
بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 12:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق بندرعباس - نيروگاه بندرعباس

نماد كال

DPEBNCAB00M001101کاریزما

80999733شرکت تولید نیروی برق بندرعباس - نیروگاه بندرعباس

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

900.00

نقدي

50

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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

 19000 0

 500

 500  19000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 12:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق بندرعباس - نيروگاه بندرعباس

نقدي- واريز هفت درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

شرایط عمومی قرارداد مطابق با "اطلعیه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلو برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران" مورخ 960322 در سایت بورس شرکت 

انرژی ایران می باشد. شرایط مذکور جز لینفک اطلعیه عرضه بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشد. 

-1 مبنای پیش پرداخت معامله 7 درصد قیمت پایه اعلمی از سوی فروشنده می باشد.

-2 ضروری است 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.

-3 مصرف کنندگان نهایی برق، با هماهنگی با فروشنده، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.) مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتی سنواتی 

در طول دوره تحویل خواهد بود.(  لزم به ذکر است خریدار موظف است مالیات 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. 

4 - متقاضیان خرید پیش از انجام معامله می بایست اقدام به واریز پیش پرداخت نمایند. 

-5 وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزیر محترم نیرو مبنی بر اعلم شرایط تامین برق متقاضیان بالی 5 مگاوات از طریق بورس و قراردادهای 

دو جانبه متقاضیان جدید ) مصرف کنندگان جدید( در صورت تمایل به خرید انرژی برق از طریق بورس انرژی ایران موظف هستند پیش از نخستین معامله برق، اوراق 

گواهی ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادی به شرکت برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق محل استقرار خود ارائه نموده و یا تعهدات لزم را در این زمینه به شرکت 

مالک شبکه مربوطه ارائه نماید.

-6 کلیه خریداران پیش از شرکت در عرضه بایستی نسبت به کسب اطلع از شرایط فروشنده اقدام نمایند.

-7 دوره تحویل به صورت ماهانه از ساعت 00:00 تاریخ 1 بهمن ماه 1400 تا ساعت24:00 30 بهمن ماه 1400 و مطابق با بازه ساعات بار پایه برای نمادهای منجر به 

تحویل بهمن ماه 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 

تاخیر وجود ندارد.

-8 خریداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 4001101504018646 بانک مرکزی ایران با شماره شباIR380100004001101504018646 به 

نام شرکت تولید نیروی برق بندرعباس)نیروگاه¬های بندرعباس و ایسین( با شناسه واریز 385101562295550010000000000000 می باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 12:20:00

برق شرکت توليد نيروی جنوب غرب صبا )نيروگاه شهيد مدحج 

)زرگان(( اهواز - دوجانبه

نماد كال

DPEMDCAB01M001101بهگزين

80999509شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا )نیروگاه شهید مدحج )زرگان(( اهواز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

1,000.00

نقدي

50

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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

 5000 0

 500

 500  5000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 12:20:00

برق شرکت توليد نيروی جنوب غرب صبا )نيروگاه شهيد مدحج 

)زرگان(( اهواز - دوجانبه

نقدي _ واريز 7 درصد پیش پرداخت قبل از شروع عرضه الزامیست.

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 خرید پیش از انجام معامله می بایست اقدام به واریز پیش پرداخت نمایند. . 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 جدید ) 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 

ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ 1 بهمن ماه 1400تا ساعت 24:00 روز 30 بهمن ماه 1400 و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نماد هاي منجر به تحويل بهمن ماه 

اعلمي شركت مديريت شبكه برق ايران مي باشد. دوره مصرف قرارداد بار پايه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد.  امكان تسويه با تاخیر وجود ندارد.8- 

خریداران موظف به پرداخت مالیات برارزش افزوده به شماره حساب  4911992526 و شماره شباIR620120020000004911992526 نزد بانک ملت به نام شرکت جنوب 

غرب صبا)نیروگاه زرگان اهواز(می باشد

ئولیتی در  -9 ثبت سفارش خرید در این عرضه صرفا توسط خریداران مورد تایید عرضه کننده امکان پذیر است در صورت واریز پیش پرداخت توسط سایر متقاضیان مسئ

قبال عدم ثبت سفارش متوجه بورس و عرضه کننده نخواهد بود.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:30:00

برق شرکت توليد نيروی برق دماوند - نيروگاه شهدای پاکدشت 

)دماوند(

نماد كال

DPEPKCAB00M001101بانک دي

80999278)شرکت تولید نیروی برق دماوند - نیروگاه شهدای پاکدشت )دماوند 

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

564.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 11:30:00

برق شرکت توليد نيروی برق دماوند - نيروگاه شهدای پاکدشت 

)دماوند(

تسويه خارج از پاياپاي مي باشد

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

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

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

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

باشند)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتی سنواتی در طول دوره تحویل خواهد بود(لزم به ذکر است خریدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده معامله 

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

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

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

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

موظف هستند پیش از نخستین معامله برق، اوراق گواهی ظرفیت را متناسب  با قدرت قراردادی به شرکت برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق محل استقرار خود 

ارائه نماید و یا تعهدات لزم را در این زمینه به شرکت مالک شبکه مربوطه ارائه نمایند5-کلیه خریداران پیش 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 1بهمن ماه سال 1400 تا 

