
بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 12:40:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل

نماد كال

IIGBEPRBCC0000728بانک توسعه صادرات

80114194شرکت پتروشیمی بندرامام

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

-20.00

کشف پريمیوم

4200

0.01

خیر

-798.50

فله/بار پايهبین الملل

1400/07/28 CFR چین

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

پریمیوم دلری)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

 حداقل تغییر قیمت سفارش

پریمیوم دلری)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 42000 0

 4200

 4200  42000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 12:40:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل

تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. مقدارخريدبراي هر خريدار42000 تن  مي باشد. خريداران میبايست 10%پیش پرداخت 

خريد را قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند.مبناي پیش پرداخت 778.5 دلر مي باشد .نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در 

سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري قبل از عرضه جهت واريز پیش پرداخت و 

میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه مذکور در روز کاري قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها قرار خواهد گرفت.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1 صادرات تنها از طریق مرزهای مجاز دریایی گمرکی انجام می شود. اعلم مقصد صادرات توسط خریدار الزامی است.

**محل تحویل یک بندر تخلیه در جنوب چین است و دیسکانت فوق تنها برای یک بندر در جنوب است.در صورت اضافه شدن بنادر تخلیه در جنوب و میانه چین، به ازای 

هر بندر 5 دلر  . تن و در صورت اضافه شدن بندر تخلیه در شمال چین 8دلر . تن به قیمت پایه اضافه می شود.

Range of Chinese Ports:South )below LAT25( -Mid )between LAT 25 to 32 )Shanghai(( - North )above LAT32 including Lianyungang(

** تاریخ تحویل 30-25 اکتبر می باشد.

-1صدور پرفرمای هر محموله بر اساس 110 درصد ارزش محموله خواهد بود .

-2واریز 10درصد ارزش معامله بعنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است.وجه پیش پرداخت پس از تسویه نهایی با کسر کارمزدهای قانونی عودت داده 

میشود.

-3پرداخت 10 درصد بر اساس پروفرما در دوره اعتبار آن و مابقی یک هفته قبل از ورود کشتی به اولین بندرتخلیه در چین. در صورتی که خریدار از برداشت محموله 

انصراف دهد جرائم از محل پیش پرداخت کسر خواهد شد.

-4 نحوه تسویه به صورت خارج از پایاپای و صرفا به صورت ارزی می باشد لذا کلیه تصمیمات خرید و تسویه ارزی به عهده خریدار است.

-5خریدار می بایست ارزش معامله را ظرف مهلت مقرر به حسابهای اعلمی مورد تائید فروشنده واریز و اصل سویفت را به فروشنده تحویل نماید. حساب ارزی خارج 

از کشور متعاقبا اعلم می شود.

-6ارز پرداختی الزاما یورو یا درهم و صرفا از طریق بانکهای خارج از کشور است. نرخ تبدیل دلر به درهم 3.6725 است.همچنین ارز یورو بر اساس نرخ ECB  و 5روز بعد 

از NOR کشتی در اولین بندر تخلیه میباشد. در صورتی که روز مبنا تعطیل باشد ملک قیمت آخرین نرخ موجود خواهد بود. پرداخت به بانک کونلون قابل قبول نمی 

باشد.

-7قیمت جهت تسویه نهایی بر اساس نرخ  CP saudi Aramco  ماه تخلیه اولین NOR در اولین بندر به اضافه پریمیوم  . دیسکانت کشف شده با تلورانس  10% درصد 

در زمان انجام معامله می باشد.

-8 قیمت مبنا جهت واریز پیش پرداخت برا اساس آخرین نرخ  CP  saudi Aramco قبل از اطلعیه عرضه جاری است.

-9محصول عرضه شده شامل 30 درصد بوتان 70 درصد پروپان با تلورانس 10%درصد  به اختیار فروشنده است.

-10نرخ ارز جهت واریز پیش پرداخت: میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلردر سامانه نظارت ارز )سنا(  متعلق به بانک مرکزی به نشانی www.sanarate.ir دو 

روز کاری قبل از روز عرضه.

-11نرخ ارز جهت محاسبه کارمزدها و ارزش علی الحساب معامله میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا(  یک  روز کاری قبل از روز 

معامله می باشد.

-12اظهار گمرکی اخذ مجوزهای گمرکی لزم در مقصد به عهده شرکت خریدار می باشد.

-13با توجه به معافیت معاملتی شرکتهای خریدار خارجی شرکتهای مذکور موظف اند کلیه مستندات ثبت شرکت در خارج از کشور را به کارگزار فروشنده ارائه و 

اقدامات ثبت را انجام دهند.

-14محصول خریداری شده طبق آنالیز امیدنامه به خریدار تحویل خواهد شد. مهلت اعلم شکایت در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده توسط خریدار طبق 

دستورالعمل بورس انرژی ایران می باشد.

-15خریدار می تواند به هزینه خود اقدام به معرفی بازرس نماید. در صورت عدم معرفی بازرس از سوی خریدار، گزارش بازرس فروشنده مبنای عمل خواهد بود و  

اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

-16تلورانس مقدار تحویل +- 10درصد با موافقت فروشنده امکان پذیر است.

-17لی تایم تخلیه در بندر اول48+6 ساعت و بندر دوم 12+6 ساعت و دموراژ 55 هزار دلر در روز خواهد بود.

-18قوانین اینکوترمز 2010 و GTC شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس قابل اعمال می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 12:50:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل

نماد كال

IIGBEPRBFI0000728بانک توسعه صادرات

80114194شرکت پتروشیمی بندرامام

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

-83.00

کشف پريمیوم

4200

0.01

خیر

-798.50

فله/بار پايهبین الملل

1400/07/28 FOB بندر امام خمیني

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

پریمیوم دلری)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

 حداقل تغییر قیمت سفارش

پریمیوم دلری)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 42000 0

 4200

 4200  42000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 12:50:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل

تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. مقدارخريدبراي هر خريدار4200 تن  مي باشد. خريداران میبايست 10%پیش پرداخت خريد 

را قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند.مبناي پیش پرداخت 715.50 دلر مي باشد .نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه 

نظارت ارز )سنا( متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري قبل از عرضه جهت واريز پیش پرداخت و میانگین 

نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه مذکور در روز کاري قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها قرار خواهد گرفت.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1 صادرات تنها از طریق مرزهای مجاز دریایی گمرکی انجام می شود. اعلم مقصد صادرات توسط خریدار الزامی است.

-2زمان تحویل کال پس از دریافت وجه بین 7 تا 10 روز کاری خواهد بود.

-3صدور پروفرمای هر محموله بر اساس 110درصد ارزش هر محموله خواهد بود.

-4واریز 10درصد ارزش معامله بعنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است.وجه پیش پرداخت پس از تسویه نهایی با کسر کارمزدهای قانونی عودت داده 

میشود.

-5پرداخت 10 درصد بر اساس پروفرما در دوره اعتبار آن و مابقی سه روز کاری قبل از ورود کشتی به بندربارگیری در صورتی که خریدار از برداشت محموله انصراف 

دهد جرائم از محل پیش پرداخت کسر خواهد شد.

-6 نحوه تسویه به صورت خارج از پایاپای و صرفا به صورت ارزی می باشد لذا کلیه تصمیمات خرید و تسویه ارزی به عهده خریدار است.

-7خریدار می بایست ارزش معامله را ظرف مهلت مقرر به حسابهای اعلمی مورد تائید فروشنده واریز و اصل سویفت را به فروشنده تحویل نماید. حساب ارزی خارج 

از کشور متعاقبا اعلم می شود.

-8ارز پرداختی الزاما یورو یا درهم و صرفا از طریق بانکهای خارج از کشور است. نرخ تبدیل دلر به درهم 3.6725 است.همچنین ارز یورو بر اساس نرخ ECB  روز 

پرداخت میباشد. در صورتی که روز پرداخت نرخ موجود نباشد ملک قیمت آخرین نرخ موجود خواهد بود. پرداخت به بانک کونلون قابل قبول نمی باشد.

