمی جمهوري

 شد.

 

 خرید به روش فيزیکی : -ب

 

دراییین روش محصییول كشییاورزان بصییورت بيییی مشییروط خریییداري ميگییردد. بدینصییورت كییه  سییازمان بییر  -1

درصید بهیاي محصیول تحیویلی كشیاورز را بیه وي بیراي تیامين بخشیی از           31اساس ترتيبیات ذییل  ابتیدا     

 هزینه هاي توليد پرداخت می نماید.  

 می كند.ماه نزد خود نگهداري  3تا  نزد خود درصد باقی مانده را  71 -2

كشاورز مذكور می تواند قبل از انقضاي مهلت سیه ماهیه، محصیول خیود را باقيمیت دلخیواه خیود بفروشید و           -3

 با بازپرداخت پول سازمان و هزینه هاي مترتب بر آن تمام محصول خود را تحویل بگيرد.

 71 درصورتی كه كشیاورز نتوانسیت و ییا نخواسیت محصیول خیود را ظیرف میدت میذكور بفروشید مالکيیت            -4

درصید اوليیه بیه سیازمان منتقیل میی شیود و سیازمان متعهید بیه            31درصد باقی مانیده بیه قيمیت همیان     

 پرداخت مانده بهاي آن می باشد.
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 شيوه اجرایی خرید فيزیکی :

می توانند با مراجعه به مراكز خرید فيزیکی و ارائه معرفی نامه خود ) معرفی نامه صادره از جانب سازمان  كشاورزان -1

محصول خود حداكثر معادل مقدار درج شده در معرفی  فروشجهاد كشاورزي استان و واحدهاي تابعه ( نسبت به 

  اقدام نمایند. بصورت بيی شرط به سازمان   نامه

) تعيين شده از جانب كارگروه استان(ضمن  بررسی خصوصيات كمسيون خرید  اعضاي ،ولپس از تحویل محص -2

كه معرف گرمی  11 كشاورز اقدام به اخذ نمونه  ران اقدام می نمایند. سپس در حضورتحویل زعف به نسبت ظاهري

 .كيفی محموله تحویلی باشد اقدام می نمایند 

نایلون محتوي محموله گرم بسته بندي می گردد یک نمونه داخل  5نمونه اخذ شده در دو بسته مجزا هر كدام  -3

پارامترهاي  بعنوان شاهد قرارداده می شود و نمونه دیگر به آزمایشگاه جهت اندازه گيري تحویلی توسط كشاورز

 صورت در تا می ماندی باق دیخر مركز در دیخر انیپا تا شاهدي ها نمونه استی هیبد كيفی ارسال می گردد.

 مالک مجدد جهينت  و ارسال شگاهیآزما به مجدد آزمون جهت شاهد نمونه شیآزما نهیهز اخذ با كشاورز اعتراض

 شده پلمپ كشاورز درحضوری لیتحو محصول و شگاهیآزمانمونه  و شاهدي ها نمونه بود خواهد محموله رد یا دیيتا

 . شد خواهد ارائه كشاورز به موقت ديرس یکبرگ و

  زعفران كه توسط آزمایشگاه  اخذ می گردد بر عهده كشاورز  می باشد.هزینه آناليز  -4

 . شد نخواهد لحاظ  كشاورز سوي از تحویلی زعفران محصول وزن در آزمایشگاه به ارسالی  نمونه  -5

 . شد خواهد لحاظ  كشاورز سوي از تحویلی زعفران محصول وزن در  شاهد  نمونه  -6

 شماره با حتمای ستیبا و نبوده مجاز ي ارسالی به آزمایشگاهها نمونهي رو بر كاال صاحب كامل مشخصات الصاق  -7

بگونه اي كه متصدیان آزمایشگاه دسترسی و امکان تشخيص مالک  . شود فرستاد شگاهیآزما به( كد) الیسر

 زعفران را نداشته باشند

 باقيمانده احتمالی زعفران ارسالی به آزمایشگاه متعلق به كشاورز می باشد. -8

  ارائه می گردد بسته دري پاكتها در كه شیآزما جینتاارسال نمونه هاي پلمپ شده جهت آناليز و همچنين دریافت  -9

  شود.انجام   دیخر مركز ندهینما توسط

 .باشديم بعهده كمسيون خرید پيوست جدول با آن انطباق و شیآزما جینتا براساس زعفراني بند درجه نييتع -11

مکلف است بنا به درخواست كشاورز نسبت به  دیخر مركز ،از نتيجه آزمایش رضایت كشاورز عدم درصورت -11

 استرداد محصول تحویلی اقدام نماید. 

