تاریخ 99/10/15 :
پیوست :ندارد

بسمه تعالی

" اطالعیه لزوم بروزرسانی اطالعات عرضه کنندگان در بورس انرژی ایران "

به اطالع عرضهکنندگان و کارگزاران محترم میرساند با توجه به لزوم بروزرسانی و استانداردسازی مشخصات
کیفی(آنالیز) و همچنین درصد و میزان تعهد عرضه کاال با توجه به سابقه تولیدات شرکت و همچنین وفق ماده 3
ضوابط افشای اطالعات عرضهکنندگان و افشای اطالعات عرضه کاال در بورس انرژی ايران "عرضهکننده مكلف است
تمام اطالعات موضوع ماده  2اين ضوابط را در زمان پذيرش کاال به بورس ارسال و هرگونه تغییر در اطالعات مذکور را
قبل از انتشار اطالعیه عرضه بهصورت کتبی و يا ساير طرق اعالمی به بورس اعالم نمايد" و عطف به ماده " 5عرضه
کننده موظف به افشای فوری اطالعات مهم به بورس می باشد" ،لذا از کارگزاران عرضهکنندگان محترم تقاضا می شود
ترتیبی اتخاذ فرمائید اطالعات مورد نیاز (به همراه اسناد مورد نیاز در خصوص اطالعات تولید و فروش) مطابق با
جداول پیوست تا پايان ماه جاری به اين بورس ارسال گردد.

معاونت عملیات و نظارت بر بازار
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 .1جدول اسامی صاحبان امضای مجاز (بر اساس آخرین روزنامه رسمی)
رديف

نام خانوادگی

نام

امضا

سمت

 .2مشخصات نماینده شرکت جهت ارتباط با بورس انرژی ایران
نام خانوادگی

نام

سمت

تلفن ثابت

تلفن همراه

 .3جدول سابقه تولید ،میزان و درصد تعهد عرضه کاال
شرح

شرح

ظرفیت اسمی (تن)

پیش بینی ظرفیت اسمی (تن)

تولید خالص (تن)

پیش بینی تولید خالص (تن)

محدوديت های فنی ،قانونی و حقوقی موثر بر تولید کاال
*

میزان تعهد عرضه کاال
تناوب عرضه

درصد تعهد عرضه کاال

**

* پااليشگاه ها و پتروشیمی های اصلی حداقل  50درصد و ساير شرکت ها حداقل  70درصد
** تناوب عرضه به شكل هفتگی ،دو هفتگی يا ماهانه

 .4جدول مشخصات کیفی کاال (آنالیز) در قالب انگلیسی و به روز ( 2020میالدی)
گروه کاالیی غیرگازی
No.
1

Specification
Specific Gravity 15 C

2

IBP

Unit
 kg/m3يا gr/cm3
̊C

3

FBP

̊C

4

Recovery

Vol %

5

Loss

Vol %

6

Flash Point

̊C

7

Total Sulphur

Wt %

8

Other Specification

No.
1

Specification
Specific Gravity 15 C

Unit
 kg/m3يا gr/cm

2

Purity

3

Total Sulphur

 Wt %يا mol %
Wt %

4

Other Specification

Result

گروه کاالیی گازی
Result

3

با عنايت به ماده  5ضوابط افشای اطالعات عرضهکنندگان و لزوم افشای فوری اطالعات مهم از جمله جداول فوقالذکر ،مقتضی است نسبت به
بروزرسانی دورهای اين اطالعات ،دستور اقدام الزم را مبذول فرمائید.

