
بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 14:00:00

گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بين 

الملل

نماد كال

ILGNDPRBEX0000630پارس ايده بنيان

80127354شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

-170.00

کشف پريميوم

50

0.01

خير

-665.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/06/30 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

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

 50

 50  5000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 14:00:00

گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بين 

الملل

تحويل فرآورده از ستاره خليج فارس /بندرعباس به مقاصد خشكي مي باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد ، واريز %10 

ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت جهت انجام معامله الزامي است . نرخ تسعير ارز براساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز 

)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir  دو روز كاري قبل از عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي 

خريد و فروش اسكناس دلر سامانه مذكور در روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.قيمت مبنا جهت واريز پيش پرداخت 

495 دلر مي باشد . ترم تحويل به صورت EXWORK  ميباشد .حداقل خريد **1000** تن ميباشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

**فرآورده گازمايع از انبار ستاره خليج فارس- بندرعباس به مقاصد خشكي مي باشد**

حداقل مقدار خريد براي هر خريدار  **1000**متريك تن بوده و ميزان كلي خريد ميباستي ضريبي از آن باشد. 

قيمت جهت واريز پيش پرداخت 495 دلر مي باشد .

-1 خريدار جهت پرداخت وجه المعامله ، عقد قرارداد ،  دريافت حواله برداشت و تسويه حساب نهائي به شركت ملي پخش به صورت كتبي معرفي شود. 

-2 بارگيري براساس توافقات بعمل آمده در قرارداد في مابين خواهد بود.

-3 شركت خريدار موظف به پرداخت هزينه هاي بارگيري و بالسري در انبار مبدا تحويل كال خواهد بود.

-4فروش صرفا به شركتها ) اشخاص حقوقي( در چارچوب قرارداد امكانپذير مي باشد .

-5 پرداخت وجه بصورت يكجا و صرفا به صورت ارزي )در خارج از كشور( به حسابهاي اعلمي از طرف شركت ملي پخش صورت خواهد پذيرفت .

-6حداقل مقدار خريد براي هر خريدار  **1000** متريك تن بوده و ميزان كلي خريد ميباستي ضريبي از آن باشد.  

-7 براي خريداران علقمند به شركت در معامله در روز عرضه ، واريز  10 درصد ارزش معامله تا قبل از شروع عرضه الزامي است و در صورتيكه متقاضيان 10 درصد 

ارزش معامله را بصورت ارزي به حساب هاي معرفي شده شركت ملي پخش واريز نمايند ** امكان بازگشت وجوه ارزي وجود ندارد و براي معاملت آتي در نظر گرفته 

خواهد شد**

-8 شركت ملي پخش با توجه به پريميوم- ديسكانت كشف شده در بورس در روز انجام معامله ، نسبت به صدور پروفرما اقدام و خريدار موظف به پرداخت 110 درصد 

بهاي كل معامله به صورت نقد و طبق مفاد پروفرماي صادره توسط شركت ملي پخش مي باشد ، تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي 

توسط بورس انرزي وجود ندارد .

 -9اظهار گمركي محموله خريداري شده به عهده شركت ملي پخش بوده و پروانه گمركي به نام شركت ملي پخش صادر مي گردد . ليكن پيگيري و اخذ مجوزات لزم 

جهت صادرات از گمرك و ساير ارگان هاي مسول و همچنين پرداخت هزينه هاي مربوطه بر عهده خريدار مي باشد .

-10خريدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار خواهد بود و در غير اينصورت فروشنده مجاز است نسبت به اخذجرائم برداشت براساس مفاد قرارداد 

في مابين و يا تجديد نظر در قيمت و ساير شرايط يا فسخ قرارداد و اخذ جريمه انفساخ اقدام نمايد.در صورتيكه تحويل فرآورده در مدت زمان قرارداد براي فروشنده 

مقدور نباشد ، زمان برداشت قابل تمديد است.

-11قيمت نهايي فرآورده براساس نرخ CP ماه برداشت ميلدي )M( و با لحاظ ساختن پريميوم-ديسكانت كشف شده در روز انجام معامله )روز عرضه( جهت صدور 

سياهه نهايي از سوي شركت ملي پخش ايران به خريدار اعلم مي شود.

-12صادرات فرآورده توسط خريدار تنها از طريق زميني و از مرزهاي رسمي و مجاز امكانپذير خواهد بود و تمامي مسوليت تحويل فرآورده در خاك كشور مقصد بر عهده 

خريدار مي باشد .

-13درصورتي كه معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقي گردد ، ضمن اخذ جرائم مربوط به فسخ معامله )5% ارزش كل معامله )ارزش كل 

مقادير برداشت نشده.(( و همچنين كارمزد سهم شركت ملي پخش از شركت خريدار ، هيچگونه قراردادي با آن شركتها منعقد نگرديده و شركت خريدار حق هر گونه 

اعتراض و ادعا را در اين خصوص نخواهد داشت. در صورتيكه براي فروشنده محرز گردد كه فسخ معامله صورت گرفته خارج از كنترل خريدار بوده و بدليل تغييرات 

محيطي و بازار كشور هدف بوجود آمده است ، امكان تعديل جريمه فسخ يا بخشودگي آن وجود دارد.

-14 تغيير در نحوه پرداخت مندرج در اطلعيه عرضه در صورت موافقت فروشنده و با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش امكان پذير خواهد بود .

-15 هزينه انتقال وجوهات واريزي خريداران از كارگزاران بانك به حساب شركت ملي پخش به عهده فروشنده بوده و ساير هزينه هاي مربوط به انتقال وجوهات به 

عهده خريدار مي باشد .

-16 در صورتيكه بدليل تغييرات شرايط محيطي و بازار كشور هدف امكان تحويل فرآورده توسط فروشنده و يا خروج فرآورده از مرز براي خريدار امكانپذير نباشد 

، فروشنده مي تواند تحويل مانده قرارداد را بدون هيچگونه پرداخت خسارت توسط فروشنده ، لغو نمايد . ليكن در صورتيكه براي فروشنده مقدور باشد ، تغيير مبدا 

 ،مقصد ، نوع فرآورده و يا تغيير در تناژ تحويلي با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش امكانپذير مي باشد كه متناسب با تغيير ايجاد شده ، تغيير قيمت توسط فروشنده 

مجاز خواهد بود.

-17 تلرانس تحويلي فروشنده براي محموله هاي صادراتي از مرزهاي خشكي مثبت منفي 5 درصد مي باشد .

-18  امكان عقد قرارداد در صورت موافقت فروشنده و با تاييد مديريت بازرگاني پاليش و پخش براساس حداقل مقدار خريد وجود دارد .

-19خريدار بايستي به منظور تسريع در روند عمليات برداشت فرآورده ، دستورالعمل الزامات HSE كه بايستي توسط پيمانكاران حمل و نقل رعايت شود و ساير موارد 

مرتبط با عمليات و حمل فرآورده را از همكاران معاونت عمليات مديريت صادرات و واردات دريافت نمايد.

-20 ساير شرايط در قرارداد في مابين فروشنده و خريدار لحاظ خواهد شد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 14:30:00

گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بين 

الملل

نماد كال

ILGNDPRBEX1000630مبين سرمايه

80127354شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

-170.00

کشف پريميوم

50

0.01

خير

-665.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/06/30 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

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

 50

 50  5000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 14:30:00

گاز مایع شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در رینگ بين 

الملل

**گاز مايع از انبار نفت اراک به مقاصد خشکي بوده و حداقل خريد 1,000 متريک تن مي باشد و ميزان کلي خريد مي بايست ضريبي از آن باشد. قيمت جهت واريز 

پيش پرداخت 495دلر مي باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان سويه ي نقدي وجود ندارد. واريز 10 درصد ارزش تقريبي معامله به عنوان پيش 

پرداخت تا قبل از عرضه به حساب سپرده گذاري الزامي است. نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( 

متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد 

و فروش اسکناس دلر در سامانه مذکور در روز قبل از معامله جهت محاسبه کارمزد ها قرار خواهد گرفت. ترم تحويل به صورت EXWORK مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

**گاز مایع از انبار نفت اراک به مقاصد خشکی بوده و حداقل خرید 1,000 متریک تن می باشد و ميزان کلی خرید می بایست ضریبی از آن باشد.

1(خریدار جهت پرداخت وجه المعامله عقد قرارداد دریافت حواله برداشت و تسویه حساب نهایی به شرکت ملی پخش به صورت کتبی معرفی شود.

2( بارگيری براساس توافقات بعمل آمده در قرارداد فی مابين خواهد بود.

3( شرکت خریدار موظف به پرداخت هزینه های بارگيری و بالسری در انبار مبدا تحویل کال خواهد بود.

4( فروش صرفا به شرکت ها )اشخاص حقوقی( در چهارچوب قرارداد امکانپذیر می باشد. 

5( پرداخت وجه به صورت یکجا  و صرفا به صورت ارزی )در خارج از کشور( به حساب های اعلمی از طرف شرکت ملی پخش صورت خواهد پذیرفت.

6( حداقل مقدار خرید برای هر خریدار 1,000 تن بوده و ميزان کلی خرید می بایست ضریبی از آن باشد.

7( برای خریداران علقمند به شرکت در معامله در روز عرضه، واریز10درصد ارزش معامله تا قبل از شروع عرضه الزامی است و در صورتيکه متقاضيان 10درصد ارزش 

معامله را بصورت ارزی به حساب های معرفی شده شرکت ملی پخش واریز نمایند، امکان بازگشت وجوه ارزی وجود ندارد و برای معاملت آتی در نظر گرفته خواهد 

شد.

8( شرکت ملی پخش با توجه به پریميوم.دیسکانت  کشف شده در بورس در روز انجام معامله،  نسبت به صدور پروفرما اقدام و خریدار موظف به پرداخت 110 درصد 

بهای کل معامله به صورت نقد و طبق مفاد پروفرمای صادره توسط شرکت ملی پخش می باشد. تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه  نقدی 

توسط بورس انرژی وجود ندارد.

9( اظهار گمرکی محموله خریداری شده بعهده شرکت ملی پخش بوده و پروانه گمرکی به نام شرکت ملی پخش صادر می گردد، ليکن پيگيری و اخذ مجوزات لزم 

جهت صادرات از گمرک و سایر ارگان های مسئول و همچنين پرداخت هزینه های مربوطه به عهده خریدار می باشد.

