بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
 MTBEشرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل

1400/07/28

12:50:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

نهايت نگر

IMEBECABFC0000808

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بندر امام

80114194

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

2000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

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

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

860.00

0.01

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

150

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

100

حداقل خريد تن

2000

500

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

نا محدود

نا محدود

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/08

خیر

تحويل کال به حمل کننده در مبدا

بازار هدف

نوع بسته بندي

بین الملل

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
 MTBEشرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل
12:50:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد .حداقل مقدارخريدبراي هر خريدار 500تن مي باشد .خريداران میبايست %10پیش
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.irدو 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 و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.
ساير توضیحات
حداقل خریدر برای هر خریدار  500تن می باشد .جهت ارسال به کلیه مقاصد زمینی به جز کشور آذربایجان .چک لیست بازرسی در ضمیمه
شرایط تحویل به صورت  FCA BIPC Complexبوده و فروشنده پس از تحویل محصول به خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوه استفاده  ،حمل و نقل و موارد دیگر
ندارد.
 1مقدار 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 عهدهشرکت 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 اقدامنماید.
3خریدار باید حداکثر ظرف مدت 30روز از تاریخ صدور حواله خریداری شده محصول را برداشت کند و در صورتی که در موعد مقرر اقدام به برداشت کامل حواله ننمایدفروشنده 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.
 4با 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 عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین آخرین نرخهای خرید و فروش روزانه اسکناس دلرسامانه مذکوریک روز
کاری قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.واریز  %10پیش 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 خواهدشد.
9ارز پرداختی الزاما درهم و صرفا از طریق بانکهای خارج از کشور است.نرخ تبدیل دلر به درهم  3.6725است و مشخصات حساب پس از انجام معامله و صدورپروفرما 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 اعتراضیدر 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 فروشندهمنعکس نماید.
 12خریدار موظف است یک نماینده جهت امور تشریفات گمرکی و پلمپ نمودن مخازن کامیون در محل بارگیری مستقر نماید. 13سایر شرایط فروش بر اساس  GTCفروشنده خواهد بود. 14محصول خریداری شده طبق آنالیز امیدنامه به خریدار تحویل خواهد شد .مهلت اعلم شکایت در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده توسط خریدار طبقدستورالعمل 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 بهبورس 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 اخذنماید.لیکن ملک محاسبه مقدار تحویلی از هر حواله  ،باسکول شرکت پتروشیمی بندر امام خواهد بود.
 17خریدار متعهد می گردد نسبت به ارسال تانکرهای استاندارد مطابق با چک لیست بازرسی پتروشیمی بندر امام (که در پیوست قرارد دارد) اقدام نماید در غیراینصورت 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 طریقشرکت تجارت صنعت اعلم می گردد) واریز و فیش واریزی را قبل از بارگیری تانکرها به فروشنده تحویل دهد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

1400/07/28

13:10:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

صبا جهاد

ILGPRPRBCC0000810

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی پارس

80122748

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

42000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

قیمت پايه

0

حداقل تغییر قیمت سفارش

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

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

-20.00

0.01

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

کشف پريمیوم

1680

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

4200

حداقل خريد تن

42000

4200

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

نا محدود

نا محدود

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/10

خیر

چین CFR

بازار هدف

نوع بسته بندي

بین الملل

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

797.50

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل
13:10:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
اسناد خارج از پاياپاي ( بدون امكان تسويه نقدي ) واريز  10درصد پیش پرداخت جهت انجام معامله الزامي است 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  WWW.SANARATE .IRدو روز كاري قبل از روز عرضه
جهت واريز پیش پرداخت و میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدهاو ارزش علي الحساب
معامله قرار خواهد گرفت  .مبناي محاسبه پیش پرداخت  777.5دلر مي باشد .
ساير توضیحات
حد اقل خريد  42000تن ( مكان تحويل  :يك بندر تخلیه درجنوب چین ) سررسید تحويل كال  15 :تا  20نوامبر صاردات تنها از طريق مرزهاي مجاز دريايي گمركي انجام
مي شود  ،اعلم مقصد صادرات توسط خريدار الزامي است .ديسكانت فوق تنها براي يك بندر در جنوب است .در صورت اضافه شدن بنادر تخلیه در جنوب و میانه چین
 ،به ازاي هر بندر  5دلر  .تن و در صورت اضافه شدن بندر تخلیه در شمال چین  8دلر  .تن به قیمت پايه اضافه مي شودRange of chinese ports : south ) below .
 ) Lat 25 ( - mid ) between Lat 25 to 32 ) shanghai (( - North ) above LAT 32 including Lianyungangصدور پرفرماي هر محموله بر اساس  110درصد ارزش
محموله خواهد بود  .واريز  % 10ارزش 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  10درصد بر اساس پرفروما 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 بصورت خارج از پاياپاي و صرفا بصورت 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 متعاقا اعلم مي شود  .ارز پرداختي الزاما يورو و يا درهم و صرفا از طريق بانك هاي خارج از كشور
است  .نرخ تبديل دلر به درهم  3.6725است  .همچنین ارز يورو بر اساس نرخ  ECBو  5روز بعد از  NORكشتي در اولین بندر تخلیه مي باشد .در صورتي 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 نرخ CP saudi Aramco
ماه تخلیه اولین  NORدر اولین بندر به اضافه پريمیوم  .ديسكانت كشف شده با تلرانس  10درصد در زمان انجام معامله مي باشد  .قیمت مبنا جهت واريز پیش پرداخت
بر اساس آخرين نرخ  CP saudi Aramcoقبل از اطلعیه عرضه جاري است  .محصول عرضه شده شامل  50درصد بوتان و  50درصد پروپان با تلرانس  10درصد به اختیار
فروشنده است  .نرخ ارز جهت واريز پیش پرداخت :میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز ( سنا ) متعلق به بانك مركزي جمهموري
اسلمي ايران به آدرس اينترنتي  www.sanarate.irدو روز كاري قبل از 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 نامه 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 موظفند كلیه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار
فروشنده ارايه و اقدامات ثبت را انجام دهند .محصول خريداري شده طبق آنالیز امید نامه به خريدار تحويل خواهد شد  .مهلت اعلم شكايت در خصوص كمیت و
كیفیت محصولتحويل شده توسط خريدار طبق دستور العمل 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+48ساعت و بندر دوم  12+6ساعت و دموراژ  55هزار دلر در روز خواهد بود .قوانین اينكو ترمز  2010و GTC
شركت تجارت صنعت پتروشیمي خلیج فارس قابل اعمال مي باشد .