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

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

شماره حساب 0201179930006 نزد بانک دی به نام  شرکت تولید نیروی برق دماوند می باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 12:25:00

برق شرکت افق تامين انرژی طوس-نيروگاه طوس

نماد كال

DPETOCAB00M001101صبا تامین

80999859شرکت افق تامین انرژی طوس-نیروگاه طوس 

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

635.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 12:25:00

برق شرکت افق تامين انرژی طوس-نيروگاه طوس

تسويه خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انرژی ایران می باشد. شرایط مذکور جزو لینفک اطلعیه 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 مالیات بر ارزش افزوده می 

باشند. )مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتی سنواتی در طول دوره تحویل خواهد بود.( لزم به ذکر است خریدار موظف است مالیات 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- متقاضیان خرید پیش از اقدام به 

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

پایاپای توسط فروشنده اطمینان حاصل نمایند. 4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100 مورخ 951207 وزیر محترم نیرو مبنی بر اعلم شرایط تامین برق 

متقاضیان بالی 5 مگاوات از طریق بورس و قرارداد های دو جانبه، متقاضیان جدید)مصرف کنندگان جدید( در صورت تمایل به خرید انرژی برق از طریق بورس انرژی ایران 

موظف هستند پیش از نخستین معامله برق، اوراق گواهی ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادی به شرکت برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق محل استقرار خود 

ارائه نموده و یا تعهدات لزم را در این زمینه به شرکت مالک شبکه مربوطه ارائه نماید. 5- کلیه خریداران پیش 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 بهمن ماه 1400 تا ساعت 

24:00 تاریخ 30 بهمن ماه 1400 و مطابق با بازه ساعات بار پایه برای نماد های منجر به تحویل بهمن ماه 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 تاخیر وجود ندارد. خریداران موظف به واریز مالیات بر ارزش افزوده به شماره 

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



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:50:00

برق شرکت نيروگاهی تجارت فارس - نيروگاه سيکل ترکيبی فارس

نماد كال

DPEFSCAB00M001101بانک تجارت

80999944شرکت نیروگاهی تجارت فارس - نیروگاه سیکل ترکیبی فارس

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

569.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 11:50:00

برق شرکت نيروگاهی تجارت فارس - نيروگاه سيکل ترکيبی فارس

تسويه به صورت خارج از پاياپاي بدون امكان تسويه نقدي مي باشد .

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

شرایط عمومی قرارداد مطابق با "اطلعیه شرایط عمومی عرضه در رینگ داخلی تابلوی برق بازار فیزیکی بورس انرژی ایران" مورخ 960322 درسایت شركت بورس 

انرژی ایران می باشد . شرایط مذکور جز لینفک اطلعیه عرضه بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشند  1- ضروری است 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 با فروشنده، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 

می باشند .)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتی سنواتی در طول دوره تحویل خواهد بود (لزم به ذکر است خریدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده 

معامله انجام شده در بورس انرژی ایران راطی موعد مقرر اعلمی از سوی فروشنده به حساب معرفی شده توسط فروشنده واریز نماید .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 وزیر محترم نیرو مبنی بر اعلم شرایط 

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

انرژی ایران موظف هستند پیش از نخستین معامله برق ،اوراق گواهی ظرفیت را متناسب با قدرت قراردادی به شرکت برق منطقه ایی یا توزیع نیروی برق محل 

استقرار خود ارایه نموده و یا تعهدات لزم را در این زمینه به شرکت مالک شبکه مربوطه ارایه نمایند .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 نمايند6- دوره تحویل به صورت ماهانه و از ساعت00:00 تاريخ 1 بهمن ماه 

1400تا ساعت 24:00 روز 30 بهمن ماه 1400ومطابق با بازه ساعات بارپایه برای نمادهای منجر به تحویل بهمن ماه اعلمی شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد 

.دوره مصرف قرارداد بار پايه  و 24ساعت شبانه روز در دوره تحویل می باشد .امكان تسويه با تاخیر وجود ندارد.7-خريدار موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده )به 

شماره حساب 242610199 بانك تجارت شعبه ملصدرا كد 2420 و شماره شبا IR370180000000000242610199 به نام شركت نیروگاهي مولد تجارت فارس( مي 

باشد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:25:00

برق شرکت توليد نيروی برق  برق و انرژی پيوند گستر پارس 

-نيروگاه سيکل ترکيبی قم

نماد كال

DPEGMCAL00M001101بهگزين

شرکت تولید نیروی برق شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس -نیروگاه سیکل  

ترکیبی قم

80999981

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

1,000.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

کم باريداخلي

1400/11/01 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

 50000 0

 1000

 1000  50000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:25:00

برق شرکت توليد نيروی برق  برق و انرژی پيوند گستر پارس 

-نيروگاه سيکل ترکيبی قم

تسويه خارج از پاياپاي

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- 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 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. 3- متقاضیان خرید پیش از 

اقدام به انجام معامله بایستی ضمن کسب اطلع از شرایط تسویه خارج از پایاپای از طریق فروشنده یا کارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمینان از امضای فرم 

تسویه خارج از پایاپای توسط فروشنده اطمینان حاصل نمایند .4- وفق بند 2 مصوبه شماره 955037320100مورخ 951207 وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط 

تامین برق متقاضیان بالي 5 مگاوات از طريق بورس و قرارداد هاي دوجانبه، متقاضیان جدید ) 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. 5- كلیه خريداران پیش از شركت در عرضه بايستي نسبت به 

