
بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 12:50:00

رافينت پتروشيمی بيستون در رينگ بين الملل

نماد كال

IRFBICABEX0001106توانا

80123957شرکت پتروشیمی بیستون

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

635.00

نقدي

25

0.01

خیر

-0.00

فله/بار پايهبین الملل

1400/11/06 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

 1300 0

 25

 25  1300

نا محدودنا محدودنا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 12:50:00

رافينت پتروشيمی بيستون در رينگ بين الملل

تسويه به صورت اسناد خارج از پاياپاي بوده و امکان تسويه نقدي وجود ندارد. واريز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت قبل از شروع 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 عرضه جهت واريز پیش پرداخت و میانگین نرخ هاي خريد و فروش روزانه اسکناس دلر در سامانه مذکور يک روز کاري 

قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1 اظهار گمرکی محموله خریداری شده به عهده فروشنده می باشد لیکن پیگیری و اخذ مجوزات لزم جهت صادرات از گمرک و سایر ارگانهای مسئول و همچنین 

پرداخت هزینه های مربوطه جهت صادرات )اعم از هزینه های نمونه برداری، آزمایشات، پلمپ وسایر هزینه های گمرکی و ...( بر عهده خریدار می باشد که خریدار 

پس از معامله جهت انجام این امورات و پرداخت هزینه ها می بایست هماهنگی لزم را با شرکت پتروشیمی بیستون انجام دهد.فقط شرکتهای خارجی مجاز به 

خرید به این روش می باشند و تحت هیچ شرایطی شرکتهای ایرانی مجاز به خرید نیستند.شرکتهای خارجی ملزم به ارائه کد فراگیر می باشند.شرکت پتروشیمی 

بیستون با توجه به قیمت کشف شده در بورس در روز انجام معامله، نسبت به صدور پرفورما اقدام و خریدار موظف به پرداخت بهای کل معامله به صورت ارزی و نقد و 

طبق مفاد پرفورمای صادره می باشد.تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود ندارد.واریز 10 درصد ارزش معامله به عنوان پیش پرداخت 

قبل از شروع عرضه الزامی است.نرخ تسعیر ارز بر اساس میانگین نرخ های خرید و فروش اسکناس دلر در سامانه نظارت ارز )سنا( متعلق به بانک مرکزی جمهوری 

اسلمی ایران به آدرس اینترنتی www.sanarate.ir دو روز کاری قبل از عرضه جهت واریز پیش پرداخت و میانگین نرخ های خرید و فروش روزانه اسکناس دلر در 

سامانه مذکور یک روز کاری قبل از معامله جهت محاسبه کارمزدها و ارزش معامله قرار خواهد گرفت. 2- مورد معامله این قرارداد صرفا برای صادرات به خریدار واگذار 

شده است و خریدار مجاز به مصرف، توزیع و فروش در داخل کشور نمی باشد. شرکت پتروشیمی بیستون پس از تحویل محصول به خریدار، هیچ گونه مسئولیتی در 

قبال نحوه استفاده، حمل و نقل و موارد دیگر ندارد. 3-خریدار می تواند به هزینه خود اقدام به معرفی بازرس نماید. در صورت عدم معرفی بازرس از سوی خریدار، 

گزارش بازرس فروشنده مبنای عل خواهد بود و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد. 4- شرکتهای خریدار خارجی موظفند کلیه مستندات ثبت شرکت در خارج از کشور را 

به کارگزار فروشنده ارایه نمایند. 5-پس از تسویه کامل قرارداد، زمان بندی تحویل کال به خریدار اعلم خواهد شد و تحویل کال صرفا طبق زمان بندی اعلم شده 

صورت می گیرد. بدیهی است هر میزان از کالی خریداری شده که تا 7 روز کاری پس از سررسید تحویل کال حمل نگردد، مشمول هزینه انبارداری به ازای هر 