10( خریدار ملزم به برداشت تمام محموله در طول مدت اعتبار خواهد بود و در غير اینصورت فروشنده مجاز است نسبت به اخذ جرایم برداشت بر اساس مفاد قرارداد 

فی مابين و یا تجدید نظر در قيمت و سایر شرایط یا فسخ قرارداد و اخذ جریمه انفساخ اقدام نماید. در صورتی که تحویل فرآورده در مدت زمان قرارداد برای فروشنده 

مقدور نباشد، زمان برداشت قابل تمدید است.  

11( قيمت نهایی فرآورده بر اساس نرخ CP ماه برداشت ميلدی )M( و با لحاظ ساختن پریميوم.دیسکانت کشف شده در روز انجام معامله )روز عرضه( جهت صدور 

سياهه نهایی از سوی شرکت ملی پخش ایران به خریدار اعلم می شود. 

12( صادرات فراورده توسط خریدار تنها از طریق زمينی و از مرزهای رسمی و مجاز امکانپذیر خواهد بود و تمامی مسئوليت تحویل فراورده در خاک کشور مقصد 

برعهده ی خریدار می باشد.

13( در صورتی که معامله ی انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقی گردد ضمن اخذ جرائم مربوط به فسخ معامله )5%ارزش کل معامله )ارزش 

کل مقادیر برداشت نشده(( و همچنين کارمزد سهم شرکت ملی پخش از شرکت خریدار هيچ گونه قراردادی با آن شرکت منعقد نگردیده و شرکت خریدار حق هرگونه 

اعتراض و ادعا را دراین خصوص نخواهد داشت. در صورتی که برای فروشنده محرز گردد که فسخ معامله صورت گرفته خارج از کنترل خریدار بوده و به دليل تغييرات 

شرایط محيطی و بازار کشور هدف بوجود آمده است، امکان تعدیل جریمه ی فسخ یا بخشودگی آن وجود دارد.

14( تغيير در نحوه ی پرداخت مندرج در اطلعيه عرضه در صورت موافقت فروشنده و با تایيد مدیریت بازرگانی پالیش و پخش امکان پذیر خواهد بود. 

15( هزینه انتقال وجوهات واریزی خریداران از کارگزاران بانک به حساب شرکت ملی پخش به عهده فروشنده بوده و سایر هزینه های مربوط به انتقال وجوهات به 

عهده خریدار می باشد.

16( در صورتی که به دليل تغييرات شرایط محيطی و بازار کشور هدف امکان تحویل فرآورده توسط فروشنده و یا خروج فرآورده از مرز برای خریدار امکانپذیر نباشد، 

فروشنده می تواند تحویل مانده ی قرارداد را بدون هيچگونه پرداخت خسارت توسط فروشنده لغو نماید. ليکن در صورتی که برای فروشنده مقدور باشد؛ تغيير مبداء، 

مقصد، نوع فرآورده و یا تغيير در تناژ تحویلی با تأیيد مدیریت بازرگانی پالیش و پخش امکانپذیر می باشد که متناسب با تغيير ایجاد شده، تغيير قيمت توسط فروشنده 

مجاز خواهد بود.

17( تلورانس تحویلی فروشنده برای محموله های صادراتی از مرزهای خشکی مثبت . منفی 5 درصد می باشد.

18( امکان عقد قرارداد در صورت موافقت فروشنده و با تأیيد مدیریت بازرگانی پالیش و پخش بر اساس حداقل مقدار خرید وجود دارد.

19( خریدار بایستی به منظور تسریع در روند عمليات برداشت فراورده دستورالعمل الزامات HSE که بایستی توسط پيمانکاران حمل و نقل رعایت شود و سایر موارد 

مرتبط با عمليات و حمل فراورده را از همکاران معاونت عمليات مدیریت صادرات و واردات دریافت نمایند.

20( سایر شرایط در قرارداد فی مابين فروشنده و خریدار لحاظ خواهد شد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 12:20:00

رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل

نماد كال

IRFNOPRBFO0000630بانک آینده

80123689شركت پتروشيمي نوري

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

-70.00

کشف پريميوم

10000

0.01

خير

-646.01

فله/بار پايهبين الملل

1400/06/30 فوب

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

پریميوم دلری)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی 

ایران (

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

 20000 0

 2000

 10000  20000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 12:20:00

رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل

   نحوه تسويه بصورت خارج از پاياپاي و صرفا بصورت ارزي ميباشد نرخ ارز جهت واريز پيش پرداخت ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز 

)سنا(متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتيWWW.sanarate.ir دو روز  کاري قبل از روز عرضه مي باشد.  نرخ ارز جهت محاسبه کارمزدها 

و ارزش علي الحساب معامله ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( يک روز کاري قبل از روز معامله مي باشد. قيمت جهت واريز 

پيش پرداخت 576.01 دلر بر تن مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 12:20:00

رافينت شركت پتروشيمي نوري در رينگ بين الملل

فوب عسلویه، حداقل خرید 10000تن و قيمت جهت واريز پيش پرداخت 576.01 دلر بر تن 

-1بازه تحویل دریایی  محصولت مجتمع  نوری نيمه اول مهر ماه 1400 می باشد .امکان تبدیل  FOB به CFR درصورت توافق طرفين وجود خواهد داشت. 

-2در صورت تمایل خریدار برای تحویل به صورت CFR خریدار باید مراتب را ظرف یک روز کاری از تاریخ معامله به فروشنده اعلم نماید و در صورت توافق طرفين بر روی 

قيمت و شرایط تحویل، قيمت و شرایط تحویل متناسبا تغيير می یابد. بدیهی است در صورت عدم توافق ترم تحویل FOB ملک عمل خواهد بود. 

-3بندر بارگيری عسلویه بوده و اعلم مقصد صادرات توسط خریدار و دریافت تائيدیه فروشنده الزامی است.

-4 واریز10%ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامی است.

-5خریداران صرفا می توانند با نام شرکت ثبت شده در خارج از کشور اقدام به خرید نمایند.

-6نحوه تسویه بصورت خارج از پایاپای و صرفا بصورت ارزی ميباشد.لذا کليه تصميمات خرید و تسویه ارزی به عهده خریدار است.

-7خریدار ميبایست معادل 110% ارزش معامله را ظرف مهلت 5 روز کاری  پس از انجام معامله به حسابهای اعلمی مورد تائيد فروشنده واریز و اصل فيش را به 

فروشنده تحویل نمایند. حساب ارزی خارج از کشور متعاقبا و پس از انجام معامله و صدور پروفرمای فروش صادراتی اعلم می گردد.

-8ارز پرداختي الزاما درهم امارات و صرفا از طريق بانکهاي خارج از کشور است.نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725 است.درصورتيکه با توافق فروشنده ارز پرداختی به 

یورو باشد نرخ نهایی تبدیل از دلر به یورو بر اساس نرخ ECB روز معامله می باشد. در صورتيکه در روز معامله نرخ تبدیل دلر به یورو بر اساس ECB موجود نباشد، 

ملک قيمت آخرین نرخ موجود قبل از روز معامله خواهد بود.

-9 نرخ ارز جهت واريز پيش پرداخت :  ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا(متعلق به بانک مرکزي جمهوری اسلمی ایران به 

آدرس اينترنتيWWW.sanarate.ir دو روز  کاري قبل از روز عرضه می باشد.

-10  نرخ ارز جهت محاسبه کارمزدها و ارزش علی الحساب معامله: ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( یک روز کاري قبل از روز 

معامله می باشد.

-11قيمت مبنای رافينت براساس آخرین نرخ نفتا نشریه پلتس)فوب خليج فارس( قبل از انتشار اطلعيه عرضه است. قيمت گذاری نهایی رافينت براساس قيمت 

نفتای فوب خليج فارس )کد نشریه PAAAA00( و بر اساس متوسط 5 روز حول تاریخ بارنامه)2گزارش قيمت موجود قبل از تاریخ بارنامه و 2 گزارش قيمت موجود پس از 

تاریخ بارنامه نشریه پلتس به اضافه پریميوم کشف شده( در زمان انجام معامله می باشد. تسویه نهایی و واریز تتمه بهای خرید بر اساس تناژ بارنامه حداکثر تا 7 روز 

پس از تاریخ بارنامه صورت ميگيرد.درصورتيکه گزارش روز بارنامه موجود نباشد، 2 گزارش موجود قبل از تاریخ بارنامه و 3 گزارش موجود بعد از تاریخ بارنامه مبنای 

محاسبه خواهد بود.

-12برای ترم تحویل FOB خریدار باید طی تاریخ مقرر شده به عنوان بازه تحویل در این اطلعيه و در LAYCAN دو روزه تائيد شده توسط فروشنده ، نسبت به برداشت 

کال اقدام نماید، درغير اینصورت قرارداد فسخ و جریمه های مربوطه شامل جریمه های فسخ بر طبق قوانين بورس با خریدار می باشد.

-13 برای ترم تحویل FOB خریدار باید حداقل 7 روز پيش از بازه تحویل عنوان شده در این اطلعيه عرضه با هماهنگی و تائيد فروشنده نسبت به معرفی کشتی 

مناسب اقدام نموده و در LAYCAN  تائيد شده توسط فروشنده محموله خود را برداشت نماید. لزم به توضيح است LAYCAN  اعلمی خریدار می بایست به دو روز 

متوالی در طی بازه اعلمی در این اطلعيه عرضه تحویل یافته و مورد تائيد فروشنده قرار گيرد.

-14 حمل به دفعات به ميزان کمتر از حداقل تقاضای اعلم شده در اطلعيه عرضه مجاز نمی باشد.

-15 انتقال کال از یک کشتی به هر وسيله ی نقليه ی دیگر در طول مدت حمل و قبل از رسيدن کال به مقصد مقرر مجاز نمی باشد. 

-16 سایر شرایط فروش بر اساس GTC فروشنده خواهد بود.

-17خريدار مي تواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس نمايد در صورت عدم معرفي بازرس از سوي خريدار، گزارش بازرس فروشنده مبناي عمل خواهد بود و 

اعتراضي پذيرفته نخواهد شد. همچنين خریدار می تواند با هماهنگی فروشنده نسبت به دریافت نمونه کال حداکثر یک هفته پيش از بارگيری اقدام نماید. بدیهی 

است با شروع بارگيری کال شکایتی در خصوص کيفيت محصول تحویل شده مورد قبول فروشنده نخواهد بود.

-18 مورد معامله این قرارداد صرفا براي صادرات به خريدار واگذار گردیده و خريدار مجاز به مصرف،توزيع و فروش در داخل کشور نيست.

-19اظهار گمرکی توسط شرکت پتروشيمی نوری، به مقصد مدنظر خریدار و به نام شرکت پتروشيمی نوری انجام شده اما اخذ مجوزهای گمرکی لزم در مقصد به 

عهده شرکت خریدار می باشد.

