
 
 2221/550        شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         2/12                      كد آگهي :     ( سهامي عام)  مي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانشركت سها
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 ))   اسناد مزايده عمومی يك مرحله اي((   ی

                                                      :شـــــركت كشـــــت و صـــــنعت ودامپـــــروري مغـــــان (ســـــهامي عـــــام )در نظـــــردارد  : مزايــــــدهموضــــــوع - 1 

در منتشـره      1399-1400   در سـال زراعـي    مشـاركتيبصـورت    چغندرقندهكتار جهت كشت    4/1009ين هاي مزروعي  خود را به مساحت  زم

بـر اسـاس شـرايط و مشخصـات اسـناد   13/11/99 و 99/ 12/11تاريخهايدر دو  نوبت  به   نقش اقتصــاد  ار روزنامه كثيراالنتش

               .متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايدبه مزايده  

  فرم پيشنهاد قيمت جدولبشرح :  فرآيند ارجاع كارمبلغ تضمين  -2

   فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه ) :ضمين  نوع ت-3

  شركت كنندگان مي توانند نسبت به تحويل و ارسال پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند  . -4

                                                                                                          ،دفتر اداره  حراستاداره مركزي – ، شهرستان پارس آباد مغاناستان اردبيل    - 1-4  

  09125026120  - :  علي ديناروند همراه آقاي    –تهران   - 2-4
   09143009093آقاي جواد لطفي عدالت  سهام جنب ساختمان  2خيابان فرهنگ  –ولي امر  تبريز : دفتر نمايندگی شهرستان - 4- 3 

                                0 4533741441  - 2روبروي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل تلفن  –مجتمع اداري  – شهرک کارشناسان  – دفتر نمايندگی شهرستان  اردبيل - 4- 4

  09144561856همراه آقاي نظيري:             ، 

  

    
كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري مزايده  به دبيرخانه كميسيون معامالت مراجعه و يا با   متقاضيان  مي توانند  جهت- 5

  تماس حاصل نمايند. 04531852082شماره تلفن و فاكس 

فــن    شركت مراجعه و يا بــا شــماره تل زراعتمتقاضيان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص موضوع مزايده  به امور  - 6 

  حاصل نمايند. تماس  04531854020

از موضوع مزايده و باآگاهي  و مشاهده  از نظر شركت سهامي كشت و صنعت و دامپروري مغان اصل بر اين است كه شركت كننده در مزايده ضمن بازديد    - 7  

پيشنهاد قيمت داده است بنابراين ادعاي جهل و اشتباه در تطبيق    مطالعه دقيق كليه اوراق و شرايط عمومي و اختصاصي مورد مزايده هوايي و واز شرايط آب كامل 

        0آن با آنچه كه مد نظرش  بوده و ياهر گونه ادعا و اعتراض ديگري پس از تقديم پاكت حاوي پيشنهاد قيمت و اعالم  نتيجه مردود ميباشد  
صورت جداگانه الک و مهر نموده و هر سه پاکت را در داخل يک لفاف يا پاکت    بهالف ، ب  و ج»  درسه پاکت«داوطلبان شركت در مزايده  بايستي  پيشنهادات  خود را   - 8

  ياد شده تحويل  نمايند. به آدرسهاي  26/11/99شنبه مورخهيك ظهر روز  13شده قرار داده و حداكثر تا ساعت   مناسب الك و مهر

بحساب تمركز سپرده شــركت بــه حساب) بصورت فيش مخصوص حساب هاي دولتي فيش واريزي ( نسخه صاحب  يك فقره اصل  : پاكت الف محتوي:-9

و يا  ضمانتنامه بانكي ( بمدت اعتبــار حــداقل  ســه مــاه ) در كشاورزي     نزد بانك  IR  630160000000000896548069بشماره شبای  896548069    شماره حساب

   بود.وجه شركت  كشت  و صنعت و دامپروري مغان ( سهامي  عام)  خواهد 

ابــت بديهي است اگر شركت كننده اي به غير از اصل نسخه صاحب حساب فيش واريزي ، نسخه ديگري داخل پاكت گذاشته و ارائه داده باشد از دور رق- 9- 1

  خارج خواهد شد.

  

                                                        

  1ص       نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر                                                                                                                                              
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  پاكت (ب)  محتوي :-10

 الزامي است. ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي براي شركت كنندگان حقيقي  - 10- 1

براي  شركت كنندگان  حقوقي الزامي و مدارك احراز هويت صاحبان امضاء اساسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  كپي  رائه  ا- 10- 2

  است.

)و توسط صاحبان امضاي مجــاز ه (، امضاء و مهرنمود) به جزء فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ( تمامي صفحات اسناد مزايده و نمونه قرارداد را  شركت كنندگان بايستي- 10- 3

  در پاكت (ب)تحويل نمايند. 

  اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركنان.- 10- 4

  فرم تعهد و التزام رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي مربوطه.- 10- 5

  زامي بوده و در صورت عدم تحويل ، تضامين توديعي به نفع شركت ضبط خواهد شد.ال 10در زمان عقدقرارداد تصوير برابر اصل مدارك خواسته شده در ماده  - 6-10

قيمت خواهد بود كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشنهادات خود را  پيشنهاد فقط فرم   محتوي  پاكت (ج) :-11 

درج و فرم موصوف نيز توسط افراد مجــاز امضــاء  و ممهــور بــه مهــر  2قيد و شرط به روي پيوست شماره با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و به ريال و بدون  

  شركت گردد.  

  ماه مي باشد.يكمدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر -12

(  پائين)  شرکت واقع  درشهرک شهيد آيت اله  غفاری بازگشايی و مورد بررســی  محل  مهمانسرای سرودر  عصر 15ساعت  رأس  28/11/99  مورخ     شنبهسه  پيشنهادات واصله روز     - 13

همچنــين به پيشنهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده کامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عــادي ، بــانکی و ســفته  و قرار خواهد گرفت  بديهی است  
  ترتيب اثر داده نخواهد شد.  26/11/99شنبه مورخ  يکظهر روز  13ن  پيشنهادهاي واصله  بعد ازساعت تحويل، تغييرو  يا پس گرفت

 متعلقه برعهده خريدار خواهد بود . و ارزش افزوده  پرداخت كليه كسورات قانوني  - 17

  مختار است . در هر مرحله از مزايده شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات  - 18
پيشنهادی وی  تناژ  قيمت  باشد بعنوان برنده اول اعالم خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعالم می شود که تفاوت    ارائه داده   درصد   14بر حسب عيار را  تناژ بيشرين  م ارزيابی مالی ، مزايده گری که در هنگا  - 19

  با برنده اول کمتر از مبلغ تضمين باشد. 
  رات اول و دوم مزايده نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد . پس از اعالم نتايج  مزايده سپرده نف- 20

وي به  فرآيند ارجاع كار  روز به غير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده    هفت چنانچه نفر اّول برنده مزايده ظرف مدت  - 21

  مان ترتيب عمل خواهد شد . نفع شركت ضبط و با نفر دوّم برنده مزايده نيز به ه

بل تمديد تا ارائه تسويه حساب هاي  فرد  برنده  موظف است  يك فقره  ضمانتنامه بانكي  به ميزان حداقل ده درصد مبلغ مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و قا  -22

هاي تعطيل در زمان عقد قرارداد دروجه شركت  كشت  و صنعت و دامپروري  مغان   (  قانوني) بعنوان تضمين  انجام تعهدات خود ظرف مدت هفت روز  به غير از روز

  فرد برنده به نفع شركت  ضبط  و با نفر دوم  برنده مزايده نيز به همان نحوه عمل  خواهد شد.  فرآيند ارجاع كار سهامي  عام) ارائه  نمايد.در غير اينصورت تضمين 

  م تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد. در صورت عدول برنده از انجا -23

  حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه  بازگشائي  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد. -24

قانون منع مداخله كاركنان دولتي در معامالت دولت  مصوب ديماه سال    -25 نبايد مشمول  پيوست               باشند و در    1337شركت كنندگان در مزايده  بايستي فرم  همين راستا 

  را تكميل ، مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمايند.   1شماره 

 مزايده از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.  -26

  د.اعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مزايده به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بو-27

  نتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خواهد شد.  -28

  مزايده مي باشد. گانپرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برند-29

ردد در غير اينصورت ،مدارك  ، ناقص  تلقي و  از دور مزايده حذف  كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب  مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گ  -30

  خواهد شد. 

