
بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:35:00

زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی

نماد كال

DCOPTCABEX0000402صبا تامين

80120560شرکت زغال سنگ پروده طبس

مطابق آناليز پيوست و طبق اطلعيه عرضه

34,379.00

نقدي

20

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/02 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 4000 0

 100

 20  4000

0.050.050.200.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:35:00

زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی

تسويه به صورت نقدي ميباشد-واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت تا نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-1عرضه به روش نگهداری وجه می باشد و حداقل تناژ خرید 1000 تن است.

-2 محصول این شرکت کنسانتره زغال سنگ کک شو می باشد.

-3 جریمه و پاداش طبق طبق جدول ارائه شده در پيوست به زغال فروخته شده تعلق می گيرد و بر مبنای هر تن خریداری شده بایستی 11 درصد قيمت پایه زغال 

چک تضمينی همزمان با خرید از بورس به فروشنده تحویل گردد.

-4شماره حساب 1259813470 بانک ملت به نام شرکت زغال سنگ پروده طبس جهت واریز ماليات بر ارزش افزوده اعلم ميگردد.

-5درصورت عدم برداشت کال تا 10 روز پس از معامله، 0.5 درصد هزینه انبارداری به صورت روزشمار از مشتری دریافت می شود.

-6مسئوليت افت کيفيت بار به عهده خریدار ميباشد.

-7ملک محاسبه کيفيت، آزمایشگاه شرکت و ملک محاسبه کمی، باسکول کامپيوتری شرکت زغال سنگ پروده طبس.ذوب آهن اصفهان می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:05:00

آيزوفيد پاليش نفت اصفهان در رينگ داخلی

نماد كال

DISESCABEX0000402خبرگان سهام

80121580شركت پاليش نفت اصفهان

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

95,505.00

نقدي

1

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/02 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 5000 0

 20

 20  5000

0.050.0599.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:05:00

آيزوفيد پاليش نفت اصفهان در رينگ داخلی

شيوه تسويه به صورت نقدي مي باشد. واريز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-1 لزم است خريداران حداكثر 72 ساعت پس از تسويه وجه معامله در سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، هزينه ارزش افزوده و هزينه هاي جانبي را 

به حساب فروشنده واريز نمايند. در صورت عدم واريز هزينه هاي مذكور در موعد تعيين شده اين شركت مسئوليتي در قبال صدور حواله نخواهد داشت.

-2 مبناي وزن فرآورده تحويلي باسكول فروشنده مي باشد.

-3 تحويل كال از طريق خط لوله بوده و زمانبندي حمل بايستي با هماهنگي فروشنده صورت پذيرد. و مهلت حمل محموله 30 روز از تاريخ عرضه در بورس مي باشد كه 

پس از آن معامله مشمول هزينه انبارداري به ازاي هر ماه معادل 5 درصد ارزش محموله حمل نشده مي گردد.

-5 قيمت كال بدون احتساب ماليات بر ارزش افزوده مي باشد.  شماره حساب جهت واريز ماليات بر ارزش افزوده حساب جاري شماره 5988888831 بانك ملت شعبه 

مركزي اصفهان به نام شركت پاليش نفت اصفهان مي باشد.

-6 اين كال صرفا جهت مصارف داخلي بوده و خريدار مجاز به واگذاري و يا خام فروشي به اشخاص ثالث و صادرات آن نمي باشد.

-7 تنها شركت هاي داراي پروانه بهره برداري مرتبط مجاز به خريد مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:00:00

نرمال هگزان پالیش نفت شازند در رینگ داخلی

نماد كال

DNHSZCABEX0000402بانک رفاه کارگران

80115684شرکت پالیش نفت امام خمينی شازند

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

188,600.00

نقدي

25

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/02 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 2000 0

 50

 50  2000

0.050.0599.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:00:00

نرمال هگزان پالیش نفت شازند در رینگ داخلی

نقدي- واريز ده درصدارزش معامله جهت  پيش پرداخت، نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-1حداقل خرید 50تن می باشد.

-2هزینه عمليات بار گيری وهزینه بالسری  به ازای هرتن 100000ریال)بدون احتساب ماليات و عوارض برارزش افزوده( به ازای هر واحد اندازه گيری ازمشتریان 

اخذخواهدشد. 

-3مهلت برداشت فراورده برای خریدار  35 روز از تاریخ فرم ثبت سفارش خرید کال صادره بورس می باشد ودر صورت عدم برداشت در مهلت مقرر با نظر فروشنده 

خرید کان لم یکن تلقی ميگردد ویا  مشتری ملزم به پرداخت هزینه های مرتبط خواهدبود .

-4نرمال هگزان )گرید پليمری(عرضه شده از طریق حمل با تانکر و بازوی بارگيری تحویل می گردد وملک تحویل ميزان توزین شده توسط شرکت پالیش نفت امام 

خمينی )ره( شازند می باشد.

-5خریداران می بایست حداکثر تا 3 روز از تاریخ ثبت سفارش نسبت به معرفی پيمانکار تحویل گيرنده و مشخصات تانکر های حمل کننده و تحویل فرآورده خریداری 

شده اقدام نمایند . 

-6پالیشگاه پس از تحویل فرآورده به خریدار هيچ گونه مسئوليتی در قبال چگونگی استفاده از آن ندارد.

-7قيمت کال بدون در نظر گرفتن ماليات و عوارض بر ارزش  افزوده اعلم گردیده وعلوه بر مبلغ کال 9 درصد هزینه ماليات و عوارض بر ارزش افزوده وهمچنين هزینه 

بارگيری وبالسری نيزمی بایست توسط خریدار به شماره شبا IR060100004001119904021390 نزدبانک مرکزی جمهوری اسلمی ایران بنام  شرکت پالیش نفت 

امام خمينی )ره(شازندباشناسه واریز352119951292440110000000000011 واریز گردد.

