
 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ))  اسناد مزايده عمومي يك مرحله اي تجديد(( ی

ــوع -١  ــدهموضــ ــردارد  : مزايــ ــام )در نظــ ــهامي عــ ــان (ســ ــروري مغــ ــنعت ودامپــ ــت و صــ ــركت كشــ                                                       :شــ

در روزنامه منتشره    ١٣٩٩-١٤٠٠اعي   در سال زر مشاركتيبصورت  چغندرقندهكتار جهت كشت   ٥٤٤.٢ين هاي مزروعي  خود را به مساحت  زم

بـه بر اساس شرايط و مشخصات اسناد مزايـده     ٠٤/١٢/٩٩  و  ٩٩/  ٠٣/١٢تاريخهايدر دو  نوبت  به    اقتصاد  صبح  ار كثيراالنتش

               .متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد

  فرم پيشنهاد قيمت جدولبشرح :  فرآيند ارجاع كارمبلغ تضمين  -٢

   فيش بانكي  و يا ضمانتنامه بانكي (حداقل با اعتبار سه ماه )  :وع تضمين ن-٣

  شركت كنندگان مي توانند نسبت به تحويل و ارسال پيشنهادات خود از طريق نشاني هاي ذيل اقدام نمايند  .  -٤

                                                                                                          ،دفتر اداره  حراستاداره مركزي – استان اردبيل   ، شهرستان پارس آباد مغان - ٤-١  

  ٠٩١٢٥٠٢٦١٢٠  - :  علي ديناروند همراه آقاي    –تهران  - ٤- ٢

   ٠٩١٤٣٠٠٩٠٩٣آقاي جواد لطفي عدالت  سهام جنب ساختمان  ٢خيابان فرهنگ  –ولي امر  دفتر نمايندگي شهرستان تبريز : - ٤- ٣ 

                               ٠ ٤٥٣٣٧٤١٤٤١  - ٢روبروي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي استان اردبيل تلفن  –مجتمع اداري  –شهرك كارشناسان  –دفتر نمايندگي شهرستان  اردبيل   - ٤- ٤

  ٠٩١٤٤٥٦١٨٥٦همراه آقاي نظيري:             ، 

كسب اطالعات  بيشتر در خصوص شرايط  برگزاري مزايده  به دبيرخانه كميسيون معامالت مراجعه و يــا   متقاضيان  مي توانند  جهت-٥

  تماس حاصل نمايند. ٠٤٥٣١٨٥٢٠٨٢با شماره تلفن و فاكس 

فــن    شركت مراجعه و يا با شــماره تل زراعتمتقاضيان  مي توانند  جهت  كسب اطالعات  بيشتر در خصوص موضوع مزايده  به امور  -٦ 

  حاصل نمايند. تماس    ٠٤٥٣١٨٥٤٠٢٠

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    -٧  

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 

        ٠آن 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  
الف ، ب  و ج» به صورت جداگانه الك و مهر نموده و هر سه پاكت را در داخل   درسه پاكت« داوطلبان شركت در مزايده  بايستي  پيشنهادات  خود را   -٨

  ياد شده تحويل  نمايند. به آدرسهاي  ١٧/١٢/٩٩رخهموشنبه يك ظهر روز ١٣يك لفاف يا پاكت مناسب الك و مهر شده قرار داده و حداكثر تا ساعت 

بحساب تمركز سپرده شركت به حساب) بصورت فيش مخصوص حساب هاي دولتي فيش واريزي ( نسخه صاحب  يك فقره اصل    :  پاكت الف محتوي:-٩

و يا  ضمانتنامه بانكي ( بمدت اعتبار حداقل  سه مــاه ) در كشاورزي   نزد بانك  IR  ٦٣٠١٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٨٩٦٥٤٨٠٦٩بشماره شباي  ٨٩٦٥٤٨٠٦٩    شماره حساب

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

يــا ره قطعه ، نام بخش و مســاحت  را ضــميمه فــيش بمنظور كنترل صحت واريزي ، شركت كنندگان مكلف هستند ليست قطعاتي كه پيشنهاد قيمت نموده اند با قيد شماتبصره :   

  ضمانتنامه بانكي بدون ذكر قيمت  در پاكت الف قرار داده و ارائه نمايند.

به غير از اصل نسخه صاحب حساب فيش واريزي ، نسخه ديگري داخل پاكت گذاشته و ارائه داده باشد از دور رقابت   بديهي است اگر شركت كننده اي- ٩- ١

  خارج خواهد شد.

كننــدگان بايســتي  لذا شركت بديهي است بازگشايي پاكت هاي ب و ج منوط به برابري فيش ها يا  ضمانتنامه هاي بانكي  با مبالغ تضامين مندرج در پاكت الف خواهد بود.  - ٩- ٢

  .اقدام نمايند ٩مطابق تبصره ذيل ماده 

  

                                                        

  ١ص       نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهرنام و                                                                                                                                               
  

  



 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  پاكت (ب)  محتوي :-١٠

 الزامي است. ارائه كپي شناسنامه و كارت ملي براي شركت كنندگان حقيقي   - ١٠- ١

ركت كنندگان  حقوقي الزامي براي  شو مدارك احراز هويت صاحبان امضاء اساسنامه ، آگهي تاسيس و آخرين تغييرات  در روزنامه رسمي  كپي ارائه - ١٠- ٢

  است.

)و توسط صاحبان امضاي مجاز ، امضاء و مهرنموده () به جزء فرم تعهد و پيشنهاد قيمت (  تمامي صفحات اسناد مزايده و نمونه قرارداد را    شركت كنندگان بايستي- ١٠- ٣

  در پاكت (ب)تحويل نمايند. 

  ان.اصل تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله كاركن- ١٠- ٤

  فرم تعهد و التزام رعايت قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي مربوطه.- ١٠- ٥

  الزامي بوده و در صورت عدم تحويل ، تضامين توديعي به نفع شركت ضبط خواهد شد. ١٠در زمان عقدقرارداد تصوير برابر اصل مدارك خواسته شده در ماده   - ١٠-٦

قيمت خواهد بود كه در اين رابطه پيشنهاددهندگان موظف هستند پس از بررسي دقيق موارد ، پيشنهادات خــود را  نهاد  پيشفقط فرم    محتوي  پاكت (ج) :-١١ 

درج و فرم موصوف نيز توسط افراد مجــاز امضــاء  و ممهــور بــه مهــر  ٢با خط خوانا و بدون قلم خوردگي و به ريال و بدون قيد و شرط به روي پيوست شماره 

  شركت گردد.  

  ماه مي باشد.يكمدت اعتبار پيشنهاد قيمت از تاريخ بازگشايي برابر -١٢

محل  مهمانسراي سرو (  پائين)  شركت واقع  درشهرك شهيد آيت اله  غفاري بازگشايي و مــورد در    عصر  ١٥ساعت   رأس    ١٨/١٢/٩٩    مورخ     شنبهدوپيشنهادات واصله روز     -١٣

نهادهاي واصله مبهم، ناقص، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده كامل و نسخه صاحب حساب   و يادر صورت ارائه چك عــادي ، بــانكي و به پيشبررسي قرار خواهد گرفت  بديهي است 

  ترتيب اثر داده نخواهد شد.  ١٧/١٢/٩٩شنبه مورخ  يكظهر روز  ١٣سفته  و همچنين تحويل، تغييرو  يا پس گرفتن  پيشنهادهاي واصله  بعد ازساعت 

 خريدار خواهد بود .  متعلقه برعهدهو ارزش افزوده  يه كسورات قانوني پرداخت كل -١٧

  مختار است . در هر مرحله از مزايده شركت در رد  يك  و يا كليه  پيشنهادات  -١٨
باشد بعنوان برنده اول    ارائه داده  درصد      ١٤بر حسب عيار  را  تناژ  بيشرين  در هنگام ارزيابی مالی ، مزايده گری که    -١٩
پيشنهادی وی با برنده اول کمتر از مبلغ تضمين  تناژ  قيمت  م خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعالم می شود که تفاوت  اعال

  باشد.
  پس از اعالم نتايج  مزايده سپرده نفرات اول و دوم مزايده نگهداري و بقيه مسترد خواهد شد . -٢٠

وي به  فرآيند ارجاع كار  ير از روزهاي  تعطيل پس از اعالم نتايج مزايده جهت انعقاد قرارداد حاضر نشود سپرده  روز به غ  هفتچنانچه نفر اّول برنده مزايده ظرف مدت  -٢١

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

مورد معامله را  (با اعتبار برابر مدت قرارداد و قابل تمديد تا ارائه تسويه حساب هاي  فرد  برنده  موظف است  يك فقره  ضمانتنامه بانكي  به ميزان حداقل ده درصد مبلغ    -٢٢

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

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

  در صورت عدول برنده از انجام تعهدات خود تضمين انجام تعهدات وي به نفع شركت ضبط خواهد شد.  -٢٣

  پيشنهادها ي واصله  آزاد مي باشد.حضور پيشنهاد دهندگان در جلسه  بازگشائي   -٢٤

معامالت دولت  مصوب ديماه سال    -٢٥ در  دولتي  منع مداخله كاركنان  قانون  نبايد مشمول  در مزايده  كنندگان  پيوست                 ١٣٣٧شركت  بايستي فرم  راستا  باشند و در همين 

  را تكميل ، مهر و امضاء نموده و در پاكت ب ارائه نمايند.   ١شماره 

 مزايده از لحاظ مراحل برگزاري يك مرحله اي مي باشد.  -٢٦

  اعالم هرگونه تغيير در فرايند برگزاري مزايده به پيشنهاد دهندگان بصورت مكتوب و يا تلفني خواهد بود.-٢٧

  اهد شد. نتايج آگهي و برنده حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از باز گشائي پيشنهادات بصورت تلفني ويا مكتوب اعالم خو -٢٨

  مزايده مي باشد. گانپرداخت  هزينه انتشار آگهي بعهده برند-٢٩

دور مزايده حذف    كليه مدارك خواسته شده در پاكت ب  مي بايست توسط صاحبان امضاء مجاز ، مهر و امضاء گردد در غير اينصورت ،مدارك  ، ناقص  تلقي و  از  -٣٠

  خواهد شد. 

