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تسويه به صورت شرايطي و از طريق اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. قيمت جهت واريز پيش پرداخت 417.54 دلر مي باشد. واريز 10 

درصد ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت قبل از شروع عرضه 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 عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين 

نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسکناس دلر در سامانه مذکور يک روز کاري قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات
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ملحظات و شرایط ویژه: محل تحویل کال FCA بندرعباس - مخازن انبار نفت شهيد باهنر می باشد .

بند 1- حداقل ميزان خرید 30000 تن می باشد و الزامی است خریدار کل محموله را طی 5 قرارداد 6000 تنی با فرمول یکسان قيمتی خریداری نماید. بدیهی است 

مسئوليت و عواقب عدم رعایت شيوه خرید مذکور بر عهده خریدار و کارگزار خریدار می باشد. انجام امورات لزم جهت صادرات از گمرك و ساير ارگانهاي مسئول بر 

عهده خريدار مي باشد ليکن اظهار گمركي محموله ي خريداري شده به عهده فروشنده می باشد. فقط شرکتهای خارجی مجاز به خرید به این روش می باشند و 

تحت هيچ شرایطی شرکتهای ایرانی مجاز به خرید نيستند. شركتهاي خارجي ملزم به ارائه كد فراگير مي باشند. شركت پالیش نفت کرمانشاه  با توجه به قيمت 

كشف شده در بورس در روز انجام معامله، نسبت به صدور پروفرما اقدام و خريدار موظف به پرداخت بهاي كل معامله به صورت ارزی و نقد و طبق مفاد اطلعيه عرضه 

و پروفرماي صادره مي باشد. تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد. واريز 10 درصد ارزش معامله بعنوان پيش پرداخت قبل از 

شروع عرضه الزامي است .نرخ تسعير ارز بر اساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس 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 خرید و فروش اسکناس دلر سامانه 

مذکور در روز کاری قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها مد نظر قرار خواهد گرفت. 

بند 2- با توجه به اینکه تحویل کال به صورت FCA )مخازن باهنر( می باشد خریدار حداکثر 3 روز کاری پس از تسویه معامله مهلت خواهد داشت کشتی یا کشتی های 

)در صورت عدم پذیرش کشتی اول( خود را )که واجد کليه شرایط و استانداردهای لزم شرکت پالیش نفت کرمانشاه است( به  شرکت پالیش نفت کرمانشاه معرفی 

نماید. پس از تایيد کشتی معرفی شده، بارگيری در زمان بندی مربوط به تحویل کال به خریدار امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که خریدار در مهلت مقرر اقدام به 

برداشت ننماید و یا کشتی معرفی شده خریدار در دوره بارگيری اعلم شده شروع به بارگيری ننماید، شرکت پالیش نفت کرمانشاه ميتواند در صورت صلحدید  

معامله را فسخ نماید و هزینه اجاره یک ماه مخازن معادل 8 دلر به ازای هر تن به علوه 10 درصد ارزش کل قرارداد و کارمزد معاملتی فروشنده را از محل واریزی 

های خریدار برداشت نماید.  لزم به ذکر است خریدار ميبایست قبل از رسيدن کشتی طی نامه رسمی درخواست زمان بارگيری را نماید. بدیهی است تعيين 

LAYCAN و تاریخ بارگيری به عهده فروشنده می باشد و خریدار حق هيچگونه اعتراضی ندارد.

بند 3 - در صورت هرگونه مغایرت، ملک سنجش کال از نظر کميت و کيفيت اسناد ارائه شده توسط پالیشگاه می باشد.

بند 4 - خریدار می بایست به ازای هر تن فراورده 34 دلر  بابت هزینه های جانبی ) حمل و مخزن و شوتينگ و بازرسی فنی ( را به صورت ارزی در مهلت قانونی 

تسویه پرداخت نماید. )لزم به ذکر است این هزینه جزئی از قيمت علی الحساب و نهایی قرارداد می باشد که می بایست به صورت جداگانه توسط خریدار پرداخت 

گردد و مازاد بر قيمت علی الحساب و نهایی قرارداد نمی باشد.( به غير از هزینه هایی که تحت شرایط فروش تحویل FCA به عهده فروشنده می باشد، هرگونه 

عوارض اعم از نوسازی، عوارض گمرکی و مبادی صادراتی و سایر هزینه های بندری بر عهده خریدار می باشد.

بند 5- شيوه تسویه معاملت به صورت شرایطی و در دو مرحله علی الحساب و نهایی انجام می پذیرد. نماینده خریدار جهت عقد قرارداد باید به صورت کتبی به 

فروشنده معرفی شود. در صورت انعقاد قرارداد فی ما بين خریدار و فروشنده و با تائيد فروشنده، فرم درخواست تسویه خارج از پایاپای در معاملت کشف پریميوم 

)مطابق فرمت شرکت سمات( که به امضای طرفين رسيده است، تا 180 روز پس از تاریخ معامله توسط فروشنده به شرکت سمات ارائه می شود. 

تبصره 1 : در صورت عدم ارائه فرم تسویه خارج از پایاپای در معاملت کشف پریميوم طی مهلت تعيين شده، قرارداد منفسخ شده و خسارت ها و کارمزدهای مصوب 

بورس از محل پيش پرداخت خریدار تامين خواهد شد.

تبصره 2 : خریدار موظف است کارمزدهای مصوب بورس )دو سر کارمزد طرف خریدار و فروشنده( را طی 5 روز کاری پس از انجام معامله به شرکت سمات پرداخت 

نماید.

تبصره 3 : در صورت تمدید دوره بارگيری، مهلت ارائه فرم مذکور نيز به همان ميزان تمدید خواهد شد.

تبصره 4 : تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد.

تبصره 5 : در صورت عدم رعایت بندهای اطلعيه عرضه از سوی خریدار و اعلم رسمی فروشنده به شرکت سپرده گذاری مرکزی با اعلم تخطی خریدار از انجام 

تعهدات خود موضوع بندهای 2، 10، 11، 13، 14، 16 قرارداد ابطال و جرائم از محل تضامين و واریزی های خریدار نزد فروشنده  اخذ می گردد.

PLATTS ASIA-PACIFIC.PERSIAN GULF  منتشره در نشریه HSFO180 در کليه مراحل قيمت گذاری کال، قيمت )Quotation( بند 6- مأخذ مظنه قيمتی

MARKETSCAN  موسسه قيمت گذاری PLATTS  می باشد. قيمت مبنا جهت واریز پيش پرداخت و محاسبه کارمزدها بر اساس متوسط آخرین پنج مظنه قيمتی 

موجود در نشریه PLATTS  از تاریخ 06.09.2021 تا 10.09.2021 ) 446.54 دلر( و با کسر دیسکانت 29 دلری برابر 417.54 دلر می باشد.

