


































































































































 :1پیوست 

 : ه محاسبه قیمت عرضه اولیهطریق -الف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 از کیلووات هر قیمت تعیین مبنای

 پایه دارایی

متناظر  تحویل دوره با روزانه بارپایه نمادهای شده کشف قیمتهای متوسط آتی ارزش

 ایران انرژی بورس در تاریخ شروع عرضه اولیه قبل از یکسال شمسی 

2 

+ 

متناظر دو  تحویل دوره با روزانه بارپایه نمادهای شده کشف قیمتهای متوسط آتی ارزش

  ایران انرژی بورس در تاریخ شروع عرضه اولیه قبل از سال شمسی 

=

2 

 کشف قیمتهای متوسط آتی ارزش

 دوره با روزانه بارپایه نمادهای شده

  از قبل شمسی سال دو متناظر تحویل

 بورس در اولیه عرضه شروع تاریخ

 ایران انرژی

 تحویل دوره با روزانه بارپایه نمادهای شده کشف قیمتهای متوسط

 بورس در اولیه عرضه شروع تاریخ  از قبل شمسی سال دو متناظر

 ایران انرژی

+ 

 شبکه مدیریت برق بازار از برق خرید قیمت تغییر درصد متوسط

= از شروع دوره عرضه اولیه قبلدر دو سال  ایران برق

2 

1 

 2 ^  

× 

 شده کشف قیمتهای متوسط آتی ارزش

 تحویل دوره با روزانه بارپایه نمادهای

 شروع تاریخ  از قبل شمسی یکسال متناظر

 ایران انرژی بورس در اولیه عرضه

 تحویل دوره با روزانه بارپایه نمادهای شده کشف قیمتهای متوسط 

 بورس در اولیه عرضه شروع تاریخ  از قبل شمسی یکسال متناظر

 ایران انرژی

+ 

 برق شبکه مدیریت برق بازار از برق خرید قیمت تغییر درصد متوسط

= از تاریخ شروع عرضه اولیه قبلایران در دو سال 

2 

1 × 

2 

3 

4 

 1 )اندازه قرارداد( 8760 × = پایه دارایی از کیلووات هر قیمت تعیین مبنای قیمت هر ورقه در عرضه اولیه )ریال(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرید قیمت تغییر درصد متوسط

 شبکه مدیریت برق بازار از برق

 از قبل سال دو در ایران برق

 اولیه عرضه دوره شروع

 در ایران برق شبکه مدیریت برق بازار از خرید قیمت تغییر درصد

 عرضه اولیهاز سال  دو سال قبل به نسبت قبل سال

2 

+ 

 در ایران برق شبکه مدیریت برق بازار از خرید قیمت تغییر درصد

 از سال عرضه اولیه سه سال قبل به نسبتدو سال قبل 

=

2 

 بازار از خرید قیمت تغییر درصد

 در ایران برق شبکه مدیریت برق

 سال سه به نسبت قبل سال دو

 اولیه عرضه سال از قبل

دو  در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

 از سال عرضه اولیه قبل سال

  قبل از  سال عرضه اولیه سال سه در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

- 

سه  در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

 از سال عرضه اولیه قبل سال

=

2 

× 100 

5 

6 

7 

 بازار از خرید قیمت تغییر درصد

 در ایران برق شبکه مدیریت برق

 قبل سال دو به نسبت قبل سال

 اولیه عرضه سال از

 در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

 از سال عرضه اولیه قبل سالدو

 از عرضه اولیه دو سال قبل در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

- 

 در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

 از سال عرضه اولیه سال قبل

=

2 

× 100 



  طریقه محاسبه قیمت تئوریک در تاریخ سررسید: -ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بر  تئوریک قیمت تعیین مبنای

 تاریخ در واتکیلوحسب 

 سررسید

متناظر  تحویل دوره با روزانه بارپایه نمادهای شده کشف قیمتهای متوسط آتی ارزش

  ایران انرژی بورس دراز سررسید  قبلیکسال شمسی 

2 

+ 

 تحویلدوره  با روزانه بارپایه نمادهای شده کشف قیمتهای متوسط آتی ارزش

  ایران انرژی بورس از سررسید در قبلمتناظر دو سال شمسی 

=

2 

 شده کشف قیمتهای متوسط آتی ارزش

 تحویل دوره با روزانه بارپایه نمادهای

 سررسید از قبل شمسی یکسال متناظر

 ایران انرژی بورس در

 تحویل دوره با روزانه بارپایه نمادهای شده کشف قیمتهای متوسط

 ایران انرژی بورس در سررسید از قبل شمسی یکسال متناظر
+ 

 شبکه مدیریت برق بازار از برق خرید قیمت افزایش درصد متوسط

=  سررسید قبل از  شمسی ایران در دو سال برق

2 

1 × 

2 

3 

 1 )اندازه قرارداد( 8760  × = سررسید تاریخ در کیلوواتبر حسب  تئوریک قیمت تعیین مبنای قیمت تئوریک هر ورقه در تاریخ سررسید )ریال(



