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مدیریت محترم شرکت غله و خدمات بازرگانی استان  ( ........کلیه استانها )
مدیرمحترم دفتر نمایندگی شرکت در استانهای گیالن  ،اردبیل  ،قزوین  ،همدان و کردستان
موضوع  :اجرای سامانه آرد سایر مصارف
باسالم

احتراماً پیرو مکاتبات متعدد درخصوص شروع به کار سامانه آرد سایر مصارف از ابتدای دی ماه و چگونگی فروش
گندم مصارف خبازی آزادپز و سایر صنوف  ،مراتب زیر جهت رعایت و اجرای آنها در فرآیند اجرای سامانه مدنظر قرارگرفته و
ضمن یادآوری مجدد به اینـکه می بایست تمام عملیات فروش آرد کارخانجات در سامانه مذکور عرضه و ثبت گردد و هیچ
عذری از اینکه کارخانه ای به هر نحوی خارج از سامانه اقدام به فروش آرد نمایند مورد پذیرش نبوده و حکم توزیع خارج از
شبکه مصرف و تخلف تلقی میگردد  ،لذا انتظار می رود با رعایت موارد اعالمی اقدام الزم معمول تا شاهد حسن اجرای هرچه
بهتر توزیع و فروش آرد در سامانه باشیم .
با توجه به اینکه عرضه آرد کارخانجات بر مبنای گندم خریداری شده از شرکت غله و خدمات بازرگانی استان یا بورس
کاال می باشد  ،بنابراین حداکثر میزان عرضه آرد باتوجه به گندم در اختیار از محلهای اعالمی می باشد .
باتوجه به بند یک و اینکه هنوز سامانه گسترش نوین ( سیفا) با سامانه آرد سایر مصارف متصل نگردیده لذا تا زمان
برقراری این اتصال میبایست مقدار فروش گندم به هرکارخانه عالوه بر سامانه گسترش نوین  ،در سامانه سایر
مصارف نیز ثبت شود تا امکان عرضه آرد بر مبنای گندم خریداری شده توسط هرکارخانه فراهم گردد .یادآوری میگردد
این موضوع صرفاً تا زمان اتصال سامانه ها به یکدیگر انجام میپذیرد و پس از اتصال  ،ضمن اطالع رسانی  ،تبادل
اطالعات ( فروش گندم به کارخانجات ) از طریق سامانه ها بصورت سیستمی انجام خواهد شد.
مقدار گندم عرضه شده در بورس(مصارف صنف و صنعت) توسط اداره کل هماهنگی توزیع و فروش در سامانه
اختصاص و مدیریت میگردد .
مقدار گندم فروخته شده (گندم  0999ریالی مصارف نان) در سامانه گسترش نوین (سیفا) بایستی توسط آن شرکت یا
دفاتر نمایندگی در سامانه سایر مصارف ثبت گردد.
مانده حمل نشده گندم خریداری شده کارخانجاتی که تا تاریخ  09/19/1تحویل کارخانجات نشده اند نیز عالوه بر
مقدار خرید گندم جدید(موضوع بند  )4بعنوان گندم در اختیار کارخانه لحاظ شود.
در صورت اطم ینان از مانده گندم خریداری و حمل شده توسط کارخانه ای که هنوز مبادرت به تولید آرد آن ننموده یا
آرد آن هنوز به فروش نرسیده  ،بر مبنای گندم محاسبه و بعنوان موجودی گندم اول دوره ( )09/19/1لحاظ و با
احتساب بندهای  4و  5در سامانه آرد سایر مصارف ثبت گردد.
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از آنجاییکه قیمت خرید ارد مصرف کنندگان واحدهای صنف و صنعت شامل  %0ارزش افزوده میگردد  ،ضمن اطالع
رسانی یادآوری نمایید اطالعات فروش آرد سامانه در اختیار سازمان امور مالیاتی استانها نیز قرار خواهد گرفت.
به منظورشروع عملیات فروش آرد در سامانه آرد سایر مصارف ،نسبت به شارژ گندم آن استان براساس متوسط عملکرد
و فروش آن شرکت در سامانه گسترش توسط اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان اقدام میگردد.لیکن چنانچه
تقاضای واحدهای خبازی از کارخانه ای فراتر از سهمیه در نظر گرفته شده باشد نسبت به شارژ مجدد سهمیه آن
کارخانه با رعایت میزان توان تولید اقدام شود.
نظر به اینکه ،سامانه مذکور براساس مقدار آرد فروخته شده و تبدیل آن به گندم عمل نموده و از سقف گندم خریداری
شده هرکارخانه کسر می نماید لذا بایستی با رعایت مفاد بند  8و  0بخشنامه شماره  95/51014مورخ  09/8/88نسبت
به فروش مجدد گندم به کارخانجات اقدام گردد.
به منظور اعمال نظارت بر عملکرد کارخانجات آردسازی و واحدهای خریدار آرد (صنایع نان و غیر نان) توسط
سازمانهای صنعت  ،معدن و تجارت  ،امکان ایجاد کاربری و رمز عبور از طریق شرکتهای غله و خدمات بازرگانی و
دفاتر نمایندگی برای سازمانهای مذکور فراهم گردیده است .
در صورت مشاهده تخلف از سوی کارخانجات  ،مراتب به اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان گزارش تا اقدم الزم
در جهت غیرفعال نمودن آن در سامانه بعمل آید .
چنانچه واحد مصرف کننده آرد (واحد خبازی و )..به هر دلیلی کد کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرد با مراجعه به
اتحادیه و یا شرکت غله و خدمات بازرگانی یا دفاتر نمایندگی شرکت ،نسبت به اخذ کد کاربری و رمز عبور جدید اقدام
نماید.
چنانچه کارخانجات آرد کد کاربری یا رمز عبور خود را فراموش کرده باشند ،مراتب از طریق انجمن صنفی کارخانجات
آرد به اداره کل هماهنگی و نظارت آرد و نان منعکس تا نسبت به رفع مشکل اقدام گردد.
 -14به منظور ساماندهی و میزان مصرف واقعی آرد واحدهای خبازی استان  ،دسترسی شرکتهای غله و خدمات بازرگانی
استانها در سامانه آرد سایر مصارف باز شده بنابراین باتوجه به اطالعات اتحادیه های مربوطه از میزان مصرف
واحدهای خبازی آن استان  ،میزان آرد مورد نیاز را استخراج و با مراجعه به سامانه آرد سایر مصارف در فیلد میزان آرد
مصرف ماهیانه سقف خرید هر واحد را وارد نموده تا مصرف کنندگان آرد براساس آن نسبت به خرید آرد مورد نیاز اقدام
نمایند ( .شایان ذکر است در حال حاضر سقف مجاز خرید آرد برای هر واحد مصرف کننده  899کیسه آرد در ماه
معادل  8999کیلوگرم در نظر گرفته شده است .لذا در مواردی که این میزان نیاز به اصالح دارد تغییرات الزم از سوی
اتحادیه و با نظارت آن شرکت و یا دفاتر نمایندگی شرکت با توجه به میزان پخت واقعی قابل انجام است  ،به طوری
که سقف کل خرید استان افزایش نیابد.
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باتوجه به بند  ، 14رسیدگی به میزان مصرف واحدهای صنف و صنعت توسط اداره کل هماهنگی توزیع و فروش
انجام خواهد شد .بنابراین در صورت نیاز  ،با هماهنگی آن اداره کل نسبت به ظرفیت سنجی واحدهای صنف و صنعت
اقدام شود .

حسن حنان
قائم مقام مديرعامل و معاون بازرگاني داخلي
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