کیلوگرم در هر روز تقویمی مبلغ 500 ریال خواهد گردید. و چانچه ظرف مدت 20 روز کاری کل کالی خریداری شده حمل نگردد، فروشنده مجاز به ابطال قرارداد و 

دریافت خسارت به میزان 10 درصد ارزش کل محموله برداشت نشده می باشد. همچنین علوه بر خسارت ابطال هزینه انبارداری نیز تا روز ابطال قرارداد محاسبه و 

اخذ می گردد. 6-محل تحویل کال درب کارخانه شرکت پتروشیمی بیستون واقع در کیلومتر 8 جاده کرمانشاه-بیستون می باشد و مبنای محاسبه وزنی فرآورده 

تحویلی چگالی اندازه گیری شده توسط آزمایشگاه پتروشیمی بیستون و باسکول مجتمع می باشد. توضیح اینکه تمام مسئولیت ها از جمله حمل کال در خارج از 

مجتمع پتروشیمی بیستون به عهده خریدار می باشد. 7-در صورت تعارض در مدارک و مستندات، ملک بارنامه های داخلی پتروشیمی و باسکول مجتمع پتروشیمی 

خواهد بود. 8-تسویه به صورت اسناد خارج از پایاپای بوده و امکان تسویه نقدی وجود نداد. 9-خریدار می بایست به ازای هر تن فراورده مبلغ 1 دلر بابت هزینه های 

جانبی )توزین و بارگیری و ...( را به حساب مورد معرفی شرکت پتروشیمی بیستون در مهلت قانونی تسویه قرارداد پرداخت کند و در صورت عدم تسویه در مهلت 

قانونی مقرر یا تاخیر در ارسال ثبت سفارش خرید و مستندات تسویه از سوی خریدار یا کارگزار خریدار به کارگزار فروشنده طی زمان مذکور، قرارداد مشمول جریمه 

روزانه هر کیلوگرم 500 ریال خواهد شد. 10-ورود تانکرهای ارسالی از سوی خریداران به محوطه شرکت پتروشیمی بیستون جهت بارگیری محصولت خریداری شده، 

منوط به ارائه گواهینامه معتبر از شرکتهای بازرسی فنی معتبر و یا گواهینامه کامیون های مخزن دار صادره توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران می 

باشد و جهت رعایت الزامات ستاد مبارزه با قاچاق کال و ارز، خریداران می بایست بارنامه ها را با هماهنگی مکانیزم صدور بارنامه مستقر در محل مجتمع انجام دهند. 

11-نرخ تبدیل دلر به درهم برابر 3.673 می باشد. 12- در صورت درخواست برای پرداخت وجه معامله به روش واریز به حساب، هزینه های مازاد بر دریافت وجه نقد 

برای کارسازی اعلم شماره حساب از سوی صرافی فروشنده به عهده خریدار می باشد. 13-خریدار موظف است کارمزدهای مصوب بورس )دو سر کارمزد طرف 

خریدار و فروشنده( را طی 5 روز کاری پس از انجام معامله به شرکت سمات پرداخت نماید و فروشنده تعهدی در این خصوص ندارد. 14- هرگونه عواقب ناشی از عدم 

اجرای بندهای فوق بر عهده خریدارن می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:15:00

برق شرکت توليد برق سنندج مپنا-نيروگاه سنندج

نماد كال

DPESJCAB00M001101سهم آشنا

80999983شرکت تولید برق سنندج مپنا-نیروگاه سنندج

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

 150000 0

 1000

 1000  150000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:15:00

برق شرکت توليد برق سنندج مپنا-نيروگاه سنندج

تسويه خارج ازپاياپاي

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 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  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 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. 5- 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. 6- 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 

1400/10/26 11:05:00

برق نيروگاه رودشور - شرکت توليدی آرین ماهتاب گستر

نماد كال

DPEROCAB00M001101بانک صنعت و معدن

80999836نیروگاه رودشور - شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

750.00

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

 142000 0

 500

 500  142000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:05:00

برق نيروگاه رودشور - شرکت توليدی آرین ماهتاب گستر

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

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- 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،شنا سه ملي و شماره تماس نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.3- مصرف 

كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت 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.4- متقاضیان خريد پیش از اقدام به انجام معامله و واريز پیش پرداخت 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.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 

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.6-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.7-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. 8-خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 0103899094003 

نزد بانك ملي به نام نیروگاه رودشور-شركت تولیدي آرين ماهتاب گستر مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 10:00:00

نفتای سنگين پالیش نفت تهران در رینگ داخلی

نماد كال

DNPTHCRBEX0001029بانک تجارت

80121681شرکت پالیش نفت تهران

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

154,360.00

نسیه

25

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/29 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

 9000 0

 25

 25  9000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 10:00:00

نفتای سنگين پالیش نفت تهران در رینگ داخلی

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

تسويه به تسويه نقد امکان پذير میباشد . شايان ذکر است واريز 10درصد ارزش معامله بعنوان پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي مي باشد

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1مهلت برداشت فرآورده حداکثر45روز از تاریخ قرارداد خرید در بورس می باشد و در صورت عدم برداشت به موقع،هزینه انبارداری به میزان5درصد ارزش فرآورده باقی 

مانده ، برای تمدید به ازای هر ماه دریافت می گردد.ضمن اینکه هزینه مذکور از محل کال قابل استهلک و تهاتر میباشد.

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

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

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

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

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

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

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

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

پرداخت مبالغ مذکور تا روز تسویه در بورس می باشد.

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

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

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

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

ارائه گردد

-10در صورت موافقت عرضه کننده امکان تحویل فرآورده نفتای سنگین در محل خریدار واقع در بندرعباس وجود دارد.

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



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 10:10:00

آيزوريسايكل پاليش نفت تهران در رينگ داخلي

نماد كال

DIRTHCRBEX0001029بانک تجارت

80121681شركت پاليش نفت تهران

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

151,805.00

نسیه

1

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/29 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

 1000 0

 20

 30  1000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 10:10:00

آيزوريسايكل پاليش نفت تهران در رينگ داخلي

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

تسويه به تسويه نقد امکان پذير میباشد . شايان ذکر است واريز 10درصد ارزش معامله بعنوان پیش پرداخت نیم ساعت قبل از شروع عرضه الزامي مي باشد

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1مهلت برداشت فرآورده حداکثر 45روز از تاریخ قرارداد خرید در بورس می باشد و در صورت عدم برداشت به موقع،هزینه انبارداری به میزان5درصد ارزش فرآورده باقی 

مانده ، برای تمدید به ازای هر ماه دریافت می گردد .ضمن اینکه هزینه مذکور از محل کال قابل استهلک و تهاتر می باشد 

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

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

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

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

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

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

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

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

پرداخت مبالغ مذکور تا روز تسویه در بورس می باشد

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

پرداخت مبالغ مذکور تاروز تسویه دربورس خواهد بود . هزینه های جانبی+مالیات و عوارض برارزش افزوده به ازای هرتن ،شرکت نفت ایرانول 19،620ریال، سایر 

شرکت ها 109،000ریال

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

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

گردد

-10هرگونه مسئولیت و عواقب ناشی از عدم اجرای بندهای فوق بر عهده خریداران می باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:00:00

برق شرکت ماهتاب کهنوج- نيروگاه سيکل ترکيبی شوباد

نماد كال

DPESDCAB00M001101بانک صنعت و معدن

80999307برق شرکت ماهتاب کهنوج- نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

750.00

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

 178000 0

 500

 500  178000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:00:00

برق شرکت ماهتاب کهنوج- نيروگاه سيکل ترکيبی شوباد

تسويه به صورت خارج از پاياپاي) امكان تسويه نقدي وجود دارد(- واريز 7 درصد پبش 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 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- 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،شنا سه ملي و شماره تماس نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد.3- مصرف 

