
بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB01W000913حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

610.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

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

 30000 0

 1000

 1000  30000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

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

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 مالیات بر ارزش افزوده  

مي باشند.)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات 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-متقاضیان خريد پیش از اقدام به 

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

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

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

موظف هستند پیش از نخستین معامله برق،اوراق گواهي ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نیروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كلیه خريداران پیش 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 هفتگي از ساعت 00:00 تاريخ 13 آذر ماه 1400 تا ساعت24:00 

نوزده آذر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل آذر 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 تاخیر وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت تولید نیروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB02W000913حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

595.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کیلووات 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 

1400/09/06 11:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

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

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 مالیات بر ارزش افزوده  

مي باشند.)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات 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-متقاضیان خريد پیش از اقدام به 

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

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

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

موظف هستند پیش از نخستین معامله برق،اوراق گواهي ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نیروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كلیه خريداران پیش 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 هفتگي از ساعت 00:00 تاريخ 13 آذر ماه 1400 تا ساعت24:00 

نوزده آذر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل آذر 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 تاخیر وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت تولید نیروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB03W000913حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

600.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کیلووات 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 

1400/09/06 11:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

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

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 مالیات بر ارزش افزوده  

مي باشند.)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول دوره تحويل خواهدبود( لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات 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-متقاضیان خريد پیش از اقدام به 

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

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

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

موظف هستند پیش از نخستین معامله برق،اوراق گواهي ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نیروي برق محل استقرار خود ارايه 

نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك شبكه مربوطه ارايه نمايد. -5-كلیه خريداران پیش 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 هفتگي از ساعت 00:00 تاريخ 13 آذر ماه 1400 تا ساعت24:00 

نوزده آذر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل آذر 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 تاخیر وجود ندارد.7-خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت تولید نیروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB04W000913حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

590.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کیلووات 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 

1400/09/06 11:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نقدي-واريز 7 درصد پیش پرداخت ضروري است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با " اطلعیه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فیزيكي بورس انرژي ايران" مورخ 960322 در سايت شركت بورس 

انرژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جرء لينفك  اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند. 1- مبناي پیش پرداخت 

معامله 7 درصد قیمت 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 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 مالیات بر ارزش افزوده مي باشند.) مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول 

دوره تحويل خواهد بود.( لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات 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-متقاضیان خريد پیش از انجام معامله میبايست اقدام به واريز پیش پرداخت نمايند 5- وفق بند 2 

مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط تامین برق متقاضیان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قرارداد هاي دوجانبه، 

متقاضیان جديد) مصرف كنندگان جديد( در صورت تمايل به خريد انرژي برق از طريق بورس انرژي ايران موظف هستند پیش از نخستین معامله برق، اوراق گواهي 

ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نیروي برق محل استقرار خود ارائه نموده و يا تعهدات لزم را در اين  زمینه به شركت مالك 

شبكه مربوطه ارائه نمايد. 6- كلیه خريداران پیش از شركت در عرضه بايستي نسبت به كسب اطلع از شرايط فروشنده اقدام نمايند 7- .دوره تحويل به صورت 

هفتگي از ساعت 00:00 تاريخ 13 آذر ماه 1400 تا ساعت24:00 نوزده آذر ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل آذر 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 تاخیر وجود ندارد.

-8خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت تولید نیروي برق پرند مپنا مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:20:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا - دوجانبه

نماد كال

DPEPDCAB05W000913حافظ

80999982برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

583.00

نقدي

50

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

کیلووات 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 

1400/09/06 11:20:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا - دوجانبه

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد-امكان تسويه نقدي وجود دارد-واريز 7 درصد پیش پرداخت 30 دقیقه قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

"مورخ 960322 در سايت شركت بورس  اطلعیه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازارفیزيكي بورس انر ژي ايران شرايط عمومي قرارداد مطابق با "

.شرايط مذكور جزء لينفك اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشند.1-مبناي پیش پرداخت  انر ژي ايران مي باشد

معامله 7 درصد قیمت 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 ،مديرعامل،كداقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايند.3-مصرف 

