اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ۲ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ
اﻣﺮوز ﻧﻔﺖ ﺧﺎم از ﺑﻮرس
ﭘﺎﯾﮕﺎه ﺧﺒﺮی ﻓﮑﺮ اﻗﺘﺼﺎدی -ﯾﮏ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن۲ﺧﺮﯾﺪار ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در ﻋﺮﺿﻪ اﻣﺮوز ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در ﺑﻮرس
اﻧﺮژی ،اﺳﻨﺎد را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ در ﺗﺎﻻر ﻣﺠﺎزی
ﺑﻮرس اﻧﺮژی اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﯾﺎﺳﺮ ﻓﻼح در ﮔﻔﺘﮕﻮ
ﺑﻮرس اﻧﺮژی ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﺎم اﯾﺮان ،ﺳﺎﻋﺖ ۱۴
ﺑﻮرس اﻧﺮژی ،از ﺳﻮی

ﺑﺎ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻋﺮﺿﻪ اﻣﺮوز ﻧﻔﺖ ﺧﺎم در
 ۱۴ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ ،ﮔﻔﺖ :ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ
اﻣﺮوز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ آﺑﺎنﻣﺎه ،در رﯾﻨﮓ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﻧﻔﺖ اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

وی اﻓﺰود :ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺣﻘﻮﻗﯽ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺧﺮﯾﺪار ،در ﺳﻤﺖ ﺗﻘﺎﺿﺎی اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﻓﺮدی ﮐﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ در اﯾﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ  ۱۰درﺻﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را
ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ،در ﺣﺴﺎب ﺷﺮﮐﺖ ﺳﭙﺮدهﮔﺬاری
ﻣﺮﮐﺰی و ﺗﺴﻮﯾﻪ وﺟﻮه)ﺳﻤﺎت( وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ در ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ داده
ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻼح ،ﺗﺎﮐﻨﻮن دو ﺧﺮﯾﺪار ،اﺳﻨﺎد را از ﺑﻮرس درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮده و
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ اوﻟﯿﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﺸﺎور رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار اﻓﺰود :ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ در
اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﺠﺎزی ﺑﻮرس ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﺗﺎﻻری در ﺑﻮرس اﻧﺮژی ﺑﻪ
اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ در ﻣﻮرد ﺧﺮﯾﺪاران ،ﺻﯿﺎﻧﺖ
از ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﮕﯽ ﺟﺰو وﻇﺎﯾﻒ ذاﺗﯽ ﻧﺎﻇﺮان ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳﺖ و اﻃﻼﻋﺎت
ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻮرس اﻧﺮژی ﻧﻔﺖ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺧﺮﯾﺪاران ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ۱۰ ،درﺻﺪ از
ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ را ﺑﻪ ﺣﺴﺎب دوﻟﺖ وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ؛ ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ  ۲۰درﺻﺪ ﺛﻤﻦ
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﯾﺎﻟﯽ و  ۸۰درﺻﺪ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ارزی ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
وی اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﮐﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ از ﺳﻮی وزارت ﻧﻔﺖ  ۷۹دﻻر و  ۱۵ﺳﻨﺖ ﺑﻪ
ازای ﻫﺮ ﺑﺸﮑﻪ ﻧﻔﺖ اﻋﻼم ﺷﺪه و ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ

ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم اﯾﺮان
در ﺑﻮرس اﻧﺮژی در اﻟﮕﻮی ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪای اﺳﺖ.
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻮرس اداﻣﻪ داد :ﻫﺮ ﺧﺮﯾﺪار
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ  ۳۵ﻫﺰار ﺑﺸﮑﻪ ﯾﺎ ﻣﻀﺮﺑﯽ از آن را ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺑﺸﮑﻪ
ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﺪ.