كسب اطلع از شرايط و نحوه تسویه خارج از پایاپای از کارگزار فروشنده یا فروشنده  اقدام نمايند.6- دوره تحويل به صورت ماهانه از  تاريخ 01 بهمن ماه 1400 تا  روز 

30 بهمن ماه 1400 و مطابق با بازه ي ساعات کم باری براي نماد هاي منجر به تحويل بهمن ماه اعلمي شركت مديريت شبكه برق ايران مي باشد. دوره مصرف 

قرارداد کم باری و 9 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد. امكان تسويه با تاخیر وجود ندارد. 7- خریداران موظف به پرداخت مالیات برارزش افزوده به شماره 

حساب  122831122412241 و شماره شباIR360590012283112241224001نزد بانک سینا به نام شرکت تولید نیروی برق و انرژی پیوندگستر پارس می باشد



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:45:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB04M001101سهم آشنا

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

603.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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

 15000 0

 1000

 1000  15000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:45:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه خارج ازپاياپاي- امكان تسويه نقدي وجود ندارد

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1شرايط 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.  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 اقدام به انجام معامله بايستي ضمن كسب اطلع از شرايط تسويه خارج ازپاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده نسبت به حصول اطمینان از امضاي 

فرم تسويه خارج ازپاياپاي توسط فروشنده اطمینان حاصل 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  و نحوه تسويه خارج ازپاياپاي از طريق فروشنده يا كارگزار فروشنده اقدام نمايند. 7- دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00 

تاريخ 1 بهمن ماه 1400 تا ساعت 24:00 سي ام بهمن ماه 1400 و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نماد هاي منجر به تحويل بهمن ماه اعلمي شركت مديريت 

شبكه برق ايران مي باشد. دوره مصرف قرارداد بار پايه و 24 ساعت شبانه روز در دوره تحويل مي باشد.امكان تسويه با تاخیر وجود ندارد.خريداران موظف به پرداخت 

مالیات برارزش افزوده  بانك سرمايه شعبه میرداماد كد 1034 به شماره حساب 103481012007211  به نام  شركت تولید نیروي برق سنندج مپنامیباشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:20:00

نفتای سبک پاليش نفت آبادان در رينگ داخلي

نماد كال

DNLABCABEX0001028مفید

80163315شركت پاليش نفت آبادان

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

146,787.00

نقدي

25

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/28 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

 4000 0

 25

 25  4000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:20:00

نفتای سبک پاليش نفت آبادان در رينگ داخلي

شیوه تسويه به صورت خارج از پاياپاي بوده و امكان تسويه به صورت نقدي وجود ندارد. واريز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع 

عرضه الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

* تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي مي باشد و امكان تسويه به صورت نقدي وجود ندارد.* 1. نفتاي سبك عرضه شده از طريق تانكر و بازوي بارگیري تحويل مي 

گردد و مبناي تحويل وزن توزين شده توسط باسكول شركت پاليش نفت آبادان مي باشد و صرفا شركتهاي داراي پروانه بهره برداري مجاز به خريد هستند 2. خريداران 

مي بايست حداکثر تا تاريخ 1400.11.28 نسبت به معرفي پیمانکار تحويل گیرنده و مشخصات تانکرهاي بارگیري کننده و تحويل نفتاي سبك خريداري شده اقدام 

نمايند. بديهي است هر مقدار از كالي خريداري شده كه پس از سررسید تحويل كال حمل نگردد مشمول هزينه انبارداري به میزان حداكثر 5درصد كالي  برداشت 

نشده خواهد گرديد و چنانچه تا تاريخ 1400.12.28 كل كال حمل نگردد قرارداد ابطال و علوه بر هزينه ي انبار داري مشمول خسارت ابطال نیز مي گردد. 3.قیمت کال 

بدون در نظر گرفتن مالیات و عوارض بر ارزش افزوده اعلم گرديده و علوه بر مبلغ کال، 9% بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و همچنین به ازاء هر تن مبلغ 

 IR030180000000007846522291 109000 ر بابت هزينه هاي جانبي )بارگیري و توزين و ...( مي بايست توسط خريدار به حساب شماره 7846522291 و شبا

بانک تجارت شعبه مرکزي آبادان بنام شرکت پاليش نفت آبادان واريز نمايد. 4. در صورت بروز مشكلت عملیاتي در شركت پاليش نفت آبادان دوره برداشت از سوي 

شركت فروشنده قابل تمديد مي باشد. 5. شرکت پالش نفت آبادان پس از اتمام فرآيند تحويل نفتاي سبك در محدوده ي فنس اين شركت  تعهدي در زمینه آلودگي 

تانکرهاي حمل محصولت ندارد. 6.تحت هیچ شرايطي خريدار مجاز به واگذاري و يا فروش فرآورده خريداري شده به صورت خام به اشخاص ثالث يا صادرات آن نمي 

باشد. در غیر اين صورت نسبت به درخواست نهادهاي نظارتي تائیديه اي صادر نخواهد شد.7. لزم است خريداران حداکثر 72 ساعت پس از تسويه وجه معامله خارج 

از اتاق پاياپاي, هزينه ارزش افزوده و هزينه هاي جانبي را به حساب فروشنده واريز نمايند. در صورت عدم واريز هزينه هاي مذکور در موعد تعیین شده اين شرکت 

