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 هـــوالمدبـر
 

 مقدمه :
 

 

 تعیین و تشریح گام های مذاکره تلفیقی در یکی از فعالیت های تجاری شرکت فن آوری رگبرگ مهر پاسارگاد هدف 

 

 اصلی از تدوین این پروژه می باشد . 

 

 در ابتدا به معرفی شرکت های طرف مذاکره پرداخته و با بررسی شرایط اقلیمی منطقه مورد نظر در این پروژه در  

 

 ه همکاری را با این شرکت منعقد ـــــذاکره و در قالب اقدامات فردی و مشترک توافق نامـــــخالل گام های مختلف م

 

 می نماییم . 

 

 معرفی شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد 
 

 اي ـــــــــبه عنوان اولین و بزرگترین تولید كننده انواع كوده3135از سال شرکت فن آوری رگبرگ مهر پاسارگاد 

 

 د ـبا استفـاده از پیشرفته ترین تكنولوژي در سطح جهان و تولیایران  صي نانو، ماکرو و میكروالمنت درـــــــــتخص

 

 گردد.  می اال محسوبـــبا درصد  و خلوص بسیار ب نانو کالتمحصوالت استثنایي جزء معدود تولید کننده  كودهاي 

 

 اص خود قابلیت جذب فوق ــشرکت رگبرگ مهر پاسارگاد  نوعی از کودهای معدنی هستند که با ساختار خ تولیدات

 

 اده ای دارند  که با در اختیار قرار دادن یک یا چند عنصر در زمان مورد نیاز گیاه مواد غذایی را در حد باال و ــالع

 

 ایده آلی تامین می نمایند .

 

 میزان مصرف  این کودها در مقایسه با کودهای شیمیایی بسیار کمتر بوده و به این علت استفاده  از آنها در سطوح  

 

 اال ـاز مزایای این کودها می توان به خلوص بسیار ب قرون به صرفه تر از کودهای شیمیایی است .وسیع کشاورزی م

 

 ا در ــــدرصد( ، جذب سریع آنها توسط گیاه ،مجاز بودن حد عناصر مضر از قبیل سرب و کادمیم در این کوده 3393)

 

 وم ــلول پاشی و مصرف خاکی ،کاهش مصرف سمحد استاندارد های جهانی  ، دارا بودن قابلیت استفاده به طریق مح

 

 ولیدی ، ـــــــــــــو سایر کودها،افزایش مقاومت به آفات و بیماریها ، افزایش مرغوبیت و بازار پسندی در محصوالت ت

 

 اری تحت فشار ، ـــــافزایش دوام انبارداری ، انحالل سریع در آب به هنگام محلول پاشی ، عدم گرفتگی نازل ها در آبی

 

 عدم شستشو و هدررفت و تثبیت آنها در هنگام آبیاری ، فراهم سازی امکان مصرف بهینه آب ، عدم ایجاد آلودگی در 

 

 کاهش هزینه های تولید و........ اشاره نمود .  ،کاهش هزینه حمل و نقل آبهای زیرزمینی، 

 

 ت که در مراحل ــجزء کودهای نانو کالت بوده و شامل کودهای تک عنصره و ترکیبی اس این شرکت کودهای تولیدی 

 

 فاقد هورمون می باشد و در  ،این تولیدات طبیعي مختلف رشدی گیاه از کاشت تا برداشت مورد استفاده قرار می گیرد .

 



 محصوالت كشـــاورزي و كاهــش هزینه  زمین هاي زراعي، باغات و گلخانه ها  قابل استفاده بوده و با بهبود كیفیت

 

 . می شود اهترین زمانـــــــــكوتافزایش عملكرد در باعث هاي تولید، 

 

 

 رگبرگ مهر پاسارگادرخی از امتیازات شرکت ب

رح ها بخصوص در مورد محصول برنامه ریزی طوهمکاری با وزارت جهاد کشاورزی و اجرای طرح های پایلوت -