  

  2ص       و مهرنام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء                                                                                                                                               

مستندا  - 31 اصل  برابر  تقديم  عدم  صورت  در  و  بوده  الزامي  ب  پاكت  در  شده  ارائه  مدارك  تمامي  شده  اصل  برابر  كپي  تحويل   قرارداد  عقد  زمان  ،  در  شده  خواسته  ت 

 ضمانتنامه يا سپرده شركت در مزايده وي به نفع  شركت وصول خواهد شد. 
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در ساير پاكت ها ي ارائه شده ، پيشنهاد قيمت شركت كننده مزبور از دور مزايده حذف و    تناژ كت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره بهبايستي فقط در پا تناژپيشنهاد -32

  مردود خواهد شد. 

  . د شد.ن ر مزايده حذف خواهپايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگان مردود اعالم و از دو تناژپيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از   تناژهاي-33

  تعهدات عامل:   - 33

را برابـر شـرايط ايـن قـرارداد متکفـل ميگـردد ضـمن  اينکه کل امور زراعت راندمان و و وریاطالع کامل از سابقه زمين در راستای افزايش بهره يت وؤر  عامل با  - 33- 1

به شرکت تحويل دهد که اول از محصـول تحـويلی عامـل ايـن مقـدار بـه نفـع مـزارع برداشـت   % 14  عيار با چغندر کيلوگرم   00شود که مقدار  عقد و شرط الزم متعهد می
خير در انجام تعهد را که معـادل دو برابرميـزان تعهـدات عامـل أت و همچنين عامل بايد غرامت عدم انجام تعهد يا نمايدبه عامل تحويل  رامحصول اضافه بر اين مقدارنموده و 

  .  تحويلی و يا از تضمينات اخذ شده به نفع شرکت پرداخت نمايد شد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول چغندربادر مقابل مزارع می

که حصه شرکت از بابت ارزش اين قـرارداد حـداقل معـادل وجـه  تحويل نمايد  % 14   کيلوگرم چغندر با عيار  00000در هر صورت عامل بايد مقدار    تبصره :
  های قبل از عقد قرارداد می باشد. و به اضافه خدمات مکانيزه و نهاده 000000000مزايده مورخه 

  تضامين عامل به نفع شرکت اقدام خواهد شد.  و جوايز متعلقه تحويل چغندرقند از سوی عامل به مزارع ما بقی مبلغ از محل صورت کسر در تبصره :
لایر لحاظ و بـرآورد شـده اسـت. مبنـای محاسـبه ارزش  7608قند و با قيمت هرکيلو    % 14نای قرارداد بر مب    7مقدار چغندر محاسبه شده در ماده    تبصره :

زراعـی   ريالی چغندر تحويلی بر اساس مقدار چغندر تحويلی و عيار اعالمی کارخانه قند شرکت و بر مبنای اعالمی مصوب قيمت شورای اقتصادی در سال
  محاسبه خواهد شد .   1399 - 1400

  يه جوايز چغندر تحويلی به شرکت برابر مصوبه شورای اقتصادی متعلق به عامل می باشد .کل تبصره :
لایر بوده که در صورت تغييرات عيار  7608درصد چغندر قند به نرخ هر کيلوگرم  14تبصره: حصه شرکت به ارزش ريالی برنده در مزايده باستناد عيار 

 به و مقدار چغندر تحويلی حصه شرکت مالک محاسبه و کسر از چغندر تحويلی عامل خواهد بود.تحويلی و قيمت شورای اقتصاد در آن مبنا محاس
 صورت عدم رسيدگی عامل به مزرعه به طريقی که باعث افت در عملکرد شود و اين موضوع از طريـق رئـيس بخـش و مسـئول بخـش کشـاورزی کارخانـه قنـد  در  - 33- 2

و عامـل هيچگونـه اعتراضـی  صه چغندر تحويلی عامـل توسـط امـور مـالی محاسـبه و در حسـاب عامـل منظـور خواهـد شـدخسارت وارده از محل تضمين و ح گزارش شود
  نخواهد داشت.  

  گردد.  عامل هيچگونه حق برداشت محصول توليدی را ندارد مگر اينکه مجوز کتبی برداشت از طرف شرکت صادر - 33- 3

 هـایو برداشـت محصـول فـوق را نـدارد ولـی در صـورت درخواسـت سـرگروه أمين و تحويل ادوات کاشت ، داشتشرکت هيچگونه تعهد و مسئوليتی در خصوص ت  - 33- 4
براساس مصوبه کميسيون معامالت بشرح ذيل بحساب بدهی آنها منظور خواهـد شـد ، بـديهی اسـت چنانچـه بـه  های موارد مذکورهزينه ، و موجود بودن ادوات منتخب عاملين

ن اده خسارت وارد شود مسئوليت آن به عهده تحويل گيرنـده خواهـد بـود و خسـارت وارده از مطالبـات نـامبرده کسـر خواهـد شـد و در رابطـه بـا ميـزادستگاهها در حين استف
  ت.  عمل قرار خواهد گرف  مالک شرکت  خسارات نظر

غيـر اينصـورت  ی از مؤسسه تحقيقات و اصـالح بـذر و نهـال داشـته باشـد دربذور استفاده شده صرفاً بايستی از مبادی قانونی تهيه و تأمين گردد و دارای مجوز رسم  - 33- 5
  برآورد خسارت وارده توسط شرکت از محل تضامين و چغندر تحويلی حصه عامل محاسبه و کسر خواهد شد.   براساس

خيزي از نظر زهداری و نی زاری و درست بودن مسـاحت و گردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررسي كيفيت و حاصل عامل متعهد مي  - 33- 6
مسـاحی مجـدد شـرکتی و  صورت... را بدون نقص و ايراد تحويل گرفته و بعداً حق هيچ گونه ادعايي در هيچ موردي منجمله در موارد ذکر شده را نخواهد داشت. ضمناً در 

  باشد.بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن مي  عامل  ، از طرف شرکت مساحت زمين موضوع قراردادمغايرت در اعالم 
داشت ، برداشت و حمل تا كارخانـه قنـد) محصـول چغنـدر قنـد بعهـده عامـل   ، هاي مـربوط به تهيه زمين و توليد (كاشت  هـزينه  مسئوليت انجام كليه عمليات اجرايی و  - 33- 7

  اشت.را نخواهد د شرکت  بوده و تحت هر شرايطي عامل حق استفاده از امكانات
رده از محـل درصورت بروز هرگونه تخلف از طرف عامل و يا نيروهای تحت امر ايشان که در اثر آن خساراتی به شرکت و يا شخص ثالث وارد گردد، خسـارت وا  - 33- 8

  تضمين و مطالبات عامل وصول خواهد گرديد.  
- دريچـه شي مغان بوده و تـوسط ميــرآب هر بخش تنظيم خـواهد شد و عامل حـق دستكاريتحويل آب طبق دستور العمـل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهك  - 33- 9

 هاي آب را نخواهد داشت.
هاي مختلف جهت تهيه اراضي چغندرقنـد مـورد اسـتفاده هايي كه تـوسط شرکت، شخـم، يا ديسك و يا سـايـر عمليات (قبل از عقد قرارداد) انجام شده يا نهادهدر زميـن  - 33- 10

هاي تحـويلي براسـاس قيمـت خريـد و بـا احتسـاب هزينـه حمـل محاسـبه و از محـل بهـاء قرار گرفته باشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـاري شرکت و نهـاده
                                                                             کســـــــــــــــــــــــــــــــــــر خواهـــــــــــــــــــــــــــــــــــد شـــــــــــــــــــــــــــــــــــد.  عامـــــــــــــــــــــــــــــــــــلچغنـــــــــــــــــــــــــــــــــــدر تحـــــــــــــــــــــــــــــــــــويلی 

  3ص       نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر

  
ً   2 مزارعه را پس از انقضای مدت قرارداد تعيين شده در ماده عامل مؤظف است زمين مورد  - 33- 11 بـه شـرکت تحويـل دهـد و حـق فـروش چغنـدر و  دفعتاً  و قرارداد عينا

عـت و كارخانـه قنـد پس چر چغندرقند و حق مزارعه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشت در غير اينصورت خسـارت وارده از ايـن بابـت توسـط مـديريت زرا
را در مهلت تعيين شده به كارخانه قند تحويل ننمايد كارخانه قند هيچگونه مسـئوليتي برآورد و بحساب عامل منظور خواهد شد و چنانچه عامل به هر دليلي چغندر توليدي خود 