 بهی لیتحو محصول استرداد به مجاز دیخر مركز عنوان چيه به شگاهیآزما طرف از جهينت اعالم زمان تا  -3تبصره 

 .  بود نخواهد كشاورز

 انیپا زتاين شاهدي ها شد و نمونه نخواهد مسترد شدهي داریخر محصوالت از شده اخذي ها نمونه -2 تبصره

  .شد خواهدي مركزنگهدار در دیخر فصل
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نمونه شاهد بنا به درخواست كشاورز به آزمایشگاه ارسال می گردد و در صورت ابقاي  ،اختالف بروز درصورت -12

 محصول مسترد می گردد.  ،اعتراض به نتایج آزمون مجدد

كسر می  توسط كشاورز مانند نمونه اوليه از وزن محصول تحویلی ارسالی به آزمایشگاه نمونه شاهدوزن   تبصره :

 و هزینه آن نيز بر عهده كشاورز می باشد. گردد.

 

از طریق  چک  را پس از تامين اعتبار از جانب دستگاههاي مسئول  تحویلیمحصول درصد  31بهاي كارگروه استان  -13

 كشاورز واریز خواهد كرد. مستقيما بحسابليست 

كشیاورز میذكور میی توانید قبیل از       ماه بیاقی میی مانید.    3درصد محصول باقی مانده نزد سازمان  به مدت  71 -5

محصیول خیود را باقيمیت دلخیواه خیود بفروشید و بیا        درصد باقی مانده و ییا كیل    71انقضاي مهلت سه ماهه، 

خیود را   بیاقی مانیده   محصیول درصید   71ییا   بازپرداخت پیول سیازمان و هزینیه هیاي مترتیب بیر آن تمیام        

 تحویل بگيرد.

مییاه از تییاریخ  3)  درصییورتی كییه كشییاورز نتوانسییت و یییا نخواسییت محصییول خییود را ظییرف مییدت مییذكور  -6

درصید   31ی مانده بدون نيیاز بیه اذن مجیدد كشیاورز بیه قيمیت همیان        درصد باق 71بفروشد مالکيت  تحویل(

و كليیه هزینیه    اوليه به سازمان منتقل می شیود و سیازمان متعهید بیه پرداخیت مانیده بهیاي آن میی باشید.         

 ماه بر عهده سازمان خواهد بود. 3هاي مترتب بر نگهداري محصول طی این 

 نسبت به عرضه و فروش زعفران می تواند سازمانبر محصول، ماه و تثبيت مالکيت سازمان  3پس از انقضاي   -14

،  از طریق بورس كاالي كشاورزي و جایگاه  بازار بين المللی زعفرانبه منظور تقویت بخش صادرات و حفظ تحویلی 

 نماید.اقدام  معامالت دولتی  قانونی روشهايیا مطابق سایر 

درصد  111صادرات یا قصد فروش و  ،این دستورالعملمندرج در ماهه  3در صورتيکه سازمان قبل از انقضاي مهلت  -15

پس از سود )احتمالی درصد سود ویژه  51تواند با اخذ رضایتنامه كتبی و تعهد پرداخت محصول را داشته باشد می 

بدیهی . محصول مذكور نماید  فروشام به اقد حساب كشاورز،به  این عملياتحاصل از كسر هزینه هاي مربوطه( 

زیان احتمالی متوجه كشاورز نبوده و سازمان باید در صورت زیان داشتن این عمليات بهاي اوليه محصول را  است

 تماما به كشاورز مربوطه پرداخت و با وي تسویه حساب نماید.

 

و .  باشد لوگرميك 5 تا حداكثر( شفافمخصوص وی لونینا سهيك) مناسبي هایبند بسته دری ستیبای لیتحو محصول -16

نداشته باشد. بگونه اي  ه شدنپلمپ مخصوص و داراي شماره سریال بگونه اي پلمپ گردد كه  قابليت  باز و بستبا 

 بازكردن آن منجر به پارگی پلمپ  ویا نایلون گردد. كه

 : سایر شرایط -5ماده 

 بندي درجه است، دستورالعمل این الینفک جزء كه پيوست جدول شرح به كيفيت براساس زعفران مختلف انواع -1

 همچنين سعی گردد تا خرید محصول بگونه كيفی در اولویت قرار گيرد.. گردد می
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 تحویل كشاورزي جهادصادره از  نامه معرفی با كشاورزان از صرفا و بوده جاري سال توليد بایستی زعفران محصول -2

 . باشد نمی مجاز واسطه و دالل عوامل از خرید وجه هيچ به و شود گرفته

 پيوست و تعيين گرید محصول تحویلی،  جدول با آن نتایج آزمایش انطباق و كشاورز از محصول تحویل مالک -3

شيوه  در خرید كمسيونو یا  ایران كاالي معرفی شده توسط بورسمسئول انبار سپرده كاالیی صدور قبض توسط 

 . بود فيزیکی خواهد

 به وجه هرگونه پرداخت و بوده الزامی كشاورزي محصوالت فروش و خرید درسامانه خرید آمار ضبط و ثبت -4

 خواهد صورتتوسط كارگروه استان   مذكور درسامانه شده ثبت آمار براساس زعفران  دهنده تحویل كشاورزان

 .پذیرفت

 .گردديم محسوب تخلف شده اعالم ضوابط و طیشرا از خارج  محصول نوع هر دیخر -5

 

 قيمت خرید:-6ماده 

 شرح به هركيلوگرم ازاء به ابالغيه مقام عالی وزارت جهادكشاورزي  1به استناد بند  زعفران انواع خرید حمایتی  قيمت  -1