 گیالن، مازندران، خوزستان، زنجان و اصفهاناستان های دربرنج 

ت و صنعت مغان)اردبیل(، کشت و ــــــــــــجمله کشت وصنعت جوین)خراسان(، کشاز همکاری با کشت و صنعت ها  –

 نیشکر)خوزستان( توسعه صنعت

ه ـــت در منطقاجرای طرح های پایلو،  همکاری با بخش کشاورزی مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی )ره(  –

شرکت زرین خوشه اراک بر روی محصوالت  ،روی محصوالت ذرت  ،البرز بهشت شهریار مربوط به شرکت بهاران

بر ر ساری ــــرکت فجــشو مرکبات و کشت و صنعت خرمدره  ـــر روی مجتمع کشاورزی کالرآباد ب،  زراعی مختلف 

 روی محصوالت باغی 

محصوالت گندم، گوجه فرنگی و  بر روی همکاری با مزرعه نمونه آستان قدس رضوی و اجرای طرح های پایلوت  –

 باغات

جویان ــــــــــطرح های پایان نامه دانش جهـــتی دانشگاه ها برای ارسال نمونه همکاری با دانشکده های کشاورز–-

 کارشناسی ارشد و دکترا

تعاونی های بخش کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی و اجرای طرح های پایلوت برای  همکاری با اتحادیه ها و – 

والت ـــــــآشنائی کشاورزان و باغداران با محصوالت تولیدی شرکت برای رسیدن به خودکفائی و عدم نیاز به محص

 وارداتی

ولیدی به ـــــــــمحصوالت تهمکاری با خانه کشاورز و اجرای طرح های پایلوت در استان های مختلف و معرفی  –

 کشاورزان در جلسات خانه کشاورز

 شرکت در کنگره های مختلف مربوط به کشاورزی –

 دریافت گواهینامه انجمن کیفیت ایران –

 دریافت ایزو از کشورانگلستان–

 مصرف از معاونت تولیدات گیاهی وزارت جهاد کشاورزی منعدریافت گواهی عدم  –

 حقیقات خاک و آب کشور جهت آنالیز محصوالت تولیدی برای بهبود کیفیت محصوالت تولیدیارتباط با موسسه ت –

 

 

 کشت و صنعت جوین )سهامی عام (شركت  معرفی

 د سپس در ـــمیالدي( تحت عنوان شركت تولیدي قند جوین به ثبت رسی3391) 3131ین شركت در بهمن ماه سال ا

 .و صنعت جوین تغییر نام یافته استمیالدي ( به شركت كشت  3399) 3133دیماه 

 

 والت جانبي و خرید مواد اولیه و فروش ـــــــكر و محصــتاسیس كارخانه قند و بهره برداري از آن به منظور تولید ش

 تولیدات كارخانه و انجام كلیه امور بازرگاني و صنعتي مرتبط با آن همچنین فعالیت در امور كشاورزي و دامپروري و 

 تجاري و سرمایه گذاري مرتبط با موضوعات فعالیت فوق مي باشد.عملیات 

 با رویکرد تولید، تحقیقات و ترویج  می باشدهای شرکت کشت و صنعت جوین  هکه یکی از زیر مجموع برکت جوین

 طح زیرکشت این مجموعه تولیدی ، تحقیقاتی و ـــغاز به کار نمود، سآ 93 حصوالت استراتژیک کشاورزی در سالم

 حلقه چاه عمیق میباشد که به طور متوسط سالیانه  338تار با منابع آبی در حدود ـــــهک 3،888پژوهشی در حدود 



 تن انواع محصوالت از جمله : غالت )گندم، جو، کلزا(، چغندرقند، صیفی جات )هندوانه، خربزه، گوجه  328،888