بند 7 - مينيمم مبلغ مبنای قيمت 359 دلر به ازای هر تن ميباشد این بدان معنا است که در صورتيکه ميانگين قيمت های موجود  در نشریه پلتس ماخذ اشاره شده 

در بند 6 و بر اساس روزهای اشاره شده مبنای قيمتی در بند 11 در خصوص قيمت نهایی،  اگر قيمت کال کمتر از 359 دلر باشد، فاکتور نهایی با حداقل کف تضمينی 

مبنای قيمت )359 دلر( با لحاظ پریميوم کشف شده در بورس محاسبه و تسویه حساب مي-گردد .

بند 8 - خریدار ميبایست 10 درصد ارزش کل محموله را به صورت ارزی و یا در صورت موافقت فروشنده و داشتن شرکت همکار یا نماینده در ایران به صورت ضمانت نامه 

تعهد پرداخت بدون قيد و شرط به حساب معرفی شده پالیشگاه پرداخت نمایند. این مبلغ تا پایان قرارداد به عنوان تضمين برداشت محموله نزد پالیشگاه می ماند.

بند 9 - شرکتهای خارجی که قصد خرید به صورت اعتباری را دارند و برای این منظور از وثيقه گذار داخلی استفاده می-نمایند، در صورت ایجاد مکانيزم و بلمانع بودن 

این امر از سوی بانک های عامل طرفين، می بایستی فرمهای مربوط به رویه مذکور را از کارگزاری فروشنده دریافت نمایند، و تمامی شرایط مندرج در این فرم ها را 

می بایستی به تایيد بانک وثيقه گذار برسانند. شرایط تسویه قرارداد به شرح ذیل می باشد:

 30درصد نقد و به صورت ارزی تا روز دهم هر ماه به حساب مورد معرفی توسط فروشنده

 70درصد به صورت ضمانت نامه تعهد پرداخت با سررسيد 20.01.1401 )مبلغ ضمانت نامه بایستی برابر 85 درصد ارزش 6000 تن محموله اول باشد.(

تبصره 6: در صورتی که بارگيری در زمان مشخص شده بند 11 صورت نگيرد، خریدار ميبایست در صورت اعلم فروشنده نسبت به پرداخت مابه التفاوت 5 مظنه قيمتی 

اعلمی قبل از ليکن )LAYCAN( با قيمت علی الحساب اقدام نماید.

تبصره 7: در صورت درخواست خریدار برای پرداخت وجه ارزی معامله به روش واریز به حساب ارزی خارج از کشور، هزینه های مازاد بر دریافت وجه نقد برای کارسازی 

اعلم شماره حساب از سوی صرافی فروشنده به عهده خریدار می باشد.

بند 10 - خریدار ميبایست حداکثر تا روز دهم هر ماه، 30 درصد ارزش هر محموله 6000 تنی قابل برداشت آن ماه را بر اساس قيمت نهایی مشخص شده ماه قبل و یا 

آخرین 5 مظنه قيمتی ماخذ اشاره شده در بند 6 هرکدام بالتر باشد، به صورت علی الحساب پرداخت و تسویه ماه قبل را نيز انجام نماید در غير این صورت مجوز 

برداشت صادر نمی گردد و کليه عواقب و جرائم و خسارات احتمالی به عهده خریدار می باشد. 

تبصره 8 : در خصوص محموله 6000 تنی اول، مبلغ 30 درصد به صورت ارزی و بر اساس متوسط پنج مظنه قيمتی در نشریه PLATTS   ماخذ اشاره شده در بند 6، از 

تاریخ 06.09.2021 تا 10.09.2021 ) 446.54 دلر( و با لحاظ پریميوم کشف شده در روز معامله محاسبه می گردد و خریدار ميبایست حداکثر طی مدت 5 روز کاری از 

تاریخ انجام معامله نسبت به پرداخت آن اقدام نماید.

بند 11 - دوره برداشت محموله از 20 مهر ماه الی 30 بهمن ماه 1400 می باشد و خریدار ملزم به برداشت ميزان محموله تعيين شده طی هر ماه می باشد. دوره 

برداشت و قيمت گذاری محموله بر اساس ماخذ اشاره شده در بند 6 و سررسيد  تسویه به شرح ذیل می باشد:

دوره بارگيری ماه اول برابر 20 مهر ماه الی 30 مهر ماه 1400 بر اساس برنامه زمانبندی فروشنده:  محموله قابل برداشت 6000 تن - قيمت نهایی بر اساس ميانگين 

قيمت های موجود در نشریه پلتس روزهای 18 الی 22 اکتبر 2021 )برابر با 26 الی 30 مهرماه 1400( و سررسيد تسویه قرارداد نيز تا 20 آبان 1400

دوره بارگيری ماه دوم برابر 10 آبان ماه الی 30 آبان ماه 1400 بر اساس برنامه زمانبندی فروشنده: محموله قابل برداشت 6000 تن - قيمت نهایی بر اساس ميانگين 
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قيمت های موجود در نشریه پلتس روزهای 15 الی 19 نوامبر 2021 )برابر با 24 الی 28 آبان ماه 1400(  و سررسيد تسویه قرارداد نيز تا 20 آذر 1400

دوره بارگيری ماه سوم برابر 1 آذر ماه الی 30 آذر ماه 1400 بر اساس برنامه زمانبندی فروشنده:  محموله قابل برداشت 6000 تن - قيمت نهایی بر اساس ميانگين 

قيمت های موجود در نشریه پلتس روزهای 13 الی 17 دسامبر 2021 )برابر با 22 الی 26 آذر ماه 1400( و سررسيد تسویه قرارداد نيز تا 20 دی 1400

دوره بارگيری ماه چهارم برابر 1 دی ماه الی 30 دی ماه 1400 بر اساس برنامه زمانبندی فروشنده:  محموله قابل برداشت 6000 تن - قيمت نهایی بر اساس ميانگين 

قيمت های موجود در نشریه پلتس روزهای 10 الی 14 ژانویه 2022 )برابر با 20 الی 24 دی ماه 1400( و سررسيد تسویه قرارداد نيز تا 20 بهمن 1400

دوره بارگيری ماه پنجم برابر 1 بهمن ماه الی 30 بهمن ماه 1400 بر اساس برنامه زمانبندی فروشنده: محموله قابل برداشت 6000 تن - قيمت نهایی بر اساس 

ميانگين قيمت های موجود در نشریه پلتس روزهای 14 الی 18 فوریه 2022 )برابر با 25 الی 29 بهمن ماه 1400( و سررسيد تسویه قرارداد نيز تا 19 اسفند 1400

تبصره 9: خریدار ميبایست 70 درصد ارزش هر محموله را به صورت ارزی و حداکثر طی مهلت مشخص شده پرداخت نماید در غير این صورت در صورت صلحدید 

فروشنده موضوع تحویل محموله آن ماه منتفی و  معادل 15 درصد ارزش محموله به عنوان جریمه از محل تضامين و واریزی های خریدار نزد فروشنده اخذ می گردد.