هیچگونه مسئولیتي در قبال صدور حواله نخواهد داشت.8.كلیه خريداران جهت خريد اعتباري قبل از خريد با فروشنده هماهنگي نمايند. 9. مدارك مورد نیاز جهت 

)lcضمانت )ضمانت نامه بانكي و اعتبار اسنادي



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:35:00

برق شرکت توليد نيروی برق دماوند - نيروگاه شهدای پاکدشت 

)دماوند(

نماد كال

DPEPKCAB01M001101بانک دي

80999278)شرکت تولید نیروی برق دماوند - نیروگاه شهدای پاکدشت )دماوند 

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

580.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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

 300000 0

 1000

 1000  300000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:35:00

برق شرکت توليد نيروی برق دماوند - نيروگاه شهدای پاکدشت 

)دماوند(

واريز 7 درصد ارزش معامله تا 30 دقیقه قبل از عرضه الزامیست و روش تسويه بصورت نقدي  است

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انرژی ایران می باشد. شرایط مذکور جز لینفک  اطلعیه عرضه  بوده و خریدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجرای مفاد آن می باشد 1-مبنای پیش پرداخت 

معامله 7 درصد قیمت پایه اعلمی از سوی فروشنده میباشد 2-ضروری است خریدار بلفاصله پس از انجام معامله از طریق کارگزار خود اطلعات شرکت شامل 

صاحبان امضای مجاز ،مدیرعامل، کد اقتصادی،شناسه ملی و شماره تماس نماینده را به همراه مدارک رسمی به کارگزار فروشنده اعلم نماید 3-مصرف کنندگان 

نهایی برق، با هماهنگی با فروشنده ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند)مالیات بر ارزش افزوده مطابق قوانین مالیاتی سنواتی در طول دوره تحویل 

خواهد بود(لزم به ذکر است خریدار موظف است مالیات بر ارزش افزوده معامله انجام شده در بورس انرژی ایران زا طی موعد مقرر اعلمی  از سوی فروشنده به 

حساب معرفی شده توسط فروشنده واریز نماید.4- متقاضیان خرید پیش از اقدام به انجام معامله بایستی اقدام به واریز پیش پرداخت نمایند5 -وفق بند 2 مصوبه 

شماره 955037320100مورخ 951207 وزیر محترم نیرو مبنی بر اعلم شرایط تامین برق متقاظیان بالی 5 مگاوات از طریق بورس  و قراردادهای دوجانبه ، متقاضیان 

جدید )مصرف کنندگان جدید(در صورت تمایل به خرید انرژی برق از طریق بورس انرژی ایران موظف هستند پیش از نخستین معامله برق، اوراق گواهی ظرفیت را 

متناسب  با قدرت قراردادی به شرکت برق منطقه ای یا توزیع نیروی برق محل استقرار خود ارائه نماید و یا تعهدات لزم را در این زمینه به شرکت مالک شبکه مربوطه 

ارائه نمایند6-کلیه خریداران پیش از شرکت در عرضه بایستی نسبت به کسب اطلع لزم از شرایط فروشنده اقدام نمایند 7-دوره تحویل به صورت ماهانه از ساعت 

00:00  تاریخ 01بهمن ماه سال 1400 تا ساعت 24:00  تاریخ 30بهمن سال 1400 و مطابق با بازه ساعات بار پایه برای نمادهای منجر به تحویل بهمن ماه اعلمی 

شرکت مدیریت شبکه برق ایران می باشد.)دوره مصرف قرارداد بارپایه و 24 ساعت شبانه روز دوره تحویل می باشد)امکان تسویه با تاخیر وجود ندارد((.8-خریداران 

موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 020 1179930006 نزد بانک دی به نام  شرکت تولید نیروی برق دماوند می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:40:00

برق شرکت تدبير سازان سرآمد-نيروگاه سيکل ترکيبی اروميه

نماد كال

DPEORCAB00M001101بانک صنعت و معدن

80999985شرکت تدبیر سازان سرآمد-نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

900.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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

 150000 0

 1000

 1000  150000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:40:00

برق شرکت تدبير سازان سرآمد-نيروگاه سيکل ترکيبی اروميه

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جز لينفك اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشد. 1- 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.2- مصرف كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افروده  

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.3- متقاضیان خريد پیش از 

اقدام به انجام معامله بايستي با 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 ارایه نمايد.5-كلیه خريداران پیش 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.6-دوره تحويل به صورت ماهانه از ساعت 00:00  تاریخ 1 بهمن ماه سال 1400 تا 

ساعت 24:00 تاريخ 30 بهمن ماه سال 1400 و مطابق با بازه ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن ماه اعلمي شركت مديريت شبكه برق ايران 

میباشد. دوره 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 3528600104869261 نزد بانك پاسارگاد به نام نیروگاه سیكل تركیبي ارومیه-شركت تدبیرسازان سرآمد مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 12:30:00

برق شرکت توليد و مدیریت نيروگاه زاگرس کوثر

نماد كال

DPEZSCAB00M001101بانک توسعه صادرات

80999876شرکت تولید و مدیریت نیروگاه زاگرس کوثر

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

585.00

نقدي

50

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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