-20با توجه به معافيت مالياتی شرکتهای خریدار خارجی، شرکت های مذکور موظفند کليه مستندات ثبت شرکت در خارج از کشور را به کارگزار فروشنده ارائه کنند.

-21محصول خریداری شده طبق آناليز اميدنامه به خریدار تحویل خواهد شد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:30:00

هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی

نماد كال

DHHBOCABEX0000629ايساتيس پويا

80123987شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

141,977.00

نقدي

10

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/06/29 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

 3000 0

 150

 150  3000

0.050.0599.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:30:00

هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی

نقدي- خريداران ميبايست 10درصد ارزش معامله را قبل از شروع عرضه به عنوان پيش پرداخت واريز نمايند. حداقل خريد 150تن مي باشد.محل تحويل انبار معرفي 

شده از سوي فروشنده در بندرامام خميني است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

حداقل خريد 150تن مي باشد.

محل تحويل انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندرامام خميني است.

-1خريداران حق واگذاري تحويل كالي خريداري شده از پتروشيمي بوعلي سينا را به غير ندارد و خود )يا باربري اعلم شده( مي بايستي نسبت به تحويل كال از 

مجتمع توليدكننده اقدام نمايند.مقدار و قيمت حواله صادره قطعي است.

-2خريدار مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ صدور حواله جهت بارگيري محصولت كه توسط خريدارتعيين شده است اقدام به برداشت نمايدو در 

صورت تاخير در بارگيري جريمه پلكاني  به صورت هفته دوم پس از تاريخ صدور حواله شامل هزينه انبارداري روزانه 3 درصد و براي هفته سوم پس از تاريخ صدور حواله 

روزانه  5 درصد ارزش محصول باقيمانده خواهند شد.

-3خريدار متعهد مي شود محصول خريداري شده را صرفا جهت استفاده در فرايند توليد آن شركت مصرف كند و مجاز به فروش داخلي، فروش صادراتي و ساير 

كاربري محصول اعم از جزء يا كل آن را نخواهد داشت و عواقب آن به عهده خريدار خواهد بود.

-4محصول خريداري شده طبق آناليز اميدنامه به خريدار تحويل خواهد شد. مهلت اعلم شكايت در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده طبق دستورالعمل 

هاي بورس انر ژي است.

-5شركت هاي مجاز به خريد هيدروكربن سنگين هستند كه داراي پروانه بهره برداري مرتبط باشند. بديهي است كليه عواقب حقوقي و خسارت ناشي از عدم رعايت 

موارد فوق الذكر بر عهده و مسئوليت خريدار خواهد بود.

-6كليه تانكرها ميبايست مطابق قانون گمرك ايران نسبت به انجام توزين اوليه و ثانويه در باسكول گمرك منطقه ويژه اقتصادي اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ 

نمايند. ليكن ملك محاسبه مقدار تحويلي از هر حواله، باسكول شركت پتروشيمي بوعلي سينا خواهد بود.

-7خريدار موظف است به ازاي هر كيلوگرم مبلغ 1000ر بابت هزينه هاي جانبي)بارگيري، توزين و ...(به شماره حساب 5111111156 بانك ملت به نام شركت 

پتروشيمي بوعلي سينا واريز و فيش واريزي را قبل از بارگيري تانكرها به فروشنده تحويل دهد. همچنين ماليات بر ارزش افزوده مربوط به هزينه هاي جانبي نيز به 

صورت مجزا به حساب مربوط به حساب ماليات بر ارزش افزوده شركت پتروشيمي بوعلي سينا واريز شود.

-8به منظور رعايت قوانين پولشويي فيش ماليات بر ارزش افزوده بايستي مستقيما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد.واريز هزينه ماليات بر ارزش 

افزوده همزمان با تسويه الزامي است. درصورت تاخير در پرداخت ماليات و ساير هزينه هاي مرتبط، مسئوليت عدم صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبارداري به 

عهده مشتري ميباشد.

-9مجتمع در قبال مشترياني كه كدشان را سازمان حمايت و وزارت صمت مسدود نموده است هيچ مسئوليتي نداردو در صورت ابطال معاملت فوق كليه هزينه هاي 

مرتبط به عهده خريدار است.

-10ارزش افزوده بايد مستقيما توسط خريدار به شماره حساب 58585858.94بانك ملت به نام شركت پتروشيمي بوعلي سينا واريز شود.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:35:00

ریفورميت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی

نماد كال

DREBOCABEX0000629ايساتيس پويا

80123987شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

177,534.00

نقدي

25

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/06/29 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

 3000 0

 100

 300  3000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:35:00

ریفورميت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی

نقدي- خريداران ميبايست 10درصد ارزش معامله را نيم ساعت قبل از شروع عرضه به عنوان پيش پرداخت واريز نمايند. حداقل خريد 300تن مي باشد.محل تحويل 

انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندرامام خميني است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

حداقل خريد 300تن مي باشد.

محل تحويل انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندرامام خميني است.

-1خريداران حق واگذاري تحويل كالي خريداري شده از پتروشيمي بوعلي سينا را به غير ندارد و خود )يا باربري اعلم شده( مي بايستي نسبت به تحويل كال از 

مجتمع توليدكننده اقدام نمايند.مقدار و قيمت حواله صادره قطعي است.

-2خريدار مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ صدور حواله جهت بارگيري محصولت كه توسط خريدارتعيين شده است اقدام به برداشت نمايدو در 

صورت تاخير در بارگيري جريمه پلكاني  به صورت هفته دوم پس از تاريخ صدور حواله شامل هزينه انبارداري روزانه 3 درصد و براي هفته سوم پس از تاريخ صدور حواله 

روزانه  5 درصد ارزش محصول باقيمانده خواهند شد.

-3خريدار متعهد مي شود محصول خريداري شده را صرفا جهت استفاده در فرايند توليد آن شركت مصرف كند و مجاز به فروش داخلي، فروش صادراتي و ساير 

كاربري محصول اعم از جزء يا كل آن را نخواهد داشت و عواقب آن به عهده خريدار خواهد بود.

-4محصول خريداري شده طبق آناليز اميدنامه به خريدار تحويل خواهد شد. مهلت اعلم شكايت در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده طبق دستورالعمل 

هاي بورس انر ژي است.

-5شركت هاي مجاز به خريد ريفورميت هستند كه پيش از خريد نسبت به استاندارد سازي محصول ريفورميت و اخذ مجوزهاي لزم از ستاد مبارزه با قاچاق كال و ارز 

اقدام نموده و يك نسخه از مستندات تهيه شده توسط خريدار به كارگزار فروشنده جهت ارائه به اين شركت ارسال شود. بديهي است كليه عواقب حقوقي و خسارت 

ناشي از عدم رعايت موارد فوقالذكر بر عهده و مسئوليت خريدار خواهد بود.

-6كليه تانكرها ميبايست مطابق قانون گمرك ايران نسبت به انجام توزين اوليه و ثانويه در باسكول گمرك منطقه ويژه اقتصادي اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ 

نمايند. ليكن ملك محاسبه مقدار تحويلي از هر حواله، باسكول شركت پتروشيمي بوعلي سينا خواهد بود.

-7خريدار موظف است به ازاي هر كيلوگرم مبلغ 1000ر بابت هزينه هاي جانبي)بارگيري، توزين و ...(به شماره حساب 5111111156 بانك ملت به نام شركت 

پتروشيمي بوعلي سينا واريز و فيش واريزي را قبل از بارگيري تانكرها به فروشنده تحويل دهد. همچنين ماليات بر ارزش افزوده مربوط به هزينه هاي جانبي نيز به 

صورت مجزا به حساب مربوط به حساب ماليات بر ارزش افزوده شركت پتروشيمي بوعلي سينا واريز شود.

-8به منظور رعايت قوانين پولشويي فيش ماليات بر ارزش افزوده بايستي مستقيما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد.واريز هزينه ماليات بر ارزش 

افزوده همزمان با تسويه الزامي است. درصورت تاخير در پرداخت ماليات و ساير هزينه هاي مرتبط، مسئوليت عدم صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبارداري به 

عهده مشتري ميباشد.

-9مجتمع در قبال مشترياني كه كدشان را سازمان حمايت و وزارت صمت مسدود نموده است هيچ مسئوليتي نداردو در صورت ابطال معاملت فوق كليه هزينه هاي 

مرتبط به عهده خريدار است.

-10ارزش افزوده بايد مستقيما توسط خريدار به شماره حساب 58585858.94بانك ملت به نام شركت پتروشيمي بوعلي سينا واريز شود.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:45:00

رافينيت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی

نماد كال

DRFBOCABEX0000629ايساتيس پويا

80123987شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

161,341.00

نقدي

50

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/06/29 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

 1000 0

 50

 100  1000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:45:00

رافينيت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ داخلی

نقدي- خريداران ميبايست 10درصد ارزش معامله را قبل از شروع عرضه به عنوان پيش پرداخت واريز نمايند. حداقل خريد 100تن مي باشد.محل تحويل انبار معرفي 

شده از سوي فروشنده در بندرامام خميني است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

حداقل خريد 100تن مي باشد.

محل تحويل انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندرامام خميني است.

-1خريداران حق واگذاري تحويل كالي خريداري شده از پتروشيمي بوعلي سينا را به غير ندارد و خود )يا باربري اعلم شده( مي بايستي نسبت به تحويل كال از 

مجتمع توليدكننده اقدام نمايند.مقدار و قيمت حواله صادره قطعي است.

-2خريدار مي بايست حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از تاريخ صدور حواله جهت بارگيري محصولت كه توسط خريدارتعيين شده است اقدام به برداشت نمايدو در 

صورت تاخير در بارگيري جريمه پلكاني  به صورت هفته دوم پس از تاريخ صدور حواله شامل هزينه انبارداري روزانه 3 درصد و براي هفته سوم پس از تاريخ صدور حواله 

روزانه  5 درصد ارزش محصول باقيمانده خواهند شد.

-3خريدار متعهد مي شود محصول خريداري شده را صرفا جهت استفاده در فرايند توليد آن شركت مصرف كند و مجاز به فروش داخلي، فروش صادراتي و ساير 

كاربري محصول اعم از جزء يا كل آن را نخواهد داشت و عواقب آن به عهده خريدار خواهد بود.

-4محصول خريداري شده طبق آناليز اميدنامه به خريدار تحويل خواهد شد. مهلت اعلم شكايت در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده طبق دستورالعمل 

هاي بورس انر ژي است.