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

1400/07/28

13:00:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

صبا جهاد

ILGPRPRBFS0000810

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی پارس

80122748

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

42000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

قیمت پايه

0

حداقل تغییر قیمت سفارش

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

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

-78.00

0.01

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

کشف پريمیوم

1680

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

4200

حداقل خريد تن

42000

4200

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

نا محدود

نا محدود

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/10

خیر

فوب عسلويه

بازار هدف

نوع بسته بندي

بین الملل

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

798.50

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل
13:00:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
اسناد خارج از پاياپاي ( بدون امكان تسويه نقدي ) واريز  10درصد پیش پرداخت جهت انجام معامله الزامي است 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  WWW.SANARATE .IRدو روز كاري قبل از روز عرضه
جهت واريز پیش پرداخت و میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدهاو ارزش علي الحساب
معامله قرار خواهد گرفت  .مبناي محاسبه پیش پرداخت  720.5دلر مي باشد .
ساير توضیحات
حد اقل خريد  4200تن ( مكان تحويل  :عسلويه ) صاردات تنها از طريق مرزهاي مجاز دريايي گمركي انجام مي شود ،اعلم مقصد صادرات توسط خريدار الزامي است
 .زمان تحويل كال پس از دريافت وجه  7تا  10روز كاري خواهد بود .صدور پرفرماي هر محموله بر اساس  110درصد ارزش محموله خواهد بود .واريز  % 10ارزش 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  10درصد
بر اساس پرفروما در دوره اعتبار آن و مابقي سه روز كاري قبل از ورود كشتي به بندربارگیري .در صورتي كه خريدار از برداشت محموله انصراف دهد جرايم از محل
پیش پرداخت كسر خواهد شد .نحوه تسويه بصورت خارج از پاياپاي و صرفا بصورت 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 متعاقا اعلم مي شود  .ارز پرداختي الزاما يورو و يا درهم و صرفا از طريق بانك هاي خارج از كشور است  .نرخ تبديل دلر به درهم  3.6725است
.همچنین ارز يورو بر اساس نرخ  ECBروز پرداخت مي باشد در صورتي كه روز پرداخت نرخ موجود نباشد ملك آخرين نرخ موجود خواهد بود  .پرداخت به بانك كونلون
قابل قبول نمي باشد .قیمت جهت تسويه نهايي بر اساس نرخ گاز مايع  CP saudi Aramcoماه بارگیري به اضافه پريمويم  .ديسكانت كشف شده در زمان انجام معامله
مي باشد .قیمت مبنا جهت واريز پیش پرداخت بر اساس آخرين نرخ گاز مايع  CP saudi Aramcoقبل از اطلعیه عرضه جاري است .محصول عرضه شده شامل 30
درصد بوتان و  70درصد پروپان با تلرانس  10-.+درصد به اختیار فروشنده است  .تغییر نسبت به بارگیري در صورت تايید تولید كننده 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 جمهموري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي
 www.sanarate.irدو 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 نامه 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 موظفند كلیه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار فروشنده ارايه و اقدامات ثبت را
انجام دهند .محصول خريداري شده طبق آنالیز امید نامه به خريدار تحويل خواهد شد  .مهلت اعلم شكايت در خصوص كمیت و كیفیت محصول تحويل شده توسط
خريدار طبق دستور العمل 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  DWTبالي  7000تن و از نوع سرد و نیمه سرد مشروط به تايید ترمینال بارگیري مي باشد  .قوانین اينكو ترمز  2010و  GTCشركت
تجارت صنعت پتروشیمي خلیج فارس قابل اعمال مي باشد .

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل

1400/07/28

12:40:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

نهايت نگر

IIGBEPRBCC0000808

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بندرامام

80114194

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

42000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

قیمت پايه

0

حداقل تغییر قیمت سفارش

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

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

-20.00

0.01

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

کشف پريمیوم

4200

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

4200

حداقل خريد تن

42000

4200

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

نا محدود

نا محدود

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/08

خیر

چین CFR

بازار هدف

نوع بسته بندي

بین الملل

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

798.50

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل
12:40:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد .مقدارخريدبراي هر خريدار 42000تن مي باشد .خريداران میبايست %10پیش پرداخت
خريد را قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند.مبناي پیش پرداخت  778.5دلر 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.irدو 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 و ارزش علي الحساب معامله قرار خواهد گرفت.
ساير توضیحات
 1صادرات 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  5دلر  .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  25-30اکتبر می باشد.
1صدور پرفرمای هر محموله بر اساس  110درصد 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 دادهمیشود.
3پرداخت  10درصد 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 محمولهانصراف دهد جرائم از محل پیش پرداخت کسر خواهد شد.
 4نحوه 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 خارجاز 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  3.6725است.همچنین ارز یورو بر اساس نرخ  ECBو 5روز بعداز  NORکشتی 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 Aramcoماه تخلیه اولین  NORدر اولین بندر به اضافه پریمیوم  .دیسکانت کشف شده با تلورانس  %10درصددر زمان انجام معامله می باشد.
 8قیمت مبنا جهت واریز پیش پرداخت برا اساس آخرین نرخ  CP saudi Aramcoقبل از اطلعیه عرضه جاری است.9محصول عرضه شده شامل  30درصد بوتان  70درصد پروپان با تلورانس %10درصد 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.irدوروز 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 روزمعامله 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 واقدامات 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 طبقدستورالعمل 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 واعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
16تلورانس مقدار تحویل 10 -+درصد با موافقت فروشنده امکان پذیر است.17لی تایم تخلیه در بندر اول 6+48ساعت و بندر دوم  6+12ساعت و دموراژ  55هزار دلر در روز خواهد بود.18-قوانین اینکوترمز  2010و  GTCشرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس قابل اعمال می باشد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل

1400/07/28

12:35:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

نهايت نگر

IIGBEPRBFO0000808

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بندرامام

80114194

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

42000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

قیمت پايه

0

حداقل تغییر قیمت سفارش

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

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

-83.00

0.01

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

کشف پريمیوم

4200

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

4200

حداقل خريد تن

42000

4200

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

نا محدود

نا محدود

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/08

خیر

فوب

بازار هدف

نوع بسته بندي

بین الملل

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

798.50

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل
12:35:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد .مقدارخريدبراي هر خريدار 4200تن مي باشد .خريداران میبايست %10پیش پرداخت خريد
را قبل از شروع عرضه پرداخت نمايند.مبناي پیش پرداخت  715.50دلر 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.irدو 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 و ارزش علي الحساب معامله قرار خواهد گرفت.
ساير توضیحات
 1صادرات 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  7تا  10روز 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 دادهمیشود.
5پرداخت  10درصد 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 انصرافدهد جرائم از محل پیش پرداخت کسر خواهد شد.
 6نحوه 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 خارجاز 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  3.6725است.همچنین ارز یورو بر اساس نرخ  ECBروزپرداخت 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 Aramcoماه بارگیر  +پریمیوم .دیسکانت کشف شده در زمان انجام معامله می باشد. 10قیمت مبنا جهت واریز پیش پرداخت برا اساس آخرین نرخ گازمایع  CP saudi Aramcoقبل از اطلعیه عرضه جاری است.11محصول عرضه شده شامل  30درصد بوتان  70درصد پروپان با 10 -+درصد به اختیار فروشنده است.تغییر نسبت بارگیری در صورت تائید تولید کننده قابل تغییرخواهد 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.irدوروز 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 روزمعامله 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 واقدامات 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 طبقدستورالعمل 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 واعتراضی پذیرفته نخواهد شد.
18تلورانس مقدار تحویل 10 -+درصد با موافقت فروشنده امکان پذیر است.19مشتری متعهد به معرفی کشتی با ددویت  DWTبالی  7000تن و از نوع سرد و نیمه سرد مشروط به تائید ترمینال می باشد.20-قوانین اینکوترمز  2010و  GTCشرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس قابل اعمال می باشد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
( MTBEنمونه) شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل

1400/07/28

12:45:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

نهايت نگر

IMEBECABFC1000808

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بندر امام

80114194

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

600

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

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

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

860.00

0.01

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

60

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

50

حداقل خريد تن

600

150

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

نا محدود

نا محدود

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/08

خیر

تحويل کال به حمل کننده در مبدا

بازار هدف

نوع بسته بندي

بین الملل

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
( MTBEنمونه) شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل
12:45:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
تسويه بصورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد .حداقل مقدارخريدبراي هر خريدار 150تن مي باشد .خريداران میبايست %10پیش
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.irدو 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 و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.
ساير توضیحات
حداقل خرید برای هر خریدار  150تن جهت ارسال به کشور آذربایجان می باشد.چک لیست بازرسی در ضمیمه
شرایط تحویل به صورت  FCA BIPC Complexبوده و فروشنده پس از تحویل محصول به خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال نحوه استفاده  ،حمل و نقل و موارد دیگر
ندارد.
 1مقدار و قیمت حواله صادره قطعی می باشد و مقصد کال فقط به کشورآذربایجان می باشد .همچنین اخذ مجوزهای گمرگی در مقصد بر عهده شرکت خریداراست .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 اقدامنماید.
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 ننمایدفروشنده 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.
 4با 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 عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین آخرین نرخهای خرید و فروش روزانه اسکناس دلرسامانه مذکوریک روز
کاری قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.واریز  %10پیش 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 خواهدشد.
9ارز پرداختی الزاما درهم و صرفا از طریق بانکهای خارج از کشور است.نرخ تبدیل دلر به درهم  3.6725است و مشخصات حساب پس از انجام معامله و صدورپروفرما 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 اعتراضیدر 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 فروشندهمنعکس نماید.
 12خریدار موظف است یک نماینده جهت امور تشریفات گمرکی و پلمپ نمودن مخازن کامیون در محل بارگیری مستقر نماید. 13سایر شرایط فروش بر اساس  GTCفروشنده خواهد بود. 14محصول خریداری شده طبق آنالیز امیدنامه به خریدار تحویل خواهد شد .مهلت اعلم شکایت در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده توسط خریدار طبقدستورالعمل 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 بهبورس 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 اخذنماید.لیکن ملک محاسبه مقدار تحویلی از هر حواله  ،باسکول شرکت پتروشیمی بندر امام خواهد بود.
 17خریدار متعهد می گردد نسبت به ارسال تانکرهای استاندارد مطابق با چک لیست بازرسی پتروشیمی بندر امام (که در پیوست قرارد دارد) اقدام نماید در غیراینصورت 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 طریقشرکت تجارت صنعت اعلم می گردد) واریز و فیش واریزی را قبل از بارگیری تانکرها به فروشنده تحویل دهد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی

1400/07/28

10:10:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

سهم آشنا

DHHBOCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

80123987

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

3000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

185,085.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

150

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

10

حداقل خريد تن

3000

150

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

99.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی
10:10:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
نقدي(واريز  10درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است) تحويل انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندر امام خمیني

ساير توضیحات
حداقل مقدار خريد  150تن طبق امید نامه مي باشد و محل تحويل انبار معرفي شده فروشنده در بندر امام خمیني مي باشد.
 1خريدار حق واگذاري تحويل كالي خريداري شده از پتروشیمي بوعلي سینا به غیر را ندارد .و خود ( باباربري اعلم شده ) بايد نسبت به تحويل كال از مجتمع تولیدكننده اقدام كند .مقدار و قیمت حواله صادره قطعي است  -2.خريدار بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ صدور حواله جهت بارگیري محصولتی که توسط
خريدار تعیین شده است اقدام به برداشت نمايد و در صورت تاخیر در بارگیري جريمه پلكاني به صورت هفته دوم و پس ازتاريخ صدور حواله به میزان روزانه  3درصد و در
هفته سوم به بعد پس از تاريخ صدور حواله روزانه  5درصد اعمال خواهد شد -3خريدار متعهد مي شود محصول خداري شده را صرفا جهت استفاده در فرآيند تولید آن
شركت مصرف كند و مجاز به فروش داخلي ،فروش صادراتي و ساير كاربردهاي محصول اعم از جزء يا كل آن را نخواريهد داشت و عواقب آن به عهده خريدار خواهد بود
 -4محصول خريداري شده طبق آنالیز امیدنامه به خريدار تحويل خواهد شد  .مهلت اعلم شكايت در خصوص كمیت و كیفیت محصول تحويل شده طبق دستورالعمل
هاي بورس انرژي است  -5شركت هايی مجاز به خريد هیدروكربن سنگین هستند كه داراي پروانه بهره برداري مرتبط باشند  .بديهي است كلیه عواقب حقوقي و
خسارت هاي ناشي از عدم رعايت موارد فوق الذكر به عهده و مسئولیت خريدار خواهد بود  -6 .كلیه تانكرها مي بايست مطابق قانون گمرك ايران نسبت به انجام
توزين اولیه و ثانويه در باسكول گمرك منطقه ويژه اقتصادي اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ نمايند .لیكن ملك محاسبه مقدار تحويلي از هر حواله  .باسكول
شركت پتروشیمي بوعلي سینا خواهد بود -7خريدار موظف است به ازاي هر كیلوگرم  1000ر بابت هزينه هاي جانبي ( بارگیري  ،توزين و )...به شماره حساب
 5111111156بانك ملت شركت پتروشیمي بوعلي سینا واريزو فیش واريزي را قبل از بارگیري تانكرها به فروشنده تحويل دهد  .همچنین مالیات برارزش افزوده مربوط
به هزينه هاي جانبي نیز به صورت مجزا بايد به حساب مربوط به مالیات برارزش افزوده شركت پتروشیمي بوعلي سینا واريز شود  -8به منظور رعايت قوانین مباره با
پولشويي فیش مالیات برارزش افزوده بايستي مستقیما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد .واريز همزمان هزينه مالیات با تسويه الزامي است .
درصورت تاخیر در پرداخت مالیات و ساير هزينه هاي مرتبط مسئولیت تاخیر در صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبار داري به عهده مشتري است  -9مجتمع در قبال
مشترياني كه كدشان را سازمان حمايت و وزارت صمت مسدود نموده است هیچ مسئولیتي ندارد و درصورت ابطال معامله فوق كلیه هزينه هاي مرتبط به عهده
خريدار است -10ارزش افزوده بايد مستقیما بايد توسط خريدار به شماره حساب58585858.94بانك ملت به نام شركت پتروشیمي بوعلي سینا واريز شود

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
ریفورميت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی

1400/07/28

10:05:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

سهم آشنا

DREBOCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

80123987

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

3000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

202,702.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

100

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

200

حداقل خريد تن

3000

200

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

9.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
ریفورميت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی
10:05:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
نقدي(واريز  10درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است) تحويل انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندر امام خمیني

ساير توضیحات
حداقل مقدار خريد 200تن طبق امید نامه مي باشد و محل تحويل انبار معرفي شده فروشنده در بندر امام خمیني مي باشد.
 1خريدار حق واگذاري تحويل كالي خريداري شده از پتروشیمي بوعلي سینا به غیر را ندارد .و خود ( باباربري اعلم شده ) بايد نسبت به تحويل كال از مجتمع تولیدكننده اقدام كند .مقدار و قیمت حواله صادره قطعي است  -2.خريدار بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ صدور حواله جهت بارگیري محصولتی که توسط
خريدار تعیین شده است اقدام به برداشت نمايد و در صورت تاخیر در بارگیري جريمه پلكاني به صورت هفته دوم و پس ازتاريخ صدور حواله به میزان روزانه  3درصد و در
هفته سوم به بعد پس از تاريخ صدور حواله روزانه  5درصد اعمال خواهد شد -3خريدار متعهد مي شود محصول خريداري شده را صرفا جهت استفاده در فرآيند تولید
آن شركت مصرف كند و مجاز به فروش داخلي ،فروش صادراتي و ساير كاربردهاي محصول اعم از جزء يا كل آن را نخواهد داشت و عواقب آن به عهده خريدار خواهد
بود  -4محصول خريداري شده طبق آنالیز امیدنامه به خريدار تحويل خواهد شد  .مهلت اعلم شكايت در خصوص كمیت و كیفیت محصول تحويل شده طبق
دستورالعمل هاي بورس انرژي است  -5شركت هايی مجاز به خريد ريفورمیت هستند كه پیش ازخريد نسبت به استاندارد سازي محصول ريفرمیت و اخذ مجوزهاي
لزم از ستاد مبارزه با قاچاق كال و ارز اقدام نمايند و يك نسخه از مستندات تهیه شده توسط خريدار به كارگزار فروشنده جهت ارائه به اين شركت ارسال شود -6
كلیه تانكرها مي بايست مطابق قانون گمرك ايران نسبت به انجام توزين اولیه و ثانويه در باسكول گمرك منطقه ويژه اقتصادي اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ
نمايند .لیكن ملك محاسبه مقدار تحويلي از هر حواله  .باسكول شركت پتروشیمي بوعلي سینا خواهد بود -7خريدار موظف است به ازاي هر كیلوگرم  1000ر
بابت هزينه هاي جانبي ( بارگیري  ،توزين و )...به شماره حساب  5111111156بانك ملت شركت پتروشیمي بوعلي سینا واريزو فیش واريزي را قبل از بارگیري
تانكرها به فروشنده تحويل دهد  .همچنین مالیات برارزش افزوده مربوط به هزينه هاي جانبي نیز به صورت مجزا بايد به حساب مربوط به مالیات برارزش افزوده شركت
پتروشیمي بوعلي سینا واريز شود  -8به منظور رعايت قوانین مباره با پولشويي فیش مالیات برارزش افزوده بايستي مستقیما از حساب شركت خريدار به حساب
مجتمع واريز گردد .واريز همزمان هزينه مالیات با تسويه الزامي است  .درصورت تاخیر در پرداخت مالیات و ساير هزينه هاي مرتبط مسئولیت تاخیر در صدور حواله و
جريمه هاي ناشي از انبار داري به عهده مشتري است  -9مجتمع در قبال مشترياني كه كدشان را سازمان حمايت و وزارت صمت مسدود نموده است هیچ
مسئولیتي ندارد و درصورت ابطال معامله فوق كلیه هزينه هاي مرتبط به عهده خريدار است .-10ارزش افزوده بايد مستقیما بايد توسط خريدار به شماره
حساب58585858.94بانك ملت به نام شركت پتروشیمي بوعلي سینا واريز شود