كنندگان نهايي برق ،باهماهنگي با فروشنده ،ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مي باشند.)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول دوره 

لزم بذكر است خريدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده معامله انجام شده در بورس انر    ژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده به  تحويل خواهد بود(

حساب معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد.4- متقاضیان خريد پیش از  انجام معامله و واريز پیش پرداخت بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج از 

پاياپاي  از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمینان از امضاي فرم تسويه خارج از پاياپاي توسط فروشنده اطمینان حاصل نمايند.5- وفق بند2 

مصوبه شماره 955037320100مورخ 951207 وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط تامین برق متقاضیان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دوجانبه ، 

در صورت تمايل به خريد انر ژي برق از طريق بورس انرژي ايران موظف هستندبیش از نخستین معامله برق، اوراق گواهي  متقاضیان جديد )مصرف كنندگان جديد ( 

ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع نیروي برق محل استقرارخود ارايه نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك 

شبكه مربوطه ارايه نمايد.6- كلیه خريداران پیش 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 هفتگي از ساعت 00:00 تاريخ 13آذر ماه 1400 تا ساعت 24:00 روز 19آذر ماه 1400و مطابق با بازه ي ساعت بارپايه 

براي نمادهاي منجر به تحويل آذر ماه اعلمي شركت مديريت شبكه برق ايران مي باشد.دوره مصرف قرارداد بارپايه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد  

.8-.خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 0100131417006 بانك آينده به نام شركت تولید نیروي برق پرند مپنا مي باشند. امکان 

در صورت واریز پیش پرداخت توسط سایر   . ثبت سفارش خرید در این عرضه صرفآ  توسط خریداران مورد تأیید عرضه کننده امکان پذیر است تسویه با تاخیر وجود ندارد. 9- 

متقاضیان، مسئولیتی در قبال عدم امکان ثبت سفارش متوجه بورس و عرضه کننده نخواهد بود.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 10:00:00

اکستراکت سنگين DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

نماد كال

DHXIOCABEX0000909صبا تامین

80120981شرکت نفت ایرانول

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

91,000.00

نقدي

26

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/09 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 1014 494

 10

 26  1508

0.050.050.100.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 10:00:00

اکستراکت سنگين DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

تسويه به صورت نقدي میباشد-واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1حداقل خرید و ضریب حجمی محموله 26 تن میباشد و محل تحویل درب کارخانه تهران واقع در شهر ری، خیابان رجایی جنوب، نرسیده به باقرشهر، بلوار شهید 

تندگویان می باشد. 

-2خریداران ملزم به پرداخت 9 درصد مالیات برارزش افزوده به شماره حساب 1900363675نزد بانک ملت شعبه گلستان پاسداران بنام شرکت نفت ایرانول )واریز کننده 

باید شرکت خریدار بوده و فیش واریزی را ارائه نمایند(

-3مهلت برداشت حداکثر 15 روز تقویمی پس از تاریخ معامله در بورس  انرژی خواهد بود. لذا در صورت عدم برداشت کالی خریداری شده در موعد مذکور، فروشنده 

می تواند ضمن ابطال مقدار باقیمانده معامله، نسبت به دریافت جرایم متعلقه به میزان 2.5 درصد ارزش مقدار باقیمانده محصول خریداری شده اقدام نماید.

-4 نام واریزکننده فیش ها باید شرکت خریدار بوده و فیش های واریزی را ارائه نماید.

-5 توضیح اینکه تمام مسئولیت ناشی از حمل کال در خارج از شرکت نفت ایرانول برعهده خریدار می باشد.

-6 تحت هیچ شرایطی خریدار مجاز به واگذاری یا فروش فرآورده خریداری شده به صورت خام به اشخاص ثالث )حقیقی یا حقوقی( و یا صادرات آن نمی باشد. بدیهی 

است در صورت عدول از شرایط یادشده خریدار موظف به پاسخگویی به مراجع ذی ربط می باشد.

-7 تحویل مانده حواله کمتر از 26 تن در تعهد فروشنده نمی باشد. لذا وجه مربوط به مانده مذکور به خریدار مسترد و یا در حساب بستانکاری مشتری جهت خریدهای 

بعدی لحاظ میگردد.