 . روانه بازار می نماید فرنگی، پیاز، سیر، یونجه، ذرت علوفه ای محصوالت بذری را

 رخی از امتیازات شرکت کشت و صنعت جوینب

 بزرگترین کارخانه قند کشور

 کشور 3131صنعت برگزیده سبز سال 

 کشور 3133صنعت سبز سال 

 R&Dو گوی بلورین  3131دارای نشان طالی تحقیق و توسعه سال 

 کشور 3131واحد نمونه صنعتی سال 

 وزارت بهداشتاز طرف  3135واحد نمونه سال 

 استان 3131واحد نمونه در کیفیت محصول و موازین استاندارد سال 

 در امر حفاظت از محیط زیست در میان کارخانجات قند استان 3132شرکت نمونه سال 

 ISO 9001 Version 2000ی مدیریت کیفیت  دارای گواهینامه

 ویدز انگلستاناز شرکت ل ISO 14001 Version 1996 ی زیست محیطی  گواهینامه

 

 

 سنجش بازار و کسب اطالعات راجع به موقعیت و شرایط کشاورزی  منطقه جوین  پیش از انجام مذاکره :

 شمالي قرارگرفته است و  28/51کیلومتري شمال غربي شهرستان سبزوار و بین  95هرستان جوین در فاصله ش

 ا ـال بـكیلومتر از شم 58كیلومتر و عرض  18 متر مي باشد، این شهرستان به طول 3388ارتفاع متوسط منطقه 

 هرستان ــوب غربی به شـكیلومتري به شهرستان اسفراین ، از شمال غرب به شهرستان جاجرم ، از جن 95فاصله 

 ور راه آهن ــــــــــــــــبعجغتای ، از جنوب به شهرستان سبزوار، و از شرق به شهرستان خوشاب متصل مي باشد.

 موقعیت آن را ممتاز نموده است. مشهد از مركز این منطقه -تهران ري ــــسراس

 ها دو ــهای جلگه ای با هوای گرم همراه است. تن این شهرستان کوهستانی و دارای اقلیم معتدل و در سمتموقعیت 

 رهای کویر های دشت سبزوار را به نمکزا رشته رودخانه فصلی به نام )کالشور( در این ناحیه وجود دارد که سیالب

 را دارا می باشد . 38خاکهای این منطقه در برخی قسمتها بسیار شور بوده و پی اچ بالغ بر  هدایت می کند.

 دشت جوین از جمله حاصلخیزترین مناطق کشاورزی استان خراسان ویکی از قطب های کشاورزی استان محسوب 

 عمیق بستر بسیار  مهــوفور چاه های متعدد عمیق و نیمی گردد با توجه به موقعیت جغرافیایی ونوع خاک منطقه و 

 مناسبی جهت پیشرفت کشاورزی در منطقه ایجاد کرده است. درتاریخ به سر سبزی این منطقه اشارات فراوانی شده 

 است. 

 



 

 است .  چغندر قندکی از کشتهای رایج در منطقه جوین کشت ی

 گیاه شناسی چغندر قند:

اهى ــاست. گی Beta vulgarisره اسفناج، جنس بتا و گونه وولگاریس و نام علمى آن ـــچغندر گیاهى است ازتی

ها  هـرما، بوتــــــکند و در سال دوم پس از گذراندن دوره س است دو ساله که در سال اول کاشت، ریشه آن رشد مى

طول ریشه در شرایط مناسب دهند. ریشه اصلى چغندر مخروطى شکل و کشیده است.  دار شده و گل و بذر مى ساقه

تا  9/8متر است. وزن متوسط ریشه  سانتى 18قابل استفاده آن حدود  رسد ولى طول قسمت متر مى سانتى338تا 

با توجه به وجود کارخانه قند جوین در  متر است. سانتى 35تا  38یک کیلوگرم و قطر متوسط آن در قسمت گردن 

ول ــــــبه کشت این محصول صنعتی دارند و از نظر آماری دومین محص منطقه بسیاری از کشاورزان تمایل زیادی

از غالتی مثل گندم و جو می باشد با توجه به آخرین آمار سطح زیر کشت چغندر  پرطرفدار کشاورزی در جوین بعد

ز آن داری اــــهکتار است که تمامی آن محصول در فصل برداشت تحویل کارخانه قند جوین و مق 3988قند حدود 

 تحویل کارخانه قند شیروان ونیشابور می گردد.



 

 
 

 مزرعه چغندر قند )جوین (
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عنوان فعالیت تجاری :
 

 توافق بر تامین کود مورد نیاز مزارع چغندر قند شرکت کشت و صنعت جوین :
 

 اقدامات انفرادی:
 

  گام 3: روشن ساختن منافع طرفین :
 

 

رگبرگ مهر پاسارگاد: منافع شرکت  3-3  
اطمینان از وصول صد درصد فروش حجم عمده ای از محصوالت به یک مشتری خاص و مورد اعتماد، 

مطالبات ، افزایش سهم بازار رقابتی ، کاهش هزینه های کارگری تحمیل شده نسبت به فروش های خرد 

د در ـامتیازات همکاری با بزرگترین کارخانه قن، سود آوری از طریق مبادله کاال به کاال ، بهره مندی از 

امتیاز اع از ـــکشور ، جذب تدریجی بازار استان با توجه به اهمیت استراتژیک کارخانه قند جوین  ، انتف

 استفاده از امکانات مزارع آزمایشی جوین بصورت رایگان 

 

منافع شرکت کشت و صنعت برکت جوین:2-3  
فادهــــــمعتبر، مبادله کاال به کاال،افزایش راندمان و بهره وری تولید با استخرید متمرکز از یک شرکت   

افزایش کیفیت محصول تولیدی و باال رفتن عیار قند ، مبارزه با شرایط شوری بـاالی از کودهای نانو،    

ل ، هزینه خاک با نازلترین هزینه ، کاهش هزینه های جانبی از قبیل هزینــــــه های کارگری ،حمل و نق  

 مصرف سموم و سایر کودها

 

 

 

 

 گام 2 : شناسایی گزینه ها:
 
 

ت سهول ـــــــانعقاد قرارداد با کشت و صنعت جوین )بزرگترین کارخانه قند کشور( امتیازی است جه3-2  

مجموعه( 18نه های قند ) بالغ بر نمودن قرارداد با سایر کارخامنعقد   

به یک مشتری که تبعات آن کاهش هزینه های جانبی تولید است .فروش حجم عمده ای از محصوالت 2-2  

کسب امتیاز از برند و تائیدیه های بزرگترین کارخانه قند کشور 1-2  

بهره مندی از امکانات مزارع آزمایشی شرکت برکت جوین به منظور گسترش واحد تحقیق و توسعه 1-2  

 و کاهش هزینه های تحقیقاتی شرکت  

  

 مخاطره ها :

، مشاهده دلیل آنالیز نمودن هر پارت از محصول ارسالی و مطابقت دادن آن با آنالیز نمونه تائید شده ب  

 هرگونه مغایرتی در درصد عناصر کود ، تبعاتی از قبیل فسخ قرارداد بصورت یکطرفه را در بر دارد . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گام 1: طراحی بسته های بدیل قابل مبادله :
 

:Aبسته 

(  در 38اک ) پی اچ < ـــشرکت طرف قرارداد ) برکت جوین ( برای تولید چغندرقند شوری خکی از دغدغه های ی

هایتـــهر ساله بدلیل استفاده بی رویه کشاورزان از کودهای شیمیایی این امر تشدید می شد و در نمنطقه بود که   

برگ مهر پاسارگاد با ارائه بسته ) کود نیتروالیز کارشناسان شرکت رگ.  گردید منجر به کاهش عملکرد محصول می 

د این کود ــــدرصد( جهت جایگزینی با کود شیمیایی اوره موفق شدند کارشناسان شرکت برکت را متقاعد به خری18  

 در حجم باال نمایند . 

 محصول جدید شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد یک منبع تکمیل کننده ازت است که باعث تقلیل شوری خاک می شود 

 ولی بدلیل تولید گاز در هوای گرم استفاده از ظروف پلی اتیلن برای بسته بندی آن مناسب نمی باشد . 

