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های تولید نیروی برق شرکت  بار پایه ساالنه نیروگاه "قرارداد سلف موازی استاندارد"خصات مش-1

 10/10/69آرین ماهتاب گستر با شروع دوره تحویل 

 مشخصات کلی ابزار تامین مالی و استاندارد دارایی پایه

 تبعی فروش و خريد اختیار به اوراق سلف موازی استاندارد برق منضم صاتمشخ

 قرارداد سلف موازی استاندارد برق ) منضم به اختیار خريد و فروش تبعی( نام  ابزار تأمین مالی

 با نام، قابل معامله در بورس انرژی ايران، معاف از مالیات نوع اوراق

 دارايی پايه
در  "دوره مصرف"در هر ساعت از  "کیلو وات"ريکی( معادل يک بسته برق )انرژی الکت

  "دوره تحويل"

 مشخصات و استاندارد دارايی پايه
هرتز )فرکانس شبکه سراسری برق کشور( و سطوح استاندارد ولتاژ  11±2/1فرکانس 

 شبکه سراسری برق کشور

 گردش در هيسرماتأمین   هدف از عرضه

 شامل: ماهتاب گستر نيآر های متعلق به شرکت تولیدی نیروگاه کنندگان نام و مشخصات عرضه

  مگاوات 338نیروگاه گازی رودشور با ظرفیت اسمی 

 مگاوات 321با ظرفیت اسمی  شوباد یبیترک کلیس روگاهین 

 مگاوات 31با ظرفیت اسمی  کهنوج یگاز روگاهین 

  مگاوات 11نیروگاه سرخس با ظرفیت اسمی 

 مگاوات 21ا ظرفیت اسمی ب آباد ریام یگاز روگاهین 

 مگاوات 11با ظرفیت اسمی  نوشهر یگاز روگاهین 

 بورس انرژی ايران بازار عرضه اولیه و معامالت ثانويه

 مشخصات اوراق سلف موازی استاندارد

 ريال میلیارد 211معادل  قرارداد 11111در حدود اوراق در دوره عرضه اولیه اين نماد  میزان مجاز عرضه اولیه

)اعالم تعداد قطعی قرارداد قابل عرضه در اطالعیه عرضه با توجه به  شد خواهد هعرض

 (دارايی پايه قیمت

واحدهای پولی قیمت و ارز مورد 

 تسويه

 ريال-ريال

 DAPMGPFBEXY331111 نماد معامالتی

 شود تسويه به روش نقد انجام میبندی جهت پرداخت وجه  زمان
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 معامله

 بعد از معامله یروز کار t+1 هيو معامالت ثانو هیضه اولدر دوره عر مهلت تسويه

 دیبعد از سررس یروز کار t+1 دیدر سررس ینقد هيصورت تسو در

 یآمادگ ی)که گواه توسط دارنده اوراق یکيزیف ليتحو طيشرا عدم احرازصورت  در

ه وجو هياوراق بهادار و تسو یمرکز یگذار شرکت سپرده میرا در موعد مقرر تسل ليتحو

، تسويه معامالت به صورت نقدی ليبعد از شروع دوره تحو یروز کار t+1 ،کرده است(

 پذيرد. انجام می

 ی اولیه محدود به حجم عرضه عرضه حداکثر حجم قابل

 کیلووات ساعت 8،331 اندازه هر قرارداد

 عرضه گسترده با قیمت ثابت روش عرضه اولیه

 نامحدود سقف حجم هر سفارش

 ريال 1 یر قیمت هر سفارشحداقل تغی

 - دامنه نوسان قیمت روزانه

قیمت خريد هر قرارداد در دوره 

 عرضه اولیه

کشف شده در  یها متیقارزش آتی  نیانگیاز مقرارداد  هیعرضه اول متیقدر محاسبه 

 11/11/31و  23/12/33تا  11/11/33 دوره روزانه هيبار پا ینمادها یبرا رانيا یبورس انرژ

شبکه  تيريدر بازار برق شرکت مدبرق  ديخرقطعی  متیق شيافزا و درصد 23/12/31تا 

در  برق ديخرالحساب  و درصد افزايش قیمت علی 32نسبت به سال  33در سال رانيبرق ا

استفاده شده است.  33نسبت به سال  31 در سال رانيشبکه برق ا تيريبازار برق شرکت مد

مشخصات قرارداد ذکر  1د در امیدنامه و پیوست روش محاسبه قیمت عرضه اولیه قراردا

 شده است.

 % قیمت عرضه اولیه در سررسید اوراق121 قیمت اعمال اختیار فروش تبعی

 % قیمت عرضه اولیه در سررسید اوراق123 قیمت اعمال اختیار خريد تبعی

قیمت خريد بازار گردان در 

 معامالت ثانويه

درصد روزشمار ساالنه از تاريخ شروع دوره  23ادل قیمت عرضه اولیه به عالوه سود مع

 عرضه اولیه

 بازده اوراق

( 1221در سررسید کمتر از )قیمت پايه در عرضه اولیه* دارایی پایهدر صورتی که قیمت 

قرارداد به توانند از اختیار فروش استفاده کرده و نسبت به فروش  گذاران می باشد سرمايه

( به شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر اقدام کنند. 1221ولیه*قیمت )قیمت پايه در عرضه ا

 درصد خواهد بود. 21بدين ترتیب بازده ساالنه اوراق سلف حداقل 

( 1223در سررسید بیشتر از )قیمت پايه در عرضه اولیه* دارایی پایهدر صورتی که قیمت 

اده کرده و نسبت به تواند از اختیار خريد استف باشد، شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر می

کند. در ( از دارندگان اوراق اقدام 1223خريد قرارداد به قیمت )قیمت پايه در عرضه اولیه*

درصد قیمت عرضه اولیه خواهد بود. بدين ترتیب بازدهی  123اين حالت، قیمت تسويه 
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 درصد است. 23ساالنه اوراق سلف حداکثر 

 مقاطع پرداخت سود

تواند با  ای ندارد. در پايان دوره خريدار می رد سود بین دورهاوراق سلف موازی استاندا

توجه به قیمت اوراق در سررسید و بر اساس قیمت اعمال اختیار خريد يا فروش تبعی 

 نسبت به تحويل فیزيکی يا تسويه نقدی اقدام کند. 

 ی اولیه از تاريخ شروع دوره عرضه يک سال مدت قرارداد

 دوره عرضه اولیه
روز کاری خواهد  1عیه عرضه اولیه مشخ  خواهد شد )طول دوره عرضه اولیه در اطال

 روز کاری 1تا  11/12/31برای مثال از  –بود( 

 ساعت شبانه روز )بار پايه( 21 دوره مصرف

 21:11تا ساعت  11/11/33روز  11:11يک سال مطابق تقويم هجری شمسی )از ساعت  دوره تحويل

 (23/12/33روز 

 ه اولیهحجم عرض
)تعداد اوراق در عرضه اولیه در قرارداد اطالعیه عرضه اولیه مشخ   قرارداد 11111حدود 

 گردد.( می

دستورالعمل  38ماده  1روز کاری پس از پايان دوره عرضه اولیه )وفق بند  11حداکثر  طول دوره معامالت ثانويه قرارداد

رس انرژی( تا يک ماه قبل از شروع دوره معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بو

 (11/12/31تحويل )از شروع دوره معامالت ثانويه تا 

 (11/12/31) اولیه عرضه دوره شروع از پس سال يک سررسید قرارداد

قیمت تئوريک هر قرارداد در تاريخ 

 سررسید

کشف  یاه متیق ارزش آتی نیانگیقرارداد از م دیدر روز سررس کيتئور متیدر محاسبه ق

تا  11/11/31 دورهروزانه  هيبار پا ینمادها یبرا دیدر سررس رانيا یشده در بورس انرژ

در بازار برق  ديخر یقطع متیق شيو درصد افزا 31/12/31تا  11/11/31و  23/12/31

 متیق شيو درصد افزا 33سال  بهنسبت  31 در سال رانيشبکه برق ا تيريشرکت مد

نسبت به سال  31در سال  رانيشبکه برق ا تيريبرق شرکت مد در بازار ديخر الحساب یعل

پیوست قرارداد در  دیدر روز سررس کيتئور متیاستفاده شده است. روش محاسبه ق 31

 ذکر شده است. 1شماره 

 بدون محدوديت نوسان  حد نوسان قیمت روزانه

 سلف اوراق هیثانو معامالت

 معامالت ثانويه
أيید سازمان بورس بر اساس ضوابط و مقررات معامالت از طريق کارگزاران مورد ت

 بورس انرژی ايران.

 شرايط بازارگردانی

فروش اوراق  یتقاضاها ،یگردان بازار اتیعملانجام گردان موظف است ضمن  بازار

شامل اصل  شده نیتضم متیقرارداد را در حداقل ق نيا استاندارد موضوع یسلف مواز

بر  ههر ورق یروزشمار برا نهالسا %23و سود  یضه عمومشده در روز عر مبلغ پرداخت

 نموده و یداريخرايران  یت اوراق بهادار در بورس انرژالاساس مقررات معام

 عرضه انیقرارداد را به متقاض نياستاندارد موضوع ا یاوراق سلف مواز ديخر یتقاضاها
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 توضیحات مندرج در امید نامه سلف موازی استاندارد() کند.

 حجم کل اوراق ٪1 ل سفارش انباشته بازارگردانحداق

 حجم کل اوراق ٪1 حداقل تعهد معامالت روزانه

 نقد شوندگی اوراق قبل از سررسید

 قیمت، حداقل تضمین بازار گردانی مدل اساس بر آرمان سرمايه شرکت تأمین

 دوره طی سلف را اوراق و کند می تعهد سررسید از قبل سلف را نقدشوندگی اوراق

 در اوراق قیمت عالوه به صورت روزشمار درصد ساالنه به 23نرخ سود  با معامالتی

 کرد. خواهد اولیه، بازخريد عرضه

 مطابق کارمزدهای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار کارمزد خريد و فروش اوراق

 % تعهد خريد بازارگردان2 دامنه مظنه

 امالت ثانويه تا سررسیداز تاريخ شروع مع دوره زمانی بازارگردانی

گشايش،  صبح پیش 11:11الی  3:31روزهای معامالتی بورس انرژی ايران )از ساعت  ساعات معامله

حراج پیوسته.( در صورت تغییر ساعات و روزهای  12:11الی  11:11گشايش و  11:11

 معامالتی بورس انرژی ايران، طبق ضوابط جديد عمل خواهد شد.

 لیوتح طیشرا و دیسررس

 (11/12/31) اولیه عرضه دوره شروع از پس سال يک سررسید اوراق

تاريخ ارائه درخواست گواهی 

آمادگی تحويل )جهت تحويل 

 فیزيکی(

 پس از آخرين روز معامالتی 13حداکثر تا ساعت 

 ی تحويل دوره
 21:11 ساعت تا 11/11/33 روز 11:11 ساعت از) شمسی هجری تقويم مطابق سال يک

 (23/12/33 روز

 1نقطه مرجع داد و ستد )هاب( انرژی الکتريکی در شبکه سراسری برق کشور مکان تحويل

 .دارد وجود فیزيکی و نقدی تسويه امکانامکان تحويل فیزيکی و تسويه 

                                              
هاب( انرژی الکتریکی در شبکه در نقطه مرجع داد و ستد )کننده  تسویه فیزیکی قرارداد به معنای تحویل فیزیکی دارایی پایه قرارداد توسط عرضه 1

های مربوطه را  باشد. بدیهی است متقاضیان تسویه فیزیکی جهت تحویل دارایی پایه در محل مصرف خود بایستی سایر هزینه سراسری برق کشور می

مورخ  111/01/13663/49به شماره قانون برنامه پنجم توسعه کشور، سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله مصو 111ماده  "و"وفق دستورالعمل بند 

ای از طریق قرارداد با  ابالغ شرایط تأمین برق مشترکین تعرفه تولید )صنعت و معدن( شرکتهای برق منطقه"وزیر نیرو تحت عنوان  4/8/49

بعه و زیر مجموعه وزارت نیرو های تا های اجرایی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت ( و سایر رویه0)پیوست شماره  "تولیدکنندگان غیردولتی

مصرف کنندگان  یبرا هیپا ییدارا یکیزیف لیالزم به ذکر است در صورت فراهم شدن تحوهای اعالمی توسط وزارت نیرو پرداخت نمایند.  مطابق هزینه

وفق تلفات و ...(  ت،یترانز نهیبکه شامل هزخدمات ش نهیهز و،یتوان راکت نهی(، هزی)قدرت قرارداد ماندید نهی)هزشامل مربوطه  یها نهیهز ریسا ،یینها

فروش  و خرده عیتوز یها شرکت .باشد یموزیر نیرو و سایر قوانین و مقررات مربوطه در وزارت نیرو  4/8/49مورخ  111/01/13663/49مصوبه شماره 

از نقطه مرجع داد و ستد برق در کشور )هاب(  و ... برق ، تلفاتتیترانز خدمات شبکه شامل نهیبرق، ملزم به پرداخت هز یکیزیف لیدر صورت تحو زین

 هستند. رویوزارت ن یاعالم یبه محل مصرف خود طبق ساز و کارها
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 نقدی در پايان دوره معامالتی

 کیلووات در هر ساعت 11،111معادل  قرارداد 11،111 حداقل اوراق جهت تسويه فیزيکی

حداکثر اوراق ممکن جهت تسويه 

 2فیزيکی

ای: مضرب های برق منطقه مصرف کنندگان دارای تعرفه صنعت و معدن مشترک شرکت

 ای تا سقف قدرت قراردادی دارنده اوراق با برق منطقه 1111

تا سقف توان قابل تحويل شرکتهای  1111فروشی برق: مضرب  شرکتهای خرده

  3فروش برق در هر ساعت خرده

شرکتهای  1تا سقف توان مجاز قابل تحويل 1111کتهای توزيع نیروی برق: مضرب شر

 در هر ساعت در بازار برق بورس انرژی ايران 1توزيع نیروی برق

واحد پايه تخصی  جهت تسويه 

 فیزيکی
 3قرارداد 1111

 3نحوه تسويه در سررسید

ل فیزيکی دارايی پايه را دارنده اوراق در صورت احراز شرايط تسويه فیزيکی، امکان تحوي

پذيرد. تاريخ تسويه  خواهد داشت در غیر اين صورت تسويه به صورت نقدی انجام می

 باشد. نقدی در مهلت تسويه مقرر پس از سررسید می

شرايط الزم جهت تحويل فیزيکی 

)در صورتیکه دارنده اوراق در 

خرده فروش برق: ارائه پروانه توزيع های  و شرکت 8های توزيع نیروی برق شرکت

فروشی برق به همراه ارائه گواهی آمادگی تحويل در موعد مقرر و معرفی کد  خرده/

                                              
ل فیزیکی در صورتیکه میزان دارایی دارنده متقاضی تسویه فیزیکی قرارداد در آخرین روز معامالتی از سقف اعالم شده در این بند بیشتر باشد، تحوی 0

 گردد.  باشد و میزان دارایی مازاد دارنده قرارداد مشمول تسویه نقدی در موعد مقرر در شروع دوره تحویل می الم شده امکان پذیر میتنها تا سقف اع

از تقسیم حداکثر میزان انرژی مجاز به فروش شرکت خرده فروشی )مندرج در فروشی برق در هر ساعت،  های خرده سقف توان قابل تحویل شرکت 1

آید. در صورتی که حاصل تقسیم مذکور کمتر از یک  ( به دست می8631ده فروشی صادره از وزارت نیرو( در طول سال بر تعداد ساعات سال )پروانه خر

 گردد. مگاوات در هر ساعت باشد، امکان تسویه فیزیکی دارایی پایه وجود نخواهد داشت و دارایی دارنده اوراق تماماً مشمول تسویه نقدی می

 های توزیع در بازار برق بورس انرژی ایران ی توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران جهت فعالیت شرکتاعالم 9

های توزیع نیروی برق جهت خرید قراردادهای مذکور مجاز به استفاده از مبالغ تامین اعتبار شده توسط شرکت توانیر در حسابهای متصل به  شرکت 5

تسویه فیزیکی نیز مشمول دریافت هزینه تأمین وجه موضوع طرح تامین منابع مالی شرکتهای تولید و  کد معامالتی خاص خود نبوده و در صورت

