ﺑﻨﺎم ﺧﺪا
ﻣﻘﺮرات و ﺷﯿﻮه ﻫﺎ ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی SINAMDF
اﻟﻒ( ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ :
-

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾ ﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت  SINA MDFﺑﺎ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑ ﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت وب ﺳﺎﯾﺖ ،ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و آﻧﺮا ﺑﺎ اﻃﻼع ﮐﺎﻣﻞ از

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻌﺎﻧﯽ اش ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ.
-

ﺑﻤﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ ،اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ در ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی و رﻣﺰ ﻋﺒﻮر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮای ﻋﻀﻮﯾ ﺖ در ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ .ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺣﻔﻆ

اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺑﻌﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .درﺻﻮرت ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ و ﯾﺎ ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن ،ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ از ﻃﺮﯾ ﻖ آدرس اﯾﻤﯿﻞ و ﯾ ﺎ ﺷﻤﺎره ﻣﻮﺑ ﺎﯾﻞ ﺷﺨﺺ دارﻧﺪه ﻧﺎم ﮐﺎرﺑﺮی ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺧﺬ ﻣﺠﺪد آن اﻗﺪام
ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
-

ﻫﯿﭻ ﮐﺪام از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ر ﺑﺎت و ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﯾ ﺎ واﺳﻂ را ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده ار ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ اﻋﻢ از اﺣﺮاز ﻫﻮﯾ ﺖ ،ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،ارﺳﺎل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﻏﯿﺮه را ﻧﺪارﻧﺪ.

-

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎﯾﺖ و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﯿﻤﺖ در ﺳﺎﯾﺖ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻤﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺧﻮد در ﻣﺤﯿﻂ ﺳﺎﯾﺖ آﻧﺮا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

-

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﯿﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و ﺑﻄﻮر ﺻﺤﯿﺢ وارد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﺨﺺ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻋﺪم ﺻﺤﺖ و ﺑ ﺮوز ﻧﺒﻮدن اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺑ ﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻏﯿﺮ واﻗﻌﯽ

اﻋﻢ از ﻧﺎم ،ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻏﯿﺮه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ SINA MDF ،ﺣﻖ اﺑﻄﺎل ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﺮای ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ را دارد.
-

ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾ ﻖ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﯾ ﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ در ﺳﺎﯾﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻌﻬﺪه ﮐﺎرﺑﺮان اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﯾﺎ اﻓﺮادی ﻏﯿﺮ از ﮐﺎرﺑﺮ آن

ﺣﺴﺎب ﮐﻪ از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﻨﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎً ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺴﺎب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-

ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺟﺎزه اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی ﺧﻮد را ﺑﺪﻫﻨﺪ ﯾﺎ ﺣﺴﺎب ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺣﻘﻮﻗﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﻮرد ﮐﺎرﺑﺮ ﺷﺨﺺ

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﯿﺰ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
-

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﻮرد و ﺣﺴﺐ ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ  ،SINA MDFاز ﮐﺎرﺑﺮان درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﻮد ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﮑﻤﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت ،اراﺋﻪ ﻣﺪارک و ﯾﺎ اﺻﻼح اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﻌﻬﺪ

ﺑﻪ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﯾ ﺎ اﺻﻼح اﻃﻼﻋﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ در ﻣﺪت اﻋﻼم و درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮی  SINA MDFﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  SINA MDFﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی وی را ﻣﺴﺪود ﮐﺮده
و از اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺬﮐﻮر ﺧﻮدداری ﮐﻨﺪ.
-

ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑ ﻮط ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮوش را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﻨﺪ و در دﺳﺘﺮس دﯾﮕﺮان ﻗﺮار دﻫﺪ.

-

ﺣﻖ اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات و ﮐﺎﻻﻫﺎی اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای  SINA MDFﻣﺤﻔﻮظ ﺑﻮده و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری ﯾﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺨﺶ و ﯾ ﺎ ﮐﻞ اﻃﻼﻋﺎت اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺮای ﻣﺼﺎرف

ﻏﯿﺮ از ﻣﺼﺎرف اﻋﻼﻣﯽ  SINA MDFﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﻮده و ﭘ ﯿﮕﺮد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد.
-

ﮐﺎرﺑﺮان ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﺳﺎﯾﺖ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﻮق اﺷﺨﺎص دﯾﮕﺮ ﺑ ﺎﺷﺪ و ﯾ ﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ای را ﺑﺪﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺶ آﻣﺪی ﮐﺎرﺑﺮ ﺑ ﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﺳﺎﯾﺖ ﻗﻄﻊ

راﺑﻄﻪ ،ﻣﺒﻠﻎ وﺛﯿﻘﻪ ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺰد  SINA MDFﺿﺒﻂ ﻣﯽ ﮔﺮدد و دﯾﮕﺮ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ را از دﺳﺖ ﻣﯿﺪﻫﺪ.
-

ﮐﺎرﺑﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﻫﻤﮥ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ،اﺻﻮل اﺳﻼﻣﯽ ،ﺷﺮﻋﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

-

 SINA MDFﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻼش ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺎرﺑﺮان و رﻓﻊ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼل اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﻧﻬﺎ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر

ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .
-

اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﺰد  SINA MDFﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﺪه و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺳﻂ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده ،ﻣﮕﺮ ﺑ ﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﻘﺎم ذﯾﺼﻼح ﻗﻀﺎﯾﯽ.