-5كليه تانكرها ميبايست مطابق قانون گمرك ايران نسبت به انجام توزين اوليه و ثانويه در باسكول گمرك منطقه ويژه اقتصادي اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ 

نمايند. ليكن ملك محاسبه مقدار تحويلي از هر حواله، باسكول شركت پتروشيمي بوعلي سينا خواهد بود.

-6خريدار موظف است به ازاي هر كيلوگرم مبلغ 1000ر بابت هزينه هاي جانبي)بارگيري، توزين و ...(به شماره حساب 5111111156 بانك ملت به نام شركت 

پتروشيمي بوعلي سينا واريز و فيش واريزي را قبل از بارگيري تانكرها به فروشنده تحويل دهد. همچنين ماليات بر ارزش افزوده مربوط به هزينه هاي جانبي نيز به 

صورت مجزا به حساب مربوط به حساب ماليات بر ارزش افزوده شركت پتروشيمي بوعلي سينا واريز شود.

-7به منظور رعايت قوانين پولشويي فيش ماليات بر ارزش افزوده بايستي مستقيما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد.واريز هزينه ماليات بر ارزش 

افزوده همزمان با تسويه الزامي است. درصورت تاخير در پرداخت ماليات و ساير هزينه هاي مرتبط، مسئوليت عدم صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبارداري به 

عهده مشتري ميباشد.

-8مجتمع در قبال مشترياني كه كدشان را سازمان حمايت و وزارت صمت مسدود نموده است هيچ مسئوليتي نداردو در صورت ابطال معاملت فوق كليه هزينه هاي 

مرتبط به عهده خريدار است.

-9ارزش افزوده بايد مستقيما توسط خريدار به شماره حساب 58585858.94بانك ملت به نام شركت پتروشيمي بوعلي سينا واريز شود.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 12:15:00

رافينيت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ بين الملل

نماد كال

IRFBOCABFC0000631ايساتيس پويا

80123987شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

608.89

نقدي

500

0.01

خير

-0.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/06/31 تحويل کال به حمل کننده در مبدا

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

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

 150

 500  2000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 12:15:00

رافينيت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ بين الملل

حداقل خريد 500تن مي باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد.واريز 10 درصد با  نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ 

هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از 

روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله 

قرار خواهد گرفت. ترم تحويل FCA مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

حداقل خريد 500 تن مي باشد.

مكان تحويل انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندر امام خميني مي باشد. بازار مقصد كليه مقاصد زميني مي باشد.

-1شرايط تحويل به صورت FCA بوده و فروشنده پس از تحويل محصول به خريدار هيچگونه مسئوليتي در قبال نحوه استفاده، حمل ونقل و موارد ديگر ندارد.

-2خريدار موظف است به ازاي هر كيلوگرم مبلغ 1000ر بابت هزينه هاي جانبي)بارگيري، توزين و ...(به شماره حساب 5111111156 بانك ملت به نام شركت 

پتروشيمي بوعلي سينا واريز و فيش واريزي را قبل از بارگيري تانكرها به فروشنده تحويل دهد. 

-3 واريز 10 درصد پيش پرداخت جهت انجام معامله الزامي است.

-4پيش پرداخت 10 درصدي مي تواند به صورت ريالي در داخل ايران و يا با موافقت فروشنده به صورت ارزي خارج از كشور باشد.در صورت تمايل خريدار به پرداخت 

ارزي در خارج از كشور خريدار با هماهنگي فروشنده مي بايست 10درصد ارزش كال را قبل از ساعت 12 ظهر يك روز پيش از معامله به حساب معرفي شده از سمت 

فروشنده واريز و اسناد مثبته واريز را براي فروشنده ارسال نمايد. مبلغ پيش پرداخت شده به شرط برنده شدن مشتري به عنوان پيش پرداخت در پروفرماي فروش در 

نظر گرفته خواهد شد.در صورت برنده نشدن مشتري امكان بازگشت پول به مشتري وجود نداشته و مبلغ پرداخت شده نزد فروشنده و در حساب مشتري باقي مي 

ماند تا در خريدهاي آتي مشتري مورد استفاده قرار گيرد.

-5خريداران صرفا مي توانند با نام شركت ثبت شده در خارج از كشور اقدام به خريد نمايند.

-6مقدار و قيمت حواله صادره قطعي بوده.همچنين اخذ مجوزهاي گمركي در مقصد برعهده شركت خريدار است.اظهارنامه گمركي بر عهده فروشنده است.

-7خريدار حق واگذاري تحويل كالي خريداري شده از پتروشيمي بوعلي را به غير ندارد و خود)يا باربري اعلم شده(بايد نسبت به تحويل كال از مجتمع توليدكننده 

اقدام نمايد.

-8پس از گذشت14 روز كاري پس از تاريخ صدور حواله تناژ باقيمانده باطل و در صورتي كه تناژ باقيمانده معادل و يا بيشتر از ظرفيت يك تانكر باشد فروشنده ضمن اخذ 

خسارت عدم برداشت، هزينه هاي مخزن داري به ميزان20دلر.تن)ماهيانه(براي كل تناژ باقيمانده نيز اخذ نموده و هيچ گونه ادعايي از جانب شركت خريدار مورد 

پذيرش نخواهد بود.

-9با توجه به معافيت مالياتي شركت هاي خريدار خارجي، شركت هاي مذكور موظفند كليه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار فروشنده ارائه كنند.

-10مورد معامله اين قرارداد صرفا براي صادرات به خريدار واگذار شده و خريدار مجاز به مصرف، توزيع و فروش در داخل كشور نميباشد.

-11صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز زميني گمركي انجام مي پذيرد. 

-12تسويه به صورت خارج از پاياپاي بوده و صرفا به صورت ارزي است نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت 

ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران  دو روز كاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين آخرين نرخ هاي خريد و فروش روزانه 

اسكناس دلر سامانه مذكوريك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها قرار خواهد گرفت.

-13ارز پرداختي الزاما  درهم امارات و صرفا از طريق بانكهاي خارج از كشور است.نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725است حساب ارزي خارج از كشور متعاقبا و پس از 

انجام معامله و صدور پروفرماي صادراتي اعلم مي گردد.

-14خريدار مي تواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس جهت نمونه برداري از مخازن نمايد.درصورت عدم معرفي بازرس از سوي خريدار ، پس از بارگيري اعتراضي 

در خصوص كيفيت كالي تحويل شده پذيرفته نخواهد شد.

-15صورتحساب فروش بر اساس مقادير تحويلي نهايي توسط فروشنده صادر)با احتساب مقدار مازاد و با كسري تحويل( و با خريدار تسويه حساب نهايي انجام خواهد 

شد.

-16محصول خريداري شده طبق آناليز اميدنامه به خريدار تحويل خواهد شد. مهلت اعلم شكايت در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده توسط خريدارطبق 

دستورالعمل هاي بورس انر ژي است.

-17نحوه حمل به صورت ترانزيت مي باشد. در صورتي كه خريدار بتواند مجوز ترانسشيمنت اخذ نمايد. فروشنده تا حد امكان همكاري لزم را به عمل خواهد آورد.

-18كليه تانكرها ميبايست مطابق قانون گمرك ايران نسبت به انجام توزين اوليه و ثانويه در باسكول گمرك منطقه وي ژه اقتصادي اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ 

نمايند ليكن ملك محاسبه مقدار تحويلي از هرحواله، باسكول شركت پتروشيمي بوعلي خواهد بود.

-19در صورت باقي ماندن مازاد كال در مچينگ بايستي كارگزار فروشنده با هماهنگي تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس نامه اي جهت باز بودن مچينگ تهيه و به 

بورس انرژ ي ارسال نمايد.

-20خريدار موظف است حداكثر يك هفته پس از دريافت پروانه گمركي نسبت به اعلم وصول حواله هاي گمركي از گمرك مقصد اقدام و نتيجه را به فروشنده منعكس 

نمايد.

-21خريدار موظف است يك نماينده جهت امور تشريفات گمركي و پلمپ نمودن مخازن كاميون در محل بارگيري مستقر نمايند.

-22هزينه پلمپ گمركي مخازن كاميون بر عهده خريدار مي باشد.

-23ساير شرايط فروش بر اساس GTC فروشنده خواهد بود و خريدار موظف است همراه پروفرما GTC فروشنده را نيز مهر و امضا شده براي فروشنده ارسال نمايد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 12:05:00

ریفورميت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ بين الملل

نماد كال

IREBOCABFC0000631ايساتيس پويا

80123987شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

670.00

نقدي

500

0.01

خير

-0.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/06/31 تحويل کال به حمل کننده در مبدا

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

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

 3000 0

 150

 500  3000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 12:05:00

ریفورميت پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ بين الملل

حداقل خريد 500تن مي باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد.واريز 10 درصد با  نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ 

هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از 

روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله 

قرار خواهد گرفت. ترم تحويل FCA مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

حداقل خريد 500تن مي باشد.

مكان تحويل انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندر امام خميني مي باشد. بازار مقصد كليه مقاصد زميني مي باشد.

-1شرايط تحويل به صورت FCA بوده و فروشنده پس از تحويل محصول به خريدار هيچگونه مسئوليتي در قبال نحوه استفاده، حمل ونقل و موارد ديگر ندارد.

-2خريدار موظف است به ازاي هر كيلوگرم مبلغ 1000ر بابت هزينه هاي جانبي)بارگيري، توزين و ...(به شماره حساب 5111111156 بانك ملت به نام شركت 

پتروشيمي بوعلي سينا واريز و فيش واريزي را قبل از بارگيري تانكرها به فروشنده تحويل دهد. 

-3 واريز 10 درصد پيش پرداخت جهت انجام معامله الزامي است.

-4پيش پرداخت 10 درصدي مي تواند به صورت ريالي در داخل ايران و يا با موافقت فروشنده به صورت ارزي خارج از كشور باشد.در صورت تمايل خريدار به پرداخت 

ارزي در خارج از كشور خريدار با هماهنگي فروشنده مي بايست 10درصد ارزش كال را قبل از ساعت 12 ظهر يك روز پيش از معامله به حساب معرفي شده از سمت 

فروشنده واريز و اسناد مثبته واريز را براي فروشنده ارسال نمايد. مبلغ پيش پرداخت شده به شرط برنده شدن مشتري به عنوان پيش پرداخت در پروفرماي فروش در 

نظر گرفته خواهد شد.در صورت برنده نشدن مشتري امكان بازگشت پول به مشتري وجود نداشته و مبلغ پرداخت شده نزد فروشنده و در حساب مشتري باقي مي 

ماند تا در خريدهاي آتي مشتري مورد استفاده قرار گيرد.

-5خريداران صرفا مي توانند با نام شركت ثبت شده در خارج از كشور اقدام به خريد نمايند.