-9قیمت جهت تسویه نهایی بر اساس نرخ گاز مایع CP saudi Aramco  ماه بارگیر + پریمیوم. دیسکانت کشف شده در زمان انجام معامله می باشد.

-10 قیمت مبنا جهت واریز پیش پرداخت برا اساس آخرین نرخ گازمایع  CP  saudi Aramco قبل از اطلعیه عرضه جاری است.

-11محصول عرضه شده شامل 30 درصد بوتان 70 درصد پروپان با  +- 10درصد  به اختیار فروشنده است.تغییر نسبت بارگیری در صورت تائید تولید کننده قابل تغییر 

خواهد بود.

-12نرخ ارز جهت واریز پیش پرداخت: میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلردر سامانه نظارت ارز )سنا(  متعلق به بانک مرکزی به نشانی www.sanarate.ir دو 

روز کاری قبل از روز عرضه

-13نرخ ارز جهت محاسبه کارمزدها و ارزش علی الحساب معامله میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا(  یک  روز کاری قبل از روز 

معامله می باشد.

-14اظهار گمرکی اخذ مجوزهای گمرکی لزم در مقصد به عهده شرکت خریدار می باشد.

-15با توجه به معافیت معاملتی شرکتهای خریدار خارجی شرکتهای مذکور موظف اند کلیه مستندات ثبت شرکت در خارج از کشور را به کارگزار فروشنده ارائه و 

اقدامات ثبت را انجام دهند.

-16محصول خریداری شده طبق آنالیز امیدنامه به خریدار تحویل خواهد شد. مهلت اعلم شکایت در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده توسط خریدار طبق 

دستورالعمل بورس انرژی ایران می باشد.

-17خریدار می تواند به هزینه خود اقدام به معرفی بازرس نماید. در صورت عدم معرفی بازرس از سوی خریدار، گزارش بازرس فروشنده مبنای عمل خواهد بود و  

اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

-18تلورانس مقدار تحویل +- 10درصد با موافقت فروشنده امکان پذیر است.

-19مشتری متعهد به معرفی کشتی با ددویت DWT بالی 7000 تن و از نوع سرد و نیمه سرد مشروط به تائید ترمینال می باشد.

-20قوانین اینکوترمز 2010 و GTC شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس قابل اعمال می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 12:55:00

MTBE )نمونه( شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل

نماد كال

IMEBECABFC0000728بانک توسعه صادرات

80114194شرکت پتروشیمی بندر امام

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

829.00

نقدي

50

0.01

خیر

-0.00

فله/بار پايهبین الملل

1400/07/28 تحويل کال به حمل کننده در مبدا

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغییر قیمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 600 0

 60

 150  600

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 12:55:00

MTBE )نمونه( شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل

تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. حداقل مقدارخريدبراي هر خريدار150 تن  مي باشد. خريداران میبايست 10%پیش 

پرداخت خريد را قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند.نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانک 

مرکزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري قبل از عرضه جهت واريز پیش پرداخت و میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس 

دلر در سامانه مذکور در روز کاري قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها قرار خواهد گرفت.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

حداقل خرید برای هر خریدار 150 تن جهت ارسال به کشور آذربایجان می باشد.چک لیست بازرسی در ضمیمه

شرایط تحویل به صورت FCA BIPC Complex بوده و فروشنده پس از تحویل محصول به خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوه استفاده ، حمل و نقل و موارد دیگر 

ندارد.

-1 مقدار و قیمت حواله صادره قطعی می باشد و مقصد کال فقط به کشورآذربایجان می باشد .همچنین اخذ مجوزهای گمرگی در مقصد بر عهده شرکت خریدار 

است. اظهار نامه گمرکی بر عهده فروشنده است .

-2خریدار حق واگذاری کالی خریداری شده از پتروشیمی بندر امام را به غیر ندارد و خود )باربری اعلم شده( باید نسبت به تحویل کال از مجتمع تولید کننده اقدام 

نماید.

-3خریدار باید حداکثر ظرف مدت 30روز از تاریخ صدور حواله خریداری شده محصول را برداشت کندو در صورتی که در موعد مقرر اقدام به برداشت کامل حواله ننماید 

فروشنده مختار به ابطال به باقی مانده حواله است.درصورت تاخیر در برداشت محصول طی مدت مقرر و عدم ابطال بعد از مدت 30روز هزینه انبارداری و جبران 

خسارت و تاخیر در برداشت به مبلغ 20دلر.تن )ماهیانه (از خریدار اخذ یا از حواله کسر خواهد شد.

-4 با توجه به معافیت مالیاتی شرکتهای خریدار خارجی ، شرکتهای مذکور موظفند کلیه مستندات ثبت کشور در خارج از کشور را به کارگزار فروشنده ارائه کنند.

-5مورد معامله این قرارداد صرفا برای صادرات به خریدار واگذار شده و خریدار مجاز به مصرف ،توزیع و فروش در داخل کشور نمی باشد.

-6صادرات تنها از طریق مرزهای مجاز زمینی گمرکی انجام می پذیرد.

-7تسویه بصورت اسناد خارج از پایاپای بوده و صرفا بصورت ارزی است.نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ خرید و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( 

متعلق به بانک مرکزی ج .ا .ا دو روز کاری قبل از روز معامله جهت واریز پیش پرداخت و میانگین آخرین نرخهای خرید و فروش روزانه اسکناس دلرسامانه مذکوریک روز 

کاری قبل از عرضه جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.واریز 10% پیش پرداخت جهت انجام معامله الزامی است.

-8صورتحساب فروش بر اساس مقادیر تحویلی نهایی توسط فروشنده صادر )با احتساب مقدار مازاد و یا کسری تحویل(و با خریدار تسویه حساب نهایی انجام خواهد 

شد.

-9ارز پرداختی الزاما درهم و صرفا از طریق بانکهای خارج از کشور است.نرخ تبدیل دلر به درهم 3.6725 است و مشخصات حساب پس از انجام معامله و صدور 

پروفرما انجام می گردد.

-10خریدار می تواند به هزینه خود اقدام به معرفی بازرس جهت نمونه برداری از مخازن نماید. در صورت عدم معرفی بازرس از سوی خریدار ، پس از بارگیری اعتراضی 

در خصوص کیفیت کالی تحویل شده پذیرفته نخواهد شد.

-11خریدار موظف است حداکثر یک هفته پس از دریافت پروانه گمرکی نسبت به اعلم وصول حواله های گمرکی از گمرک مقصد اقدام و نتیجه را به فروشنده 

منعکس نماید.

-12 خریدار موظف است یک نماینده جهت امور تشریفات گمرکی و پلمپ نمودن مخازن کامیون در محل بارگیری مستقر نماید.

-13 سایر شرایط فروش بر اساس GTC فروشنده خواهد بود.

-14 محصول خریداری شده طبق آنالیز امیدنامه به خریدار تحویل خواهد شد. مهلت اعلم شکایت در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده توسط خریدار طبق 

دستورالعمل بورس انرژی ایران می باشد .

-15درصورت باقی ماندن مازاد کال در مچینگ بایستی کارگزار فروشنده با هماهنگی تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس نامه ای جهت باز بودن مچینگ تهیه و به 

بورس انرژی ارسال نماید.

-16کلیه تانکر ها می بایست مطابق قانون گمرک ایران نسبت به انجام توزین اولیه و ثانویه در باسکول گمرک منطقه ویژه اقتصادی اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ 

نماید.لیکن ملک محاسبه مقدار تحویلی از هر حواله ، باسکول شرکت پتروشیمی بندر امام خواهد بود.

-17 خریدار متعهد می گردد نسبت به ارسال تانکرهای استاندارد مطابق با چک لیست بازرسی پتروشیمی بندر امام )که در پیوست قرارد دارد( اقدام نماید در غیر 

اینصورت مسئولیت برگشت تانکرهای غیر استاندارد و عدم برداشت در بازه مهلت داده شده به عهده خریدار خواهد بود.

-18هزینه بارگیری و توزین 280ریال برای هر کیلو گرم می باشد و خریدار موظف است هزینه بارگیری و توزین را به شماره حساب پتروشیمی بندر امام )که از طریق 

شرکت تجارت صنعت اعلم می گردد( واریز و فیش واریزی را قبل از بارگیری تانکرها به فروشنده تحویل دهد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 13:00:00

MTBE شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل

نماد كال

IMEBECABFC1000728بانک توسعه صادرات

80114194شرکت پتروشیمی بندر امام

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

829.00

نقدي

100

0.01

خیر

-0.00

فله/بار پايهبین الملل

1400/07/28 تحويل کال به حمل کننده در مبدا

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغییر قیمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 2000 0

 150

 500  2000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 13:00:00

MTBE شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل

تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. حداقل مقدارخريدبراي هر خريدار500 تن  مي باشد. خريداران میبايست 10%پیش 

پرداخت خريد را قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند.نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانک 

مرکزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري قبل از عرضه جهت واريز پیش پرداخت و میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس 

دلر در سامانه مذکور در روز کاري قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها قرار خواهد گرفت.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

حداقل خریدر برای هر خریدار 500 تن می باشد. جهت ارسال به کلیه مقاصد زمینی به جز کشور آذربایجان. چک لیست بازرسی در ضمیمه

شرایط تحویل به صورت FCA BIPC Complex بوده و فروشنده پس از تحویل محصول به خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوه استفاده ، حمل و نقل و موارد دیگر 

ندارد.

-1 مقدار و قیمت حواله صادره قطعی می باشد و مقصد کال کلیه مقاصد زمینی به جز کشورآذربایجان می باشد .همچنین اخذ مجوزهای گمرگی در مقصد بر عهده 

شرکت خریدار است. اظهار نامه گمرکی بر عهده فروشنده است .

-2خریدار حق واگذاری کالی خریداری شده از پتروشیمی بندر امام را به غیر ندارد و خود )باربری اعلم شده( باید نسبت به تحویل کال از مجتمع تولید کننده اقدام 

نماید.

-3خریدار باید حداکثر ظرف مدت 30روز از تاریخ صدور حواله خریداری شده محصول را برداشت کندو در صورتی که در موعد مقرر اقدام به برداشت کامل حواله ننماید 

فروشنده مختار به ابطال به باقی مانده حواله است.درصورت تاخیر در برداشت محصول طی مدت مقرر و عدم ابطال بعد از مدت 30روز هزینه انبارداری و جبران 

خسارت و تاخیر در برداشت به مبلغ 20دلر.تن )ماهیانه (از خریدار اخذ یا از حواله کسر خواهد شد.

-4 با توجه به معافیت مالیاتی شرکتهای خریدار خارجی ، شرکتهای مذکور موظفند کلیه مستندات ثبت کشور در خارج از کشور را به کارگزار فروشنده ارائه کنند.

-5مورد معامله این قرارداد صرفا برای صادرات به خریدار واگذار شده و خریدار مجاز به مصرف ،توزیع و فروش در داخل کشور نمی باشد.

-6صادرات تنها از طریق مرزهای مجاز زمینی گمرکی انجام می پذیرد.

-7تسویه بصورت اسناد خارج از پایاپای بوده و صرفا بصورت ارزی است.نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ خرید و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( 

متعلق به بانک مرکزی ج .ا .ا دو روز کاری قبل از روز معامله جهت واریز پیش پرداخت و میانگین آخرین نرخهای خرید و فروش روزانه اسکناس دلرسامانه مذکوریک روز 

کاری قبل از عرضه جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.واریز 10% پیش پرداخت جهت انجام معامله الزامی است.

-8صورتحساب فروش بر اساس مقادیر تحویلی نهایی توسط فروشنده صادر )با احتساب مقدار مازاد و یا کسری تحویل(و با خریدار تسویه حساب نهایی انجام خواهد 

شد.

-9ارز پرداختی الزاما درهم و صرفا از طریق بانکهای خارج از کشور است.نرخ تبدیل دلر به درهم 3.6725 است و مشخصات حساب پس از انجام معامله و صدور 

پروفرما انجام می گردد.

-10خریدار می تواند به هزینه خود اقدام به معرفی بازرس جهت نمونه برداری از مخازن نماید. در صورت عدم معرفی بازرس از سوی خریدار ، پس از بارگیری اعتراضی 

در خصوص کیفیت کالی تحویل شده پذیرفته نخواهد شد.

-11خریدار موظف است حداکثر یک هفته پس از دریافت پروانه گمرکی نسبت به اعلم وصول حواله های گمرکی از گمرک مقصد اقدام و نتیجه را به فروشنده 

منعکس نماید.

-12 خریدار موظف است یک نماینده جهت امور تشریفات گمرکی و پلمپ نمودن مخازن کامیون در محل بارگیری مستقر نماید.

-13 سایر شرایط فروش بر اساس GTC فروشنده خواهد بود.

-14 محصول خریداری شده طبق آنالیز امیدنامه به خریدار تحویل خواهد شد. مهلت اعلم شکایت در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده توسط خریدار طبق 

دستورالعمل بورس انرژی ایران می باشد .

-15درصورت باقی ماندن مازاد کال در مچینگ بایستی کارگزار فروشنده با هماهنگی تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس نامه ای جهت باز بودن مچینگ تهیه و به 

بورس انرژی ارسال نماید.

-16کلیه تانکر ها می بایست مطابق قانون گمرک ایران نسبت به انجام توزین اولیه و ثانویه در باسکول گمرک منطقه ویژه اقتصادی اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ 

نماید.لیکن ملک محاسبه مقدار تحویلی از هر حواله ، باسکول شرکت پتروشیمی بندر امام خواهد بود.

-17 خریدار متعهد می گردد نسبت به ارسال تانکرهای استاندارد مطابق با چک لیست بازرسی پتروشیمی بندر امام )که در پیوست قرارد دارد( اقدام نماید در غیر 

اینصورت مسئولیت برگشت تانکرهای غیر استاندارد و عدم برداشت در بازه مهلت داده شده به عهده خریدار خواهد بود.

-18هزینه بارگیری و توزین 280ریال برای هر کیلو گرم می باشد و خریدار موظف است هزینه بارگیری و توزین را به شماره حساب پتروشیمی بندر امام )که از طریق 

شرکت تجارت صنعت اعلم می گردد( واریز و فیش واریزی را قبل از بارگیری تانکرها به فروشنده تحویل دهد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 13:05:00

گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

نماد كال

ILGPRPRBFS0000728بانک ملي ايران

80122748شرکت پتروشیمی پارس

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

-78.00

کشف پريمیوم

4200

0.01

خیر

-798.50

فله/بار پايهبین الملل

1400/07/28 فوب عسلويه

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

پریمیوم دلری)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

 حداقل تغییر قیمت سفارش

پریمیوم دلری)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 42000 0

 1680

 4200  42000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 13:05:00

گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

 تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد قیمت جهت واريز پیش پرداخت 720.5دلر مي باشد. نرخ تسعیر ارز براساس میانگین نرخ 

هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به ادرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از 

عرضه جهت واريز پیش پرداخت و میانگین نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسكناس دلر سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش 

معامله قرار خواهد گرفت. خريداران بايد 10% ارزش محموله را به عنوان پیش پرداخت به شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پرداخت نمايد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

حداقل مقدار خريد 4200تن مي باشد. مكان تحويل FOB عسلويه مي باشد.

صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز دريايي گمركي انجام مي شود. اعلم مقصد توسط خريدار الزامي است. زمان تحويل كال  پس از دريافت وجه بین 7 تا 10 روز كاري 

خواهد بود.

 صدور پروفرماي هر محموله بر اساس 110درصد ارزش محموله خواهد بود.

واريز 10% ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است. وجه پیش پرداخت پس از تسويه نهايي با كسر كارمزدهاي قانوني عودت داده مي 

شود.

پرداخت 10% بر اساس پروفرما در دوره اعتبار آن و مابقي سه روز كاري  قبل از ورود كشتي به بندر بارگیري. در صورتي كه خريدار از برداشت محموله انصراف دهد 

جرايم از محل پیش پرداخت كسر خواهد شد. 

نحوه تسويه به صورت خارج از پاياپاي و صرفا به صورت ارزي مي باشد . لذا كلیه تصمیمات خريد و تسويه ارزي به عهده خريدار است. 

خريدار مي بايست ارزش معامله را ظرف مهلت مقرر به حساب هاي اعلمي مورد تايید فروشنده واريز و اصل سويفت را به فروشنده تحويل نمايد. حساب ارزي خارج 

از كشور متعاقبا اعلم مي شود. 

ارز پرداختي الزاما يورو يا درهم و صرفا از طريق بانكهاي خارج از كشور است. نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725 است. همچنین ارز يورو بر اساس نرخ ECB روز پرداخت 

مي باشدو در صورتي كه  روز پرداخت نرخ موجود نباشد ملك قیمت آخرين نرخ موجود خواهد بود. پرداخت به بانك كونلون قابل قبول نمي باشد. 

قیمت جهت تسويه نهايي بر اساس نرخ گاز مايع CP saudi Aramco ماه بارگیري به اضافه پريمیوم.ديسكانت كشف شده در زمان انجام معامله مي باشد.

قیمت مبنا جهت واريز پیش پرداخت بر اساس آخرين نرخ گاز مايع CP saudi Aramco قبل از اطلعیه عرضه جاري مي باشد. 

محصول عرضه شده شامل 30درصد بوتان و 70 درصد پروپان  با +- 10% به اختیار فروشنده مي باشد. تغییر نسبت بارگیري در صورت تايید تولیدكننده قابل تغییر 

خواهد بود.  

نرخ ارز جهت واريز پیش پرداخت: میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس 

اينترنتي  www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از روز عرضه.

نرخ ارز جهت محاسبه كارمزدها و ارزش علي الحساب معامله میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه نظارت ارز )سنا( يك روز كاري قبل از روز معامله 

مي باشد.

اظهار گمركي، اخذ مجوزهاي گمركي لزم در مقصد به عهده شركت خريدار مي باشد. 

با توجه به معافیت مالیاتي شركت هاي خريدار خارجي شركت هاي مذكور موظف اند كلیه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار فروشنده ارايه و 

اقدامات ثبت را انجام دهند.

محصول خريداري شده طبق آنالیز امیدنامه به خريدار تحويل خواهد شد. مهلت اعلم شكايت در خصوص كمیت و كیفیت محصول تحويل شده توسط خريدار طبق 

دستورالعمل بورس انرژي ايران مي باشد .

خريدار مي تواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس نمايد در صورت عدم معرفي بازرس از سوي خريدار گزارش بازرس فروشنده مبناي عمل خواهد بود و اعتراضي 

پذيرفته نخواهد شد.

تلورانس مقدار تحويل +-10 درصد با موافقت فروشنده امكان پذير است.

مشتري متعهد به معرفي كشتي با ددويت DWT بالي 7 هزار تن و از نوع سرد و نیمه سرد مشروط به تايید ترمینال مي باشد.

قوانین اينكوترمز 2010 و GTC شركت تجارت صنعت پتروشیمي خلیج فارس قابل اعمال مي باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 
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ته مانده تصفيه شده برج تقطير پالیش نفت شازند در رینگ بين 

)ATR-140( الملل

نماد كال

ITRSZPRBEX0000728بانک رفاه کارگران

80115684پالیش نفت امام خمینی شازند

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه
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1400/07/28 درب کارخانه/شبکه سراسري برق
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 حداقل تغییر قیمت سفارش
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قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل
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بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 13:15:00

ته مانده تصفيه شده برج تقطير پالیش نفت شازند در رینگ بين 

)ATR-140( الملل

تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد.قیمت جهت واريز پیش پرداخت656.60دلرمي باشد.خريداران میبايست 10% ارزش 

معامله به عنوان پیش پرداخت رانیم ساعت  قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند.نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه 

نظارت ارز )سنا( متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران به  آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري قبل از روز عرضه جهت واريز پیش پرداخت و 

میانگین نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسکناس دلر سامانه مذکور يک روزکاري قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.ترم تحويل 

EXWORKمي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

 -1حداقل خرید5000 تن می باشدو میزان کلی خرید می بایست مضربی از آن باشد.

-2هزینه عملیات بار گیری وهزینه بالسری  به ازای هرتن 100000ریال) بدون احتساب مالیات برارزش افزوده و عوارض(به ازای هر واحد اندازه گیری ازمشتریان 

اخذخواهدشد. 

-3.-مهلت برداشت فراورده برای خریدار  30 روز از تاریخ تسویه خریدکالیا فرآورده ،در بورس می باشد ودر صورت عدم برداشت درمهلت مقرر،هزینه انبارداری به میزان 

5)پنج( درصد ارزش مانده کال یافرآورده برداشت نشده به ازای هرماه از خریدار دریافت می گردد. 

-4ته مانده تصفیه شده برج تقطیر)ATR-140(عرضه شده از طریق حمل با تانکر و بازوی بارگیری تحویل می گردد و مبدا تحویل و میزان توزین شده)باسکول( توسط 

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران درمحل شرکت پالیش نفت امام خمینی )ره(شازند می باشد.

-5خریدار می بایست حداکثر تا 5 روز قبل ازدوره بارگیری نسبت به معرفی پیمانکار تحویل گیرنده و مشخصات تانکر های حمل کننده و تحویل فرآورده خریداری شده 

اقدام نمایند .لزم بذکراست تحویل میزان فرآورده درهرنوبت باهماهنگی فروشنده می باشد. 

-6پالیشگاه پس از تحویل فرآورده به خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال چگونگی استفاده از آن ندارد.

-7قیمت مبنا براساس میانگین "پنج  مظنه قیمتی یک تن نفت گاز  10PPMنشریه PLATTS)بر مبنایFOB سنگاپور   1 تا7 اکتبر  سال 2021( منهای 30 دلر تعیین می 

  platts10 نشریهPPMگردد.قیمت تسویه نهایی براساس میانگین 5 مظنه قیمتی  اعلم شده منتهی به 5روز قبل ازاتمام بارگیری مربوط به  میانگین یک تن نفت گاز

)برمبنایFOB سنگاپور( منهای 30دلر بعلوه پریمیوم یا دیسکانت  کشف شده دربورس انرژی ایران می باشد. پرداخت وجه صرفا به صورت ارزی و به حساب های 

اعلمی از طرف فروشنده انجام می پذیرد.لزم بذکراست باتوجه به مدت برداشت وانجام تسویه نهایی درمراحل پایانی تحویل کال،خریدارمی بایست نسبت به تحویل 

ضمانتنامه بانکی یا اعتباراسنادی )LC( یاواریزوجه نقد به میزان 80 درصد ارزش قراردادمعامله شده قبل از اتمام دوره تسویه بورسی قرارداد)پنج روز کاری پس ازانجام 

معامله( به حساب اعلم شده ازطرف عرضه کننده اقدام نماید.تسویه حساب نهایی می بایست تاقبل از اتمام دوره بارگیری صورت پذیرد.

-8 درصورت خریدفرآورده توسط شرکتهای داخلی قیمت کال بدون در نظر گرفتن مالیات بر ارزش  افزوده و عوارض اعلم گردیده وعلوه بر مبلغ کال 9 درصد هزینه 

مالیات بر ارزش افزوده و عوارض وهمچنین هزینه بارگیری وبالسری به اضافه 9درصد مالیات برارزش افزوده وعوارض نیزمی بایست توسط خریدار به شماره شبا 

IR060100004001119904021390 بنام  شرکت پالیش نفت امام خمینی )ره(شازندنزد بانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران باشناسه 

352119951292440110000000000011 واریز گردد.

-9پالیشگاه تعهدی در زمینه آلودگی تانکر های حمل محصولت ندارد .

-10تسویه به صورت  اسناد خارج از  پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد.

-11 درصورتی که خریدارشرکت خارجی باشد اظهارنامه گمرکی به نام  فروشنده،ودرصورتی که خریدارشرکت داخلی باشد اظهارنامه گمرکی به نام خریدار می باشد.

-12دوره برداشت01-08-1400 لغایت01-09-1400 می باشد.
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فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 
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گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

نماد كال

ILGPRPRBCC0000728بانک ملي ايران

80122748شرکت پتروشیمی پارس

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه
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فله/بار پايهبین الملل

1400/07/28 CFR چین

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

پریمیوم دلری)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

 حداقل تغییر قیمت سفارش

پریمیوم دلری)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل
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بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 13:10:00

گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

 تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد قیمت جهت واريز پیش پرداخت 783.5دلر مي باشد. نرخ تسعیر ارز براساس میانگین نرخ 

هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به ادرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از 

عرضه جهت واريز پیش پرداخت و میانگین نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسكناس دلر سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش 

معامله قرار خواهد گرفت. خريداران بايد 10% ارزش محموله را به عنوان پیش پرداخت به شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه پرداخت نمايد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

حداقل مقدار خريد 42000تن مي باشد. مكان تحويل CFR جنوب چین مي باشد. سررسید تحويل كال 20-15 نوامبر مي باشد.

صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز دريايي گمركي انجام مي شود اعلم مقصد توسط خريدار الزامي است. محل تحويل يك بندر تخلیه در جنوب چین است و 

ديسكانت فوق تنها براي يك بندر در جنوب است. در صورت اضافه شدن بنادر تخلیه در جنوب و میانه چین، به ازاي هر بندر 5 دلر.تن و در صورت اضافه شدن بندر تخلیه 

در شمال چین 8 دلر.تن به قیمت پايه اضافه مي شود. 

)Range of Chinese Ports : South )below LAT 25(-Mid )between LAT 25 to 32) Shanghai(( -North )above LTA 32 including Lianyungang

 صدور پروفرماي هر محموله بر اساس 110درصد ارزش محموله خواهد بود.

واريز 10% ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است. وجه پیش پرداخت پس از تسويه نهايي با كسر كارمزدهاي قانوني عودت داده مي 

شود.

پرداخت 10% بر اساس پروفرما در دوره اعتبار آن و مابقي يك هفته قبل از ورود كشتي به اولین بندر تخلیه در چین . در صورتي كه خريدار از برداشت محموله انصراف 

دهد جرايم از محل پیش پرداخت كسر خواهد شد. 

نحوه تسويه به صورت خارج از پاياپاي و صرفا به صورت ارزي مي باشد . لذا كلیه تصمیمات خريد و تسويه ارزي به عهده خريدار است. 

خريدار مي بايست ارزش معامله را ظرف مهلت مقرر به حساب هاي اعلمي مورد تايید فروشنده واريز و اصل سويفت را به فروشنده تحويل نمايد. حساب ارزي خارج 

از كشور متعاقبا اعلم مي شود. 

ارز پرداختي الزاما يورو يا درهم و صرفا از طريق بانكهاي خارج از كشور است. نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725 است. همچنین ارز يورو بر اساس نرخ ECB و 5 روز بعد 

از NOR كشتي در اولین بندر تخلیه مي باشد. در صورتي كه  كه روز مبنا تعطیل باشد ملك قیمت آخرين نرخ موجود خواهد بود. پرداخت به بانك كونلون قابل قبول 

نمي باشد. 

قیمت جهت تسويه نهايي بر اساس نرخCP saudi Aramco ماه تخلیه اولین NOR در اولین بندر به اضافه پريمیوم.ديسكانت كشف شده با تلورانس 10 درصد در زمان 

انجام معامله مي باشد.

قیمت مبنا جهت واريز پیش پرداخت بر اساس آخرين نرخ CP saudi Aramco قبل از اطلعیه عرضه جاري است. 

محصول عرضه شده شامل 30درصد بوتان و 70 درصد پروپان  با تلورانس 10% به اختیار فروشنده مي باشد.  

نرخ ارز جهت واريز پیش پرداخت: میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس 

اينترنتي  www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از روز عرضه.

نرخ ارز جهت محاسبه كارمزدها و ارزش علي الحساب معامله میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه نظارت ارز )سنا( يك روز كاري قبل از روز معامله 

مي باشد.

اظهار گمركي، اخذ مجوزهاي گمركي لزم در مقصد به عهده شركت خريدار مي باشد. 

با توجه به معافیت مالیاتي شركت هاي خريدار خارجي شركت هاي مذكور موظف اند كلیه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار فروشنده ارايه و 

اقدامات ثبت را انجام دهند.

محصول خريداري شده طبق آنالیز امیدنامه به خريدار تحويل خواهد شد. مهلت اعلم شكايت در خصوص كمیت و كیفیت محصول تحويل شده توسط خريدار طبق 

دستورالعمل بورس انرژي ايران مي باشد .

خريدار مي تواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس نمايد در صورت عدم معرفي بازرس از سوي خريدار گزارش بازرس فروشنده مبناي عمل خواهد بود و اعتراضي 

پذيرفته نخواهد شد.

تلورانس مقدار تحويل +-10 درصد با موافقت فروشنده امكان پذير است.

لي تايم تخلیه در بندر اول 6+ 48 ساعت و بندر دوم 6+ 12 ساعت و دموراژ 55 هزار دلر در روز خواهد بود. 

قوانین اينكوترمز 2010 و GTC شركت تجارت صنعت پتروشیمي خلیج فارس قابل اعمال مي باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:05:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نماد كال

DIGBEFWBEX0000803بانک توسعه صادرات

80114194شرکت پتروشیمی بندر امام

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

176,340.00

سلف

10

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/08/03 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 300 0

 7

 10  300

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:05:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نقدي - واريز مبلغ 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

* محل تحویل ماهشهر می باشد.

-1 به منظور رعایت قوانین پولشویی فیش مالیات بر ارزش افزوده باید مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریز گردد. واریز هزینه مالیات همزمان با 

تسویه الزامی است. در صورت تاخیر در پرداخت  مالیات و سایز هزینه های مرتبط، مسئولیت تاخیر در صدور حواله و جریمه های ناشی از انبار داری برعهده مشتری 

است.

-2 خریداران تا یک هفته پس از تاریخ تحویل باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیراینصورت شامل هزینه انبارداری روزانه سه درصد )3%( وبرای هفته دوم و 

هفته سوم به بعد پنج درصد )5%( ارزش محصول باقی مانده خواهند شد.

-3 هزینه بارگیری و توزین280 ریال برای هر کیلوگرم می باشد.به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.طبق قانون بودجه کشور در سال1400 مالیات بر 

ارزش افزوده اخذ میگیرد . خریدار مکلف به واریز مالیات بر ارزش افزوده هستند  شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی جهت استفاده از معافیت پرداخت مالیات 

ارزش افزوده ،باید اسناد لزم شامل: الف(گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه ب( گواهی ثبت نام در سازمان امور مالیاتی پ( گواهی فعالیت و 

استقرار در مناطق آزاد تجاری ج( تصویر پروانه بهره برداری د( آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت ذ( آگهی تاسیس را به صورت کپی برابر اصل از طریق 

کارگزاران خود به عرضه کننده ارسال کنند.

-4 کلیه کالهای عرضه شده در بورس مخصوص مصرف در داخل کشور است است و خریدار حق صادرات آن را ندارد. طبق قانون بودجه کشور در سال 1400 مالیات بر 

ارزش افزوده اخذ می گردد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:00:00

MTBE شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نماد كال

DMEBEFWBEX0000803بانک توسعه صادرات

80114194شرکت پتروشیمی بندر امام

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

226,617.00

سلف

20

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/08/03 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 500 0

 20

 20  500

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:00:00

MTBE شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نقدي - واريز مبلغ 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

* محل تحویل ماهشهر می باشد.

-1 به منظور رعایت قوانین پولشویی فیش مالیات بر ارزش افزوده باید مستقیما از حساب شرکت خریدار به حساب مجتمع واریز گردد. واریز هزینه مالیات همزمان با 

تسویه الزامی است. در صورت تاخیر در پرداخت  مالیات و سایز هزینه های مرتبط، مسئولیت تاخیر در صدور حواله و جریمه های ناشی از انبار داری برعهده مشتری 

است.

-2 خریداران تا یک هفته پس از تاریخ تحویل باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیراینصورت شامل هزینه انبارداری روزانه سه درصد )3%( وبرای هفته دوم و 

هفته سوم به بعد پنج درصد )5%( ارزش محصول باقی مانده خواهند شد.

-3 هزینه بارگیری و توزین280 ریال برای هر کیلوگرم می باشد.به این مبلغ مالیات بر ارزش افزوده اضافه می شود.طبق قانون بودجه کشور در سال1400 مالیات بر 

ارزش افزوده اخذ میگیرد . خریدار مکلف به واریز مالیات بر ارزش افزوده هستند  شرکتهای مستقر در منطقه ویژه اقتصادی جهت استفاده از معافیت پرداخت مالیات 

ارزش افزوده ،باید اسناد لزم شامل: الف(گواهی معرفی شرکت توسط اداره مالیات منطقه ب( گواهی ثبت نام در سازمان امور مالیاتی پ( گواهی فعالیت و 

استقرار در مناطق آزاد تجاری ج( تصویر پروانه بهره برداری د( آگهی تغییرات آخرین روزنامه رسمی شرکت ذ( آگهی تاسیس را به صورت کپی برابر اصل از طریق 

کارگزاران خود به عرضه کننده ارسال کنند.

-4 کلیه کالهای عرضه شده در بورس مخصوص مصرف در داخل کشور است است و خریدار حق صادرات آن را ندارد. طبق قانون بودجه کشور در سال 1400 مالیات بر 

ارزش افزوده اخذ می گردد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:40:00

سی اس او پالیش نفت شازند )عرضه توسط شازند( در رینگ 

داخلی

نماد كال

DSOSZCABEX0000726بانک رفاه کارگران

80115684شرکت پالیش نفت امام خمینی شازند

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

104,326.00

نقدي

50

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/26 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 7000 3000

 50

 50  10000

0.050.0599.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:40:00

سی اس او پالیش نفت شازند )عرضه توسط شازند( در رینگ 

داخلی

تسويه بصورت اسنادخارج ازپاياپاي بوده وامکان تسويه نقدي وجوددارد.واريز ده درصد ارزش معامله جهت پیش پرداخت،نیم ساعت قبل ازشروع عرضه الزامي مي 

باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

 )LC(جهت تسویه خارج از اتاق پایاپای،قبل از انجام خرید هماهنگی بافروشنده انجام پذیرد.ودرازای تسویه اعتباری،ضمانتنامه یا گشایش اعتباری اسنادی**

ازخریداراخذمی شود.**

-1حداقل خرید 50تن می باشد.

-2هزینه عملیات بار گیری وهزینه بالسری  به ازای هرتن 100000یال بدون احتساب مالیات برارزش افزوده) 109000ریال بااحتساب مالیات برارزش افزوده( ازمشتریان 

اخذخواهدشد. 

-3مهلت برداشت فراورده برای خریدار  30 روز از تاریخ تسویه خریدکالیا فرآورده ،در بورس می باشد ودر صورت عدم برداشت درمهلت مقرر،هزینه انبارداری به میزان 

5)پنج( درصد ارزش مانده کال یافرآورده برداشت نشده به ازای هرماه از خریدار دریافت می گردد. 

cso-4 عرضه شده از طریق حمل با تانکر و بازوی بارگیری تحویل می گردد و مبدا تحویل و میزان توزین شده توسط شرکت پالیش نفت امام خمینی )ره( شازند می 

باشد.

-5خریداران می بایست حداکثر تا 3 روز از تاریخ ثبت سفارش نسبت به معرفی پیمانکار تحویل گیرنده و مشخصات تانکر های حمل کننده و تحویل فرآورده خریداری 

شده اقدام نمایند . 

-6پالیشگاه پس از تحویل فرآورده به خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال چگونگی استفاده از آن ندارد.

-7قیمت کال بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض بر ارزش  افزوده اعلم گردیده وعلوه بر مبلغ کال 9 درصد مالیات و عوارض بر ارزش افزوده وهمچنین هزینه بارگیری 

وبالسری به اضافه 9درصد مالیات  وعوارض  ارزش افزوده  نیزمی بایست توسط خریدار به شمارشبا IR060100004001119904021390 نزدبانک مرکزی جمهوری 

اسلمی ایران بنام  شرکت پالیش نفت امام خمینی )ره(شازندباشناسه واریز352119951292440110000000000011 واریز گردد.

-8پالیشگاه تعهدی در زمینه آلودگی تانکر های حمل محصولت ندارد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:25:00

ميعانات گازی پتروشيمی رازی در رینگ داخلی

نماد كال

DCDRZCABEX0000726بورس بیمه ايران

80102780شرکت پتروشیمی رازی

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

30,000.00

نقدي

10

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/26 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 60 0

 2

 10  60

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:25:00

ميعانات گازی پتروشيمی رازی در رینگ داخلی

نقدي-واريز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

مدت زمان حمل محصول حداکثر 7 روز بعد از تاریخ صدور حواله فروش میباشد و پس از آن به صورت روزشمار 3% ارزش کال بعنوان هزینه انبارداری و جبران خسارت 

ناشی از انباشت کال در انبارهای محصول مجتمع ، دریافت میگردد . از آنجاکه پتروشیمی رازی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی واقع گردیده لذا در صورت تعلق 

گرفتن هرگونه عوارض ، دیماند و ... مربوط به گمرک منطقه ویژه ، خریدار میبایست نسبت به پرداخت آن به گمرک مذکور اقدام نماید که در این ارتباط هیچگونه 

مسئولیتی متوجه این پتروشیمی نمیباشد . کلیه مسئولیت های )کمی و کیفی( محموله بارگیری شده میعانات گازی از سوی خریدار ، با انجام بارگیری و خروج از 

درب این پتروشیمی ، بر عهده خریدار و پیمانکار حمل کننده میباشد و هیچ گونه مسئولیتی متوجه این پتروشیمی نخواهد بود . عرضه محصولت در رینگ داخلی 

بورس صورت میگیرد و صرفا برای مصرف در داخل کشور میباشد . ثبت نام خریدار در سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی بمنظور فراهم نمودن امکان ثبت 

فاکتور فروش برای خریدار در سامانه ثامن الزامی میباشد . نحوه تحویل محصول بصورت تحویل درب کارخانه است و مسئولیت بارگیری و حمل محصول بر عهده خریدار 

میباشد . شماره حساب جهت واریز مالیات 0216038228007 نزد بانک ملی میباشد .



