
       ;<68/>/8 تبرٗد:                                                      تؼبلٖ ثسوِ                                                                                 

 >9/><8شوبرُ:                                                                                                                                                                                                                                                            ٕ كشبٍرسٕ ٍ هٌبثغ عج٘ؼٖ هـبى زاًشكسُ       

      

 شْزٍاقغ زر  ّكتبرٕ  88ٕ) قغؼِذَز هكتاري 655ثززارٕ اس هشرػٔ  ثْزُ ;</;/77 هَرخ ;</د/6/6:>65سبس هجَس شوبرُ ثز اظز زارز زر ً دانشگاه محقق اردبيلي    

اس  را(ل ثبؽ زاًشكسُّكتبرٕ ٍاقغ زر زاذ 8ٕ  ّكتبرٕ ٍاقغ زر كٌبر رٍز ارس رٍثزٍٕ ثبؽ زاًشگبُ ٍ قغؼِ 21ٕ  اطالًسٍس، قغؼِ –اسالم آثبز هـبى هشزف ثِ جبزٓ پبرس آثبز 

اس  ;</>/77هَرخ  شٌجِلـبٗت رٍس  ;</>/:هَرخ  چْبرشٌجِ     تَاًٌس اس رٍس  ثِ اجبرُ ٍاگذار ًوبٗس. ػالقوٌساى هٖ ;</</6عزٗق هشاٗسُ ثِ هست ٗكسبل سراػٖ اس تبرٗد 

ٕ كشبٍرسٕ ٍ هٌبثغ  ثِ ٍاحس اهَر هبلٖ زاًشكسُ ;</>/77هَرخ  شٌجِارٕ رٍس پ٘شٌْبزّبٕ ذَز را ثب تَجِ ثِ شزاٗظ سٗز تب آذز ٍقت از هشارع هَرز ًظز ثبسزٗس ًوَزُ ٍ

 رس٘س زرٗبكت زارًس. اطالًسٍس تحَٗل ٍ -جبزٓ پبرس آثبز 25عج٘ؼٖ هـبى ٍاقغ زرك٘لَهتز 

 شزاٗظ اجبرُ:  

 سراػٖ ٍ ثزإ ٗكجبر كشت ذَاّس ثَز.ثِ هست ٗكسبل  ;</</6 ثززارٕ اس تبرٗد هست ثْزُ -2

 هستبجز ثَزُ ٍ زاًشگبُ ّ٘چ هسئَل٘تٖ زرشَز. پززاذت آة ثْبٕ اراضٖ ثز ػْسٓ  اس عزٗق كبًبل آث٘برٕ تبه٘ي هٖارع هذكَر شآة آث٘برٕ ه -1

 ًرَاّس زاشت. آة تبه٘يٍ  آة ثْبءّشٌِٗ ذظَص پززاذت 

 جْت كشت تحَٗل هستبجز ذَاّس شس. ;</</7ٍ اس تبرٗد سه٘ي سراػٖ ثالكبطلِ ثؼس اس ػقس قزارزاز  -3

 ّب ثِ ػْسٓ هستبجز ذَاّس ثَز. ٍ كبًبلت هشارع، ًْزّبرٕ ٍ حلبظت ك٘شٗكٖ ًگْسا -4

ثِ تبه٘ي آة ثِ ػْسُ هستبجز ثَزُ ٍ زر قجبل پززاذت آى  بء ٍ ّزگًَِ ّشٌِٗ ٗب جزٗوِ هزثَطثِ ػْسُ هستبجز ثَزُ ٍ ّشٌِٗ آة ثْ الگَٕ كشت هٌغقِ رػبٗت -5

اس  ،اس اهَر هٌبثغ آة هـبى 96-97زر سهبى تسَِٗ حسبة كبهل آة آث٘برٕ كظل كشت  ٍ ></67/<7٘س رٗبل ضوبًت ًبهِ ثبًكٖ ثِ سزرس ميليون صدششهجلؾ 

هحظَالت ثْبرُ         درصد 5:غح سٗز كشت هحظَالت پبئ٘شُ ٍ س درصد 5:الگَٕ كشت هٌغقِ را كِ ثِ طَرت ثبٗس ّوچٌ٘ي هستبجز  هستبجز اذذ ذَاّس شس.