  نمايد.  های فوق از عامل مطالبهقند توليدي عامل نخواهد داشت و شركت حق دارد از اين بابت خسارت وارده را براساس برآورد مديريت در قبال چغندر
تناوب زراعي صرفاً براي كشت چغندر قند در نظر گرفته شده و به منظور حمايت از زارعين منطقه در اختيار عامل قـرار   با توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت  - 33- 12
كـالً بعهـده عامـل بـوده و هيچگونـه اعتراضـي (در هـر مقطـع  باشد و مسؤليت هرگونه عارضه بعد از كشـتصرفاً ملزم به كشت محصول چغندر قند مي  گيرد و لذا عاملمي
ً  ني) از طرف عامل مسموع نخواهد بود و عامل حق تغيير و تبديل چغندر قند به ساير محصوالت رازما  کالً نخواهد داشت.    يا  جزئا
باشـد و در غيـر ها و علف هاي هرز و جمـع آوری ظـروف سـموم و غـذا و سـاير آشـغال مـیعامل موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات ، بيماري  - 33- 13

هـاي مجتمع زراعت شرکت از محل مطالبـات و تضـامين عامـل كسـر خواهـد شـد و در صـورتي كـه عامـل بـه هـر دليلـي توصـيه نصورت خسارت وارده با نظر كارشناساي
اد (در هـر مقطـع توانـد در طـول مـدت اجـراي قـراردكارشناسي در جهت اصول صحيح زراعت و نيز تميز نگه داشتن مزرعه از علف هاي هرز را اجرا نكنـد شـركت مـي

  .    تسويه حساب خواهد شد  قرارداد   6  براساس ماده بصورت يکجانبه فسخ نموده و را زماني) آن



 
 2221/550        شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         2/12                      كد آگهي :     ( سهامي عام)  مي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانشركت سها

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ر ايـن خصـوص مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات  موضوع قرارداد کالً بعهـده عامـل خواهـد بـود و شـركت هيچگونـه مسـئوليتي د  - 33- 14
يـر هر صورت حتی اگر در اين خصوص بر عليه شرکت يا مديران مربوطه حکم محکوميتی از مراجع قضايی يا سازمان تامين اجتمـاعی يـا اداره کـار داه ب  شت ونخواهد دا

ً باالسری از عامل رأسـ % 25  معادل همان مبالغ محکوميتی بعالوه های مالی يا غير مالی صادر گرددق ت ا  و ساير مجازات    66  جرايم ماده  بر پرداخت ديه يا يـا  اخـذ و ا
  حسب مورد مطالبه خواهد شد.

براسـاس مصـوبه هزينه آبياری بارانی مزارعی که بوسيله سنترپيوت شرکت انجام می گيرد به ازای هر سه نوبت آبياری سنترپيوت مبلـغ يـک نوبـت آبيـاری دسـتی   - 33- 15
  شد.  کميسيون معامالت اعمال و بحساب بدهی عامل منظور خواهد

گـرم بـوده و همچنـين چغنـدرهاي  150وزن هر يك عدد چغندرصلح شده طی اين قرارداد که بايد حسب شرايط مندرجه ودر موعد معينه تحويل گردد نبايـد كمتـر از   - 33-16
درصورت وجود هـر يـك از مـوارد  زده و پوسيده نباشدگل و بقاياي علف هرز و هرگونه مواد اضافي بوده و نيز يخ زده ، قارچ تحويلي بايد بدون برگ ، طوقه ، دم ، خاك ، 

ه و بعنـوان افـت از وزن مذكور بهمراه چغندرقند تا حدي كه موجب ايجاد اختالل در سيستم تحويل و تخليه چغندر بـه تشـخيص كارخانـه قنـد شـرکت نگـردد وزن آنهـا محاسـب
چغندر تحويلي به حدي باشد كه باعث ايجاد اختالل در سيستم تحويل و تخليه چغندر در كارخانه بـه محموله چغندر تحويلي كسر خواهد شد و در صورتيكه ميزان افت محموله 

طرف شدن مشكل افت محصـول از سـوي عامـل ، خـودداري خواهـد نمـود كـه مفيـد سـقوط  تشخيص كارخانه قند شرکت گردد شركت از تحويل چغندر مزرعه مربوطه تا بر
و  باشـد كـه از مطالبـاتيا ناقص كيفيـت چغنـدرهاي مـورد توافـق خريـداري شـده برعهـده عامـل مـي هاي فاقدنه مرجوعه نمودن محمولهتعهدات قراردادي عامل نيست و هزي

  گردد. تضامين وي كسر مي
صـورتي كـه  قنـد شـرکت نمايـد و در قرارداد را تحويل كارخانـه نمونه چغندرقند موضوع اين 7ماده  11بند اگر به هر دليلي عامل نتواند در موعد مشخص شده در   - 33-17

(مزارع) به ازاي هر روز ديركرد در تحويل زمين مورد  كارخانه قند آمادگي تحويل آن را در پس از تاريخ فوق داشته باشد شرکت می تواند بنا بر صالحديد مديريت شرکت
، بـود از محصـول لایر بـه ازاي هـر هكتـار خواهـد يک ميليونآن  که سقف ی تعهداتمبلغی را بعنوان خسارت تأخير در اجرا  ، چغندر صلح شده طی اين قرارداد    مزارعه و
ضـمن عقـد خـارج الزم بـه شـرکت وکالـت تـام  روز بطول انجامد عامل بـا امضـای ايـن قـرارداد و  10اگر اين تاخير بيش از    كسر نمايد و  يا تضامين عامل دفعتاً   مطالبات و

آن بعنـوان  بعـالوه سـی درصـد شـرکت و ... بـه تشـخيص حمـل و برداشت هزينه مربوط به برداشت و ن به انبار شرکت با حقتحويل آ االختيار جهت جمع آوری محصول و
 حق هرگونه اعتـراض در ايـن نمود و اخذ غرامت از عامل تفويض يا کمی عيار قند آن و  يا انهدام محصول در صورت ناکارآمدی و  باالسری از محل محصول يا تضامين و

    ساقط نمود. خود سلب و از هر بابت را از آينده و در حال و  خصوص را
تـراض وارد نبـوده و اعتراض عامل به وزن، درصد افت و عيار چغندرقند تحويلي قبل از تخليه به سيلو قابل بررسي خواهد بود و بعد از تخليـه چغنـدر بـه سـيلو اع  - 33-18

در خصـوص  ، ضمن عقد خـارج الزم،  رسمي شرکت درج شده است و عامل حق اعتراض بعد از تخليه به سيلو راارقام مورد محاسبه همان عددي خواهد بود كه در قبوض  
  موارد فوق از خود سلب و ساقط نمود.

  باشد.و غيره بعهده عامل می  اشخاص مزارعه از احشام و حفاظت از مزارع مورد - 33- 19
صـورت ورود خسـارت ادعـای عامـل بـه اسـتناد عـدم  زمينه علـوم و فنـون كشـت و زرع چغنـدر را دارد و دراطالع كامل در    اصل بر اين است كه عامل ، علم و  - 33- 20

  اداری مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. در هيچ مرجع قضايی و  ، اطالعات مكفي
  . كندكت و اشخاص ثالث اعم از جاني يا مالي وارد ميعامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شر - 33- 21
  عهده عامل مي باشد. پرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظاير آن بر - 33- 22
قانونی از جمله خيار غبن ولـو در کافه خيارات  عامل ضمن قبول بندهای فوق ضمن عقد خارج الزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نسبت به مفاد اين قرارداد و  - 33- 23

  نمايد.اعلی درجه را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مي
  4ص        نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر

  
- عهـده عامـل مـي ن الزم در کشاورزی مکانيزه برميزا بذر به تعداد و آهن، ديسك، كمباين و كود و قبيل تراكتور، گاو آالت کشاورزی ازماشين  تامين کليه ادوات و  - 33- 24

  نمايد.  پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و استفاده  كه بايد در آغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذر  باشد
جلـوگيري  سمپاشـي بـه منظـور محصول، حمل محصول به انبار مزارع و آوريسازي، وجين، جمعهاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني، آمادهكليه هزينه  - 33- 25

    هزينه عامل مي باشد. عهده و  محصول و غيره بر مواظبت، نگاهداري مزرعه و  و  هاي ناشي از حفاظتهزينه از آفات احتمالي ولو به صورت هوايي و
 کـه صـادره از سـوی مـزارع) يا ماشين يا خدمات فوق با اخـذ هزينـه (برابـر فـاکتور کاال هر يک از وجود امکانات کافی در مزارع در صورت درخواست عامل و :  تبصره

 ً تسـويه  گـرددکسـر مـی و شـده توسـط عامـل وضـع فـروش پـيش محل ثمن محصول از و به حساب بدهی وی منظور مزارع در صورت موافقت يا اخذ و از عامل  نقداً   و  عينا
  تامين کاال يا ماشين يا خدمات موضوع آن برای مزارع نيست. هت ايجاد تعهدبديهی است اين بند موجبی ج،  شودحساب می

صلح قطعی نمود را حداكثر ظرف مدت پـنج  عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه خود را که طی اين قرارداد  - 33- 26
  يد.  مزارع تحويل و تسليم نما  روز به انبار کارخانه قند

غير مالی قـراردادی منـدرج در ايـن  انجام تعهدات مالی و چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك كند و يا آنكه در تامين و   - 33- 27
  ل فسخ خواهد بود.  برداشت تضامين از سوی مزارع قاب ضبط و قرارداد كوتاهي يا امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و

فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگـر محـول نمايـد كـه بجـاي  يا اين مزارعه ابطال يا منفسخ و  ، در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره    - 33- 28
 ً هـای هزينـه باالسـری هزينـه %30سـر کد و عامل مستحق اجرت المثـل بـا هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نموانجام دهد و هزينه عامل آنرا بجا آورد يا رأسا

خصـوص را ضـمن شـرط الزم  در ايـن عامل حـق اعتـراض شود واعمال می محاسبه و از سوی شرکت تشخيص و  مذکور عالوه بر اصل آن خواهد بود که تمامی اين مبالغ
   خارج از خود سلب نمود.