 

 اندیشه روی مبادله های چندگانه : 

درصد ( می توانست : 18پیشنهادی )نیتروالیز  با خرید محصول جدید جوین  شرکت برکت  

درصد شوری خاک را در مزارع تا حد قابل توجهی کاهش دهد . -  

درصد افزایش عملکرد در هر دوره از کشت چغندر مورد انتظار بود .  28-18حدود  -  

. بدلیل مایع بودن محصول توزیع یکنواخت کود ممکن بود و هزینه های کارگری کاهش می یافت -  

( هزینه حمل و نقل  38به  3به دلیل کمتر بودن میزان مصرف این کود نسبت به کود شیمیایی اوره ) به نسبت  -  

 کاهش می یافت .

با انعقاد قرارداد فروش این محصول می توانست :شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد   

.نمایدخط تولید محصول جدید را افتتاح  -  

بعلت باال بودن حجم سفارش نقیصه مربوط به بسته بندی محصول جدید با جایگزینی تانکرهای فلزی و ضد گاز  -

 حذف می شد . 

قراردادی یکساله با شرکت برکت جوین منعقد می نمود که عواید اقتصادی فراوانی بدنبال داشت .  -  

 

:Bبسته 

صوالت ــــــمح موردمقوایی و فویل ( را در حذف بسته بندی )در این بسته پیشنهادی شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد 

پودری پیشنهاد نمود که باعث کاهش هزینه های کارگری این شرکت و همچنین کاهش هزینه تمام شده برای شرکت 

 طرف قرار داد می شد .

جعبه های ، ف کود این بسته بسیار مورد استقبال کارشناسان شرکت برکت جوین قرار گرفت زیرا آنها پس از مصر  

ع می سوزاندند که عالوه بر تبعات زیست محیطی دشواری های فراوانی داشت . ارمقوایی را در کنار مز  

 

:Cبسته 

سر یاص مـــــول در بازه های زمانی خـــبا توجه به کمبود نقدینگی شرکت برکت جوین امکان پرداخت های منظم پ

ارگاد ــــــــپر تقاضا بودن بازار خرید و فروش قند و شکر شرکت مهر پاسنمی باشد لذا با توجه به مستعد بودن و 

را مبنی بر خرید قند و شکر معادل بهای کاالی ارسال شده به شرکت برکت مطرح نمود .  پیشنهادی  

موعــد ول پیش از ـــــــــــگی شرکت برکت و وصـــــــــل مشکل کمبود نقدینـل حــــشامه ــــای این بستــــمزای

ط  شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد بود.ات توســـــــمطالب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 گام 1 : انتخاب یک مبادله:
 

شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد بدلیل انجام تحقیقات میدانی پیش از مذاکره و نیاز سنجی مجموعه برکت جوین با ارائه 

ه های ـــــــــانتخاب بسته مذکور گردید . لذا کلیه بستموفق به متقاعد کردن طرف مقابل در  1بسته پیشنهادی در گام 

. شدمورد توافق واقع  1مطروحه در گام   

و متعاقب آن  ادله ــــبرای انتخاب یک مب این امر در پیشبرد روند مذاکره با سرعت بیشترو کاهش زمان نتیجه گیری

)اصل کارایی (  کاهش صرف وقت بر سر میز مذاکره همراه شد .   

 

 

 گام 5 : تکمیل مبادله : 
 

 بسته های پیشنهادی به دلیل دارا بودن خصوصیات منحصر بفرد مورد توجه کارشناسان مجموعه برکت جوین قرار 

در خصوص بهره مندی از مزایای بسته های پیشنهادی منعقد شد . گرفت و قرار دادی   

 

 

 

 

 اقدامات مشترک 
 

:3گام   

جزئیات اعزام کارشناس  –زمان ارسال نمونه محصوالت  –زمان تحویل کاال  –زمان سفارش  –مراحل تنظیم قرارداد 

 از طرف شرکت مهرپاسارگاد برای نظارت بر مصرف کودها و .... انجام شد . 