تبصره 10: قيمت مشخص شده در هر ماه جهت کل 6000 تن برداشت شده طی دوره مجاز برداشت 1 تا 30 همان ماه ثابت می باشد، در غير این صورت مطابق بند 

12 اقدام می گردد.

بند 12 -  در صورت عدم برداشت و یا تسویه به موقع محموله توسط خریدار در دوره زمانی تعيين شده، فروشنده مجاز است نسبت به تجدید نظر در قيمت و سایر 

شرایط اقدام نماید. بدین ترتيب در صورتی که BL هر محموله 6000  تنی بعد از روز سی ام هر ماه شمسی صادر گردد، فروشنده می تواند قيمت نهایی را  بر اساس 

ميانگين 5 مظنه قيمتی بعد از BL )با لحاظ روزBL  برابر روز صفر( و یا بر اساس ميانگين قيمت های موجود در نشریه پلتس مربوط به محموله آن ماه اعلمی در بند 11 

هر کدام بالتر باشد قطعی نماید.  

بند 13- در صورتی که هر محموله 6 هزار تنی بعد از روز سی ام هر ماه شمسی بارگيری گردد، خریدار ميبایست به ازای هر تن محموله مبلغ 8 دلر اضافه بابت 

هزینه انبارداری پرداخت نماید.  لزم به ذکر است خریدار ميبایست حداکثر تا روز دهم ماه بعد اقدام به برداشت 6000 تن کال نماید در غير این صورت فروشنده می 

تواند اقدام به ابطال قرارداد نماید و کليه خسارات و جرائم از محل ضمانت نامه ها و پرداختی های خریدار اخذ می گردد.

بند 14 - در صورتی که خریدار نسبت به تعهدات پرداختی طی مهلت های اعلمی اقدام ننماید، فروشنده اختيار دارد موضوع تحویل محموله آن ماه را منتفی کرده و 

معادل 15 درصد ارزش محموله به عنوان جریمه از محل تضامين و واریزی های خریدار نزد فروشنده اخذ می گردد.

بند 15 - در صورتی که رقم اعلم شده در سياهه نهایی بيش از رقم سياهه علی الحساب باشد، خریدار متعهد است کل وجه مابه التفاوت را حداکثر ظرف 5 روز 

تقویمی پس از تاریخ صدور سياهه نهایی به حساب مورد معرفی توسط شرکت پالیش نفت کرمانشاه در سياهه نهایی واریز و به طور کامل تسویه نماید.

بند 16 - خریدار می بایست پس از انجام معامله وکيل و نماینده رسمی ایرانی خود را جهت پيگيری امورات و سپردن تعهدات مالی به فروشنده معرفی نماید، چنانچه 

ميانگين 5 مظنه قيمتی قبل از بارگيری کشتی در ماخذ قيمتی ذکر شده در بند 6 و 11 بيش از قيمت علی الحساب باشد، خریدار می بایست قبل از شروع بارگيری 

کشتی و یا به محض اعلم فروشنده  مابه التفاوت قيمت روز و قيمت علی الحساب را به حساب و یا روش معرفی شده توسط فروشنده بپردازد در غير این صورت 

مجوز بارگيری صادر نمی گردد و شرایط بند 2 حاکم می باشد و همچنين هر گونه خسارت ناشی از دموراژ بر عهده خریداراست.

بند 17 - با توجه به نوسانات قيمت در نشریه، نماینده یا وکيل رسمی خریدار که صادر کننده ضمانت نامه ها می باشد، بایستی به نمایندگی از خریدار در صورت اعلم 

فروشنده و قبل از بارگيری یک چک تضمين به ميزان مبلغ 30 درصد ارزش علی الحساب معامله را در اختيار پالیشگاه قرار دهد.

بند 18 - در صورتی که خریدار در مهلت مقرر وجوه مربوط به ضمانت نامه های خود را به صورت ارزی تسویه ننماید، فروشنده می تواند اقدام به اعمال و تسویه و نقد 

کردن ضمانت نامه ها با نرخ تسعير مدنظر فروشنده و ضبط سایر وجوه و وثایق نزد خود  نماید و همچنين شرکت صادر کننده ضمانت نامه به نمایندگی از سوی خریدار 

)شرکت ایرانی( متعهد به پرداخت تعهدات ارزی و هرگونه پاسخگویی به مراجع ذیصلح می باشد.

بند 19 - در صورتی که به هر دليلی از جمله دلیل عملياتی فروشنده امکان تحویل در هر ماه را نداشته باشد، موضوع تحویل بار در آن ماه منتفی می باشد و 

فروشنده یک ماه را به عنوان ماه جایگزین به خریدار اعلم می نماید و خریدار حق هيچگونه اعتراضی ندارد. در این صورت خریدار ميبایست بر اساس برنامه اعلمی از 

سوی پالیشگاه در بازه 1 الی 30 ماه اعلمی اقدام به برداشت محموله نماید و قيمت گذاری کال نيز بر اساس قيمت های پلتس ماخذ اشاره شده در بند 6، ميانگين 

5 مظنه قيمتی متوالی از روز بيستم الی سی ام ماه اعلمی محاسبه می گردد.

بند 20 - خريدار 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.

بند 21 - شركت هاي خريدار خارجي موظفند كليه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار فروشنده ارايه نمایند.

بند 22 - ميزان گوگرد حداکثر 2.8 درصد وزنی و ویسکوزیته کال در دمای 50 درجه حداکثر 120 سانتی استوکس می باشد.

بند 23 – فروش به صورت FCA مخازن انبار نفت شهيد باهنر بوده و با توجه به اینکه تحویل کال توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه هرمزگان در 

اسکله انبار نفت شهيد باهنر صورت می گيرد، ميزان و ریت تحویل و دیگر ملحظات بر اساس شرایط اعلمی و عملياتی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 

منطقه هرمزگان بوده و خریدار حق هيچگونه اعتراضی ندارد.