  

  ٢ص       نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر                                                                                                                                               



 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بو  -٣١ الزامي  در پاكت ب  شده  ارائه  تمامي مدارك  برابر اصل شده  تحويل  كپي  قرارداد  ، در زمان عقد  برابر اصل مستندات خواسته شده  تقديم  عدم  و در صورت  ده 

 ضمانتنامه يا سپرده شركت در مزايده وي به نفع  شركت وصول خواهد شد. 

از دور مزايده حذف  در ساير پاكت ها ي ارائه شده ، پيشنهاد قيمت شركت كننده مزبور     تناژ  بايستي فقط در پاكت ج ارائه شود در صورت هرگونه اشاره به  تناژپيشنهاد  -٣٢

  و مردود خواهد شد. 

  . د شد.ن پايه باشد در غير اين صورت پيشنهاد نامبردگان مردود اعالم و از دور مزايده حذف خواه تناژپيشنهادي شركت كنندگان نبايد كمتر از  تناژهاي-٣٣

  تعهدات عامل:  - ٣٣

را برابر شرايط اين قـرارداد متكفـل ميگـردد ضـمن عقـد و  اينكه كل امور زراعت راندمان و  و  وريبهره اطالع كامل از سابقه زمين در راستاي افزايش يت و ؤ ر  عامل با  -٣٣-١

نمـوده و به شركت تحويل دهد كه اول از محصول تحويلي عامل ايـن مقـدار بـه نفـع مـزارع برداشـت   %١٤  عيار با چغندر كيلوگرم   ٠٠شود كه مقدار  شرط الزم متعهد مي 

خير در انجام تعهد را كه معادل دو برابرميـزان تعهـدات عامـل در مقابـل أت  و همچنين عامل بايد غرامت عدم انجام تعهد يا  نمايدبه عامل تحويل    ران مقدارمحصول اضافه بر اي

  . تحويلي و يا از تضمينات اخذ شده به نفع شركت پرداخت نمايد باشد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول چغندرمزارع مي 

 ٠٠٠٠كه حصه شركت از بابت ارزش اين قرارداد حداقل معادل وجه مزايده مورخه  تحويل نمايد  %١٤  كيلوگرم چغندر با عيار  ٠٠٠٠٠در هر صورت عامل بايد مقدار    ه :تبصر

  هاي قبل از عقد قرارداد مي باشد. و به اضافه خدمات مكانيزه و نهاده

  تضامين عامل به نفع شركت اقدام خواهد شد.  و  جوايز متعلقه عامل به مزارع ما بقي مبلغ از محلتحويل چغندرقند از سوي  صورت كسر در تبصره :

ريال لحاظ و برآورد شده است. مبناي محاسبه ارزش ريالي چغندر تحـويلي  ٧٦٠٨قند و با قيمت هركيلو    %١٤قرارداد بر مبناي     ٧مقدار چغندر محاسبه شده در ماده     تبصره :

  محاسبه خواهد شد .   ١٣٩٩ - ١٤٠٠قدار چغندر تحويلي و عيار اعالمي كارخانه قند شركت و بر مبناي اعالمي مصوب قيمت شوراي اقتصادي در سال زراعي  بر اساس م

  كليه جوايز چغندر تحويلي به شركت برابر مصوبه شوراي اقتصادي متعلق به عامل مي باشد . تبصره :

ريال بوده كـه در صـورت تغييـرات عيـار تحـويلي و قيمـت  ٧٦٠٨درصد چغندر قند به نرخ هر كيلوگرم   ١٤برنده در مزايده باستناد عيار  تبصره: حصه شركت به ارزش ريالي  

 شوراي اقتصاد در آن مبنا محاسبه و مقدار چغندر تحويلي حصه شركت مالك محاسبه و كسر از چغندر تحويلي عامل خواهد بود.

خســارت  مل به مزرعه به طريقي كه باعث افت در عملكرد شود و اين موضوع از طريق رئيس بخش و مسئول بخش كشاورزي كارخانه قنــد گــزارش شــودصورت عدم رسيدگي عا  در  -٣٣-٢

  و عامل هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.  وارده از محل تضمين و حصه چغندر تحويلي عامل توسط امور مالي محاسبه و در حساب عامل منظور خواهد شد

  گردد.  عامل هيچگونه حق برداشت محصول توليدي را ندارد مگر اينكه مجوز كتبي برداشت از طرف شركت صادر  -٣٣-٣

و  منتخــب عــاملين هــايو برداشت محصول فوق را نــدارد ولــي در صــورت درخواســت ســرگروه  شركت هيچگونه تعهد و مسئوليتي در خصوص تأمين و تحويل ادوات كاشت ، داشت  -٣٣-٤

براساس مصوبه كميسيون معامالت بشرح ذيل بحساب بدهي آنها منظور خواهد شد ، بديهي است چنانچه به دســتگاهها در حــين اســتفاده خســارت   هاي موارد مذكورهزينه  ،بودن ادوات  موجود

  ت.  عمل قرار خواهد گرف   مالك شركت  ر رابطه با ميزان خسارات نظروارد شود مسئوليت آن به عهده تحويل گيرنده خواهد بود و خسارت وارده از مطالبات نامبرده كسر خواهد شد و د

بــرآورد  غيــر اينصــورت براســاس اشــد دربذور استفاده شده صرفاً بايستي از مبادي قانوني تهيه و تأمين گردد و داراي مجوز رســمي از مؤسســه تحقيقــات و اصــالح بــذر و نهــال داشــته ب  -٣٣-٥

  مين و چغندر تحويلي حصه عامل محاسبه و كسر خواهد شد.  خسارت وارده توسط شركت از محل تضا

. را بــدون نقــص و گردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررسي كيفيت و حاصل خيزي از نظر زهداري و ني زاري و درســت بــودن مســاحت و ..عامل متعهد مي  -٣٣-٦

مســاحت زمــين مغــايرت در اعــالم مســاحي مجــدد شــركتي و  ي در هيچ موردي منجمله در موارد ذكر شده را نخواهد داشــت. ضــمناً در صــورتايراد تحويل گرفته و بعداً حق هيچ گونه ادعاي

  باشد.عامل بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن مي ،از طرف شركت موضوع قرارداد

داشت ، برداشت و حمل تا كارخانه قند) محصول چغنــدر قنــد بعهــده عامــل بــوده و تحــت هــر   ،ين و توليد (كاشت  هاي مـربوط به تهيه زمهـزينه  مسئوليت انجام كليه عمليات اجرايي و  -٣٣-٧

  را نخواهد داشت. شركت شرايطي عامل حق استفاده از امكانات

ص ثالث وارد گردد، خسارت وارده از محــل تضــمين و مطالبــات درصورت بروز هرگونه تخلف از طرف عامل و يا نيروهاي تحت امر ايشان كه در اثر آن خساراتي به شركت و يا شخ  -٣٣-٨

  عامل وصول خواهد گرديد. 

هــاي آب را دريچــه دســتكاري تحويل آب طبق دستور العمـل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بوده و تـوسط ميــرآب هر بخش تنظيم خـــواهد شــد و عامــل حـــق  -٣٣-٩

 نخواهد داشت.