 گردند. توزیع نیروی برق از طریق بورس انرژی ایران نمی

بر حسب  یروگاهین یبار واحدها عیکه در آن توز رانیشبکه برق ا تیریو بازار برق شرکت مد یبازار برق بورس انرژ نیبا توجه به لزوم تطابق ب  3

 .باشد یمگاوات در هر ساعت م کی ایقرارداد  1111 ،یکیزیف هیجهت تسو واحد پایه تخصیصلذا  باشد یمگاوات م

روز پیش از  01آمادگی تحویل از متقاضیان تحویل فیزیکی، حداکثر   عرضه کننده موظف است با توجه به میزان درخواستهای دریافتی گواهی 6

های  دوره تحویل( نحوه تسهیم تولید مورد نیاز جهت تحویل فیزیکی دارایی پایه )بر حسب مگاوات در هر ساعت( بین نیروگاه )شروع 11/11/43

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و مدیریت شبکه  بورس انرژی ایران، سپرده های را به طور رسمی به شرکت کننده در مشخصات قرارداد عرضه

ها نباید بیش از ظرفیت مجاز قابل عرضه تعیین  الم نماید. الزم به ذکر است در تسهیم ظرفیت تولید مذکور، سهم تولید هر یک از نیروگاهبرق ایران اع

ی ی الزم را به منظور تحویل فیزیکها های مذکور در بورس انرژی ایران باشد. شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر هماهنگی شده برای هر یک از نیروگاه

دهنده خدمات به  ای سرویس های برق منطقه برق به دارندگان اوراق حائز شرایط تحویل در سررسید با شرکت مدیریت شبکه برق ایران، شرکت

 آورد. متقاضیان تحویل فیزیکی و سایر نهادهای ذیربط در وزارت نیرو به عمل می
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سررسید اقدام به ارائه گواهی 

موده آمادگی تحويل در موعد مقرر ن

باشد اما به هر علت مشخ  گردد 

که وی شرايط تحويل فیزيکی را 

مطابق موارد مندرج در مشخصات 

قرارداد و امیدنامه نداشته است، 

مشمول تسويه نقدی در مهلت 

تسويه مقرر در شروع دوره تحويل 

( خواهد شد( و عملیات 11/11/33)

 اجرايی تحويل

آخرين روز معامالتی پس از  13معامالتی معتبر بازار برق بورس انرژی ايران تا ساعت 

 3قرارداد

وش برق مشترک با دارای تعرفه صنعت و معدن: ارائه قرارداد فر 11کنندگان نهايی مصرف

ای، کپی برابر اصل آخرين قبض صادر شده مشترک توسط شرکت برق  شرکت برق منطقه

)مشروط به اينکه میزان دارايی  11ای، ارائه گواهی آمادگی تحويل در موعد مقرر منطقه

مشترک در سررسید کوچکتر يا مساوی قدرت قراردادی منعقده وی با شرکت برق 

ود در دوره تحويل باشد(، به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز ای طرف قرارداد خ منطقه

برای ترانزيت برق )اطالعات مورد نیاز برای تکمیل فرم درخواست ترانزيت، مجوز 

قرارداد/ شماره اتصال به شبکه مشترک، تأيیديه کتبی مصرف کننده مبنی بر مبادله قرارداد 

، گیرنده، ولتاژ اولیه پست ینگی پست تحويلگیرنده، کد ديسپاچ دو جانبه، نام پست تحويل

دياگرام تک خطی تأسیسات مصرف کننده )محل نصب کنتورهای اندازه گیری((، 

دهنده مشترک، ساير  ای سرويس نامه انعقاد قرارداد ترانزيت با شرکت برق منطقه تفاهم

برق  های اجرايی شرکت مديريت شبکه ترانزيت( و رويهمدارک مورد نیاز قراردادهای 

معرفی کد معامالتی معتبر بازار برق بورس انرژی  ای مربوطه، ايران و شرکت برق منطقه

 .12آخرين روز معامالتی قراردادپس از  13ايران تا ساعت 

فه صنعت و معدن در صورت احراز شرايط تحويل کنندگان نهايی دارای تعر مصرف

( نسبت به 1/1/33حويل )فیزيکی بايستی حداکثر تا بیست روز قبل از شروع دوره ت

وزير نیرو  3/8/31مورخ  111/21/33333/31پرداخت هزينه ترانزيت مطابق مصوبه شماره 

های آن به حساب و با شرايطی که شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر اعالم  و الحاقیه

                                                                                                                                                                        
کد معامالتی بورس انرژی قادر به انجام معامالت قراردادهای سلف موازی دریافت فروشی برق در صورت  شرکتهای توزیع نیروی برق و خرده 8

های توزیع  استاندارد برق منضم به اختیار خرید و فروش تبعی هستند. این کد معامالتی متفاوت از کدهای معامالتی صادره خاص و عام برای شرکت

 باشد. فروش در بازار برق بورس انرژی ایران می نیروی برق و خرده

منضم به استاندارد برق  یاوراق سلف مواز دیجهت خر انیمشتر یمتفاوت از کد معامالت رانیا یبازار برق بورس انرژ یالزم به ذکر است کد معامالت 4

 . باشد یم اختیار خرید و فروش تبعی

ارای تعرفه صنعت و معدن، پرداخت سایر الزم به ذکر است در صورت فراهم شدن تحویل فیزیکی دارایی پایه برای مصرف کنندگان نهایی د  11

های  های مربوطه )تحت عنوان هزینه دیماند )قدرت قراردادی(، هزینه توان راکتیو و هزینه خدمات شبکه شامل ، تلفات و ...( مطابق هزینه هزینه

 باشد.  اعالمی توسط وزارت نیرو در دوره تحویل بر عهده مصرف کننده نهایی می

مربوط به اعمال قراردادهای خریداری شده مصرف کنندگان نهایی از بورس انرژی در صورتحساب صادره توسط شرکتهای برق  های اجرائی روال 11

کنندگان نهایی از طریق بورس انرژی ایران  ای که مصرف کننده نهایی به شبکه آنها متصل است در قوانین و مقررات ناظر بر تامین برق مصرف منطقه

 ورد اشاره قرار خواهد گرفت. توسط وزارت نیرو م

شامل  رویبا مجموعه وزارت نرا الزم  یها یهماهنگ کنندگان نهایی دارای تعرفه صنعت و معدن دارنده اوراق سلف مصرف است یمنظور ضرور نی.بد10

در  یبه صورت نقد هیر، تسودر موعد مقرو معرفی رسمی آن  ی. در صورت عدم اخذ کد معامالتبه عمل آورندطرف قرارداد  یا شرکت برق منطقه

  .رفتیانجام خواهد پذ دیسررس
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تواند  نمايد، اقدام نمايند. در غیر اينصورت، شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر می می

 به تسويه نقدی قرارداد اقدام نمايد. نسبت

 عملیات اجرايی تحويل:

های  ، گواهیليتحو یآمادگ یارائه درخواست گواهپايان مهلت  در اولین روز کاری پس از

شده از متقاضیان تحويل فیزيکی به همراه ساير مدارک و مستندات  آمادگی تحويل دريافت

 گردد. کننده ارسال می دريافتی به عرضه

سنجی مدارک و  )پس از صحتقراردادها شخ  شدن میزان تسويه فیزيکی قطعی با م

دهندگان گواهی آمادگی تحويل توسط  ارائه احراز شرايط و سقف تحويل فیزيکی

کننده آرايش تولید واحدهای خود را متناسب با میزان تقاضاهای  کننده(، عرضه عرضه

بورس انرژی ايران، های شرکتل به بیست روز پیش از دوره تحويتحويل فیزيکی حداکثر 

اعالم  و مديريت شبکه برق ايرانگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه  سپرده

 .13نمايد می

ی الزم را به منظور تحويل فیزيکی برق به ها شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر هماهنگی

های برق  متقاضیان حائز شرايط تحويل با شرکت مديريت شبکه برق ايران، شرکت

دهنده خدمات به متقاضیان تحويل فیزيکی و ساير نهادهای ذيربط در  ای سرويس منطقه

 آورد. وزارت نیرو به عمل می

کنندگان دارای تعرفه صنعت و  در صورتیکه متقاضیان تحويل فیزيکی حائز شرايط، مصرف

، مدارک روز پیش از شروع دوره تحويل 21حداکثر کننده موظف است  معدن باشند، عرضه

مورد نیاز جهت انعقاد قراردادهای ترانزيت )از جمله فرم تکمیل شده درخواست ترانزيت 

 111/21/33333/31مصوبه شماره ( برای هر متقاضی تحويل( را مطابق 3برق )پیوست 

های اجرايی شرکت مديريت شبکه برق ايران و  و ساير رويه روین ريوز 3/8/31مورخ 

ط به شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير مراجع ذيربط ای مربو شرکت برق منطقه

 ارسال نمايد.

( 11/12/31*: الزم به ذکر است در صورتیکه در دوره زمانی حد فاصل سررسید قرارداد )

تا بیست روز پیش از شروع دوره تحويل ، مشخ  گردد میزان دارايی دارندگان اوراق 

میزان مازاد دارايی ها است،  ت قراردادی آنمتقاضی تحويل در سررسید بیش از میزان قدر

از سقف قدرت قراردادی دارندگان اوراق، در موعد مقرر پس از شروع دوره تحويل  به 

 صورت نقدی تسويه خواهد شد.

 کاال لياز عدم تحو یخسارت ناش
 کاال: لياز عدم تحو یخسارت ناش

رق متعهد شده جهت کننده مکلف است در طول دوره تحويل نسبت به تزريق ب عرضه

                                              
 گردد یاعالم م لیدوره تحو یکننده ط تعهدات عرضه یفایبرق به منظور ا قیکننده جهت تزر که توسط عرضه ییها روگاهین هی.الزم به ذکر است کل11

 باشند. رانیا یبازار برق بورس انرژ یمعامالت کد یشده باشند و دارا رشیپذ رانیا یدر بورس انرژ موعد سررسیدحداکثر تا  دیبا
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 اقدام نمايد.برق کشور تحويل فیزيکی به متقاضیان در شبکه سراسری 

 برداشت: يا عدم ریاز تأخ یناش خسارت

 زانیبرداشت کمتر )مصرف کمتر( از م اي)عدم مصرف(  یکيزفی برداشت عدم صورت در

نده اوراق و دار گردد یم یشده تلق فاءيکننده ا عرضه تیمسئول ل،يدوره تحو یط يیدارا

 مطالبه وجه را نخواهد داشت. ايگونه اعتراض  چیحق ه

 :ینقد هيدر تسو ریاز تأخ یناش خسارت

وجه  دیدر سررس ینقد هيماهتاب گستر در تسو نيآر شرکت تولیدی ریدر صورت تأخ

آخرين روز  کيتئور متیق ی/انيپا متیارزش کل اوراق به ق 12111معادل  یالتزام

 صورت روزشمار به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد. هحسب مورد بمعامالتی 

 برق(استاندارد  ینامه سلف مواز دیمندرج در بخش نحوه انجام معامالت ام حاتیتوض)

 ارکان عرضه

 شرکت آرین ماهتاب گستر عرضه کننده
 

 شرکت تأمین سرمایه آرمان مشاور پذیرش
 

 آرمانشرکت تأمین سرمایه  متعهد خرید در عرضه اولیه
 

 شرکت تأمین سرمایه آرمان بازارگردان
 

 های دارای مجوز فعالیت در بورس انرژی ایرانکارگزاری عامل عرضه

 بورس انرژی ایران محل انجام معامالت
 

 رسانی اطالع

انرژی ایران به  رسمی بورس پایگاه در موازی استاندارد برق سلف اوراق با های مرتبط اطالعیه

 درج ..armanib.com.wwwنشانی  تأمین سرمایه آرمان به و www.irenex.irنشانی 

 خواهد شد.

 

http://www.irenex.ir/
http://www.armanib.com/
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معرفی قرارداد سلف موازی استاندارد برق منضم به اختیار -2

 خرید و فروش تبعی

 های قرارداد تعریف و ویژگی -2-1  

 مثمن( در زمانی)کاال  اصل و پرداخت قرارداد انعقاد با همزمان کاال )ثمن( بهای آن اساس بر که است بیع اقسام از يکی لفس

 را معامله گردد، تعیین )مبیع( مدت کاال تحويل برای بیع قرارداد در اگر فقها نظر گردد. طبق می تحويل خريدار به آينده در معین

  گويند. می سلف بیع

 خريداران آن در که دارد؛ وجود موازی سلف قرارداد قالب در سلف ثانويه قرارداد معامله امکان سنت اهل و شیعه فقه مبانی طبق

 خريدار و گردند خارج معامله از طورکلی به و نموده معامله اول قرارداد مشخصات با همان را سلف ثانويه بازار در توانند می

 سلف ورقه کاال، قیمت دريافت با کننده(، )عرضه سلف نخست فروشنده که بیان اين نمايند. به اصلی ارجاع فروشنده به را جديد

 به سررسید در دارد حق دهد، حواله کننده عرضه به را وی خريدار که هرکسی يا خريدار آن سبب به که دهد می خريدار به را

 کاال دريافت به نسبت و بماند منتظر سررسید تا تواند می سلف ارخريد بگیرد. تحويل کاال معیّنی مقدار و کرده مراجعه کننده عرضه

 ورقه منظور، اين برای و دهد حواله کننده عرضه به کاال دريافت جهت را سلف جديد خريدار موازی، سلف فروش با يا کند اقدام

 فروش از بعد يا کند می اقدام کننده عرضه از کاال دريافت به خود و ماند می منتظر سررسید تا يا نیز وی کند. واگذار وی به را سلف

 رويه اين و دهد می حواله کننده عرضه به کاال دريافت جهت را سلف خريدار جديد سلف، ورقه تحويل با ديگر، موازی سلف

 و تحويل محل نوع، حجم، شامل کاال مشخصات کلیه قرارداد، در که جهت ازآن شود. مرتبه تکرار چندين سررسید تا تواند می

استاندارد  موازی سلف گردد می معامله رسمی بازار عنوان بهها  بورس در و است تغییر غیرقابل و معین مشخصات قرارداد ساير

 شود. می نامیده

های اوراق سلف موازی استاندارد  ویژگی -2-2  

 ای عدم پرداخت سود دوره -الف 

موازی استاندارد  سلف اوراق دارندگان به دوره سودی بین يران،ا سرمايه بازار در رايج مالی تأمین ابزارهای ساير برخالف 

 با را مالی تأمین ابزار اين توان می جهت  از اين شود. بنابراين پرداخت می سررسید زمان دوره در سود کل و شود نمی پرداخت

 بین سود پرداخت اوراق اين گردد. باوجود اينکه می منتشر اسمی قیمت به اوراق اين کرد. کوپن مقايسه بدون قرضه اوراق

 و گذاری سرمايه مبلغ اصل شامل معامالتی دوره بازار گردان طی توسط اوراق پیشنهادی بازخريد قیمت حداقل اما ندارند، ای دوره
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اوراق(  عمر ها )طی شرکت مالی سال پايان در سود عنوان به تواند می که باشد می دوره طی اوراق شده تضمین سود حداقل

 شود. لحاظ

 مبتنی بودن بر دارایی –ب 

 معینی حجم به نسبت آن دارنده مالکیت بر داللت سلف برق، ورقه که معنا اين به دارايی است. بر مبتنی سلف، اوراقی اوراق 

 ترين جزو مطمئن دنیا مالی ادبیات در هستند، دارايی بر مبتنی که مالی تأمین ابزارهای گونه اين دارد. مشخ  خصوصیات دارايی با

 هستند. مالی تأمین ابزارهای

 نقد شوندگی –ج 

 توسط معامله وجه سلف، قرارداد در چرا که کند. می کمک معامالت سلف نقد شوندگی استاندارد به  موازی سلف قرارداد 

 وی وازی،م سلف انتشار با اما ندارد؛ را موردنظر کاالی و وجه به دسترسی وی زمان سررسید، تا و شود می پرداخت خريدار

 کسب سود نمايد. قرارداد نقد شوندگی مزيت از تواند می
 

 تعیین حداقل و حداکثر سود در قرارداد سلف موازی استاندارد -د 

کننده/  عرضه که نحوی  است، به مشخ  بازه يک در تضمینی سود ،موازی استاندارد سلف قراردادهای بارز های ويژگی از يکی 

 سررسید در فروش اختیار قالب در گذاران برای سرمايه را حداقلی سود برق، قیمت از فارغ گسترشرکت تولیدی آرين ماهتاب 