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
رافينيت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی

1400/07/28

10:00:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

سهم آشنا

DRFBOCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

80123987

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

1000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

185,622.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

50

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

50

حداقل خريد تن

1000

100

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

9.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
رافينيت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی
10:00:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
نقدي(واريز  10درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است) تحويل انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندر امام خمیني

ساير توضیحات
حداقل مقدار خريد 100تن طبق امید نامه مي باشد و محل تحويل انبار معرفي شده فروشنده در بندر امام خمیني مي باشد.
 1خريدار حق واگذاري تحويل كالي خريداري شده از پتروشیمي بوعلي سینا به غیر را ندارد .و خود ( باباربري اعلم شده ) بايد نسبت به تحويل كال از مجتمع تولیدكننده اقدام كند .مقدار و قیمت حواله صادره قطعي است  -2.خريدار بايد حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ صدور حواله جهت بارگیري محصولتی که توسط
خريدار تعیین شده است اقدام به برداشت نمايد و در صورت تاخیر در بارگیري جريمه پلكاني به صورت هفته دوم و پس ازتاريخ صدور حواله به میزان روزانه  3درصد و در
هفته سوم به بعد پس از تاريخ صدور حواله روزانه  5درصد اعمال خواهد شد -3خريدار متعهد مي شود محصول خريداري شده را صرفا جهت استفاده در فرآيند تولید
آن شركت مصرف كند و مجاز به فروش داخلي ،فروش صادراتي و ساير كاربردهاي محصول اعم از جزء يا كل آن را نخواهد داشت و عواقب آن به عهده خريدار خواهد
بود  -4محصول خريداري شده طبق آنالیز امیدنامه به خريدار تحويل خواهد شد  .مهلت اعلم شكايت در خصوص كمیت و كیفیت محصول تحويل شده طبق
دستورالعمل هاي بورس انرژي است  -5 .كلیه تانكرها مي بايست مطابق قانون گمرك ايران نسبت به انجام توزين اولیه و ثانويه در باسكول گمرك منطقه ويژه
اقتصادي اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ نمايند .لیكن ملك محاسبه مقدار تحويلي از هر حواله  .باسكول شركت پتروشیمي بوعلي سینا خواهد بود -6خريدار
موظف است به ازاي هر كیلوگرم  1000ر بابت هزينه هاي جانبي ( بارگیري  ،توزين و )...به شماره حساب  5111111156بانك ملت شركت پتروشیمي بوعلي
سینا واريزو فیش واريزي را قبل از بارگیري تانكرها به فروشنده تحويل دهد  .همچنین مالیات برارزش افزوده مربوط به هزينه هاي جانبي نیز به صورت مجزا بايد به
حساب مربوط به مالیات برارزش افزوده شركت پتروشیمي بوعلي سینا واريز شود  -7به منظور رعايت قوانین مبارزه با پولشويي فیش مالیات برارزش افزوده بايستي
مستقیما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد .واريز همزمان هزينه مالیات با تسويه الزامي است  .درصورت تاخیر در پرداخت مالیات و ساير هزينه
هاي مرتبط مسئولیت تاخیر در صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبار داري به عهده مشتري است  -8مجتمع در قبال مشترياني كه كدشان را سازمان حمايت و
وزارت صمت مسدود نموده است هیچ مسئولیتي ندارد و درصورت ابطال معامله فوق كلیه هزينه هاي مرتبط به عهده خريدار است -9.ارزش افزوده بايد مستقیما
بايد توسط خريدار به شماره حساب58585858.94بانك ملت به نام شركت پتروشیمي بوعلي سینا واريز شود

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
اکستراکت سنگين  DAE40شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

1400/07/28

10:20:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

صبا تامین

DHXIOCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت نفت ایرانول

80120981

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

1014

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

101,500.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

10

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

26

حداقل خريد تن

1014

26

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

0.10

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
اکستراکت سنگين  DAE40شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی
10:20:00

1400/07/28

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

ساير توضیحات
1حداقل خرید و ضریب حجمی محموله  26تن میباشد و محل تحویل درب کارخانه تهران واقع در شهر ری ،خیابان رجایی جنوب ،نرسیده به باقرشهر ،بلوار شهیدتندگویان می باشد.
2خریداران ملزم به پرداخت  9درصد مالیات برارزش افزوده به شماره حساب 1900363675نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران بنام شرکت نفت ایرانول (واریز کنندهباید شرکت خریدار بوده و فیش واریزی را ارائه نمایند)
3مهلت برداشت حداکثر  15روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس انرژی خواهد بود .لذا در صورت عدم برداشت کالی خریداری شده در موعد مذکور ،فروشندهمی تواند ضمن ابطال مقدار باقیمانده معامله ،نسبت به دریافت جرایم متعلقه به میزان  2.5درصد ارزش مقدار باقیمانده محصول خریداری شده اقدام نماید.
 4نام واریزکننده فیش ها باید شرکت خریدار بوده و فیش های واریزی را ارائه نماید. 5توضیح اینکه تمام مسئولیت ناشی از حمل کال در خارج از شرکت نفت ایرانول برعهده خریدار می باشد. 6تحت هیچ شرایطی خریدار مجاز به واگذاری یا فروش فرآورده خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) و یا صادرات آن نمی باشد .بدیهیاست در صورت عدول از شرایط یادشده خریدار موظف به پاسخگویی به مراجع ذی ربط می باشد.
 7تحویل مانده حواله کمتر از  26تن در تعهد فروشنده نمی باشد .لذا وجه مربوط به مانده مذکور به خریدار مسترد و یا در حساب بستانکاری مشتری جهت خریدهایبعدی لحاظ میگردد.
8-هرگونه عواقب ناشی از عدم اجرای بندهای فوق به عهده خریداران می باشد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
اکستراکت سبك  DAE10شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

1400/07/28

10:15:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

صبا تامین

DLXIOCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت نفت ایرانول

80120981

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

494

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

103,000.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

10

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

26

حداقل خريد تن

494

26

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

0.10

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
اکستراکت سبك  DAE10شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی
10:15:00

1400/07/28

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

ساير توضیحات
1حداقل خرید و ضریب حجمی محموله  26تن میباشد و محل تحویل درب کارخانه تهران واقع در شهر ری ،خیابان رجایی جنوب ،نرسیده به باقرشهر ،بلوار شهیدتندگویان می باشد.
2خریداران ملزم به پرداخت  9درصد مالیات برارزش افزوده به شماره حساب 1900363675نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران بنام شرکت نفت ایرانول (واریز کنندهباید شرکت خریدار بوده و فیش واریزی را ارائه نمایند)
3مهلت برداشت حداکثر  15روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس انرژی خواهد بود .لذا در صورت عدم برداشت کالی خریداری شده در موعد مذکور ،فروشندهمی تواند ضمن ابطال مقدار باقیمانده معامله ،نسبت به دریافت جرایم متعلقه به میزان  2.5درصد ارزش مقدار باقیمانده محصول خریداری شده اقدام نماید.
 4نام واریزکننده فیش ها باید شرکت خریدار بوده و فیش های واریزی را ارائه نماید. 5توضیح اینکه تمام مسئولیت ناشی از حمل کال در خارج از شرکت نفت ایرانول برعهده خریدار می باشد. 6تحت هیچ شرایطی خریدار مجاز به واگذاری یا فروش فرآورده خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث (حقیقی یا حقوقی) و یا صادرات آن نمی باشد .بدیهیاست در صورت عدول از شرایط یادشده خریدار موظف به پاسخگویی به مراجع ذی ربط می باشد.
 7تحویل مانده حواله کمتر از  26تن در تعهد فروشنده نمی باشد .لذا وجه مربوط به مانده مذکور به خریدار مسترد و یا در حساب بستانکاری مشتری جهت خریدهایبعدی لحاظ میگردد.
8-هرگونه عواقب ناشی از عدم اجرای بندهای فوق به عهده خریداران می باشد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
متانول پتروشيمی فن آوران در رینگ بين الملل