 16000 0

 500

 500  16000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 12:30:00

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 

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 

تحويل خواهد بود( 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 

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، 

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

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 ماهانه از 

ساعت 00:00  تاريخ1 بهمن ماه سال 1400 تا ساعت 24 تاريخ 30بهمن ماه سال 1400  و مطابق با بازه ساعات بارپایه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 0222013957006 بانک ملی شعبه ایثار 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 

1400/10/25 10:15:00

حلل 402 پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

نماد كال

DSVTBCABEX0001102آرمون بورس

80120927شركت پاليش نفت تبريز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

128,002.00

نقدي

30000

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/02 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 

1400/10/25 10:15:00

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 

1400/10/25 10:00:00

آيزوفيد پاليش نفت تبريز در رينگ داخلي

نماد كال

DISTBCABEX0001102آرمون بورس

80120927شركت پاليش نفت تبريز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

127,470.00

نقدي

1

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/02 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 

1400/10/25 10:00:00

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 

1400/10/25 13:00:00

رافينت2 شرکت پتروشيمی شيمی بافت در رینگ بين الملل

نماد كال

IR2SBCABEX0001102صبا تامین

80178645شرکت پتروشیمی شیمی بافت

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

529.00

نقدي

500

0.01

خیر

-0.00

فله/بار پايهبین الملل

1400/11/02 درب کارخانه/شبکه سراسري برق

كارگزار عرضه كننده

عرضه كننده تولید كننده

مشخصات كال

قیمت پايه

دلر)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران (

 حداقل تغییر قیمت سفارش

دلر)سنا-مطابق مکانیزم مصوب هیئت مدیره بورس انرژی ایران (

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

 1000 0

 50

 500  1000

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 13:00:00

رافينت2 شرکت پتروشيمی شيمی بافت در رینگ بين الملل

تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. واريز 10% پیش پرداخت قبل از عرضه الزامي است. نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین 

نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز ) سنا( متعلق به بانک مرکزي جمهوري اسلمي ايران به آدرس اينترنتي www.sanarate.ir دو روز کاري 

قبل از روز عرضه جهت واريز پیش پرداخت و میانگین نرخ هاي خريد و فروش اسکناس دلر در سامانه مذکور يک روز کاري قبل از معامله جهت محاسبه کارمزد ها و 

ارزش معامله خواهد بود.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1 فرآورده رافینت 2 از انبار شیمی بافت به مقاصد افغانستان و پاکستان می باشد.

-2 حداقل مقدار خرید برای هر خریدار 500 تن می باشد  و میزان کلی خرید باید ضریبی از آن باشد.

 butane Saudi CP و 70 درصد CP propane Saudi برای  30 درصد Posting LPG ماه ژانویه 2022 در بخش LPG wire platts 3 قیمت رافینت 2 بر اساس نرخ در نشریه-

می باشد.

**خریدار موظف است 100 درصد ارزش معامله را ظرف پنج روز کاری پس از انجام معامله به حساب های اعلمی از طرف فروشنده که در PI ذکر گردیده واریز نماید. 

به ازای هر روز تاخیر در واریزی تا روز ابطال معامله )10 روز کاری پس از معامله( مشمول جرایم تاخیر در واریز مطابق با قوانین بورس انرژی می باشد.**

-4 دوره بارگیری و برداشت تا پایان ماه ژانویه می باشد و خریداران موظفند بر اساس زمانبندی اعلم شده توسط شرکت شیمی بافت، به صورت منظم اقدام به 

بارگیری و برداشت نمایند. هر میزان از کالی خریداری شده که پس از سررسید تحویل کال )پایان ماه ژانویه( حمل نگردد مشمول هزینه های انبارداری به ازای هر تن 

مبلغ یک دلر روزانه میگردد.

-5 شرکت شیمی بافت با توجه به قیمت کشف شده در بورس در روز انجام معامله نسبت به صدور پروفرما اقدام و خریدار موظف به پرداخت بهای کل معامله به 

صورت یکجا و صرفا ارزی)خارج از کشور( و نقد به حساب های اعلمی از طرف شرکت شیمی بافت می باشد. تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان 

تسویه نقدی وجود ندارد. ارز پرداختی به صورت درهم در دبی می باشد. نرخ تسعیر دلر به درهم 3.6725 می باشد.

-6 به ازای هر تن فراورده مبلغ دو دلر بابت هزینه های عملیاتی )توزین، بارگیری، گمرک و...( اخذ می گردد که می بایست به حساب های اعلمی از طرف فروشنده 

که در PI ذکر گردیده طبق مهلت قانونی واریز شود و در صورت عدم تسویه در مهلت قانونی مقرر جریمه تاخیر از خریدار اخذ و فروشنده مسئولیتی در قبال صدور 

حواله نخواهد داشت.

-7 هر گونه عواقب ناشی از عدم اجرای بند های فوق بر عهده خریداران می باشد.

-8 محموله عرضه شده جهت صادرات می باشد و اظهار گمرکی محموله خریداری شده بر عهده شرکت شیمی بافت می باشد . پروانه گمرکی به نام شرکت 

شیمی بافت صادر می شود، لیکن پیگیری و اخذ مجوزات لزم جهت صادرات از گمرک و سایر ارگان های مسئول و همچنین پرداخت هزینه های مربوطه بر عهده 

خریدار می باشد.