عه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقـرر بـوده شـريك در ثمـره هسـتند لـيكن مـزارع حـق اگر بنا به جهات مختلفه مزار  - 33- 29
 %50مسـتحق خواهد نمـود و عامـل  هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافتو هزينه انجام دهد دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأساً 

اعمـال  محاسـبه و از سـوی شـرکت تشـخيص و هزينه باالسری هزينه های مذکور عالوه بر اصل آن خواهد بود که تمـامی ايـن مبـالغ  %30با کسر    ، از قسمت سالم محصول
  .  خصوص را ضمن شرط الزم خارج  از خود سلب نمود عامل حق اعتراض در اين ميشود و

 اهکتـار ر بـرای هـرموضوع قرارداد (تعهدات عامل)  كند يا آنرا به اخذ مبلغ نچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازالهپايان مدت مزارعه چنا  در  - 33- 30
  بقا نمايد.  

بـه عبـارت  .کـرده اسـتنفر شريك شود چون تمامی آن را به صلح قطعی واگـذار  عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با حتی يك  - 33- 31
  مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.   تديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور

يا عدم انجام بيمه مـذکور، در صـورت بـروز  و پرداخت هزينه آن بعهده عامل می باشد ولی صرف نظر از انجام و انجام بيمه مناسب محصول موضوع اين قرارداد  - 33- 32
گی و آفات و امراض و يا بدسبزی و غيره مزارعه (شرکت) هيچگونه مسئوليتی نخواهد داشـت هرگونه باليای طبيعی و حوادث غير مترقبه اعم از سيل ، تگرگ ، سرما زده

م تحويلی به عامل بعنوان قيمت غير نقدی ثمن را در حال و آينده از خود سلب و ساقط مـی نمايـد و و عامل هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به نهاده ها و يا بذر و يا ساير اقال
  خسارات ناشی از اين قرارداد در اين صورت به تشخيص مزارعه از تضامين عامل و يا ضامن او مطالبه و اخذ خواهد شد.
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ق سازمان نظام مهندسی يک نفر کارشناس کشاورزی جهـت نظـارت کليـه عمليـات زراعـی بکـارگيری عامل متعهد ميگردد به ازای هر پنجاه هکتار بايستی از طري  - 33- 33
به پرداخـت و بکـارگيری و ... نموده و نسبت به پرداخت حق و حقوق کارشناس مربوطه برابر قوانين کار و رفاه اجتماعی اقدام نمايد و ضمناً شرکت هيچ گونه تعهدی نسبت 

  ، کارشناس فوق را ندارد.
  اقدام نمايند. 37- 35هکتار بايد مشترکاً تا سطح فوق نسبت به موضوع بند   50عاملين دارای قطعات کمتر از تبصره: 

 طول مدت قرارداد بر در های مصرفی تحويلی قبل ونهاده خدمات مکانيزه وبرداشت و داشت و  ،هزينه و اجرای عمليات زراعی مربوط به کاشت - 33- 34
دريافـت خواهـد شـد  علی الحساب به ازای هر هکتار بصورتزمان عقد قرارداد مبلغ پنجاه ميليون لایر بابت نهاده های تحويلی و خدمات ارائه شده و ... در  که   عهده عامل است

  که در زمان تسويه حساب محاسبه و اعمال خواهد شد  .
  ه را نخواهند داشت.افرادی که عليه شرکت پرونده حقوقی داشته باشد حق شرکت در مزايد - 34- 34

  نحوه واگذاری و کليه شرايط مورد معامله براساس نمونه قرارداد پيوستی خواهد بود.- 33-35
  تعهدات شرکت:- 34

بصـورت  ي مشـابهشرکت با عامل دقيقاً مشابه سايـر زارعيـن بخش خصـوصي عمـل خـواهد نمود و به شرط داشتن امکان تحويل، فقط بذر به ازاي هر هكتـار اراضـ  - 34- 1
  . (قيمت تمام شده برای شرکت) محاسبه و اعمال خواهد شد مزارعه شركت به عامل تحويل داده خواهد شد و بهاي آن به نرخ خريد و بعالوه هزينه حمل استيجاري يا

عهـده  بـر 1399- 1400 ان در سـال زراعـیبـرداري شـبكه آبيـاري و زهكشـي مغـهزينه پرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براساس تعرفه آب بهاء شـركت بهـره  - 34-2
    باشد.شرکت می

کـار تشـويقی مصـوب  و لحـاظ سـاز بـا 1399- 1400 تحويلي به شركت و همچنين ساير امتيازات متعلقه براساس قيمت مصـوب دولـت در سـال زراعـی  بهاي چغندر  - 34-3
  .پرداخت خواهد شد معادل حصه طرفين محاسبه و  شرکت محاسبه و پس از كسر كسورات قانوني و حصه شرکت از بهای چغندر تحويلی

 

  اييد است. قرائت شد مورد ت                                                                                                                                                                                                                                                   
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  » 22/10/1337« تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه 

  

مي تائيد  بدينوسيله  ورقه  اين  ذيل  امضاء  با  پيشنهاددهنده  مناين  قانون  مذكور در  ممنوعيت  مشمول  كه  مداخله نمايد  ع 

ماه   دي  مصوب  دولتي  معامالت  در  دولت  ،  نمي  1337كارمندان  برسد  ثبات  با  موضوع  اين  خالف  چنانچه  و  باشد 

  گذار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مزايده فوق را مـردود اعالم نمايد.كارفرما يا مزايده

مزايده فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار پيمان  گردد كه هرگاه اين پيشنهاددهنده برندة  همچنين قبول و تائيد مي

مشمول   را كه  افرادي  يا چنانچه  برسد  اثبات  به  پيمان  در خالل مدت  فوق  اظهارات  خالف  نمايد و  امضاء  را  مربوطه 

كند   محول  آنها  به  را  كار  از  قسمتي  يا  و  نمايد  ذينفع  و  سهيم  پيمان  اين  در  هستند  فوق  قانون  در  مذكور  ممنوعيت 

را از اموال او  ك اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار  ارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و خسارات وارده در 

پيشنهاددهنده متعهد مياخذ نمايد. تعيين ميزان خسارات وارده به تشخيص كارفرما مي شود چنانچه در حين  باشد. اين 

دست  در  انتصابات  يا  و  تغييرات  بدليل  پيمان  اطالع اجراي  به  بالفاصله  را  مراتب  گردد  مزبور  قانون  مشمول  دولت  گاه 

كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود بديهي است چنانچه اين پيشنهاددهنده مراتب فوق را بالفاصله 

در اجراي كار را نيز بنا    به اطالع نرساند كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تأخير

 1پيوست شماره 
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مي اعالم  پيشنهاددهنده  اين  مضافاً  نمود.  خواهد  وصول  پيشنهاددهنده  اين  اموال  از  خود  تشخيص  بر  به  كه  دارد 

 باشد. مجازاتهاي متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد و در صورت تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي

  

  تاريخ      ده                  نام پيشنهاد دهن                     

 نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده:               

 
  
  
  

  6ص        نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر                                                                                                                                                                                                        
  
  
  

                                                 
((فرم تعهد و پيشنهاد قيمت                                                                                               

                           ((                      
  

ــ  ــه شـــماره ملـــي                    اينجانـــب /ايـ ــه                                              ن شـــركت                         فرزنـــد                ش ش                 صـــادره از             بـ ثبـــت شـــده بـ

مل و مطالعه دقيق كليه اوراق مزايده و اعــاده كليــه اوراق مــذكور كــه امضــاء و مورد مزايده و كسب اطالعات كاموضوع ضمن بازديد از شماره                      

بــه  شــماره                         يــك فقــره ضــمانتنامه بــانكي  يــا اصــل  فــيش  واريــزيبا  قبول كليــه  شــرايط منــدرج در اســنادمزايده فــوق  وارائــه  ممهور به مهر گرديده است و  

ذيل اعالم جدول  موضوع  مزايده بشرح  پيشنهاد قيمت  خود را  براي  ،                                                     بمبلغشعبه                                عهده   بانك                 

  ميدارم.
 