هاي مختلف جهت تهيه اراضي چغندرقنــد مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه هايي كه تـوسط شركت، شخـم، يا ديسك و يا سـايـر عمليات (قبل از عقد قرارداد) انجام شده يا نهاده زميـندر    -٣٣-١٠

كســر خواهــد  عامــلحتساب هزينه حمل محاسبه و از محل بهاء چغندر تحويلي هاي تحويلي براساس قيمت خريد و با اباشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـاري شركت و نهـاده 

  ٣ص       صاحبان مجاز امضاء و مهر  نام و نام خانوادگـي                                                                                                                                                                        شد.  
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به شركت تحويل دهد و حق فــروش چغنــدر و پــس چــر چغندرقنــد و  دفعتاً و قرارداد عيناً    ٢  مزارعه را پس از انقضاي مدت قرارداد تعيين شده در ماده   عامل مؤظف است زمين مورد  -٣٣-١١

غير اينصورت خسارت وارده از اين بابت توسط مديريت زراعت و كارخانه قند برآورد و بحســاب عامــل منظــور خواهــد شــد و حق مزارعه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشت در 

واهــد داشــت و شــركت قند توليــدي عامــل نخ ل چغندرچنانچه عامل به هر دليلي چغندر توليدي خود را در مهلت تعيين شده به كارخانه قند تحويل ننمايد كارخانه قند هيچگونه مسئوليتي در قبا

  نمايد.  هاي فوق از عامل مطالبهحق دارد از اين بابت خسارت وارده را براساس برآورد مديريت

 گيــرد و لــذا عامــلر اختيار عامــل قــرار مــيبا توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي صرفاً براي كشت چغندر قند در نظر گرفته شده و به منظور حمايت از زارعين منطقه د  -٣٣-١٢

كالً بعهده عامل بوده و هيچگونه اعتراضي (در هر مقطع زماني) از طرف عامــل مســموع نخواهــد بــود و  باشد و مسؤليت هرگونه عارضه بعد از كشتصرفاً ملزم به كشت محصول چغندر قند مي

 ت. كالً نخواهد داش يا  جزئاً عامل حق تغيير و تبديل چغندر قند به ساير محصوالت را

باشد و در غير اينصــورت خســارت وارده ها و علف هاي هرز و جمع آوري ظروف سموم و غذا و ساير آشغال ميعامل موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات ، بيماري  -٣٣-١٣

هاي كارشناسي در جهت اصول صحيح زراعــت و نيــز تميــز به هر دليلي توصيه مجتمع زراعت شركت از محل مطالبات و تضامين عامل كسر خواهد شد و در صورتي كه عامل  با نظر كارشناس

تســويه  قــرارداد   ٦  براســاس مــاده  بصورت يكجانبــه فســخ نمــوده و را تواند در طول مدت اجراي قرارداد (در هر مقطع زماني) آننگه داشتن مزرعه از علف هاي هرز را اجرا نكند شركت مي

  .    حساب خواهد شد

هــر ه بــ  ر اين خصــوص نخواهــد داشــت ومسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات  موضوع قرارداد كالً بعهده عامل خواهد بود و شركت هيچگونه مسئوليتي د  -٣٣-١٤

ق ت ا  و   ٦٦ جــرايم مــاده  اجتماعي يا اداره كار داير بر پرداخت ديــه يــاصورت حتي اگر در اين خصوص بر عليه شركت يا مديران مربوطه حكم محكوميتي از مراجع قضايي يا سازمان تامين 

  يا حسب مورد مطالبه خواهد شد. اخذ و اًباالسري از عامل رأس   %٢٥   معادل همان مبالغ محكوميتي بعالوه  هاي مالي يا غير مالي صادر گرددساير مجازات

وت شركت انجام مي گيرد به ازاي هر سه نوبت آبياري سنترپيوت مبلغ يــك نوبــت آبيــاري دســتي براســاس مصــوبه كميســيون معــامالت هزينه آبياري باراني مزارعي كه بوسيله سنترپي  -٣٣-١٥

  اعمال و بحساب بدهي عامل منظور خواهد شد.

گرم بوده و همچنين چغندرهاي تحويلي بايد بــدون  ١٥٠كمتر از  وزن هر يك عدد چغندرصلح شده طي اين قرارداد كه بايد حسب شرايط مندرجه ودر موعد معينه تحويل گردد نبايد  -١٦-٣٣

درصورت وجود هر يك از موارد مذكور بهمراه چغندرقند تا حــدي كــه  گل و بقاياي علف هرز و هرگونه مواد اضافي بوده و نيز يخ زده ، قارچ زده و پوسيده نباشدبرگ ، طوقه ، دم ، خاك ،

كه و تخليه چغندر به تشخيص كارخانه قند شركت نگردد وزن آنها محاسبه و بعنوان افت از وزن محموله چغندر تحويلي كســر خواهــد شــد و در صــورتي  موجب ايجاد اختالل در سيستم تحويل

ت گردد شــركت از تحويــل چغنــدر مزرعــه ركميزان افت محموله چغندر تحويلي به حدي باشد كه باعث ايجاد اختالل در سيستم تحويل و تخليه چغندر در كارخانه به تشخيص كارخانه قند ش

يــا نــاقص كيفيــت  هاي فاقدطرف شدن مشكل افت محصول از سوي عامل ، خودداري خواهد نمود كه مفيد سقوط تعهدات قراردادي عامل نيست و هزينه مرجوعه نمودن محموله  مربوطه تا بر

  گردد. و تضامين وي كسر مي  تباشد كه از مطالباچغندرهاي مورد توافق خريداري شده برعهده عامل مي

صورتي كه كارخانه قنــد آمــادگي  قرارداد را تحويل كارخانه قند شركت نمايد و در نمونه چغندرقند موضوع اين ٧ماده  ١١بند اگر به هر دليلي عامل نتواند در موعد مشخص شده در   -١٧-٣٣

چغنــدر صــلح شــده طــي ايــن  (مزارع) به ازاي هر روز ديركرد در تحويل زمين مورد مزارعه و ر صالحديد مديريت شركتتحويل آن را در پس از تاريخ فوق داشته باشد شركت مي تواند بنا ب

اگــر ايــن  يــد وكســر نما يا تضــامين عامــل دفعتــاً مطالبات و، بود از محصول  ريال به ازاي هر هكتار خواهد يك ميليونآن    كه سقف  مبلغي را بعنوان خسارت تأخير در اجراي تعهدات  ،قرارداد  

برداشــت  تحويل آن به انبار شــركت بــا حــق ضمن عقد خارج الزم به شركت وكالت تام االختيار جهت جمع آوري محصول و  روز بطول انجامد عامل با امضاي اين قرارداد و  ١٠تاخير بيش از  

يا كمــي عيــار قنــد آن  يا انهدام محصول در صورت ناكارآمدي و ي از محل محصول يا تضامين وآن بعنوان باالسر بعالوه سي درصد شركت و ... به تشخيص حمل و هزينه مربوط به برداشت و

    ساقط نمود. 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 و

حويلي قبل از تخليه به سيلو قابل بررسي خواهد بود و بعد از تخليه چغندر به سيلو اعتراض وارد نبوده و ارقام مــورد محاســبه همــان اعتراض عامل به وزن، درصد افت و عيار چغندرقند ت  -١٨-٣٣

  لب و ساقط نمود.در خصوص موارد فوق از خود س  ، ضمن عقد خارج الزم، عددي خواهد بود كه در قبوض رسمي شركت درج شده است و عامل حق اعتراض بعد از تخليه به سيلو را

  باشد.و غيره بعهده عامل مي  اشخاص مزارعه از احشام و حفاظت از مزارع مورد  -٣٣-١٩

در هــيچ  ،صورت ورود خسارت ادعاي عامل به اســتناد عــدم اطالعــات مكفــي اطالع كامل در زمينه علوم و فنون كشت و زرع چغندر را دارد و در  اصل بر اين است كه عامل ، علم و  -٣٣-٢٠

  اداري مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت.  رجع قضايي وم

  . كندعامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث اعم از جاني يا مالي وارد مي  -٣٣-٢١

  عهده عامل مي باشد. ير آن برپرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظا  -٣٣-٢٢

كافه خيارات قانوني از جملــه خيــار غــبن ولــو در اعلــي درجــه را در  عامل ضمن قبول بندهاي فوق ضمن عقد خارج الزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نسبت به مفاد اين قرارداد و  -٣٣-٢٣

  نمايد.حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مي

  ٤ص       صاحبان مجاز امضاء و مهر نام و نام خانوادگـي    
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كــه بايــد در  باشــدعهده عامــل مــي ميزان الزم در كشاورزي مكانيزه بر بذر به تعداد و آهن، ديسك، كمباين و كود و قبيل تراكتور، گاو آالت كشاورزي ازماشين تامين كليه ادوات و  -٣٣-٢٤

  نمايد.  پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و استفاده   ي و بذرآغاز كاشت و هنگام برداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زن

جلــوگيري از آفــات احتمــالي  سمپاشي بــه منظــور آوري محصول، حمل محصول به انبار مزارع وسازي، وجين، جمعهاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني، آماده كليه هزينه  -٣٣-٢٥

    هزينه عامل مي باشد.  عهده و  محصول و غيره بر مواظبت، نگاهداري مزرعه و و  از حفاظتهاي ناشي  هزينه  ولو به صورت هوايي و

 اخــذ و از عامل نقداً و عيناً كه صادره از سوي مزارع) يا ماشين يا خدمات فوق با اخذ هزينه (برابر فاكتور كاال هر يك از وجود امكانات كافي در مزارع در صورت درخواست عامل و  :  تبصره 

بديهي است اين بند مــوجبي جهــت ، شودتسويه حساب مي گرددكسر مي و شده توسط عامل وضع فروش پيش محل ثمن محصول  از و به حساب بدهي وي منظور  مزارع  ر صورت موافقتد  يا

  تامين كاال يا ماشين يا خدمات موضوع آن براي مزارع نيست.  ايجاد تعهد

صلح قطعي نمود را حداكثر ظرف مدت پنج روز به انبار كارخانــه  هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه خود را كه طي اين قرارداد عامل مكلف و متعهد است پس از برداشت  -٣٣-٢٦

  مزارع تحويل و تسليم نمايد.    قند

غير مالي قــراردادي منــدرج در ايــن قــرارداد كوتــاهي يــا  انجام تعهدات مالي و وچنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه را ترك كند و يا آنكه در تامين    -٣٣-٢٧

