
 تاریخ : بسمه تعالی   
 شماره : 

 پیوست:   

 »»قرارداد «« 

درخصوص ادامه اجراي               و در راستاي تفاهم نامه مورخ  وزیر محترم جهادکشاورزيدستور  این قرارداد به استناد ""
مدیر عامل  ......................................به نمایندگی آقاي   ..........................................................طرح ساماندهی فی مابین 

 این قرارداد طرف اول  نامیده می شود  رئیس هیئت مدیره که بعد از این در .................................................وآقاي 
تلفن :    ......................................................................................................................................................به آدرس: 

 ...................ثبت شده تحت شماره ......................................و      ................................فکس :     ............................
 ................................................................................................................................................به آدرس:

مدیرعامل و  آقاي    ............................ به نمایندگی صاحبان امضاء مجاز : آقاي ...................................   تلفن :
رئیس هیئت مدیره که در این قرارداد طرف دوم نامیده می شود .به شرح زیر امضا و مبادله  .........................................

 گردید و طرفین ملزم به اجراي مفاد آن  می باشند

 : موضوع قرارداد: 1ماده 
 مرغ گوشتی . تن   .........................و عرضه  خرید

 .خواهد بودمقدارموضوع قرارداد با توافق طرفین هر گونه افزایش در  تبصره :

 : مدت قرارداد : 2ماده 
 است که در صورت توافق طرفین قابل تمدید می باشد .  ..............................لغایت   ................مدت قرارداد از تاریخ 

 : مبلغ و نرخ قرارداد : 3ماده
ریال ....................مرغ زنده  گرم از قرار هرکیلو به موجب جدول ابالغی ستاد مرکزي طرح ساماندهی  نرخ خرید 3-1

 خواهد بود .درب مرغداري 

 ریال می باشد .میلیون    جمع کل قرارداد معادل  )3-1(س بند فوق  براسا 3-2

پس از اخذ تصمیمات الزم در ستاد مرکزي : درصورت افزایش یا کاهش بهاء نهاده هاي تحویلی ( ذرت و سویا ) تبصره 
 قیمت مرغ زنده تحویلی نیز تغییر خواهد کرد .،متناسب با آن 

 تعهدات طرف اول : :4ماده
 حداکثرمرغ زنده گرم صدور مجوز تحویل دان به ازاء هرکیلو ی با شرکت پشتیبانی اموردام و یا سایر منابع وهماهنگ 4-1

 . براي طرف دوم گرم سویا) 650گرم ذرت و  1500گرم به ترتیب ( 2150مقدار 
    تولید و توزیع مرغ گوشتی در استان و جابجایی مرغ مازاد بین استانها. مشارکت با طرف دوم به منظور 4-2

و چنانچه به هر دلیلی قادر به تامین دان موردنیاز  طرف اول موظف به تامین به موقع دان مورد تعهد قرارداد بوده 4-3
 نماید. طرف دوم قرارداد نگردد طرف دوم اختیار دارد نسبت به فروش مرغ تولیدي خود راساً اقدام

 . تحویل و توزیع مرغ در استان و مرکز ل تحویل دان ،حل مشکالت مراحدر رفع اختالفات و  پیگیري 4-4
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به ازاء هر کیلوگرم مرغ زنده به منظور جبران ریال از طرف دوم  180دریافت مبلغ نسبت به طرف اول متعهد است  4-5

 نماید.اقدام می شود ایجاد مجریانکه براي  ضررو زیانهاي احتمالی اجراي طرحهزینه هاي طرح و 

  نظارت و کنترل برحسن اجراي طرح . 4-6
 

 تعهدات طرف دوم : :5ماده
    وضوع این قرارداد را صرفاً در قبال دریافت مجوز سهمیه دان از طرف اول ، مرغ تولیدي م تساطرف دوم متعهد     1-5

  ساماندهی مرغ عرضه نماید .  مجوز و هماهنگی طرف اول و در قالب ضوابط طرح با  
     شهرستانها و نظارت بر انجام تعهدات آنها، تقسیمطرف دوم موظف به عقد قرارداد با تشکلهاي مرغداران      2-5

 سهمیه شهرستانی با هماهنگی ستاد استان می باشد.           
     ه فرمهاي گزارش گیري مورد نظر طرف اولکلی است به منظور برنامه ریزي اصولی تولیدات طرف دوم متعهد     3-5

 جداول مربوطه تکمیل و به موقع ارسال نماید.طبق  را     
 ریال از کشتارگاه دریافت و به شماره  180طرف دوم مکلف است به ازاي هر کیلوگرم مرغ زنده      4-5

 ان گوشتی ایران واریز نمایند.بنام اتحادیه سراسري مرغدارکشاورزي عهده بانک  408192حساب             
 طرف دوم موظف است قرارداد خود با کشتارگاه را با نظارت و هماهنگی طرف اول منعقد نماید  5-5

 
 : تضمین انجام تعهدات :  6ماده 

به صورت  را درصدکل مبلغ قرارداد100منظور تضمین انجام قرارداد طرف دوم ملزم است هنگام مبادله قرارداد معادل  به
  رسیده باشد در اختیار طرف اول قرار دهد .صاحبان امضاء ه به امضاء چک ک

 
 قبه (فورس ماژور):ر: موارد اضطراري و غیرمت7ماده 

درصورت بروز هرگونه موارد پیش بینی نشده و غیر مترقبه از قبیل حوادث طبیعی یا بخشنامه هاي دولتی و غیره این قرارداد 
 ادامه قرارداد به قوت خود باقی خواهد ماند. رفع بحراناهد شدو پس از مشمول شرایط جاري فورس ماژور خو

 
 : مرجع حل اختالف : 8ماده 

ق یاز طر موضوع در صورت عدم انجام تعهد مفاد قرارداد از سوي هر یک ازطرفین که موجب اختالف فی مابین گردد بدواً 
ز نمایندگان معاونت اموردام وزارت جهاد مذاکره و درصورت عدم حصول نتیجه توسط هیئت کارشناسی متشکل ا

آنها براي  اکثریت بررسی خواهد شد و تصمیمکشاورزي ، ستاد مرکزي مستقر در وزارت جهاد کشاورزي و ستاد استان 
 طرفین الزم االتباع می باشد.

 
و براي  دکم واحد رادارردید که هر نسخه حگ ءنسخه تهیه و امضا2دربند و  13بصره و ت 2ماده و9این قرارداد در :9ماده 

 است . الزم االجرا  طرفین قرارداد
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