بند 24 - شرکت سمات مسئوليتی جهت پرداخت مبلغی فراتر از پيش پرداخت دریافتی از خریدار و همچنين اقدامی خارج از موارد مقرر در دستورالعمل ثبت و سپرده 

گذاری کال و اوراق بهادار قابل معامله و تسویه و پایاپای معاملت در بورس انرژی ایران نخواهد داشت.

بند 25 – کل حجم هر محموله 6000 تنی ميبایست طی یک مرحله بارگيری گردد. در صورت قبول کليه شرایط فروشنده از سوی خریدار و موافقت فروشنده امکان 

افزایش دفعات بارگيری وجود دارد.

بند 26 - هر گونه عواقب ناشي از عدم اجراي بندهاي فوق بر عهده خريداران مي باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 12:00:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل
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بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 12:00:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل

 قيمت جهت واريز پيش پرداخت 653 دلر بر تن -تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد 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 اينترنتيwww.sanarate.ir دو روز كاري قبل از 

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

معامله قرار خواهد گرفت واريز 10 درصد پيش پرداخت جهت انجام معامله الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

) حداقل ميزان خريد 42،000 تن( -)مكان تحويل CFR جنوب چين (-) زمان تحويل 12-17 اكتبر(

 -1صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز دريايي گمركي انجام مي شود . اعلم مقصد صادرات توسط خريدار الزامي است .

-2محل تحويل يك بندر تخليه در جنوب چين است و ديسكانت فوب تنها براي يك بندر در جنوب است  . در صورت اضافه شدن بنادر تخليه در جنوب و ميانه چين ، به ازاي 

هر بندر 5 دلر-تن  و در صورت اضافه شدن بندر تخليه در شمال چين 8 دلر-تن به قيمت پايه اضافه مي شود.

)Range of Chinede Port :South)below LAT25(-Mid )between LAT 25 to 32)Shanghai((-North)aboveLAT32 including lianyungang

-3صدور پروفرما ي هر محموله بر اساس 110 درصد ارزش محموله خواهد بود 

-4واريز 10% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت  قبل از شروع عرضه الزامي است.وجه پيش پرداخت پس از تسويه نهايي با كسر كارمزد هاي قانوني عودت داده 

مي شود .

-5پرداخت 10درصد براساس پروفرما در دوره اعتبار آن  و مابقي يك هفته قبل از ورود كشتي به اولين بندر تخليه در چين . در صورتي كه خريدار از برداشت محموله 

انصراف دهد جرايم از محل پيش پرداخت كسر خواهد شد   

-6نحوه تسويه به صورت خارج از پاياپاي و صرفا به صورت ارزي مي باشد . لذا كليه تصميمات خريد و تسويه ارزي به عهده خريدار است .

-7خريدار مي بايست ارزش معامله را ظرف مهلت مقرر به حساب هاي اعلمي مورد تاييد فروشنده واريز و اصل سويفت را به فروشنده تحويل نمايد . حساب ارزي 

خارج از كشور متعاقبا اعلم مي شود 

 -8ارز پرداختي الزاما يورو يا درهم و صرفا از طريق بانك هاي خارج از كشور است . نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725 است . همچنين ارز يورو بر اساس نرخ ECB و 5روز 

بعد از NOR كشتي در اولين بندر تخليه مي باشد . در صورتي كه روز مبنا تعطيل باشد ،ملك  قيمت آخرين نرخ موجود خواهد بود . پرداخت به بانك كونلون قابل قبول 

نمي باشد 

-9 قيمت جهت تسويه نهايي بر اساس نرخ CP Saudi Aramco  ماه تخليه اولين NOR در اولين بندر به اضافه پريميوم ديسكانت كشف شده با تلورانس 10 درصد در 

زمان انجام معامله مي باشد .

-10 قيمت مبنا جهت واریز پيش پرداخت براساس آخرين نرخ CP Saudi Aramco  قبل از اطلعيه عرضه جاري است

-11محصول عرضه شده شامل30 درصد بوتان و 70 درصد پروپان با تلورانس 10 درصد به اختيار فروشنده است 

-12نرخ ارز جهت واريز پيش پرداخت :مياگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا(متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس 

اينترنتي www.sanarate.irدو روز كاري قبل از روز عرضه .

-13نرخ ارز جهت محاسبه كارمزدها و ارزش علي الحساب معامله ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه نظارت ارز )سنا( يك روز كاري قبل از روز 

معامله مي باشد .

-14اظهار گمركي،اخذ مجوزهاي گمركي لزم در مقصد به عهده شركت خريدار مي باشد .

-15با 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 

و اقدامات ثبت را انجام دهند 

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

دستورالعمل بورس انرژي ايران مي باشد

17 -خريدار 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 

-18تلورانس مقدار تحويل + - 10 درصد با موافقت فروشنده امكان پذير است 

-19لي تايم تخليه در بندر اول 48+6 ساعت و بندر دوم 12+6 ساعت و دموراژ 55 هزار دلر در روز خواهد بود

-20قوانين اينكوترمز2010 و GTC شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس قابل اعمال مي باشد
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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

 42000 0
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 4200  42000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 12:10:00

گاز مایع صنعتی پتروشيمی بندرامام در رینگ بين الملل

 قيمت جهت واريز پيش پرداخت 585 دلر بر تن -تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد 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 اينترنتيwww.sanarate.ir دو روز كاري قبل از 

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

معامله قرار خواهد گرفت واريز 10 درصد پيش پرداخت جهت انجام معامله الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

) حداقل ميزان خريد 4،200 تن( -)مكان FOB بندرامام (-

 -1صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز دريايي گمركي انجام مي شود . اعلم مقصد صادرات توسط خريدار الزامي است .

-2زمان تحويل كال پس از دريافت وجه بين 7 تا 10 روز كاري خواهد بود 

-3صدور پروفرما ي هر محموله بر اساس 110 درصد ارزش محمو له خواهد بود 

-4واريز 10% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت  قبل از شروع عرضه الزامي است.وجه پيش پرداخت پس از تسويه نهايي با كسر كارمزد هاي قانوني عودت داده 

مي شود .

