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مقدار تامین  ر رابطه باعهد نامه، دتبا امضاء ذیل این ، ..........................شهرستان انتعاونی زنبوردارشرکت و مدیرعامل هیئت مدیره 

ی ت زنبوردارتوسعه صنع مایت ازبا واسطه اتحادیه تعاونی های زنبوردارای استان، از صندوق ح............. تن کاالی شکر سفید اعتباری، 

 کشور، متعهد می شود: 

 ق حمایت ازوسط صندوتد، کاالی دریافتی را عینا و مطابق با سهمیه اعالم شده ن، متعهد میگردتعاونیو مدیرعامل هیئت مدیره  .1

ه صورت نقدی و یا گرم(، ب 700اعضاء تعاونی و متناسب با تعداد کلنی )هر کلنی حداکثر توسعه صنعت زنبورداری کشور، بین 

 توزیع نماید. اعتباری 

نعت صت از توسعه های اعالم شده توسط صندوق حمایرا با قیمت  شکرکاالی  ،دنشو، متعهد میتعاونیو مدیرعامل هیئت مدیره  .2

 اعضاء تعاونی دارای دفترچه زنبورداری قرار دهند، در اختیار صرفا زنبورداری کشور، و 

 ی گردد.ریافت مه محاسبه و دنجداگااعضاء اسب با سهم هر یک از : هزینه حمل و نقل کاال وفق بارنامه صادره و متنتبصره

مله جعنوان از  هرمبلغ دیگری تحت توسط صندوق، لغ اعالم شده اد، به جز مبنمتعهد می شو تعاونیو مدیرعامل هیئت مدیره  .3

 افزایش سرمایه دریافت ننماید. 

فرمت  وفقرا  ، لیست توزیعکاال عت سه ماه بعد از توزید، حداکثر ظرف مدنمتعهد می شو تعاونیو مدیرعامل هیئت مدیره  .4

ننده شکر ریافت کبورداران دنبه همراه کپی دفترچه زنبورداری هر یک از زتهیه و صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری، 

 د. نبرای صندوق ارسال نمای

می تی د های نظارو راسا پاسخگوی نها یودهمسئول عدم رعایت تعهدات مذکور د، ناذعان دار تعاونی هیئت مدیره و مدیرعامل .5

 . دنباش

 خ واریز وجهتاریی از ی بر محاسبه تاریخ بازپرداخت قیمت کاالی شکر دریافتنضوابط صندوق مب، تعاونیو مدیرعامل هیئت مدیره  .6

 د. ننمای تی ایران را پذیرفته و قبول میتوسط صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری به حساب شرکت بازرگای دول

برای  نمایند را ه عمل میکه مغایر با ضوابط این تعهد نام تعاونی، حق بازنگری در خدمات خود به تعاونیهیئت مدیره و مدیرعامل  .7

 محفوظ داشته و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب می نماید. صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری 


