
 

 «توتونپیمان کشت » 

 

نامیده می  (کارفرما) از این پس در این قرارداد  که ...........آقای به نمایندگی  خانم                /آقا/……این پیمان بین شرکت 

 ...............خووووووووووووووووووانم / شووووووووووووووووووود   آقووووووووووووووووووای  

کود پتو ی   .........................نواکن  ...........صوادره از  ...................به شوماره شنانونامه   ....................فرزند 

نامیده می شود، با شورای  ییو    « کار وتونت »از این پس در این قراردادکه .................  شماره ملی ........................ 

 : منعقد می گردد
 

 . ، خرید محصول و کلیه امور و خدمات مرتبط که در این قرارداد ذکر شده است  توتونموضوع پیمان عبارتست از کشت     -1ده ما

  (معادل یک سال زراعی) . می باشد................ لغایت ............ مدت پیمان از تاریخ  -2ماده 

اراضیی  به شرح ذیل در  (که در این پیمان محصول نامیده می شود) توتون موضوع پیمان .......... کا رمتعهد می شود توتون  -3ماده 

 . کشت نماید پس از تأیید مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور، مناسب

 هکتار ............................مترمربع .....................باسما  -1-3

 هکتار ..............................ترمربع م.....................بارلی -2-3

 هکتار ......................مترمربع .....................ویرجینیا  -1-3

 شییت ، داشییت ، برداشییت ، اک لو سییایر هزینییه مربییول بییه کلیییه مرا ییزمییین کلیییه هزینییه هییای سمییاده سییازی  –تبصییره 

 . کار می باشد توتونخرید بر عهده  کمیسیونعمل سوری و  مل محصول تا محل 

 مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور می باشد ، استفاده تایید موردری که متعهد می گردد منحصراً از بذ توتون کار -4ماده 

 . نماید

نامیده  ((مروج  ))پیمان  که در این ( قوقی/ شخص  قیقی ) کارفرما به منظور نظارت بر اجرای مفاد و تعهدات پیمان ناظر -5ماده 

 . کار  معرفی می شود توتون می شود، تعیین و به

کیار   توتونبه عهده تهیه کلیه عوامل الزم برای اجرای مفاد این پیمان از جمله زمین ، کارگر ، ادوات و نهاده های کشاورزی  -6ماده 

 . می باشد 

 . تعیین می شود کارفرمابراساس شرایط سب و هوایی منطقه توسط  وتونت تاریخ سخرین برداشت –تبصره 

را در تمامی مرا ل کشت تا تحویل محصول رعایت  کارفرماکار متعهد می شود کلیه توصیه های مروج و برنامه های  توتون -7ماده 

 . نماید

 ئییه خییدمات فنییی و  نسییبت بییه رعایییت توصیییه هییای فنییی اقییدام ننماییید، ارا     توتییون کییار در صییورتیکه  –1تبصییره 

 . در فسخ پیمان مختار خواهد بود کارفرما مایت های مالی متوقف خواهد شد و 

توتون کار باید از کشت سایر گیاهان زراعی در مزرعه توتون به دلیل رعایت اصول سگرونیومی و کنتیرل بیمیاری سفیات      -2تبصره 

 . خودداری نماید



کیار  توتون به  کشتمبلغی بعنوان مساعده  کارفرما  پیمان کشت با تأیید مروج و نمایندهمی تواند بر  سب میزان  کارفرما -8ماده 

       . کار تأمین نمایدتوتون پرداخت نموده و در صورت امکان نهاده های کشاورزی مورد نیاز را به هزینه 

تاریخ سخرین برداشت بیه   ازروز، .......را ظرف  11کار متعهد و ملزم گردید محصول موضوع این قرارداد با رعایت ماده  توتون -9ماده 

 . تحویل نماید کارفرما

 . تاریخ سخرین برداشت براساس شرایط سب و هوا منطقه توسط شرکت تعیین می شود –تبصره 

 کارفرمابه ...( چین، رنگ، اندازه ، کیفیت ، وزن عدل و )  جاتخود را بر مبنای تعاریف درتوتونهای کار موظف است  وتونت– 11ماده 

 .داری خواهد نمود توتونهای نارس، سبز، سوخته ، کپکی ، رطوبتی ، مختلط و غیر قابل استفاده خوداز خرید  کارفرما نماید   ارائه

مع سوری و گواهی انجام عملیات فوق را را ج توتون متعهد می گردد پس از برداشت محصول بقایای باقیمانده از توتون کار-1تبصره 

 . جهت تمدید پیمان کشت سال ستی اخذ نماید

عیین می گردد و همزمان با انعقاد پیمان یا  داکثر ظرف یک ماه از تاریخ امضیا بیه   تکارفرما قیمت خرید محصول توسط -2تبصره 

 . کار اعالم می  شودتوتون 

استفاده از نهاده های غیر استاندارد نظیر نخ نایلون، سموم و کودهای غیر متعارف را توتون کار د رتمام مرا ل کشت  ق  -3تبصره 