رٗبل ثِ ػٌَاى ذسبرت زرٗبكت ذَاّس شس. ّوچٌ٘ي هجلؾ  :/555/555كشت ثِ اساء ّز ّكتبر ػسٍل هجلؾ الگَٕ سٍل اس بشس، رػبٗت ًوبٗس ٍ زر طَرت ػثهٖ

 ًبهِ ثبًكٖ جْت تضو٘ي رػبٗت الگَٕ كشت عجق هقزرات زاًشگبُ زر سهبى ػقس قزارزاز اس هستبجز اذذ ذَاّس شس.ضوبًت رٗبل 555/555/7:5

ثززارٕ  سبلِ )اسجولِ ًَٗجِ، اسپزس ٍ...( زر اراضٖ هَرز اجبرُ را ًساشتِ ٍ ّوچٌ٘ي ؿ٘ز اس ثْزُ هستبجز ثِ ّ٘چ ٍجِ حق كشت هحظَالت چٌس -6

ثززارٕ زٗگز ٍ تـ٘٘زكبرثزٕ را ًرَاّس زاشت. زر طَرت هشبّسُ ّز ًَع ترلق، قزارزاز اجبرُ ثِ طَرت ٗك عزكِ  سراػٖ حق ّ٘چ ًَع ثْزُ

 هستبجز كسز ذَاّس شس.ٍ ذسبرت ٍارز شسُ اس ٍزٗؼِ  كسدتَسظ زاًشگبُ 

حساكثز تب هَرذِ  ثْبرٍُ ثزإ هحظَالت  ><68لـبٗت ثززاشت اٗي هحظَالت زر سبل ثزإ هحظَالت پبئ٘شُ  ّب ثززارٕ اس سه٘ي اًقضبٕ هست ثْزُ -7

  ذَاّس ثَز. ></=/85

 ُ ثز ػْسٓ هستبجز ذَاّس ثَز.اجبر هستزر ًسارز ٍ هزاقجت ٍ ًگْسارٕ اراضٖ هستبجز حق ٍاگذارٕ اراضٖ هَرز اجبرُ را ثِ ؿ٘ز  -8

 اهَرسپززُ  68;6>5;687حسبة جبرٕ شوبرٓ  شزكت زر هشاٗسُ ثِ سپززُ رٗبل ثؼٌَاى :=555/555/6 شزكت كٌٌسگبى زر هشاٗسُ ثبٗس هجلؾ -9

ْبٕ زر پبكتٍ هسارک شٌبسبٖٗ هؼتجز  ٍارٗش ٍ اطل ك٘ش ثبًكٖ را ثِ اًضوبم پ٘شٌْبز ذَز هبلٖ زاًشگبُ ًشز ثبًك تجبرت شؼجٔ زاًشگبُ ارزث٘ل

 ٕ كشبٍرسٕ ٍ هٌبثغ عج٘ؼٖ هـبى زاًشكسُ ٍاحس اهَر هبلٖثِ  ;</>/77هَرخ  شٌجِتب آذز ٍقت ازارٕ رٍس ، گذاشتِ الک ٍ هْز شسُجساگبًِ 

ؼتجز ثبًكٖ ثِ ّو٘ي هجلؾ زر ّوچٌ٘ي شزكت كٌٌسگبى هٖ تَاًٌس ثِ جبٕ سپززُ شزكت زر هشاٗسُ، ضوبًتٌبهِ ه س.تحَٗل ٍ رس٘س زرٗبكت ًوبٌٗ

 ٍجِ زاًشگبُ هحقق ارزث٘لٖ ارائِ ًوبٌٗس.

ٍاحس اهَر ثِ ازُ شسُ ٍ زثظَرت ٗكجب  هكتار 655 ت ثبٗس ثزإاپ٘شٌْبزثبشس.  هٖرٗبل  >555/555/8اجبرُ ثْبٕ كبرشٌبسٖ پبِٗ ثزإ ّز ّكتبر  -28

 زز.گزتحَٗل  هبلٖ

 ت٘ت اثز زازُ ًرَاّس شس.ٍ ذبرج اس هْلت هقزر تز قس الک ٍ هْز، كبكبقس ك٘ش ثبًكٖ ، ًبقض،ثِ پ٘شٌْبزّبٕ هجْن -22