زايده  و نمونه قرارداد پيوست كه امضاء نموده و در پاكت ب قرار داده ام با ضمناً چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرار گيرد تعهد مي نمايم كه قرارداد را بر اساس برگ اسناد م

راه تضـمين انجـام تعهـدات مطـابق تغييرات و ملحقاتي كه عندالزوم از لحاظ تطبيق آن با اوضاع و احوال اين مزايده و اعالن واگذاري در آن داده مي شود امضاء نموده و همـ

 برگ شرايط تسليم نمايم./

 پايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگان مردود اعالم و از دور مزايده حذف خواهند شد. تناژپيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از  هايتناژ *

  *ثبت دقيق مشخصات و تكميل موارد خواسته شده در فرم تعهد و پيشنهاد قيمت الزامي است.

  

 كد  پستي:                                        تلفن تماس:                                             نشاني :                                   

  

                                                                    
  7ص        نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2پيوست شماره 
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 1399-1400قطعات پيشنهادی برای کشت مشارکتی چغندرقند سال زراعی  

  مساحت (هکتار)   قطعه و بلوک   بخش   رديف 
مقدار پايه چغندر قند با  

در هر هکتار   14عيار 
  (کيلوگرم) 

  مبلغ تضمين بلایر 
در هر هکتار  مقدار پيشنهادی  

  (کيلوگرم) 
هر هکتار  مقدار پيشنهادی در 
  (کيلوگرم) 

1 

 يک 

502-2 18.3 19716 000/000/137      

2 510-2 29.4 19716 000/000/230      

3 523-2 22.5 19716 000/000/169      

4 600-6 13.3 19716 000/000/100      

5 610-3 25.1 19716 000/000/188      

6 612-3 15.9 19716 000/000/120      

7 621-6 16.8 19716 000/000/126      

8 600-5 14.5 19716 000/000/109      

 - - - - 155.8 جمع 

9 
 دو 

603-2 26.3 19716 000/000/197      

10 605-6 11.4 19716 000/000/68      

 - - - - 37.7 جمع 

11 

 سه 

806-3 13.3 19716 000/000/100      

12 807-1 24.4 19716 000/000/183      

13 901-2 29.5 21030 000/000/236      

 - - - - 67.2 جمع 

14 

 چهار

107-1 22.4 21030 000/000/179      

15 108-1 22.2 21030 000/000/817      

16 112-2 17.3 19716 000/000/130      

17 140-2 24.8 20373 000/000/192      



 
 2221/550        شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         2/12                      كد آگهي :     ( سهامي عام)  مي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانشركت سها

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

18 162-4 22 21030 000/000/176    
  

19 162-5 21.2 21030 000/000/170    

20 163-3 16.3 21030 000/000/130      

21 164-3 26.5 21030 000/000/212      

22 167-1 18 20373 000/000/140      

23 107-4 34.5 21030 000/000/276      

 - - - - 225.2 جمع 

24 

 پنج 

148-4 9.7 21030 000/000/87      

25 150-7 17.5 21030 000/000/140      

26 146-2 17.5 21030 000/000/140      

27 146-1 6.3 21030 000/000/50      

 - - - - 51 جمع 

28 

 شش 

631-00-1 30 19716 000/000/225      

29 611-00-1 31 19716 000/000/323      

30 674-00-2 23 21030 000/000/184      

 - - - - 84 جمع 

        

        

 1399- 1400قطعات پيشنهادی برای کشت مشارکتی چغندرقند سال زراعی 

  قطعه و بلوک   بخش   رديف
مساحت  
  (هکتار)

مقدار پايه چغندر قند 
در هر  14با عيار 

  هکتار (کيلوگرم)
  مبلغ تضمين بلایر 

در هر هکتار  مقدار پيشنهادی  
  (کيلوگرم) 

مقدار پيشنهادی در هر هکتار  
  (کيلوگرم) 

31 

 هفت 

722-00-2 25 21688 000/000/206      

32 6002-3 28 20373 000/000/217      

33 6102-00-1 25 21030 000/000/200      

 - - - - 78 جمع 

34 

 هشت 

3022-5 20 21030 000/000/160      

36 3034-2 21.3 21030 000/000/170      

37 3024-3 15.7 19716 000/000/118      

38 3014-2 20.2 19716 000/000/215      

39 3015-3 17.6 19716 000/000/132      

40 3015-4 11.9 19716 000/000/89      

 - - - - 106.7 جمع 

41 
 نه

911-4 24.1 19716 000/000/181      

42 910-3 18.6 19716 000/000/140      

 - - - - 42.7 جمع 

43 

 ده 

100-1 18.8 19716 000/000/141      

44 131-2 10 19716 000/000/75      

45 135-3 11 18401 000/000/77      

46 133-1 18.6 19716 000/000/140      

47 134-1 12 18401 000/000/84      

48 120-2 11.5 21030 000/000/92      
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49 130-2 20 19716 000/000/150      

50 103-3 22.2 21030 000/000/817      

 - - - - 124.1 جمع 

000/000/827 19716 37 1-2-1116 يازده  51      

 - - - - 37 جمع 

        

 1009.4 جمع کل مساحت  (هکتار) 
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  )) مشارکتی چغندر قند بهاره   قراردادنمونه    ((

بشرح ذيـل بـين شـركت كشـت و صـنعت و دامپـروري مغـان بر اساس آگهی مزايده محلی و صورتجلسه کمسيون معامالت و توافقات بعمل آمده اين قرارداد  
  …… كـد پسـتي:و   .……به شماره ملـي:   ..…متـولـد:   مغانصادره از:  ..…بشماره شناسنامه:   ..… فرزند:  ..……ديگر آقای: طرف  از، مزارع  بعنوان شرکت يا

 منعقد گـرديد. كه از اين پس در اين قرارداد عامل در کشت و صنعت و دامپروری مغان   ..… :تلفن  …… به اقامتگاه قانونی و انتخابی:
  : مـوضـوع قــرارداد:   1ماده  

يت نموده و با وقـوف رؤد مزارعه را ملكي مزارع كه عامل مورشماره  ........  های به قطعه بلوک  ……هكتار زمين در بخش   .……مزارعه در سطح   - 1
ً   ،  كامل از محل وقوع در  بهـاره قنـد چغنـدر بـراي زراعـت حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صـرفا

  معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقرار برای زرع مقصود قابل است. 
برابـر شـرايط منـدرج در ايـن  تحويل آن به كارخانه قند مغان (شـرکت)  و  در زمين صدرالذکرندر قند توليد شده  چغصلح قطعی حصه عامل از محصول    - 2

  باشد. می قرارداد
  : مدت قرارداد: 2ماده  

  خواهد بود.  30/08/1400لغايت   انعقاد قرارداد  قرارداد از تاريخ مدت
  طرفين نخواهد بود. لیحقوق يا خسارات احتما مانع مطالبه مدت قرارداد انقضای

  قطعی حصه عامل:  : صلح 3  ماده

 گرديد تمامی حصـه خـود از ايـن قـرارداد مزارعـه اعـم از عـين و یبطور شفاهی جار المجلس وضمن عقد صلح معوض خارج الزم که صيغه آن فی  عامل
براسـاس چغنـدر تحـويلی ن خالص محصول) تحويلی عامل چغندر قند (با وز  صلحلامال  شرکت  و  را به شرکت (مزارع) بصورت قطعی واگذار نمود  منفعت

مـورد های عملياتی انجام شده قبل از عقد قرارداد به نرخ مصوبه کميسيون معامالت شـرکت و با اعمال هزينه   00000000اعالمی در آگهی مزايده مورخه  
  د.نماي صه خود به عامل پرداخت میگرفت محاسبه و پس از کسرح موافقت طرفين براساس شروط مندرج در اين قرارداد قرار

 : نحوه محاسبه و دريافت مبلغ قرارداد:   4ماده  

عهـده  طول مـدت قـرارداد بـر در های مصرفی تحويلی قبل ونهاده خدمات مکانيزه وبرداشت و داشت و   ،هزينه و اجرای عمليات زراعی مربوط به کاشت  
دريافـت خواهـد شـد کـه در  زمان عقد قرارداد مبلغ پنجاه ميليون لایر بابت علی الحساب بــه ازای هــر هکتــاره شده و ... در که بابت نهاده های تحويلی و خدمات ارائ    عامل است

  زمان تسويه حساب محاسبه و اعمال خواهد شد  .
  نحوه پرداخت بهاي چغندر قند تحويلي::  5ماده  