-5پرداخت 10درصد براساس پروفرما در دوره اعتبار آن  و مابقي سه روز كاري قبل از ورود كشتي به بندر بارگيري  در صورتي كه خريدار از برداشت محموله انصراف 

دهد جرايم از محل پيش پرداخت كسر خواهد شد  

-6نحوه تسويه به صورت خارج از پاياپاي و صرفا به صورت ارزي مي باشد . لذا كليه تصميمات خريد و تسويه ارزي به عهده خريدار است .

-7خريدار مي بايست ارزش معامله را ظرف مهلت مقرر به حساب هاي اعلمي مورد تاييد فروشنده واريز و اصل سويفت را به فروشنده تحويل نمايد . حساب ارزي 

خارج از كشور متعاقبا اعلم مي شود 

 -8ارز پرداختي الزاما يورو يا درهم و صرفا از طريق بانك هاي خارج از كشور است . نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725 است . همچنين ارز يورو بر اساس نرخ ECB روز 

پرداخت مي باشد  . در صورتي كه روز پرداخت نرخ موجود نباشد ،ملك  قيمت آخرين نرخ موجود خواهد بود . پرداخت به بانك كونلون قابل قبول نمي باشد.

-9 قيمت جهت تسويه نهايي بر اساس نرخ گاز مايع CP Saudi Aramco  ماه بارگيري به اضافه پريميوم ديسكانت كشف شده در زمان انجام معامله مي باشد  

-10 قيمت مبنا جهت واریز پيش پرداخت براساس آخرين نرخ  گاز مايع CP Saudi Aramco  قبل از اطلعيه عرضه جاري است

-11محصول عرضه شده شامل30 درصد بوتان و 70 درصد پروپان با +- 10 درصد به اختيار فروشنده است تغيير نسبت بارگيري در صورت تاييد توليد كننده قابل تغيير 

خواهد بود 

-12نرخ ارز جهت واريز پيش پرداخت :مياگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا(متعلق به بانك مركزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس 

اينترنتي www.sanarate.irدو روز كاري قبل از روز عرضه

-13نرخ ارز جهت محاسبه كارمزدها و ارزش علي الحساب معامله ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه نظارت ارز )سنا( يك روز كاري قبل از روز 

معامله مي باشد .

-14اظهار گمركي،اخذ مجوزهاي گمركي لزم در مقصد به عهده شركت خريدار مي باشد .

-15با 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 

و اقدامات ثبت را انجام دهند 

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

دستورالعمل بورس انرژي ايران مي باشد

17 -خريدار 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 

-18تلورانس مقدار تحويل + - 10 درصد با موافقت فروشنده امكان پذير است 

-19مشتري متعهد به معرفي كشتي با ددويت DWTبالي7،000 تن و از نوع سرد و نيمه سرد مشروط به تاييد ترمينال بارگيري مي باشد 

-20قوانين اينكوترمز2010 و GTC شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس قابل اعمال مي باشد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 12:20:00

گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

نماد كال

ILGPRPRBFS0000703بانک مسکن

80122748شرکت پتروشيمی پارس

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

-75.00

کشف پريميوم

4200

0.01

خير

-665.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/07/03 فوب عسلويه

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

 42000 0

 1680

 4200  42000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 12:20:00

گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

محل تحويل عسلويه ميباشد.تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد.واريز 10% پيش پرداخت جهت انجام معامله 

الزاميست.قيمت جهت واريز پيش پرداخت 590دلرميباشد. نرخ تسعير ارز براساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق 

به بانك مركزي ج.ا.ا. به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسكناس دلر 

سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت .

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

* حداقل مقدار خريد براي هر خريدار 4200بوده و ميزان كلي خريد ميبايستي ضريبي از آن باشد*

-صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز دريايي گمركي انجام مي شود.اعلم مقصد صادرات توسط خريدار الزامي است.

-زمان تحويل كال پس از دريافت وجه بين 7تا 10روز كاري خواهد بود.

-1 صدور پروفرماي هر محموله براساس 110درصد ارزش محموله خواهد بود.

-2  واريز 10% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است.وجه پيش پرداخت پس از تسويه نهايي با كسركارمزد هاي قانوني عودت داده 

مي شود.

-3پرداخت 10% براساس پروفرما دردوره اعتبار آن و مابقي سه روز كاري قبل از ورود كشتي به اولين بندر بارگيري در صورتي كه خريدار از برداشت محموله انصراف 

دهد جرايم از محل پيش پرداخت كسرخواهدشد.

-4نحوه تسويه به صورت خارج از پاياپاي و صرفا به صورت ارزي مي باشد.لذا كليه تصميمات خريد و تسويه ارزي به عهده خريدار است.

-5خريدار مي بايست ارزش معامله را ظرف مهلت مقرر به حساب هاي اعلمي مورد تاييد فروشنده واريز و اصل سويفت را به فروشنده تحويل نمايد.حساب ارزي 

خارج ازكشور متعاقبا اعلم مي شود.

-6ارز پرداختي الزاما يورو يادرهم و صرفا از طريق بانك هاي خارج از كشور است.نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725 است. همچنين ارز يورو براساس نرخ  ECB روز 

پرداخت می باشد در صورتی که روزپرداخت نرخ موجود نباشد ملک قيمت اخرین نرخ موجود خواهد بود .پرداخت به بانك كونلون قابل قبول نمي باشد.

-7قيمت جهت تسويه نهايي براساس نرخ گاز مایع CP SAUDI ARAMCO ماه بارگيری به اضافه پريميوم \ديسكانت كشف شده در زمان انجام معامله مي باشد.

-8قيمت مبنا جهت واريز پيش پرداخت براساس آخرين نرخ گاز مایع CP SAUDI ARAMCO قبل از اطلعيه عرضه جاري است.

-9محصول عرضه شده شامل 30درصد بوتان و 70درصد پروپان با تلرانس 10درصد به اختيار فروشنده است.تغيير نسبت بارگيري در صورت تاييد توليدكننده قابل تغيير 

خواهد بود.

-10نرخ ارز جهت واريز پيش پرداخت :ميانگين نرخ هاي ريد 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.

-11نرخ ارز جهت محاسبه كارمزدها و ارزش علي الحساب معامله ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه نظارت ارز)سنا(  يك روز كاري قبل از روز 

معامله مي باشد.

-12اظهارگمركي اخذ مجوز هاي گمركي لزم در مقصد به عهده شركت خريدار مي باشد.

-13باتوجه به معافيت هاي مالياتي شركت هاي خريدار خارجي شركت هاي مذكور موظفند كليه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار فروشنده ارايه و 

اقدامات ثبت را انجام دهند .

