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سازمان جهاد کشاورزی استان  -صندوق حمايت از توسعه بخش کشاورزی استان
قرارداد عاملیت اعطای کمک بالعوض سهم دولت به طرحهای بازسازی ونوسازی قنوات از محل اعتبارات کمکهای فنی واعتباری
طرح بازسازی ونوسازی قنوات قانون بودجه سال  1396کل کشور بشماره طبقه بندی 1306012007
بخش اول :مبانی قانونی و طرفین قرارداد
باستناد مفاد تبصره ذیل بند "ب" ماده (  ) 35قانون برنامه ششم توسعه و تبصره « »4ماده ( )17قانون افزایش بهره وري بخش كشاورزي،
این قرارداد بين رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان
:

به نمایندگی آقاي

و كد پستی

به آدرس:

و شماره شناسه ملی

كه در این قرارداد از این پس به
به نمایندگی آقاي

عنوان «واگذارنده اعتبار» ناميده میشود از یک طرف  ،و صندوق حمایت از توسعه بخش كشاورزي استان
به عنوان مدیرعامل /رئيس یا نایب رئيس هيات مدیره طبق آخرین تغييرات به شماره
آدرس :
شماره شناسه ملی

شماره ثبتت
و كد اقتصادي

مورخ
كتد پستتی

و
و

به عنوان طرف دیگر كه از این پس به عنوان «صتندوق» ناميتده متیشتود ،بتا

شرایط و مشخصات ذیل منعقد گردید وطرفين ملزم به رعایت مفاد آن میباشند :
بخش دوم :موضوع و مدت قرارداد
ماده –1اعطاي كمک سهم مشاركت دولت ،موضوع این قرارداد بصورت بالعوض به متقاضيان واجد شرایط بخش كشاورزي به صورت اسناد خزانه
اسالمی در زمينه كمک به طرح هاي بازسازي و نوسازي قنوات در چارچوب موافقت نامه طرح و دستورالعمل پيوست ،با معرفی «واگذارنده اعتبار» از
طریق «صندوق» و بر اساس بند «ب» ماده ( )35قانون برنامه ششم كه سهم كمک بال عوض دولت حداقل  85درصد می باشد.
ماده  –2طول مدت مصرف منابع مالی (اسناد خزانه اسالمی) این قرارداد ،حد اكثر سه ماه از تاریخ سررسيد اسناد خزانه تعيين می گردد.
بخش سوم :منابع مالی قرارداد
ماده « –3واگذارنده اعتبار» تا پایان سال مالی( )97/4/31در مورد اسناد یکساله و (  ) 98/4/31در مورد اسناد دوساله  ،متعهد می شود حداكثر
مبلغ  )....................................................................( ................................................................................................................................. .......................ریال از محل فصل هفت اعتبارات كمکهاي فنی و اعتباري
طرح بازسازي ونوسازي قنوات بشماره طبقه بندي  1306012007قانون بودجه سال  1396به صورت اسناد خزانه اسالمی ،بعنوان كمک سهم
مشاركت دولت درچارچوب مفاد این قرارداد و متناسب با تخصيص دریافتی ،در وجه «صندوق» كارسازي نماید و پس از صدور گواهی تخصيص
توسط سازمان جهاد كشاورزي استان« ،صندوق» مجاز میباشد با توافق متقاضی و یا وكيل قانونی وي به یکی از دو روش ذیل اقدام نماید :
 -1براساس درخواست متقاضيان خود اجرایی ،اسناد خزانه در سررسيد تبدیل به وجه نقد شده و به متقاضيان و یا وكيل قانونی وي پرداخت گردد.
 -2فروش اسناد خزانه در بازار براي متقاضيانی كه در حين اجرا تقاضاي كمک سهم دولت دارند ،طبق مقررات سازمان بورس و واریز وجه حاصل
به حساب متقاضی و یا وكيل قانونی وي .
تبصره « -1صندوق» موظف است پس از دریافت گواهی اسناد خزانه موضوع ماده ( )3این قراراداد ،نسبت به اعالم وصول آن به ذیحساب
«واگذارنده اعتبار» اقدام تا اعتبار یاد شده به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره  -2كمک بالعوض سهم دولت ،پس از تعيين ،تامين و واریز مرحلهاي سهم مشاركت بهره برداران به حساب ویژه «صندوق» ،از محل
اعتبارات موضوع ماده ( )3این قرارداد ،متناسب با پيشرفت فيزیکی طرح كه به تایيد نماینده واگذارنده اعتبار(مدیریت آب وخاک وامور فنی و
مهندسی سازمان جهاد كشاورزي استان)میرسد ،براساس دو روش فوق ،از طریق «صندوق» به متقاضی پرداخت میگردد.
تبصره « -3صندوق» موظف است كليه دریافتها و پرداخت هاي موضوع این قرارداد را صرفا از طریق حساب مفتوحه نزد بانک كشاورزي به
عمل آورد و هر گونه هزینه كرد منابع مالی این قرارداد خارج از موارد ذكر شده در این قرارداد  ،ممنوع می باشد .
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بخش چهارم  :تعهدات طرفین قرارداد
ماده  – 4معاونت آب وخاک موظف است در رابطه با موضوع بند( )1این قرارداد ،دستورالعمل اجرایی ازجمله  :شرح وظایف  ،شرح اقدامات عملياتی
و اجرائی  ،تعيين ميزان سهم آورده متقاضی وتعيين شاخص وضوابط فنی را تهيه و از طریق معاونت برنامه ریزي واقتصادي وزارت جهاد كشاورزي
به «واگذارنده اعتبار– سازمان جهاد كشاورزي استان» ابالغ و سازمان نيز متعاقباً به «صندوق» اعالم نماید.
ماده « - 5صندوق» موظف است ،حسابهاي مربوط به اجراي طرح موضوع این قرارداد را به گونه اي نگهداري نمایدكه در هر زمان اطالعات
مربوط به تعداد و متراژ اجرایی متقاضيان معرفی شده ازسوي «واگذارنده اعتبار» را به تفکيک خدمات پروژه و با درج تاریخ/تعداد ،مبلغ و سطوح
اجراشده و ميزان اعتبارپرداختی به تفکيک كمک سهم دولت و مبلغ سهم آورده متقاضی و با درج تاریخ /آخرین موجودي مانده اعتبار سهم دولت در
حساب ویژه پس از كسر اقساط باقيمانده تعهدات پروژه هاي در دست اجرا و  ...تهيه و در پایان هر ماه به «واگذارنده اعتبار» و شركت
مادرتخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاري در بخش كشاورزي ،ارسال نماید.
ماده « -6واگذارنده اعتبار» موظف است براساس گزارش عملکرد دریافتی از«صندوق» موضوع ماده « »5این قرارداد  ،نسبت به ارائه گزارش
تحليلی(كمّی وكيفی) اجراي این قرارداد را هر ماهه به معاونت آب و خاک اعالم نماید .معاونت آب وخاک نيز پس از دریافت وجمعبندي گزارشات
كليه استانها ،نسبت به تدوین گزارش نهایی وارائه آن به معاونت برنامه ریزي واقتصادي وزارت جهاد كشاورزي اقدام نماید.
ماده « -7صندوق» موظف است دررابطه با موضوع این قرارداد ،هر گونه بخشنامه ودستورالعملهاي اجرایی صادره از سوي «واگذارنده اعتبار»را كه
مغایر با تفاهمات مشترک نبوده و تعهد مازاد ایجاد نکند را اجرا كند.
ماده- 8چنانچه«صندوق» قصد دارد در رابطه با موضوع این قرارداد بخشنامه ودستورالعملهاي اجرایی صادرنماید ،دراینصورت مکلف است قبل از
صدور ،با «واگذارنده اعتبار» هماهنگی الزم را بعمل آورد.
ماده « – 9واگذارنده اعتبار» موظف است نسبت به اخذ تعهد نامه محضري ( ضميمه پيوست ) از بهره بردار اقدام الزم به عمل آورد .
بخش پنجم  :گردش کار
ماده  - 10متقاضيان اجراي بازسازي و نوسازي قنوات بایستی پروژه هاي پيشنهادي خود را به مدیریت جهاد كشاورزي شهرستان ارائه كه پس از
تائيد به مدیریت آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد كشاورزي استان ،ارائه خواهد شد تا پس از بررسی فنی و تائيد آن ،از طریق
معاونت برنامه ریزي و امور اقتصادي سازمان جهاد كشاورزي استان به مدیریت « صندوق» ارسال گردد« .صندوق» مکلف است حداكثرظرف مدت
پانزده روز از تاریخ دریافت معرفی نامه ازطریق سازمان جهاد كشاورزي استان ،نسبت به بررسی و درصورت تکميل مدارک ومستندات مربوطه ،
