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 اجرای یکی از شرایط ذیل توسط خریدار می باشد: ـ شروع تولید جهت تحویل کاال در موعد مقرر به خریدار، منوط به 1

 پرداخت پیش پرداخت تعیین شده در پیش فاکتور  -

 ارسال ضایعات مربوط به فروش دستمزدی، وفق شرایط این صورتجلسه  -

 مورد تایید بانک فروشنده  L/Cگشایش  -

توسط فروشنده و حمل    فرم اعالم کاالی صادره  از تولید کاال، مراتب را به خریدار اعالم و خریدار مکلف است نسبت به پرداخت قیمت کاال براساسـ فـروشنده پس  2

ل( خودداری نماید و یا  حمل آن)به هردلی مبنی بر آمادگی تحویل کاال، از پرداخت قیمت کاال و یا  مدت مقرر در اعالم کاال  آن اقدام نماید. چنانچه خریدار ظرف  

باشد، فروشنده حق دارد از تح  با صدور گواهی عدم پرداخت شده  یا هریک از چکهای صادره قبلی وی مواجه  به  چنانچه خریدار بدهی قبلی داشته و  ویل کاال 

اد اولیه را)بنابه وارزش )قیمت فروش( کاالی تولیدی و م  ، هزینه انبارداری و مابه التفاوتمذکورخریدار امتناع نموده و کلیه خسارات وارده ناشی از تولید کاالی  

ند از خریدار مطالبه و وصول نماید و تشخیص قطعی و الزم االجرای فروشنده( از محل پیش پرداخت، تضامین کاالی تولیدی  و یا هر طریق دیگری که صالح بدا

 االی جدید مبنا خواهد بود. شده, نرخ اعالم ک  خریدار به خرید پس از مهلت تعیین  در صورت تصمیم

در وزن هر یک از ردیف های موضوع سفارش یا کل سفارش، بال اشکال بوده و خریدار متـعهد به قبول ، خریداری و دریافت    % 10ـ کاهش یا افزایش ، به میزان    3

 کاالی مزبور می باشد .

به  4 باسکول فروشنده است و فروشنده مکلف  نهایی محاسبه وزن،  با اوزان مرجع،  تحت نظر اداره استاندارد و تحقیقات    ـ مـعیار  تطبیق کلیه  وسایل توزین خود 

 سازمان بین المللی استاندارد است.  25صنعتی کشور بر مبنای راهنمای شماره 

توزین شده بر مبنای وزن خالص و بـهای مصوب  ـ فروشنده هر قلم از کاالهای تولیدی خود را جداگانه تـوزین و  به خریدار تحویل می دهد.  قیمت هر یک از اقالم 5

قطعی می گردد مگر اینکه طرفین به طریق   1گردد. سفارش خریدار به یکی از طرق مذکور در بند می  تعیین    خروج محصول از انبار فروشنده  فروشنده در روز  

 دیگر توافق نمایند که مورد قبول هردو باشد. 

اتاق بازرگانی   2010مطابق اینکوترمز    باغین(  -. هاشمی رفسنجانی )کرمانآیت ا..  12کیلومتر کرمان،  به نشانی    (EXW)شنده  کارخانه فروـ محل تـحویل کاال ، کف  6

 بین المللی بوده و مسئولیت کاال در آن محل به خریدار منتقل می شود.  

تجربه کاری ،نماینده فروشنده در زمان بارگیری در محل حاضر و    وـ جهت حصول اطمینان ازسالمت و صحت محموله و آمادگی آن برای حمل، با توجه به عرف    7

یچگونه مسئولیتی ، مگر در  نسبت به تحویل کاال به راننده یا نماینده خریدار)در قبال دریافت رسید از وی( اقدام می نماید . بنابراین پس از این مرحله فروشنده ه

در غیر اینصورت و عدم مراجعه نماینده خریدار, پس از خروج محصول    ی مورد نظر نخواهد داشت .چارچوب حدود تضمین کیفیت)بشرح پیوست( درقبال کاال

 مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشتاز کارخانه فروشنده, فروشنده 

از اعالم    مقررخت نشود و یا ظرف مدت  اـ چنانچه خریدار نسبت به پرداخت بموقع مبالغ بدهی خود اقدام ننماید و یا هریک از چکهای صادره ، در موعد مقرر پرد8

یا چکهای صادره  کاالی   به ازای هر ماه تأخیر در پرداخت وجوه  ننماید، خریدار متعهد و مکلف است  یا حمل کاال،فروشنده نسبت به حمل کاال اقدام  معادل   و 

   .شمار( به فروشنده پرداخت نماید و به فروشنده اختیار می دهد زمبلغ بدهی یا چکها و یا ثمن کاالی دستمزدی را بعنوان خســارت تاخیر )بصورت رو 2%/ 5

است. درصورت تداوم  خسارات مذکور را  ازمحل مطالبات یا تضامین یا به هرطریق دیگری که صالح بداند ازخریدار وصول نماید و خریدار نیز مکلف به پرداخت آنه

طی و تخلف خریدار، فروشنده حق دارد بدون نیاز به طی هر گونه تشریفات اداری یا قضایی، عالوه بر  خیا احراز هر گونه ت  مدت مقرر اعالم کاالتأخیرات بیش از  

 وصول مطالبات، جرائم و خسارات فوق، سفارش را لغو یا قرارداد را فسخ نماید. 