-9 فقط شرکت های خارجی مجاز به خرید این محصول می باشند و تحت هیچ شرایطی شرکت های ایرانی مجاز به خرید نیستند. همچنین شرکت های خارجی 

ملزم به ارائه کد فراگیر می باشند. صادرات فراورده توسط خریدار تنها از طریق زمینی و از مرزهای رسمی و مجاز امکان پذیر خواهد بود و تمامی مسئولیت های 

تحویل فراورده در خاک کشور مقصد بر عهده خریدار می باشد.

-10 خریداران علقه مند به شرکت در معامله در روز عرضه می بایست تا قبل از شروع عرضه میزان 10 درصد از ارزش ریالی معامله را بر اساس قیمت پایه دلری که 

با نرخ ارز 2 روز کاری قبل ار عرضه )میانگین نرخ خرید و فروش ارز)اسکناس( در سامانه سنا( محاسبه میگردد، به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نمایند.

-11 چنانچه پس از تسویه ، خریدار عدم تمایل به خرید کالی موضوع قرارداد کل یا جزئا داشته باشد، فروشنده می تواند 10 درصد از مبلغ مانده تناژ بارگیری نشده را 

به عنوان خسارت برداشت نموده و مابقی را از طریق کارگزار ارزی شرکت شیمی بافت به خریدار مسترد نماید.

-12 در صورتی که معامله انجام شده در بورس طبق مقررات آن نهاد فسخ شده تلقی گردد، ضمن اخذ جرایم مربوط به فسخ معامله )5 درصد ارزش کل معامله( ارزش 

کل مقادیر برداشت نشده و همچنین کارمزد سهم شرکت شیمی بافت از خریدار، هیچگونه قراردادی با آن شرکت ها منعقد نگردیده و شرکت خریدار حق هیچگونه 

اعتراض و ادعا را در این خصوص نخواهد داشت.

-13 محل تحویل کال درب کارخانه شرکت شیمی بافت واقع در ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 می باشد.

-14 مبنای محاسبه وزنی فرآورده تحویلی چگالی اندازه گیری شده توسط باسکول مجتمع می باشد.

-15توضیح اینکه تمام مسئولیت ناشی از حمل کال در خارج از پتروشیمی شیمی بافت به عهده خریدار می باشد.

-16 ورود تانکر های ارسالی از سوی خریدار به محوطه شرکت پتروشیمی شیمی بافت جهت بارگیری کالی خریداری شده منوط به ارائه گواهینامه مرتبط از شرکت 

های بازرسی فنی معتبر و یا گواهینامه کامیون های مخزن دار صادره توسط شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران می باشد.

-17 خریداران بایستی الزامات HSE مربوط به پیمانکاران حمل و نقل را رعایت کنند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:05:00

آيزوريسايكل پاليش نفت تبريز در رينگ داخلی

نماد كال

DIRTBCABEX0001102آرمون بورس

80120927شركت پاليش نفت تبريز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

151,805.00

نقدي

1

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/02 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 

1400/10/25 10:05:00

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.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:10:00

حلل 404 پالیش نفت تبریز در رینگ داخلی

نماد كال

DSFTBCABEX0001102آرمون بورس

80120927شرکت پالیش نفت تبریز

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

136,794.00

نقدي

6

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/02 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 

1400/10/25 10:10:00

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 

1400/10/25 11:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB00D001030حافظ

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

1400/10/30 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

 100000 0

 1000

 1000  100000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 روزانه از ساعت 00:00 تاريخ سي دي ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي دي ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل دي 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 

1400/10/25 11:55:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB05M001101آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

620.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 11:55:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يكم بهمن ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي بهمن ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 

1400/10/25 11:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB00W001102حافظ

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

1400/11/02 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

 90000 0

 1000

 1000  90000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 11:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 تاريخ2بهمن  ماه 1400 تا ساعت24:00 8 

بهمن ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 

1400/10/25 11:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB01W001102حافظ

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

1400/11/02 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 

1400/10/25 11:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 تاريخ2بهمن  ماه 1400 تا ساعت24:00 8 

بهمن ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 

1400/10/25 12:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB06M001101آگاه

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

1400/11/01 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 

1400/10/25 12:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يكم بهمن ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي بهمن ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 

1400/10/25 10:45:00

اکستراکت سنگين DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

نماد كال

DHXIOCABEX0001028صبا تامین

80120981شرکت نفت ایرانول

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

96,000.00

نقدي

26

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/28 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

 312 0

 10

 26  312

0.050.050.100.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:45:00

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 

1400/10/25 10:35:00

اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

نماد كال

DLXIOCABEX0001028صبا تامین

80120981شرکت نفت ایرانول

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

98,000.00

نقدي

26

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/28 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

 520 0

 10

 26  520

0.050.050.100.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:35:00

اکستراکت سبك DAE10 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 

1400/10/25 10:30:00

بنزین پيروليز پتروشيمی مارون در رینگ داخلی

نماد كال

DPGMRCABEX0001028آرمون بورس

80113374شرکت پتروشیمی مارون

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

131,971.00

نقدي

22

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/28 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

 660 0

 11

 22  660

0.050.0599.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:30:00

بنزین پيروليز پتروشيمی مارون در رینگ داخلی

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

سپرده گذاري مرکز اوراق بهادار وتسويه وجوه الزامي میباشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

حداقل خرید 22تن می باشد. دریافت مالیات بر ارزش افزوده طبق قوانین مالیاتی سال 1400 انجام می گیرد. شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست 