-6مقدار و قيمت حواله صادره قطعي بوده.همچنين اخذ مجوزهاي گمركي در مقصد برعهده شركت خريدار است.اظهارنامه گمركي بر عهده فروشنده است.

-7خريدار حق واگذاري تحويل كالي خريداري شده از پتروشيمي بوعلي را به غير ندارد و خود)يا باربري اعلم شده(بايد نسبت به تحويل كال از مجتمع توليدكننده 

اقدام نمايد.

-8پس از گذشت14 روز كاري پس از تاريخ صدور حواله تناژ باقيمانده باطل و در صورتي كه تناژ باقيمانده معادل و يا بيشتر از ظرفيت يك تانكر باشد فروشنده ضمن اخذ 

خسارت عدم برداشت، هزينه هاي مخزن داري به ميزان20دلر.تن)ماهيانه(براي كل تناژ باقيمانده نيز اخذ نموده و هيچ گونه ادعايي از جانب شركت خريدار مورد 

پذيرش نخواهد بود.

-9با توجه به معافيت مالياتي شركت هاي خريدار خارجي، شركت هاي مذكور موظفند كليه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار فروشنده ارائه كنند.

-10مورد معامله اين قرارداد صرفا براي صادرات به خريدار واگذار شده و خريدار مجاز به مصرف، توزيع و فروش در داخل كشور نميباشد.

-11صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز زميني گمركي انجام مي پذيرد. 

-12تسويه به صورت خارج از پاياپاي بوده و صرفا به صورت ارزي است نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت 

ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران  دو روز كاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين آخرين نرخ هاي خريد و فروش روزانه 

اسكناس دلر سامانه مذكوريك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها قرار خواهد گرفت.

-13ارز پرداختي الزاما  درهم امارات و صرفا از طريق بانكهاي خارج از كشور است.نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725است حساب ارزي خارج از كشور متعاقبا و پس از 

انجام معامله و صدور پروفرماي صادراتي اعلم مي گردد.

-14خريدار مي تواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس جهت نمونه برداري از مخازن نمايد.درصورت عدم معرفي بازرس از سوي خريدار ، پس از بارگيري اعتراضي 

در خصوص كيفيت كالي تحويل شده پذيرفته نخواهد شد.

-15صورتحساب فروش بر اساس مقادير تحويلي نهايي توسط فروشنده صادر)با احتساب مقدار مازاد و با كسري تحويل( و با خريدار تسويه حساب نهايي انجام خواهد 

شد.

-16محصول خريداري شده طبق آناليز اميدنامه به خريدار تحويل خواهد شد. مهلت اعلم شكايت در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده توسط خريدارطبق 

دستورالعمل هاي بورس انر ژي است.

-17نحوه حمل به صورت ترانزيت مي باشد. در صورتي كه خريدار بتواند مجوز ترانسشيمنت اخذ نمايد. فروشنده تا حد امكان همكاري لزم را به عمل خواهد آورد.

-18كليه تانكرها ميبايست مطابق قانون گمرك ايران نسبت به انجام توزين اوليه و ثانويه در باسكول گمرك منطقه وي ژه اقتصادي اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ 

نمايند ليكن ملك محاسبه مقدار تحويلي از هرحواله، باسكول شركت پتروشيمي بوعلي خواهد بود.

-19در صورت باقي ماندن مازاد كال در مچينگ بايستي كارگزار فروشنده با هماهنگي تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس نامه اي جهت باز بودن مچينگ تهيه و به 

بورس انرژ ي ارسال نمايد.

-20خريدار موظف است حداكثر يك هفته پس از دريافت پروانه گمركي نسبت به اعلم وصول حواله هاي گمركي از گمرك مقصد اقدام و نتيجه را به فروشنده منعكس 

نمايد.

-21خريدار موظف است يك نماينده جهت امور تشريفات گمركي و پلمپ نمودن مخازن كاميون در محل بارگيري مستقر نمايند.

-22هزينه پلمپ گمركي مخازن كاميون بر عهده خريدار مي باشد.

-23ساير شرايط فروش بر اساس GTC فروشنده خواهد بود و خريدار موظف است همراه پروفرما GTC فروشنده را نيز مهر و امضا شده براي فروشنده ارسال نمايد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 12:10:00

هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ بين الملل

نماد كال

IHHBOCABFC0000631ايساتيس پويا

80123987شرکت پتروشيمی بوعلی سينا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

538.81

نقدي

20

0.01

خير

-0.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/06/31 تحويل کال به حمل کننده در مبدا

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغيير قيمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانيزم مصوب هيئت مدیره بورس انرژی ایران (

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

 300

 1000  4000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 12:10:00

هيدروکربن سنگين پتروشيمی بوعلی سينا در رینگ بين الملل

حداقل خريد 1000تن مي باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد.واريز 10 درصد با  نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ 

هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از 

روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله 

قرار خواهد گرفت. ترم تحويل FCA مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

حداقل خريد 1000تن مي باشد.

مكان تحويل انبار معرفي شده از سوي فروشنده در بندر امام خميني مي باشد. بازار مقصد كليه مقاصد زميني مي باشد.

-1شرايط تحويل به صورت FCA بوده و فروشنده پس از تحويل محصول به خريدار هيچگونه مسئوليتي در قبال نحوه استفاده، حمل ونقل و موارد ديگر ندارد.

-2خريدار موظف است به ازاي هر كيلوگرم مبلغ 1000ر بابت هزينه هاي جانبي)بارگيري، توزين و ...(به شماره حساب 5111111156 بانك ملت به نام شركت 

پتروشيمي بوعلي سينا واريز و فيش واريزي را قبل از بارگيري تانكرها به فروشنده تحويل دهد. 

-3 واريز 10 درصد پيش پرداخت جهت انجام معامله الزامي است.

-4پيش پرداخت 10 درصدي مي تواند به صورت ريالي در داخل ايران و يا با موافقت فروشنده به صورت ارزي خارج از كشور باشد.در صورت تمايل خريدار به پرداخت 

ارزي در خارج از كشور خريدار با هماهنگي فروشنده مي بايست 10درصد ارزش كال را قبل از ساعت 12 ظهر يك روز پيش از معامله به حساب معرفي شده از سمت 

فروشنده واريز و اسناد مثبته واريز را براي فروشنده ارسال نمايد. مبلغ پيش پرداخت شده به شرط برنده شدن مشتري به عنوان پيش پرداخت در پروفرماي فروش در 

نظر گرفته خواهد شد.در صورت برنده نشدن مشتري امكان بازگشت پول به مشتري وجود نداشته و مبلغ پرداخت شده نزد فروشنده و در حساب مشتري باقي مي 

ماند تا در خريدهاي آتي مشتري مورد استفاده قرار گيرد.

-5خريداران صرفا مي توانند با نام شركت ثبت شده در خارج از كشور اقدام به خريد نمايند.

-6مقدار و قيمت حواله صادره قطعي بوده.همچنين اخذ مجوزهاي گمركي در مقصد برعهده شركت خريدار است.اظهارنامه گمركي بر عهده فروشنده است.

-7خريدار حق واگذاري تحويل كالي خريداري شده از پتروشيمي بوعلي را به غير ندارد و خود)يا باربري اعلم شده(بايد نسبت به تحويل كال از مجتمع توليدكننده 

اقدام نمايد.

-8پس از گذشت14 روز كاري پس از تاريخ صدور حواله تناژ باقيمانده باطل و در صورتي كه تناژ باقيمانده معادل و يا بيشتر از ظرفيت يك تانكر باشد فروشنده ضمن اخذ 

خسارت عدم برداشت، هزينه هاي مخزن داري به ميزان20دلر.تن)ماهيانه(براي كل تناژ باقيمانده نيز اخذ نموده و هيچ گونه ادعايي از جانب شركت خريدار مورد 

پذيرش نخواهد بود.

-9با توجه به معافيت مالياتي شركت هاي خريدار خارجي، شركت هاي مذكور موظفند كليه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار فروشنده ارائه كنند.

-10مورد معامله اين قرارداد صرفا براي صادرات به خريدار واگذار شده و خريدار مجاز به مصرف، توزيع و فروش در داخل كشور نميباشد.

-11صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز زميني گمركي انجام مي پذيرد. 

-12تسويه به صورت خارج از پاياپاي بوده و صرفا به صورت ارزي است نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت 

ارز)سنا( متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران  دو روز كاري قبل از روز عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين آخرين نرخ هاي خريد و فروش روزانه 

اسكناس دلر سامانه مذكوريك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها قرار خواهد گرفت.

-13ارز پرداختي الزاما  درهم امارات و صرفا از طريق بانكهاي خارج از كشور است.نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725است حساب ارزي خارج از كشور متعاقبا و پس از 

انجام معامله و صدور پروفرماي صادراتي اعلم مي گردد.

-14خريدار مي تواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس جهت نمونه برداري از مخازن نمايد.درصورت عدم معرفي بازرس از سوي خريدار ، پس از بارگيري اعتراضي 

در خصوص كيفيت كالي تحويل شده پذيرفته نخواهد شد.

-15صورتحساب فروش بر اساس مقادير تحويلي نهايي توسط فروشنده صادر)با احتساب مقدار مازاد و با كسري تحويل( و با خريدار تسويه حساب نهايي انجام خواهد 

شد.

-16محصول خريداري شده طبق آناليز اميدنامه به خريدار تحويل خواهد شد. مهلت اعلم شكايت در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده توسط خريدارطبق 

دستورالعمل هاي بورس انر ژي است.

-17نحوه حمل به صورت ترانزيت مي باشد. در صورتي كه خريدار بتواند مجوز ترانسشيمنت اخذ نمايد. فروشنده تا حد امكان همكاري لزم را به عمل خواهد آورد.

-18كليه تانكرها ميبايست مطابق قانون گمرك ايران نسبت به انجام توزين اوليه و ثانويه در باسكول گمرك منطقه وي ژه اقتصادي اقدام و مجوز خروج از منطقه را اخذ 

نمايند ليكن ملك محاسبه مقدار تحويلي از هرحواله، باسكول شركت پتروشيمي بوعلي خواهد بود.

-19در صورت باقي ماندن مازاد كال در مچينگ بايستي كارگزار فروشنده با هماهنگي تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس نامه اي جهت باز بودن مچينگ تهيه و به 

بورس انرژ ي ارسال نمايد.

-20خريدار موظف است حداكثر يك هفته پس از دريافت پروانه گمركي نسبت به اعلم وصول حواله هاي گمركي از گمرك مقصد اقدام و نتيجه را به فروشنده منعكس 

نمايد.