 و نیست قطعی که است شده در نظر گرفته گذار سرمايه برای ،شده تضمین بر سود مازاد سودی ديگر، سوی کند. از می تضمین

ن قراردادها، چنانچه قیمت برق کاهش يابد، شرکت گرفت. در اي خواهد تعلق گذار سرمايه به برق قیمت برافزايش مشروط

قیمت عرضه( خواهد بود؛ و اگر قیمت برق  ×1221کند و قیمت بازخريد ) % را تضمین می21تولیدی آرين ماهتاب گستر سود 

سررسید گیرد و درنهايت اگر قیمت برق در  گذار تعلق می % شد، سود مربوط به سرمايه23% تا 21در سررسید منجر به بازدهی 

 شود. قیمت عرضه( بازخريد اوراق انجام می ×1223% شود، حداکثر با همین مقدار سود يعنی باقیمت )23منجر به سود بیشتر از 

 ابزاری برای پوشش ریسک تولیدکنندگان –هـ 

یرات قیمت مصون دارند. توانند قیمت کاالی خود را در آينده از تغی می موازی استاندارد وسیله قراردادهای سلف تولیدکنندگان به

خواهند عرضه  توانند تغییرات قیمت کااليی را که در آينده می می موازی استاندارد وسیله فروش قرارداد سلف تولیدکنندگان به

سود  موازی استاندارد توانند در زمان تغییرات قیمت کاال از معامله قراردادهای سلف نمايند را مديريت نمايند. آنان همچنین می

 سب نمايد.ک

 معافیت مالیاتی -و
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شورای عالی بورس و اوراق بهادار، معامالت ثانويه طی دوره معامالتی قرارداد، معاف  13/11/32مطابق مصوبه مورخ  

وانتقال آن از پرداخت هرگونه مالیات معاف  همچنین سود حاصل از قراردادهای سلف و درآمد ناشی از نقل. باشند از مالیات می

. الزم به ذکر است در صورت تحويل فیزيکی دارايی پايه قرارداد در سررسید، مالیات ارزش افزوده توسط خريدار خواهد بود

 گردد. نهايی پرداخت می

 

 گذاری های سرمایه بازدهی مطلوب نسبت به سایر فرصت -ز

 شده است. ذيل نشان داده گذاری در جدول های سرمايه موازی استاندارد نسبت به ساير فرصت بازدهی مطلوب اوراق سلف
 

 : بازدهی انواع اوراق بهادار در مقايسه با اوراق سلف موازی استاندارد1 جدول

*بازده مؤثر  

 نام اوراق بهادار نرخ سود
 مقاطع پرداخت سود سال اول

21% %21 در سررسید   اوراق سلف موازی 

31/21% %21 ماهانه  مدت بانکی های بلند سپرده   

11/23% %21 ماهانه   اوراق مشارکت و صکوک 

31/22% بارسه ماه يک   21%  اوراق مشارکت و صکوک 

 

صورت ذيل است: * نحوه محاسبه بازده مؤثر به  

 
r =نرخ بازده اسمی سالیانه 

=i ای نرخ بازده دوره 

tهای مرکب شده در سال = نرخ دوره 

ie= نرخ بازده مؤثر سالیانه 

ارداد سلفاختیار فروش و خرید در ضمن قر -2-3  

 سلف قرارداد ضمن در فروش اختیار شرط -الف

 معیّنی مقدار اختیار فروش حق سلف، خريدار که کنند می شرط سلف قرارداد ضمن سلف فروشندگان و خريداران روش اين در

 فروشنده ود. همچنینب خواهد خريد ملزم به سلف فروشنده درنتیجه که باشد داشته را سررسید در معیّن قیمت به را پايه دارايی از

 کند. منتقل موازی سلف به خريدار را اختیار اين سلف خريدار که دهد می تعهد سلف قرارداد ضمن سلف

 سلف قرارداد ضمن در خرید اختیار شرط -ب
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 از مقدار معیّنی خريد اختیار حق ناشر که کنند می شرط سلف قرارداد ضمن سلف فروشندگان و خريداران روش اين در

 بود. همچنین خواهند به فروش ملزم سلف اوراق دارندگان درنتیجه که باشد داشته را سررسید در معیّن قیمت به را پايه یداراي

 کند.  منتقل انتشار پايه دارايی موازی خريدار سلف به را الزام اين سلف خريدار که دارد می ملزم قرارداد ضمن سلف فروشنده

 ریسک عوامل -2-4

 مخاطره حداقل با و موازی استاندارد سودآور سلف اوراق در گذاری سرمايه تا است آمده عمل به الزم هیداتتم آنکه رغم علی

 خصوص در گیری تصمیم از پیش بايد گذاران سرمايه باشد. همراه هايی ريسک تواند با می گذاری اين سرمايه روبرو باشد،

 باشند: می زير شرح به عوامل اين دهند. قرار مدنظر را شده مطرح گذاری عوامل سرمايه

 سطح فروش کاهش مثال طور به گردد. می اطالق شرکت عملیاتی سود در نامطلوب نوسان هرگونه به تجاری: ریسک 

  شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر شود. برای تجاری ريسک به منجر تواند می برق برای تقاضا کاهش درنتیجه

 برق فیزيکی تحويل امکان همچنین و دارد وجود برق برای تقاضا همواره است، ذکر به الزم سازی ریسک: راهکار مصون

 است. شده بینی پیش اين اوراق دارندگان موازی استاندارد به سلف قرارداد در

 شد. سلف خواهد اوراق خريداران زيان سبب عادی حالت در برق قیمت کاهش برق: قیمت کاهش ریسک  

 گردد می ارائه خريدار به فروش اختیار سلف، قرارداد با اوراق مزبور همراه اينکه به با توجه سازی ریسک: راهکار مصون

شرکت تولیدی آرين  به قرارداد در شده مشخ  قیمت به را خود تملک تحت برق صورت تمايل در تواند می وی و

  شود. می داده پوشش ورقه دارندگان برای برق قیمت کاهش ريسک بنابراين بفروشد، کننده( ماهتاب گستر )عرضه

 گويند. سود ريسک نرخ را بازار ريسک بدون سود نرخ افزايش درنتیجه برق سلف ورقه ارزش کاهش سود: نرخ ریسک 

امید  اين در اعالمی نرخ طبق سررسید تا مانده دوره باقی طی بازارگردان توسط بازخريد نرخ سازی ریسک: راهکار مصون

 دهد. می پوشش را يسکر بدون سود نرخ افزايش ريسک نامه

 نامند. می شوندگی نقد ريسک را نقد وجه به سلف اوراق تبديل دشواری نقد شوندگی: ریسک 

 طول در سرمايه آرمان تأمین توسط گردانی بازار ضمانت طريق از گذاری مخاطره سرمايه اين سازی ریسک: راهکار مصون

 نیست. متصور بابت ينا از شود. بنابراين ريسکی داده می پوشش معامالتی دوره

 را برق )شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر( سلف قراردادهای کننده عرضه توسط تعهدات به پايبندی عدم نکول: ریسک 

  نامند. می نکول ريسک
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عهده شرکت تولیدی آرين  بر سلف قرارداد تعهدات موضوع اجرای صحت مسئولیت سازی ریسک: راهکار مصون

گذاری اين شرکت را ضمانت نموده  شرکت تأمین سرمايه آرمان نزد سپرده اينکه به توجه اباشد. ب ماهتاب گستر می

 است، اين ريسک منتفی است. 

 نام، مشخصات و استانداردهای دارایی پایه-3
 : مشخصات و استانداردهای دارايی پايه1جدول 

"دوره تحویل"در  "دوره مصرف"در هر ساعت از  "کیلووات"ادل یک بسته برق )انرژی الکتریکی( مع نام دارايی پايه
14  

 مشخصات دارايی پايه

هرتز )فرکانس شبکه سراسری برق کشور( و سطوح استاندارد ولتاژ شبکه سراسری برق کشور 51±2/1فرکانس   

 استانداردهای دارايی پايه

ای مختلف صنعت برق است که در اين قسمت به بخشی ه المللی متنوعی ناظر بر بخش به طور کلی استانداردهای بین

:شود ها و مؤسسات تدوين کننده اين استانداردها اشاره می از سازمان  

 ISO سازمان جهانی استاندارد 1

 کمیسیون جهانی الکتروتکنیک  2EC 

 BSI موسسه استانداردهای بريتانیا 3

 DIN استاندارد صنايع آلمان  1

زمايش موادجامعه آمريکائی آ 1  ASTM 

 ANSI موسسه استانداردهای ملی امريکا 3

 IEEE انجمن مهندسان برق و الکترونیک  3

 ASME جامعه امريکائی مهندسان مکانیک 8

المللی مهندسی خوردگی اتحاديه بین 3  NCE 

 API موسسه آمريکائی مواد نفتی  11

المللی اندازه گیری و کنترل  انجمن بین 11  ISA 

 AWS جامعه جوشکاران امريکا  12

المللی حفاظت در برابر آتش سوزی اتحاديه بین 13  NFPA 

                                              
19

 "لیدوره تحو"در  "دوره مصرف"در هر ساعت از  "وات لویک" کیقرارداد بر حسب  نیا هیپا یی(، داراbeing affordable) یقیاندک اشخاص حق یها هیجهت جذب سرما 

 شده است.  فیتعر
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 CECC کمیته قطعات الکتريکی سنلک فرانسه  11

11 
انجمن استانداردسازی صنايع شیرآالت و اتصاالت آب 

 MSS بندی 

 AWWA اتحاديه امريکائی کارهای آبی  13

 انجمن نقاشان سازه های فوالدی  13SPC 

 AGMA انجمن آمريکائی سازندگان چرخ دنده  18

 JIS استانداردهای صنعتی ژاپن  13

 EIA اتحاديه صنايع الکترونیک  21

 SAE جامعه مهندسین اتوماسیون  21

استانداردهای داخلی صنعت برق نیز اغلب توسط دفتر استانداردهای فنی، مهندسی، اجتماعی و زيست محیطی برق و 

اونت برق و انرژی وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی توانیر، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ايران و انرژی، مع

شوند. معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی تهیه و تدوين می  
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 های بازار نقدی دارایی پایه معرفی و شرح ویژگی-4
فروشان برق در حال حاضر و  های توزیع و خرده کتمعرفی بازار برق شرکت بورس انرژی ایران )جهت خرید شر -الف

کنندگان نهایی در آینده( ای و سایر مصرف های برق منطقه شرکت  

کاالی برق به عنوان نخستین کاال در اولین جلسه هیات پذيرش بورس انرژی ايران جهت معامله در بازار فیزيکی و قرارداد 

ق بهادار مبتنی بر کاال در بازار مشتقه بورس انرژی پذيرفته شدند. اهمیت کاالی سلف موازی استاندارد برق به عنوان اولین اورا

ای است که يکی از تابلوهای بازار فیزيکی بورس انرژی ايران به انجام معامالت اين حامل مهم انرژی اختصاص  برق به اندازه

 يافته است.

های الزم  برق پس از پذيرش در بورس انرژی و انجام هماهنگی کنندگان خصوصی و دولتی ها و تولید بر اين اساس کلیه نیروگاه

های توزيع  با وزارت نیرو، قادر به عرضه برق تولیدی خود در بازار فیزيکی يا بازار مشتقه بورس انرژی هستند. همچنین شرکت

معامالتی با انجام کنندگان بزرگ نیز پس از دريافت کد  فروشی و بازرگانی برق و مصرف های خرده نیروی برق، شرکت

 باشند. های الزم امکان تامین برق مصرفی خود از بورس انرژی را دارا می هماهنگی
 معامله در بازار فیزيکی 1-1

توانند برق تولیدی خود را در قالب قراردادهای نقدی، نسیه و سلف در  کنندگان پذيرش شده در بورس انرژی ايران می عرضه

های کارگزاری  های مذکور از طريق شرکت بورس انرژی عرضه نمايند. بر اين اساس نیروگاهتابلو برق در بازار فیزيکی 

گذاری مرکزی اوراق بهادار و  درخواست عرضه مقدار مشخصی از دارايی ثبت شده )ظرفیت تولید( خود نزد شرکت سپرده

ت قیمت پايه، مقدار عرضه، حداکثر مقدار نمايند. اين درخواست بايد حاوی اطالعا تسويه وجوه را به بورس انرژی اعالم می

افزايش عرضه، تاريخ تحويل، دوره تحويل، نوع قرارداد و ساير شرايط مرتبط باشد. درخواست مذکور پس از بررسی در بورس 

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه  های مورد نیاز جهت عرضه به شرکت سپرده انرژی جهت تائید و بررسی تضامین و سپرده

 گردد. گردد. پس از تائید اين شرکت، اطالعیه عرضه نیروگاه در سايت رسمی بورس انرژی ايران منتشر می وجوه ارسال می

کنندگان در يک نماد معامالتی و شرايط عرضه به سه روش حراج حضوری،  معامالت در بازار فیزيکی بسته به تعداد عرضه

پذيرد. پس از انجام معامالت و تائید قطعیت آن توسط بورس انرژی،  میمعامالت تمام الکترونیکی و عرضه يکجا انجام 

بردار  اطالعات حجم، دوره تحويل و تاريخ شروع تحويل جهت انجام تحويل فیزيکی به شرکت مديريت شبکه برق ايران )بهره

 گردد. مستقل شبکه سراسری برق کشور( ارسال می
 معامله در بازار مشتقه 1-2

( در حال حاضر 12/11/31ش قرارداد سلف موازی استاندارد برق در هیات پذيرش بورس انرژی )در تاريخ با توجه به پذير

های انجام شده قراردادهای آتی و  يزی ر پذيرد. اما با برنامه معامالت اين قرارداد در بازار مشتقه بورس انرژی ايران انجام می

 گیرند. ورس انرژی مورد معامله قرار میاختیار معامله اين کاال نیز در آينده نزديک در ب
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 مشخ  "های تحويل دوره"معین و  "های مصرف دوره"قرارداد سلف موازی استاندارد کاالی برق در  -الف

 

به طور کلی در قراردادهای سلف موازی استاندارد مقدار معینی از دارايی پايه بر اساس مشخصات اين نوع قرارداد به فروش 

و دارايی پايه  شود رداد مذکور در هنگام معامله و طبق زمانبندی تعیین شده در مشخصات قرارداد پرداخت میرسد. وجه قرا می

توانند به فروش قرارداد سلف موازی  . در طول دورۀ معامالتی قرارداد، خريداران میگردد در سررسید تحويل خريدار می

مايند. اين دو قرارداد از هم مستقل بوده و فروشنده به استناد گواهی استاندارد به میزان خريداری شده به شخ  ديگری اقدام ن

دهد. در اين حالت پذيرندۀ حواله مسئولیت  سلف موازی استاندارد، خريدار را به فروشنده اولیه جهت تحويل فیزيکی حواله می

 ارد.مراجعه به فروشنده اولیه را پذيرفته و حق رجوع به فروشنده در معامله ثانويه را ند

 "دوره تحويل"در  "دوره مصرف"در هر ساعت از  "مگاوات"دارايی پايه اين قرارداد، بسته برق )انرژی الکتريکی( معادل يک 

های توزيع،  کنندگان واقعی برق )شامل شرکت تولید برق و خريداران آن مصرفهای  کنندگان اين قرارداد، نیروگاه  . عرضهباشد می

 دگان بزرگ( هستند. کنن ها و مصرف فروش خرده

دوره "نوع  1قراردادهای سلف موازی استاندارد برق بر اساس رژيم باری مصرف در شبکه سراسری برق کشور دارای  

ساعت در  1ساعت در روز( و پرباری ) 12باری ) ساعت در روز(، میان 8ساعت روز(، کم باری ) 21، شامل بار پايه )"مصرف

طور ساالنه توسط وزارت نیرو اعالم شده و توسط بورس انرژی های مذکور به  يان دورهو پاباشند که ساعات آغاز  روز( می

اين قراردادها نیز به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و ساالنه است. بدين  "دوره تحويل"گردد. همچنین  رسانی می اطالع

ت نوع قرارداد قابل تقسیم بندی هستند. برای مثال قرارداد ترتیب اين قراردادها، با توجه به دوره مصرف و دوره تحويل به بیس

 باری فصلی. باری ماهانه يا کم سلف موازی استاندارد برق بار پايه روزانه، پرباری هفتگی، میان

مرکزی گذاری  های تولید برق با توجه به میزان دارايی ثبت شده خود نزد شرکت سپرده نام بوده و کلیه نیروگاه اين قراردادها بی

يابند، امکان عرضه ظرفیت خود در قالب  اوراق بهادار و تسويه وجوه در نمادهايی که هر روز توسط بورس گشايش می

باشند. در پايان دوره معامالتی هر قرارداد نیز اطالعات مجموع میزان ظرفیت عرضه  قراردادهای سلف موازی استاندارد را دارا می

های  گردد. بر همین اساس نیروگاه تی آن قرارداد به شرکت مديريت شبکه برق ايران ارسال میها طی دوره معامال شده نیروگاه

باشند.  مذکور نیز در سر رسید ملزم به تولید میزان تعهد شده خود در بورس انرژی و تزريق آن به شبکه سراسری برق کشور می

عامالتی هر قرارداد نیز جهت انجام عملیات تحويل فیزيکی به خريداران در پايان دوره م دارايیبه طور مشابه، اطالعات میزان 

بردار شبکه سراسری برق کشور ارسال گرديده و خريداران مجاز هستند تا سقف مذکور از شبکه سراسری، برق دريافت  بهره

 نمايند.