-14محصول خريداري شده طبق آناليز اميدنامه به خريدار تحويل خواهد شد.مهلت اعلم شكايت در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده توسط خريدار طبق 

دستورالعمل بورس انرژي مي باشد. 

-15خريدار مي تواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس نمايد.در صورت عدم معرفي بازرس از سوس خريدار گزارش بازرس فروشنده مبناي عمل خواهد بود و 

اعتراضي پذيرفته نخواهد شد.

-16تلورانس مقدار تحويل +-10درصد با موافقت فروشنده امكان پذير است.

-17مشتري متعهد به معرفي كشتي باددويت DWT بالي 7000تن و از نوع سرد و نيمه سرد مشروط به تاييد ترمينال مي باشد.

-18قوانين اينكو ترمز 2010 و GTC شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس قابل اعمال مي باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 10:00:00

پنتان پلس پتروشيمی پارس در رینگ داخلی

نماد كال

DPLPRCABEX0000629بانک مسکن

80122748شرکت پتروشيمی پارس

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

118,491.00

نقدي

22

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

 1012 0

 44

 88  1012

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 10:00:00

پنتان پلس پتروشيمی پارس در رینگ داخلی

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

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

-1 ماليات بر ارزش افزوده) مطابق قوانين سال 1400( به قيمت فروش تعلق مي گيرد. واريز وجوه ماليات بر ارزش افزوده مي بايست به صورت همزمان با واريز وجه 

ارزش كال صورت گيرد و كليه فيش هاي واريزي بايستي به نام خريدار كال باشد در غير اينصورت عواقب تاخير در صدور حواله بر عهده مشتري است.

-2 ارائه كد اقتصادي جديد و كارت ملي براي كليه خريداران الزاميست و صدور حواله مشروط به ارائه آن مي باشد.

-3 كال جهت مصرف در داخل كشور عرضه مي گردد و خريدار حق صادرات ندارد.

-4 بارگيري توسط تانكرهاي داراي مخازن خاص تحت فشار با قابليت بارگيري از كنار صورت مي پذيرد و شركتهاي خريدار نيز بايد داراي مخازن مذكور جهت نگهداري 

محصول باشند.

-5 در صورتي كه در زمان تحويل كال به دليل شرايط بارگيري مقادير تحويلي بيشتر يا كمتر از ميزان مجاز براي مايعات نسبت به مقادير مندرج در حواله باشد 

صورتحساب بر اساس مقادير تحويلي تنظيم و با خريدار تسويه خواهد شد.

-6 مهلت اعتبار حواله هاي صادره به مدت يك ماه مي باشد.

-7 شركت پتروشيمي پارس براي صدور حواله و تحويل كال به خريداراني كه كد اشتراك آنها توسط سازمان حمايت، وزارت صنايع ... مسدود اعلم شده هيچگونه 

مسئوليتي ندارد و در اين صورت كليه هزينه هاي مرتبط به عهده خريدار مي باشد.

-8 دارا بودن پروانه بهره برداري مرتبط فعال جهت خريد كال در زمان عرضه در بورس و همچنين از طريق مچينگ الزامي است.

*اين محصول غير بهين ياب است.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 12:15:00

MTBE شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل

نماد كال

IMEBECABFC0000631بانک تجارت

80114194شرکت پتروشيمی بندر امام

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

780.00

نقدي

100

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 

1400/06/24 12:15:00

MTBE شرکت پتروشيمی بندر امام در رینگ بين الملل

تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد 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 اينترنتيwww.sanarate.ir دو روز كاري قبل از عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي 

خريد و فروش روزانه اسكناس دلر سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت واريز 10 درصد پيش پرداخت 

جهت انجام معامله الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

**مكان تحويلFCAبندرامام -حداقل ميزان خريد 500 تن ** 

** جهت ارسال به كليه مقاصد زميني **

**چك ليست بازرسي در ضميمه**

**تسويه به صورت خارج از پاياپاي بوده و صرفا به صورت ارزي است**

-1شرايط تحويل به صورت FCA BIPC COMPLEXبوده و فروشنده پس از تحويل محصول به خريدار هيچ گونه مسئوليتي در قبال نحوه استفاده ، حمل و نقل و موارد ديگر 

ندارد 

-2مقدار و قيمت حواله صادره قطعي مي باشدو مقصد كال كليه مقاصد زميني مي باشد . همچنين اخذ مجوزهاي گمركي در مقصد بر عهده شركت خريدار است 

.اظهارنامه گمركي بر عهده فروشنده است 

-3خريدار حق واگداري تحويل كالي خريداري شده از پتروشيمي بندرامام را به غير ندارد و خود )باباربري اعلم شده (بايد نسبت به تحويل كال از مجتمع توليد كننده 

اقدام نمايد 

-4خريدار بايد حداكثر ظرف مدت 30 روز از تاريخ صدور حواله خريداري شده محصول را برداشت كند و در صورتيكه در موعد مقرر اقدام به برداشت كامل حواله ننمايد 

فروشنده مختار به ابطال باقي مانده حواله است .در صورت تاخير در برداشت محصول طي مدت مقرر و عدم ابطال بعد از مدت 30روز ، هزينه انبارداري و  جبران 

خسارت تاخير در بر داشت به مبلغ 20 دلر -تن )ماهيانه ( از خريدار اخذ يا از حواله كسر خواهد شد 

-5با 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 .

-6مورد معامله اين قرارداد صرفا براي صادرات به خريدار واگذار شده و خريدار مجاز به مصرف ، توزيع و فروش در داخل كشور نمي باشد

-7صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز زميني ، گمركي انجام مي پذيرد

-8تسويه به صورت اسناد 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 مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت . واريز 10 درصد پيش پرداخت جهت انجام معامله 

الزامي است

-9صورتحساب فروش بر اساس مقادير تحويلي نهايي توسط فروشنده صادر )با احتساب مقدار مازاد و يا كسري تحويل ( و با خريدار تسويه حساب نهايي انجام خواهد 

شد 

-10ارز پرداختي الزاما درهم و صرفا از طريق بانك هاي خارج از كشور است . نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725 است . و مشخصات حساب پس از انجام معامله و صدور 

پروفرما اعلم مي گردد  

-11خريدار مي تواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس جهت نمونه برداري از مخازن نمايد در صورت عدم معرفي بازرس از سوي خريدار ، پس از بارگيري اعتراضي 