-

ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی ﮐﺎرﺑﺮان ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑ ﻪ ورود ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺷﻬﺮت ،اﻋﺘﺒﺎر و داراﯾﯽﻫﺎی  SINA MDFﺷﻮد ﺗﺨﻠﻒ از ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﺮاردادی و ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﺧـــــﻮاﻫﺪ ﺷﺪSINA MDF .اﯾﻦ ﺣﻖ را

ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮ ﻣﺘﺨﻠﻒ را ﻣﺴﺪود ﮐﻨﺪ و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﺑﻪﻋﻤﻞ آورد و ﺧﺴﺎرت و ﺣﻘﻮق ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد را ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮐﻨﺪ.
-

ﮐﺎرﺑﺮان ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﻫﯿﭻ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ در راﺳﺘﺎی ﺣﺼﻮل دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﻏﯿﺮﻣﺘﺪاول ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﺑﺨﺶ از ﺳﺎﯾﺖ ،اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

-

ﻣﺸﺘﺮﯾ ﺎن ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺷﺮاﯾﻂ اﻫﻠﯿﺖ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎﻗﻞ ﺑﻮدن را دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺳﻦ ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )  ١٨ﺳﺎل(  ،اﻫﻠﯿﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺧﺮﯾ ﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺻﻮرت اﺣﺮاز اﯾﻦ

ﺷﺮاﯾﻂ وﺟﻪ وار ﯾ ﺰی ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎ زﻣﺎن رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺿﺒﻂ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾ ﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ب( ﺿﻮاﺑﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮوش ﻣﺠﺎزی : SINAMDF
•

ﻣﺸﺘﺮﯾ ﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺧﺮﯾ ﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش را ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ﺗﺎ  ٣روز ﺑ ﻌﺪ از ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮوش را در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻧﻤﻮده ﺗﺎ اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾ ﺪ و ﺗﺤﻮﯾ ﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.

•

ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن در ﻓﺮوشﻫﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺷــﺎﺧﺺ:
-

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﻌﺎل در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺤﺮوم ) اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی اﻋﻼﻣﯽ ﺧﺎص  :ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن  ،اﯾﻼم  ،ﺳﯿﺴـــﺘﺎن و ﺑ ﻠﻮﭼﺴﺘﺎن  ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺟﻨﻮﺑﯽ  ،ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﯽ  ،ﭼﻬﺎر ﻣﺤﺎل ﺑﺨﺘﯿﺎری  ،ﺑﻮﺷﻬﺮ و
ﻟﺮﺳﺘﺎن(

-

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ) اﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎزﻧﺪران  ،ﮔﯿﻼن  ،ﺗﻬﺮان و ﻗﺰوﯾﻦ (

-

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ

-

ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﻫﺎی درودﮔﺮان

-

ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﭼﻮب ﻓﺮوﺷﺎن

-

ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻓﻌﺎل دارای ﭘﺮواﻧﻪ از اﺗﺎق اﺻﻨﺎف

-

ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم

-

زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎ

ﺑﺮﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
•

ﻣﺎزاد ﺗﻘﺎﺿﺎ اﮔﺮ در ﻓﺮوش وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﯾ ﻖ اوﻟﻮﯾ ﺖ ﺑﻨﺪی ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﺑ ﻪ ﻓﺮوش ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﻣﺎزاد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺑﺪون ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮای ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﻣﯽ ﮔﺮدد ،اﻟﺒﺘﻪ ا ﮔﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾ ﺎن

ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎرﮔﺬاری ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ در ﻓﺮوش ﺑﻌﺪی ﺑﺎﺷﻨﺪ.
•

ﻣﺸﺘﺮﯾ ﺎﻧﯽ ﮐﻪ در وﺑﺴﺎﯾﺖ  SINAMDF.COMو ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدﻧﺪ ﺣﺪا ﮐﺜﺮ ﺳﻪ روز ﻓﺮﺻﺖ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ارﺳﺎل ﺷﺪه را ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺣﺪا ﮐﺜﺮ

ﻇﺮف ﻣﺪت  ١۴روز ﭘ ﺲ از ارﺳﺎل ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ در ﯾ ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ) .ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ اﻋﻼم ﺷﺪه در ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﮐﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ آن ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻇﺮف ﻣﺪت  ١۴روز از زﻣﺎن ﺻﺪور ﺛﺒﺖ
ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﻣﻨﺪرج در ﺻﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ارﺳﺎل ﮔﺮدد( .
•

در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﺗﻌﻬﺪات در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮﯾ ﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮوش ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﺷﺪه اﻧﺪ ؛ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش وی ﺑﺎﻃﻞ و ﻣﻮﺟﻮدی ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺧﺮﯾﺪ ﻧﺸﺪه در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.