تأئيد مديركارخانه قند رسيده باشد مبلغ حصه عامـل از طريـق امـور مـالي شـرکت بـه شرکت پس از دريافت گزارش ميزان چغندر قنـد خالص تحويلی كه به 
محاسبه و پس از کسر بخشی از نزد بانک کشاورزی بر اساس قيمت مصوب دولت و يا ساير مراجع ذيصالح پس از کسر حصه خود    00000   شماره حساب

اعم از بذر و ... خدمات ارائه شده از سوی شرکت در اثنای مدت قرارداد که طی اسـناد و  های تحويل شده به عاملکه بصورت غيرنقدی در قالب نهادهثمن  
  د. پرداخت خواهد نموو توسط امور مالی شرکت يم و به امضای طرفين که به منزله توافق بوده دمدارک مثبته تق

  . كت كشت و صنعت و دامپروري مغان مي باشدمحموله ارسالي گزارش برگ باسكول كارخانه قند شر و عيار مالك تعيين وزن : تبصره
    :: تضمين قرارداد 6ماده  
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هاي تحويلي و همچنين در قبال اخذ بخشی از ثمن که بصورت غير نقدی و خـدمات تحويـل ميشـود و عامل جهت تضمين اجرای صحيح مفاد قرارداد و نهاده
 نمايدلایر نزد شرکت توديع می 000جمعاً به مبلغ   سفتهفقره     000محصول نگردد   در  اجرای كليه تعهدات قراردادی در مواعد مشخصه به نحويکه موجب نقص

مالك عمل و مـورد  های فـوق به نفـع شرکت وصـول خواهد شد و در اين زمينـه نظر شرکتکل مبلغ مندرج در سفته ،كه در صورت عدم ايفاي تعهدات وی
حق مطالبه كليه حقوق منـدرج در ايـن  عتراض آتی در اين خصوص را از خود سلب و اسقاط مينمايد.پذيرش عامل خواهد بود و عامل حق هرگونه ادعا و ا

عامل مكلـف قرارداد حتی پس از پايان قرارداد و تسويه حساب كامل و استرداد كسورات قانوني و تضمينات و غيره به هر دليل برای شرکت محفوظ بوده و 
   ادعای عدم مسئوليت نمايد. ،استناد به گذشت زمان و تسويه حسابتواند با باشد و نميبه ايفاي آن می
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  : تعهدات عامل:  7  ماده

يط ايـن قـرارداد متکفـل را برابـر شـرا اينکه کل امور زراعت راندمان و  و  وریاطالع کامل از سابقه زمين در راستای افزايش بهره  يت وؤر  عامل با  - 7- 1
به شرکت تحويل دهـد کـه اول از محصـول تحـويلی عامـل ايـن   % 14  عيار با چغندر کيلوگرم    0000شود که مقدار  ميگردد ضمن عقد و شرط الزم متعهد می

خير در انجام تعهـد أت  عدم انجام تعهد يا همچنين عامل بايد غرامت نمايدبه عامل تحويل    رامحصول اضافه بر اين مقدارنموده و  مقدار به نفع مزارع برداشت  
تحويلی و يا از تضمينات اخذ شده به نفـع  باشد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول چغندررا که معادل دو برابرميزان تعهدات عامل در مقابل مزارع می

  . شرکت پرداخت نمايد
کـه حصـه شـرکت از بابـت ارزش ايـن  تحويـل نمايـدعالوه بر پـيش پرداخـت   % 14  عيارکيلوگرم چغندر با   00000در هر صورت عامل بايد مقدار    تبصره :

  های قبل از عقد قرارداد می باشد. و به اضافه خدمات مکانيزه و نهاده 000000000قرارداد حداقل معادل وجه مزايده مورخه 
  تضامين عامل به نفع شرکت اقدام خواهد شد.  و جوايز متعلقه محلتحويل چغندرقند از سوی عامل به مزارع ما بقی مبلغ از  صورت کسر در تبصره :
لایر لحاظ و بـرآورد شـده اسـت. مبنـای محاسـبه ارزش  7608قند و با قيمت هرکيلو    % 14قرارداد بر مبنای    7مقدار چغندر محاسبه شده در ماده    تبصره :

می کارخانه قند شرکت و بر مبنای اعالمی مصوب قيمت شورای اقتصادی در سال زراعـی  ريالی چغندر تحويلی بر اساس مقدار چغندر تحويلی و عيار اعال
  محاسبه خواهد شد .   1399 - 1400

 کليه جوايز چغندر تحويلی به شرکت برابر مصوبه شورای اقتصادی متعلق به عامل می باشد . تبصره :
در عملکرد شود و اين موضوع از طريق رئيس بخش و مسـئول بخـش کشـاورزی صورت عدم رسيدگی عامل به مزرعه به طريقی که باعث افت   در  - 7- 2

و عامل  خسارت وارده از محل تضمين و حصه چغندر تحويلی عامل توسط امور مالی محاسبه و در حساب عامل منظور خواهد شد  کارخانه قند گزارش شود
  هيچگونه اعتراضی نخواهد داشت. 

  گردد.  توليدی را ندارد مگر اينکه مجوز کتبی برداشت از طرف شرکت صادر عامل هيچگونه حق برداشت محصول - 7- 3

و برداشت محصول فـوق را نـدارد ولـی در صـورت درخواسـت  شرکت هيچگونه تعهد و مسئوليتی در خصوص تأمين و تحويل ادوات کاشت ، داشت  - 7- 4
براساس مصوبه کميسيون معامالت بشرح ذيل بحساب بدهی آنها منظـور خواهـد  های موارد مذکورهزينه ،و موجود بودن ادوات  منتخب عاملين  هایسرگروه

البات نامبرده شد ، بديهی است چنانچه به دستگاهها در حين استفاده خسارت وارد شود مسئوليت آن به عهده تحويل گيرنده خواهد بود و خسارت وارده از مط
  ت. عمل قرار خواهد گرف کمال شرکت کسر خواهد شد و در رابطه با ميزان خسارات نظر

غير  اشد دربذور استفاده شده صرفاً بايستی از مبادی قانونی تهيه و تأمين گردد و دارای مجوز رسمی از مؤسسه تحقيقات و اصالح بذر و نهال داشته ب   - 7- 5

  کسر خواهد شد.  برآورد خسارت وارده توسط شرکت از محل تضامين و چغندر تحويلی حصه عامل محاسبه و اينصورت براساس
گردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررسي كيفيت و حاصل خيزي از نظر زهـداری و نـی زاری و درسـت عامل متعهد مي  - 7- 6

ه را نخواهد داشت. ضـمناً در بودن مساحت و ... را بدون نقص و ايراد تحويل گرفته و بعداً حق هيچ گونه ادعايي در هيچ موردي منجمله در موارد ذکر شد
  باشد.عامل بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن مي ،از طرف شرکت مساحت زمين موضوع قراردادمغايرت در اعالم مساحی مجدد شرکتی و  صورت

تا كارخانه قند) محصول چغنـدر قنـد  داشت ، برداشت و حمل ،هاي مـربوط به تهيه زمين و توليد (كاشت هـزينه مسئوليت انجام كليه عمليات اجرايی و  - 7- 7
  را نخواهد داشت. شرکت بعهده عامل بوده و تحت هر شرايطي عامل حق استفاده از امكانات

درصورت بروز هرگونه تخلف از طرف عامل و يا نيروهای تحت امر ايشان که در اثر آن خساراتی به شرکت و يا شخص ثالث وارد گردد، خسارت   - 7- 8
  مين و مطالبات عامل وصول خواهد گرديد. وارده از محل تض

 تحويل آب طبق دستور العمـل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بوده و تـوسط ميــرآب هر بخش تنظـيم خــواهد شـد و عامـل حــق  - 7- 9
  هاي آب را نخواهد داشت.دريچه دستكاري

هاي مختلف جهت تهيه اراضي چغندرقند يا سـايـر عمليات (قبل از عقد قرارداد) انجام شده يا نهاده هايي كه تـوسط شرکت، شخـم، يا ديسك ودر زميـن  - 7- 10
هاي تحويلي براساس قيمت خريد و با احتساب هزينه حمل مورد استفاده قرار گرفته باشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـاري شرکت و نهـاده

  کسر خواهد شد.  عاملر تحويلی محاسبه و از محل بهاء چغند
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ً    2 مزارعه را پس از انقضای مدت قرارداد تعيين شده در ماده  عامل مؤظف است زمين مورد  - 7- 11 ً   و قرارداد عينا به شرکت تحويل دهد و حق فروش  دفعتا
رعه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشت در غير اينصورت خسارت وارده از اين بابت توسـط مـديريت چغندر و پس چر چغندرقند و حق مزا

خانـه قنـد زراعت و كارخانه قند برآورد و بحساب عامل منظور خواهد شد و چنانچه عامل به هر دليلي چغندر توليـدي خـود را در مهلـت تعيـين شـده بـه كار
قند توليـدي عامـل نخواهـد داشـت و شـركت حـق دارد از ايـن بابـت خسـارت وارده را براسـاس  د هيچگونه مسئوليتي در قبال چغندرتحويل ننمايد كارخانه قن 

  نمايد. های فوق از عامل مطالبهبرآورد مديريت
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منظـور حمايـت از زارعـين منطقـه در با توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي صرفاً براي كشت چغندر قند در نظر گرفته شـده و بـه   - 7- 12
كـالً بعهـده عامـل بـوده و  باشد و مسؤليت هرگونه عارضـه بعـد از كشـتصرفاً ملزم به كشت محصول چغندر قند مي  گيرد و لذا عاملاختيار عامل قرار مي

ً  در قنـد بـه سـاير محصـوالت راهيچگونه اعتراضي (در هر مقطع زماني) از طرف عامل مسموع نخواهد بود و عامل حق تغيير و تبـديل چغنـ کـالً  يـا جزئـا
 نخواهد داشت. 