-8پالیشگاه تعهدی در زمينه آلودگی تانکر های حمل محصولت ندارد .

-9گرید نرمال هگزان،گریدپليمری می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:15:00

نفتای سنگين پالیش نفت تهران در رینگ داخلی.عمده

نماد كال

DNPTHCRBEX0000402بانک تجارت

80121681شرکت پالیش نفت تهران

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

89,925.00

نسيه

10000

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/02 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 30000 0

 3000

 10000  30000

0.050.0599.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:15:00

نفتای سنگين پالیش نفت تهران در رینگ داخلی.عمده

شيوه تسويه فرآورده بصورت اسناد خارج از پاياپاي مي باشد و با رعايت مفاد تبصره 3ماده 28دستورالعمل تسويه و پاياپاي  معاملت در بورس  انرژي ، تغيير شيوه 

تسويه به تسويه نقد امکان پذير ميباشد . شايان ذکر است واريز 10درصد ارزش معامله بعنوان پيش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي مي باشد

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

***حداقل مقدار خرید فرآورده نفتای سنگين 10،000 تن می باشد ***

-1مهلت برداشت فرآورده حداکثر 45روز از تاریخ قرارداد خرید در بورس می باشد و در صورت عدم برداشت به موقع،هزینه انبارداری به ميزان5درصد ارزش فرآورده باقی 

مانده ، برای تمدید به ازای هر ماه دریافت می گردد.

-2محل تحویل کال درب کارخانه واقع در شهرری بوده و مبنای محاسبات فرآورده تحویلی ،ارقام باسکول پالیشگاه تهران می باشد

-3زمانبندی تحویل بایستی با هماهنگی شرکت پالیش نفت تهران صورت پذیرد

-4لزم به ذکر است ارائه حداقل مشخصات مشتریان شامل موارد ذیل ميباشد:ارائه پروانه بهره برداری مرتبط، کد اقتصادی و شناسه ملی ،آخرین تغييرات روزنامه 

رسمی و اعضای هيئت مدیره، آدرس ، شماره تلفن، فکس، کدپستی و موبایل

-5تحت هيچ شرایطی خریدار مجاز به واگذاری و یا فروش فرآورده خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث و یا صادرات آن نميباشد

-6نرخ اعلمی صرفا جهت مصارف داخلی بوده و در صورت اختلط ترکيب و یا استحصال فرآورده دیگر از فرآورده خریداری شده و صادرات محصولت، خریدار ملزم به 

پرداخت مابه التفاوت نرخ داخلی و صادراتی به شرکت پالیش نفت تهران خواهد بود

-7نرخ اعلمی بدون در نظر گرفتن ماليات و عوارض بر ارزش افزوده بوده و مبلغ مربوط به آن ميبایست توسط خریدار به حساب اعلم شده واریز شود.خریدار ملزم به 

پرداخت مبالغ مذکور تا روز تسویه در بورس می باشد

-8مبالغ زیر بابت هزینه های مترتب تحویل و 9درصد ماليات و عوارض بر ارزش افزوده آن به ازای هرتن-مترمکعب فرآورده ، از شرکتهای خریدار اخذ ميگردد.خریدار ملزم 

به پرداخت مبالغ مذکور تاروز تسویه دربورس خواهد بود . هزینه های جانبی+ماليات و عوارض برارزش افزوده به ازای هرتن ،  109،000ریال

 -9در صورت تایيد شرکت پالیش نفت تهران ،تسویه معامله به صورت اعتباری در قبال ارائه ضمانتنامه و یاگشایش اعتبار اسناد داخلی معتبر بانکی امکان پذیر 

است.در اینصورت ضروری است ضمانتنامه بانکی و یا مستندات گشایش اعتبار اسناد داخلی حداکثر تا تاریخ مقرر تسویه در بورس به شرکت پالیش نفت تهران ارائه 

گردد

-10حداقل مقدار خرید فرآورده نفتای سنگين 10،000 تن می باشد 

-11هرگونه مسئوليت و عواقب ناشی از عدم اجرای بندهای فوق بر عهده خریداران می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:10:00

اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی

نماد كال

DEXEXCABEX0000402خبرگان سهام

80141105شرکت نفت سپاهان

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

72,000.00

نقدي

23

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/04/02 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصيص

 محدوده حداقل نوسان قيمت مجاز محدوده حداکثر نوسان قيمت مجازمحدوده حداقل نوسان قيمت پايهمحدوده حداکثر نوسان قيمت پايه

امكان انجام معاملت قرارداد سلف موازي استاندارد سر رسيد تحويل كالمكان تحويل

نوع بسته بنديبازار هدف

قيمت مبنا و جزئيات محاسبه قيمت نهايي )در معاملت کشف پریميوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن
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بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/03/30 10:10:00

اکستراکت نفت سپاهان در رینگ داخلی

 واريز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است -شيوه تسويه به صورت نقدي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

*اكستراكت رابر 145*

-1 حداقل خريد و ضريب حجمي محموله 23 تن مي باشد.

-2 خريداران ملزم به پرداخت 9% ماليات بر ارزش افزوده به شماره حساب 4872037480 نزد بانك ملت بنام شركت نفت سپاهان مي باشند )واريز كننده بايد شركت 

خريدار بوده و فيش واريزي را ارائه نمايند(

-3 حداكثر زمان بارگيري 15 روز بعد از تاريخ صدور حواله مي باشد.

-4 خريد بدون پروانه بهره برداري امكان پذير مي باشد.