در خصوص كيفيت كالي تحويل شده پذيرفته نخواهد شد 

-12خريدار موظف است حداكثر يك هفته پس از دريافت پروانه گمركي نسبت به اعلم وصول حواله گمركي از گمرك مقصد اقدام و نتيجه را به فروشنده منعكس نمايد 

-13 خريدار موظف است يك نماينده جهت امور تشريفات گمركي و پلمپ نمودن مخازن كاميون در محل بارگيري مستقر نمايد 

-14 ساير شرايط فروش بر اساس GTC فروشنده خواهد بود 

-15محصول خريداري شده طبق آناليز اميدنامه به خريدار تحويل خواهد شد .مهلت اعلم شكايت در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده توسط خريدار طبق 

دستورالعمل بورس انرژي ايران مي باشد

-16در صورت باقي ماندن مازاد كال در مچينگ بايستي كارگزار فروشنده با هماهنگي تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس نامه ايي جهت باز بودن مچينگ تهيه و 

بورس انر  ژي ارسال نمايد 

-17كليه تانكرها مي بايست  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 بندرامام خواهد بود 

-18خريدار متعهد مي گردد نسبت به رسال تانكر هاي استاندار مطابق با چك ليست بازرسي پتروشيمي بندرامام )كه در پيوست قرارداد ( اقدام نمايد .در غير 

اينصورت مسئوليت بر گشت تانكرهاي غير استاندارد و عدم بر داشت در بازه مهلت داده شده به عهده خريدار خواهد بود 

-19 هزينه بارگيري و توزين 280 ر براي هر كيلوگرم مي باشد و خريدار مو ظف است هزينه هاي بارگيري و توزين را به شماره حساب پتروشيمي بندرامام )كه از 

طريق شركت تجارت صنعت اعلم مي گردد ( واريز و فيش واريزي را قبل از بارگيري تانكر ها به فروشنده تحويل دهد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 12:35:00

گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

نماد كال

ILGPRPRBCC0000703بانک مسکن

80122748شرکت پتروشيمی پارس

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

-12.00

کشف پريميوم

4200

0.01

خير

-665.00

فله/بار پايهبين الملل

1400/07/03 CFR چين

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

 42000 0

 1680

 4200  42000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 12:35:00

گازمایع پتروشيمی پارس در رینگ بين الملل

محل تحويل جنوب چين ميباشد.تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه نقدي وجود ندارد.واريز 10% پيش پرداخت جهت انجام معامله 

الزاميست.قيمت جهت واريز پيش پرداخت 653دلر ميباشد. نرخ تسعير ارز براساس ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق 

به بانك مركزي ج.ا.ا. به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز كاري قبل از عرضه جهت واريز پيش پرداخت و ميانگين نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسكناس دلر 

سامانه مذكور يك روز كاري قبل از معامله جهت محاسبه كارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت .

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

* حداقل مقدار خريد براي هر خريدار 42000بوده و ميزان كلي خريد ميبايستي ضريبي از آن باشد*

سررسيدتحويل كال  2-5اكتبر مي باشد

-صادرات تنها از طريق مرزهاي مجاز دريايي گمركي انجام مي شود.اعلم مقصد صادرات توسط خريدار الزامي است.

-محل تحويل يك بندرتخليه درجنوب چين است و ديسكانت فوق تنها براي يك بندر درجنوب است.درصورت اضافه شدن بنادرتخليه درجنوب و ميانه چين به ازاي هربندر 

5دلر\تن ودرصورت اضافه شدن بندرتخليه درشمال چين 8دلر\تن به قيمت پايه اضافه مي شود.

)Range of Chinede Port :South)below LAT25(-Mid )between LAT 25 to 32)Shanghai((-North)aboveLAT32 including lianyungang

-1 صدور پروفرماي هر محموله براساس 110درصد ارزش محموله خواهد بود.

-2  واريز 10% ارزش معامله به عنوان پيش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است.وجه پيش پرداخت پس از تسويه نهايي با كسركارمزد هاي قانوني عودت داده 

مي شود.

-3پرداخت 10% براساس پروفرما دردوره اعتبار آن و مابقي يك هفته قبل از ورود كشتي به اولين بندر تخليه در چين در صورتي كه خريدار از برداشت محموله انصراف 

دهد جرايم از محل پيش پرداخت كسرخواهدشد.

-4نحوه تسويه به صورت خارج از پاياپاي و صرفا به صورت ارزي مي باشد.لذا كليه تصميمات خريد و تسويه ارزي به عهده خريدار است.

-5خريدار مي بايست ارزش معامله را ظرف مهلت مقرر به حساب هاي اعلمي مورد تاييد فروشنده واريز و اصل سويفت را به فروشنده تحويل نمايد.حساب ارزي 

خارج ازكشور متعاقبا اعلم مي شود.

-6ارز پرداختي الزاما يورو يادرهم و صرفا از طريق بانك هاي خارج از كشور است.نرخ تبديل دلر به درهم 3.6725 است. همچنين ارز يورو براساس نرخ ECB و 5روز 

بعداز NOR كشتي در اولين بندرتخليه مي باشد.درصورتي كه روز مبنا تعطيل باشد.ملك قيمت آخرين نرخ موجود خواهد بود .پرداخت به بانك كونلون قابل قبول نمي 

باشد.

-7قيمت جهت تسويه نهايي براساس نرخ CP SAUDI ARAMCO ماه تخليه اولين NOR دراولين بندر به اضافه پريميوم \ديسكانت كشف شده با تلرانس 10درصد در 

زمان انجام معامله مي باشد.

-8قيمت مبنا جهت واري پيش پرداخت براساس آخرين نرخ CP SAUDI ARAMCO قبل از اطلعيه عرضه جاري است.

-9محصول عرضه شده شامل 30درصد بوتان و 70درصد پروپان با تلرانس 10درصد به اختيار فروشنده است.

-10نرخ ارز جهت واريز پيش پرداخت :ميانگين نرخ هاي ريد 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.

-11نرخ ارز جهت محاسبه كارمزدها و ارزش علي الحساب معامله ميانگين نرخ هاي خريد و فروش اسكناس دلر سامانه نظارت ارز)سنا(  يك روز كاري قبل از روز 

معامله مي باشد.

-12اظهارگمركي اخذ مجوز هاي گمركي لزم در مقصد به عهده شركت خريدار مي باشد.

-13باتوجه به معافيت هاي مالياتي شركت هاي خريدار خارجي شركت هاي مذكور موظفند كليه مستندات ثبت شركت در خارج از كشور را به كارگزار فروشنده ارايه و 

اقدامات ثبت را انجام دهند .