 شوند و امکان تسويه فیزيکی میبا توجه به مشخصات فعلی اين نوع قراردادها، کلیه قراردادها در موعد تحويل منجر به تحويل 

نقدی قراردادها در تاريخ سررسید وجود ندارد. با عنايت به ماهیت اين نوع قراردادها، کلیه ثمن معامله بايد به عنوان پیش 

پرداخت قبل از ثبت سفارش در سامانه معامالتی توسط خريدار پرداخت گردد. عرضه اولیه اين نوع قراردادها به صورت حراج 

پايه در موعد سررسید نیز نقطه مرجع داد و ستد )هاب( شبکه  باشد و محل تحويل دارايی یوسته در روز گشايش نماد میناپ
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های  سفارش 11باشد و حداقل تغییر قیمت سراسری برق کشور تعیین شده است. واحد پولی اين نوع قراردادها ريال می

همچنین محدوديتی برای نوسان قیمت روزانه اين نوع قراردادها  ريال تعیین گرديده است. 11خريد و فروش نیز معادل 

 در چارچوب قوانین و مقررات وزارت نیرو وجود ندارد. 

شايان ذکر است هر قرارداد دارای يک نماد معامالتی منحصر به فرد مطابق ضوابط تعريف نمادهای معامالتی مصوب هیات 

روز  31التی قراردادهای سلف موازی استاندارد برق با دوره تحويل روزانه، . نمادهای معامباشد مديره شرکت بورس انرژی می

. تاريخ گشايش نمادهای هفتگی، ماهانه، فصلی و ساالنه نیز به ترتیب چهار هفته، يک ماه، يابند پیش از تاريخ تحويل گشايش می

ز پیش از ن کلیه نمادهای معامالتی، سه روباشد. همچنی يک فصل و يک سال قبل از تاريخ شروع تحويل قراردادهای مذکور می

کنندگان جهت تحويل فیزيکی به  گردند و اطالعات میزان خريد و فروش تولیدکنندگان و مصرف شروع دوره تحويل متوقف می

 گردد.  شرکت مديريت شبکه برق ايران ارسال می

معین و  "های مصرف دوره"موازی استاندارد در  در حال حاضر در بورس انرژی ايران، معامالت برق در قالب قراردادهای سلف

تعدادی خريدار و فروشنده حضور داشته که با کنش و  باشد. در اين معامالت مشخ  در حال انجام می "های تحويل دوره"

های  ادسازند. در حال حاضر خريداران قرارد های تعادلی برق را میسّر می های متقابل خود در فضايی رقابتی، کشف قیمت واکنش

 23دارای مجوز از وزارت نیرو و فروشندگان آن نیز  فروشی برق خرده  شرکت 23و  توزيع نیروی برق  شرکت 33مذکور، 

ای و  های برق منطقه ، شرکت23های دولتی، ماده  ای جهت ورود نیروگاه های گسترده . اما تالشباشند نیروگاه خصوصی می

 اين بازار در حال انجام است. کنندگان نهايی به عنوان بازيگران مصرف

)بار پیک( و بار پايه و  باری، پرباری باری، میان دوره مصرف کم 1باشند شامل  نمادهايی که در بورس انرژی ايران قابل معامله می

روزانه  باری، پرباری و بارپايه باری، میان دوره تحويل روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و ساالنه است. تا کنون نمادهای کم 1

اند. قیمت برق در اين بورس با سازوکار عرضه و تقاضا و در قالب حراج پیوسته کشف  گشايش يافته و مورد معامله قرار گرفته

 گردد. می
 

13/8/31ريخ آغاز معامالت تا : ارزش و حجم معامالت قرارادادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ايران به تفکیک نماد از تا2جدول   

ساعت( حجم )مگاوات  ارزش )ريال( نام نماد  

 13،113،313 3،131،312،811،231 بار پايه روزانه

 183،181 211،321،331،181 بار پیک روزانه

باری روزانه میان  211،131،311،321 321،133 

باری روزانه کم  113،113،311،811 238،311 
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 13/8/31: ارزش و حجم معامالت قرارادادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس انرژی ايران از تاريخ آغاز معامالت تا 3جدول 

 ارزش )ريال( حجم معامالت )تعداد قرارداد( معادل مگاوات ساعت تعداد معامالت

31،383 18،313،233 331،333 3،333،231،113،131 

 

های کشف شده  از قیمت 1که در محاسبه قیمت عرضه اولیه و قیمت تئوريک در روز سررسید به شرح پیوست با توجه به اين

شده برق در اين بورس به صورت ماهانه به  های کشف متوسط قیمتبارپايه روزانه دو سال گذشته بورس استفاده شده است، 

 شرح ذيل نشان داده شده است:
 

)ريال بر مگاوات ساعت( 31و  32،33: متوسط قیمتهای کشف شده نمادهای بار پايه روزانه در بورس انرژی در سالهای 1جدول   

متوسط قیمتهای کشف شده نمادهای بارپايه  ماه

)ريال بر  32روزانه در بورس انرژی در سال 

 مگاوات ساعت(

متوسط قیمتهای کشف شده نمادهای بارپايه 

)ريال بر  33ژی در سال روزانه در بورس انر

 مگاوات ساعت(

متوسط قیمتهای کشف شده نمادهای بارپايه 

)ريال بر  31روزانه در بورس انرژی در سال 

 مگاوات ساعت(

  113،311   338،331   _  فروردين

  131،111   138،183   _  ارديبهشت

  132،111   123،323   _  خرداد

  113،311   131،311   123،331  تیر

  133،311   113،111   123،113  مرداد

  111،333   123،313   331،111  شهريور

  338،113   132،213   381،111  مهر

 333،811  383،313   331،133  آبان
 332،133  328،331   312،311  آذر
 -  338،331   313،833  دی

 -  331،183   231،132  بهمن

 -  313,211   283،133  اسفند

 

ای و  های توزیع نیروی برق، برق منطقه معرفی بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران )جهت خرید شرکت -ب

 فروشان برق( خرده

پذيرد و قابلیت انجام معامالت  عالوه بر شرکت بورس انرژی ايران، که معامالت ابزار مشتقه کاالی برق در آن صورت می

عملیات بازار عمده فروشی برق )بازار  82ن وجود دارد، در شرکت مديريت شبکه برق ايران از آبان فیزيکی کاالی برق نیز در آ

های خريد از اين بازار مورد  فیزيکی( در حال انجام است. در اين بخش ضمن معرفی مختصر اين بازار، حجم معامالتی و قیمت

 گیرد. اشاره قرار می
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دايی و تجديد ساختار صنعت برق و همچنین جوابگو نبودن سیستم انحصار همگام با گرايش جهانی به سوی مقررات ز

تعیین روش، نرخ و شرايط خريد و فروش در شبکه برق "سنتی برای تأمین تقاضای برق، بازار برق ايران با ابالغ آيین نامه 

های تجديد ساختار و راه اندازی بازار  ترين داليل و انگیزه راه اندازی گرديد. از مهم 1/8/82توسط وزير نیرو در تاريخ  "کشور

 :توان به موارد ذيل اشاره نمود برق در ايران می

 های تولید و توزيع برق ايجاد فضای رقابتی در بخش 

 تأمین منابع مورد نیاز از طريق حضور بخش غیر دولتی در سرمايه گذاری 

 وری اقتصادی افزايش بهره 

باشد، که الزم است کلیه خريداران و فروشندگان در بازار برق حضور داشته باشند.  د میساختار بازار برق ايران مدل آژانس خري 

 توان به موارد زير اشاره نمود: از بارزترين مشخصه های بازار برق ايران می

 باشد. مدل بازار در بازار برق ايران بازار روز بعد می 

 باشد. طرفه می مدل حراج در بازار برق ايران حراج يک 

 باشد. اخت به فروشندگان بر مبنای روش پرداخت بر مبنای پیشنهاد میپرد 

 باشد. بازار برق ايران بازار عمده فروشی می 

 باشد. نرخ خريد از بازار برق ايران به شکل يکنواخت و بر اساس قیمت تسويه بازار می 

 باشد. پرداخت بابت خدمات انتقال بر مبنای آمادگی می 

باشد، که در اين مدل شرکت در بازار برای کلیه خريداران و فروشندگان اجباری است.  می Poolمدل  مدل بازار برق در ايران

باشد. در بازار برق  مدل پرداخت به فروشندگان در بازار برق ايران به صورت تبعیض آمیز و يا پرداخت بر مبنای پیشنهاد می

های صعودی و  های عرضه انرژی را در پله مجاز هستند منحنی باشد. فروشندگان ايران رقابت فروشندگان در بخش انرژی می

ها در بازار برق بر مبنای قیمت پیشنهادی به واحدها  پله به بازار برق ارائه نمايند. در صورت پذيرش اين قیمت 11حداکثر در 

 پول پرداخت خواهد شد و نه بر مبنای حداکثر قیمت پذيرفته شده در بازار.

، پرداخت بابت ظرفیت ثابت است. در بازار برق ايران بر اساس ظرفیت آماده تولید واحدهای نیروگاهی در بازار برق کشور

 181111برابر با  31شود. نرخ آمادگی مطابق با آيین نامه سال  مبلغی بابت آمادگی به ازاء هر مگاوات ساعت آماده پرداخت می

گردد. اين  باشد، ضرب می های سال می بع ساعات روز، ايام هفته و ماهريال بر مگاوات ساعت بوده که در ضرايب مختلفی که تا

های کشور ثابت  شود. نرخ آمادگی برای تمام نیروگاه نظر از اينکه نیروگاه تولید نمايد و يا تولید ننمايد، پرداخت می مبلغ صرف

 است.

باشد. در اين حالت  داران به شکل يکنواخت مینرخ فروش انرژی به خريداران ثابت است و يا به تعبیر ديگر دريافت از خري

ها محاسبه شده و اين نرخ در کل کشور ثابت است و هر يک از  متوسط مبلغ پرداختی در کل کشور به ازاء تمام نیروگاه

 نمايند. خريداران بر اساس اين نرخ بايستی به بازار برق پول پرداخت می
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توان گفت مبلغ پرداختی بابت خدمات انتقال وابسته  باشد. در واقع می میپرداخت بابت خدمات انتقال بر مبنای آمادگی 

 باشد و ارتباطی به انرژی جابجا شده توسط اين تجهیزات ندارد.  به ظرفیت آماده تجهیزات انتقال و فوق توزيع می

های با  نیر و نیروگاههای خصوصی، شرکت توا های برق/آب منطقه ای، نیروگاه در حال حاضر فروشندگان برق شامل شرکت 

کردند.  های برق منطقه ای در بازار برق نقش خريدار را نیز بازی می ، شرکت 83باشند. تا پیش از مهر ماه سال  خريد تضمینی می

های توزيع استانی توسط مجلس محترم شورای اسالمی در تاريخ   از آن تاريخ با توجه به تصويب ماده واحده استقالل شرکت

ای خريداران بازار برق ايران را تشکیل  های برق منطقه های توزيع نیروی برق در بازار برق در کنار شرکت رکتش 3/11/81

ای به عنوان مالک تجهیزات انتقال در بازار برق ايران نقش ارائه دهنده خدمات انتقال را نیز بر  های برق منطقه دهند. شرکت می

 پذيرد. اهنگی خطوط انتقال توسط شرکت مديريت شبکه برق ايران انجام میعهده دارند اما وظیفه بهره برداری و هم
 

)ریال بر مگاوات ساعت( 64و  63، 62 های قیمتهای خرید برق از بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال :1جدول   

بازار برق  ازقیمتهای قطعی خريد برق  ماه

برق ايران در سال شرکت مديريت شبکه 

)ريال بر مگاوات ساعت(32  

بازار برق  ازقیمتهای قطعی خريد برق 

شرکت مديريت شبکه برق ايران در سال 

)ريال بر مگاوات ساعت(33  

بازار برق  ازخريد برق  الحساب قیمتهای علی

شرکت مديريت شبکه برق ايران در سال 

)ريال بر مگاوات ساعت(31  

 118،811 113،333 333،131 فروردين

 311،323 311،311 128،831 ارديبهشت

 312،131 313،381 133،112 خرداد

 331،333 388،331 111،311 تیر

 813،323 382،333 181،333 مرداد

 828،111 313،131 112،213 شهريور

 313،311 131،833 131،311 مهر

 112،138 111،181 133،313 آبان

 311،331 118،183 111،131 آذر

  183،311 113،383 دی

  181،311 122،338 بهمن

  123،332 111،133 اسفند

 

 ای و توزیع نیروی برق های برق منطقه تأمین برق از طریق شرکت -ج

ای در حالی که زيرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر هستند در محدوده جغرافیايی تحت مديريت  های برق منطقه شرکت

و وظیفه مديريت و هماهنگی واحدهای زيرمجموعه و تامین تولید، انتقال و فروش برق )در سطح  خود نقش کارفرمايی دارند

اختر، تهران، خراسان، خوزستان، ای آذربايجان، اصفهان، ب های منطقه ها عبارتند از: برق واحد( را برعهده دارند. اين شرکت

های سهامی  زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، غرب، فارس، کرمان، گیالن، مازندران، هرمزگان و يزد که به صورت شرکت
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 و باشد. مالکیت تاسیسات تولید درصد سهام آنها به صورت دولتی و در اختیار شرکت توانیر می 111شوند و  اداره می

ای نمايندگی سهام در  های برق منطقه ای تعلق دارد. طبق اساسنامه جديد شرکت های برق منطقه قه نیز به شرکتانتقال در منط

مجامع عمومی شرکت برعهده اعضای هیات مديره شرکت مادر تخصصی توانیر و رياست آن بر عهده معاونت امور برق و 

 باشد. انرژی می

% از سهام آنها متعلق به شرکت مادر 11سهامی خاص هستند که های  شرکت های توزيع نیروی برق نیز در حال حاضر شرکت

شرکت توزيع نیروی برق،  33در حال حاضر باشد.  گذاری آب و برق صبا می % آن متعلق به شرکت سرمايه31تخصصی توانیر و 

دارند و برخی ديگر با شرکت برخی پوشش استانی  33بصورت شرکت های غیر دولتی در سطح کشور فعالیت دارند. از اين 

توجه به وسعت جغرافیايی منطقه تحت پوشش بصورت شرکت های توزيع شهری و حتی در شهر بزرگی همچون شهر تهران، 

 پنج شرکت توزيع فعالیت دارند.

های توزيع در حال حاضر عملیات توزيع نیرو در سطح ولتاز توزيع را بین کلیه مشترکین مسکونی، تجاری، صنعتی،  شرکت

توان  های توزيع را می عمومی و کشاورزی در منطقه جغرافیايی تحت پوشش خود بر عهده دارند. به طور کلی عملیات شرکت

 دسته کلی  2در 

 برداری از وسايل و تجهیزات شبکه توزيع منطقه تحت پوشش  داری: شامل احداث، توسعه و بهره فعالیتهای سیم 

  نرخهای مصوب، تهیه صورتحساب ماهیانه برای مشترکین و فعالیتهايی از اين دست تقسیم بندی نمود.فعالیتهای بازرگانی شامل فروش برق با  

لکین شبکه سراسری برق محسوب شده و وظیفه انتقال برق به مشترکین نهايی ای و توزيع نیروی برق، ما های برق منطقه شرکت

های برق  کنندگان نهايی که مشترک شرکت در حال حاضر اکثر مصرفرا با توجه به ولتاژ و قدرت قراردادی آنها بر عهده دارند. 

