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  به نام خدا
  

  

  طرفين قرارداد : )يكماده 
-تهران زعفرانيه(شركتهاي آرين شيمي، آرين سينا، آرين مريم، آرين تخته) به آدرس  MDFســـينا  محصوالت مابين عرضه كنندگاناين قرارداد في 

(توزيع    ............  ناميده مي شود و شركت "فروشنده"از يك سو كه منبعد  ، 24870870طبقه ده شمالي  تلفن  -مجتمع تجاري و اداري پاالديوم
 به نمايندگي آقاي ............................. تلفن  ................................. و شناسه ملي   ...............................  به شماره ثبتكننده) 

 به نشاني ................ ، ..............................و شماره تلفن همراه  ................................. به كدملي ........................................  خانم/
اساس گواهي آخرين  ....................................... يكدپست .............................................................................................................

  ناميده مي شود به شرح ذيل منعقد شد: "مشتري"تغييرات شركت، از سوي ديگر،  كه منبعد 
  ) موضـوع قرارداد :دوماده 

شامل انواع فيبر فشرده چوبي عبارت است از: شده يا و خام توليد، تامين و فروش انواع محصوالت توليدي و قابل توليد فروشنده  حسب  روكش 
توليد و عرضه مي گردد. مقادير، مشخصات و كيفيت هاي مندرج ملي استاندارد كه بصورت  و غيره) MDF,HDF,LMDF( درخواست مشتري

ماهانه ............ مترمكعب به مقـــــدار ) 2)  و بر اساس برنامه تفاهــــــم شده تحويل محصــــــوالت در پيوست شماره (1در پيوست شماره (
كه توسط ، جهت عرضه داخلي) 2020اينكوترمز درب كارخانجات فروشنده ( بصورت تحويل مترمكعب  .............. سه ماههكل قابل تحويل و مقدار 

ـده  ـ ـ ـينا تحويل گرفته مي شود، و به مقاصد اعالمي در سامانه  مشترينماين ـ ـ و يا شبكه  در جهت توليد محصوالت زيردستي(توزيع  ،MDFس
  ميگردد. توزيع داخلي)

 ماده سه) مدت قرارداد:

تا  SINAMDFبا امضاء طرفين و تبادل قرارداد و پرداخت ماهانه اولين ثبت سفارش صادره از طرف   03/11/1400مدت اين قرارداد از تاريخ 
  معتبر است.   سه ماه و به مدت  31/01/1401 ختاري

در اين قرارداد، توسط فروشنده، با توافق طرفين و به صورت كتبي  مشتريتمديد اين قرارداد براي دوره هاي بعدي،  پس از ارزيابي از اجراي تعهدات 
  قابل انجام است.  

  :موضوع قرارداد) قيمت چهارماده 
استاندارد مطابق با مشخصات  و في مندرج در ثبت  روكش شده  خام و موضوع ماده دو اين قرارداد بابت تحويل تخته فيبر فشرده محصولثمن 

 كه به صورت دوره اي (حداكثر يك ماهه) از طريق فروش مجازي در سايت  سفارش مجازي صادره از طرف فروشنده

www.SINAMDF.COMصورت  گردد. مشتري از اين طريق خريد خود را انتخاب، ثبت و پرداخت وجه مي نمايد. دراعالم خواهد شد، تعيين مي
  ثبت سفارش پس از طي مدت اعتبار آن، باطل ميگردد. در مهلت مقرر عدم واريز وجه و تامين مواد اوليه

در روز پاياني هر ماه براي ماه بعد اعالم  MDFقيمتهاي فروش حسب شرايط بازار و قيمت تمام شده محصوالت بصورت ماهانه در سايت ســـينا 
  در ثبت سفارش آن ماه  اعالم خواهد شد.  يمشترميگردد. ،كه موارد درخواستي 
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  :ترايط پرداخـ) شپنجماده 
شتري ساخت  م صولمتعهد مي گردد، ثمن  ضوع ماده دخريدار مح شده مو سه وي  شنا صورت واريز  ساب بدار بانكي اين قرارداد را به  شماره ح ه 

 يد.نما قبل از حمل واريز وصادر  )WWW.SINAMDF.COM( اعالمي فروشنده مطابق با ثبت سفارشي كه از طريق سامانه فروش مجازي

  

  ساير شرايط قرارداد: ) ماده شش

متعهد مي گردد تامين مواد اوليه مورد نياز (چوب) متناسب با توليد  محصول فيبر فشرده موضوع اين قرارداد را از هر شخص حقيقي  ) مشتري6-1
يا حقوقي به نام خودش به هر مبلغ تامين و در محل درب كارخانه فروشنده (كارخانه ساخت اعالمي در ثبت سفارش)، تحويل نمايد و كليه 

مي تواند در هنگام ثبت سفارش فيبر فشرده  مشتريه  تا درب كارخانه فروشنده شامل ثمن چوب ابتياع شده را بپردازد. هاي مربوطهزينه
اقدام نمايد. در صورت عدم تامين مقدار چوب  WWW.ARIANMDF.COMچوبي موضوع اين قرارداد، جهت خريد چوب از طريق سامانه 

چوب در سايت مذكور معامله عارف به فروشنده وكالت مي دهد كه از طرف وي با قيمت مت مشتريمتناسب با ثبت سفارش اين قرارداد، 
مكلف  مشتريشده، نسبت به تكميل تامين چوب مورد نياز فروشنده،  اقدام  به خريد چوب جهت توليد فيبر فشرده چوبي درخواستي نمايد. 