مدارک الزامی ذیل را به کارگزار عرضه کننده اعلم نمایند. درغیر این صورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات ازآنها مطالبه گردد. 1-ارایه تایید 

فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق ویژه اقتصادی. 2-ارایه تاییدیه اداره کل گمرک مناطق ویژه اقتصادی خریدارمحصول مبنی بر ورود کالی 

خریداری شده به منطقه مربوطه )منطقه ویژه اقتصادی مقصد( 3- ارایه مفاصاحساب مالیات بر ارزش افزوده آخرین دوره سه ماهه مالیاتی مربوطه. -۴مشتریان 

 SE@MPC.IR میبایست حداکثر ظرف مدت 48 ساعت از زمان بارگیری محموله خریداری شده را بررسی و هرگونه مشکل کیفی و یا کمی را به آدرس الکترونیکی

اعلم نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلم رای نهایی کمیته بررسی شکایات از مصرف 

مواد مذکور صرف نظر نمایند. چنانچه خریدار حداکثر 7 روز کاری پس از مهلت مجاز تحویل نسبت به حمل کال اقدام ننماید روزانه ۱)یک( درصد معادل ارزش کالی 

برداشت نشده ، مشمول پرداخت هزینه انبارداری می شود. تحویل کالی باقی مانده منوط به تسویه هزینه انبارداری می باشد و تسویه آن از محل کال مجاز است. 

تسویه همزمان ارزش قرارداد و هزینه مالیات و دیگر هزینه های مرتبط الزامی است. خریدار مجاز به فروش محصول خریداری شده در بازار نمی باشد. در صورت تاخیر 

در پرداخت ها مسولیت تاخیر در صدور حواله و جریمه ناشی از انبارداری بر عهده مشتری است. شماره حساب جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده نزد بانک ملت به 

شماره 6730114433 به نام شرکت پتروشیمی مارون با کد شناسه واریز مختص خریدار می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:40:00

اکستراکت سبك DAE11 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

نماد كال

DLXIOCABEX1001028صبا تامین

80120981شرکت نفت ایرانول

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

97,000.00

نقدي

26

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/28 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

 208 0

 10

 26  208

0.050.050.100.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:40:00

اکستراکت سبك DAE11 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 آبادان واقع در آبادان، فلکه فرهنگ)فلکه الفی سابق(، شرکت نفت ایرانول 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 

1400/10/25 12:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB07M001101آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

594.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 12:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 افروده  

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 ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا ساعت 24:00 

سي بهمن ماه1400ومطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 

1400/10/25 11:20:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا - دوجانبه

نماد كال

DPEPDCAB02W001102حافظ

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

1400/11/02 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 

1400/10/25 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

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 

تحويل خواهد بود(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 

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 ، 

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

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 2بهمن ماه 1400 تا ساعت 24:00 روز 8 بهمن ماه 1400و مطابق با بازه ي ساعت 

بارپايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 تسویه با تاخیر وجود ندارد. 9- ثبت سفارش خرید در این عرضه صرفا توسط خریداران مورد تأیید عرضه کننده امکان پذیر است. در صورت واریز پیش پرداخت توسط 

سایر 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 

1400/10/25 12:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB08M001101آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

605.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 12:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يكم بهمن ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي بهمن ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 

1400/10/25 12:35:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB09M001101حافظ

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

1400/11/01 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 

1400/10/25 12:35:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 ماهانه از ساعت 00:00 تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا ساعت24:00 

سي بهمن ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 

1400/10/25 12:50:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAL02M001101آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

620.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

کم باريداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 12:50:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 افروده  

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 ماهانه از تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا سي بهمن ماه1400ومطابق با 

بازه ي ساعات كم باري براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 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 

1400/10/25 11:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB00D001101حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

616.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 11:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 روزانه از ساعت 00:00 تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا ساعت24:00 يك 

بهمن ماه 1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 

1400/10/25 10:25:00

بلندینگ نفتا پالیش نفت بندرعباس در رینگ داخلی

نماد كال

DBLBACABEX0001028خبرگان سهام

80111251شرکت پالیش نفت بندرعباس

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

156,961.00

نقدي

25

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/28 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

 25

 25  2000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 10:25:00

بلندینگ نفتا پالیش نفت بندرعباس در رینگ داخلی

شیوه تسويه بصورت اسناد خارج از پاياياي بوده و امكان تسويه نقدي وجود دارد- واريز 10 درصد ارزش معامله جهت پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه 

الزامي است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

*** صرفا خريداراني كه قبل موافقت خريد اعتباري از اين شركت را دريافت نموده اند، امكان خريد خارج از پاياپاي را دارند. ***

 -1بلندينگ نفتاي عرضه شده از طريق خط لوله و تانكر به شركت هاي خريدار تحويل مي گردد. مبناي تحويل خط لوله بر اساس سطح مخازن پاليشگاه بندرعباس 

مي باشد و مبناي تحويل تانكري، وزن توزين شده توسط باسكول پاليشگاه بندرعباس و  و صرفا شركت هاي داراي پروانه بهره برداري مرتبط مجاز به خريد هستند.