  برداشت تضامين از سوي مزارع قابل فسخ خواهد بود.   ضبط و امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و

دد، مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجــاي عامــل آنــرا بجــا آورد يــا فسخ گر يا اين مزارعه ابطال يا منفسخ و  ،در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره    -٣٣-٢٨

هاي مذكور عالوه بر اصل آن خواهــد بــود كــه تمــامي هزينه باالسري هزينه %٣٠سر كهاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل با انجام دهد و هزينه  رأساً

    خصوص را ضمن شرط الزم خارج از خود سلب نمود.  در اين عامل حق اعتراض  شود واعمال مي  محاسبه و از سوي شركت تشخيص و  غاين مبال

حــق دارد عمــل را بــه كســي  د لــيكن مــزارعاگر بنا به جهات مختلفه مزارعه بعد از ظهور ثمره فسخ شود هر يك از مزارع و عامل به نسبتي كه بين آنها مقرر بوده شريك در ثمره هستن  -٣٣-٢٩

هزينــه  %٣٠بــا كســر  ،از قسمت سالم محصول  %٥٠خواهد نمود و عامل مستحق  هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافتو هزينه انجام دهد ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأساً

خصــوص را ضــمن شــرط الزم  عامــل حــق اعتــراض در ايــن اعمال ميشــود و محاسبه و از سوي شركت تشخيص و مبالغباالسري هزينه هاي مذكور عالوه بر اصل آن خواهد بود كه تمامي اين 

  .  خارج  از خود سلب نمود

  بقا نمايد.   اهكتار ر  ربراي هموضوع قرارداد (تعهدات عامل)   كند يا آنرا به اخذ مبلغ پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله در  -٣٣-٣٠

بــه عبــارت ديگــر عامــل حــق  .نفر شريك شود چون تمامي آن را به صلح قطعي واگذار كرده اســت عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با حتي يك  -٣٣-٣١

  يندگي، صلح حقوق و وكالت و غيره ندارد.  مشاركت، نما  تانتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صورت ولو به صور

و پرداخت هزينه آن بعهده عامل مي باشد ولي صرف نظر از انجام و يا عدم انجام بيمه مذكور، در صورت بروز هرگونــه باليــاي طبيعــي  انجام بيمه مناسب محصول موضوع اين قرارداد  -٣٣-٣٢

و آفات و امراض و يا بدسبزي و غيره مزارعه (شركت) هيچگونه مسئوليتي نخواهد داشت و عامل هر گونه ادعــا و اعتــراض نســبت بــه گي  و حوادث غير مترقبه اعم از سيل ، تگرگ ، سرما زده 

ارداد در ايــن صــورت بــه تشــخيص ات ناشــي از ايــن قــرنهاده ها و يا بذر و يا ساير اقالم تحويلي به عامل بعنوان قيمت غير نقدي ثمن را در حال و آينده از خود سلب و ساقط مي نمايد و خســار

  مزارعه از تضامين عامل و يا ضامن او مطالبه و اخذ خواهد شد.

بكــارگيري نمــوده و نســبت بــه  عامل متعهد ميگردد به ازاي هر پنجاه هكتار بايستي از طريق سازمان نظام مهندسي يك نفر كارشناس كشاورزي جهــت نظــارت كليــه عمليــات زراعــي  -٣٣-٣٣

  كارشناس فوق را ندارد.قوق كارشناس مربوطه برابر قوانين كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايد و ضمناً شركت هيچ گونه تعهدي نسبت به پرداخت و بكارگيري و ... ، پرداخت حق و ح

  اقدام نمايند.  ٣٧-٣٥هكتار بايد مشتركاً تا سطح فوق نسبت به موضوع بند    ٥٠عاملين داراي قطعات كمتر از تبصره:  

   عهده عامل است طول مدت قرارداد بر در هاي مصرفي تحويلي قبل و نهاده خدمات مكانيزه و برداشت و داشت و  ،هزينه و اجراي عمليات زراعي مربوط به كاشت - ٣٣- ٣٤

دريافت خواهد شد كه در زمان تسويه حساب  ازاي هر هكتارعلي الحساب به  بصورتزمان عقد قرارداد مبلغ پنجاه ميليون ريال كه بابت نهاده هاي تحويلي و خدمات ارائه شده و ... در  

  محاسبه و اعمال خواهد شد  .

  افرادي كه عليه شركت پرونده حقوقي داشته باشد حق شركت در مزايده را نخواهند داشت. - ٣٤- ٣٤

  نحوه واگذاري و كليه شرايط مورد معامله براساس نمونه قرارداد پيوستي خواهد بود.-٣٥-٣٣

  ت شركت:تعهدا- ٣٤

مزارعــه  ي مشابه بصــورت اســتيجاري يــاشركت با عامل دقيقاً مشابه سايـر زارعيـن بخش خصـوصي عمـل خـواهد نمود و به شرط داشتن امكان تحويل، فقط بذر به ازاي هر هكتار اراض  -٣٤-١

  .  شده براي شركت) محاسبه و اعمال خواهد شد  (قيمت تمام  شركت به عامل تحويل داده خواهد شد و بهاي آن به نرخ خريد و بعالوه هزينه حمل

    باشد.عهده شركت مي بر  ١٣٩٩-١٤٠٠ برداري شبكه آبياري و زهكشي مغان در سال زراعيهزينه پرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براساس تعرفه آب بهاء شركت بهره   -٢-٣٤

كار تشويقي مصوب شركت محاســبه و پــس از  و لحاظ ساز با ١٣٩٩-١٤٠٠ براساس قيمت مصوب دولت در سال زراعي تحويلي به شركت و همچنين ساير امتيازات متعلقه بهاي چغندر  -٣-٣٤

  .پرداخت خواهد شد معادل حصه طرفين محاسبه و  كسر كسورات قانوني و حصه شركت از بهاي چغندر تحويلي

 

  قرائت شد مورد تاييد است.                                                                                                                                                                                                                                                   

  ٥نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر                               ص                                                                                                                                                             
  



 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  
  
 
  
  

  »  ٢٢/١٠/١٣٣٧دولت و ... درمعامالت دولتي مورخه  « تعهدنامه پيشنهاددهنده در مورد عدم شمول قانون منـع مداخله كاركنان

  

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

ماه   دي  مصوب  دولتي  معامالت  در  دولت  ،  نمي  ١٣٣٧كارمندان  برسد  ثبات  با  موضوع  اين  خالف  چنانچه  و  باشد 

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

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

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

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   اثر فسخ پيمان و تأخير اجراي كار  كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و خسارات وارده در 

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

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

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

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

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

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

  

  تاريخ      نام پيشنهاد دهنده                                       

 نهاد دهنده:نام و نام خانوادگي و سمت و امضاء صاحبان امضاء و تعهد آور و مهر پيش               

 
  
  
  

  ٦ص       ء و مهرنام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضا                                                                                                                                                                                                        
  
  
  

 ١پيوست شماره 



 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
 

  فرم  تعهدنامه رعايت قانون مبارزه با پولشويي                                                                             
 فرم اشخاص حقيقي :  

  

----------------كد ملي---------- شهر-----از حوزه صادره -------داراي شماره شناسنامه ------/ ----/------متولد ------- فرزند -------------اينجانب

---------  

----------------به نشاني   ------------ شاغل به شغل  ----------------------------------------------- ساكن در نشاني 

 ---------------------  

--------------------- كدپستي   ------------------- ------------ همراه  ---------------------شماره تماس همراه و ثابت: 

------------------  

 -----------------------------------كد اقتصاد  

  
   

  

  

  فرم اشخاص حقوقي : 
  

--------  ----------- با شناسه ملي ------- در اداره ثبت شهرستان   ---------مورخ ----------به شماره ثبت  --------------- شركت/موسسه 

- 

-  

-----------شهر--------- صادره ازحوزه  ------- داراي شماره شناسنامه  ---- / --- /---- متولد------ فرزند ------------ با نمايندگي آقاي/خانم  

--  

  ---------------------   ------------------------------------ نشاني :  ---------- بعنوان-   --  ------------- كد ملي 

  

                              ------------------------------- شماره تماس همراه :   ---------------------فاكس :  ----------------------- تلفن ثابت : 

    

  --------------------------كد اقتصادي :  --------------------------------------------------------- كد پستي: 

   

--------------پالك   ------------- كوي   - ------------- خيابان  ----------- شهرستان ---------- اقامتگاه قانوني شركت / مؤسسه : استان

-  

  

مجلس شوراي اسالمي و آئين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي آن ، بدينوسيله متعهد و ملتزم مي شوم   ٨٦/ ٠٢/١١با توجه به قانون مبارزه با پولشويي مصوب 

  پولشوئي گردد ، خودداري نمايم.ضمن رعايت مواد قانون ياد شده و مقررات مربوطه از هر گونه اقدامي كه منجر به 
  

  -------------------------------- محل مهر و امضاء مجاز شركت                                                                                                                      
 ----------------------------------------محل امضاء شخص حقيقي                                                                                                                      

  
 
  
  
  
  
  
  
  

 ٧ص

  
  

                                                 



 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                     

                     ((فرم تعهد و پيشنهاد قيمت ))                           
  

ــه شـــماره ملـــي      ــه                                                             اينجانـــب /ايـــن شـــركت                         فرزنـــد                ش ش                 صـــادره از             بـ ثبـــت شـــده بـ

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

بــه  شــماره                         يــك فقــره ضــمانتنامه بــانكي  يــا اصــل  فــيش  واريــزيشــرايط منــدرج در اســنادمزايده فــوق  وارائــه     با  قبول كليــهممهور به مهر گرديده است و  

ذيل اعالم جدول  موضوع  مزايده بشرح  د را  برايپيشنهاد قيمت  خو  ،                                                     بمبلغعهده   بانك                شعبه                                

  ميدارم.
 