 :می باشد ذیل

   ریال، ميليون 131 قيمت به كيلوگرم هر( نگين) بریده اي رشته ممتاز زعفران  -1-1

 ریال، ميليون 111 قيمت به كيلوگرم هر( مرغوب پوشال) یک درجه اي رشته زعفران  -1-2

) پوشال مرغوب ( انجام دو نوع زعفران شامل ممتاز رشته اي بریده )  نگين ( و رشته اي درجه یک  خرید فقط در  -2

 خواهد شد 

 كيلوگرم از هر كشاورز خواهد بود .  11حداكثر سقف وزنی خرید هر دو نوع محصول جمعاً   -3

 طرح: اجرای زمان -7ماده 

 . بود خواهد  31/9/99لغایت  11/8/99تاریخ  از ابالغيه وزیر محترم جهاد كشاورزي  4بند  بر اساس طرح اجراي زمان

شده اند بنا به درخواست سازمان  مواجه افت قيمت استانهاي داراي كشت زعفران كه با استانهای مجری طرح : -8ماده 

 معاونت امور باغبانی وزارت متبوع تعيين می گردند. تایيدجهاد كشاورزي استان و 

 با توجه به تجربه موفق استانهاي خراسان رضوي ، جنوبی و شمالی در شناخت و خرید زعفران ، عنداللزوم این سه تبصره :

 استان به عنوان معين سایر استانها در خرید زعفران تعيين می گردند . 

 : تبعی های هزینه -9ماده 

 : باشد می ذیل شرح به هزینه گروه دو شامل
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 تعيين انبار پذیرش فرآیند در كه است بورس در معامالت كارمزد كيفی و و كمی ارزیابی انبارداري، هزینه شامل  -9-1

و یا تعيين  دریافت كاال مالک از طبق مقررات بورس كاال و شده رسانی اطالع بورس عرضه اطالعيه در و گردیده تکليف

 شود. )خاص خرید سپرده كاالیی(تکليف می 

به تشخيص كارگروه استان ، اعم از قفسه و لوازم و تجهيزات برودتی  كليه هزینه هاي ضروري و اجتناب ناپذیر طرح -9-2

به مباشر ایيد كارگروه استان و تایيد مدیر تعاون روستایی استان با ارائه اسناد و مدارک مثبته و پس از تو رطوبتی و... 

 )خاص خرید شيوه فيزیکی(خواهد شد.  پرداخت

 تعيين خواهد شد. كارگروه استانعوامل و دست اندر كاران خرید فيزیکی توسط  كارمزد -3تبصره

سود ویژه آن به عنوان سرمایه اوليه ، در صورت سود آوري این طرح پس از كسر هزینه هاي مترتب بر اجراي طرح  -11-2

خواهد  منظورو نوع زعفران تحویلی به نام كشاورزي كه محصول را تحویل نموده  مقدارماخذ صندوق محصولی زعفران به 

 شد .

 : خرید برای وجوه ارسال و اعتبار تامين نحوه -31ماده 

) شامل چک ليست هاي بر گرفته از سامانه ساتراپ كه به  در كارگروه استان شده تایيد اسناد پس از وصول اصل  -11-1

و در به مهر سازمان جهادكشاورزي و مدیریت تعاون روستایی استان ممهور تایيد و اعضاي اصلی كارگروه استان رسيده و 

 و مدیر كلبا تایيد ذیحساب   معاونت بازرگانی سازماناز جانب درخواست شده  وجوه (سامانه ساتراپ بارگذاري گردیده 

 بحساب مدیریت استان واریز خواهد شد.   سازمان مركزي مالی امور

 مجاز موارد سایر براي آن از استفاده وجه هيچ  به و  بوده زعفران حمایتی خرید جهت "صرفاوجوه ارسالی  :3تبصره 

  . نميباشد

اعتبارات الزم جهت تجهيز مراكز خرید و انبارهاي نگهداري زعفران با درخواست كارگروه استان و تایيد معاونت  :2تبصره 

 بازرگانی و انجام كنترلهاي الزم توسط ذیحساب سازمان مركزي،  بحساب مدیریت تعاون روستایی استان واریز خواهد شد.

احتمالی  باقيمانده وجوه زعفران خرید جهت شده تعيين مهلت درپایان است موظف هراستان روستایی تعاون مدیر -11-2

  . نماید واریز مركزي سازمان به هفته یک مدت ظرف حداكثر را

 پيوست ها و الحاقات :

 وزیر محترم جهاد كشاورزي ................... مورخ  .....................ابالغيه شماره  -1

زعفران قابل معامله در بازار گواهی سپرده كاالیی بورس كاالي ایران وخرید جدول مشخصات كيفی انواع محصول  -2

 فيزیکی

 فرمت قرارداد مباشرت خرید حمایتی زعفران  -3
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 فرمت تعهد نامه بيی شرط جهت اخذ امضاء از كشاورزان هنگام تحویل محصول بصورت فيزیکی -4