-14محصول خريداري شده طبق آناليز اميدنامه به خريدار تحويل خواهد شد.مهلت اعلم شكايت در خصوص كميت و كيفيت محصول تحويل شده توسط خريدار طبق 

دستورالعمل بورس انرژي مي باشد. 

-15خريدار مي تعواند به هزينه خود اقدام به معرفي بازرس نمايد.در صورت عدم معرفي بازرس از سوس خريدار گزارش بازرس فروشنده مبناي عمل خواهد بود و 

اعتراضي پذيرفته نخواهد بود.

-16تلورانس مقدار تحويل +-10درصد با موافقت فروشنده امكان پذير است.

-17لي تايم تخليه در بندر اول 48+6 ساعت و بندر دوم 12+6 ساعت و دموراژ55 هزار دلر در روز خواهد بود.

-18قوانين اينكو ترمز 2010 و GTC شركت تجارت صنعت پتروشيمي خليج فارس قابل اعمال مي باشد.
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فرم اطلعيه عرضه
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برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB00M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

600.00

نقدي

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 

1400/06/24 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 

1400/06/24 11:25:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB01M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

595.00

نقدي

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 

1400/06/24 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 

1400/06/24 11:30:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAL00M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

600.00

نقدي

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

 10000 0

 1000

 1000  10000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 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 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 

1400/06/24 11:40:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAP00M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

600.00

نقدي

100

1.00

خير

-0.00

پرباريداخلي

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 

1400/06/24 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 مهرماه1400ومطابق با بازه 

ي ساعات پرباري براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف قرارداد پر باري و 4ساعت 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 

1400/06/24 11:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB03M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

595.00

نقدي

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 

1400/06/24 11:00:00

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 

1400/06/24 11:50:00

برق نيروگاه رودشور - شرکت توليدی آرین ماهتاب گستر

نماد كال

DPEROCAB00M000701بانک صنعت و معدن

80999836نيروگاه رودشور - شرکت توليدی آرین ماهتاب گستر

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

1,000.00

نقدي

50

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

 100000 0

 500

 500  100000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 11:50:00

برق نيروگاه رودشور - شرکت توليدی آرین ماهتاب گستر

تسويه به صورت خارج از پاياپاي) امكان تسويه نقدي وجود دارد(- واريز 7 درصد پبش پرداخت  قبل از شروع عرضه الزاميست.

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 "مورخ 960322 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 باشد.1- مبناي پيش پرداخت 

معامله  7 درصد قيمت پايه اعلمي از سوي فروشنده مي باشد. 2- ضروري است خريدار بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود ، اطلعات شركت شامل 

اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي،شنا سه ملي و شماره تماس نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.3- 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 خواهد بود( 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.4- متقاضيان خريد پيش از اقدام به انجام معامله و واريز پيش پرداخت بايستي با 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.5- 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 ارایه نمايد.6-كليه خريداران پيش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع لزم از شرايط و نحوه تسويه خارج از پاياپاي از 

كارگزار فروشنده يا فروشنده اقدام نمايند.7-دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00  تاریخ 1 مهر ماه سال 1400 تا ساعت 24:00 تاريخ 30 مهر ماه سال 1400 و 

مطابق با بازه ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل مهر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه برق ايران ميباشد. دوره مصرف قرارداد بار پايه و 24 ساعت شبانه 

روز در دوره تحويل مي باشد .امكان تسويه با تاخير وجود ندارد. 8-خريداران موظف به پرداخت ماليات بر ارزش افزوده به حساب شماره 0103899094003 نزد بانك ملي 

به نام نيروگاه رودشور-شركت توليدي آرين ماهتاب گستر مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 11:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB04M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

594.00

نقدي

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 

1400/06/24 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 

1400/06/24 11:45:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا - دوجانبه

نماد كال

DPEPDCAB05M000701آگاه

80999982برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

578.00

نقدي

50

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

 500

 500  10000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 11:45:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا - دوجانبه

تسويه خارج از پاياپاي )امكان تسويه نقدي وجود دارد(-واريز 7 درصد پيش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است.

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-مبناي پيش پرداخت 

معامله 7 درصد قيمت پايه اعلمي از سوي فروشنده مي باشد2- 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.3- 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.4-متقاضيان خريد پيش از اقدام به انجام معامله و واريز پيش پرداخت 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.5- 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. 6-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.7-.دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ اول مهرماه 1400 تا ساعت 24:00 سي ام مهرماه 1400 و 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 24ساعت شبانه روز در 

دوره تحويل مي باشد .) امكان تسويه با تاخير وجود ندارد(.8- ثبت سفارش خريد در اين عرضه صرفا توسط خريداران مورد تاييد عرضه كننده امكان پذير است. درصورت 

واريز پيش پرداخت توسط ساير متقاضيان، مسئوليتي در قبال عدم امكان ثبت سفارش متوجه بورس و عرضه كننده نخواهد بود.9- 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 

1400/06/24 11:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB06M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

610.00

نقدي

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 

1400/06/24 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 

1400/06/24 11:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB07M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

595.00

نقدي

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 

1400/06/24 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 

1400/06/24 12:00:00

برق شرکت افق تامين انرژی طوس-نيروگاه طوس

نماد كال

DPETOCAB00M000701صبا تامين

80999859شرکت افق تامين انرژی طوس-نيروگاه طوس 

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

635.00

نقدي

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 

1400/06/24 12:00:00

برق شرکت افق تامين انرژی طوس-نيروگاه طوس

تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضيحات

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

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

بلفاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود اطلعات شرکت شامل اطلعات 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 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 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 نمایند. 4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزیر محترم نيرو مبنی بر اعلم شرایط تامين برق 

متقاضيان بالی 5 مگاوات از طریق بورس و قرارداد های دو جانبه، 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 نموده و یا تعهدات لزم را در این زمينه به شرکت مالک شبکه مربوطه ارائه نماید. 5- 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 1 مهر ماه 1400 تا ساعت 

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

قرارداد بار پایه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحویل می باشد. امکان تسویه با تاخير وجود ندارد. خریداران موظف به واریز ماليات بر ارزش افزوده به شماره حساب 

245145369 حساب جاری بانک رفاه شعبه دکتر حسابی به نام شرکت افق تامين انرژی طوس می باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/06/24 11:35:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAM00M000701آگاه

80999982شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

مطابق با اميدنامه و طبق اطلعيه عرضه

600.00

نقدي

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 

1400/06/24 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.


