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آدرس(ساختمان شهیدان مهری): خیابان نجات الهی- خیابان سمیه غربی- پالک ٢٦٨
تلفن: ٨١۷۷١  فکس: ٨٨٨٠۷٠٣١  صندوق پستی: ٤٦١۷/١٥٨۷٥  کد پستی: ١٥۹۹٦۹١٣۷۹
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١٤٠١/١٠/١۹
سال تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین

١١١٦٦٨٠٨

ندارد

شماره:

تاریخ:
پیوست :

مدیرعامل محترم نفت بهران
مدیرعامل محترم شرکت نفت ایرانول

مدیرعامل محترم شرکت نفت پارس
مدیرعامل محترم شرکت نفت سپاهان

رئیس محترم انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ایران
رئیس محترم اتحادیه صادرکننده گان فرآورده های نفت گاز و پتروشیمی ایران

رئیس محترم انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرآورده های نفتی

موضوع : تعیین کف عرضه هفتگی روغن پایه

با سالم و احترام؛
     با عنایت به نیاز شرکتهای تولید کننده خصوصی روانکار به ماده اولیه روغن پایه به جهت اشتغال ، سرمایهگذاری  
صورت گرفته و به منظورحفظ سهم حضور واحدهای خصوصی در بازار تولید روغن موتور داخل ، پاالیشگاههای تولیدکننده 
روغن موتور ( نفت بهران، نفت سپاهان، نفت پارس و نفت ایرانول) ملزم  به عرضه هفتگی روغن پایه (ماده اولیه واحدهای 

تولیدی روغن موتور) به شرح ذیل در بورس کاال می باشند: 

ایرانول

آبادان تهران
سپاهان پارس بهران

سرجمع کف عرضه هفتگی 
(تن)

نام محصول روغن پایه ردیف

- - ٤٥٠ - - ٤٥٠ SOC-4 ١

- ٥٠٠ - - - ٥٠٠ برایت استاک ٢

٣٠٠ میزان عرضه هریک از واحدها توسط انجمن پاالیشگاه
های روغن سازی اعالم گردد(١٥٠٠ تن) ١٨٠٠ SN-150 ٣

میزان عرضه هریک از واحدها توسط انجمن پاالیشگاههای روغن سازی 
اعالم گردد(٦٠٠ تن) ٦٠٠ SN600 ٤

میزان عرضه هریک از واحدها توسط انجمن پاالیشگاههای روغن سازی 
اعالم گردد(٣٢٠٠ تن) ٣٢٠٠ SN500 ٥
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١- انجمن پاالیشگاه های روغن سازی ملزم به اعالم میزان کف عرضه هفتگی ردیف های ٣، ٤ و ٥ جدول فوق، توسط هر 
یک از واحدهای پاالیشگاهی تحت پوشش حداکثر تا ١٤٠١/١٠/٢٤ به دفتر تخصصی مربوطه می باشد.

٢- در صورت عدم عرضه هفتگی از هر نوع روغن پایه (تصفیه اول)، مقدار عرضه نشده میبایست به عرضه هفته بعد 
افزوده شود .

٣-در راستای ایجاد ساز وکار مناسب برای رعایت کف عرضه و ضمانت اجرایی آن، بر اساس گزارش شرکت بورسکاالی 
ایران در خصوص موارد عدم رعایت کف عرضه در مجموع عرضه سه هفته(سه هفته متوالی) در هریک از انواع روغن پایه و 
پس از اتمام مهلت دو هفتهای برای جبران کسری عرضه و عدم اجرای آن از جانب عرضهکنندگان، با استعالم و تایید دفتر 
تخصصی، برابر قوانین و مقررات حاکم اقدام الزم قانونی توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به عمل 

میآید. 

٤- شرکت بورسکاالی ایران و سازمان حمایت مصرفکنندگان و  تولیدکنندگان مکلفند تخلفات عدم رعایت کف عرضه 
در بورسهایکاالیی را (براساس بند٣)، به دفتر تخصصی منعکس نمایند تا پس  از بررسی و تایید دفتر تخصصی  برای 

رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال گردد.

٥-عرضه، فروش و یا تهاتر انواع روغن پایه (تصفیه اول)به هر نحو و یا هر نام خارج از سیستم بورس ممنوع است  و هر 
گونه عرضه روغن پایه که خارج از بورس کاالیی انجام شود به منزله عرضه خارج از شبکه تلقی و مستند به قانون تعزیزات 

حکومتی شده و مطابق قوانین  و مقررات مربوطه با آن برخورد میگردد .  

٦- در صورت وجود مازاد عرضه از هر نوع روغن پایه (تصفیه اول) در رینگ داخلی ، واحد عرضه کننده پاالیشگاه روغن 
سازی مجاز است صرفا مازاد همان کاال را در روز بعد برای فروش در رینگ صادراتی عرضه نماید .

٧- رویه فوق از تاریخ ١٤٠١/١٠/٢٥ الزم االجراست.

محسن صفدری
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رونوشت: 
جناب آقای طاهری-رییس محترم کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی،جهت استحضار
جناب آقای اسماعیلی-دبیر محترم کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسالمی،جهت استحضار

جناب آقای جنابی-مدیر کل محترم دفتر وزارتی،جهت استحضار
جناب آقای محتشمی پور-معاون محترم معادن و فرآوری مواد،جهت استحضار

جناب آقای فرهید زاده-معاون محترم وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان،جهت استحضار
جناب آقای شاه میرزایی-معاون محترم تجارت و خدمات،جهت استحضار

جناب آقای حاجی حسینی-معاون محترم حقوقی و امور مجلس،جهت استحضار
جناب آقای سیدنورانی-رئیس محترم شورای رقابت،جهت استحضار

جناب آقای سلطانی نژاد-مدیرعامل محترم شرکت بورس کاالی ایران،جهت آگاهی و اقدام الزم