-8هرگونه عواقب ناشی از عدم اجرای بندهای فوق به عهده خریداران می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:30:00

برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

نماد كال

DPEZSCAB00W000913بانک توسعه صادرات

80999876شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

620.00

نقدي

50

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

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

 8000 0

 500

 500  8000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:30:00

برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

نقدي - واريز مبلغ 7 درصدپیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با "اطلعیه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فیزيكي بورس انرژي ايران" مورخ 960322 در سايت شركت بورس 

.شرايط مذكور جز لينفك اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشد. 1-مبنای پیش پرداخت  انر ژي ايران مي باشد

معامله 7 درصد قیمت پایه اعلمی از سوی فروشنده میباشد 2- ضروري است خريدار بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود، اطلعات شركت شامل 

اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مديرعامل، 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 مالیات برارزش افزوده مي باشند.)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول دوره 

لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده معامله انجام شده در بورس انر ژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده  تحويل خواهد بود( 

به حساب معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد. 4- متقاضیان خريد پیش از اقدام به انجام معامله میبایست اقدام به واریز پیش پرداخت  نمايند.5-وفق بند2 

مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط تامین برق متقاضیان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دوجانبه، 

در صورت تمايل به خريد انر ژي برق از طريق بورس انر ژي ايران موظف هستند پیش از نخستین معامله برق، اوراق گواهي  متقاضیان جديد)مصرف كنندگان جديد( 

ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع برق محل استقرار خود ارائه نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك شبكه 

مربوطه ارائه نمايد.  6-کلیه خریداران پیش از شرکت در عرضه بایستی نسبت به کسب اطلع از شرایط فروشنده اقدام نمایند. 7- دوره تحويل به صورت هفتگی از 

ساعت 00:00  تاريخ13 آذرماه سال 1400 تا ساعت 24 تاريخ 19 آذر ماه سال 1400  و مطابق با بازه ساعات بارپایه براي نمادهاي منجر به تحويل آذر ماه اعلمي 

شركت مديريت شبكه برق ايران میباشد. دوره مصرف قرارداد بارپایه 24 ساعت شبانه روز در دوره تحویل مي باشد.8- خریداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش 

افزوده به حساب شماره 100846066701 بانک شهر شعبه آرژانتین به نام شرکت تولیدو مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر می باشند ، امکان تسويه با تاخیر وجود ندارد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:35:00

برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

نماد كال

DPEZSFWB00W000920بانک توسعه صادرات

80999876شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

610.00

سلف

50

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/20 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

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

 8000 0

 500

 500  8000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:35:00

برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

نقدي - واريز مبلغ 7 درصدپیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با "اطلعیه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فیزيكي بورس انرژي ايران" مورخ 960322 در سايت شركت بورس 

.شرايط مذكور جز لينفك اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشد. 1-مبنای پیش پرداخت  انر ژي ايران مي باشد

معامله 7 درصد قیمت پایه اعلمی از سوی فروشنده میباشد 2- ضروري است خريدار بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود، اطلعات شركت شامل 

اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مديرعامل، 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 مالیات برارزش افزوده مي باشند.)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول دوره 

لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده معامله انجام شده در بورس انر ژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده  تحويل خواهد بود( 

به حساب معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد. 4- متقاضیان خريد پیش از اقدام به انجام معامله میبایست اقدام به واریز پیش پرداخت  نمايند.5-وفق بند2 

مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط تامین برق متقاضیان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دوجانبه، 

در صورت تمايل به خريد انر ژي برق از طريق بورس انر ژي ايران موظف هستند پیش از نخستین معامله برق، اوراق گواهي  متقاضیان جديد)مصرف كنندگان جديد( 

ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع برق محل استقرار خود ارائه نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك شبكه 

مربوطه ارائه نمايد.  6-کلیه خریداران پیش از شرکت در عرضه بایستی نسبت به کسب اطلع از شرایط فروشنده اقدام نمایند. 7- دوره تحويل به صورت هفتگی از 

ساعت 00:00  تاريخ20 آذرماه سال 1400 تا ساعت 24 تاريخ 26آذر ماه 1400  و مطابق با بازه ساعات بارپایه براي نمادهاي منجر به تحويل آذرماه اعلمي شركت 