که بنا به تشخیص مراجع ذیصالح قانونی بصورت    به هر دلیل دیگریلت مشکالت تولید و حوادث غیرمنتظره از قبیل جنگ، زلزله، سیل، اعتصابات و  ـ هرگاه به ع9

، فروشنده نتواند تعهدات خود را انجام دهد، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود. چنانچه شرایط فوق بیش از دو ماه به درازا بکشد، فورس ماژور تشخیص داده شود

             در غیر اینصورت سفارش جاری تلقی می شود. خاذ تصمیم خواهند نمود.طرفین در خصوص شرایط انجام و یا فسخ معامله، مذاکره و ات

 ر خریدا                                                                                          فروشنده                                                                                  
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و فصل خواهد شد ، ـ درصورت بروز هرگونه اختالف که طرفین معامله نتوانند از طریق مذاکره حل و فصل نمایند، موضوع از طریق مراجعه به دادگاه صالح ، حل  10

 کم خواهد بود.ضمناً در صورت انعقاد قرارداد و بروز  تعارض میان شرایط عمومی فروش و قرارداد فروش ، قرارداد فروش یا توافقنامه حا

اسنادی   -11 اعتبار  /    (L/C)در صورتی که فروش کاال بصورت  فاکتور  پیش  یا کاالهای موضوع  یا مقدار کاال  قیمت  پذیرد، چنانچه  انجام  تضامین دیگر  اخذ  با  یا  و 

لغ مازاد آن را به حساب فروشنده واریز نماید. در غیر  قرارداد از مبلغ یا مقدار اعتبار با منظور نمودن تلرانس مثبت تجاوز نماید، خریدار متعهد و مکلف است مب

 فوق خواهد شد. 8اینصورت مشمول بند 

 ؛ عالوه بر شرایط فوق، شرایط بند حاضر نیز الزم الرعایه می باشد:دستمزدیبرای معامالت  -12

باهنر)فرودر قالب قرارداد  محل تحویل کاالی دستمزدی          انبار مجتمع صنایع مس شهید  از  ،  شنده( واقع در کرمان است و ارسال کننده کاالی دستمزدی پیش 

یا   یا پرس شده  باآلیاژها و کیفیت های مختلف، بصورت تفکیک نشده  مخلوط و آلوده و  ارسال محموله خود، مشخصات و تناژ آنرا کتباً اعالم و از ارسال کاال 

ناخالصی خودداری خواهد نمود.   نهائی محاسدارای  باسکول و کنترل ضمناً معیار  به ترتیب  به وزن خالص و تعیین درجه کیفی کاالی دستمزدی توسط مشتری، 

 کیفیت شرکت صنایع مس شهید باهنر می باشد.

ی نامبردگان از سو  تحویل کاال به احد از خریداران یا وکالی ایشان یا نمایندگان معرفی شده از سوی ایشان در حکم تحویل به خریدار بوده و هیچگونه ادعائی    -13

شاره( در قبال  نسبت به این موضوع مسموع نبوده و فروشنده هیچگونه مسئولیتی در این مورد نخواهد داشت. همچنین خریدار و وکیل خریدار  )نامبرده صدراال

ت دریافت مبلغ معامله یا بخشی از آن فروشنده به جهت پرداخت ثمن معامله مسئولیت تضامنی دارند و فروشنده می تواند به هریک از آنها یا هردو آنها جه

 مراجعه نماید و صدور چک توسط احد از ایشان رافع مسئولیت تضامنی نخواهد بود.

، براساس آخرین تغییرات شرکت خریدار و درمورد شخصیت حقیقی با  و مهر شرکت شرایط فوق الذکر درمورد شخصیت حقوقی با امضاء صاحبان امضاء مجاز  -14

 . شخص خریدار قابلیت اجرا داردانگشت  و اثرامضاء 

 شد.  درصورت شامل شدن هرگونه عوارض طبق قوانین جاری مملکتی، مبالغ مربوطه به عهده خریدار بوده و عیناً به کل مبلغ صورتحساب اضافه خواهد  -15

این    به  را  انجام می گردد  شرکت صنایع مس شهید باهنر  سطوتدوره ای که    هایو اعتبار سنجی  مشتری  تمامی مدارک مرتبط با شناسایی  ملزم است    خریدار   -16

 ارائه نماید.  شرکت
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