  ب را با فروشنده اصلي تسويه نمايد.است ضمن پرداخت ثمن موضوع توافق نامه با فروشنده چوب، ثمن چو
  

  ) اين قرارداد آمده است. 3جزييات تامين مواد اوليه چوبي از نظر مقدار، گونه، ابعاد و ساير مشخصات در پيوست( : يكتبصره 
  

ن را به انجام رسانده،  در زمان مقرر آمكلف است محصول سفارش داده شدة خود كه وجه آن را پرداخت نموده و  تأمين مواد اوليه  مشتري)  6-2
  از محل درب كارخانه/ انبار فروشنده  حمل به آدرس اعالمي نمايد.  

 و انبار) و يا در سامانه فروش 4(انبارهاي معرفي شده در ليست پيوست ي شده بر اساس اين قرارداد در خريدار)   محل نگهداري محصوالت 6-3
مي باشد كه تمامي انبارهاي اعالمي ثبت سامانه انبارهاي كشور شده است و  MDFســـينا ه حسب ثبت در سامان مشتريمشتريان 

  ارائه مي گردد.  MDFســـينا جزييات ثبت در سامانه 
  ثبت سفارش عيناً عمل نمايد.قرارداد و بايد به مفاد  مشتريباشد و پذير نميمكانا )   درخواست تغيير در ثبت سفارش صادر شده6-4
مشتري مكلف است جهت حمل محصول از درب كارخانه به مقصد، اقدامات مقدماتي اوليه را انجام و محصول را از درب كارخانه فروشنده )   6-5

تحويل و به انبار مقصد حمل نمايد. همچنين مشتري مي تواند جهت انجام اين امور به فروشنده وكالت اعطا نمايد. به طور كلي بارگيري 
  يل و پس از بارگيري هيچ مسئوليتي بر عهده فروشنده نمي باشد.به منزله تحو

مدعي باشد كه محصول تحويل گرفته شده، مطابق استانداردهاي ملي موضوع قــــرارداد نيست اين ادعا صرفاً ظرف  مشتري)  در صورتيكه 6-6
  باشد. از آن به هيچ نحو مسموع نميروز پس از بارگيـــــــري از درب كارخانه فروشنـده قابل بررسي است و  بعد  30

اسقاط كافة خيارات از جمله خيار عيب، غبن و لو فاحش را از خود به استثنـــــاء حقي كه در اين بند ذكر شده است را  از خود به عمل  مشتري         
  آورد.

به  MDFســـينا ا ايميـــــل از طريق سامانه ظرف مهلت مذكور، ادعاي كتبـــي خود را از طريق  اظهارنامة  رسمي ي مشتريچنانچه  
كند. اعزام مي مشتريجهت بررسي محصول به محل انبار  مشتريفروشنده اعالم كند، فروشنده  كارشناسان كنترل كيفي خود را با هزينة 

را تأييد كردند، با هزينة خود محصوالت معيوب را  مشترينظر اين كارشناسان براي طرفين الزم االتباع است. در صورتيكه كارشناسان ادعاي 
  واريز مي نمايد.  مشتريكند يا اينكه خسارات مربوطه را حسب نظر كارشناسي به حساب تعويض مي مشتريبراي 
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  .وقوع قوه قهريه در اجراي تعهدات اين قرارداد هيچ تأثيري ندارد)   6-7
وده باشد، فروشنده يك ) در صورتيكه خريدار به تمام تعهدات قراردادي خود بصورت كامل عمل نمايد،  به ازاء هر بيست تريلي كه خريد نم6-8

  بعنوان جايزه ويژه به مشتري تحويل مي نمايد.تريلي از محصوالت ثبت سفارش شده را 
  
  

  خ قرارداد: ـ) موارد فسهفت ماده 
  قرارداد در موارد زير توسط فروشنده قابليت فسخ دارد:          

  

  تعهدات خود را كامالً و به موقع انجام ندهد.  مشتري)   در صورتي كه بر اساس مندرجات اين قرارداد و به موجب مواد قبل، 7-1
 مشكل روبرو ها و غيروكمبود انرژي، نقصان و عيب دستگاه ،مشتري)  در صورتي كه فرآيند توليد به جهاتي نظير عدم تأمين مواد اوليه توسط 7-2

به صورت و هاي كالن كشور يا گروه، بخشي از توليد اختصاص به صادرات يابد، براي فروشنده حق فسخ كلي شود، يا در چهارچوب سياست
  شود.  كاهش ميزان قرارداد ايجاد مي

  : ) حل و فصل اختالفاتماده هشت 
گردد. داور موضوع اين ماده، انجمن كليه اختالفات ناشي از تفسير و اجراي اين قرارداد از طريق داوري حل و فصل ميدر صورت بروز  اختالف في مابين، 

  مي باشد. 14010164255صنفي كارفرمايي توليدكنندگان تخته فيبر و اوراق فشرده به شناسه ملي 
  : خ و نسخ قراردادتاري ماده نه )

تنظيم و قانون مدني  جمهوري اسالمي ايران در تهران  10واحد بر اساس  ماده با اعتبار  متحدالمتن نسخه 2و در و يك تبصره  ماده 9ر ين قرارداد دا 
  امضاء في ماببن طرفين مبادله شد.  03/11/1400 تاريخدر 
  

  
  .......................شركت   :(توزيع كننده) مشتري                         MDFســـينا  فروشنده:

  مهر و امضاي مديران مجاز:           مهر و امضاي مجاز:
    به وكالت از طرف شركتهاي اعالمي در ماده يك اين قرارداد؛

 