ﻣﺸﺘﺮﯾ ﺎﻧﯽ ﮐﻪ دو ﺑﺎر در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺑﺮﻧﺪه اﻋﻼم ﺷﺪه وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻧﻨﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻟﯿﺴﺖ ﺳﯿﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ و اﻣﮑﺎن ﺧﺮﯾ ﺪ از ﺷﺮﮐﺖ را ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .
•

ﻣﺸﺘﺮﯾ ﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﻣﻌﺘﺒﺮ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت  ،در ﮔﺮوه واﺟﺪﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺷﺮﮐﺖ در ﻓﺮوش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

•

ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در درﺧﻮاﺳﺖ و ﯾ ﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش ﮔﺮوه ﺳﯿﻨﺎ  MDFﭘﺲ از ﺻﺪور ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش و ﺗﺎﺋﯿﺪ آن از ﻃﺮف ﻣﺸﺘﺮی ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ  .وﻟﯽ در ﻣﻮاردی ﮐﻪ اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺎﺷﯽ

از ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﺮوه ﺑﺎﺷﺪ  ،واﺣﺪ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک  ،اﺻﻼﺣﺎت ﻣﺮﺑ ﻮﻃﻪ را ﺑﺎ ﺻﺪور اﺻﻼﺣﯿﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺮﺑ ﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .
•

ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺸﺘﺮﯾ ﺎن  ،ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﮐﻤﯿﺘﻪ اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺪﮔﺎن  ،ﮐﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﮔﺮوه را ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ و در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ  ،ﺟﻮاﯾﺰی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾ ﺎن ﻣﺮﺑ ﻮﻃﻪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽ

ﮔﺮدد.
•

ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ رﺗﺒﻪ وزارت ﺻﻤﺖ و رﺳﺎﻟﺖ ﮔﺮوه آرﯾﻦ در ﭘ ﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺸﻮر ﻣﻘﺮر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﺎم  SINAMDFﺑﺎ اوﻟﻮﯾ ﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺮوم ﺑﺮﻗﺮار

ﮔﺮدد .ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ز ﯾ ﺮدﺳﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ اوراق ﻓﺸﺮده ﭼﻮﺑ ﯽ ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﯿﺰان ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ  MDF , HDFﺧﺎم ﺧﻮد را از ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻤﺖ اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑ ﻮﻃﻪ ﺑﻄﻮر ﮐﺘﺒﯽ اﺧﺬ و ﺟﻬﺖ
دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮوش  SINAMDFارﺳﺎل و در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ – اﺳﻨﺎد ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﺎرﮔﺬاری ﻓﺮﻣﺎﯾﻨﺪ.
•

ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮف ﻗﺮارداد ﻧﯿﺰ در اوﻟﻮﯾ ﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑ ﺎ اﺧﺬ ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ و ﺣﺠﻢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﺳﺘﺎن ﻣﺮﺑ ﻮﻃﻪ از اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺻﻨﻒ ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﭼﻮب ،ﺗﺨﺘﻪ و ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﺧﺎم ﭼﻮﺑ ﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﮑﺘﻮب ﺣﺠﻢ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در زﻣﯿﻨﻪ  MDF , HDFﺧﺎم و روﮐﺶ ﺷﺪه را در ﯾ ﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
•

درودﮔﺮان و ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از اﺗﺎق اﺻﻨﺎف ﮐﺸﻮر ﺗﺎﯾﯿﺪﯾﻪ ﻣﮑﺘﻮب در ﯾ ﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻨﻔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی در ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار و ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اوراق ﻓﺸﺮده ﭼﻮﺑ ﯽ  MDF , HDFرا ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ

و ﮐﻠﯿﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻓﺮوش  SINAMDFارﺳﺎل ﮔﺮدد.
•

در ﺻﻮرﺗﯿﮑﻪ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺻﺎدره ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾ ﮏ از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر از ﺳﻮی ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﮕﺮدد  ،وﺟﻪ وار ﯾ ﺰ ﺷﺪه آن ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﺸﺪه

ﺑﻌﻨﻮان ﺧﺴﺎرت ﻋﺪم ﺗﻮﻟﯿﺪ  ،ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .