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:35:00

حلل 404 پاليش نفت شيراز در رينگ داخلي

نماد كال

DSFSRCABEX0000726آرمون بورس

80121567شركت پاليش نفت شیراز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

126,817.00

نقدي

30000

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/26 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهلیترحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد لیترلیتر

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه لیتر

 420000 0

 30000

 30000  420000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:35:00

حلل 404 پاليش نفت شيراز در رينگ داخلي

نقدي- واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

1.محل تحویل کال درب کارخانه واقع در شیراز می باشد. و مبنای لیتر. کیلوگرم فرآورده های تحویلی میتر. باسکول کارخانه می باشد. 2.ارائه حداقل مشخصات 

مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس، شماره تلفن و فکس و کد پستی، شناسه ملی و تأییدیه وزارت 

صنایع و معادن الزامیست. 3. به ازای هر لیتر . کیلوگرم فرآورده 100ریال بابت هزینه های جانبی )توزین و بارگیری و ...( و 9٪ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می 

گردد و این هزینه ها مجموعا 109000  ریال به ازای هر 1000 لیتر . کیلوگرم اخذ می گردد. 4.محموله های محصول فروش داخلی خریداری شده باید ضریبی از 

30000 کیلوگرم. لیتر باشد. 5.محموله های عرضه شده جهت استفاده در داخل مرزهای جمهوری اسلمی ایران و صرفا جهت مصارف داخلی می باشد. 6.کلیه 

خریداران ملزم به برداشت کامل محصولت خریداری شده در مدت 10 روز تقویمی از تاریخ تسویه خواهند بود. و بعد از این مهلت یاد شده معادل 5درصد ارزش فرآورده 

برداشت نشده به ازای هر ماه از خریداران به عنوان هزینه انبارداری دریافت می گردد و در صورت امتناع خریدار از پرداخت از سهمیه باقی مانده خرید وی کسر می 

گردد.  با توجه به محدودیت عملیات بارگیری، تحویل سهمیه باقی مانده و بارگیری کمتر  از 20 تن )یا یک تانکر( امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس سهمیه باقی 

مانده کمتر از 20 تن )یا یک تانکر( نیز معاف از پرداخت هزینه انبارداری خواهد بود. 7.زمان بندی تحویل با هماهنگی شرکت پالیش نفت شیراز و با توجه به شرایط 

عملیاتی انجام خواهد گردید. 8. تحت هیچ شرایطی خریدار مجاز به واگذاری و یا فروش فرآورده های خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث نبوده و در صورت 

تقاضای صادرات لزم است با شرکت ملی پخش جهت واریز مابه التفاوت و اخذ مجوزهای لزم اقدام گردد. 9.پرداخت کامل کلیه وجوه ارزش کال، هزینه توزین و 

بارگیری و همچنین مالیات های بر ارزش افزوده ارزش کال و هزینه توزین و بارگیری تا تاریخ سررسید تسویه الزامی بوده و در صورت عدم پرداخت کامل هریک از وجوه 

مندرج فوق در مهلت مقرر، روزانه هزینه انبار داری به کل حجم معامله تعلق خواهد گرفت . 10.لزم به اشاره است که فیش های مربوطه باید به حساب شماره 

4343035009 بانک ملت شعبه سلمان فارسی به نام پالیش نفت شیراز واریز گردد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:30:00

بلندینگ نفتا حلل 410 پالیش نفت شيراز در رینگ داخلی

نماد كال

DBNSRCABEX0000726آرمون بورس

80121567شرکت پالیش نفت شیراز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

105,234.00

نقدي

5000

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/26 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهلیترحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد لیترلیتر

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه لیتر

 500000 0

 25000

 25000  500000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:30:00

بلندینگ نفتا حلل 410 پالیش نفت شيراز در رینگ داخلی

نقدي- واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

1.محل تحویل کال درب کارخانه واقع در شیراز می باشد. و مبنای لیتر. کیلوگرم فرآورده های تحویلی میتر. باسکول کارخانه می باشد. 2.ارائه حداقل مشخصات 

مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس، شماره تلفن و فکس و کد پستی، شناسه ملی و تأییدیه وزارت 

صنایع و معادن الزامیست. 3. به ازای هر لیتر . کیلوگرم فرآورده 100ریال بابت هزینه های جانبی )توزین و بارگیری و ...( و 9٪ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می 

گردد و این هزینه ها مجموعا 109000  ریال به ازای هر 1000 لیتر . کیلوگرم اخذ می گردد. 4.محموله های محصول فروش داخلی خریداری شده باید ضریبی از 

25000 کیلوگرم. لیتر باشد. 5.محموله های عرضه شده جهت استفاده در داخل مرزهای جمهوری اسلمی ایران و صرفا جهت مصارف داخلی می باشد. 6.کلیه 

خریداران ملزم به برداشت کامل محصولت خریداری شده در مدت 10 روز تقویمی از تاریخ تسویه خواهند بود. و بعد از این مهلت یاد شده معادل 5درصد ارزش فرآورده 

برداشت نشده به ازای هر ماه از خریداران به عنوان هزینه انبارداری دریافت می گردد و در صورت امتناع خریدار از پرداخت از سهمیه باقی مانده خرید وی کسر می 

گردد.  با توجه به محدودیت عملیات بارگیری، تحویل سهمیه باقی مانده و بارگیری کمتر  از 20 تن )یا یک تانکر( امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس سهمیه باقی 

مانده کمتر از 20 تن )یا یک تانکر( نیز معاف از پرداخت هزینه انبارداری خواهد بود. 7.زمان بندی تحویل با هماهنگی شرکت پالیش نفت شیراز و با توجه به شرایط 

عملیاتی انجام خواهد گردید. 8. تحت هیچ شرایطی خریدار مجاز به واگذاری و یا فروش فرآورده های خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث نبوده و در صورت 

تقاضای صادرات لزم است با شرکت ملی پخش جهت واریز مابه التفاوت و اخذ مجوزهای لزم اقدام گردد. 9.پرداخت کامل کلیه وجوه ارزش کال، هزینه توزین و 

بارگیری و همچنین مالیات های بر ارزش افزوده ارزش کال و هزینه توزین و بارگیری تا تاریخ سررسید تسویه الزامی بوده و در صورت عدم پرداخت کامل هریک از وجوه 

مندرج فوق در مهلت مقرر، روزانه هزینه انبار داری به کل حجم معامله تعلق خواهد گرفت . 10.لزم به اشاره است که فیش های مربوطه باید به حساب شماره 

4343035009 بانک ملت شعبه سلمان فارسی به نام پالیش نفت شیراز واریز گردد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:20:00

نفتای سنگين تصفيه نشده پالیش نفت شيراز در رینگ داخلی

نماد كال

DNPSRCABEX0000726آرمون بورس

80121567شرکت پالیش نفت شیراز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

153,226.00

نقدي

1

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/26 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 800 0

 20

 20  800

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:20:00

نفتای سنگين تصفيه نشده پالیش نفت شيراز در رینگ داخلی

نقدي- واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

1.محل تحویل کال درب کارخانه واقع در شیراز می باشد. و مبنای لیتر. کیلوگرم فرآورده های تحویلی میتر. باسکول کارخانه می باشد. 2.ارائه حداقل مشخصات 

مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس، شماره تلفن و فکس و کد پستی، شناسه ملی و تأییدیه وزارت 

صنایع و معادن الزامیست. 3. به ازای هر لیتر . کیلوگرم فرآورده 100ریال بابت هزینه های جانبی )توزین و بارگیری و ...( و 9٪ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می 

گردد و این هزینه ها مجموعا 109000  ریال به ازای هر 1000 لیتر . کیلوگرم اخذ می گردد.  4.محموله های عرضه شده جهت استفاده در داخل مرزهای جمهوری 

اسلمی ایران و صرفا جهت مصارف داخلی می باشد. 5.کلیه خریداران ملزم به برداشت کامل محصولت خریداری شده در مدت 10 روز تقویمی از تاریخ تسویه 

خواهند بود. و بعد از این مهلت یاد شده معادل 5درصد ارزش فرآورده برداشت نشده به ازای هر ماه از خریداران به عنوان هزینه انبارداری دریافت می گردد و در صورت 

امتناع خریدار از پرداخت از سهمیه باقی مانده خرید وی کسر می گردد.  با توجه به محدودیت عملیات بارگیری، تحویل سهمیه باقی مانده و بارگیری کمتر  از 20 تن )یا 

یک تانکر( امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس سهمیه باقی مانده کمتر از 20 تن )یا یک تانکر( نیز معاف از پرداخت هزینه انبارداری خواهد بود. 6.زمان بندی تحویل با 

هماهنگی شرکت پالیش نفت شیراز و با توجه به شرایط عملیاتی انجام خواهد گردید. 7. تحت هیچ شرایطی خریدار مجاز به واگذاری و یا فروش فرآورده های 

خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث نبوده و در صورت تقاضای صادرات لزم است با شرکت ملی پخش جهت واریز مابه التفاوت هماهنگی ومدارک مورد لزوم   