ز نمونه و کاالی ارسالی ) در آزمایشـــگاه پارس که مورد تائید طرفین است ( هماهنگی برگزای جلسات ـــــتعیین آنالی

ماه پیش از زمان برگزاری جلسه  3توجیهی نحوه استفاده از محصول بایستی توسط شرکت برکت انجام شود و حداقل 

 مراتب را باطالع کارشناسان شرکت برساند . 

 

: 2گام   
شرکت برکت جوین متعهد شد تا بعد از ارزیابی پارامترهای مطلوب و مورد نظر اقدام به تنظیم  3ق بند در راستای تحق

جام مراحل ـــــــــیک تائیدیه رسمی با درج مدارک و مستندات حاصله نماید تا بدین وسیله شرکت مهرپاسارگاد برای ان

لیت نماید . بازاریابی در کشت و صنعت های دیگر در سایر نقاط ایران فعا  

 

: 1گام   
تمام بسته های پیشنهادی مورد توافق دو طرف قرار گرفت ، ضمنا نتایج بدست آمده از محصـــــــول جدید پیشنـهادی 

به آن اشاره شد نشان می داد این محصول ضمن دارا بودن ویژگی هـای  ای شرکت رگبرگ مهر پاسارگاد که در بسته 

می شود ، لـــــــــذا پس از طرح این ویژگــی قطره ای مذکور باعث جلوگیری از رسوب در نازل های سیستم آبیاری 

ای خود شدندمسئولین قسمت باغات برکت جوین متمایل به استفاده آزمایشی از این محصول در سیستم آبیاری قطره   

تا بعد از حصول نتیجه مطلوب مراحل انجام مذاکرات آتی برای تامین نیاز کودی باغات نیز انجام پذیــــرد ) اصـــــــــل 

)اندیشه بر روی توافق خالق ( -تــــــوازن (  

 

   :  5گام 
در صورت انجام مبادله کاال به پس از نهایی نمودن و مکتوب شدن  موارد مورد توافق این مساله نیز مطرح گردید که 

درصد  3فیفی معادل ــــکاال و با توجه به قیمت گذاری محصول شکر توسط دولت بایستی شرکت برکت جوین میزان تخ

ران ــــو بازاریابی کاال و .... که به شرکت تحمیل می شود جب لرکت مهر پاسارگاد در نظر گیرد تا هزینه حمــــبرای ش

ت ـــــافق حاصل شد که کارشناسان پشتیبانی فنی و خدمات پس از فروش محصول درکلیه دوره داشهمچنین توگردد . 

از ـــــبعد از حصول نتیجه مطلوب مراحل انجام مذاکرات آتی برای تامین نیمحصول نظارت مزارع را بر عهده گیرند و 

 کودی مزارع صورت گیرد . 

 

 



 

 

 

 

 بسمه تعالي

 

 همکاریقرارداد 
 

قرار داد مورد توافق كامل طرفين و بصورت قطعي في مابين امضاكنندگان زير منعقد گرديد و اين 

 امضا كنندگان متعهد و ملزم به اجراي تمامي مفاد اين قرارداد مي باشند .

 طرف اول قرارداد:

  علیفرزنــد  محمد حسين عنابستانی به مديريت عاملی جناب آقای  شرکت کشت و صنعت برکت جوين

شماره   کارخانه قند –جوين  –نقاب  –سبزوار به نشاني  : مشهد صادره از  701ه شماره شناسنامه ب

ده ـــكه در اين قرارداد " نماينده " نامي 09709255050و شماره فکس :  09709255050تماس : 

 مي شود .

 :طرف دوم قرارداد

فرزند عبدالحميد به شماره  مدير عاملشركت رگبرگ مهرپاسارگاد به نمايندگي ، امير احسان وكيلي 

طبقه ششم و شماره تماس  –برج صدر  –خيابان شريعتی  –به نشانی : تهران  5227شناسنامه 

ده ــكه از اين پس در اين قرارداد "شركت " نامي 02722651026و شماره فکس  02722651029

 مي شود .