-21خريدار موظف است يك نماينده جهت امور تشريفات گمركي و پلمپ نمودن مخازن كاميون در محل بارگيري مستقر نمايند.

-22هزينه پلمپ گمركي مخازن كاميون بر عهده خريدار مي باشد.

-23ساير شرايط فروش بر اساس GTC فروشنده خواهد بود و خريدار موظف است همراه پروفرما GTC فروشنده را نيز مهر و امضا شده براي فروشنده ارسال نمايد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWB09M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

595.00

سلف

100

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/01 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل 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

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه

 20000 0

 1000

 1000  20000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعيه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انر  ژي ايران "مورخ960322 در سايت شركت بورس 

انر ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعيه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند.1- ضروري است خريدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس 

نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.2- مصرف كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده  

مي باشند.)ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين مالياتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است ماليات بر ارزش افزوده معامله 

انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب  معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد.3-متقاضيان خريد پيش از اقدام به 

انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمينان از امضاي فرم تسويه خارج 

از پاياپاي توسط فروشنده اطمينان حاصل نمايند.4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نيرو مبني بر اعلم شرايط تامين برق 

متقاضيان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه، متقاضيان جديد )مصرف كنندگان جديد( در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران 

موظف هستند پيش از نخستين معامله برق،اوراق گواهي ظرفيت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نيروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمينه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كليه خريداران پيش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط 

و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.6-.دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يكم مهر ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي مهر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف 

قرارداد بار پايه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخير وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت توليد نيروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWB10M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

605.00

سلف

100

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/01 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل 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

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه

 10000 0

 1000

 1000  10000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعيه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انر  ژي ايران "مورخ960322 در سايت شركت بورس 

انر ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعيه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند.1- ضروري است خريدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس 

نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.2- مصرف كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده  

مي باشند.)ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين مالياتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است ماليات بر ارزش افزوده معامله 

انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب  معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد.3-متقاضيان خريد پيش از اقدام به 

انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمينان از امضاي فرم تسويه خارج 

از پاياپاي توسط فروشنده اطمينان حاصل نمايند.4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نيرو مبني بر اعلم شرايط تامين برق 

متقاضيان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه، متقاضيان جديد )مصرف كنندگان جديد( در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران 

موظف هستند پيش از نخستين معامله برق،اوراق گواهي ظرفيت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نيروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمينه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كليه خريداران پيش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط 

و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.6-.دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يكم مهر ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي مهر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف 

قرارداد بار پايه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخير وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت توليد نيروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWB11M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

590.00

سلف

100

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/01 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل 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

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه

 10000 0

 1000

 1000  10000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعيه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انر  ژي ايران "مورخ960322 در سايت شركت بورس 

انر ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعيه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند.1- ضروري است خريدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس 

نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.2- مصرف كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده  

مي باشند.)ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين مالياتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است ماليات بر ارزش افزوده معامله 

انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب  معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد.3-متقاضيان خريد پيش از اقدام به 

انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمينان از امضاي فرم تسويه خارج 

از پاياپاي توسط فروشنده اطمينان حاصل نمايند.4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نيرو مبني بر اعلم شرايط تامين برق 

متقاضيان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه، متقاضيان جديد )مصرف كنندگان جديد( در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران 

موظف هستند پيش از نخستين معامله برق،اوراق گواهي ظرفيت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نيروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمينه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كليه خريداران پيش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط 

و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.6-.دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يكم مهر ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي مهر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف 

قرارداد بار پايه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخير وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت توليد نيروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:40:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWL00M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

490.00

سلف

100

1.00

خير

-0.00

کم باريداخلي

1400/07/01 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل 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

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه

 15000 0

 1000

 1000  15000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:40:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعيه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انر  ژي ايران "مورخ960322 در سايت شركت بورس 

انر ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعيه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند.1- ضروري است خريدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس 

نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.2- مصرف كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افروده  

مي باشند.)ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين مالياتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است ماليات بر ارزش افزوده معامله 

انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب  معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد.3-متقاضيان خريد پيش از اقدام به 

انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمينان از امضاي فرم تسويه خارج 

از پاياپاي توسط فروشنده اطمينان حاصل نمايند.4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نيرو مبني بر اعلم شرايط تامين برق 

متقاضيان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه، متقاضيان جديد )مصرف كنندگان جديد( در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران 

موظف هستند پيش از نخستين معامله برق،اوراق گواهي ظرفيت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نيروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمينه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كليه خريداران پيش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط 

و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.6-.دوره تحويل به صورت ماهانه از تاريخ يك مهر ماه 1400 تا سي  مهر ماه1400ومطابق با 

بازه ي ساعات كم باري براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف قرارداد كم باري و 9 ساعت 

شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخير وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حساب شماره 0100131417006 بانك 

آينده به نام شركت توليد نيروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:35:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWM00M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

580.00

سلف

100

1.00

خير

-0.00

ميان باريداخلي

1400/07/01 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل 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

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه

 10000 0

 1000

 1000  10000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:35:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعيه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انر  ژي ايران "مورخ960322 در سايت شركت بورس 

انر ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعيه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند.1- ضروري است خريدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس 

نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.2- مصرف كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افروده  

مي باشند.)ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين مالياتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است ماليات بر ارزش افزوده معامله 

انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب  معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد.3-متقاضيان خريد پيش از اقدام به 

انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمينان از امضاي فرم تسويه خارج 

از پاياپاي توسط فروشنده اطمينان حاصل نمايند.4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نيرو مبني بر اعلم شرايط تامين برق 

متقاضيان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه، متقاضيان جديد )مصرف كنندگان جديد( در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران 

موظف هستند پيش از نخستين معامله برق،اوراق گواهي ظرفيت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نيروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمينه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كليه خريداران پيش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط 

و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.6-.دوره تحويل به صورت ماهانه از تاريخ يك مهر ماه 1400 تا سي مهرماه1400ومطابق با بازه 

ي ساعات ميان باري براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف قرارداد ميان باري و 11ساعت 

شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخير وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حساب شماره 0100131417006 بانك 

آينده به نام شركت توليد نيروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:00:00

اکسيژن مایع شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

نماد كال

DOXKVCABEX0000628بانک ملي ايران

80175325شرکت متانول کاوه

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

33,000.00

نقدي

15

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/06/28 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

 315 0

 8

 15  315

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:00:00

اکسيژن مایع شرکت متانول کاوه در رینگ داخلی

نقدي.واريز 10درصد ارزش تقريبي معامله به عنوان پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع عرضه به حساب شماره 4646111135 بانک ملت شعبه بورس کال به نام 

شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه الزامي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

بسته بندي به صورت فله مي باشد.حداقل ميزان خريد 15 تن مي باشد. تسويه قرارداد به صورت نقدي. محل تحويل كال انبار كارخانه متانول كاوه در استان بوشهر, 

دير،گيت مخازن پتروشيمي كاوه مي باشد. شروع بارگيري 2 روز كاري پس از صدور مجوز بارگيري توسط پتروشيمي كاوه مي باشد. مسئوليت معرفي تانكر حمل 

سالم , ايمن و استاندارد و مطابق با قوانين حمل و نقل كشوري براي حمل اكسيژن براي تحويل كال از محل كارخانه پتروشيمي كاوه به عهده خريدار مي باشد. لذا 

در صورت اجبار به تخليه تانكر به دليل هر گونه نقص فني تانكر مبلغ پنجاه ميليون ر هزينه هاي مرتبط با تخليه و خالص سازي مجدد محصول بر عهده خريدار خواهد 

بود. ارائه حداقل مشخصات خريدار شامل : 1كد ملي و كداقتصادي 2- آدرس ، تلفن دفتر و شماره همراه 3- آدرس ، تلفن ، فكس ، كد پستي دفتر مركزي و كارخانه . 

لزم است كليه خريداران نسبت به ارائه مدارك ذيل اقدام نمايند:  1 - ارائه اصل فيش بانكي دال بر واريز وجه ماليات بر ارزش افزوده به حساب بانك تجارت شعبه نادري 

كد شعبه 190 شماره حساب 54422334 و شماره شبا IR590180000000000054422334 و بانك كشاورزي شعبه اقدسيه كد شعبه 4887 شماره حساب 

916659974  و شماره شبا IR510160000000000916659974 به نام شركت متانول كاوه الزامي است. 2- نامه دارندگان امضاي مجاز روي سربرگ شركت خريدار 3- 

نامه معرفي نماينده شركت خريدار روي سربرگ 4- نامه معرفي پيمانكار حمل5-مبلغ1،500،000ر به ازاي هر ماشين بابت هزينه بارگيري و توزين با هماهنگي 

فروشنده با خريداران اخذ مي گردد.. 6-در صورت عدم برداشت كال تا 20 روز تقويمي پس از سررسيد تحويل 3 درصد هزينه جريمه انبارداري روزشمار بصورت نقدي از 

مشتري دريافت گردد.در صورت عدم پرداخت جريمه، كالي خريداري شده تحويل نمي گردد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:40:00

نيتروژن مایع پتروشيمی بوشهر در رینگ داخلی

نماد كال

DLNBRCABEX0000629آرمون بورس

80126739شرکت پتروشيمی بوشهر

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

27,500.00

نقدي

15

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/06/29 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

 150 0

 6

 15  150

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:40:00

نيتروژن مایع پتروشيمی بوشهر در رینگ داخلی

نقدي . واريز ده درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع عرضه به حساب شماره 4646111135بانک ملت شعبه بورس کال بنام شرکت 

سپرده گذاري مرکز اوراق بهادار وتسويه وجوه الزامي ميباشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-1حداقل ميزان خرید 15 تن می باشد. 2- محل تحویل درب کارخانه شرکت پتروشيمی بوشهر و حمل بعهده خریدار است. 3- نماینده خریدار می بایست به موارد 

ایمنی و شرایط بارگيری محصول آشنایی کامل داشته باشد. مسایل ایمنی از قبيل سالم بودن تجهيزات ابزاردقيقی، وسایل بارگيری، شيرهای اطمينان و گواهينامه 

های استاندارد ایمنی رعایت گردد. 4- به اطلع خریداران محصولت پتروشيمی می رساند که مجاز به فروش محصولت خریداری شده در بازار نمی باشند. 5- پس از 

تسویه کامل قرارداد زمان بندی تحویل کال به خریداران اعلم خواهد شد و تحویل کال صرفا طبق زمان بندی اعلم شده فروشنده )پتروشيمی بوشهر( صورت می 