باشـد ها و علف هاي هرز و جمع آوری ظروف سموم و غذا و ساير آشغال میعامل موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات ، بيماري  - 7- 13
بات و تضامين عامل كسر خواهد شد و در صـورتي كـه عامـل بـه مجتمع زراعت شرکت از محل مطال و در غير اينصورت خسارت وارده با نظر كارشناس

توانـد در طـول هاي كارشناسي در جهت اصول صحيح زراعت و نيز تميز نگه داشتن مزرعه از علف هاي هرز را اجـرا نكنـد شـركت مـيهر دليلي توصيه
  .    تسويه حساب خواهد شد قرارداد   6  مادهبراساس  بصورت يکجانبه فسخ نموده و را مدت اجراي قرارداد (در هر مقطع زماني) آن

ر ايـن مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات  موضوع قرارداد کالً بعهده عامل خواهد بود و شركت هيچگونه مسئوليتي د  - 7- 14
وطه حکم محکوميتی از مراجع قضايی يـا سـازمان تـامين هر صورت حتی اگر در اين خصوص بر عليه شرکت يا مديران مرب ه  ب   خصوص نخواهد داشت و

  معادل همان مبالغ محکوميتی بعالوه های مالی يا غير مالی صادر گرددق ت ا  و ساير مجازات  66 جرايم ماده اجتماعی يا اداره کار داير بر پرداخت ديه يا
ً باالسری از عامل رأس % 25   يا حسب مورد مطالبه خواهد شد. اخذ و ا
هزينه آبياری بارانی مزارعی که بوسيله سنترپيوت شرکت انجام می گيرد به ازای هر سـه نوبـت آبيـاری سـنترپيوت مبلـغ يـک نوبـت آبيـاری دسـتی   - 7- 15

  براساس مصوبه کميسيون معامالت اعمال و بحساب بدهی عامل منظور خواهد شد.
گـرم بـوده و  150سب شـرايط مندرجـه ودر موعـد معينـه تحويـل گـردد نبايـد كمتـر از وزن هر يك عدد چغندرصلح شده طی اين قرارداد که بايد ح  - 16-16

 گل و بقاياي علف هرز و هرگونه مواد اضافي بوده و نيز يخ زده ، قارچ زده و پوسيده نباشدهمچنين چغندرهاي تحويلي بايد بدون برگ ، طوقه ، دم ، خاك ،
رقند تا حدي كه موجب ايجاد اختالل در سيستم تحويل و تخليه چغندر به تشخيص كارخانه قنـد شـرکت درصورت وجود هر يك از موارد مذكور بهمراه چغند

باشـد كـه نگردد وزن آنها محاسبه و بعنوان افت از وزن محموله چغندر تحويلي كسر خواهد شد و در صورتيكه ميزان افت محموله چغندر تحويلي بـه حـدي 
طـرف  تخليه چغندر در كارخانه به تشخيص كارخانه قند شرکت گردد شركت از تحويل چغندر مزرعه مربوطه تا بـرباعث ايجاد اختالل در سيستم تحويل و  

يـا  هـاي فاقـدشدن مشكل افت محصول از سوي عامل ، خودداري خواهد نمود كه مفيد سقوط تعهدات قراردادي عامل نيست و هزينه مرجوعه نمودن محموله
    گردد. و تضامين وي كسر مي باشد كه از مطالباتفق خريداري شده برعهده عامل ميناقص كيفيت چغندرهاي مورد توا

 چغندرقنـد موضـوع ايـن قـرارداد را تحويـل كارخانـه قنـد شـرکت نمايـد و در 7مـاده  11بنـد اگر به هر دليلي عامل نتواند در موعد مشخص شده در   - 17-17
(مزارع) بـه ازاي هـر روز  از تاريخ فوق داشته باشد شرکت می تواند بنا بر صالحديد مديريت شرکتصورتي كه كارخانه قند آمادگي تحويل آن را در پس  

لایر  يک ميليونآن  که سقف مبلغی را بعنوان خسارت تأخير در اجرای تعهدات ،چغندر صلح شده طی اين قرارداد   ديركرد در تحويل زمين مورد مزارعه و
ً   مطالبات و،  ولبود از محص  به ازاي هر هكتار خواهد روز بطول انجامد عامل با امضای ايـن  10اگر اين تاخير بيش از  كسر نمايد و  يا تضامين عامل دفعتا

برداشـت هزينـه مربـوط بـه  تحويـل آن بـه انبـار شـرکت بـا حـق ضمن عقد خارج الزم به شرکت وکالت تام االختيار جهت جمع آوری محصول و  قرارداد و
 يا انهدام محصول در صورت ناکارآمدی و آن بعنوان باالسری از محل محصول يا تضامين و  بعالوه سی درصد  شرکت و  شخيص... به ت   حمل و  برداشت و

ساقط  خود سلب و از هر بابت را از آينده و خصوص را در حال و حق هرگونه اعتراض در اين نمود و اخذ غرامت از عامل تفويض  يا کمی عيار قند آن و
   نمود.

ض راض عامل به وزن، درصد افت و عيار چغندرقند تحويلي قبل از تخليه به سيلو قابل بررسي خواهد بود و بعد از تخليه چغندر به سيلو اعترااعت   - 18-18
ن ، ضـم وارد نبوده و ارقام مورد محاسبه همان عددي خواهد بود كه در قبوض رسمي شرکت درج شده است و عامل حق اعتراض بعد از تخليه به سـيلو را

  در خصوص موارد فوق از خود سلب و ساقط نمود. عقد خارج الزم،
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  باشد.و غيره بعهده عامل می اشخاص مزارعه از احشام و حفاظت از مزارع مورد - 7- 19
صورت ورود خسـارت ادعـای عامـل بـه  نون كشت و زرع چغندر را دارد و دراطالع كامل در زمينه علوم و ف  اصل بر اين است كه عامل ، علم و  - 7- 20

  اداری مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. در هيچ مرجع قضايی و ،استناد عدم اطالعات مكفي
  . كنداعم از جاني يا مالي وارد مي عامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث - 7- 21
  عهده عامل مي باشد. پرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظاير آن بر - 7- 22
کافـه خيـارات قـانونی از جملـه  عامل ضمن قبول بندهای فوق ضمن عقد خارج الزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نسبت به مفاد اين قـرارداد و  - 7- 23
  نمايد.ار غبن ولو در اعلی درجه را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط ميخي 
 ميـزان الزم در کشـاورزی مکـانيزه بـر بذر به تعـداد و آهن، ديسك، كمباين و كود و  قبيل تراكتور، گاو  آالت کشاورزی ازماشين  تامين کليه ادوات و  - 7- 24

  نمايد.  پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و استفاده برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذركه بايد در آغاز كاشت و هنگام   باشدعهده عامل مي
سمپاشـي بـه  آوري محصول، حمـل محصـول بـه انبـار مـزارع وسازي، وجين، جمعهاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني، آمادهكليه هزينه  - 7- 25

هزينـه  عهـده و محصول و غيره بر مواظبت، نگاهداري مزرعه و  و  هاي ناشي از حفاظتهزينه  و به صورت هوايي وجلوگيري از آفات احتمالي ول  منظور
   عامل مي باشد.