نسبت به انعقاد قرارداد وپرداخت اعتبار طبق ماده ( )3این قرارداد اقدام نماید .درغيراینصورت «صندوق» باید قبل از انقضاي مهلت یاد شده ،طرح
را با ذكر دالیل وتوجيهات مربوط به نقص درمدارک ،مستندات مالکيت ،توجيهات مالی واقتصادي ،تضمين هاي دریافتی ،به واحدمعرفی كننده طرح
عودت نماید.
ماده -11تعيين مشخصات كلی فعاليت وضوابط اجراي طرح ،ميزان سهم بري و نظارت برآنها ،دراستان بعهده مدیریت آب وخاک و امور فنی و
مهندسی سازمان جهاد كشاورزي و در شهرستانها ،بعهده مدیریت جهادكشاورزي خواهد بود ،كه عهده دارپذیرش درخواست متقاضيان ،بررسی
فنی ،تائيد و در صورت لزوم ارجاع به كارگروه اقتصاد وتوسعه سرمایه گذاري دراستان نيز می باشد.
تبصره  -اعضاي كارگروه اقتصادي وتوسعه سرمایه گذاري استان :
ریيس سازمان جهاد كشاورزي استان (ریيس كارگروه )معاون برنامه ریزي وامور اقتصادي سازمان جهاد كشاوري استان(دبير كارگروه)مدیریت آب وخاک وامور فنی و مهندسی سازمان جهاد كشاورزي استان (عضو كارگروه)مدیر جهاد كشاورزي شهرستان (عضو كارگروه)نماینده تام االختيار مدیریت « صندوق» (عضو كارگروه)تبصره– در چارچوب اجراي طرحهاي موضوع این قرارداد ،دانش آموختگان رشته هاي تخصصی بخش كشاورزي و تشکل هاي كشاورزي در
اولویت میباشند ( .تشخيص این امر به عهده كار گروه اقتصادي و توسعه سرمایهگذاري سازمان جهاد كشاورزي استان میباشد )
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بخش ششم  :ساير تعهدات
ماده -12مجریان مشمول و واجد شرایط مکلفند طرحها را با میزان سرمایه گذاری تصویب شده ،تکمیل و به بهره برداری برسانند .
ماده  -13هرگونه تغيير در مفاد این قرارداد با تفاهم طرفهاي ذیربط و از طریق اعالم كتبی «واگذارنده اعتبار» به «صندوق» ،صورت خواهدگرفت.
ماده-14این قرارداد درصورت عدم انجام تعهدات ازسوي«صندوق»و یاعدم واریزي تعهدات «واگذارنده اعتبار» به حساب مربوطه نزد «صندوق»
ویا بنابرتصميم وصالحدید «واگذارنده اعتبار» به صورت یکطرفه قابل فسخ خواهد بود ،كه طی مدت یکماه به «صندوق» اعالم میگردد .در
اینصورت «صندوق» میبایست ظرف مدت دو هفته مانده اعتبار مصرف نشده موضوع ماده ( )3این قرارداد را (در صورت واریز اعتبار به حساب
«صندوق») براساس مفاد ماده ( ) 82قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت (  ) 2اقدام و گزارش آن را به تفکيک
استان ،ردیف اعتباري و مانده به «واگذارنده اعتبار» اعالم نماید.
ماده -15رعایت سایر موارد مصّرح در قانون بودجه كه در این قرارداد به آنها اشاره نگردیده الزامی می باشد .بدیهی است در صورت وجود هر گونه
تعارض و یا ابهام بين مفاد این قرارداد و قوانين جاري كشور  ،مالک عمل  ،قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال  1396و آئين نامه هاي
اجرایی آن خواهد بود  .چنانچه اختالف نظر در تفسير و اجرا حاصل گردد ،از طریق مراجع قانونی پيگيري خواهد شد.
این قرارداد مشتمل بر  15ماده و  5تبصره و در پنج نسخه تنظيم گردیده و به امضاي نمایندگان ذیربط رسيده است و هر پنج نسخه پس از تایيد و
امضاء در حکم واحد و داراي اعتبار یکسان می باشد.

«واگذارنده اعتبار»
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان :

«صندوق»
مديرعامل /رئیس يا نايب رئیس هیات مديره صندوق

...............................

حمايت از توسعه بخش کشاورزی استان:
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