مضاء 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 مزايده  و نمونه قرارداد پيوست كه ا

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

 برگ شرايط تسليم نمايم./

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

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

  

 تلفن تماس:          نشاني :                                                                             كد  پستي:                                
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  ٢پيوست شماره 



 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٣٩٩-١٤٠٠سال زراعي هكتار  ٥٤٤.٢در سطح قطعات پيشنهادي براي كشت مشاركتي چغندرقند مرحله دوم 

  قطعه و بلوك   بخش  رديف
مساحت  

  (هكتار) 

مقدار پايه چغندر قند با  

در هر هكتار   ١٤عيار 

  (كيلوگرم) 

مبلغ تضمين شركت  

  به ريال   در مزايده

مقدار پيشنهادي به عدد 

  در هر هكتار (كيلوگرم) 

مقدار پيشنهادي به حروف در  

  هر هكتار (كيلوگرم) 

١ 

 يك

١٠٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ١٣/٣ ٦-٦٠٠     
١٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ١٩٧١٦ ١٥/٩ ٣-٦١٢ ٢     

١٢٦.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ١٦/٨ ٦-٦٢١ ٣    

١٠٩.٠٠٠.٠٠  ١٩٧١٦ ١٤/٥ ٥-٦٠٠ ٤    

٥ * ٥٢٢-٢  ١١٥.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ١٥/٣    

٦ * ٥٢٢-٣  ٦١.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ٨/١    

٧ 
 دو

١٩٧.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ٢٦/٣ ٢-٦٠٣     
٠٨٦.٠٠٠.٠٠  ١٩٧١٦ ١١/٤ ٦-٦٠٥ ٨     

      ١٨٣.٠٠٠.٠٠٠ ١٩٧١٦ ٢٤/٤ ١-٨٠٧ سه  ٩

١٠ 

 چهار
١٣٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ١٧/٣ ٢-١١٢     

١٤٠.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠٣٧٣ ١٨ ١-١٦٧ ١١    

١٢ * ١٠٤-٣  ٢٥٧.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠٣٧٣ ٣٣/١    

١٣ 

 پنج

٥١.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ٦/٣ ١-١٤٦     
١٤ * ١٣٧- ٥  ١٢٤.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ١٥/٥     
١٥ * ١٣٧- ٤  ١٦٨.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ٢١     
١٦ * ١٤٦- ٤  ١٢٢.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ١٥/٢     
١٧ 

 شش 
* ٦٢٢- ٠٠- ١  ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ٢٥     

١٨ * ٦٤٥- ٠٠- ١  ١٧٦.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ٢٢    

     ٢١٧.٠٠٠.٠٠٠  ٢٠٣٧٣ ٢٨ ٣-٦٠٠٢ هفت ١٩

٢٠ 
 هشت

١٦٠.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ٢٠ ٥-٣٠٢٢   
  

٨.٠٠٠.٠٠٠١١  ١٩٧١٦ ١٥/٧ ٣-٣٠٢٤ ٢١    
٢٢ 

 نه
* ٩١٢-٢  ٢٠٠.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ٢٤/٩     

٢٣ * ٩١٢-٣  ٩٧.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ١٢/١    

٢٤ 

 ده

١٤١.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ١٨/٨ ١-١٠٠     
٧٥.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ١٠ ٢-١٣١ ٢٥    

٧٧.٠٠٠.٠٠٠  ١٨٤٠١ ١١ ٣-١٣٥ ٢٦    

١٤٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ١٨/٦ ١-١٣٣ ٢٧    

٨٤.٠٠٠.٠٠٠  ١٨٤٠١ ١٢ ١-١٣٤ ٢٨    

٩٢.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ١١/٥ ٢-١٢٠ ٢٩    

١٥٠.٠٠٠.٠٠٠  ١٩٧١٦ ٢٠ ٢-١٣٠ ٣٠    

١٧٨.٠٠٠.٠٠٠  ٢١٠٣٠ ٢٢/٢ ٣-١٠٣ ٣١    
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 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )) مشاركتي چغندر قند بهاره  قرارداد نمونه  ((

 بشرح ذيل بين شركت كشت و صنعت و دامپروري مغـان بعنـوان شـركت يـااساس آگهي مزايده محلي و صورتجلسه كمسيون معامالت و توافقات بعمل آمده   اين قرارداد بر

  …… بـه اقامتگـاه قـانوني و انتخـابي:  …… كد پستي:و   .……به شماره ملي:   ..…متـولـد:   مغانصادره از:  ..…بشماره شناسنامه:   ..… فرزند:  ..……ديگر آقاي: طرف  از، مزارع 

 منعقد گـرديد. كه از اين پس در اين قرارداد عامل در كشت و صنعت و دامپروري مغان    ..… : تلفن

  : مـوضـوع قــرارداد:   ١ماده  

 ، يت نموده و با وقوف كامل از محل وقـوعرؤ مزارعه را ملكي مزارع كه عامل مورد شماره  ........  هاي  به قطعه بلوك    ……هكتار زمين در بخش      .……مزارعه در سطح    - ١

در معرض مزارعه قرار گرفته و بر حسب اقـرار بـراي  بهاره قند چغندر براي زراعت حدود و مشخصات قبول و اقرار به تصرف و قبض مورد مزارعه كرده و مورد مزارعه صرفاً

  زرع مقصود قابل است. 

  باشد. مي  برابر شرايط مندرج در اين قرارداد تحويل آن به كارخانه قند مغان (شركت) و  در زمين صدرالذكرر قند توليد شده چغندصلح قطعي حصه عامل از محصول  - ٢

  : مدت قرارداد: ٢ماده  

  خواهد بود.  ٣٠/٠٨/١٤٠٠لغايت انعقاد قرارداد    قرارداد از تاريخ مدت

  طرفين نخواهد بود. حقوق يا خسارات احتمالي   مانع مطالبه مدت قرارداد انقضاي

  قطعي حصه عامل: : صلح ٣  ماده 

را بـه شـركت  منفعـت گرديد تمامي حصه خود از اين قرارداد مزارعه اعم از عـين و  يبطور شفاهي جار المجلس و ضمن عقد صلح معوض خارج الزم كه صيغه آن في   عامل

براسـاس چغنـدر تحـويلي اعالمـي در آگهـي مزايـده مورخـه خـالص محصـول) تحـويلي عامـل چغندر قند (با وزن  صلحلامال شركت  و   (مزارع) بصورت قطعي واگذار نمود

مورد موافقت طرفين براساس شروط مندرج در اين قرارداد هاي عملياتي انجام شده قبل از عقد قرارداد به نرخ مصوبه كميسيون معامالت شركت و با اعمال هزينه   ٠٠٠٠٠٠٠٠

  د.نمايخود به عامل پرداخت مي  گرفت محاسبه و پس از كسرحصه  قرار

 : نحوه محاسبه و دريافت مبلغ قرارداد:   ٤ماده  

كه بابت    عهده عامل است طول مدت قرارداد بر در هاي مصرفي تحويلي قبل و نهاده خدمات مكانيزه و برداشت و داشت و  ،هزينه و اجراي عمليات زراعي مربوط به كاشت 

دريافت خواهد شد كه در زمان تسويه حسـاب محاسـبه و  زمان عقد قرارداد مبلغ پنجاه ميليون ريال بابت علي الحساب به ازاي هر هكتارشده و ... در نهاده هاي تحويلي و خدمات ارائه 

  اعمال خواهد شد  .

  نحوه پرداخت بهاي چغندر قند تحويلي::  ٥ماده  

  ئيد مديركارخانه قند رسيده باشد مبلغ حصه عامـل از طريـق امـور مـالي شـركت بـه شـماره حسـابشركت پس از دريافت گزارش ميزان چغندر قنـد خالص تحويلي كه به تأ

كـه بصـورت غيرنقـدي در محاسبه و پس از كسر بخشـي از ثمـن نزد بانك كشاورزي بر اساس قيمت مصوب دولت و يا ساير مراجع ذيصالح پس از كسر حصه خود    ٠٠٠٠٠

يم و به امضاي طـرفين كـه بـه دعم از بذر و ... خدمات ارائه شده از سوي شركت در اثناي مدت قرارداد كه طي اسناد و مدارك مثبته تقهاي تحويل شده به عامل اقالب نهاده

  د. پرداخت خواهد نموو توسط امور مالي شركت منزله توافق بوده 

  . كشت و صنعت و دامپروري مغان مي باشد محموله ارسالي گزارش برگ باسكول كارخانه قند شركت و عيار مالك تعيين وزن  :  تبصره 

  :  : تضمين قرارداد ٦ماده  

هاي تحويلي و همچنين در قبال اخذ بخشي از ثمن كه بصورت غيـر نقـدي و خـدمات تحويـل ميشـود و اجـراي كليـه عامل جهت تضمين اجراي صحيح مفاد قرارداد و نهاده

كه در صورت عدم ايفـاي  نمايدريال نزد شركت توديع مي   ٠٠٠جمعاً به مبلغ    سفتهفقره      ٠٠٠محصول نگردد    رتعهدات قراردادي در مواعد مشخصه به نحويكه موجب نقص د

مالك عمل و مورد پذيرش عامـل خواهـد بـود و عامـل حـق  هاي فـوق به نفـع شركت وصـول خواهد شد و در اين زمينـه نظر شركتكل مبلغ مندرج در سفته  ،تعهدات وي

حق مطالبه كليه حقوق مندرج در اين قرارداد حتي پس از پايان قرارداد و تسويه حساب كامـل   راض آتي در اين خصوص را از خود سلب و اسقاط مينمايد.هرگونه ادعا و اعت

 ،تناد به گذشت زمان و تسويه حسابتواند با اسباشد و نمي و استرداد كسورات قانوني و تضمينات و غيره به هر دليل براي شركت محفوظ بوده و عامل مكلف به ايفاي آن مي 

   ادعاي عدم مسئوليت نمايد.
  