كنندگان نهايي برق، با هماهنگي با فروشنده، ملزم به پرداخت 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.4- متقاضیان خريد پیش از اقدام به انجام معامله و واريز پیش پرداخت 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.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 

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.6-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.7-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. 8-خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 0204803343001 

نزد بانك دي به نام شركت تولید برق ماهتاب كهنوج مي باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:25:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB04W001102آگاه

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

585.00

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 

1400/10/26 11:25:00

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 تاريخ 2 بهمن ماه 1400 تا ساعت24:00  

هشت 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 

1400/10/26 11:35:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB10M001101حافظ

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

 100000 0

 1000

 1000  100000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:35:00

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 

1400/10/26 10:20:00

اکستراکت سنگين DAE40 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

نماد كال

DHXIOCABEX0001029صبا تامین

80120981شرکت نفت ایرانول

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

98,000.00

نقدي

26

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/29 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 

1400/10/26 10:20:00

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 

1400/10/26 10:15:00

اکستراکت سبك DAE10 شرکت نفت ایرانول در رینگ داخلی

نماد كال

DLXIOCABEX0001029صبا تامین

80120981شرکت نفت ایرانول

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

100,000.00

نقدي

26

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/29 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 

1400/10/26 10:15:00

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 

1400/10/26 11:40:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAB11M001101حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

600.00

نقدي

100

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/11/01 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 

1400/10/26 11:40:00

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 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 

1400/10/26 11:30:00

برق شرکت توليد برق توس مپنا - نيروگاه توس مپنا

نماد كال

DPETSCAB01M001101حافظ

80999862شرکت تولید برق توس مپنا - نیروگاه توس مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

570.00

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

 40000 0

 1000

 1000  40000

1,000.001,000.00نا محدودنا محدود



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:30:00

برق شرکت توليد برق توس مپنا - نيروگاه توس مپنا

نقدي-واريز 7 درصد پیش پرداخت ضروري است.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

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

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

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

اطلعات صاحبان امضاي مجاز، مدير عامل، كد اقتصادي شناسه ملي و شماره تماس نماينده را به همراه مدارك رسمي به كارگزار فروشنده اعلم نمايد. 3- مصرف 

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

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

فروشنده به حساب معرفي شده توسط فروشنده واريز نمايد. 4-متقاضیان خريد پیش از انجام معامله میبايست اقدام به واريز پیش پرداخت نمايند 5- وفق بند 2 

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

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

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

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

از ساعت 00:00 تاريخ 01 بهمن ماه 1400 تا ساعت 24:00 سي 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.

-8خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب شماره 090580103481001126744001بانك سرمايه به نام شركت تولید نیروي برق توس مپنا مي 

باشند.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:20:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا - دوجانبه

نماد كال

DPEPDCAB12M001101سي ولکس کال

80999982برق شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

620.00

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 

1400/10/26 11:20:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا - دوجانبه

تسويه بصورت 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 فیزيكي 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- 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.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 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.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 نمايد.4- 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.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 ساعت 24:00 روز 

سي ام 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 .امكان تسويه با تاخیر وجود ندارد .7-خريداران موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به حساب 

شماره 0100131417006بانك آينده به نام شركت تولید نیروي برق پرند مپنا مي باشند.  8- ثبت سفارش خريد در اين عرضه صرفا توسط خريداران مورد تايید عرضه 

كننده امكان پذير است در صورت واريز پیش پرداخت توسط ساير متقاضیان مسئولیتي در قبال عدم امكان ثبت سفارش متوجه بورس و عرضه كننده نخواهد 

بود.تسويه بصورت خارج از پاياپاي مي باشد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:45:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDCAP00D001101حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

600.00

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 

1400/10/26 11:45:00

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 تاريخ يك بهمن ماه 1400 تا يك بهمن ماه1400و مطابق 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 و4ساعت 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 