کنند، بهای برق  های مصوب که به طور معمول ساالنه تغییر می تعرفهشوند بر مبنای  ای يا توزيع نیروی برق محسوب می منطقه

ضی و مشترک به ويژه بر همین اساس هر متقانمايند.  ای يا توزيع پرداخت می های برق منطقه مصرفی خود را به شرکت

و  های انتقال انجام هماهنگی و پرداخت هزينهکنندگان صنعتی به منظور تحويل برق خريداری شده خود، ملزم به  مصرف

 های مصوب از جمله ديماند، بهای توان راکتیو و ... هستند. های تعرفه ترانزيت و پرداخت ساير مولفه

گذاری برای برق مصرفی مورد نظر قرار گرفت. اولین  ه مردم از انرژی برق مسئله تعرفههمزمان با استفاده تقريباً عام 11در دهه 

بود. همزمان با توسعه صنعت در  1338ای که بر مبنای منطقی به مورد اجراء گذاشته شد در منطقه خوزستان و درسال  تعرفه

های جديد  تعرفه 1318و  1313نی شد. درسالهای بی برق پیش  های کشور ابتدا در شهرهای بزرگ و بعد در ساير شهرها تعرفه

های برق در ايران از ابتدا  برای کلیه شهرها و نواحی واقع در حوزه عملکرد سازمانها و موسسات برق اعالم شد. اصوالً تعرفه

بطور خالصه برای های فعلی بسیار کم بودند و  بندی شد اگر چه تنوع فعالیت آن در مقايسه با تعرفه براساس نوع فعالیت طبقه
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های دو  ها از آغاز تعرفه ای وجود داشتند. در مجموع تعرفه های جداگانه فعالیتهای عمومی، صنعتی و خانگی تعرفه

نمودند. به طور خالصه  قسمتی بودند به اين معنی که بهای انرژی و بهای قدرت قراردادی را تحت دو مولفه جداگانه دريافت می

 ه شرح زير هستند:ها ب عناوين اصلی تعرفه

 مصارف خانگی  تعرفه 

  تعرفه مصارف عمومی 

 )تعرفه مصارف تولید )صنعت و معدن 

 )تعرفه مصارف تولید )آب و کشاورزی 

 ساير مصارف 

ها   آنها در زمان انتشار قرارداد و روند تغییرات   ، نرخ انواع تعرفه 23الی  18و نمودارهای شماره  11الی  11در جداول شماره 

وزارت نیرو، امکان ها توسط  های گذشته نشان داده شده است. الزم به ذکر است، با توجه به تجديدنظر ساالنه تعرفه لدر سا

 ها در زمان سررسید و دوره تحويل وجود دارد. تغییر تعرفه

 

 آمار تولید، مصرف، واردات و صادرات دارایی پایه -5
 19شورآخرین وضعیت تولید و مصرف ساالنه برق در داخل ک 

های زیر بدست آمده است: در بخش تولید شاخص 1363در سال   

 درصد(  1/1مگاوات ) افزايش نسبت به سال قبل  33331میانگین قدرت عملی  -

های حرارتی با رشد  مگاوات رسید که توان تولیدی نیروگاه 13131به  1333قدرت تولید شده در پیک شبکه در سال  -

 مگاوات رسید. 8831درصدی به  1/22ان تولیدی نیروگاه های بر قابی با رشد مگاوات و تو 33812درصدی به  8/3

 مگاوات  18333، 11:21ساعت  1/1/1333حداکثر نیاز مصرف اصالح شده )پیک روز( در تاريخ -

 مگاوات  13213، 21:12ساعت  1/1/1333حداکثر نیاز مصرف اصالح شده )پیک شب( در تاريخ -

میلیارد کیلووات ساعت آن  231میلیارد کیلووات ساعت بود که حدود  233بالغ بر کل انرژی برق تولید شده کشور  -

توسط نیروگاه های وزارت نیرو و بخش خصوصی و مابقی توسط صنايع بزرگ تولید گرديد. ) افزايش کل تولید نسبت 

 درصد( 3/1به سال قبل 

 وات  331قدرت سرانه  -

                                              
13

 http://amar.tavanir.org.ir    1141ق کشور، سال به استناد گزارش آمار تفصیلی صنعت بر - 
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 کیلو وات ساعت  3123تولید سرانه  -

 
 )مگاوات( 1333تا  1383: قدرت نامی نیروگاه های وزارت نیرو و بخش خصوصی در طی سالهای 1نمودار 

 

 
 1333تا  1383: تولید ناويژه انرژی برق در وزارت نیرو و بخش خصوصی در طی سالهای 2نمودار 

 

 خش توزیع صنعت برق کشور بدست آمده است:های زیر در ب شاخص 1363در پایان سال 

 3/1هزار مشترک و   1113هزار مشترک رسید که نسبت به سال قبل افزايش  31331به  1333تعداد مشترکین در سال  -

 باشد.  درصد می
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درصد  1/8میلیون کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل  213313بالغ بر  1333مصرف انرژی در سال  -

 است. افزايش داشته

،کشاورزی  1/3، عمومی  8/33، صنعتی  1/32چنین بوده است: خانگی  1333سهم انواع تعرفه مصرف انرژی در سال  -

 درصد. 3/1و روشنايی معابر  3، ساير مصارف 13

درصد  3/1کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال قبل  2331، 1333متوسط مصرف هر مشترک خانگی در سال  -

 افزايش داشته است.

میلیارد ريال با نرخ مصوب  311خانوار با صرف هزينه  3221اند  برق دار شده 1331جمعیت روستاهايی که در سال  -

 شرکت توانیر بوده است. 

و فروش برق به تفکیک  1333تا  1383های زير روند تغییرات متوسط مصرف ماهانه مشترکین تعرفه خانگی از سال  نمودار

دهد. ان میرا نش 1333ها در سال  تعرفه  
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 33تا  83: روند تغییرات متوسط مصرف ماهانه مشترکین تعرفه خانگی کل کشور طی سالهای 3نمودار 

 
 1333ها در سال  : فروش برق به تفکیک تعرفه1نمودار 

 واردات و صادرات برق-9

های  میلیون کیلووات ساعت انرژی برق )تماماً به وسیله وزارت نیرو( به کشور 3331که ، در مواقع کم باری شب1333در سال 

جوار دريافت  میلیون کیلووات ساعت )تماماً به وسیله وزارت نیرو( از کشور های هم 3332جوار صادر و در مواقع نیاز شبکه  هم

 گرديده است.

 
 1333جوار از صادرات برق کشور  ورهای هم: نمودار سهم کش1نمودار 
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 1333جوار از واردات برق کشور  : نمودار سهم کشورهای هم3نمودار 

 

 تولید کنندگان و مصرف کنندگان عمده داخلی و خارجی-7
کنندگان داخلی  برق کنندگان و مصرف ترین تولید عمده  

 ها قدرت نامی بزرگترين نیروگاه -: قدرت نصب شده 3جدول 

کنندگان عمده داخلی تولید ردیف  سهم از کل تولید داخلی)درصد( میزان تولید )مگاوات( 

3/3 2838 نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند 1  

2 
نیروگاه سد  - 3نیروگاه سد کارون 

نیروگاه سد مسجد سلیمان -عباسپور  
)هر نیروگاه( 2111  3/2  

3/2 1312 نیروگاه سیکل ترکیبی کرمان 3  



 

 
 31 

 
 )درصد( 1333سهم قدرت نامی استانی از کل قدرت نامی کشور در پايان سال  :3نمودار 

 

 قدرت نامی استانی -: قدرت نصب شده 3جدول 

(میزان تولید )مگاوات تولید کنندگان عمده داخلی ردیف  سهم از کل تولید داخلی)درصد( 

 1117 32131 شرکت مدیریت تولید برق خوزستان 1

 6 24741 شرکت مدیریت تولید برق تهران  2

 115 23323 شرکت مدیریت تولید برق اصفهان 3

 
 )درصد( 1333 سهم تولید نا ويژه استانی از کل تولید نا ويژه کشور در پايان سال :8نمودار 



 

 
 31 

 

 : فروش انرژی برق) میلیون کیلووات ساعت(8جدول 

 سهم از کل مصرف داخلی)درصد( میزان مصرف مصرف کنندگان عمده داخلی ردیف

توزيع نیروی برق تهران شرکت 1  31123 1123 

 12 23111 شرکت توزيع نیروی برق خوزستان 2

اصفهانتوزيع نیروی برق  شرکت 3  21313 323 

 
 )درصد( 1333سهم فروش برق استانی از کل فروش کشور در پايان سال  :3نمودار 

 
 )درصد( 1331مصرف برق در بخش خانگی به تفکیک استانی در پايان سال  :11نمودار 
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 دارایی پایه  المللی روند تغییرات قیمت داخلی و بین-1
در حال حاضر قیمت برق در بازارهای دو شرکت مديريت شبکه برق ايران و بورس انرژی ايران ، 1با توجه به توضیحات بخش 

اين دو بازار از آغاز معامالت قراردادهای سلف موازی استاندارد برق در بورس   گردد، لذا در اين قسمت روند قیمتی کشف می

 گشايش يافته است(: 31/11/32گردد نماد بارپايه روزانه از تاريخ تحويل  )خاطر نشان می گردد ه میانرژی به شرح ذيل ارائ

 

روند تغییرات قیمت نمادهای بار پایه روزانه در بورس انرژی ایران 1-1  

 
 )ريال بر مگاوات ساعت( 32سال يران در تغییرات قیمت نمادهای بار پايه روزانه کشف شده در بورس انرژی ا :11نمودار 

 
 

 
 )ريال بر مگاوات ساعت( 33 تغییرات قیمت نمادهای بار پايه روزانه کشف شده در بورس انرژی ايران در سال :12نمودار 
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تا پايان مهر ماه سال جاری)ريال بر مگاوات  31ده در بورس انرژی ايران از ابتدای سال تغییرات قیمت نمادهای بار پايه روزانه کشف ش :13نمودار 

 ساعت(

 

روند تغییرات قیمت در بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران 1-2  

 
بر مگاوات ساعت( )ریال62قیمت خرید برق از بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران در سال  :11نمودار   

 

 

 
 )ريال بر مگاوات ساعت( 33: قیمت خريد برق از بازار برق شرکت مديريت شبکه برق ايران در سال 11نمودار 
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)ریال بر مگاوات ساعت(پایان شهریور سال جاری تا 64قیمت خرید برق از بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران از ابتدای سال  :13نمودار   

 

 

 

 های برق برای مشترکین نهایی روند تغییرات قیمت تعرفه 1-3

جاری بر اساس نوع های مصوب  های مندرج در تعرفه در نمودارهای زير متوسط نرخ فروش برق به مشترکین نهايی به قیمت

 مصرف نشان داده شده است.

 : متوسط نرخ فروش برق به قیمت های جاری )ريال بر کیلووات ساعت(3جدول 

 متوسط کل سایر مصارف صنعتی کشاورزی عمومی خانگی سال

1311 3223 3323 1121 13323 23323 3821 

1311 8121 12121 1223 11323 31223 11121 

1312 33 112 11 13223 112 13128 

1313 11321 13123 13 181 11123 11121 

1314 11223 13328 2123 21123 13323 11221 

1315 11223 18123 2123 21121 11122 11228 

1319 12123 11323 21 21123 118 131 

1317 11323 22823 22 21123 11221 13123 

1311 123 112 21 213 111 131 

1316 11223 22321 1328 23323 13321 21823 

1361 33128 11123 12123 11123 1231 11321 

1361 33321 131 13121 12321 1333 113 

1362 31821 11823 131 11123 131821 12123 

1363 13321 31323 13323 11223 1331 12123 
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 بخش خانگی

 
 : نوع تعرفه خانگی )ريال بر کیلووات ساعت(13نمودار 

 
 وزارت نیرو ابالغ گرديده است 1333/11/23مورخ  33/33113/331که طی نامه شماره  31: نرخ تعرفه مصرف خانگی در سال 11جدول 
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 بخش عمومی

 
 نوع تعرفه عمومی )ريال بر کیلووات ساعت( :18نمودار 

 

 

 

 

 

 وزارت نیرو ابالغ گرديده است 1333/11/23مورخ  33/33113/331که طی نامه شماره  31در سال : نرخ تعرفه مصرف عمومی 11جدول 
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 خش کشاورزیب

 
 نوع تعرفه کشاورزی )ريال بر کیلووات ساعت( :13نمودار 

 

 وزارت نیرو ابالغ گرديده است 1333/11/23مورخ  33/33113/331ماره که طی نامه ش 31: نرخ تعرفه مصرف کشاورزی در سال 12جدول 
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 بخش صنعتی

 
نوع تعرفه صنعتی )ریال بر کیلووات ساعت( :21نمودار   

 

 وزارت نیرو ابالغ گرديده است 1333/11/23مورخ  33/33113/331که طی نامه شماره  31: نرخ تعرفه مصرف صنعتی در سال 13جدول 
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 بخش سایر مصارف

 
 نوع تعرفه ساير مصارف )ريال بر کیلووات ساعت( :21نمودار 

 

 وزارت نیرو ابالغ گرديده است 1333/11/23مورخ  33/33113/331که طی نامه شماره  31کیلووات(در سال  31نرخ تعرفه ساير مصارف)مشترکین با قدرت بیش از : 11جدول 
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 نوع تعرفه متوسط کل )ريال بر کیلووات ساعت( :22نمودار 

 

قرارداد:مشخصات کلی   
  "دوره تحويل"در  "دوره مصرف"در هر ساعت از  "کیلو وات": بسته برق )انرژی الکتريکی( معادل يک دارايی پايه -

 ساعت شبانه روز )بار پايه( 21: وره مصرفد -

 (23/12/33روز  11:11تا ساعت  11/11/33روز  11:11: يک سال مطابق تقويم هجری شمسی )از ساعت دوره تحويل -

 ساعت کیلووات 8،331: اندازه قرارداد -

 ولتاژ شبکه سراسری برق کشور هرتز )فرکانس شبکه سراسری برق کشور( و سطوح استاندارد 11±2/1: فرکانس مشخصات دارايی پايه -

 باشد: به شرح ذيل می های زير مجموعه : ظرفیت تولید نیروی برق شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر با توجه به ظرفیت نیروگاهظرفیت تولید -

 % شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر111های تحت مالکیت  : ظرفیت اسمی نیروگاه11جدول 

نیروگاهنام   ظرفیت اسمی )معادل مگاوات( 

 338 نیروگاه گازی رودشور

 321 نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد

 31 نیروگاه گازی کهنوج

 11 نیروگاه سرخس

 21 نیروگاه گازی امیر آباد

 11 نیروگاه گازی نوشهر

مجموع ظرفیت تولید شرکت تولیدی آرين 

 ماهتاب گستر

1321 
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باشند و  با وزارت نیرو می ECAنیروگاه رودشور و شوباد دارای قرارداد های مذکور،  ن نیروگاه*الزم به ذکر است از بی

قرارداد  1ماده  1-1-1و بند  2ماده  3-2اند اما وفق بند  فروش نموده پیشمذکور برق خود را تا تاريخ مندرج در قراردادهای 

تواند با فسخ قرارداد خود ظرفیت  شد و در صورت نیاز میبا شوباد اين شرکت مخیر به فسخ قرارداد در صورت تمايل می

ماه را ملزم به فروش تمام  13ماه از  31همچنین در صورت داشتن قرارداد مذکور، نیروگاه تنها  نیروگاهی خود را آزاد نمايد.