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خرید قیمت تغییر درصد متوسط

 مدیریتشرکت  برق بازار از برق

 سال دو در ایران برق شبکه

 سررسید  از قبل شمسی

 برق شبکه مدیریتشرکت برق بازار از خرید قیمت افزایش درصد

 انتشارماقبل  سال به نسبت انتشار سال در ایران

2 

+ 

 ایران برق شبکه مدیریت برق بازار از خرید قیمت افزایش درصد

 دو سال قبل انتشار نسبت به یک سال قبل از انتشار در

=

2 

 قیمتهای متوسط آتی ارزش

 بارپایه نمادهای شده کشف

 دو متناظر تحویل دوره با روزانه

 در سررسید از قبل شمسی سال

 ایران انرژی بورس

 تحویل دوره با روزانه بارپایه نمادهای شده کشف قیمتهای متوسط

 + ایران انرژی بورس در سررسید از قبل شمسی سال دو متناظر

 مدیریت برق بازار از برق خرید قیمت افزایش درصد متوسط

= سررسید  از قبل شمسی سال دو در ایران برق شبکه

2 

1 

 2 ^  

× 
4 

5 

6 

 از خرید قیمت افزایش درصد

 شبکه شرکتمدیریت برق بازار

 انتشار سال در ایران برق

 انتشار ماقبل سال به نسبت

 در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

  انتشار سال

 انتشار ماقبل سال در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

- 

 در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

 ماقبل انتشار سال

=

2 

× 100 



 

 

 

 

 

 

 

 

 از خرید قیمت افزایش درصد

 برق شبکه مدیریت برق بازار

 انتشار از قبل سال دو در ایران

 انتشار از قبل سال یک به نسبت

 در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

 ماقبل انتشار سال

 انتشاراز  دو سال قبل در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

- 
دو  در ایران برق شبکه مدیریت شرکت برق بازار از خرید قیمت

 از انتشار قبل سال

=

2 

× 100 7 



 :دو شماره پیوست



 :دو شماره پیوست



 :دو شماره پیوست



 :دو شماره پیوست



 :دو شماره پیوست



 :دو شماره پیوست



 :دو شماره پیوست



 :دو شماره پیوست

 



 

 کنندگان نهایی و سایر اشخاص مجاز سلف موازی استاندارد برق مصرف حاکم بر معامالت یعموم طیشرا 

 
در چارچوب  نهایی و سایر اشخاص مجاز در تابلوی سلف موازی استاندارد بازار مشتقه،کنندگان مصرفمعامالت برق  .1

و  رویمحترم ن ریوز 1/3/95مورخ  100/20/15681/95، 07/12/95مورخ  100/20/50373/95شماره  یهامصوبه

 .رندیپذیانجام مو سایر قوانین و مقررات مربوطه ( وستی)پ رانیمحترم وز ئتیه 10/11/94ه مورخ 50999ت/145937

 انیبرق متقاض نیتأم طیبر اعالم شرا یمبن رویمحترم ن ریوز 07/12/95مورخ  100/20/50373/95مصوبه شماره  2بند  وفق .2

به  لی( در صورت تمادیکنندگان جد)مصرف دیجد انیدوجانبه، متقاض یبورس و قراردادها قیپنج مگاوات از طر یباال

را متناسب  تیظرف یمعامله برق، اوراق گواه نیاز نخست شیپ هستندموظف  ران،یا یبورس انرژ قیبرق از طر یانرژ دیخر

 . ندیبرق محل استقرار خود ارائه نما یروین عیتوز/یابه شرکت برق منطقه یبا قدرت قرارداد

توسط شرکت  یاعالم تحویلو مشتقه( سقف  یکیزی)بازار ف رانیا یدر معامالت خود در بورس انرژ یستیبا داریخر .3