زاًشگبُ              ٍ ثب حضَر اػضبٕ كو٘سَ٘ى هشاٗسُ زاًشگبُ هحقق ارزث٘لٖزر هحل  ;</>/78هَرخ شٌجِ ٗكبزّبٕ رس٘سُ زر رٍس پ٘شٌْ -21

 ٍ ثزًسٓ هشاٗسُ تؼ٘٘ي ذَاّس شس.  هلتَح ،ثزرسٖ

ٍ اس  زرٗبكت ذَاّس شس ></86/9زر تبرٗد هجلؾ ٍ هبثقٖ  ></86/6زر تبرٗد  %:8، ؾ قزارزاز ثِ طَرت ًقسهجل %85زر ٌّگبم ػقس قزارزاز،  -23

عجق هقزرات زاًشگبُ  بانكيضمانتنامة معتبر ٍ رػبٗت هلبز قزارزاز،  آىًگْسارٕ  هشارع هَرز اجبرُ ٍ  تضو٘ي تحَٗل ثِ هَقغ ٍهجبلؾ هبًسُ ثبثت 

 اس هستبجز اذذ ذَاّس شس. ><68/</85ٍ   ><86/9/68 ،><86/6/68 ثِ سز رس٘س زاًشگبُ هحقق ارزث٘لٖزر ٍجِ 

 س.سپززُ ثزًسُ اٍل شزكت زر هشاٗسُ كِ ظزف ٗك ّلتِ پس اس اػالم ًت٘جِ هشاٗسُ حبضز ثِ تٌظ٘ن قزارزاز ًجبشس ثِ ًلغ زاًشگبُ ضجظ ذَاّس ش -24

ز ذَاّس شس هگز اٌٗكِ زثِ اٗشبى هستهشاٗسُ ثزًسُ تؼ٘٘ي تكل٘ق ًْبئٖ  ٍاٗسُ زٍ ّلتِ پس اس اػالم ًت٘جِ هشتب حساكثز زٍم هشاٗسُ سپززُ ًلز  -25

زٍم ً٘ش ثِ ًلغ  ًلز سپززُرت استٌكبف ّزكسام ثِ تزت٘ت زر اٗي هست ثزإ تٌظ٘ن قزارزاز، پ٘شٌْبز كتجٖ زاًشگبُ ثِ ٍٕ اثالؽ گززز. زر طَ

 ػَزت زازُ ذَّس شس.شسى ثزًسُ هشاٗسُ  سبٗز شزكت كٌٌسگبى ثِ هحض هشرضسپززُ  زاًشگبُ ضجظ ذَاّس شس.

هجبس زاًشگبُ تكل٘ق ٍ ٗب سلت اذت٘بر ثزإ زاًشگبُ ًوٖ ًوبٗس ٍ  ، اٗجبز حق ثزإ شزكت كٌٌسُ ٍ اٗجبزشزكت زر هشاٗسُ ٍ اراِٗ پ٘شٌْبز طزكبً -26

  ز ًوبٗس.ٗب رقجَل  هٖ ثبشس زر چبرچَة ضَاثظ ٍ هقزرات ٍ ثب ػٌبٗت ثِ طزكِ ٍ طالح زاًشگبُ ّز ٗك اس پ٘شٌْبزّب را

 ثبشٌس. ًوٖزر هؼبهالت زٍلتٖ شًَس كِ هشوَل قبًَى هٌغ هساذلِ كبركٌبى زٍلت  شزكت كٌٌسگبى زر هشاٗسُ هتؼْس هٖ -27

 ذَاّس ثَز.هشاٗسُ  ثِ ػْسُ ثزًسُ  كبرشٌبسٖ تؼ٘٘ي ق٘وت پبِّٗبٕ ِّشٌٍٗ  ّب زر رٍسًبهِزرج آگْٖ ّبٕ  ّشٌِٗ -28

          جْت ارائِ پ٘شٌْبز ق٘وت  "ج "ٍ  "ب" -"الف "ِ زاًشكسُ جْت زرٗبكت اسٌبز هشاٗسُ ٍ پبكت ّبٕ شزكت كٌٌسگبى هلشم ثِ هزاجؼِ ث -29

 هٖ ثبشٌس.
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