 به فروش برساند. ان تولید خود را در بازار% تو11تواند  ماه می 23و در مابقی باشد  برق مصرفی خود به توانیر می

)اعالم تعداد قطعی باشد.  میلیارد ريال می 211قرارداد يا معادل مبلغ  11111: حجم عرضه اولیه اين اوراق با توجه به قیمت عرضه اولیه محاسبه شده برای هر قرارداد، حدود حجم عرضه -

 قرارداد قابل عرضه در اطالعیه عرضه(

 ابت: عرضه گسترده با قیمت ثروش عرضه اولیه -

 : نامحدودسقف حجم هر سفارش -

انجام  های کشف شده برق در بورس انرژی ايران و مرجع قیمت 1قیمت عرضه اولیه در روز عرضه اولیه و قیمت تئوريک در روز سررسید براساس محاسبات پیوست: گذاری نحوه قیمت -

 پذيرد. می

 ريال 1: حداقل تغییر قیمت -

 % ارزش هر قرارداد111: پرداخت پیش -

 حجم کل اوراق ٪1: قل سفارش انباشته بازارگردانحدا -

  13: با نام و معاف از مالیاتنوع اوراق -

روز کاری پس از دوره عرضه اولیه در همین  11پذيرد و معامالت ثانويه اين اوراق نیز حداکثر  : عرضه اولیه اين اوراق در بورس انرژی ايران انجام میبازار عرضه اولیه و معامالت ثانويه -

 پذيرد. از طريق شبکه کارگزاران دارای مجوز صورت میس و بور

 : ريالواحد پولی -

توسعه بخش بخار نیروگاه رودشور و گذاری در  : شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر در راستای تأمین نقدينگی الزم جهت سرمايههدف از عرضه و محل مصرف منابع حاصل از انتشار -

 به انتشار سلف موازی استاندارد نموده است.تامین سرمايه در گردش شرکت اقدام 

 

 کننده  معرفی و مشخصات عرضه-6
 تاریخچه شرکت -6-1

شرکت آرين ماهتاب گستر اولین شرکت خصوصی ايرانی است که با تکیه بر توانايی و تجربیات متخصصین ايرانی، 

ای دولت جمهوری اسالمی ايران و  قانون اساسی و برنامه های توسعه 11های اجرائی اصل  در راستای تحقق سیاست

فعالیت خود را در زمینه تولید، توزيع و فروش انرژی الکتريکی در داخل و  1381با حمايت وزارت نیرو، از سال 

                                              
16

سلف  یسود حاصل از قراردادها نی.همچن باشند یم اتیقرارداد، معاف از مال یدوره معامالت یط هیبورس و اوراق بهادار، معامالت ثانو یعال یشورا 13/11/40مطابق مصوبه مورخ  

ارزش افزوده توسط  اتیمال د،یقرارداد در سررس هیپا ییدارا یکیزیف لیمعاف خواهد بود. الزم به ذکر است در صورت تحو اتیالوانتقال آن از پرداخت هرگونه م از نقل یو درآمد ناش

 .گردد یپرداخت م یینها داریخر
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 2333نیروگاه با قدرت تولیدی  8خارج از کشور آغاز نموده است. اين شرکت هم اکنون مالک تمام يا بخشی از 

 باشد. مگاوات برق می

با سرمايه گذاری در فاز اول نیروگاه رودشور به  1381رين ماهتاب گستر فعالیت تولیدی خود را در سال شرکت آ

آغاز به  1381مگاوات آغاز نمود. نیروگاه رودشور به عنوان قلب تپنده ماهتاب گستر در سال  338ظرفیت اسمی 

وسعه سرمايه گذاری در صنعت برق کشور بهره برداری نمود و زمینه ساز ادامه فعالیت ماهتاب گستر در مسیر ت

 باشند: % اين شرکت به شرح ذيل می111های با مالکیت  گرديد. فهرست نیروگاه

 نیروگاه گازی رودشور  (1

 نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد (2

 نیروگاه گازی کهنوج  (3

 نیروگاه سرخس (1

 نیروگاه گازی امیر آباد (1

 نیروگاه گازی نوشهر (3

هاى  ها، راهبرى بهینه نیروگاه به سرمايه گذارى در احداث يا خريد نیروگاهدر حال حاضر فعالیت اصلی شرکت 

تحت مالکیت، حضور در بازار کشورهاى هدف از طريق توسعه و سرمايه گذارى، در احداث نیروگاه، تجارت انرژى 

 باشد. در بازار کشورهاى هدف می

 

 سهامداران شرکت آرین ماهتاب گستر -6-2

 عبارتند از: 1/11/1331ماهتاب گستر در تاريخ  سهامداران شرکت آرين 

 : سهامداران شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر13جدول 

 درصد سهام اشخاص حقیقی / حقوقی ردیف

 2222 سرمايه گذاری توسعه عمران 1

 2122 گروه توسعه و عمران علوی کرمان 2

 1328 سازمان عمران کرمان 3

علوی ماهان کرمان عمران 1  1128 

 11 سرمايه گذاری مس سرچشمه 1

 11 اشخاص حقیقی 3

 مشخصات اعضای هیات مدیره -6-3

اعضای هیات مديره به شرح جدول ذيل تعیین گرديد.  21/11/1333به استناد صورتجلسه هیات مديره مورخ 

 اب گرديدند. همچنین آقای رضا حداديان به عنوان مدير عامل و عضو هیات مديره انتخ
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 : اعضای هیئت مديره شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر13جدول 

 سمت نماینده اعضای هیئت مدیره ردیف

 رئیس هیات مديره نماينده شرکت عمران علوی ماهان کرمان محمد مالکی 1

ب رئیس هیات مديرهناي نماينده شرکت گروه توسعه و عمران علوی کرمان محمد علی کريمی 2  

 عضو هیات مديره و مديرعامل - رضا حداديان 3

 مشخصات حسابرس -6-4

انديشان به عنوان  ، موسسه حسابرسی صالح23/13/31به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 

 حسابرس و بازرس قانونی شرکت به مدت يکسال انتخاب گرديده است.

 آرین ماهتاب گستروضعیت فعلی شرکت  - 6-5

های  های متعددی است که تحت نظر شرکت پروژه گذاری گستر دارای سرمايه در حال حاضر شرکت آرين ماهتاب

توان به موارد ذيل اشاره  برداری اين هلدينگ می های در حال بهره مربوطه در حال فعالیت هستند. از جمله پروژه

 نمود:

 

 مگاوات 311مگاوات و ظرفیت عملی  338اسمی  نیروگاه رودشور گازی رودشور به ظرفیت 

  مگاوات 18مگاوات و ظرفیت عملی  31نیروگاه کهنوج به ظرفیت اسمی 

  واحد بخار به  1331برداری رسیده است و تا انتهای سال  مگاوات اين نیروگاه به بهره 321مگاوات )هم اکنون  181نیروگاه سیکل ترکیبی شوباد به ظرفیت اسمی

 مگاوات می باشد. 121آيد( و ظرفیت عملی اين نیروگاه  گاوات به مدار میم 131ظرفیت 

  مگاوات 3123مگاوات و ظرفیت عملی  11نیروگاه گازی نوشهر به ظرفیت اسمی 

  مگاوات 1328مگاوات و ظرفیت عملی  21نیروگاه گازی امیرآباد به ظرفیت اسمی 

  مگاوات 11عملی مگاوات و ظرفیت  11نیروگاه گازی سرخس به ظرفیت اسمی 

های  توان به پروژه ها نیز به شکل مشارکتی وارد شده است که می شايان ذکر است، ماهتاب گستر در برخی از پروژه

 زير اشاره نمود:

 
  مگاوات ( 311شرکت تدبیر سازان سرآمد )شرکت پروژه نیروگاه ارومیه به ظرفیت اسمی 

  مگاوات( 311نیروگاه خوی به ظرفیت اسمی شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان )شرکت پروژه 

  مگاوات( 181شرکت انرژی گستر جم )شرکت پروژه نیروگاه صدوق يزد به ظرفیت اسمی 

 

 باشد. کننده اوراق سلف موازی استاندارد قابل مشاهده می های عرضه برداری نیروگاه بهره های ادامه پروانه در

 اری نیروگاه نوشهر:برد پروانه بهره -1
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 برداری نیروگاه شمس سرخس: ه بهرهپروان -2

 
 

 

 

 
 برداری نیروگاه امیرآباد: پروانه بهره -3
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 برداری نیروگاه رودشور: پروانه بهره -1
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 )شوباد(: 2برداری نیروگاه کهنوج پروانه بهره -1

 
 

 برداری نیروگاه کهنوج: پروانه بهره -3
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 ی انجام معامالت نحوه-11
ازار مشتقه بورس انرژیفرآیند پذیرش اوراق در ب -11-1  

، پذيرش اوراق 23/13/1331بر اساس دستورالعمل پذيرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی، مصوب مورخ 

بهادار مبتنی بر کاال ازجمله قرارداد سلف موازی استاندارد بازار مشتقه به پیشنهاد بورس يا مشاورين پذيرش به تصويب هیئت 

های مصوب هیئت  رسد. مشخصات قرارداد برای هر يک از اوراق بهادار مبتنی بر کاال، مطابق فرمت انرژی میپذيرش بورس 

 رسد.  پذيرش، به تصويب آن هیئت می

شده و بايد به تشخی  هیئت  شده در بورس يا کاالهای دارای بازار نقدی قوی انتخاب دارايی پايه از بین کاالهای پذيرفته

 شرايط زير باشد: پذيرش حداقل حائز

 وانتقال دارايی پايه وجود نداشته باشد. محدوديت قانونی مؤثر جهت نقل .1

 اتکا برای بازار نقدی دارايی پايه وجود داشته باشد. مرجع قیمتی روزانۀ قابل .2

 امکان تحويل فیزيکی دارايی پايه وجود داشته باشد. .3

راق بهادار مبتنی بر کاال شامل موارد زير توسط بورس به هیئت جهت پذيرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال، گزارش پذيرش او

 گردد: پذيرش ارائه می

 امید نامه   -1

 مشخصات قرارداد؛ -2

 اظهارنظر کارشناسی بورس در خصوص قابلیت پذيرش اوراق بهادار پیشنهادی طبق مفاد اين دستورالعمل؛ -3

 ذيرش.ساير اسناد يا اطالعات مهم به تشخی  بورس يا درخواست هیئت پ  -1

روز پس از دريافت گزارش و مستندات مربوط از بورس، نظر کتبی خود را با ذکر داليل مبنی  11هیئت پذيرش حداکثر ظرف 

 کند. بر تأيید يا رد پذيرش اوراق بهادار مبتنی بر کاال، اعالم می

عرضه اولیه اوراق سلف برق با قابلیت تسویه نقدی -11-2  

 از دارای مجوز های عاملیت کارگزاری با کننده عرضه عنوان به تولیدی آرين ماهتاب گستر شرکت توسط برق سلف قراردادهای

 به ثابت با قیمت گسترده صورت عرضه به سرمايه آرمان تأمین شرکت بازار گردانی وتعهدپذيره نويسی و انرژی بورس شرکت

 با شرايط اوراق مطالعه و بررسی از پس بايستی سلف دادقرار قالب در برق خريد به مند عالقه گذاران شود. سرمايه می عرضه عموم

 نمايند.  اقدام های ثبت سفارش در بازار مشتقه فرم تکمیل به نسبت انرژی ايران بورس کارگزاری شبکه به مراجعه
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 *تاريخ دقیق دوره عرضه اولیه اين اوراق در اطالعیه عرضه مشخ  خواهد شد.

شده است: صورت خالصه نمايش داده ن انتشار اوراق سلف در شکل زير بهنحوه خريد اوراق و روابط میان ارکا  

 
 

ی اوراق سلف موازی استاندارد برق با قابلیت تسویه نقدی معامالت ثانویه- 11-3  

را شدن به اوراق سلف موازی استاندارد برق، قابلیت معامله در بازار ثانويه  قراردادهای سلف موازی استاندارد برق پس از تبديل

خواهند داشت. با فروش ورقه سلف موازی استاندارد ، فروشنده طی عقد حواله، خريدار را جهت تحويل کاال در سررسید به 

کننده متعهد به تحويل دارايی پايه به دارنده حواله مذکور خواهد بود. اوراق با مکانیزم حراج  نمايد و عرضه کننده حواله می عرضه

عنوان ضامن نقد  گیرد و چنانچه خريداری برای اوراق وجود نداشت، شرکت تأمین سرمايه آرمان به ر میدر بازار مورد معامله قرا

 شده اقدام خواهد نمود. های از پیش اعالم شوندگی اوراق، نسبت به خريد آن به قیمت

وضوع اين قرارداد را با گردانی، تقاضاهای فروش اوراق سلف موازی استاندارد م گردان موظف است ضمن عملیات بازار بازار

% ساالنه روزشمار برای هر ورق 23شده در دوره عرضه اولیه عمومی و سود  شده شامل اصل مبلغ پرداخت حداقل قیمت تضمین

بر اساس مقررات معامالت اوراق بهادار در بورس انرژی خريداری نموده و تقاضاهای خريد اوراق سلف موازی استاندارد 

 ا تا سقف اوراق در اختیار به متقاضیان عرضه کند. موضوع اين قرارداد ر

ای  گونه ی بازار گردانی به گذاران، نحوه منظور افزايش جذابیت آن برای سرمايه با توجه به عدم پرداخت سود در اين اوراق به

ذاری بدون ريسک برای گ های سرمايه التفاوت قیمت خريد و قیمت فروش، بازده مناسبی با توجه به ساير فرصت است که از مابه
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ريال به فروش  1،313،331گذار فراهم شود. برای مثال اگر فرض شود اوراق در روز عرضه به قیمت هر ورقه  سرمايه

% در طول دوره قرارداد، قیمت پیشنهادی برای بازار گردانی اوراق به شرح جدول ذيل خواهد 23رود، با توجه به سود روزشمار 

 بود:
 

 

 %23: قیمت پیشنهادی برای بازرگردان با توجه به نرخ سود روز شمار 18جدول 

گذاری از تاریخ  تعداد روز سرمایه

 اولین روز عرضۀ اوراق

قیمت بازخرید هر ورق سلف برق با فرض قیمت عرضه به 

ریال 1،357،631ارزش    

1           1،318،383  

31           1،383،311  

91           1،113،231  

61           1،131،311  

121           1،131،312  

151           1،183،282  

111           1،111،313  

211           1،133،323  

241           1،133،231  

271           1،188،331  

311           1،311،331  

331           1،311،311  

391           1،331،331  

395           1،331،211  
 

يک روز کاری پس از انجام معامله و تسويه نقدی در  الزم به ذکر است که مهلت تسويه در دوره عرضه اولیه و معامالت ثانويه

زيکی توسط باشد. در صورت عدم احراز شرايط تحويل فی سررسید حداکثر پنج روز کاری پس از آخرين روز معامالتی می

گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه کرده  دارنده اوراق )که گواهی آمادگی تحويل را در موعد مقرر تسلیم شرکت سپرده

 پذيرد. است( پنج روز کاری بعد از شروع دوره تحويل فرآيند تسويه به صورت نقدی انجام می

بورس انرژی  های پیام ناظر به ترتیب از طريق سايت رسمی شرکت*تاريخ دقیق شروع معامالت ثانويه طی ارسال اطالعیه و 

 رسانی خواهد شد. ايران و مديريت فناوری بورس تهران اطالع

  صورت ساده به تصوير کشیده است: شکل زير فرآيند خريد و فروش اوراق در بازار ثانويه را به
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قراردادهای سلف برقفرآیند تسویه و تحویل  -11-4  

گذاری، جهت تسويه نقدی قراردادها، اتاق پاياپای ارزش قراردادهای سلف موازی  دستورالعمل ثبت و سپرده 33ماده  2طبق بند 

ضرب اندازه قرارداد در قیمت پايانی آخرين روز معامالتی(  )حاصل استاندارد را بر اساس قیمت پايانی آخرين روز معامله

گذاری  )حسب شرايط اعالمی شرکت سپرده حساب کارگزاران يا مشتريان کننده اخذ و به آن را از عرضه محاسبه و معادل

 نمايد. مرکزی( واريز می

دستورالعمل  33باشد در صورت وقوع تبصره ماده  قیمت هر قرارداد در سررسید بر اساس قیمت پايانی آخرين روز معامله می

ادار مبتنی بر کاال و تسويه و پاياپای معامالت در بورس انرژی، روش محاسبه قیمت تئوريک گذاری کاال و اوراق به ثبت و سپرده

 باشد. می 1به شرح پیوست 

دوره باشد و  ( می11/12/31روز قبل از شروع دوره تحويل ) 31سررسید قرارداد يک سال بعد از شروع دوره عرضه اولیه معادل 

( 23/12/33روز  21:11تا ساعت  11/11/33روز  11:11شمسی )از ساعت يک سال مطابق تقويم هجری  تحويل فیزيکی

 باشد. می

شرایط الزم جهت تحویل برق 11-4-1  

کننده در نقطه مرجع داد و ستد )هاب( انرژی  تسويه فیزيکی قرارداد به معنای تحويل فیزيکی دارايی پايه قرارداد توسط عرضه

. بديهی است متقاضیان تسويه فیزيکی جهت تحويل دارايی پايه در محل مصرف باشد الکتريکی در شبکه سراسری برق کشور می

قانون برنامه پنجم توسعه کشور، ساير قوانین و  133ماده  "و"های مربوطه را وفق دستورالعمل بند  خود بايستی ساير هزينه

ابالغ شرايط تأمین برق "عنوان وزير نیرو تحت  3/8/31مورخ  111/21/33333/31مقررات مربوطه از جمله مصوبه شماره 



 

 
 51 

)پیوست  "ای از طريق قرارداد با تولیدکنندگان غیردولتی مشترکین تعرفه تولید )صنعت و معدن( شرکتهای برق منطقه

های تابعه و زير مجموعه وزارت نیرو مطابق  های اجرايی شرکت مديريت شبکه برق ايران و شرکت ( و ساير رويه2شماره 

توسط وزارت نیرو پرداخت نمايند. الزم به ذکر است در صورت فراهم شدن تحويل فیزيکی دارايی پايه برای های اعالمی  هزينه

های مربوطه شامل )هزينه ديماند )قدرت قراردادی(، هزينه توان راکتیو، هزينه خدمات شبکه  مصرف کنندگان نهايی، ساير هزينه

وزير نیرو و ساير قوانین و مقررات  3/8/31مورخ  111/21/33333/31ه شامل هزينه ترانزيت، تلفات و ...( وفق مصوبه شمار

فروش نیز در صورت تحويل فیزيکی برق، ملزم به پرداخت هزينه  های توزيع و خرده باشد. شرکت مربوطه در وزارت نیرو می

محل مصرف خود طبق ساز و خدمات شبکه شامل ترانزيت، تلفات برق و ... از نقطه مرجع داد و ستد برق در کشور )هاب( به 

 کارهای اعالمی وزارت نیرو هستند.