قدرت  زانیمعادل م ایکه کوچکتر  رانیا یس انرژبه منظور انجام معامالت در بازار برق بور رانیشبکه برق ا تیریمد

بازار  ینمادها هیکلزمان تحویل در در  داریخر یدهایکه مجموع خر ی. در صورتدینما تیرا رعا باشدیم یو یقرارداد

 تیباشد مسئول یو یاز قدرت قرارداد شتریدوره ب کیدوجانبه خارج از بورس در  یو مشتقه بورس و قراردادها یکیزیف

و  باشدیم داریشده بر عهده خر یداریمازاد برق خر یکیزیف هیو تسو لیالزم جهت تحو یهایو انجام هماهنگ هایریگیپ

 نخواهند داشت. نهیزم نیدر ا یتیمسئول رانیا یبرق و بورس انرژ انفروشندگ

 نهیهز یستیبا در زمان تحویل داریخر رو،یمحترم ن ریوز 07/12/95مورخ  100/20/50373/95مصوبه شماره  3بند  وفق .4

 نی. که ادیبرق( پرداخت نما یروین عیتوز/یااقتصاد به مالک شبکه )برق منطقه یرا مطابق با تعرفه مصوب شورا تیترانز

 زانیصرفنظر از م نه،یهز نیذکر است ا انی. شاگرددیاخذ م داریحساب صادره توسط مالک شبکه از خرمبلغ در صورت

. در ضمن گرددیمصرف مشترک پرداخت م یاز نقطه مرجع شبکه تا مباد ییجهت جابجا ت،یترانز تیاستفاده از ظرف

 .دینما رییاقتصاد تغ یشورا بیبا تصو لیدر طول دوره تحو تیترانز نهیممکن است هز

 یبرق یمعادل توان و انرژ ،گیرندهخریدار تحویل ی( براعیشرکت توز/یاقبض صادره توسط مالک شبکه )برق منطقه در .5

در  ی)توان( و انرژ ماندیاز مقدار د بینموده است به ترت نیتام رانیا یبورس انرژ قیکه مشترک از فروشنده از طر

آبونمان،  لیبرق از قب نیمرتبط با تام یهانهیهز ری. ساگرددیکسر م داریخر یحساب صادره توسط مالک شبکه براصورت

که توسط کنتور در  داریکل مصرف برق خر یو ... همچنان برا ویتوان راکت یاهنهیهز ،یعوارض، تجاوز از قدرت قرارداد

 . شودیم افتیشده است توسط مالک شبکه در قبوض صادره از مشترک در یریگطول دوره، اندازه



به . با توجه دیشده در آن ساعت را مصرف نما یداریمعادل مقدار توان خر ل،یدر هر ساعت از دوره تحو یستیبا داریخر .6

عدم  تیلذا مسئول باشد،یم لیبرق معامله شده در دوره تحو قیفروشنده متعهد به تزر دار،یصرفنظر از مصرف خر نکهیا

 یشده تلق فاءیارتباط ا نیبوده و تعهد فروشنده در ا داریخر دهبر عه لیدر طول دوره تحو داریمصرف برق توسط خر

 . گرددیم

است، کماکان توسط  دهینگرد یداریخر رانیا یبازار برق بورس انرژ قیاز طرکه  داریمصرف برق خر ازیبخش از ن آن .7

مورخ  100/20/50373/95آن تابع مصوبه شماره  متیو ق دهیگرد نی( مربوطه تامعیتوز/یمالک شبکه )شرکت برق منطقه ا

 .باشدیم نهیزم نیدر ا جودو مقررات مو نیقوان ریو سا رویمحترم ن ریوز 07/12/95

 رانیا یو مشتقه بورس انرژ یکیزیبازار ف یهاو اوج بار در عرضه یبارانیم ،یبارطول دوره ساعات کم انیو پا شروع .8

که ممکن است با طول دوره و شروع  باشدیبرق کشور م یدر شبکه سراسر رانیشبکه برق ا تیریطبق اعالم شرکت مد

در آن واقع است، منطبق نباشد. لذا  داریکه خر عیتوز/یاشده مذکور در شرکت برق منطقه نییمصرف تع یهادوره انیو پا

 .باشدیم داریبر عهده خر رانیا یبورس انرژ قیبرق از طر یدهایو لحاظ کردن موضوع مذکور در خر یبررس تیمسئول