  

      ١٠ص نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر
     



 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  : تعهدات عامل: ٧  ماده 

ط اين قـرارداد متكفـل ميگـردد ضـمن عقـد و را برابر شراي اينكه كل امور زراعت  راندمان و   و   ورياطالع كامل از سابقه زمين در راستاي افزايش بهره  يت و ؤ ر  عامل با  - ٧- ١

نمـوده و به شركت تحويل دهد كه اول از محصول تحويلي عامل ايـن مقـدار بـه نفـع مـزارع برداشـت    %١٤    عيار  با  چغندر  كيلوگرم    ٠٠٠٠شود كه مقدار  شرط الزم متعهد مي 

خير در انجام تعهـد را كـه معـادل دو برابرميـزان تعهـدات عامـل در مقابـل أت عدم انجام تعهد ياهمچنين عامل بايد غرامت  نمايدبه عامل تحويل    رامحصول اضافه بر اين مقدار

  . تحويلي و يا از تضمينات اخذ شده به نفع شركت پرداخت نمايد باشد بعنوان جريمه از محل توليدات محصول چغندرمزارع مي 

كه حصه شركت از بابت ارزش اين قـرارداد حـداقل معـادل  تحويل نمايدعالوه بر پيش پرداخت   %١٤   ياركيلوگرم چغندر با ع  ٠٠٠٠٠در هر صورت عامل بايد مقدار    تبصره :

  هاي قبل از عقد قرارداد مي باشد. و به اضافه خدمات مكانيزه و نهاده ٠٠٠٠٠٠٠٠٠وجه مزايده مورخه 

  تضامين عامل به نفع شركت اقدام خواهد شد.  و  جوايز متعلقه حلتحويل چغندرقند از سوي عامل به مزارع ما بقي مبلغ از م صورت كسر در تبصره :

ريال لحاظ و برآورد شده است. مبناي محاسبه ارزش ريالي چغندر تحـويلي  ٧٦٠٨قند و با قيمت هركيلو    %١٤قرارداد بر مبناي     ٧مقدار چغندر محاسبه شده در ماده     تبصره :

  محاسبه خواهد شد .   ١٣٩٩ - ١٤٠٠ي كارخانه قند شركت و بر مبناي اعالمي مصوب قيمت شوراي اقتصادي در سال زراعي  بر اساس مقدار چغندر تحويلي و عيار اعالم

 كليه جوايز چغندر تحويلي به شركت برابر مصوبه شوراي اقتصادي متعلق به عامل مي باشد . تبصره :

ر عملكرد شود و اين موضوع از طريق رئيس بخش و مسئول بخش كشاورزي كارخانه قند گزارش صورت عدم رسيدگي عامل به مزرعه به طريقي كه باعث افت د  در  - ٧- ٢

  و عامل هيچگونه اعتراضي نخواهد داشت.  خسارت وارده از محل تضمين و حصه چغندر تحويلي عامل توسط امور مالي محاسبه و در حساب عامل منظور خواهد شد شود

  گردد.  توليدي را ندارد مگر اينكه مجوز كتبي برداشت از طرف شركت صادرعامل هيچگونه حق برداشت محصول  - ٧- ٣

 هـايو برداشت محصـول فـوق را نـدارد ولـي در صـورت درخواسـت سـرگروه شركت هيچگونه تعهد و مسئوليتي در خصوص تأمين و تحويل ادوات كاشت ، داشت  - ٧- ٤

راساس مصوبه كميسيون معامالت بشرح ذيل بحساب بدهي آنها منظور خواهد شد ، بـديهي اسـت چنانچـه بـه ب هاي موارد مذكورهزينه ،و موجود بودن ادوات  منتخب عاملين

د و در رابطـه بـا ميـزان دستگاهها در حين استفاده خسارت وارد شود مسئوليت آن به عهده تحويل گيرنده خواهد بـود و خسـارت وارده از مطالبـات نـامبرده كسـر خواهـد شـ

  ت. عمل قرار خواهد گرف  كمال شركت  خسارات نظر

 غير اينصورت براساس اشد دربذور استفاده شده صرفاً بايستي از مبادي قانوني تهيه و تأمين گردد و داراي مجوز رسمي از مؤسسه تحقيقات و اصالح بذر و نهال داشته ب  - ٧- ٥

  كسر خواهد شد. برآورد خسارت وارده توسط شركت از محل تضامين و چغندر تحويلي حصه عامل محاسبه و 

. را گردد زمين مورد مزارعه را با آگاهي و رويت كامل و بعد از بررسي كيفيت و حاصل خيزي از نظر زهداري و ني زاري و درست بودن مسـاحت و ..عامل متعهد مي   - ٧- ٦

اعـالم مساحي مجـدد شـركتي و  را نخواهد داشت. ضمناً در صورت بدون نقص و ايراد تحويل گرفته و بعداً حق هيچ گونه ادعايي در هيچ موردي منجمله در موارد ذكر شده

  باشد.عامل بدون حق اعتراض ملزم به قبول آن مي  ،از طرف شركت مساحت زمين موضوع قراردادمغايرت در 

تا كارخانه قند) محصول چغندر قند بعهده عامل بوده داشت ، برداشت و حمل  ،هاي مـربوط به تهيه زمين و توليد (كاشت هـزينه  مسئوليت انجام كليه عمليات اجرايي و   - ٧- ٧

  را نخواهد داشت. شركت و تحت هر شرايطي عامل حق استفاده از امكانات

رده از محـل درصورت بروز هرگونه تخلف از طرف عامل و يا نيروهاي تحت امر ايشان كه در اثر آن خساراتي به شركت و يـا شـخص ثالـث وارد گـردد، خسـارت وا  - ٧- ٨

  ين و مطالبات عامل وصول خواهد گرديد. تضم

 دسـتكاري تحويل آب طبق دستور العمـل شركت بهره برداري از شبكه آبياري و زهكشي مغان بوده و تـوسط ميـــرآب هـر بخـش تنظـيم خــواهد شـد و عامـل حــق  - ٧- ٩

  هاي آب را نخواهد داشت.دريچه

هـاي مختلـف جهـت تهيـه اراضـي چغندرقنـد مـورد يا سـايـر عمليات (قبل از عقد قرارداد) انجام شده يا نهـادههايي كه تـوسط شركت، شخـم، يا ديسك و در زميـن  - ٧- ١٠

هاي تحويلي براساس قيمت خريد و با احتسـاب هزينـه حمـل محاسـبه و از محـل استفاده قرار گرفته باشد هزينه عمليات انجام شده براساس تعرفه هاي جـاري شركت و نهـاده

  كسر خواهد شد.  عاملتحويلي  بهاء چغندر

  

         ١١ص نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر



 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به شركت تحويل دهد و حق فروش چغندر و پس چـر  دفعتاً و  قرارداد عيناً  ٢ مزارعه را پس از انقضاي مدت قرارداد تعيين شده در ماده  عامل مؤظف است زمين مورد  - ٧- ١١

و عه دادن زمين مورد مزارعه را به غير نخواهد داشت در غير اينصـورت خسـارت وارده از ايـن بابـت توسـط مـديريت زراعـت و كارخانـه قنـد بـرآورد چغندرقند و حق مزار

هيچگونه مسئوليتي در قبـال  قند بحساب عامل منظور خواهد شد و چنانچه عامل به هر دليلي چغندر توليدي خود را در مهلت تعيين شده به كارخانه قند تحويل ننمايد كارخانه

  نمايد. هاي فوق از عامل مطالبهقند توليدي عامل نخواهد داشت و شركت حق دارد از اين بابت خسارت وارده را براساس برآورد مديريت چغندر

- نظور حمايت از زارعين منطقه در اختيار عامـل قـرار مـي با توجه به اينكه زمين مذكور با رعايت تناوب زراعي صرفاً براي كشت چغندر قند در نظر گرفته شده و به م  - ٧- ١٢

كالً بعهده عامل بوده و هيچگونه اعتراضي (در هر مقطـع زمـاني) از  باشد و مسؤليت هرگونه عارضه بعد از كشتصرفاً ملزم به كشت محصول چغندر قند مي   گيرد و لذا عامل