1400/10/26 10:25:00

حلل 402 پالیش نفت بندرعباس در رینگ داخلی

نماد كال

DSVBACABEX0001029بانک رفاه کارگران

80111251شرکت پالیش نفت بندرعباس

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

128,002.00

نقدي

30000

1.00

خیر

-0.00

فله/بار پايهداخلي

1400/10/29 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

 3000000 0

 30000

 30000  3000000

0.050.059.000.30



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 10:25:00

حلل 402 پالیش نفت بندرعباس در رینگ داخلی

تسويه بصورت اسنادخارج ازپاياپاي بوده وامکان تسويه نقدي وجوددارد.واريز ده درصد ارزش معامله جهت پیش پرداخت،نیم ساعت قبل ازشروع عرضه الزامي مي 

باشد.

شرايط پرداخت وجه معامله

ساير توضیحات

-1حلل 402 عرضه شده ازطریق خط لوله و تانکر به شرکت خریدار تحویل می گردد.مبنای تحویل درخط لوله براساس سطح مخازن پالیشگاه بندرعباس می باشد 

.ومبنای تحویل درخریدتانکری ، وزن توزین شده توسط باسکول پالیشگاه بندر عباس می باشدو صرفا شرکتهای دارای پروانه بهره برداری مرتبط، مجاز به خرید 

هستند.

-2مهلت برداشت فرآورده خریداری شده تاتاریخ25-11-1400 می باشد.مسئولیت عدم برداشت محصول خریداری شده درزمان تعیین شده برعهده خریدارمی 

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

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

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

انبارداری بوده وتسویه ازمحل فرآورده مجازمی باشد.

-3ازخریدارانی که فرآورده را توسط تانکر برداشت می نمایند به ازای هرتن مبلغ 109000ریال بابت هزینه های جانبی )بارگیری و توزین و...( اخذ خواهد گردید.

-4قیمت کال بدون در نظر گرفتن مالیات وعوارض ارزش افزوده اعلم گردیده وعلوه برمبلغ کال 9 درصدبابت مالیات وعوارض بر ارزش افزوده )براساس مقررات 

سال1400(میبایست توسط خریدار به حساب شماره 78802568 بانک رفاه کارگران بنام پالیشگاه نفت بندر عباس واریز نماید.واریزوجه مالیات وتسویه دربورس باید 

همزمان انجام گیرد.

-5پالیشگاه بندرعباس هیچ گونه مسئولیتی درزمینه آلودگی تانکر ویا خط لوله انتقال فرآورده خریداری شده ندارد.



بسمه تعالی

فرم اطلعيه عرضه

نام تجاري كال تاریخ و زمان عرضه 

1400/10/26 11:50:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWP00D001108حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

600.00

سلف

100

1.00

خیر

-0.00

پرباريداخلي

1400/11/08 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 

1400/10/26 11:50:00

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 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 تاريخ8 بهمن ماه 1400 تا 8 بهمن ماه1400و مطابق 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 و4ساعت 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 

1400/10/26 11:55:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWP00D001115حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

600.00

سلف

100

1.00

خیر

-0.00

پرباريداخلي

1400/11/15 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 

1400/10/26 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 روزانه از تاريخ 15بهمن ماه 1400 تا 15بهمن ماه1400و مطابق 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 و4ساعت 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 

1400/10/26 12:00:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWP00D001122حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

600.00

سلف

100

1.00

خیر

-0.00

پرباريداخلي

1400/11/22 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 

1400/10/26 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 روزانه از تاريخ 22بهمن ماه 1400 تا 22بهمن ماه1400و مطابق 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 

1400/10/26 12:05:00

برق شرکت توليد نيروی برق پرند مپنا

نماد كال

DPEPDFWP00D001129حافظ

80999982شرکت تولید نیروی برق پرند مپنا

مطابق با امیدنامه و طبق اطلعیه عرضه

600.00

سلف

100

1.00

خیر

-0.00

پرباريداخلي

1400/11/29 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 

1400/10/26 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 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 تاريخ 29بهمن ماه 1400 تا 29بهمن ماه1400و مطابق 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 و4ساعت 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.