مديريت شبكه برق ايران میباشد. دوره مصرف قرارداد بارپایه 24 ساعت شبانه روز در دوره تحویل مي باشد.8- خریداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به 

حساب شماره 100846066701 بانک شهر شعبه آرژانتین به نام شرکت تولیدو مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر می باشند ، امکان تسويه با تاخیر وجود ندارد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 10:05:00

زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی

نماد كال

DCOPTCABEX0000909صبا تامین

80120560شرکت زغال سنگ پروده طبس

مطابق آنالیز پیوست و طبق اطلعیه عرضه

36,637.00

نقدي

20

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/09 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 18000 0

 10

 20  18000

0.050.050.200.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 10:05:00

زغال سنگ شرکت زغال سنگ پروده طبس در رینگ داخلی

تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد-واريز مبلغ 10درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت تا نیم ساعت قبل از شروع 

عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

**تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد. واریز 10% ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامیست.**

-1 حداقل تناژ خرید 2000 تن می باشد و میزان کلی خرید باید ضریبی از آن باشد.

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

-3 خریداران موظفند براساس زمانبندی اعلم شده توسط شرکت زغال سنگ پروده طبس به صورت منظم اقدام به بارگیری و برداشت نمایند

-4 جریمه و پاداش طبق جدول ارائه شده در پیوست به زغال فروخته شده تعلق می گیرد و بر مبنای هر تن خریداری شده بایستی 11 درصد قیمت پایه زغال چک 

تضمینی همزمان با خرید از بورس به فروشنده تحویل گردد.

-5شماره حساب 1259813470 بانک ملت به نام شرکت زغال سنگ پروده طبس جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده و ارزش معامله اعلم میگردد. 

-6درصورت عدم برداشت کال تا 10 روز پس از معامله، 0.5 درصد هزینه انبارداری به صورت روزشمار از مشتری دریافت می شود.

-7مسئولیت افت کیفیت بار به عهده خریدار میباشد.

-8ملک محاسبه کیفیت، آزمایشگاه شرکت و ملک محاسبه کمی، باسکول کامپیوتری شرکت زغال سنگ پروده طبس.ذوب آهن اصفهان می باشد.

-9بارگیری براساس توافقات به عمل آمده در قرارداد فی ما بین خواهد بود و زمانبندی دقیق برداشت کال پس از دریافت کامل وجه قرارداد، متعاقبا اعلم خواهد شد.

-10 لزم به ذکر است کارمزد سهم فروشنده توسط خریدار پرداخت خواهد شد و مبلغ کارمزد پرداختی بر اساس توافق طرفین عودت داده خواهد شد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:40:00

برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

نماد كال

DPEZSFWB00W000927بانک توسعه صادرات

80999876شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

610.00

سلف

50

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/27 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

کیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلکیلووات در هر ساعت از دوره مصرف در دوره تحويلحداقل خريدحداکثر خريد

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

 8000 0

 500

 500  8000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 11:40:00

برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

نقدي - واريز مبلغ 7 درصدپیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامي است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

شرايط عمومي قرارداد مطابق با "اطلعیه شرايط عمومي عرضه در رينگ داخلي تابلوي برق بازار فیزيكي بورس انرژي ايران" مورخ 960322 در سايت شركت بورس 

.شرايط مذكور جز لينفك اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشد. 1-مبنای پیش پرداخت  انر ژي ايران مي باشد

معامله 7 درصد قیمت پایه اعلمی از سوی فروشنده میباشد 2- ضروري است خريدار بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود، اطلعات شركت شامل 

اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مديرعامل، 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 مالیات برارزش افزوده مي باشند.)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتي سنواتي در طول دوره 

لزم به ذكر است خريدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده معامله انجام شده در بورس انر ژي ايران را طي موعد مقرر اعلمي از سوي فروشنده  تحويل خواهد بود( 

به حساب معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد. 4- متقاضیان خريد پیش از اقدام به انجام معامله میبایست اقدام به واریز پیش پرداخت  نمايند.5-وفق بند2 

مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط تامین برق متقاضیان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دوجانبه، 