 : موضوع قرارداد – 3

ع چغندر قند مجموعه کشت و صنعت برکت جوين بر اساس تامين کود مورد نياز مزار(  7-7

 آناليزهای مربوطه و مورد توافق

توليد محصوالت ديگري را كه  مورد توافق: شركت مختار خواهد بود به غير از محصوالت  7تبصره 

آن محصوالت را در مزارع  " نماينده "قرار دهد و در صورت تمايل  " نماينده "در اختيار  می نمايد

 آزمايشی خود تست نمايد . 

 

 مدت قرارداد :  – 2

ماه معتبر بوده و در صورت تمايل طرفين قابل تمديد 72( اين قرارداد از تاريخ انعقاد به مدت  7-2

 خواهد بود .

 

 تعهدات شركت :  – 1

 "شركت " متعهد مي گردد : 

 " قراردهد . هزان الزم در اختيار " نمايند( كاتالوگ و بروشور محصوالت را به مي 7-5

 ( كليه تعهدات قراردادي خود را نسبت به نماينده انجام دهد .  2-5

ده شركت ـــ( تضمين كيفيت و استانداردهاي مربوط به توليد محصوالت موضوع قرارداد به عه 5-5

ل و نقل و مندرجات ذکر شده مي باشد . ) تحقق اين ماده منوط به رعايت کليه نکات ايمنی از قبيل حم

در صورت مغايرت آناليز کاالی ارسالی با توافق بعمل بر روی کاال  و کاتالوگ محصول می باشد ( . 

 می تواند قرار داد را بصورت يک طرفه فسخ نمايد.  " نماينده "آمده 

خود را به  کارشناسان ي سمينارهاي آموزشي ربرگزا، ( جهت انجام مذاكرات فني / قراردادي  0-5

 حوزه فعاليت اعزام نمايد .

( " شركت " متعهد مي گردد دستورالعملهاي فني ، حمل و نقل ، نگهداري ، انبارداري ، و نحوه  9-5

 قرار دهد ." ه" نمايندمصرف محصوالت  توليدي خود را در اختيار 



 

 :  هتعهدات نمایند – 1

 " نماينده " متعهد مي گردد :   

 در حوزه فعاليت استفاده نمايد ." شركت " منظور باال بردن سهم بازار ب( از كليه امكانات خود  7-0

( در مورد هر بازار اطالعات مربوط به آخرين قيمتها و وضعيت رقبا و اطالعات فني الزم را  2-0

 جهت باال بردن سهم بازار به " شركت " اعالم كند .

 700معادل لاير  ميليارد 7(" نماينده " متعهد مي گردد براي خريدهاي غير نقدي ) باالتر از  5-0

(، ضمانت نامه بانكي يا ملكي به ارزش ميزان جنس به عنوان تضمين پرداخت و تامين ميليون تومان 

 اعتبار به " شركت " تسليم نمايد .

 كارشناس رسمي دادگستري انجام خواهد شد .  : تعيين ارزش وثيقه ملكي با نظريه كتبي 2تبصره 

 

 مبلغ قرارداد :  – 5

( خريد اوليه به ميزان دو ميليارد لاير معادل دويست ميليون تومان به شرح ذيل از طرف نماينده  7-9

 صورت می گيرد:

ماه از تاريخ قرارداد انجام می شود و پس از آن نمايندگی انحصاری به "  2اين خريد ظرف مدت 

ماينده " اعطا می گردد و در صورت عدم تحقق مبلغ قرارداد ظرف مدت تعيين شده اين قرارداد ن

 بصورت يکطرفه از جانب شرکت فسخ می گردد . 