 كالً نخواهد داشت.  يا جزئاً ر قند به ساير محصوالت راطرف عامل مسموع نخواهد بود و عامل حق تغيير و تبديل چغند

باشد و در غير اينصورت ها و علف هاي هرز و جمع آوري ظروف سموم و غذا و ساير آشغال مي عامل موظف به رعايت بهداشت مزرعه از نظر كنترل آفات ، بيماري  - ٧- ١٣

هاي كارشناسي در جهـت ات و تضامين عامل كسر خواهد شد و در صورتي كه عامل به هر دليلي توصيهمجتمع زراعت شركت از محل مطالب  خسارت وارده با نظر كارشناس

بصـورت يكجانبـه  را تواند در طول مدت اجراي قرارداد (در هر مقطع زماني) آناصول صحيح زراعت و نيز تميز نگه داشتن مزرعه از علف هاي هرز را اجرا نكند شركت مي 

  .    تسويه حساب خواهد شد  قرارداد   ٦  ادهبراساس م فسخ نموده و 

ر اين خصوص نخواهـد مسئوليت هر گونه حوادث ناشي از كار در رابطه با انجام عمليات  موضوع قرارداد كالً بعهده عامل خواهد بود و شركت هيچگونه مسئوليتي د  - ٧- ١٤

طه حكم محكوميتي از مراجع قضايي يا سازمان تامين اجتماعي يا اداره كـار دايـر بـر پرداخـت هر صورت حتي اگر در اين خصوص بر عليه شركت يا مديران مربوه ب داشت و 

يا حسب مورد مطالبـه  اخذ و  اًباالسري از عامل رأس  %٢٥  معادل همان مبالغ محكوميتي بعالوه هاي مالي يا غير مالي صادر گرددق ت ا  و ساير مجازات    ٦٦  جرايم ماده  ديه يا

  خواهد شد.

براسـاس مصـوبه هزينه آبياري باراني مزارعي كه بوسيله سنترپيوت شركت انجام مي گيرد به ازاي هر سـه نوبـت آبيـاري سـنترپيوت مبلـغ يـك نوبـت آبيـاري دسـتي   - ٧- ١٥

  كميسيون معامالت اعمال و بحساب بدهي عامل منظور خواهد شد.

گرم بوده و همچنين چغنـدرهاي  ١٥٠ب شرايط مندرجه ودر موعد معينه تحويل گردد نبايد كمتر از وزن هر يك عدد چغندرصلح شده طي اين قرارداد كه بايد حس  - ١٦-١٦

درصورت وجود هر يـك از مـوارد  گل و بقاياي علف هرز و هرگونه مواد اضافي بوده و نيز يخ زده ، قارچ زده و پوسيده نباشدتحويلي بايد بدون برگ ، طوقه ، دم ، خاك ،

وزن قند تا حدي كه موجب ايجاد اختالل در سيستم تحويل و تخليه چغندر به تشخيص كارخانه قند شركت نگردد وزن آنهـا محاسـبه و بعنـوان افـت از مذكور بهمراه چغندر

خليه چغندر در كارخانه ت محموله چغندر تحويلي كسر خواهد شد و در صورتيكه ميزان افت محموله چغندر تحويلي به حدي باشد كه باعث ايجاد اختالل در سيستم تحويل و 

طرف شدن مشكل افت محصول از سوي عامل ، خودداري خواهد نمود كه مفيـد سـقوط  به تشخيص كارخانه قند شركت گردد شركت از تحويل چغندر مزرعه مربوطه تا بر

و  باشـد كـه از مطالبـاتق خريـداري شـده برعهـده عامـل مـي يا ناقص كيفيت چغندرهاي مورد توافـ هاي فاقدتعهدات قراردادي عامل نيست و هزينه مرجوعه نمودن محموله

    گردد. تضامين وي كسر مي 

صـورتي كـه كارخانـه  چغندرقند موضوع اين قرارداد را تحويل كارخانه قند شركت نمايـد و در ٧ماده  ١١بند اگر به هر دليلي عامل نتواند در موعد مشخص شده در   - ١٧-١٧

(مزارع) به ازاي هر روز ديركرد در تحويل زمين مـورد مزارعـه  ز تاريخ فوق داشته باشد شركت مي تواند بنا بر صالحديد مديريت شركتقند آمادگي تحويل آن را در پس ا

يا  مطالبات و ، لبود از محصو ريال به ازاي هر هكتار خواهد يك ميليونآن  كه سقف  مبلغي را بعنوان خسارت تأخير در اجراي تعهدات  ،چغندر صلح شده طي اين قرارداد    و 

ضمن عقد خارج الزم به شركت وكالت تـام االختيـار جهـت جمـع  روز بطول انجامد عامل با امضاي اين قرارداد و   ١٠اگر اين تاخير بيش از    كسر نمايد و   تضامين عامل دفعتاً

آن بعنوان باالسري از محل محصول  بعالوه سي درصد شركت و  خيص... به تش  حمل و   برداشت هزينه مربوط به برداشت و   تحويل آن به انبار شركت با حق  آوري محصول و 

 آينده و  خصوص را در حال و  حق هرگونه اعتراض در اين نمود و  اخذ غرامت از عامل تفويض يا كمي عيار قند آن و  يا انهدام محصول در صورت ناكارآمدي و  يا تضامين و 

   ساقط نمود. خود سلب و  از هر بابت را از

وارد نبـوده و ارقـام  اض عامل به وزن، درصد افت و عيار چغندرقند تحويلي قبل از تخليه به سيلو قابل بررسي خواهد بود و بعد از تخليه چغندر به سـيلو اعتـراضاعتر  - ١٨-١٨

در خصـوص مـوارد  عقد خـارج الزم، ، ضمن مورد محاسبه همان عددي خواهد بود كه در قبوض رسمي شركت درج شده است و عامل حق اعتراض بعد از تخليه به سيلو را

  فوق از خود سلب و ساقط نمود.

     ١٢ص نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر
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 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان
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  باشد.و غيره بعهده عامل مي  اشخاص مزارعه از احشام و  حفاظت از مزارع مورد - ٧- ١٩

صورت ورود خسارت ادعاي عامل به اسـتناد عـدم اطالعـات  ون كشت و زرع چغندر را دارد و دراطالع كامل در زمينه علوم و فن  اصل بر اين است كه عامل ، علم و   - ٧- ٢٠

  اداري مسموع نيست و شركت هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. در هيچ مرجع قضايي و  ،مكفي 

  . كنداعم از جاني يا مالي وارد مي عامل مسئول جبران كليه خساراتي است كه كاركنان تحت امر وي به شركت و اشخاص ثالث  - ٧- ٢١

  عهده عامل مي باشد. پرداخت كليه كسورات قانوني از قبيل بيمه و ماليات و نظاير آن بر - ٧- ٢٢

ر غبن ولو در اعلي كافه خيارات قانوني از جمله خيا عامل ضمن قبول بندهاي فوق ضمن عقد خارج الزم حق هرگونه اعتراض و ادعايي را نسبت به مفاد اين قرارداد و   - ٧- ٢٣

  نمايد.درجه را در حال و آتيه از خود سلب و اسقاط مي 

-عهده عامـل مـي  ميزان الزم در كشاورزي مكانيزه بر بذر به تعداد و  آهن، ديسك، كمباين و كود و  قبيل تراكتور، گاو  آالت كشاورزي ازماشين تامين كليه ادوات و   - ٧- ٢٤

  نمايد. پاشي و كود دهي و برداشت بگذرد تامين و استفاده   رداشت قبل از آنكه از مواعد شخم زني و بذركه بايد در آغاز كاشت و هنگام ب  باشد

جلـوگيري از  سمپاشي به منظـور آوري محصول، حمل محصول به انبار مزارع و سازي، وجين، جمعهاي ناشي از استخدام كارگران جهت شخم زني، آمادهكليه هزينه  - ٧- ٢٥

   هزينه عامل مي باشد. عهده و  محصول و غيره بر مواظبت، نگاهداري مزرعه و  و  هاي ناشي از حفاظتهزينه به صورت هوايي و  آفات احتمالي ولو

 و  عينـاً كـه صادره از سـوي مـزارع) يا ماشين يا خدمات فوق با اخذ هزينه (برابر فاكتور كاال هر يك از وجود امكانات كافي در مزارع  در صورت درخواست عامل و   :  تبصره 

- تسويه حسـاب مـي  گرددكسر مي  و  شده توسط عامل وضع فروش پيش محل ثمن محصول از و  به حساب بدهي وي منظور  مزارع  در صورت موافقت  يا  اخذ و   از عامل  نقداً

  تامين كاال يا ماشين يا خدمات موضوع آن براي مزارع نيست. بديهي است اين بند موجبي جهت ايجاد تعهد، شود

صلح قطعي نمود را حداكثر ظرف مدت پنج روز  ل مكلف و متعهد است پس از برداشت هر محصول حصه مذكور مزارع باضافه حصه خود را كه طي اين قراردادعام  - ٧- ٢٦

  مزارع تحويل و تسليم نمايد.  به انبار كارخانه قند

غيـر مـالي قـراردادي منـدرج در ايـن  انجـام تعهـدات مـالي و  را ترك كند و يا آنكه در تامين و چنانچه بنا به هر دليل عامل در اثناء يا در ابتداي مزارعه حمل مزارعه    - ٧- ٢٧

  برداشت تضامين از سوي مزارع قابل فسخ خواهد بود.  ضبط و  قرارداد كوتاهي يا امتناع ورزد اين مزارعه با اخذ خسارات و 

فسخ گردد، مزارع حق دارد عمل را به كسي ديگر محـول نمايـد كـه بجـاي عامـل  يا عه ابطال يا منفسخ و اين مزار ،در صورتيكه در اثناي مزارعه و قبل از ظهور ثمره   - ٧- ٢٨

هاي مـذكور عـالوه هزينه باالسري هزينه %٣٠سر كهاي مربوطه را مزارع از عامل دريافت خواهد نمود و عامل مستحق اجرت المثل با انجام دهد و هزينه  آنرا بجا آورد يا رأساً

خصوص را ضمن شرط الزم خارج از خود سلب  در اين عامل حق اعتراض  شود و اعمال مي   محاسبه و   از سوي شركت تشخيص و   ن خواهد بود كه تمامي اين مبالغبر اصل آ

   نمود.