در صورت تمايل به خريد انر ژي برق از طريق بورس انر ژي ايران موظف هستند پیش از نخستین معامله برق، اوراق گواهي  متقاضیان جديد)مصرف كنندگان جديد( 

ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادي به شركت برق منطقه اي يا توزيع برق محل استقرار خود ارائه نموده و يا تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك شبكه 

مربوطه ارائه نمايد.  6-کلیه خریداران پیش از شرکت در عرضه بایستی نسبت به کسب اطلع از شرایط فروشنده اقدام نمایند. 7- دوره تحويل به صورت هفتگی از 

ساعت 00:00  تاريخ27 آذرماه سال 1400 تا ساعت 24 تاريخ 3 دی ماه 1400  و مطابق با بازه ساعات بارپایه براي نمادهاي منجر به تحويل آذرماه و دی ماه اعلمي 

شركت مديريت شبكه برق ايران میباشد. دوره مصرف قرارداد بارپایه 24 ساعت شبانه روز در دوره تحویل مي باشد.8- خریداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش 

افزوده به حساب شماره 100846066701 بانک شهر شعبه آرژانتین به نام شرکت تولیدو مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر می باشند ، امکان تسويه با تاخیر وجود ندارد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 10:30:00

حلل 402 پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

نماد كال

DSVTBCABEX0000913آرمون بورس

80120927شركت پاليش نفت تبريز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

129,558.00

نقدي

30000

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهلیترحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد لیترلیتر

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه لیتر

 1200000 600000

 30000

 30000  1800000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 10:30:00

حلل 402 پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

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

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

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

خریداران الزامی می باشد

۳-۹درصد مالیات بر ارزش افزوده خرید و۱۰۹ ریال به عنوان هزینه توزین وبارگیری به ازای هرکیلوگرم اخذ خواهد شد

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

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

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 پیمانکاران حمل دارای مجوز از طرف پالیش نفت تبریز قابل تحویل خواهد بود وتغییر پیمانکار حمل پس از اعلم کارگزار و درج آن 

در مفاصاحساب ارسالی به فروشنده ممنوع می باشد

-۸شماره حساب پالیش نفت تبریز جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده وهزینه توزین وبارگیری 20177777777601 بانک پارسیان 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 

1400/09/06 10:25:00

حلل 404 پالیش نفت تبریز در رینگ داخلی

نماد كال

DSFTBCABEX0000913آرمون بورس

80120927شرکت پالیش نفت تبریز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

138,979.00

نقدي

6

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهمترمكعبحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد مترمكعبمترمكعب

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه مترمكعب

 600 0

 3

 6  600

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 10:25:00

حلل 404 پالیش نفت تبریز در رینگ داخلی

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

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

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

خریداران الزامی می باشد

۳-۹درصد مالیات بر ارزش افزوده خرید و۱۰۹ ریال به عنوان هزینه توزین وبارگیری به ازای هرکیلوگرم اخذ خواهد شد

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

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

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 پیمانکاران حمل دارای مجوز از طرف پالیش نفت تبریز قابل تحویل خواهد بود وتغییر پیمانکار حمل پس از اعلم کارگزار و درج آن 

در مفاصاحساب ارسالی به فروشنده ممنوع می باشد

-۸شماره حساب پالیش نفت تبریز جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده وهزینه توزین وبارگیری 20177777777601  بانک پارسیان 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 

1400/09/06 10:20:00

آيزوفيد پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

نماد كال

DISTBCABEX0000913آرمون بورس

80120927شركت پاليش نفت تبريز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

127,353.00

نقدي

1

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 200 0

 20

 20  200

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 10:20:00

آيزوفيد پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

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

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

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

خریداران الزامی می باشد

۳-۹درصد مالیات بر ارزش افزوده خرید و۱۰۹ ریال به عنوان هزینه توزین وبارگیری به ازای هرکیلوگرم اخذ خواهد شد

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

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

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 پیمانکاران حمل دارای مجوز از طرف پالیش نفت تبریز قابل تحویل خواهد بود وتغییر پیمانکار حمل پس از اعلم کارگزار و درج آن 

