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 (2)دستور جلسه  -مقررات شناسه دستور 

 عنوان دستور
بررسی مراتب پیشنهاد تغییرر شرا خ  ریرض تنرمینی گنرض   برا مورا  نمرودن موم ره کی یرت )پرروت ین و            

 گلوتن( عالوه بر موم ه افت م یض و غیرم یض

 دستورشرح 

از جمیده مصودو   اسدترات یش ک دور مصسدو  مد        و  غدت  تدری   از مهدم  (Triticum) بدا ندا  میمد     گندد  

 خا (، چرب ، رطوبت و مواد کان  ت کیل شده است. پروتئی ، ن استه، سیولز )فیبراز مواد که دانه آن  شود

طبقده  درجده،   4، بده  گندد   104اسدتاندارد  مید    طبد  دسدته بنددی تعریده شدده در      ای  گیاه از لصدا  کیییدت،   

 4درجده   وبده مندوان گندد  خدوراک انسدان       ،بده بدا    5/9بدا پدروتئی  ادداقل     درجده از آن  3 بندی م  شدود کده  

 .  م  باشد مخووص خوراک دا  و طیور 5/9آن با پروتئی  کمتر از 

خدوراک انسدان  اسدت و تمدام  گنددم        گندد   شرکت بازرگان  دولت  بده مندوان مباشدر دولدت، موهده بده خریدد       

دسددت ک دداورز مدد  باشددد را تصویددل مدد  گیددرد و وجدده آن را پرداخددت مدد     در ودر ایدد  دامندده قددرار دارد  کدده 

غیرمییدد و  افدت  افدت مییدد،   شداخ    3بدرای خریدد تیدمین      ،104ای  شدرکت براسداا اسدتاندارد مید       ،1نماید

در  را مددنرر قدرار نمد  د دد      و شداخ  دیگدری  مد  کندد    و گندد  را قیمدت گدیاری    را انددازه گیدری   س  زدگد  

مدد  توجده بده کیییدت      ، لدیا مرغدوبتری  ندوع آن را دارا  سدتند    از لصا  کیییدت، برخد  از اسدتان  دا،    صورت  که 

( در  نگددا  خریددد آن، سددبب ترغیددب ک دداورزان بدده ک ددت گنددد  پربددازده شددده اسددت 2گنددد  )پددروتئی  و گیددوت 

 که کیییت مطیوب  ندارند.

ایرادات و 

مشکالت 

 مطروحه

 باشد:رئوا ایرادا  و م کت  مطرح شده از سوی معترضی  به شرح ذیل م 

، مرغددوبتری  نددوع گنددد  را دارا  سددتند، لددیک  ارز    نریددر گیسددتان از لصددا  کیییددت، برخدد  از اسددتان  ددا  . 1

 برای ک اورزان و فعا ن اوزه ک اورزی میموا نم  باشد.به دلیل مد  تیاو  قیمت افزوده آن 

صددنایع  ماننددد نددان، ماکددارون  و گیددوکز و ن اسددته بدده اسددتیاده از گنددد  بددا کیییددت و دارای پددروتی  و گیددوت   . 2

 با  نیاز دارند.  

ولدد  و مددورد تاییددد تمددام  ارکددان صددنایع و ک دداورزی مدد  باشددد دولددت از ک دداورزان بسددیار مطیددو  امایددت . 3

آ   و تهیده کدود، بدیر مناسدب، سدوخت     رو   دای دیگدری نریدر    باید ندوع امایدت از خریدد تیدمین  گندد  بده       

 تغییر یابد.  

ییددت در  مددان مقطددع . امتبددار  ز  جهددت خریددد دسددتگاه  ددای اندددازه گیددری کیییددت گنددد  بددرای ارزیدداب  کی 4

 تاکنون تامی  ن ده است. ،زمان  خرید اولیه و پیش از انبار شدن در سییو ا

بنضی جمع

مورخ کارگروه 

03/09/95 

و بدا ایدور نماینددگان اتدا       3/09/95در تداریخ  قدانون برنامده پدنجم توسدعه      76موضوع در کارگروه کمیتده مداده   

ایران، اتدا  تعداون، اتدا  تهدران، وزار  جهادک داورزی، سدازمان اسدتاندارد، شدرکت بازرگدان  دولتد  ایدران، مرکدز             

پدد و ش  ددای غددت ، موسسدده تصقیقددا  اصددتح و تهیدده نهدداا و بددیر وزار  جهادک دداورزی، کددانون  مددا نگ     

نون انجمدد   ددای صددنایع غددیای  ایددران، اتصادیدده نددان ک ددور، انجمدد        دانددش و صددنعت زنجیددره گنددد ، کددا   

تولیدکنندددگان و صددادرکنندگان ماکددارون  و انجمدد  صددنایع گیددوکز، ن اسددته و م ددتقا  ایددران مطددرح و بررسدد    

بنددی بددی  شدرح بدود کده اصدل موضدوع وارد مد  باشدد و          جمدع در پایان بدا توجده بده مباادر مطرواده،      گردید. 

