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««بسمهبسمه  تعاليتعالي»»
کارگزاری محترم سی ولکس کاال

موضوع: عرضه ۲۰۰۰ تن مس کاتد در رینگ صادراتی بورس کاال

با سالم و احترام

خواهشمند است در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۵ نسبت به عرضه مس کاتد پاالیشگاه این شرکت در رینگ صادراتی، طبق جدول ذیل اقدام فرمائید:

قیمت پایه 

ریال/کیلوگرم

قیمت پایه 

پرمیوم

دالر/تن

نرخ تسعیر
LME

دالر/تن

دوره قیمت 

LME گذاری

سقف افزایش

تن

تناژ عرضه 

اولیه
نام کاال

کارگزار عرضه 

کننده

۲۴۰۰۸۴۵ ۲۰ ۲۳۳۲۹۱ ۱۰۲۷۱/۲
۱۸ الی ۲۲ 

اکتبر ۲۰۲۱
------- ۲۰۰۰

کاتد مس 

پاالیشگاه
سی ولکس کاال

در خصوص بازگشت ارز، خریدار متعهد به ارائه ثبت سفارش از محل صادرات غیر قبل از تحویل کاال میباشد. -

- مس کاتد پاالیشگاه در التهای ۵۰۰ تنی عرضه می گردد.

کاتد مس با تلرانس ۵% ± آخرین محموله ی قابل تحویل میباشد. -

تحویل کاال مطابق با اینکوترمز ۲۰۲۰ و بصورت FOB Bandar Abbas/Iran صورت میپذیرد. -

تسویه به ۲ (دو) حالت نقدی / اعتباری صورت می پذیرد.  -

تسویه اعتباری به دو صورت ضمانتنامه تعهد پرداخت یا اعتبار اسنادی انجام میشود که شامل ۱۰% نقد واریز همزمان با تسویه در بورس  -

کاالی ایران و ۹۰% براساس ضمانتنامه تعهد پرداخت یا اعتبار اسنادی ریالی ، ۱۲۰ روزه با کارمزد ریالی ۶% (هر ۳۰ روز ۱/۵%) میباشد. 

اعتبار اسنادی میبایست با تلرانس ۱۰% + در مبلغ کاال گشایش شود. -

اعتبار اسنادی گشایش شده میبایست کامالً منطبق بر پیش فاکتور صادره توسط شرکت ملی صنایع مس ایران باشد و حواله فروش، پس  -

از ابالغ اعتبار اسنادی توسط بانک معامله کننده و تائید امور مالی شرکت صادر خواهد شد.

خریدار موظف است یک فقره ضمانتنامه بانکی تعهد پرداخت قابل تمدید به تاریخ سررسید حداقل یک هفته پس از تاریخ چک فوق، به  -

ارزش ۹۰% مبلغ کاال با احتساب افزایش بها به میزان ۱/۵ درصد برای ۳۰ روز (۱۲۰ روزه ۶%)، به ذی نفع شرکت مس صادر نماید. 

متن ضمانتنامه قبل از صدور میبایست به تأیید امور مالی شرکت مس رسانده شود. -
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در صورت پرداخت بصورت ضمانتنامه، خریدار موظف است یک فقره چک صیادی قابل پرداخت به تاریخ حداکثر ۱۲۰ روز پس از تاریخ  -

واریز پیش پرداخت و به مبلغ ۹۰% مبلغ کاال با احتساب افزایش بها به میزان ۱/۵ درصد برای هر ۳۰ روز (۱۲۰ روزه ۶%) در اختیار 

شرکت مس قرار دهد.

وزن نهایی براساس توزین صورت گرفته توسط باسکول بندرعباس و مندرج در بارنامه می باشد. فروشنده و خریدار به اشتراك، شرکت  -

بازرسی SGS را به منظور نظارت بر عملیات توزین تعیین کرده و هزینه بازرسی بصورت ۵۰/۵۰ فیمابین فروشنده و خریدار تقسیم 

میشود.

حمل/تحویل فوری و بصورت کانتینری میبایست انجام گردد. -

خریدار موظف است پس از تسویه در بورس کاالی ایران، حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز تقویمی کاال را از بندرعباس حمل نماید. در صورت  -

عدم حمل کاال طی مدت مذکور، از روز سی ام به بعد خریدار موظف است هزینه انبارداری معادل با ۰/۰۵% مبلغ پیش فاکتور 

(Proforma Invoice) به ازای هر روز تأخیر در حمل کاالی باقیمانده را به فروشنده پرداخت نماید. 

خریدار می بایست اطالعات کامل خط کانتینر مشخص شده اعم از نام کامل، آدرس پستی، شماره تلفن و فکس، نماینده مسئول شرکت  -

در تهران و بندرعباس را در اختیار فروشنده قرار دهد. نمایندگان محلی می بایست در تمام طول مدت بارگیری در محل حاضر باشند. 

Container ) خریدار موظف است تمامی هماهنگی های الزم جهت تهیه و تدارك کانتینرها و قرار دادن آنها در محوطه کانتینرها

yard) درگمرك بندرعباس را بدون تحمیل هیچگونه هزینه ای به فروشنده انجام دهد. اما هزینه حمل کانتینرهای پر شده از منطقه 

صادرات به روی عرشه کشتی (FOB) به عهده فروشنده است. بعد از قرارگرفتن کانتینرهای خالی در محل، خریدار می بایست نوع تعداد 

کانتینرهای ۲۰ فوت و شماره سریال آنها را به فروشنده اطالع دهد. قبل از پر کردن کانتینرها در صورت مشخص کردن شرکت بازرسی، 

افراد این شرکت و در غیر این صورت کارکنان شرکت فروشنده تمامی کانتینرها را از جهت مناسب بودن برای حمل بار کنترل خواهند 

کرد.

خریدار موظف است چک تضمینی به مبلغ ۳۵% مبلغ کل خرید کاال را بمنظور تضمین حسن اجرای تعهدات خود به شرکت مس تسلیم  -

نماید. در صورت وجود هرگونه بدهکاری بابت کاالی خریداری شده از بورس کاالی ایران، از محل صورتحسابهای صادره یا هزینه احتمالی 

انبارداری و یا هر هزینه یا جریمه متعلقه، شرکت مس میتواند فوراً نسبت به ضبط ضمانتنامه صادره و وصول کلیه مطالبات و جرایم خود 

از محل هریک از چک ها و ضمانتنامه های نزد خود، اقدام نماید.

رفع تعهد بازگشت ارز حاصل از صادرات شرکت مس به عهده ی متعهد براساس آخرین بخشنامه ها، دستورالعمل ها، مصوبات صادره از  -

وزارت صمت، ایمیدرو و بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، در سامانه تأمین ارز بانک مرکزی صورت میپذیرد.

پروانه گمرکی صادراتی به نام شرکت ملی صنایع مس ایران صادر میگردد. -

Incoterms 2020 براساس :(Insurance) بیمه -

 Incoterms 2020 مالکیت و ریسک: براساس -