ريك در ثمـره هسـتند لـيكن مـزارع حـق دارد 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 ش  - ٧- ٢٩

از قسـمت  %٥٠خواهد نمود و عامل مستحق  هاي مربوطه را مزارع از عامل دريافتو هزينه انجام دهد  عمل را به كسي ديگر محول نمايد كه بجاي عامل آنرا بجا آورد يا رأساً

عامل حق  اعمال ميشود و   محاسبه و  از سوي شركت تشخيص و  ل آن خواهد بود كه تمامي اين مبالغهزينه باالسري هزينه هاي مذكور عالوه بر اص %٣٠با كسر    ،سالم محصول

  . خصوص را ضمن شرط الزم خارج  از خود سلب نمود  اعتراض در اين

  بقا نمايد.   اهكتار ر  براي هررارداد (تعهدات عامل) موضوع ق   كند يا آنرا به اخذ مبلغ پايان مدت مزارعه چنانچه زرع نرسيده باشد مزارع حق دارد كه زراعت را ازاله در - ٧- ٣٠

به عبارت ديگر  .استنفر شريك شود چون تمامي آن را به صلح قطعي واگذار كرده  عامل به هيچ وجه حق ندارد از محل حصه خود براي زراعت حداكثر با حتي يك  - ٧- ٣١

  غيره ندارد. مشاركت، نمايندگي، صلح حقوق و وكالت و    ترت ولو به صورعامل حق انتقال مزارعه يا تسليم زمين مورد مزارعه را به هيچ صو 

و پرداخت هزينه آن بعهده عامل مي باشد ولي صرف نظـر از انجـام و يـا عـدم انجـام بيمـه مـذكور، در صـورت بـروز   انجام بيمه مناسب محصول موضوع اين قرارداد  - ٧- ٣٢

گي و آفات و امراض و يا بدسبزي و غيره مزارعه (شركت) هيچگونه مسئوليتي نخواهـد داشـت و سيل ، تگرگ ، سرما زدههرگونه بالياي طبيعي و حوادث غير مترقبه اعم از  

د و ه از خـود سـلب و سـاقط مـي نمايـعامل هر گونه ادعا و اعتراض نسبت به نهاده ها و يا بذر و يا ساير اقالم تحويلي به عامل بعنوان قيمت غير نقدي ثمن را در حـال و آينـد

  خسارات ناشي از اين قرارداد در اين صورت به تشخيص مزارعه از تضامين عامل و يا ضامن او مطالبه و اخذ خواهد شد.

 بكـارگيري نمـوده عامل متعهد ميگردد به ازاي هر پنجاه هكتار بايستي از طريق سازمان نظام مهندسي يك نفر كارشناس كشاورزي جهت نظارت كليه عمليات زراعي   - ٧- ٣٣

اخـت و بكـارگيري و ... ، و نسبت به پرداخت حق و حقوق كارشناس مربوطه برابر قوانين كار و رفاه اجتماعي اقدام نمايد و ضـمناً شـركت هـيچ گونـه تعهـدي نسـبت بـه پرد

  كارشناس فوق را ندارد.

  اقدام نمايند. ٧- ٣٥هكتار بايد مشتركاً تا سطح فوق نسبت به موضوع بند  ٥٠عاملين داراي قطعات كمتر از تبصره: 

  

         ١٣ص نام و نام خانوادگـي     صاحبان مجاز امضاء و مهر



 
 ٥٥٠/ ٢٢٥٦       شماره:                 وزارت جهاد كشاورزي 

  ٠٢/١٢/٩٩                 تاريخ :          كشاورزي   شهرك هاي شركت 

 ٢٠                     كد آگهي :     ( سهامي عام)  شركت سهامي  كشت  و صنعت و دامپروري مغان

ـ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  تعهدات شركت: : ٨ماده  
ي مشـابه بصـورت شركت با عامل دقيقاً مشابه سايـر زارعيـن بخش خصـوصي عمـل خـواهد نمود و به شرط داشتن امكان تحويل، فقـط بـذر بـه ازاي هـر هكتـار اراضـ  - ٨- ١

  . (قيمت تمام شده براي شركت) 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 شـركت  بـر ١٣٩٩- ١٤٠٠ برداري شبكه آبياري و زهكشي مغان در سـال زراعـي هزينه پرداخت آب بهاي زمين مورد مزارعه براساس تعرفه آب بهاء شركت بهره  - ٨-٢

   باشد.مي 

و پس از كسـر كسـورات قـانوني و  محاسبه  ١٣٩٩ - ١٤٠٠ تحويلي به شركت و همچنين ساير امتيازات متعلقه براساس قيمت مصوب دولت در سال زراعي   بهاي چغندر  - ٨-٣

  .پرداخت خواهد شد معادل حصه طرفين محاسبه و  حصه شركت از بهاي چغندر تحويلي 

  توضيحات: و  وط: شر ٩ماده  
  . باشدي م تعلق يابد بعهده عامل مزارعه بر درآمد موضوع از محل عوارض و ماليات صورتيكه ماليات بر ارزش افزوده در

  : اقامتگاه طرفين قرارداد: ١٠ماده  
اعالم نماينـد  را به طرف ديگر قرارداد مراتب كتباً در نشاني خود  باشد و طرفين مكلفند در صورت هر گونه تغييراقامتگاه قانوني طرفين همان نشاني مندرج در اين قرارداد مي  

  گردد.قانوني تلقي مي  معتبر و ، احكام اعم از اداري و قضائي به آدرس مندرج در قرارداد و در غير اينصورت ابالغ كليه اوراق و 

  اجراي قرارداد:  انناظر : ١١ماده  
در تمامي موارد اجرايي قرارداد اعم از آنكـه واجـد  اجراي قرارداد انتخاب و  انشركت بعنوان ناظررزي كارخانه قند  مدير زراعت ، رئيس بخش مربوطه و مسئول بخش كشاو 

  ساقط نمودند.  خصوص از خود سلب و  اعتراض را در اين طرفين حق مرجع تشخيص است و  جنبه مالي يا غير مالي باشد نظر ناظر قرارداد قاطع ادعاهاي طرفين بوده و 

  : ضامن اجراي تعهدات: ١٢  ماده 
ضـمان  براساس مواد مربوط به ضمانت نموده و  منفرداً و  غير مالي ايشان را  متضامناً  امضاي ظهر اسناد تضميني عامل در اين قرارداد اجراي  تمامي تعهدات مالي و   با  ....... آقاي  

  .گيردبر عهده مي  شرطي اجراي اين تعهدات را در قانون مدني بدون هيچ قيد و 

  : حوادث غير مترقبه و عوامل قهريه:   ١٣ماده  
خسارت ناشي از آن براي  اين قرارداد از شمول حوادث قهريه و فورس ماژور خارج بوده و حوادث قهريه يا فورس ماژور موجب اسقاط مسئوليت اجراي تعهدات قراردادي و 

     سازد مگر اينكه تأثيرات آن به تأييد شركت رسيده باشد.اين قرارداد بري نمي  عامل را از اجراي تعهدات مندرج در طرفين نيست و حدوث عوامل طبيعي،

  : ماده حل اختالف: ١٤ماده  
صورت عدم حصـول نتيجـه  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 

  ين طريق با ارجاع به مراجع قضايي ذيصالح پيگيري و حل و فصل خواهد شد.از ا

عامل از مفـاد آن بـين طـرفين  نسخه تنظيم و در كمال صحت و علم آگاهي دقيق طرفين خصوصاً  ٤  در صفحه) و   ٥در جمعاً (تبصره   ٦بند و    ٤٠و  ماده   ١٤  اين قرارداد در  *

  . االتباع استاالجرا و الزمآن براي طرفين الزم فادگرديد و كليه م منعقد و مبادله

  . گرددقرارداد كه عيناً به امور مالي ارسال مي پنج موضوع ماده  ضمانتنامه  شماره *

 عاموري مغان سهامي شركت كشت و صنعت و دامپر                                                                                                      

عامل                                                                                                                                       
 اسداله محسن زاده 
ــام و        ــانوادگي:  نـــ ــام خـــ ــديره                                         نـــ ــت مـــ ــو هيئـــ عضـــ

 مدير عامل و عضو  هيئت مديره شركت    
         ٠٠٠٠٠  

  امضاء و اثر انگشت       
 
 

 ١٤ص
 


