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   اًرشيیا  ماالتلفي بِ مارگسار بَرض  یلاب، 

با ؼوارُ ثبت دریافتی  ؼرمت ؼوا ثبت ؼذُ ٍ

 خریذ ًواییذ.اًرشي  یا ماال هیتَاًیذ از بَرض 

    ِمارگسار با تَجِ بِ ًیاز ؼوا ٍ عرض

یا  ماال هحصَالت رٍب آّي در بَرض

 براي ؼوا خریذ هینٌذ . اًرشي 

    هبلغ خریذ  66000/6بایذ ؼوا براي خریذ

یعٌی اگر   عٌَاى مارهسد پرداخت ًواییذ ِ راب

 06666بِ قیوت  هحصَلیل میلَگرم 

 را بابتریال  00حذٍد  ریال  بخریذ بایذ

 .ًواییذّسیٌِ ّاي بَرض را پرداخت 

    تا اطالع بعذي هبلغ پیػ پرداخت خریذ از

ظاعت  یلبایذ حذاقل  اًرشي یا بَرض ماال

رٍز هعاهلِ بِ حعاب  ؼرٍع تاالر درقبل از

 هربَطِ ٍاریس گردد.

 ارزغ افسٍدُ طبق ضَابط هبلغ هالیات بر

 قیوت هحصَل اضافِ هیؽَد.دٍلتی بِ 

  , ِپط از اًجام خریذ قطعی در رٍز هعاهل

هابقی هبلغ جْت تعَیِ حعاب بایذ 

 ظاعت ماري ٍاریس گردد. 20حذامثر تا 

 

 شامل: يرژان  يا از بورس كاال خريد
 

قدم اول :هماهنگي با دفتر فروش ذوب 

 آهن 

 

توسط افراد  خريذ

 حقوقي

 هذارك الزم:

  ٍ   ارائِ درخَاظت با ظربره

 هعرفی ًوایٌذُ -هْر ٍتاییذ هذیریت

 مذ اقتصادي  ٍ ؼٌاظِ هلی 

  مذ پعتی 

 ؼوارُ حعاب باًنی 

توسط افراد خريذ  

 حقيقي

 هذارك الزم:
 اصل ٍمپی ؼٌاظٌاهِ ٍ مارت هلی 

  آدرض پعتی 

 ؼوارُ حعاب باًنی 

  تنویل ٍ اهضا فرمF803003 

 صذور پيص فاكتور

  واريس وجو توسط

 فرد 

  ارائو فيص بانكي

عذد برگو  دوو 

فروش بو حسابذاري 

 و تائيذ و ثبت 

 آزاد سازي حمصول 

ارائو مشاره سفارش و 

حوانو حتويم بو 

 باربري مطخص ضذه

 شامل: خريد  مستقيم  از كارخانه
 –اًَاع آّل –اًَاع ظربارُ –اًَاع مل –گاز امعیصى–ازت هایع–ظَلفات آهًَین –گعیلي –تَلَئي

 غبار هرطَب فَالد ظازي –غبار خؽل آگلَهراظیَى –فلَریي -آّي اظفٌجی ٍ ًرم آّي اظفٌجی

 قدم اول :هماهنگي با دفتر فروش ذوب آهن
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