 ریینسبت به تغ رو،یست وزارت نموظف است در صورت لزوم و بر اساس اعالم و درخوادر زمان تحویل فیزیکی  داریخر .9

خود وفق مقررات وزارت  یریگاندازه زاتیتجه یبر رو ماتیو تنظ راتییانجام تغ ایخود  یریگاندازه یهادستگاه زیو تجه

 .دیاقدام نما روین

برق  نیبرق متعهد به تام یروین عیتوز/یاشرکت برق منطقه ران،یا یدر بورس انرژ داریصورت خاتمه قرارداد خر در .10

بورس  قیشده از طر یداریخر یقدرت و مصرف مازاد مشترک نسبت به مقدار انرژ نیمتعهد به تام زیبوده و ن داریخر

 یهاموجود بر اساس نرخ تعرفه نیمشترک یمقدار مذکور برا متیمحاسبه ق ی. الزم به ذکر است مبناباشدیم رانیا یانرژ

 .باشدیم رانیشبکه ا تیریبازار برق شرکت مد متیبر اساس ق دیجد نیمشترک یمربوطه و برا

به نقطه مرجع داد و ستد در  لیبرق، معادل مقدار معامله شده در دوره تحو قیقرارداد، مربوط به تزر نیدر ا روگاهین تعهد .11

ز بار ممانعت از تجاو ایولتاژ و  ایاز افت فرکانس  یریجلوگ لیاز قب یو اگر به هر علت باشدی)هاب( م یشبکه سراسر

قدرت مشترک  سات،یبه تاس بیاز آس یریو جلوگ یداریپا ،ییایحفظ پا جهینت رمجاز و د زانیبرق از م یهاخطوط و پست

گونه  چیه روگاهیو ن دهیگرد یشده تلق فایا روگاهیقطع گردد، تعهد ن ایبه طور موقت محدود و  نگیسپاچیبا اعالم مرکز د

در خصوص اختالل در  رویوزارت ن یوفق مقررات جار ط،یشرا نیاست در ا یهیخصوص ندارد. بد نیدر ا یتیمسئول

 برق کشور عمل خواهد شد. یسراسر یهاشبکه

برق تعهد شده در معامالت  دیامکان تول رانیا یشده در بورس انرژ رشیپذ یهاروگاهی( نراًیتقص ای)قصوراً  یلیبه هر دل اگر .12

شده در  یداریبرق خر نی(، تامندینداشته باشند )نکول نما لیرا در دوره تحو رانیا یو مشتقه بورس انرژ یکیزیبازار ف



و  دهیتعهد گرد رانیشبکه برق ا تیریبرق کشور توسط شرکت مد یفروشوفق سازوکار بازار عمده رانیا یبورس انرژ

 برق مورد معامله را در موعد مقرر خواهند داشت. افتیدر تیقابل دارانیخر

 یسوخت مصرف نهیکه هز یتا زمان رویمحترم ن ریوز 07/12/95مورخ  100/20/50373/95شماره مصوبه  8وفق بند  .13

را متناسب با حجم  یسوخت مصرف نهیفروشنده موظف است، هز گردد،یم هیتسو ریکشور توسط شرکت توان یروگاهین

 .دینما هیتسو ریبا شرکت توان رانیدر چارچوب مقررات بازار برق ا یروگاهیسوخت ن متیمصرف و ق

حاکم بر معامالت قراردادهای سلف موازی استاندارد برق  یعموم طیشرا تیو فروشندگان ملزم به رعا دارانیخر همه .14

 یمشخصات قرارداد سلف مواز" نفکیجزء ال یعموم طیشرا نیو ا باشندیمکنندگان نهایی و سایر اشخاص مجاز مصرف

 "و سایر اشخاص مجاز نهاییکنندگان مصرفویژه  – مشخص لیتحو یهاو دوره نیمصرف مع یهابرق در دوره استاندارد

 . باشدیم

  ییکنندگان نهااستاندارد برق مصرف یحاکم بر معامالت سلف مواز یعموم طیو فروشنده با اطالع کامل از شرا داریخر .15

آخرین تغییرات آن که توسط شرکت گردیده یا  دیق مشخصات قراردادکه در  یاختصاص طیو شراو سایر اشخاص مجاز 

 .ندینمایمبادرت م رانیا ینسبت به انجام معامله در بورس انرژ ،رسانی شده استبورس انرژی ایران اطالع
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