گيرد. 6- در صورت انصراف از حمل محصول خریداری شده 30٪ از مبلغ اصل حواله کسر و مابقی به مشتری مسترد می گردد. 7- در صورت عدم برداشت کال تا 5 روز 

کاری پس از سررسيد تحویل ، 3درصد هزینه انبارداری روزشمار و به صورت نقدی از مشتری دریافت ميگردد و در صورت عدم پرداخت جریمه، کالی خریداری شده 

تحویل نمی گردد. 8- درصورتی که خریدار طی مدت یک ماه از تاریخ صدور مجوز بارگيری پتروشيمی بوشهر نسبت به حمل محصول اقدام ننماید مانده حواله بارگيری 

نشده با تصميم شرکت پتروشيمی بوشهر ابطال خواهد گردید. 9- برای خریداران ارسال مدارک 1.آگهی تاسيس 2.اساسنامه شرکت 3.شناسه ملی شرکت 4.کد 

اقتصادی شرکت 5. آخرین روزنامه رسمی شرکت 6.تکميل فرم تعهدنامه رعایت قانون مبارزه با پولشویی به هنگام ثبت سفارش الزامی می باشد. 10- نرخ اعلمی، 

بدون در نظر گرفتن ماليات و عوارض بر ارزش افزوده بوده و مبلغ مربوط به آن می بایست توسط خریدار به حساب اعلم شده واریز گردد. 11- فيش های مربوطه باید 

به حساب شماره ذیل نزد بانک صادرات شعبه اکباتان کد 13 به نام پتروشيمی بوشهر واریز گردد. مبالغ ماليات بر ارزش افزوده باید در فيش جداگانه و به نام شرکت 

خریدار واریز شود. در غير این صورت فيش واریزی پذیرفته شده نيست و تمامی مسوليت ها بر عهده خریدار می باشد. 

شماره حساب: 0215787081007

IR820190000000215787081007 :شماره شبا



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:20:00

حلل 402 پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

نماد كال

DSVTBCABEX0000631آرمون بورس

80120927شركت پاليش نفت تبريز

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

104,470.00

نقدي

30000

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/06/31 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهليترحداقل 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 ليترليتر

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه ليتر

 900000 0

 30000

 30000  900000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:20:00

حلل 402 پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

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

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-۱فروش فرآورده های نفتی این شرکت منطبق بر قوانين ومقررات روز بازار بورس خواهد بود

-۲ارایه پروانه بهره برداری مرتبط ؛گواهی آخرین بروزرسانی ثبت ماليات بر ارزش افزوده )حاوی کد پستی وشناسه ملی شرکت (وکداقتصادی معتبر و مرتبط توسط 

خریداران الزامی می باشد

۳-۹درصد ماليات بر ارزش افزوده خرید و۱۰۹ ریال به عنوان هزینه توزین وبارگيری به ازای هرکيلوگرم اخذ خواهد شد

-۴ واریز ۱۰درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت الزامی است

-۵ فرآورده های عرضه شده جهت مصارف داخل کشور بوده وهيچگونه مجوز و موافقتی از طرف پالیش نفت تبریز جهت صادرات فرآورده اصلی یا فرآورده های ترکيبی 

واستحصالی از آن صادر نخواهد گردید

-۶ خریداران مکلف به تسویه حساب کامل تمامی پرداخت ها در مهلت قانونی بورس می باشد وعدم تسویه حساب مطابق مقررات بورس مشمول جریمه دیر کرد 

خواهد بود.

-۷ فرآورده های معامله شده فقط به پيمانکاران حمل دارای مجوز از طرف پالیش نفت تبریز قابل تحویل خواهد بود وتغيير پيمانکار حمل پس از اعلم کارگزار و درج آن 

در مفاصاحساب ارسالی به فروشنده ممنوع می باشد

-۸شماره حساب پالیش نفت تبریز جهت واریز ماليات بر ارزش افزوده وهزینه توزین وبارگيری 20177777777601 بانک پارسيان با کد شناسه واریز مشتریان می باشد 

--۹مهلت برداشت فرآورده حداکثر تا 7روز از تاریخ تسویه قرارداد خواهد بود ودر صورت عدم برداشت بموقع هزینه انبارداری  پنج درصد ارزش فرآورده برداشت نشده به 

ازای هر ماه بصورت روز شمار محاسبه و دریافت خواهد گردید.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق دماوند - نيروگاه شهدای پاکدشت 

)دماوند(

نماد كال

DPEPKFWB02M000701بانک دي

80999949)شرکت توليد نيروی برق دماوند - نيروگاه شهدای پاکدشت )دماوند

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

600.00

سلف

100

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/01 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل 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

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه

 35000 0

 1000

 1000  35000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق دماوند - نيروگاه شهدای پاکدشت 

)دماوند(

تسويه خارج از پاياپاي مي باشد

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

شرایط عمومی قرارداد مطابق با "اطلعيه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فيزیکی بورس انرژی ایران" مورخ 960322 در سایت شرکت بورس 

انرژی ایران می باشد. شرایط مذکور جز لینفک  اطلعيه عرضه  بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشد 1-ضروری است خریدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود اطلعات شرکت شامل صاحبان امضای مجاز ،مدیرعامل، کد اقتصادی،شناسه ملی و شماره تماس نماینده را به 

همراه مدارک رسمی به کارگزار فروشنده اعلم نماید 2-مصرف کنندگان نهایی برق، با هماهنگی با فروشنده ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده می 

باشند)ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين مالياتی سنواتی در طول دوره تحویل خواهد بود(لزم به ذکر است خریدار موظف است ماليات بر ارزش افزوده معامله 

انجام شده در بورس انرژی ایران را طی موعد مقرر اعلمی  از سوی فروشنده به حساب معرفی شده توسط فروشنده واریز نماید.3- متقاضيان خرید پيش از اقدام 

به انجام معامله بایستی ضمن کسب اطلع از شرایط تسویه خارج از پایاپای از طریق فروشنده یا کارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمينان از امضا فرم تسویه خارج 

از پایاپای توسط فروشنده اطمينان حاصل نماید. 4-وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100مورخ 951207 وزیر محترم نيرو مبنی بر اعلم شرایط تامين برق 

متقاضيان بالی 5 مگاوات از طریق بورس و قراردادهای دوجانبه ، متقاضيان جدید )مصرف کنندگان جدید(در صورت تمایل به خرید انرژی برق از طریق بورس انرژی ایران 

موظف هستند پيش از نخستين معامله برق، اوراق گواهی ظرفيت را متناسب  با قدرت قراردادی به شرکت برق منطقه ای یا توزیع نيروی برق محل استقرار خود 

ارائه نماید و یا تعهدات لزم را در این زمينه به شرکت مالک شبکه مربوطه ارائه نمایند5-کليه خریداران پيش از شرکت در عرضه بایستی نسبت به کسب اطلع لزم از 

شرایط و نحوه تسویه خارج از پایاپای از کارگزار فروشنده یا فروشنده اقدام نماید 6-دوره تحویل به صورت ماهانه از ساعت 00:00  تاریخ 1مهر ماه سال 1400 تا ساعت 

24:00  تاریخ 30مهر ماه سال 1400 و مطابق با بازه ساعات بار پایه برای نماد منجر به تحویل مهر  ماه اعلمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.)دوره 

مصرف قرارداد بارپایه و 24 ساعت شبانه روز دوره تحویل می باشد)امکان تسویه با تاخير وجود ندارد((.7-خریداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به شماره 

حساب 020 1179930006 نزد بانک دی به نام  شرکت توليد نيروی برق دماوند می باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:20:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWB12M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

616.00

سلف

100

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/01 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل 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

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه

 10000 0

 1000

 1000  10000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:20:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعيه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انر  ژي ايران "مورخ960322 در سايت شركت بورس 

انر ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعيه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند.1- ضروري است خريدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس 

نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.2- مصرف كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده  

مي باشند.)ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين مالياتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است ماليات بر ارزش افزوده معامله 

انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب  معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد.3-متقاضيان خريد پيش از اقدام به 

انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمينان از امضاي فرم تسويه خارج 

از پاياپاي توسط فروشنده اطمينان حاصل نمايند.4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نيرو مبني بر اعلم شرايط تامين برق 

متقاضيان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه، متقاضيان جديد )مصرف كنندگان جديد( در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران 

موظف هستند پيش از نخستين معامله برق،اوراق گواهي ظرفيت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نيروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمينه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كليه خريداران پيش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط 

و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.6-.دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يكم مهر ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي مهر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف 

قرارداد بار پايه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخير وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت توليد نيروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:25:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWB13M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

620.00

سلف

100

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/01 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل 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

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه

 15000 0

 1000

 1000  15000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:25:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعيه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انر  ژي ايران "مورخ960322 در سايت شركت بورس 

انر ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعيه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند.1- ضروري است خريدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس 

نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.2- مصرف كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده  

مي باشند.)ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين مالياتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است ماليات بر ارزش افزوده معامله 

انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب  معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد.3-متقاضيان خريد پيش از اقدام به 

انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمينان از امضاي فرم تسويه خارج 

از پاياپاي توسط فروشنده اطمينان حاصل نمايند.4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نيرو مبني بر اعلم شرايط تامين برق 

متقاضيان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه، متقاضيان جديد )مصرف كنندگان جديد( در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران 

موظف هستند پيش از نخستين معامله برق،اوراق گواهي ظرفيت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نيروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمينه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كليه خريداران پيش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط 

و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.6-.دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يكم مهر ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي مهر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف 

قرارداد بار پايه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخير وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت توليد نيروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:30:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWB14M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

595.00

سلف

100

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/01 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده توليد كننده

مشخصات كال

قيمت پايه

ریال

 حداقل تغيير قيمت سفارش

ریال

نوع معاملهکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل 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

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کيلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه

 10000 0

 1000

 1000  10000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 11:30:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با" اطلعيه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فيزيكي بورس انر  ژي ايران "مورخ960322 در سايت شركت بورس 

انر ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعيه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند.1- ضروري است خريدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلعات شركت شامل اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس 

نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.2- مصرف كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده  

مي باشند.)ماليات بر ارزش افزوده مطابق قوانين مالياتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است ماليات بر ارزش افزوده معامله 

انجام شده در بورس انرژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به حساب  معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد.3-متقاضيان خريد پيش از اقدام به 

انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از پاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمينان از امضاي فرم تسويه خارج 