در مفاصاحساب ارسالی به فروشنده ممنوع می باشد

-۸شماره حساب پالیش نفت تبریز جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده وهزینه توزین وبارگیری 20177777777601  بانک پارسیان 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 

1400/09/06 10:15:00

آيزوريسايكل پاليش نفت تبريز در رينگ داخلی

نماد كال

DIRTBCABEX0000913آرمون بورس

80120927شركت پاليش نفت تبريز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

151,666.00

نقدي

1

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/13 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 200 0

 20

 20  200

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/09/06 10:15:00

آيزوريسايكل پاليش نفت تبريز در رينگ داخلی

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

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

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

خریداران الزامی می باشد

۳-۹درصد مالیات بر ارزش افزوده خرید و۱۰۹ ریال به عنوان هزینه توزین وبارگیری به ازای هرکیلوگرم اخذ خواهد شد

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

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

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 پیمانکاران حمل دارای مجوز از طرف پالیش نفت تبریز قابل تحویل خواهد بود وتغییر پیمانکار حمل پس از اعلم کارگزار و درج آن 

در مفاصاحساب ارسالی به فروشنده ممنوع می باشد

-۸شماره حساب پالیش نفت تبریز جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده وهزینه توزین وبارگیری 20177777777601  بانک پارسیان 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.
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فرم اطلعيه عرضه
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آيزوريسايكل پاليش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

نماد كال

DIRBACABEX0000909بانک رفاه کارگران

80111251شركت پاليش نفت بندرعباس

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

151,666.00

نقدي

25

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/09/09 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

ریال

 حداقل تغییر قیمت سفارش

ریال

نوع معاملهتنحداقل خريد جهت كشف نرخ

واحد پايه تخصیص

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

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

نوع بسته بنديبازار هدف

قیمت مبنا و جزئیات محاسبه قیمت نهايي )در معاملت کشف پریمیوم(زمانبندي و شرايط تحويل

حداقل خريدحداکثر خريد تنتن

حداکثر افزایش حجم عرضه  حجم عرضه تن

 2000 0

 20

 25  2000

0.050.059.000.30
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آيزوريسايكل پاليش نفت بندرعباس در رينگ داخلی

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

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1آیزوریسایکل عرضه شده ازطریق تانکر یابازوی بارگیری تحویل می گردد.مبنای تحویل،وزن توزین شده توسط باسکول پالیشگاه بندرعباس می باشد وصرفا 

شرکتهای دارای پروانه بهره برداری مرتبط مجازبه خریدهستند. 

-2مهلت برداشت فرآورده خریداری شده تاتاریخ05-10-1400 می باشد.مسئولیت عدم برداشت محصول خریداری شده درزمان تعیین شده برعهده خریدارمی 

باشد.چنانچه خریداردرمهلت تعیین شده نسبت به برداشت فرآورده خریداری شده اقدام ننماید مشمول هزینه انبارداری می گردد به گونه ای که هزینه انبارداری 

درماه اول به میزان 2درصد ارزش فرآورده برداشت نشده وازماه دوم به بعد، ماهیانه 5درصد ارزش فرآورده برداشت نشده برای خریدارمحاسبه وبصورت روزشمار 

دریافت می گردد.شایان ذکراست که مبلغ هزینه انبارداری قبل از تمدید مهلت برداشت ازخریداراخذخواهدگردید.تحویل فرآورده باقیمانده  منوط به تسویه هزینه 

انبارداری بوده وتسویه آن ازمحل فرآورده مجازمی باشد. 

-3 قیمت کال بدون در نظر گرفتن مالیات وعوارض بر ارزش افزوده اعلم گردیده است وعلوه برمبلغ کال، 9 درصد بابت مالیات وعوارض بر ارزش افزوده میبایست توسط 

خریدار به  حساب شماره 78802568 بانک رفاه کارگران بنام پالیشگاه نفت بندر عباس واریزنماید. واریزوجه مالیات و تسویه دربورس می بایست همزمان انجام گیرد.

-4 از خریداران به ازای هر تن مبلغ109 هزار ریال بابت هزینه های جانبی) توزین و بارگیری..( اخذ خواهد گردید.

-5پالیشگاه بندر عباس تعهدی در زمینه آلودگی تانکر های حمل محصولت ندارد.