1400/07/28

13:00:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

صبا تامین

IMTFACABFC0000808

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمي فن آوران

80113754

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

1000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

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

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

490.00

0.01

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

25

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

25

حداقل خريد تن

1000

25

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

نا محدود

نا محدود

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/08

خیر

تحويل کال به حمل کننده در مبدا

بازار هدف

نوع بسته بندي

بین الملل

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
متانول پتروشيمی فن آوران در رینگ بين الملل
13:00:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد .واريز  %10پیش پرداخت قبل از عرضه الزامي است .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.irدو روز کاري
قبل از روز عرضه جهت واريز پیش پرداخت و میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه مذکور يک روز قبل از معامله جهت واريز کارمزد ها و ارزش
معامله خواهد بود.
ساير توضیحات
**قیمت متانول بر مبنای آخرین فرمول فروش صادراتی فروشنده و نرخ منتشره در نشریات  ICISو  Plattsمورخ  1400.07.23می باشد**.
 1شرایط تحویل به صورت  FCAدرب کارخانه فن آوران بوده و فروشنده پس از تحویل محصول به خریدار هیچ گونه مسئولیتی در قبال کالی تحویل ،نحوه استفاده،حمل و نقل و موارد دیگر ندارد.
 2مقدار و قیمت حواله صادره قطعی است و همچنین اخذ مجوز های گمرکی در مقصد بر عهده شرکت خریدار می باشد .اظهارنامه گمرکی در مبدا بر عهدهفروشنده است.
 3خریدار حق واگذاری و تحویل کالی خریداری شده از پتروشیمی فن آوران را به غیر ندارد و خود (با باربری اعلم شده) باید نسبت به تحویل کال از مجتمع تولیدکننده اقدام نماید.
 4با توجه به معافیت مالیاتی شرکت های خریدار خارجی ،شرکت های مذکور موظفند کلیه مستندات ثبت شرکت در خارج از کشور را به کارگزار فروشنده تسلیمنمایند.
 5مورد معامله این قرارداد صرفا برای صادرات به خریدار واگذار شده و خریدار مجاز به مصرف ،توزیع و فروش در داخل کشور نمی باشد. 6تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و صرفا به صورت ارزی است .کل مبلغ پیش فاکتور می بایست قبل از انجام بارگیری توسط خریدار پرداخت گردد .ارزپرداختی به صورت درهم در امارات متحده عربی می باشد .نرخ تسعیر دلر به درهم  3.673می باشد .حساب ارزی خارج از کشور متعاقبا و پس از انجام معامله و
صدور پروفرمای صادراتی اعلم میگردد.
 7صورتحساب فروش براساس مقادیر تحویل نهایی توسط فروشنده صادر (با احتساب مقدار مازاد و یا کسری تحویل) و با خریدار تسویه حساب نهایی انجام خواهدشد.
 8محصول خریداری شده طبق آنالیز امیدنامه به خریدار تحویل خواهد شد. 9مهلت اعلم شکایت در خصوص کمیت و کیفیت محصول تحویل شده توسط خریدار طبق دستورالعمل بورس انرژی ایران می باشد. 10شرکت خریدار موظف می باشد تمام مدارک شرکتی اعم از مدارک حقوقی ،ثبتی ،اساسنامه ،آگهی تغییرات ،روزنامه رسمی ،شماره ثبت ،کد اقتصادی،شناسه ملی ،کپی گذرنامه ،کپی شناسنامه ،کپی کارت ملی صاحبان امضا ،وکالت نامه ها ،لیسنس شرکت و مدارک حقوقی را به تاییدیه کنسولگری مبنی بر
قانونی بودن شرکت و  ...برساند و قبل از عقد قرارداد به فروشنده تسلیم نماید.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
رافينت پتروشيمی بيستون در رينگ داخلي

1400/07/28

10:35:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

مفید

DRFBICABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بیستون

80123957

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

1500

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

750

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

160,050.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

25

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

25

حداقل خريد تن

2250

25

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

99.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
رافينت پتروشيمی بيستون در رينگ داخلي
10:35:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
شیوه تسويه به صورت نقدي مي باشد .واريز  10درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

ساير توضیحات
 1محل تحويل كال درب كارخانه شركت پتروشیمي بیستون واقع در كیلومتر  8جاده كرمانشاه بیستون مي باشد و مبناي محاسبه وزني فرآورده تحويلي چگالياندازه گیري شده توسط آزمايشگاه پتروشیمي بیستون و باسكول مجتمع مي باشد .توضیح اینکه تمام مسئولیت ها از جمله حمل كال در خارج از پتروشیمي
بیستون به عهده خريدار مي باشد -2 .پس از تسويه كامل قرارداد زمان بندي تحويل كال به خريداران اعلم خواهد شد و تحويل كال صرفا طبق زمان بندي اعلم شده
صورت مي گیرد .بديهي است هر میزان از كالي خريداري شده كه تا  7روز كاري پس از سررسید تحويل كال حمل نگردد مشمول هزينه انبارداري به ازاي هر
كیلوگرم در هر روز تقويمي مبلغ  500ر خواهد گرديد و چنانچه ظرف مدت  20روز كاري كل كالي خريداري شده حمل نگردد .فروشنده مجاز به ابطال قرارداد و
دريافت خسارت ابطال به میزان  10درصد ارزش كل محموله ي برداشت نشده مي باشد .همچنین علوه بر خسارت ابطال هزينه انبارداري نیز تا روز ابطال قرارداد
محاسبه و اخذ مي گردد-3 .ورود تانكر هاي ارسالي از سوي خريداران به محوطه شركت پتروشیمي بیستون جهت بارگیري محصولت خريداري شده منوط به ارائه
گواهینامه معتبر از شركتهاي بازرسي فني معتبر و يا گواهینامه كامیونهاي مخزن دار صادره توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد و جهت
رعايت الزامات ستاد مبارزه با قاچاق كال و ارز خريداران مي بايست بارنامه ها را با هماهنگي مكانیزم صدور بارنامه مستقر در محل پاليشگاه انجام دهند-4 .در صورت
تعارض در مدارك و مستندات ملك بارنامه هاي داخلي و باسكول مجتمع پتروشیمي خواهد بود-5 .ارائه مشخصات مشتريان شامل :ارائه پروانه بهره برداري مرتبط،
كد اقتصادي ،آخرين تغییرات روزنامه رسمي ،آدرس ،شماره تلفن ،فكس ،كد پستي ،شناسه ملي و تايیديه وزارت صنايع و معادن و  ...الزامي است-6 .شركت هاي
خريدار مي بايست گواهي به روز رساني ثبت مالیات ارزش افزوده (حاوي كد پستي و شناسه ملي شركت) ارائه نمايند-7 .به ازاي هر كیلوگرم فرآورده  250ر بابت
هزينه هاي جانبي (توزين و بارگیري و  )...وبا احتساب 9درصد مالیات بر ارزش افزوده مجموعا  272500ر به ازاي هر  1000كیلوگرم اخذ مي گردد -8 .قیمت كال
بدون در نظر گرفتن 9درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده وخريداران مكلف هستند مبالغ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حساب شركت پتروشیمي
بیستون به شماره  1828990094بانك تجارت شعبه نفت كرمانشاه در مهلت قانوني تسويه پرداخت نمايند و در صورت عدم تسويه در مهلت قانوني مقرر يا تاخیر در
ارسال ثبت سفارش خريد و مستندات تسويه از سوي خريدار يا كارگزار خريدار به كارگزار فروشنده طي زمان مذكور ،قرارداد مشمول جريمه روزانه هر كیلوگرم 500
ر خواهد شد .مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و هزينه توزين و بارگیري بايد در فیش هاي جداگانه و به نام شركت خريدار واريز شود  .در غیر اين صورت فیش هاي
واريزي پذيرفته شده نیست و تمام مسئولیت ها بر عهده خريدار مي باشد -9.خريداران مي بايست حداكثر تا  3روز كاري پس از تسويه قرارداد مبالغ مربوط به هزينه
هاي جانبي و مالیات بر ارزش افزوده ي متعلقه را واريز و مستندات مربوط را ارسال نمايد .در صورت عدم واريز طي مهلت مقرر و يا تاخیر در ارسال ثبت سفارش خريد
و مستندات تسويه از سوي خريدار يا كارگزار خريدار به كارگزار فروشنده طي زمان مذكور قرارداد مشمول جريمه روزانه هر كیلوگرم  500ر خواهد شد-10 .محموله
عرضه شده جهت استفاده در داخل مرزهاي جمهوري اسلمي ايران و صرفا جهت مصارف داخلي مي باشد .در صورت اختلط ،تركیب يا استحصال فرآورده هاي ديگر
و صادرات محصولت مشابه و يا صادرات خود كالي خريداری شده ،خريدار مسئول پاسخگويي به مراجع ذيربط خواهد بود و فروشنده هیچ گونه مسئولیتي در اين
خصوص نخواهد داشت -11 .تحت هیچ شرايطي خريدار مجاز به واگذاري يا فروش فرآورده خريداري شده به صورت خام به اشخاص ثالث (حقیقي يا حقوقي) و يا
صادرات آن نمی باشد .بديهي است در صورت عدول از شرايط ياد شده ،خريدار موظف به پاسخگويي به مراجع ذيربط مي باشد.
 12-هر گونه عواقب ناشي از عدم اجراي بندهاي فوق بر عهده خريداران مي باشد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
حلل  404پاليش نفت شيراز در رينگ داخلي