از پاياپاي توسط فروشنده اطمينان حاصل نمايند.4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نيرو مبني بر اعلم شرايط تامين برق 

متقاضيان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه، متقاضيان جديد )مصرف كنندگان جديد( در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران 

موظف هستند پيش از نخستين معامله برق،اوراق گواهي ظرفيت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نيروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمينه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كليه خريداران پيش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط 

و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.6-.دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يكم مهر ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي مهر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف 

قرارداد بار پايه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخير وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت توليد نيروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:25:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نماد كال

DIGBEFWBEX0000704بانک تجارت

80114194شرکت پتروشيمی بندر امام

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

144,740.00

سلف

10

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/04 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

 300 0

 7

 10  300

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:25:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نقدي .واريز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

*مكان تحويل ماهشهر است*

 *هزينه بارگيري و توزين 280 ر براي هر كيلوگرم مي باشد . به اين مبلغ ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي شود*

-1به منظور رعايت قوانين پولشويي فيش ماليات بر ارزش افزوده بايستي مستقيما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد. واريز هزينه ماليات بر ارزش 

افزوده همزمان با تسويه الزامي است  . در صورت تاخير در پرداخت ماليات و ساير هزينه هاي مرتبط مسئوليت عدم صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبارداري به 

عهده مشتري مي باشد .2-خريداران تا يك هفته بعد از تاريخ تحويل بايد محصول خريداري شده را حمل كنند در غير اينصورت شامل هزينه انبارداري روزانه 3 درصد 

براي هفته دوم و براي هفته سوم به بعد 5 درصد ارزش محصول باقيمانده خواهند شد . هزينه بارگيري و توزين 280 ر براي هر كيلوگرم مي باشد . به اين مبلغ 

ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي شود طبق قانون بودجه كشور در سال 1400ماليات بر ارزش افزوده اخذ ميگردد. 3-خريدار مكلف به واريز ماليات بر ارزش افزوده 

هستند.شركتهاي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي جهت استفاده از معافيت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بايد اسناد لزم شامل:1- گواهي معرفي شركت توسط 

اداره ماليات منطقه 2- گواهي ثبت نام در سازمان امور مالياتي 3- گواهي فعاليت و استقرار در مناطق آزاد تجاري 4- تصوير پروانه بهره برداري 5- آگهي تغييرات آخرين 

روزنامه رسمي شركت 6- آگهي تاسيس را به صورت كپي برابر اصل از طريق كارگزاران خود به عرضه كننده ارسال كنند . كليه كالهاي عرضه شده  فوق در بورس 

مخصوص مصرف در داخل كشور است و خريدار حق صادرات آن را ندارد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:15:00

گاز بوتان صنعتی پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نماد كال

DIBBEFWBEX0000704بانک تجارت

80114194شرکت پتروشيمی بندر امام

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

144,740.00

سلف

10

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/04 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

 300 0

 10

 20  300

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:15:00

گاز بوتان صنعتی پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نقدي .واريز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

*مكان تحويل ماهشهر است*

 *هزينه بارگيري و توزين 280 ر براي هر كيلوگرم مي باشد . به اين مبلغ ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي شود*

-1به منظور رعايت قوانين پولشويي فيش ماليات بر ارزش افزوده بايستي مستقيما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد. واريز هزينه ماليات بر ارزش 

افزوده همزمان با تسويه الزامي است  . در صورت تاخير در پرداخت ماليات و ساير هزينه هاي مرتبط مسئوليت عدم صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبارداري به 

عهده مشتري مي باشد .2-خريداران تا يك هفته بعد از تاريخ تحويل بايد محصول خريداري شده را حمل كنند در غير اينصورت شامل هزينه انبارداري روزانه 3 درصد 

براي هفته دوم و براي هفته سوم به بعد 5 درصد ارزش محصول باقيمانده خواهند شد . هزينه بارگيري و توزين 280 ر براي هر كيلوگرم مي باشد . به اين مبلغ 

ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي شود طبق قانون بودجه كشور در سال 1400ماليات بر ارزش افزوده اخذ ميگردد. 3-خريدار مكلف به واريز ماليات بر ارزش افزوده 

هستند.شركتهاي مستقر در منطقه ويژه اقتصادي جهت استفاده از معافيت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بايد اسناد لزم شامل:1- گواهي معرفي شركت توسط 

اداره ماليات منطقه 2- گواهي ثبت نام در سازمان امور مالياتي 3- گواهي فعاليت و استقرار در مناطق آزاد تجاري 4- تصوير پروانه بهره برداري 5- آگهي تغييرات آخرين 

روزنامه رسمي شركت 6- آگهي تاسيس را به صورت كپي برابر اصل از طريق كارگزاران خود به عرضه كننده ارسال كنند . كليه كالهاي عرضه شده  فوق در بورس 

مخصوص مصرف در داخل كشور است و خريدار حق صادرات آن را ندارد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:05:00

MTBE شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نماد كال

DMEBEFWBEX0000704بانک تجارت

80114194شرکت پتروشيمی بندر امام

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

206,681.00

سلف

20

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/07/04 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

 500 0

 20

 20  500

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:05:00

MTBE شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ داخلی

نقدي .واريز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

*مكان تحويل ماهشهر است*

 *هزينه بارگيري و توزين 280 ر براي هر كيلوگرم مي باشد . به اين مبلغ ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي شود*

-1به منظور رعايت قوانين پولشويي فيش ماليات بر ارزش افزوده بايستي مستقيما از حساب شركت خريدار به حساب مجتمع واريز گردد. واريز هزينه ماليات بر ارزش 

افزوده همزمان با تسويه الزامي است  . در صورت تاخير در پرداخت ماليات و ساير هزينه هاي مرتبط مسئوليت عدم صدور حواله و جريمه هاي ناشي از انبارداري به 

عهده مشتري مي باشد .2-خريداران تا يك هفته بعد از تاريخ تحويل بايد محصول خريداري شده را حمل كنند در غير اينصورت شامل هزينه انبارداري روزانه 3 درصد 

براي هفته دوم و براي هفته سوم به بعد 5 درصد ارزش محصول باقيمانده خواهند شد . هزينه بارگيري و توزين 280 ر براي هر كيلوگرم مي باشد . به اين مبلغ 

ماليات بر ارزش افزوده اضافه مي شود طبق قانون بودجه كشور در سال 1400ماليات بر ارزش افزوده اخذ ميگردد. 3-خريدار مكلف به واريز ماليات بر ارزش افزوده 

هستند.شركتهاي مستقر در منطقه وي ژه اقتصادي جهت استفاده از معافيت پرداخت ماليات بر ارزش افزوده بايد اسناد لزم شامل:1- گواهي معرفي شركت توسط 

اداره ماليات منطقه 2- گواهي ثبت نام در سازمان امور مالياتي 3- گواهي فعاليت و استقرار در مناطق آزاد تجاري 4- تصوير پروانه بهره برداري 5- آگهي تغييرات آخرين 

روزنامه رسمي شركت 6- آگهي تاسيس را به صورت كپي برابر اصل از طريق كارگزاران خود به عرضه كننده ارسال كنند . كليه كالهاي عرضه شده  فوق در بورس 

مخصوص مصرف در داخل كشور است و خريدار حق صادرات آن را ندارد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:10:00

پنتان پاليش نفت آبادان در رينگ داخلي

نماد كال

DPTABCABEX0000628مفيد

80163315شركت پاليش نفت آبادان

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

254,347.00

نقدي

25

1.00

خير

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/06/28 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

 1000 0

 20

 25  1000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/23 10:10:00

پنتان پاليش نفت آبادان در رينگ داخلي

شيوه تسويه به صورت خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه به صورت نقدي وجود ندارد. واريز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت نيم ساعت قبل از شروع 

عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

* محصول عرضه شده ، پنتان با خلوص بالي 98درصد مي باشد كه مطابق آناليز موجود در اميد نامه تحويل خريداران خواهد شد. تسويه به صورت اسناد خارج از 

پاياپاي مي باشد و امكان تسويه به صورت نقدي وجود ندارد.* 1. حلل پنتان عرضه شده از طريق تانكر و بازوي بارگيري تحويل مي گردد و مبناي تحويل وزن توزين 

شده توسط باسكول شركت پاليش نفت آبادان مي باشد و صرفا شركتهاي داراي پروانه بهره برداري مجاز به خريد هستند 2. خريداران مي بايست حداکثر تا تاريخ 

1400.07.28 نسبت به معرفي پيمانکار تحويل گيرنده و مشخصات تانکرهاي بارگيري کننده و تحويل حلل پنتان خريداري شده اقدام نمايند. بديهي است هر مقدار از 

كالي خريداري شده كه پس از سررسيد تحويل كال حمل نگردد مشمول هزينه انبارداري به ازاي حداكثر 5درصد كالي  برداشت نشده خواهد گرديد و چنانچه تا تاريخ 

1400.08.28 كل كال حمل نگردد قرارداد ابطال و علوه بر هزينه ي انبار داري مشمول خسارت ابطال نيز مي گردد. 3.قيمت کال بدون در نظر گرفتن ماليات و عوارض 

بر ارزش افزوده اعلم گرديده و علوه بر مبلغ کال، 9% بابت ماليات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنين به ازاء هر تن مبلغ 109000 ر بابت هزينه هاي جانبي 

)بارگيري و توزين و ...( مي بايست توسط خريدار به حساب شماره 7846522291 و شبا IR030180000000007846522291 بانک تجارت شعبه مرکزي آبادان بنام 

شرکت پاليش نفت آبادان واريز نمايد. 4. در صورت بروز مشكلت عملياتي در شركت پاليش نفت آبادان دوره برداشت از سوي شركت فروشنده قابل تمديد مي 

باشد. 5. شرکت پالش نفت آبادان پس از اتمام فرآيند تحويل پنتان در محدوده ي فنس اين شركت  تعهدي در زمينه آلودگي تانکرهاي حمل محصولت ندارد. 6.تحت 

هيچ شرايطي خريدار مجاز به واگذاري و يا فروش فرآورده خريداري شده به صورت خام به اشخاص ثالث يا صادرات آن نمي باشد. در غير اين صورت نسبت به 

درخواست نهادهاي نظارتي تائيديه اي صادر نخواهد شد.7. لزم است خريداران حداکثر 72 ساعت پس از تسويه وجه معامله خارج از اتاق پاياپاي, هزينه ارزش افزوده 

و هزينه هاي جانبي را به حساب فروشنده واريز نمايند. در صورت عدم واريز هزينه هاي مذکور در موعد تعيين شده اين شرکت مسئوليتي در قبال صدور حواله 

نخواهد داشت.