اخذ گردد. 8.پرداخت کامل کلیه وجوه ارزش کال، هزینه توزین و بارگیری و همچنین مالیات های بر ارزش افزوده کال و هزینه توزین و بارگیری الزامی بوده و در صورت 

عدم پرداخت کامل هریک از وجوه مندرج مذکور در مهلت مقرر جریمه دیرکرد تسویه از طرف فروشنده تعلق خواهد گرفت ، روزانه هزینه انبار داری به کل حجم معامله 

تعلق خواهد گرفت .9.لزم به اشاره است که فیش های مربوطه باید به حساب شماره 4343035009 بانک ملت شعبه سلمان فارسی باکد39610 به نام پالیش نفت 

شیراز واریز گردد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:15:00

آيزوريسايكل پاليش نفت شيراز در رينگ داخلی

نماد كال

DIRSRCABEX0000726آرمون بورس

80121567شركت پاليش نفت شیراز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

161,958.00

نقدي

1

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/26 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 1000 0

 20

 20  1000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:15:00

آيزوريسايكل پاليش نفت شيراز در رينگ داخلی

تسويه اعتباري درصورت خريدحداقل نصف حجم عرضه )500تن( و با موافقت و هماهنگي عرضه کننده امکان پذير مي باشد- واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به 

عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

**تسویه اعتباری درصورت خریدحداقل نصف حجم عرضه )500تن( و با موافقت و هماهنگی عرضه کننده امکان پذیر می باشد**1.محل تحویل کال درب کارخانه واقع 

در شیراز می باشد. و مبنای لیتر. کیلوگرم فرآورده های تحویلی میتر. باسکول کارخانه می باشد. 2.ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری 

مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس، شماره تلفن و فکس و کد پستی، شناسه ملی و تأییدیه وزارت صنایع و معادن الزامیست. 3. به ازای هر 

لیتر . کیلوگرم فرآورده 100ریال بابت هزینه های جانبی )توزین و بارگیری و ...( و 9٪ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد و این هزینه ها مجموعا 109000  ریال به 

ازای هر 1000 لیتر . کیلوگرم اخذ می گردد. 4.محموله های محصول فروش داخلی خریداری شده باید ضریبی از 20000 کیلوگرم. لیتر باشد. 5.محموله های عرضه 

شده جهت استفاده در داخل مرزهای جمهوری اسلمی ایران و صرفا جهت مصارف داخلی می باشد. 6.کلیه خریداران ملزم به برداشت کامل محصولت خریداری 

شده در مدت 10 روز تقویمی از تاریخ تسویه خواهند بود. و بعد از این مهلت یاد شده معادل 5درصد ارزش فرآورده برداشت نشده به ازای هر ماه از خریداران به عنوان 

هزینه انبارداری دریافت می گردد و در صورت امتناع خریدار از پرداخت از سهمیه باقی مانده خرید وی کسر می گردد.  با توجه به محدودیت عملیات بارگیری، تحویل 

سهمیه باقی مانده و بارگیری کمتر  از 20 تن )یا یک تانکر( امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس سهمیه باقی مانده کمتر از 20 تن )یا یک تانکر( نیز معاف از پرداخت 

هزینه انبارداری خواهد بود. 7.زمان بندی تحویل با هماهنگی شرکت پالیش نفت شیراز و با توجه به شرایط عملیاتی انجام خواهد گردید. 8. تحت هیچ شرایطی 

خریدار مجاز به واگذاری و یا فروش فرآورده های خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث نبوده و در صورت تقاضای صادرات لزم است با شرکت ملی پخش جهت 

واریز مابه التفاوت و اخذ مجوزهای لزم اقدام گردد. 9.پرداخت کامل کلیه وجوه ارزش کال، هزینه توزین و بارگیری و همچنین مالیات های بر ارزش افزوده ارزش کال و 

هزینه توزین و بارگیری تا تاریخ سررسید تسویه الزامی بوده و در صورت عدم پرداخت کامل هریک از وجوه مندرج فوق در مهلت مقرر، روزانه هزینه انبار داری به کل 

حجم معامله تعلق خواهد گرفت . 10.لزم به اشاره است که فیش های مربوطه باید به حساب شماره 4343035009 بانک ملت شعبه سلمان فارسی به نام پالیش 

نفت شیراز واریز گردد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:10:00

آيزوفيد پاليش نفت شيراز در رينگ داخلی

نماد كال

DISSRCABEX0000726آرمون بورس

80121567شركت پاليش نفت شیراز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

135,995.00

نقدي

1

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/26 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

 محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قیمت مجازمحدوده حداقل نوسان قیمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسید تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 1000 0

 20

 20  1000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/07/21 10:10:00

آيزوفيد پاليش نفت شيراز در رينگ داخلی

تسويه اعتباري درصورت خريدحداقل نصف حجم عرضه )500تن( و با موافقت و هماهنگي عرضه کننده امکان پذير مي باشد- واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به 

عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

**تسویه اعتباری درصورت خریدحداقل نصف حجم عرضه )500تن( و با موافقت و هماهنگی عرضه کننده امکان پذیر می باشد**1.محل تحویل کال درب کارخانه واقع 

در شیراز می باشد. و مبنای لیتر. کیلوگرم فرآورده های تحویلی میتر. باسکول کارخانه می باشد. 2.ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل: ارائه پروانه بهره برداری 

مرتبط، کد اقتصادی، آخرین تغییرات روزنامه رسمی، آدرس، شماره تلفن و فکس و کد پستی، شناسه ملی و تأییدیه وزارت صنایع و معادن الزامیست. 3. به ازای هر 

لیتر . کیلوگرم فرآورده 100ریال بابت هزینه های جانبی )توزین و بارگیری و ...( و 9٪ مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می گردد و این هزینه ها مجموعا 109000  ریال به 

ازای هر 1000 لیتر . کیلوگرم اخذ می گردد. 4.محموله های محصول فروش داخلی خریداری شده باید ضریبی از 20000 کیلوگرم. لیتر باشد. 5.محموله های عرضه 

شده جهت استفاده در داخل مرزهای جمهوری اسلمی ایران و صرفا جهت مصارف داخلی می باشد. 6.کلیه خریداران ملزم به برداشت کامل محصولت خریداری 

شده در مدت 10 روز تقویمی از تاریخ تسویه خواهند بود. و بعد از این مهلت یاد شده معادل 5درصد ارزش فرآورده برداشت نشده به ازای هر ماه از خریداران به عنوان 

هزینه انبارداری دریافت می گردد و در صورت امتناع خریدار از پرداخت از سهمیه باقی مانده خرید وی کسر می گردد.  با توجه به محدودیت عملیات بارگیری، تحویل 

سهمیه باقی مانده و بارگیری کمتر  از 20 تن )یا یک تانکر( امکان پذیر نمی باشد. بر این اساس سهمیه باقی مانده کمتر از 20 تن )یا یک تانکر( نیز معاف از پرداخت 

هزینه انبارداری خواهد بود. 7.زمان بندی تحویل با هماهنگی شرکت پالیش نفت شیراز و با توجه به شرایط عملیاتی انجام خواهد گردید. 8. تحت هیچ شرایطی 

خریدار مجاز به واگذاری و یا فروش فرآورده های خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث نبوده و در صورت تقاضای صادرات لزم است با شرکت ملی پخش جهت 

واریز مابه التفاوت و اخذ مجوزهای لزم اقدام گردد. 9.پرداخت کامل کلیه وجوه ارزش کال، هزینه توزین و بارگیری و همچنین مالیات های بر ارزش افزوده ارزش کال و 

هزینه توزین و بارگیری تا تاریخ سررسید تسویه الزامی بوده و در صورت عدم پرداخت کامل هریک از وجوه مندرج فوق در مهلت مقرر، روزانه هزینه انبار داری به کل 

حجم معامله تعلق خواهد گرفت . 10.لزم به اشاره است که فیش های مربوطه باید به حساب شماره 4343035009 بانک ملت شعبه سلمان فارسی به نام پالیش 

نفت شیراز واریز گردد.