 . از خرید توتون هایی که با استفاده از نهاده های غیر استاندارد تولید شده باشد خودداری خواهد نمود کارفرما نداشته و

توتون همچنین . بپردازد  کارفرما ن را تا پایان مدت پیمان بهمتعهد می شود کلیه بدهی های خود بابت این پیما توتون کار – 11ماده 

 . اختیار و اجازه می دهد کلیه مطالبات خود را از محل قیمت محصول وصول و تهاتر نماید کارفرما به کار

صیول  مختیار اسیت جهیت و    کارفرمادر صورت عدم تکافوی قیمت محصول و یا در مواردیکه این پیمان فسخ می شود  -1: تبصره 

 . مطالبات خود از محل تضامین اقدام نماید 

 . نمی باشد کارفرمابرای پرداخت بدهی های خود به  توتون کار بروز  وادث ناگهانی و بالیای طبیعی رافع مسئولیت -2تبصره 

 . مازاد تعهدی ندارد توتوندر خصوص خرید  کارفرمابیش از سطح مورد پیمان کشت نماید،  توتون کاردر صورتیکه  -12ماده 

نسبت به کشت مسا ت مورد پیمان اقدام ننماید ، اضافه دریافتی وی بابت مساعده از قسط  توتون کار به هر دلیلچنانچه  -13ماده 

 . ارائه خدمات فنی و  مایتی سطح نشاء کاری و مسا ی شده خواهد بود بعدی کسر و

 . واگذاری محصول به غیر به طور کلی یا جزیی ندارد فروش و ،   ق انتقال پیمان توتون کار -14ماده 

از تعهدات عمل ننماید و یا از مفیاد ایین پیمیان    به هریک  توتون کار (در هر مر له ) در صورتیکه براساس گزارش مروج  -15ماده 

در هیر صیورت وصیول    . نمایید می تواند نسبت به فسخ پیمان و یا ادامه پیمان مشرول به اخذ خسارت اقدام  کارفرما اید ،تخلف نم

از محل بهای محصول یا از  کارفرما به تشخیص( مطابق نرخ شاخص بانک مرکزی ) ت تأخیر تأدیه امطالبات و خسارات از جمله خسار

 . طریق تضامین پیمان انجام خواهد شد

نباشد، از توتون کار عوامل مدیریتی  ، چنانچه عدم پرداخت بدهی ناشی ازکارفرما در صورت گواهی مروج و تأیید نماینده -1تبصره 

 . مستثنی می باشد دیهپرداخت خسارت تأخیر تأ



در قبال پرداخت خسارات نمی باشد و همچنین پرداخت خسارات ، بدل  توتون کار تحویل محصول رافع تعهد و مسئولیت -2تبصره 

 . تعهدتحویل محسوب نمی شود

 :تضامین پیمان عبارتست از  -16ماده 

انجام تعهدات و وصول مطالبات به ازای هر هکتار کشت توتون مبلغ  مینتوتون کار همزمان با انعقاد این قرارداد به منظور تض –الف 

 . تحویل می نمایدکارفرماریال سفته به .............. 

صووادره از ......................................بووه شووماره شنانوونامه .........................................فرزنوود ..............................اینجانوو  : ضووامن ا    –ب 

شماره ................................کد پت ی ......................................ناکن ...........................................کد ملی ................................................

نمایم از تمام مفاد این پیمان مطلو  شودم      با امضای این پیمان اقرار    ایعان می...........................................   شماره پر نده ...........................تلفن تماس 

هم مبلغ مورد ضمانت  را از مح  مطالبات اینجان  می داجازه   اخ یار  کارفرما پیمان به پرداخت کلیه بدهی های توتون کار   ختارت آن را ضمانت  می نمایم   با امضای  این

 . برداشت    صو  نماید   حق هر گونه اع راضی   ادعایی را از خود نل  نمودم 

صووادره از ......................................بووه شووماره شنانوونامه .........................................فرزنوود ..............................اینجانوو  : ضووامن د م  –ج 

شماره ................................کد پت ی ......................................ناکن ...........................................کد ملی ................................................

از تمام مفاد این پیموان مطلو  شودم       می نمایمبا امضای این پیمان اقرار   ایعان ...........................................شماره پر نده   ...........................تلفن تماس 

اجازه   اخ یار می دهم مبلغ مورد ضمانت را از مح  مطالبات اینجانو    کارفرماخت کلیه بدهی های توتون کار   ختارت آن را ضمانت می نمایم   با امضای این پیمان به پردا

 .    صو  نماید   حق هر گونه اع راضی   ادعایی را از خود نل  نمودم  داشتبر

                                                   . رنید ضامن هابه امضای طرفین    ............در تاریخ    ،د  نتخه تنظیم  ماده   71این پیمان در  -71ماده 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