-2مهلت برداشت فرآورده خريداري شده تا تاريخ 1400.11.24 میباشد. مسئولیت عدم برداشت فرآورده خريداري شده در مدت زمان تعیین شده، بر عهده خريدار مي 

باشد. چنانچه خريدار در مهلت تعیین شده نسبت به برداشت فرآورده خريدار شده اقدام ننمايند، مشمول هزينه انبارداري مي گردد به گونه اي كه هزينه انبارداري در 

ماه اول به میزان 2 درصد ارزش فرآورده برداشت نشده  و از ماه دوم به بعد، ماهیانه 5 درصد ارزش فرآورده برداشت نشده براي خريدار محاسبه و به صورت روز شمار 

دريافت مي گردد.

-3 قیمت كال بدون درنظر گرفتن مالیات و عوراض بر ارزش افزوده اعلم گرديده و علوه بر مبلغ كال ، 9 درصد بابت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده، مي بايست توسط 

خريدار به حساب شماره 78802568 بانك رفاه كارگران بنام پاليشگاه نفت بندرعباس واريز شود. واريز وجه مالیات و تسويه در بورس مي بايست همزمان انجام گیرد .

-4 از خريداران به ازاي هر تن، مبلغ 109،000 ر بابت هزينه هاي جانبي ) بارگیري، توزين و ... ( اخذ خواهد گرديد.

-5 پاليشگاه بندر عباس تعهدي در زمینه آلودگي فرآورده در هنگام حمل از طرف خريدار ندارد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 12:55:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAM02M001101آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

620.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

میان باريداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 12:55:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 افروده  

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 ماهانه از تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا سي بهمن ماه1400ومطابق با 

بازه ي ساعات میان باري براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف قرارداد میان باري و 

11ساعت 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 

1400/10/25 12:40:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB03W001102حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

616.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/02 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 

1400/10/25 12:40:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 تاريخ2بهمن  ماه 1400 تا ساعت24:00 8 

بهمن ماه1400و مطابق با بازه ي ساعات بار پايه براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 

1400/10/25 13:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAP01M001101آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

620.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

پرباريداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 13:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 ماهانه از تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا سي بهمن ماه1400ومطابق با 

بازه ي ساعات پرباري براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 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 

1400/10/25 13:20:00

برق شرکت توليد برق توس مپنا - نيروگاه توس مپنا

نماد كال

DPETSCAB00M001101توسعه فردا

80999862شرکت تولید برق توس مپنا - نیروگاه توس مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

575.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 13:20:00

برق شرکت توليد برق توس مپنا - نيروگاه توس مپنا

تسويه خارج از پاياپاي مي باشد

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"مورخ960322در سايت شركت بورس 

انرژي ايران مي باشد.شرايط مذكور جزلينفك اطلعیه عرضه بوده و خريدار و فروشنده در هر حالت متعهد به اجراي مفاد آن مي باشد.1-ضروري است خريدار 

بلفاصله پس از انجام معامله از طريق كارگزار خود اطلعات شركت شامل صاحبان امضاي مجاز،مدير عامل،كداقتصادي،شناسه ملي و شماره تماس نماينده را به 

همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.2-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 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.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 امضا فرم تسويه خارج از پاياپاي 

توسط فروشنده اطمینان حاصل نمايند.4-وفق بند2مصوبه شماره955037320100مورخ951207وزير محترم نیرو مبني بر اعلم شرايط تامین برق متقاضیان بالي 

5مگاوات از طريق بورس و قراردادهاي دو جانبه،متقاضیان جديد)مصرف كنندگان جديد(درصورت 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 نمايد و يا 

تعهدات لزم را در اين زمینه به شركت مالك شبكه مربوطه ارائه نمايند.5-كلیه خريداران پیش 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.6-دوره تحويل به صورت ماهانه از  ساعت00:00تاريخ1بهمن ماه سال 1400 تا 

ساعت24:00تاريخ30بهمن ماه سال1400 و مطابق با بازه ساعات بار پايه براي نماد منجر به تحويل بهمن ماه اعلمي شركت مديريت شبكه برق ايران مي باشد.)دوره 

مصرف قرارداد بارپايه و24ساعت شبانه روز دوره تحويل مي باشد)امكان تسويه با تاخیر وجود ندارد(.خريداران موظف به واريز مالیات بر ارزش افزوده به شماره  

شبا090580103481001126744001به نام شركت تولید برق توس مپنا نزد بانك سرمايه مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/25 13:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAL03M001101آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

604.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

کم باريداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 13:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 افروده  

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 ماهانه از تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا سي بهمن ماه1400ومطابق با 

بازه ي ساعات كم باري براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 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 

1400/10/25 13:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAM03M001101آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

604.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

میان باريداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 13:10:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 افروده  

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 ماهانه از تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا سي بهمن ماه1400ومطابق با 

بازه ي ساعات میان باري براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن ماه اعلمي شركت مديريت شبكه ي برق ايران مي باشد. دوره ي مصرف قرارداد میان باري و 

11ساعت 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 

1400/10/25 13:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAP02M001101آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

604.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

پرباريداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/25 13:15:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

تسويه به صورت خارج از پاياپاي مي باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

انر ژي ايران مي باشد.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 

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 ماهانه از تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا سي بهمن ماه1400ومطابق با 

بازه ي ساعات پرباري براي نمادهاي منجر به تحويل بهمن 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 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.