1400/07/28

10:50:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

آرمون بورس

DSFSRCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شركت پاليش نفت شیراز

80121567

حجم عرضه لیتر

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

420000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

126,817.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

لیتر

نقدي

30000

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد لیتر

30000

حداقل خريد لیتر

420000

30000

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

9.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
حلل  404پاليش نفت شيراز در رينگ داخلي
10:50:00

1400/07/28

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

ساير توضیحات
.1محل 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  ٪9مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می
گردد و این هزینه ها مجموعا  109000ریال به ازای هر  1000لیتر  .کیلوگرم اخذ می گردد.4 .محموله های محصول فروش داخلی خریداری شده باید ضریبی از
 30000کیلوگرم .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  10روز 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  20تن (یا یک تانکر) امکان پذیر نمی باشد .بر این اساس سهمیه باقی
مانده کمتر از  20تن (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
 4343035009بانک ملت شعبه سلمان فارسی به نام پالیش نفت شیراز واریز گردد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
بلندینگ نفتا حلل  410پالیش نفت شيراز در رینگ داخلی

1400/07/28

10:55:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

آرمون بورس

DBNSRCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پالیش نفت شیراز

80121567

حجم عرضه لیتر

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

2000000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

105,234.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

لیتر

نقدي

25000

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد لیتر

5000

حداقل خريد لیتر

2000000

25000

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

9.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
بلندینگ نفتا حلل  410پالیش نفت شيراز در رینگ داخلی
10:55:00

1400/07/28

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

ساير توضیحات
.1محل 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  ٪9مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می
گردد و این هزینه ها مجموعا  109000ریال به ازای هر  1000لیتر  .کیلوگرم اخذ می گردد.4 .محموله های محصول فروش داخلی خریداری شده باید ضریبی از
 25000کیلوگرم .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  10روز 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  20تن (یا یک تانکر) امکان پذیر نمی باشد .بر این اساس سهمیه باقی
مانده کمتر از  20تن (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
 4343035009بانک ملت شعبه سلمان فارسی به نام پالیش نفت شیراز واریز گردد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
نفتای سنگين تصفيه نشده پالیش نفت شيراز در رینگ داخلی

1400/07/28

10:40:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

آرمون بورس

DNPSRCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پالیش نفت شیراز

80121567

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

800

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

153,226.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

20

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

1

حداقل خريد تن

800

20

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

9.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
نفتای سنگين تصفيه نشده پالیش نفت شيراز در رینگ داخلی
10:40:00

1400/07/28

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

ساير توضیحات
.1محل 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  ٪9مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می
گردد و این هزینه ها مجموعا  109000ریال به ازای هر  1000لیتر  .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  10روز 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  20تن (یا
یک تانکر) امکان پذیر نمی باشد .بر این اساس سهمیه باقی مانده کمتر از  20تن (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  4343035009بانک ملت شعبه سلمان فارسی باکد 39610به نام پالیش نفت
شیراز واریز گردد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

1400/07/28

11:00:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

آگاه

DPEPDCAB00W000808

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

80999982

تحويلعرضه
دورهحجم
افزایش
حجم عرضه کیلووات در هر ساعت از دورهحداکثر
مصرف در

مشخصات كال

15000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

595.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل

نقدي

1000

دورهخريد
حداقل
تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره
حداکثر خريد کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در

واحد پايه تخصیص
100

15000

1000

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

1,000.00

1,000.00

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/08

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا
11:00:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

ساير توضیحات
شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعیه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فیزيكي بورس انرژي ايران "مورخ 960322در سايت شركت بورس
انرژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند -1.ضروري است خريدار
بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود  ،اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز ،مدير عامل ،كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس
نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد -2.مصرف كنندگان نهايي برق ،با هماهنگي با فروشنده ،ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
مي باشند(.مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود) لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده معامله
انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد-3.متقاضیان خريد پیش از اقدام به
انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمینان از امضاي فرم تسويه خارج
از پاياپاي توسط فروشنده اطمینان حاصل نمايند -4.وفق بند  2مصوبه شماره  955037320100مورخ  951207وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط تامین برق
متقاضیان بالي  5مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه ،متقاضیان جديد (مصرف كنندگان جديد) در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران
موظف هستند پیش از نخستین معامله برق،اوراق گواهي ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نیروي برق محل استقرار خود ارايه
نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد-5- .كلیه خريداران پیش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط
و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.-6.دوره تحويل به صورت هفتگي از ساعت  00:00تاريخ  8آبان ماه  1400تا
ساعت24:00چهارده آبان ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل آبان ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد.
دوره ي مصرف قرارداد بار پايه و  24ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخیر وجود ندارد-7.خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
به حساب شماره  0100131417006بانك آينده به نام شركت تولید نیروي برق پرند مپنا مي باشند.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
آيزوريسايكل پاليش نفت شيراز در رينگ داخلی

1400/07/28

10:45:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

آرمون بورس

DIRSRCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شركت پاليش نفت شیراز

80121567

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

1000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

161,958.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

20

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

1

حداقل خريد تن

1000

20

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

9.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
آيزوريسايكل پاليش نفت شيراز در رينگ داخلی
10:45:00

1400/07/28

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

ساير توضیحات
.1محل 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  ٪9مالیات بر ارزش افزوده محاسبه می
گردد و این هزینه ها مجموعا  109000ریال به ازای هر  1000لیتر  .کیلوگرم اخذ می گردد.4 .محموله های محصول فروش داخلی خریداری شده باید ضریبی از
 20000کیلوگرم .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  10روز 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  20تن (یا یک تانکر) امکان پذیر نمی باشد .بر این اساس سهمیه باقی
مانده کمتر از  20تن (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
 4343035009بانک ملت شعبه سلمان فارسی به نام پالیش نفت شیراز واریز گردد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا  -دوجانبه

1400/07/28

11:05:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

آگاه

DPEPDCAB01W000808

تولید كننده

عرضه كننده

برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

80999982

تحويلعرضه
دورهحجم
افزایش
حجم عرضه کیلووات در هر ساعت از دورهحداکثر
مصرف در

مشخصات كال

15000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

583.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل

نقدي

500

دورهخريد
حداقل
تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره
حداکثر خريد کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در

واحد پايه تخصیص
50

15000

500

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

1,000.00

1,000.00

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/08

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا  -دوجانبه
11:05:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
تسويه خارج از پاياپاي (امكان تسويه نقدي وجود دارد)-واريز  7درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است.