 : 18شرايط الزم جهت تحويل فیزيکی

فروشی برق به همراه ارائه  : ارائه پروانه توزيع /خرده21های خرده فروش برق و شرکت 13های توزيع نیروی برق شرکت -1

آخرين روز  پس از13برق بورس انرژی ايران تا ساعت گواهی آمادگی تحويل در موعد مقرر و معرفی کد معامالتی معتبر بازار 

 . 21معامالتی قرارداد

های توزيع نیروی برق جهت خريد قراردادهای مذکور مجاز به استفاده از مبالغ تامین اعتبار شده توسط شرکت  نکته مهم: شرکت

یز مشمول دريافت هزينه تأمین وجه توانیر در حسابهای متصل به کد معامالتی خاص خود نبوده و در صورت تسويه فیزيکی ن

 گردند. موضوع طرح تامین منابع مالی شرکتهای تولید و توزيع نیروی برق از طريق بورس انرژی ايران نمی

ای، کپی برابر  ارائه قرارداد فروش برق مشترک با شرکت برق منطقه: دارای تعرفه صنعت و معدن 22کنندگان نهايی مصرف -2

)مشروط به  23ای، ارائه گواهی آمادگی تحويل در موعد مقرر ده مشترک توسط شرکت برق منطقهاصل آخرين قبض صادر ش

                                              
 طیشرا یگردد که ودر موعد مقرر نموده باشد اما به هر علت مشخص  لیتحو یآمادگ یاقدام به ارائه گواه دیدارنده اوراق در سررس کهیدر صورت 18

خواهد  دیسررس از پسمقرر  هیدر مهلت تسو ینقد هینداشته است، مشمول تسو دنامهیرا مطابق موارد مندرج در مشخصات قرارداد و ام یکیزیف لیتحو

 شد.

 یسلف مواز یاردادهاقادر به انجام معامالت قر یبورس انرژ یکد معامالت افتیبرق در صورت در یفروش برق و خرده یروین عیتوز یشرکتها 14

 عیتوز یها شرکت یصادره خاص و عام برا یمعامالت یمتفاوت از کدها یکد معامالت نیهستند. ا یو فروش تبع دیخر اریاستاندارد برق منضم به اخت

 .باشد یم رانیا یفروش در بازار برق بورس انرژ برق و خرده یروین

)مندرج در  یمجاز به فروش شرکت خرده فروش یانرژ زانیحداکثر م میدر هر ساعت، از تقسبرق  یفروش خرده یها شرکت لیسقف توان قابل تحو 01

 کیمذکور کمتر از  میکه حاصل تقس ی. در صورتدیآ ی( به دست م8631( در طول سال بر تعداد ساعات سال )رویصادره از وزارت ن یپروانه خرده فروش

 .گردد یم ینقد هیدارنده اوراق تماماً مشمول تسو ییوجود نخواهد داشت و دارا هیپا ییادار یکیزیف هیدر هر ساعت باشد، امکان تسو اواتمگ

 تیاستاندارد برق با قابل یاوراق سلف مواز دیجهت خر انیمشتر یمتفاوت از کد معامالت رانیا یبازار برق بورس انرژ یالزم به ذکر است کد معامالت 01

 . باشد یم ینقد هیتسو
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ای طرف  اينکه میزان دارايی مشترک در سررسید کوچکتر يا مساوی قدرت قراردادی منعقده وی با شرکت برق منطقه

رانزيت برق )اطالعات مورد نیاز برای قرارداد خود در دوره تحويل باشد(، به همراه مدارک و مستندات مورد نیاز برای ت

تکمیل فرم درخواست ترانزيت، مجوز قرارداد/ شماره اتصال به شبکه مشترک، تأيیديه کتبی مصرف کننده مبنی بر مبادله قرارداد 

رف گیرنده، ولتاژ اولیه پست، دياگرام تک خطی تأسیسات مص گیرنده، کد ديسپاچینگی پست تحويل دو جانبه، نام پست تحويل

دهنده مشترک،  ای سرويس نامه انعقاد قرارداد ترانزيت با شرکت برق منطقه کننده )محل نصب کنتورهای اندازه گیری((، تفاهم

ای  های اجرايی شرکت مديريت شبکه برق ايران و شرکت برق منطقه ساير مدارک مورد نیاز قراردادهای ترانزيت( و رويه

 .21آخرين روز معامالتی قراردادپس از  13 زار برق بورس انرژی ايران تا ساعت مربوطه، معرفی کد معامالتی معتبر با

کنندگان نهايی دارای تعرفه صنعت و معدن در صورت احراز شرايط تحويل فیزيکی بايستی حداکثر تا بیست روز قبل از  مصرف

وزير  3/8/31مورخ  111/21/33333/31( نسبت به پرداخت هزينه ترانزيت مطابق مصوبه شماره 1/1/33شروع دوره تحويل )

نمايد، اقدام نمايند. در غیر  های آن به حساب و با شرايطی که شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر اعالم می نیرو و الحاقیه

 تواند نسبت به تسويه نقدی قرارداد اقدام نمايد. اينصورت، شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر می

 

 فیزيکی دارايی پايه: نکات مهم در ارتباط با تحويل

 گذاری  مديره شرکت سپرده تسويه فیزيکی منوط به اعالم آمادگی تحويل از سوی دارندگان قراردادهای سلف موازی استاندارد )به ترتیبی که هیئت

 آخرين روز معامالتی به اتاق پاياپای خواهد بود.از پس  13کند( حداکثر تا ساعت  مرکزی تعیین و اعالم می

 کیلووات در هر ساعت است. 111,11معادل  قرارداد 111,11 فیزيکی تحويل جهت قرارداد دادتع حداقل 

 

 ( باشد، دارنده اوراق تنها قادر به 123که در سررسید قیمت قرارداد، باالتر از قیمت اعمال اختیار خريد شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر ) درصورتی%

 اين قراردادها نخواهد داشت.ی در خصوص تحويل فیزيکی دارايی پايه گونه حق باشد و هیچ تسويه نقدی اوراق می

 های گازی رودشور، سیکل ترکیبی  در صورت تحويل فیزيکی دارايی پايه قرارداد، تسويه معادل هزينه سوخت متناظر با میزان تولید هر يک از نیروگاه

عهده عرضه کننده و تابع مقررات مربوطه در وزارت نیرو است. اين هزينه در شوباد، گازی کهنوج، گازی سرخس، گازی امیر آباد و گازی نوشهر بر 

 گردد. کنندگان به شرکت توانیر پرداخت می شروع دوره تحويل و با توجه به میزان تحويل فیزيکی دارايی پايه قرارداد از سوی عرضه

                                                                                                                                                                        
 ریتعرفه صنعت و معدن، پرداخت سا یدارا ییمصرف کنندگان نها یبرا هیپا ییدارا یکیزیف لیدر صورت فراهم شدن تحوالزم به ذکر است  00

 یها نهیخدمات شبکه شامل ، تلفات و ...( مطابق هز نهیو هز ویتوان راکت نهی(، هزی)قدرت قرارداد ماندید نهیمربوطه )تحت عنوان هز یها نهیهز

 .باشد یم ییبر عهده مصرف کننده نها لیدر دوره تحو وریتوسط وزارت ن یاعالم

های اجرائی مربوط به اعمال قراردادهای خریداری شده مصرف کنندگان نهایی از بورس انرژی در صورتحساب صادره توسط شرکتهای برق  روال 01

کنندگان نهایی از طریق بورس انرژی ایران  ن برق مصرفای که مصرف کننده نهایی به شبکه آنها متصل است در قوانین و مقررات ناظر بر تامی منطقه

 توسط وزارت نیرو مورد اشاره قرار خواهد گرفت. 

شامل  رویبا مجموعه وزارت نرا الزم  یها یهماهنگ کنندگان نهایی دارای تعرفه صنعت و معدن دارنده اوراق سلف مصرف است یمنظور ضرور نی.بد09

در  یبه صورت نقد هیدر موعد مقرر، تسوو معرفی رسمی آن  ی. در صورت عدم اخذ کد معامالتعمل آورند بهطرف قرارداد  یا شرکت برق منطقه

  .رفتیانجام خواهد پذ دیسررس
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 تحويل فیزيکی، مقايسه قیمت گیری  جهت تصمیمشی برق فرو های توزيع نیروی برق و خرده گیری شرکت الزم به ذکر است معیار تصمیم

و روندهای برق شرکت بورس انرژی ايران و بازار برق شرکت  ها تسويه در تاريخ سررسید قراردادهای سلف موازی استاندارد برق با قیمت

و روندهای قیمتی برق در شرکت بورس انرژی ها  متکنندگان صنعتی برق قی باشد. اما اين معیار برای مصرف مديريت شبکه برق ايران در آن تاريخ می

 باشد. های مربوط به بخش صنعت و معدن در دوره تحويل می ايران و تعرفه

عملیات اجرایی تحویل 11-4-2  

ويل فیزيکی به شده از متقاضیان تح های آمادگی تحويل دريافت ، گواهی ليتحو یآمادگ یارائه درخواست گواهدر اولین روز کاری پس از پايان مهلت  .1

 گردد. کننده ارسال می همراه ساير مدارک و مستندات دريافتی به عرضه

دهندگان گواهی  ارائه سنجی مدارک و احراز شرايط و سقف تحويل فیزيکی )پس از صحتقراردادها با مشخ  شدن میزان تسويه فیزيکی قطعی  .2

بیست روز پیش از دهای خود را متناسب با میزان تقاضاهای تحويل فیزيکی حداکثر کننده آرايش تولید واح کننده(، عرضه آمادگی تحويل توسط عرضه

 .21نمايد اعالم می و مديريت شبکه برق ايرانگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسويه وجوه  بورس انرژی ايران، سپردههای شرکتدوره تحويل به 

تحويل فیزيکی برق به متقاضیان حائز شرايط تحويل با شرکت مديريت شبکه برق ی الزم را به منظور ها شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر هماهنگی .3

 آورد. دهنده خدمات به متقاضیان تحويل فیزيکی و ساير نهادهای ذيربط در وزارت نیرو به عمل می ای سرويس های برق منطقه ايران، شرکت

روز پیش  21حداکثر کننده موظف است  تعرفه صنعت و معدن باشند، عرضه کنندگان دارای در صورتیکه متقاضیان تحويل فیزيکی حائز شرايط، مصرف .1

( برای هر 3از شروع دوره تحويل، مدارک مورد نیاز جهت انعقاد قراردادهای ترانزيت )از جمله فرم تکمیل شده درخواست ترانزيت برق )پیوست 

های اجرايی شرکت مديريت شبکه برق ايران و  ير نیرو و ساير رويهوز 3/8/31مورخ  111/21/33333/31متقاضی تحويل( را مطابق مصوبه شماره 

 ای مربوط به شرکت مديريت شبکه برق ايران و ساير مراجع ذيربط ارسال نمايد. شرکت برق منطقه

( تا بیست روز پیش از شروع دوره 11/12/31*: الزم به ذکر است در صورتیکه در دوره زمانی حد فاصل سررسید قرارداد )

ها است،  يل ، مشخ  گردد میزان دارايی دارندگان اوراق متقاضی تحويل در سررسید بیش از میزان قدرت قراردادی آنتحو

میزان مازاد دارايی از سقف قدرت قراردادی دارندگان اوراق، در موعد مقرر پس از شروع دوره تحويل به صورت نقدی 

 تسويه خواهد شد.

های مربوطه  شدن تحويل فیزيکی دارايی پايه برای مصرف کنندگان نهايی، ساير هزينه *: الزم به ذکر است در صورت فراهم

شامل )هزينه ديماند )قدرت قراردادی(، هزينه توان راکتیو، هزينه خدمات شبکه شامل هزينه ترانزيت، تلفات و ...( وفق مصوبه 

های  باشد. شرکت ات مربوطه در وزارت نیرو میوزير نیرو و ساير قوانین و مقرر 3/8/31مورخ  111/21/33333/31شماره 

فروش نیز در صورت تحويل فیزيکی برق، ملزم به پرداخت هزينه خدمات شبکه شامل ترانزيت، تلفات برق و ...  توزيع و خرده

 از نقطه مرجع داد و ستد برق در کشور )هاب( به محل مصرف خود طبق ساز و کارهای اعالمی وزارت نیرو هستند.

فروش نیز در صورت تحويل فیزيکی برق، ملزم به پرداخت هزينه ترانزيت برق از نقطه مرجع  خردههای توزيع و  رکت**: ش

 د و ستد برق در کشور )هاب( به محل مصرف خود طبق ساز و کارهای اعالمی وزارت نیرو هستند.دا

                                              
 گردد یاعالم م لیدوره تحو یکننده ط تعهدات عرضه یفایبرق به منظور ا قیکننده جهت تزر که توسط عرضه ییها روگاهین هی.الزم به ذکر است کل05

 باشند. رانیا یبازار برق بورس انرژ یکد معامالت یشده باشند و دارا رشیپذ رانیا یدر بورس انرژ موعد سررسیدداکثر تا ح دیبا
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 ی تسويه اوراق در سررسید نحوه :13جدول 

راققیمت او  ی نقدی تسویه تحویل فیزیکی کننده عرضه خریدار 

مساوی يا بیشتر از 

حداکثر سود 

%(21شده) تضمین  

- 
اختیارخريد 

 دارد

با پرداخت  با شرط اعمال اختیار شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر

التفاوت قیمت روز و قیمت اختیار خريد شرکت تولیدی آرين  مابه

پذير است تحويل امکان ماهتاب گستر و با احراز شرايط  

به قیمت اعمال اختیار 

 پذير است خريد امکان

بین حداقل و حداکثر 

شده سود تضمین  
پذير است با احراز شرايط تحويل امکان - -  به قیمت روز 

کمتر يا مساوی حداقل 

%(23شده) سود تضمین  

اختیارفروش 

 دارد
پذير است با احراز شرايط تحويل امکان -  

اختیار  به قیمت اعمال

 فروش

 

خسارت -11-5  

 خسارت ناشی از عدم تحویل کاال

کننده مکلف است در طول دوره تحويل نسبت به تزريق برق متعهد شده جهت تحويل فیزيکی به متقاضیان در شبکه  عرضه

 سراسری برق کشور اقدام نمايد.