                                                           
ت از استان ک ور خریداری نموده است و در مهر امساا، کییه بد   دول 31 زار ت  گند  از  524میییون و 11، 95میییون ت  گند  تولیدی در ساا  14دولت از   1

 .ای  بابت، پرداخت گ ته است
 درصد گیوت  مرطو  بوده است. 53/26درصد پروتئی  در ماده خ ش و  41/12، متوسط 95معدا نمونه  ای قطع  شده گند  در ساا 2

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%AA
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ادا  مربوطدده از جمیدده ت ددکیل کددارگروه تدددوی  و بدده روزآوری دسددتورالعمل خریددد کییدد    مقددرر گردیددد پی ددنه

 مطرح گردد. 76ماده  صص  کمیته گند  در

پیشنهاد 

 دبیر انه

مت ددکل از نماینددگان وزار  جهدداد ک داورزی، شدرکت بازرگددان  دولتد  ایددران،      یددش کدارگروه کارشناسد    -امر   

ت ددکیل شددود و هددر  مددد   سددازمان مرکددزی تعدداون روسددتای  ایددران، و  مدنددی  نمایندددگان بخددش خووصدد  

جیسده آتد  کمیتده قابدل      2تدا در   را تددوی  نمایدد   1396یش ماه، دستورالعمل خریدد تیدمین  گندد  بدرای سداا      

 .ارائه باشد

   ارگروه میکور م  بایست پی نهادا  زیر را به منرور درج در تدوی  دستورالعمل مدنرر داشته باشد:ک

کدده ابتدددا بخددش خووصدد ، گنددد  مددورد نیدداز خددود را از  گوندده ای تغییددر یابدددرو  خریددد تیددمین  گنددد  بدده . 1

بدا توافد  مسدتقیم از      بده مبدار  دیگدر مودر  کنندده      بخرد و سدس  مدابق  را دولدت خریدداری نمایدد     ک اورزان 

تولیدکننده )ک اورز( به قیمت ک ده شدده در بدورا کدا   خریدد خدود را انجدا  د دد و مابده التیداو  تدا قیمدت             

 توسط دولت به منوان یارانه پرداخت گردد. ،تیمین 

 براساا کیییت تولیدی به قیمت  ای متیاو  خریداری گردد. ،. گند  از گندمکاران2

 رید دستگاه  ای اندازه گیری کیییت گند  تامی  گردد.امتبار  ز  جهت خ .3

نمایدد، لدیک  تمهیددا   ز  جهدت     را امایدت   در رو  دیگدری ک داورزان     یدا جدایزه  ، دولت با پرداخدت یارانده   .4

 تامی  گند  با کیییت و قیمت مناسب برای صنایع اندی یده شود.  

 بدرای ، برنامده ریدزی   میییدون تد  در سداا(    8در  در سداا )اددود     گندد  مدورد نیداز خبدازی     با توجه به میدزان . 5

درصدد صدور  پدییرد تدا م دکل       28بدا پدروتئی  بدا ی    میییدون تد  و بی دتر(     4)اددود   بدر آن  تولید گند  مازاد

 .  صنعت نیز ال گردد

ر گنددد  توسددط سددازمان میدد  اسددتاندارد مددورد بددازنگری قددرار گیددرد، بدده نصددوی کدده د    104اسددتاندارد میدد   ب(

 دسته بندی گند ، مولیه  ای کیی  دیگری نریر میزان پروتئی  و گیوت   م لصا  شود.

فهرست 

مستنضات و 

 مضارک پشتوانه

 گند  سازمان می  استاندارد.   104دستورالعمل استاندارد می   .1

وزیددر مصتددر  جهدداد ک دداورزی خطددا  بدده شددرکت بازرگددان   18/12/1394مددور   37813/020نامدده شددماره  .2

 1395ایران در خووص خرید تیمین  گند  در ساا دولت  

 25/12/1394مور   75911/2به شماره  1395دستورالعمل خرید تیمین  گند  داخی  ساا  .3

تان گیسددتان شددورای گیتگددوی دولددت و بخددش خووصدد  اسدد     3/06/95ص مددور  /787/95نامدده شددماره   .4

 خطا  به اتا  ایران 

  نداری گیستان خطا  به وزار  جهادک اورزی.استا 14/06/95مور   16600/1/95نامه شماره   .5

 