ساير توضیحات
شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعیه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فیزيكي بورس انرژي ايران "مورخ 960322در سايت شركت بورس
انرژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند-1.مبناي پیش پرداخت
معامله  7درصد قیمت پايه اعلمي از سوي فروشنده مي باشد -2ضروري است خريدار بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود  ،اطلعات شركت شامل
اطلعات صاحبان امضاي مجاز ،مدير عامل ،كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد -3.مصرف
كنندگان نهايي برق ،با هماهنگي با فروشنده ،ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افروده مي باشند(.مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول
دوره تحويل خواهدبود) لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده معامله انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي
فروشنده به حساب معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد-4.متقاضیان خريد پیش از اقدام به انجام معامله و واريز پیش پرداخت بايستي ضمن كسب اطلع از
شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمینان از امضاي فرم تسويه خارج از پاياپاي توسط فروشنده اطمینان حاصل
نمايند -5.وفق بند  2مصوبه شماره  955037320100مورخ  951207وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط تامین برق متقاضیان بالي  5مگاوات از طريق بورس و
قراردادهاي دو جانبه ،متقاضیان جديد (مصرف كنندگان جديد) در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران موظف هستند پیش از نخستین معامله
برق،اوراق گواهي ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نیروي برق محل استقرار خود ارايه نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه
به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد-6 .كلیه خريداران پیش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار
فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.-7.دوره تحويل به صورت هفتگي از ساعت  00:00تاريخ 8آبان ماه  1400تا ساعت 24:00چهارده آبان ماه  1400و مطابق با بازه ي
ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل آبان ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد .دوره ي مصرف قرارداد بار پايه و 24ساعت شبانه روز در
دوره تحويل مي باشد  (.امكان تسويه با تاخیر وجود ندارد) -8.ثبت سفارش خريد در اين عرضه صرفا توسط خريداران مورد تايید عرضه كننده امكان پذير است .درصورت
واريز پیش پرداخت توسط ساير متقاضیان ،مسئولیتي در قبال عدم امكان ثبت سفارش متوجه بورس و عرضه كننده نخواهد بود -9.خريداران موظف به پرداخت مالیات
بر ارزش افزوده به حساب شماره  0100131417006بانك آينده به نام شركت تولید نیروي برق پرند مپنا مي باشند.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
برش سنگين حاصل از پالیشگاه نفت و پتروشيمی به جز بنزین و
گازوئيل پتروشيمی بيستون در رينگ داخلی

1400/07/28

10:25:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

مفید

DSCBICABEX0000808

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بیستون

80123957

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

1000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

500

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

150,700.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

25

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

25

حداقل خريد تن

1500

25

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

99.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/08

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
برش سنگين حاصل از پالیشگاه نفت و پتروشيمی به جز بنزین و
گازوئيل پتروشيمی بيستون در رينگ داخلی

10:25:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
شیوه تسويه به صورت نقدي مي باشد .واريز  10درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

ساير توضیحات
 1محل تحويل كال درب كارخانه شركت پتروشیمي بیستون واقع در كیلومتر  8جاده كرمانشاه بیستون مي باشد و مبناي محاسبه وزني فرآورده تحويلي چگالياندازه گیري شده توسط آزمايشگاه پتروشیمي بیستون و باسكول مجتمع مي باشد .توضیح اینکه تمام مسئولیت ها از جمله حمل كال در خارج از مجتمع پتروشیمي
بیستون به عهده خريدار مي باشد -2 .پس از تسويه كامل قرارداد زمان بندي تحويل كال به خريداران اعلم خواهد شد و تحويل كال صرفا طبق زمان بندي اعلم شده
صورت مي گیرد .بديهي است هر میزان از كالي خريداري شده كه تا  7روز كاري پس از سررسید تحويل كال حمل نگردد مشمول هزينه انبارداري به ازاي هر
كیلوگرم در هر روز تقويمي مبلغ  500ر خواهد گرديد و چنانچه ظرف مدت  20روز كاري كل كالي خريداري شده حمل نگردد .فروشنده مجاز به ابطال قرارداد و
دريافت خسارت ابطال به میزان  10درصد ارزش كل محموله ي برداشت نشده مي باشد .همچنین علوه بر خسارت ابطال هزينه انبارداري نیز تا روز ابطال قرارداد
محاسبه و اخذ مي گردد-3 .ورود تانكر هاي ارسالي از سوي خريداران به محوطه شركت پتروشیمي بیستون جهت بارگیري محصولت خريداري شده منوط به ارائه
گواهینامه معتبر از شركتهاي بازرسي فني معتبر و يا گواهینامه كامیونهاي مخزن دار صادره توسط شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران مي باشد و جهت
رعايت الزامات ستاد مبارزه با قاچاق كال و ارز خريداران مي بايست بارنامه ها را با هماهنگي مكانیزم صدور بارنامه مستقر در محل پاليشگاه انجام دهند-4 .در صورت
تعارض در مدارك و مستندات ملك بارنامه هاي داخلي و باسكول مجتمع پتروشیمي خواهد بود-5 .ارائه مشخصات مشتريان شامل :ارائه پروانه بهره برداري مرتبط،
كد اقتصادي ،آخرين تغییرات روزنامه رسمي ،آدرس ،شماره تلفن ،فكس ،كد پستي ،شناسه ملي و تايیديه وزارت صنايع و معادن و ...الزامي است-6 .شركت هاي
خريدار مي بايست گواهي به روز رساني ثبت مالیات ارزش افزوده (حاوي كد پستي و شناسه ملي شركت) ارائه نمايند-7 .به ازاي هر كیلوگرم فرآورده  250ر بابت
هزينه هاي جانبي (توزين و بارگیري و  )...وبا احتساب 9درصد مالیات بر ارزش افزوده مجموعا  272500ر به ازاي هر  1000كیلوگرم اخذ مي گردد -8 .قیمت كال
بدون در نظر گرفتن 9درصد مالیات و عوارض ارزش افزوده بوده وخريداران مكلف هستند مبالغ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده را به حساب شركت پتروشیمي
بیستون به شماره  1828990094بانك تجارت شعبه نفت كرمانشاه در مهلت قانوني تسويه پرداخت نمايند و در صورت عدم تسويه در مهلت قانوني مقرر يا تاخیر در
ارسال ثبت سفارش خريد و مستندات تسويه از سوي خريدار يا كارگزار خريدار به كارگزار فروشنده طي زمان مذكور ،قرارداد مشمول جريمه روزانه هر كیلوگرم 500
ر خواهد شد .مبالغ مالیات بر ارزش افزوده و هزينه توزين و بارگیري بايد در فیش هاي جداگانه و به نام شركت خريدار واريز شود  .در غیر اين صورت فیش هاي
واريزي پذيرفته شده نیست و تمام مسئولیت ها بر عهده خريدار مي باشد -9.خريداران مي بايست حداكثر تا  3روز كاري پس از تسويه قرارداد مبالغ مربوط به هزينه
هاي جانبي و مالیات بر ارزش افزوده ي متعلقه را واريز و مستندات مربوط را ارسال نمايد .در صورت عدم واريز طي مهلت مقرر و يا تاخیر در ارسال ثبت سفارش خريد
و مستندات تسويه از سوي خريدار يا كارگزار خريدار به كارگزار فروشنده طي زمان مذكور قرارداد مشمول جريمه روزانه هر كیلوگرم  500ر خواهد شد-10 .محموله
عرضه شده جهت استفاده در داخل مرزهاي جمهوري اسلمي ايران و صرفا جهت مصارف داخلي مي باشد .در صورت اختلط ،تركیب يا استحصال فرآورده هاي ديگر
و صادرات محصولت مشابه و يا صادرات خود كالي خريداری شده ،خريدار مسئول پاسخگويي به مراجع ذيربط خواهد بود و فروشنده هیچ گونه مسئولیتي در اين
خصوص نخواهد داشت -11 .تحت هیچ شرايطي خريدار مجاز به واگذاري يا فروش فرآورده خريداري شده به صورت خام به اشخاص ثالث (حقیقي يا حقوقي) و يا
صادرات آن نمی باشد .بديهي است در صورت عدول از شرايط ياد شده ،خريدار موظف به پاسخگويي به مراجع ذيربط مي باشد.
 12-هر گونه عواقب ناشي از عدم اجراي بندهاي فوق بر عهده خريداران مي باشد.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