 روز قبل به اطالع " نماينده " برساند . 50( "شركت " متعهد مي گردد تغييرات قيمت را حداقل  5-9

" مي  همحصوالت سفارش داده شده به عهده  " نمايند( كليه هزينه هاي مربوط به حمل و نقل  0-9

 باشد 

 

 حوزه فعالیت :  – 1

 .مي باشد منطقه جغتای جوين حوزه فعاليت اين قرارداد جهت نمايندگي در 

 

 نحوه خرید عاملیت :  – 9

"نماينده " موظف است کليه درخواستهای خود را حداقل سه هفته پيش از دريافت کاال  بصورت 

بديهي است در صورت موفقيت " نماينده " با ارائه ضمانتنامه . " شرکت " ارسال نمايد  مکتوب به

 ماهه برخوردار گردد .  0بانكي يا در وثيقه گذاردن ملك مي تواند از خريد مدت دار حداكثر 

شکر بجای وجه نقد نيز قابل قبول و پذيرش می  قند و مبادله، : در صورت تمايل طرفين 5تبصره 

 باشد

 درصد از قيمت مصوب دولتی شکر می باشد . 9"نماينده" موظف به کسر  5در صورت تحقق تبصره 

 

 حق واگذاري :  – 3

" نماينده " بدون موافقت كتبي " شركت " حق واگذاري حقوق يا تعهدات قراردادي خود را جزئا" يا 

 كال" به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي را نخواهد داشت .

" جهت توسعه و حسن اجراي تعهدات خود مجاز به افتتاح شعب در حوزه فعاليت خود مي  ه" نمايند

 باشد .

 فسخ قرارداد :  – 3

در صورت وقوع يا ارتكاب هر يك از موارد ذيل توسط عامليت بنا به تشخيص شركت ، "شركت " 

 كند . حق دارد با يك اخطار كتبي بيست روزه قبلي قرارداد را به طور يك جانبه  فسخ

 الف ( تخلف " نماينده " از هريك از تعهدات قراردادي و شرايط مقرر در اين قرارداد .

 ب  ( اعالم عجز از ادامه كار .

 ج  ( انحالل يا ورشكستگي  " نمايندگي "



 د  ( افشا كردن اسناد و مدارك " شركت " 

 

 

 قانون حاكم : -38

 تابع قوانين جاري جمهوري اسالمي ايران است .مفاد اين قرارداد جزئا" يا كال" از هر حيث 

 

 

 حل اختالف :  – 33

در صورت بروز هرگونه اختالف فيمابين طرفين ناشي از تفسير و يا اجراي مفاد اين قرارداد ، در 

وهله نخست طرفين خواهند كوشيد ظرف مدت ده روز تقويمي از تاريخ اعالم كتبي اختالف را از 

حل كنند و چنانچه حل مورد يا موارد اختالف بدين طريق حاصل نگردد طريق مذاكرات دوستانه 

 موارد اختالف ظرف مدت بيست روز تقويمي از تاريخ گزارش به داوري سه نفره ارجاع مي شود .

هر يك از طرفين يك نفر داور معرفي مي كنند و دو نفر داوران ، داور ثالث را كه رئيس هيئت داوري 

مي كنند . در صورت عدم معرفي داور و يا عدم توافق در مورد داور ثالث،  است با توافق انتخاب

رئيس كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي ، او را منصوب مي كند . رأي داوري الزم االجرا و 

 قطعي است داور مكلف است مفاد اين قرارداد و قانون  و عرف را اعمال كند . 

نوني وصول طلب يا مطالبات هر يك از طرفين در هر موردي اعم از : كليه هزينه هاي قا 0تبصره 

 دادرسي و كارشناسي و حق الوكاله و هزينه نشر آگهي و امثالهم به عهده طرف خاطي خواهد بود .

 

 زبان و تعداد نسخ : – 32

ط طرفين تبصره به زبان فارسي و متحدالمتن تنظيم و توس چهاراين قرارداد در دو نسخه ، دوازده بند و

 امضاء و مبادله گرديد . هر يك از نسخ داراي اعتبار واحد بوده و الزم االجراست .

 خداوند متعال به طرفين خير و بركت عنايت فرمايد .

 

 

 

 مهر و امضاء نماينده                                                                      مهر و امضاء شركت 

 امير احسان وكيلي    برکت جوين شرکت 
 

 