 یا عدم برداشت کاال خسارت ناشی از تأخیر

م مصرف( يا برداشت کمتر )مصرف کمتر( از میزان دارايی طی دوره تحويل، مسئولیت در صورت عدم برداشت فیزيکی )عد

 .گردد و دارنده اوراق حق هیچ گونه اعتراض يا مطالبه وجه را نخواهد داشت کننده ايفاء شده تلقی می عرضه

 خسارت ناشی از تأخیر در تسویه نقدی

ارزش کل اوراق به  12111ه نقدی در سررسید وجه التزامی معادل در صورت تأخیر شرکت تولیدی آرين ماهتاب گستر در تسوي

 صورت روزشمار به دارندگان اوراق پرداخت خواهد شد. قیمت پايانی/ قیمت تئوريک آخرين روز معامالتی حسب مورد به

 مرجع رسیدگی به اختالف 

مجلس شورای اسالمی(  1381مصوب سال قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايران  33هیئت داوری )موضوع ماده 

 گردد.  عنوان مرجع رسیدگی به هرگونه اختالف ناشی از اين قرارداد تعیین می به
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 پذیرش در بورس -00
 

2/11/31مورخ   شماره و تاريخ درخواست پذيرش 31-MD-1181   تامین سرمايه آرمان نام مشاور پذيرش 

 13/11/31 تاريخ تأيید توسط هیئت پذيرش
تاريخ ارسال به هیئت پذيرش 

 توسط بورس
13/11/31 

 شرايط پذيرش

 

 در يک مرحله به میزان دويست میلیارد ريال میزان مجاز عرضه اولیه

قیمت خريد بازارگردان در معامالت 

 ثانويه

 23ی سود معادل  ی اولیه به عالوه قیمت عرضه

 درصد ساالنه بصورت روزشمار

در سررسید اوراق% قیمت عرضه اولیه 121 قیمت اعمال در اختیار فروش تبعی  

% قیمت عرضه اولیه در سررسید اوراق123 قیمت اعمال در اختیار خريد تبعی  

مشاور پذيرش، متعهد خريد در عرضه 

 اولیه و بازارگردان
 تامین سرمايه آرمان

سلف موازی استاندارد برق گروه آرين ماهتاب گستر  قراردادمدارک و مستندات پذيرش 

قرارداد و گزارش کارشناسی بورس درخواست تأمین سرمايه شامل امید نامه، مشخصات 

عنوان مشاور پذيرش مطرح و بررسی گرديد و نهايتاً هیئت پذيرش بورس انرژی  آرمان به

مشخصات قرارداد با گروه آرين ماهتاب گستر  سلف موازی استاندارد برق قراردادبا پذيرش 

 .به شرح پیوست موافقت نمود
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تاییدیه-01  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



ضزکت تًلیدی آریه مبَتبة گستز سلف مًاسی استبودارد ثزققزاردادَبی تئًریک قیمت عزضٍ ايلیٍ ي  محبسجبت قیمت  

 

 :1پیًست 

 :ٍ محبسجٍ قیمت عزضٍ ايلیٍطزیق -الف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضًد. در ريس مبقبل اطالعیٍ عزضٍ ايلیٍ استفبدٌ می 94، اس اطالعبت کلیٍ ومبدَبی سزرسید ضدٌ ي فعبل در سبل 94در مًرد ومبدَبی سبل *

 

 

 

 

 

 اس مگبيات َز قیمت تعییه مبىبی

 پبیٍ دارایی

 1/01/94تحًیل ديرٌ ثب ريساوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارسش

 در تبریخ ضزيع عزضٍ ايلیٍ* ایزان اوزصی ثًرس در 29/12/94 تب

2 

+ 

 تحًیل ديرٌ ثب ريساوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارسش

 در تبریخ ضزيع عزضٍ ايلیٍ ایزان اوزصی ثًرس در 29/12/93 تب 1/01/93

;

2 

 ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارسش

 ديرٌ بب ريساوٍ ببرپبیٍ ومبدَبی

 بًرس در 29/12/94 تب 1/01/94تحًیل

 عزضٍ ديرٌ ضزيع تبریخ در ایزان اوزصی

 ايلیٍ

 تحًیل ديرٌ ثب ريساوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط

 ایزان اوزصی ثًرس در 29/12/94 تب 1/01/94
+ 

 ضجکٍ مدیزیت ثزق ثبسار اس ثزق خزید قیمت افشایص درصد متًسط

; ایزان در دي سبل گذضتٍ ثزق

2 

1 × 

2 

3 

 قیمت َز يرقٍ در عزضٍ ايلیٍ )ریبل(
 پبیٍ دارایی اس مگبيات َز قیمت تعییه مجىبی

1000 

 1 )اوداسٌ قزارداد( 8760 × ;



ضزکت تًلیدی آریه مبَتبة گستز سلف مًاسی استبودارد ثزققزاردادَبی تئًریک قیمت عزضٍ ايلیٍ ي  محبسجبت قیمت  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 قیمت افشایص درصد متًسط

 بزق ببسار اس بزق خزید

در  ایزان بزق ضبکٍ مدیزیت

 دي سبل گذضتٍ

 ثزق ضجکٍ مدیزیت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت افشایص درصد

 92 سبلقطعی  ثٍ وسجت 93 سبل در ایزان

2 

+ 

 ضجکٍ مدیزیت ثزق ثبسار اس خزیدثزآيردی  قیمت افشایص درصد

 93 سبل قطعی ثٍ وسجت 94 سبل در ایزان ثزق

;

2 

 قیمتُبی متًسط آتی ارسش

 ببرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف

 تب 1/01/93 تحًیل ديرٌ بب ريساوٍ

 ایزان اوزصی بًرس در 29/12/93

 ايلیٍ عزضٍديرٌ  ضزيع تبریخ در

 تحًیل ديرٌ ثب ريساوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط

 + ایزان اوزصی ثًرس در 29/12/93 تب 1/01/93

 مدیزیت ثزق ثبسار اس ثزق خزید قیمت افشایص درصد متًسط

; در دي سبل گذضتٍ ایزان ثزق ضجکٍ

2 

1 

 2 ^  

× 

 بزآيردی قیمت افشایص درصد

 مدیزیت بزق ببسار اس خزید

 94 سبل در ایزان بزق ضبکٍ

 93 سبل بٍ وسبت

 ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید ثزآيردی قیمت

     94 سبل در ایزان

 93 سبل در ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

- 

 ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

    93 سبل در

;

2 

× 100 

4 

6 

5 



ضزکت تًلیدی آریه مبَتبة گستز سلف مًاسی استبودارد ثزققزاردادَبی تئًریک قیمت عزضٍ ايلیٍ ي  محبسجبت قیمت  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اس خزید قیمت افشایص درصد

 بزق ضبکٍ مدیزیت بزق ببسار

 بٍ وسبت 93 سبل در ایزان

 92 سبل

 ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

  93 سبل در

 92 سبل در ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

- 

 ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

 92 سبل در

;

2 

× 100 

7 

8 

 اس خزید بزآيردی قیمت

 مدیزیت ضزکت بزق ببسار

 سبل در ایزان بزق ضبکٍ

94   

 ثبسار اس خزید الحسبة علی قیمت

ثب تًجٍ ثٍ  ضجکٍ مدیزیت ثزق

تب  94 سبلمًجًد  اطالعبت دریبفتی

اطالعیٍ عزضٍ ايلیٍ  اوتطبر ريس مبقجل

 الحسبة علی صًرتحسبة اسبس ثز)

 (ضجکٍ مدیزیت ثبسار

+ 

 اس خزید الحسبةقیمت علی  

در  ضجکٍ مدیزیت ثزق ثبسار

کٍ اطالعبت  93ای اس سبل ديرٌ

تب  94ديرٌ مطبثٍ آن در سبل 

اطالعیٍ عزضٍ  اوتطبر ريس مبقجل

 ايلیٍ مًجًد ویست

;

2 

12 

کٍ  َبی مزثًطٍتعداد مبٌ

اطالعبت قیمت 

َب در الحسبة آنعلی

 مًجًد است  94سبل 

× 

درصد تغییز قیمت ثبسار 

ای مدیزیت ضجکٍ در ديرٌ

وسجت ثٍ ديرٌ  94اس سبل 

 کٍ تب 93مطبثٍ در سبل 

ديرٌ  اوتطبر ريس مبقجل

عزضٍ ايلیٍ اطالعبت آن 

 ثبضد.مًجًد می

َبی تعداد مبٌ

کٍ اطالعبت  مزثًطٍ

الحسبة علیقیمت 

 94َب در سبل آن

 مًجًد ویست

× × 
+1  



ضزکت تًلیدی آریه مبَتبة گستز سلف مًاسی استبودارد ثزققزاردادَبی تئًریک قیمت عزضٍ ايلیٍ ي  محبسجبت قیمت  

 

  طزیقٍ محبسجٍ قیمت تئًریک در تبریخ سزرسید: -ة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .ضًد استفبدٌ می سزرسید ايراقدر ريس مبقبل  95، اس اطالعبت کلیٍ ومبدَبی سزرسید ضدٌ ي فعبل در سبل 95در مًرد ومبدَبی سبل *

 

 

 

 

 

 

 

بز  تئًریک قیمت تعییه مبىبی

 سزرسید تبریخ در حسب مگبيات

 1/01/95تحًیل ديرٌ ثب ريساوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارسش

 *در سزرسید ايراق ایزان اوزصی ثًرس در 30/12/95 تب

2 

+ 

 تحًیل ديرٌ ثب ريساوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارسش

 سزرسید ايراقدر  ایزان اوزصی ثًرس در 29/12/94 تب 1/01/94

;

2 

 ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط آتی ارسش

 ديرٌ بب ريساوٍ ببرپبیٍ ومبدَبی

 در 30/12/95 تب 1/01/95تحًیل

 سزرسید ايراق در ایزان اوزصی بًرس

 تحًیل ديرٌ ثب ريساوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط

 ایزان اوزصی ثًرس در 30/12/95 تب 1/01/95
+ 

 ضجکٍ مدیزیت ثزق ثبسار اس ثزق خزید قیمت افشایص درصد متًسط

; ایزان در دي سبل گذضتٍ ثزق

2 

1 × 

2 

3 

 تبریخ سزرسیدَز يرقٍ در تئًریک قیمت 

 )ریبل(

 سزرسید تبریخ در ثز حست مگبيات تئًریک قیمت تعییه مجىبی

1000 

 1 )اوداسٌ قزارداد( 8760 × ;



ضزکت تًلیدی آریه مبَتبة گستز سلف مًاسی استبودارد ثزققزاردادَبی تئًریک قیمت عزضٍ ايلیٍ ي  محبسجبت قیمت  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 قیمت افشایص درصد متًسط

 بزق ببسار اس بزق خزید

در  ایزان بزق ضبکٍ مدیزیت

 دي سبل گذضتٍ

 ثزق ضجکٍ مدیزیت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت افشایص درصد

 93 سبلقطعی  ثٍ وسجت 94 سبل در ایزان

2 

+ 

 ضجکٍ مدیزیت ثزق ثبسار اس خزیدثزآيردی  قیمت افشایص درصد

 94 سبل قطعی ثٍ وسجت 95 سبل در ایزان ثزق

;

2 

 قیمتُبی متًسط آتی ارسش

 ببرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف

 تب 1/01/94 تحًیل ديرٌ بب ريساوٍ

 ایزان اوزصی بًرس در 29/12/94

 سزرسید ايراق در

 تحًیل ديرٌ ثب ريساوٍ ثبرپبیٍ ومبدَبی ضدٌ کطف قیمتُبی متًسط

 + ایزان اوزصی ثًرس در 29/12/94 تب 1/01/94

 مدیزیت ثزق ثبسار اس ثزق خزید قیمت افشایص درصد متًسط

; در دي سبل گذضتٍ ایزان ثزق ضجکٍ

2 

1 

 2 ^  

× 

بزآيردی  قیمت افشایص درصد

 مدیزیت بزق ببسار اس خزید

 95 سبل در ایزان بزق ضبکٍ

 94 سبل بٍ وسبت

 ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید ثزآيردی قیمت

     95 سبل در ایزان

 94 سبل در ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

- 

 ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

    94 سبل در

;

2 

× 100 

4 

6 

5 



ضزکت تًلیدی آریه مبَتبة گستز سلف مًاسی استبودارد ثزققزاردادَبی تئًریک قیمت عزضٍ ايلیٍ ي  محبسجبت قیمت  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اس خزید قیمت افشایص درصد

 بزق ضبکٍ مدیزیت بزق ببسار

 بٍ وسبت 94 سبل در ایزان

 93 سبل

 ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

  94 سبل در

 93 سبل در ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

- 

 ایزان ثزق ضجکٍ مدیزیت ضزکت ثزق ثبسار اس خزید قطعی قیمت

 93 سبل در

;

2 

× 100 

7 

8 

 بزق ببسار اس خزید بزآيردی قیمت

 ایزان بزق ضبکٍ مدیزیت ضزکت

   95 سبل در

 ثبسار اس خزید الحسبة علی قیمت

ثب تًجٍ ثٍ  ضجکٍ مدیزیت ثزق

تب  95 سبلمًجًد  اطالعبت دریبفتی

 اسبس ثز) سزرسید ايراقريس مبقجل 

 ثبسار الحسبة علی صًرتحسبة

 (ضجکٍ مدیزیت

+ 

 اس خزید الحسبةقیمت علی  

در  ضجکٍ مدیزیت ثزق ثبسار

کٍ اطالعبت  94ای اس سبل ديرٌ

تب  95ديرٌ مطبثٍ آن در سبل 

 سزرسید ايراقريس مبقجل 

 مًجًد ویست

;

12 

َبی مزثًطٍ کٍ تعداد مبٌ

اطالعبت قیمت 

َب در الحسبة آنعلی

 مًجًد است  95سبل 

درصد تغییز قیمت ثبسار 

ای مدیزیت ضجکٍ در ديرٌ

وسجت ثٍ ديرٌ  95اس سبل 

کٍ تب  94مطبثٍ در سبل 

 سزرسید ايراقريس مبقجل 

اطالعبت آن مًجًد 

 ثبضد.می

َبی تعداد مبٌ

مزثًطٍ کٍ اطالعبت 

الحسبة قیمت علی

 95َب در سبل آن

 مًجًد ویست

× × × +1 









 

  )ته گونه ای که محل نصة کنتورهای انذازه گیری مشخص تاشذ( مصرفو  تولیذ: دیاگرام تک خطی تاسیسات 1 پیوست شماره

 السامی است( ومجوز  )چنانچه عرضه کننذه، مالک نیروگاه نثاشذ، ارائه این قراردادو مجوز مرتوطه  : قرارداد عرضه کننذه تا مالک نیروگاه2پیوست شماره 

 خرده فروشی پروانهو  نیروگاه)ترای تولیذ ترق( : پروانه تهره ترداری 3پیوست شماره

 اتصال ته شثکه مصرف کننذه مجوزقرارداد ترقراری انشعاب و : 4پیوست شماره

 )دوجانثه(کننذه مصرف ترق تامین قرارداد مثادله تر مثنی کننذه مصرف کتثی تاییذیه : 5 شماره پیوست

  

 

 ایران شرکت مذیریت شبکه برق محترم  مذیر عامل

 باسالم 

  ..............................................نیروگاه  به عنوان عرضه کننذه برق تولیذی....................................................  احتراماً، شرکت

 متقاضی ترانزیت برق بر اساس مشخصات ریل می باشذ. خواهشمنذ است دستور اقذام مقتضی را صادر فرماییذ.

  

   ............................................. :ظرفیت ترانسیت .................................................. :ترانسیتتاریخ خاتمه  .................................................... :ترانسیتتاریخ شروع 

 

 ................................................ :ترداریشماره پروانه تهره ........................................نام شرکت مالک نیروگاه:   ................................. نیروگاه: نامیظرفیت 

 

  ........................................................................... شرکت:عرضه کننذگی شماره پروانه                    .................................................. :ظرفیت مجاز عرضه

 

  ...........................................................مشترک شرکت ترق منطقه ای/توزیع:   ................................................................................  مصرف کننذه:شرکت نام 

         ..................................................... ته شثکه: اتصال/قرارداد شماره مجوز 

 

 ............................ولتاش اولیه پست:  ............................... پست تحویل دهنذه:دیسپاچینگی کذ   ............................................... نام پست تحویل دهنذه:

 

 ............................ولتاش اولیه پست:  .............................. کذ دیسپاچینگی پست تحویل گیرنذه: ............................................ نام پست تحویل گیرنذه:

 

  

 ترانسیتمشخصات -1

 مشخصات نیروگاه-2

 کننذه عرضه مشخصات-3

4- 

 مشخصات مصرف کننذه -4

 مشخصات نقطه تسریق انرشی -5

 انرشی مصرفمشخصات نقطه  -6

 پیوست های مورد نیاز -7

 مذیر عاملو امضاء  مهر

 تاریخ:

 ...............................................شماره: .

 درخواست ترانزیت برق ................................................. تاریخ :
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