1400/07/28

11:10:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

آگاه

DPEPDCAB02W000808

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

80999982

تحويلعرضه
دورهحجم
افزایش
حجم عرضه کیلووات در هر ساعت از دورهحداکثر
مصرف در

مشخصات كال

15000

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

585.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويل

نقدي

1000

دورهخريد
حداقل
تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره
حداکثر خريد کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در

واحد پايه تخصیص
100

15000

1000

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

نا محدود

نا محدود

1,000.00

1,000.00

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/08

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا
11:10:00

1400/07/28

شرايط پرداخت وجه معامله
تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

ساير توضیحات
شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعیه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فیزيكي بورس انرژي ايران "مورخ 960322در سايت شركت بورس
انرژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند -1.ضروري است خريدار
بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود  ،اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز ،مدير عامل ،كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس
نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد -2.مصرف كنندگان نهايي برق ،با هماهنگي با فروشنده ،ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
مي باشند(.مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود) لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده معامله
انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد-3.متقاضیان خريد پیش از اقدام به
انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمینان از امضاي فرم تسويه خارج
از پاياپاي توسط فروشنده اطمینان حاصل نمايند -4.وفق بند  2مصوبه شماره  955037320100مورخ  951207وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط تامین برق
متقاضیان بالي  5مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه ،متقاضیان جديد (مصرف كنندگان جديد) در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران
موظف هستند پیش از نخستین معامله برق،اوراق گواهي ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نیروي برق محل استقرار خود ارايه
نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد-5- .كلیه خريداران پیش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط
و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.-6.دوره تحويل به صورت هفتگي از ساعت  00:00تاريخ  8آبان ماه  1400تا
ساعت24:00چهارده آبان ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل آبان ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد.
دوره ي مصرف قرارداد بار پايه و  24ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخیر وجود ندارد-7.خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
به حساب شماره  0100131417006بانك آينده به نام شركت تولید نیروي برق پرند مپنا مي باشند.

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
پنتان پلس پتروشيمی بوشهر در رینگ داخلی

1400/07/28

10:30:00

كارگزار عرضه كننده

نماد كال

بانک توسعه صادرات

DPLBRCABEX0000804

تولید كننده

عرضه كننده

شرکت پتروشیمی بوشهر

80126739

حجم عرضه تن

مشخصات كال

حداکثر افزایش حجم عرضه

88

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

0

قیمت پايه

حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

ریال

141,242.00

1.00

حداقل خريد جهت كشف نرخ

نوع معامله

تن

نقدي

9

واحد پايه تخصیص

حداکثر خريد تن

22

حداقل خريد تن

88

22

محدوده حداکثر نوسان قیمت پايه

محدوده حداقل نوسان قیمت پايه

محدوده حداکثر نوسان قیمت مجاز

محدوده حداقل نوسان قیمت مجاز

0.05

0.05

9.00

0.30

مكان تحويل

سر رسید تحويل كال

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد

1400/08/04

خیر

درب کارخانه/شبکه سراسري برق

بازار هدف

نوع بسته بندي

داخلي

فله/بار پايه

زمانبندي و شرايط تحويل

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

-

0.00

بسمه تعالی
فرم اطلعيه عرضه
تاریخ و زمان عرضه

نام تجاري كال
پنتان پلس پتروشيمی بوشهر در رینگ داخلی
10:30:00

1400/07/28

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

ساير توضیحات
*حداقل خرید  22تن
* محل تحویل کال درب کارخانه واقع در عسلویه می باشد
 1پس از تسویه کامل قرار داد زمان بندی تحویل کال به خریداران اعلم خواهد شد و تحویل کال صرفا طبق زمان بندی اعلم شده صورت می گیرد .بدیهی است هرمیزان از کالی خریداری شده تا هفت روز کاری پس از سر رسید تحویل کال حمل نگردد مشمول هزینه انبار داری به ازای هر کیلوگرم در هر روز تقویمی مبلغ 500
ریال خواهد گردید و چنانچه ظرف مدت  20روز کاری کل کالی خریداری شده حمل نگردد فروشنده مجاز به ابطال قرار داد و دریافت خسارت ابطال به میزان ده درصد
ارزش کل محموله برداشت نشده می باشد .همچنین علوه بر خسارت ابطال هزینه انبار داری نیز تا روز ابطال قراداد محاسبه و اخذ می گردد.
 2خریدار می بایست حداکثر تا سه روز کاری پس از تسویه قرارداد مبالغ مربوط به هزینه های جانبی و مالیات بر ارزش افزوده ی متعلقه را واریز و مستندات مربوط راارسال نماید .در صورت عدم واریز طی مهلت مقرر و یا تاخیر در ارسال ثبت سفارش خرید و مستندات تسویه از سوی خریدار یا کارگزار خریدار به کارگزار فروشنده طی
زمان مذکور قرارداد مشمول جریمه روزانه هر کیلوگرم  500ریال خواهد بود.
 3محل تحویل کال درب کارخانه واقع در عسلویه می باشد و مبنای کیلوگرم فراورده تحویلی باسکول کارخانه می باشد .تمام مسئولیت ناشی از حمل کال در خارج ازپتروشیمی به عهده خریدار می باشد.
4پس از تسویه کامل قرارداد زمانبندی تحویل کال به خریداران اعلم خواهد شدو تحویل کال صرفا طبق زمانبندی اعلم شده صورت میگیرد. 5ورود تانکرهای ارسالی از سوی خریداران به محوطه شرکت پتروشیمی بوشهر جهت بارگیری محصولت خریداری شده منوط به ارائه گواهی نامه معتبر از شرکتهای بازرسی فنی معتبر و یا گواهینامه کامیون های مخزن دار صادره توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می باشد .و جهت رعایت الزامات ستاد
مبارزه با قاچاق کال و ارز خریداران می بایست بارنامه ها را با هماهنگی مکانیزم صدور بارنامه مستقر در محل پتروشیمی انجام دهد.بارگیری توسط تانکرهای دارای
مخازن خاص تحت فشار با قابلیت بارگیری از کنار صورت می پذیرد و شرکتهای خریدار باید دارای مخازن مذکور جهت نگهداری محصول باشند.
 6در صورت تعارض در مدارک و مستندات ملک بارنامه های صادره خواهد بود. 7ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل  :ارائه پروانه بهره برداری مرتبط  ،کد اقتصادی  ،اخرین تغییرات روزنامه رسمی  ،آدرس  ،شماره تلفن  ،فکس  ،کد پستی ،شناسه ملی و تائیدیه وزارت صنایع و معادن الزامی است.
 8به ازای هر کیلوگرم فرآورده  100ریال بابت هزینه های جانبی (توزین بارگیری و غیره  )...و  9درصد مالیات ارزش افزوده و این هزینه ها مجموعا  109000ریال بهازای هر تن می باشد.
 9فیش های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و هزینه های جانبی (توزین بارگیری و غیره  )...باید در فیش های جداگانه و واریز کننده بنام شرکت خریدار باشدشماره حساب مربوط به این واریزی ها ( 0215787081007شبا  ) IR820190000000215787081007بانک صادرات شعبه اکباتان کد شعبه 13
 10محموله عرضه شده جهت استفاده در داخل مرزهای جمهوری اسلمی ایران و صرفا جهت مصارف داخلی می باشد و تحت هیچ شرایطی خریدار مجاز بهواگذاری یا فروش فراورده خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث نمی باشد و خریدار حق صادرات ندارد.