صادره از سـوی  يا ماشين يا خدمات فوق با اخذ هزينه (برابر فاکتور کاال هر يک از وجود امکانات کافی در مزارع در صورت درخواست عامل و  :  تبصره
ً   که  مزارع)  شده توسط عامل وضع فروش پيش محل ثمن محصول از و به حساب بدهی وی منظور مزارع در صورت موافقت يا  اخذ و  از عامل  نقداً   و  عينا

  تامين کاال يا ماشين يا خدمات موضوع آن برای مزارع نيست. بديهی است اين بند موجبی جهت ايجاد تعهد، شودتسويه حساب می گرددکسر می و
صلح قطعی نمـود را حـداكثر  مل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه خود را که طی اين قراردادعا  - 7- 26

  مزارع تحويل و تسليم نمايد.  ظرف مدت پنج روز به انبار کارخانه قند
غير مـالی قـراردادی  انجام تعهدات مالی و را ترك كند و يا آنكه در تامين و چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه   - 7- 27

  برداشت تضامين از سوی مزارع قابل فسخ خواهد بود.  ضبط و مندرج در اين قرارداد كوتاهي يا امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و
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فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را بـه كسـي ديگـر محـول  يا رعه ابطال يا منفسخ واين مزا ،در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره   - 7- 28
 ً سـر کهاي مربوطه را مزارع از عامل دريافـت خواهـد نمـود و عامـل مسـتحق اجـرت المثـل بـا انجام دهد و هزينه نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأسا

عامـل حـق  شود واعمال می محاسبه و از سوی شرکت تشخيص و آن خواهد بود که تمامی اين مبالغهای مذکور عالوه بر اصل هزينه باالسری هزينه  30%
   خصوص را ضمن شرط الزم خارج از خود سلب نمود. در اين اعتراض

شريك در ثمـره هسـتند لـيكن اگر بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده   - 7- 29
 ً خواهـد  هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافـتو هزينه انجام دهد مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأسا

از  صل آن خواهد بود که تمامی ايـن مبـالغهزينه باالسری هزينه های مذکور عالوه بر ا  %30با کسر    ،از قسمت سالم محصول  %50نمود و عامل مستحق  
  . خصوص را ضمن شرط الزم خارج  از خود سلب نمود عامل حق اعتراض در اين اعمال ميشود و محاسبه و سوی شرکت تشخيص و

 اهکتـار ر بـرای هـرقرارداد (تعهـدات عامـل) موضوع  كند يا آنرا به اخذ مبلغ پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله  در  - 7- 30
  بقا نمايد.  

 .استنفر شريك شود چون تمامی آن را به صلح قطعی واگذار کرده  عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با حتی يك  - 7- 31
  غيره ندارد. مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و   تورت ولو به صوربه عبارت ديگر عامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ ص

و پرداخت هزينه آن بعهده عامل می باشد ولی صرف نظر از انجام و يا عدم انجام بيمه مـذکور، در   انجام بيمه مناسب محصول موضوع اين قرارداد  - 7- 32
گی و آفات و امراض و يا بدسـبزی و غيـره مزارعـه (شـرکت) سيل ، تگرگ ، سرما زده  صورت بروز هرگونه باليای طبيعی و حوادث غير مترقبه اعم از

ت غيـر نقـدی ثمـن هيچگونه مسئوليتی نخواهد داشت و عامل هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به نهاده ها و يا بذر و يا ساير اقالم تحويلی به عامل بعنوان قيم
يد و خسارات ناشی از اين قرارداد در اين صـورت بـه تشـخيص مزارعـه از تضـامين عامـل و يـا ضـامن او را در حال و آينده از خود سلب و ساقط می نما

  مطالبه و اخذ خواهد شد.
 عامل متعهد ميگردد به ازای هر پنجاه هکتار بايستی از طريق سازمان نظام مهندسی يک نفر کارشناس کشاورزی جهت نظارت کليه عمليات زراعی   - 7- 33

ه و نسبت به پرداخت حق و حقوق کارشناس مربوطه برابر قوانين کار و رفاه اجتماعی اقدام نمايد و ضمناً شرکت هيچ گونه تعهدی نسبت بـه بکارگيری نمود
  پرداخت و بکارگيری و ... ، کارشناس فوق را ندارد.

  اقدام نمايند. 7- 35 هکتار بايد مشترکاً تا سطح فوق نسبت به موضوع بند 50عاملين دارای قطعات کمتر از تبصره: 
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  تعهدات شرکت: : 8ماده  

ي شرکت با عامل دقيقاً مشابه سايـر زارعيـن بخش خصـوصي عمـل خـواهد نمود و به شرط داشتن امکان تحويل، فقط بـذر بـه ازاي هـر هكتـار اراضـ  - 8- 1
(قيمـت تمـام شـده بـرای شـرکت)  مزارعه شركت به عامل تحويل داده خواهد شد و بهاي آن به نرخ خريد و بعالوه هزينه حمـل  امشابه بصورت استيجاري ي 
  . محاسبه و اعمال خواهد شد

 1399- 1400 برداري شبكه آبياري و زهكشي مغان در سال زراعـیهزينه پرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براساس تعرفه آب بهاء شركت بهره  - 2-8
   باشد.عهده شرکت می بر

و پـس از كسـر  محاسـبه  1399 - 1400 تحويلي به شركت و همچنين ساير امتيازات متعلقه براساس قيمت مصوب دولت در سال زراعـی بهاي چغندر  - 3-8
  .پرداخت خواهد شد معادل حصه طرفين محاسبه و كسورات قانوني و حصه شرکت از بهای چغندر تحويلی

  توضيحات:  و  روط: ش  9ماده  

  . باشديم تعلق يابد بعهده عامل مزارعه بر درآمد موضوع از محل عوارض و ماليات صورتيكه ماليات بر ارزش افزوده در
  : اقامتگاه طرفين قرارداد: 10ماده  

ً  در نشاني خود باشد و طرفين مكلفند در صورت هر گونه تغييراقامتگاه قانوني طرفين همان نشاني مندرج در اين قرارداد مي  را به طرف ديگـر  مراتب كتبا
  گردد.قانوني تلقي مي معتبر و، احکام اعم از اداري و قضائي به آدرس مندرج در قرارداد اعالم نمايند و در غير اينصورت ابالغ کليه اوراق و قرارداد

  اجرای قرارداد:  انناظر : 11ماده  

در تمامی موارد اجرايی قرارداد  اجرای قرارداد انتخاب و انشرکت بعنوان ناظرورزی کارخانه قند مدير زراعت ، رئيس بخش مربوطه و مسئول بخش کشا
 اعتـراض را در ايـن طـرفين حـق مرجـع تشـخيص اسـت و  اعم از آنکه واجد جنبه مالی يا غير مالی باشد نظر ناظر قرارداد قاطع ادعاهـای طـرفين بـوده و

  ساقط نمودند.  خصوص از خود سلب و
  : ضامن اجرای تعهدات: 12  ماده

ً  امضای ظهر اسناد تضمينی عامل در اين قرارداد اجرای  تمامی تعهدات مالی و با  ....... آقای   براساس  ضمانت نموده و منفرداً  و غير مالی ايشان را  متضامنا
  د.گيربر عهده می شرطی اجرای اين تعهدات را ضمان در قانون مدنی بدون هيچ قيد و مواد مربوط به

  : حوادث غير مترقبه و عوامل قهريه:   13ماده  

خسارت  اين قرارداد از شمول حوادث قهريه و فورس ماژور خارج بوده و حوادث قهريه يا فورس ماژور موجب اسقاط مسئوليت اجراي تعهدات قراردادي و
سـازد مگـر اينكـه تـأثيرات آن بـه تأييـد ر اين قرارداد بری نمـيعامل را از اجرای تعهدات مندرج د  ناشي از آن براي طرفين نيست و حدوث عوامل طبيعي،

     شرکت رسيده باشد.
  : ماده حل اختالف: 14ماده  

صورت  صورت بروز هرگونه اختالف در تفسير يا اجراي مفاد اين قرارداد ابتدا با مذاكره طرفين و از طريق مسالمت آميز حل و فصل خواهد شد و در در  
  اين طريق با ارجاع به مراجع قضايي ذيصالح پيگيري و حل و فصل خواهد شد.عدم حصول نتيجه از 

ً   4  در صفحه) و  5در جمعاً (تبصره    6بند و      40و   ماده     14   اين قرارداد در  * عامل از  نسخه تنظيم و در كمال صحت و علم آگاهي دقيق طرفين خصوصا
  . االتباع استاالجرا و الزمآن براي طرفين الزم مفادگرديد و كليه  مفاد آن بين طرفين منعقد و مبادله

  . گرددقرارداد كه عيناً به امور مالي ارسال ميپنج موضوع ماده  شماره  *
  عام سهامي شركت كشت و صنعت و دامپروري مغان                                                                                                       
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  99/ 11/ 12                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

         2/12                      كد آگهي :     ( سهامي عام)  مي  كشت  و صنعت و دامپروري مغانشركت سها

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اسداله محسن زاده عامل                                                                                                                                       
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