
 

 

 

 

 

 

 

 

ع به منظور اطال فارس ايمنطقه برق دفتر بازار برق شرکت

 هاي بازار برق در سطح کشور و شرکت،رساني و معرفي فعالیت

و  قالب اصلي ارائه .است نموده داخلي فصلنامه انتشار به اقدام

 درج اطالعات در تمامي شمارگان فصلنامه به شرح ذيل است:

 هاي هر شماره به معرفي ماهیت، محتوا و بخش - مقدمه

 .اشاره دارد

  معرفي عمومي دانش و ادبیات بازار برق، اقتصاد  -بازار برق

 انرژي، بورس انرژي

 اتبات و دستورالعملها، مكاخبار، اطالعیه - بازار برق ايران-

 مديريت شبكه برق ايرانشرکت هاي موجود از 

 هاي در ها و پروژهاخبار فعالیت -اي فارس بازار برق منطقه

دست اقدام همكاران دفتر از جمله برگزاري جلسات، 

 گزارشات فصلي و ...

 

 

 

 نگ،س زغال طبیعی، گاز برق، نفتی، مشتقات و نفت محصوالت عرضه جهت کشور بورس چهارمین عنوان به انرژی بورس

 .کندمی فعالیت انرژی هایحامل سایر و آلودگی حق

 مقدمه
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گري و توجه به بخش نظارتي با توجه به کاهش تصدي

قانون اساسي در چند سال  411دولت و همچنین اجراي اصل 

-گذشته شاهد تغییر روند تفكیک وظايف وزارت نیرو در بخش

هاي تولید، توزيع و انتقال برق از حالت انحصار کامل به سمت 

 ها است که مفهوم رقابتخوشبختانه سال ايم. بازار رقابتي بوده

وري، مورد پذيرش عمومي به عنوان موتور محرکه افزايش بهره

قرار گرفته است. اما به هر حال هنوز در کشورهاي در حال 

توسعه ايجاد ساز و کارهاي رقابتي و گذار از تجديد ساختار 

 يكي از تصادي است.ترين موضوعات اقآفرينيكي از چالش

موارد پر دغدغه در کشور ما مسأله رقابتي شدن صنعت برق 

به صورت جدي مطرح و  14باشد و اين تجربه با آغاز قرن مي

نقش دو عامل اساسي عرضه و ، اين بازاردر  اجرا شده است.

-تقاضا مانند هر بازار ديگري در تعیین قیمت بسیار مهم مي

برق مستلزم رقابتي شدن اين بازار رقابتي کردن بازار  باشد.

در سطوح تولید، انتقال و توزيع يا به صورت کلي در سمت 

  است. عرضه و تقاضا

مراحل تجديد ساختار در بازار برق )مباني حرکت از 

هاي مختلف قابل ذکر انحصار به سمت رقابتي( در قالب مدل

 است که عبارتند از:

 انحصار کامل 

 نمايندگي خريد 

 ده فروشيبازار عم 

 بازار خرده فروشي 

در مورد نمايندگي خريد، تولیدکنندگان برق، تولید خود را به 

انحصار کامل  ،نمايندگي خريد .فروشندنمايندگي خريد مي

 هاي توزيع برقدر خريد از تولیدکنندگان و فروش به شرکت

 را بر عهده دارد.

هاي توزيع برق نیز به شرکتدر مورد مدل عمده فروشي،  

( به اين بازار وارد کنندگان )سمت تقاضانمايندگي از مصرف

مشتريان هاي توزيع برق، انرژي مورد نیاز شوند و شرکتمي

ي حت .کنندکنندگان خريداري مياز تولید خود را مستقیماً

مشتريان بزرگ نیز قادر خواهند بود که به صورت مستقل از 

 در شرايط کنوني اين بازار، انرژي مورد نیاز خود را تهیه کنند.

 .گیردبازار برق ايران در اين دسته جاي مي

ر تواند بیز ميکننده جزء نحتي مصرفدر بازار خرده فروشي 

فروشان، برق هاي رقابتي ارائه شده توسط خردهاساس قیمت

کننده در اين بازار هر مصرف .مورد نیاز خود را خريداري کند

ترين کند و پايینهاي پیشنهاد شده توجه ميبه مقايسه قیمت

. در ايران کندکننده را انتخاب ميو قابل اعتمادترين عرضه

 قابت تجربه نشده است. هنوز اين مرحله از ر

 بازار برق چیست؟
بازار برق مكاني است براي خريد و فروش انرژي بین 

کنندگان مستقل مصرف

 .و تولیدکنندگان انرژي

ترين تفاوت انرژي مهم

الكتريكي و ساير کاالها، 

اي ضرورت توازن لحظه

. در صورتي که اين توازن به صورت ثانیه عرضه و تقاضا است

حفظ نشود، سیستم قدرت دچار فروپاشي شده و به ثانیه 

عواقب دردناکي همچون خاموشي يک منطقه و يا حتي همه 

کشور در يک لحظه، اثرات نامطلوبي به جاي خواهد گذاشت. 

در صورتي که چنین اتفاقي سیستم قدرت در يک کشور را 

گرفتار کند برگرداندن سیستم به شرايط معمولي هزينه بسیار 

هاي بازار .تصاد آن کشور تحمیل خواهد کردزيادي به اق

اي نسبت به اخبار مربوط به میزان تولید يا تقاضا در لحظه

اي آينده حساس بوده و از اين طريق قیمت در بازار لحظه

یني بکند. اين تغییرات و نوسانات غیر قابل پیشتغییر مي

. بر کندشرايط را براي عرضه کنندگان و متقاضیان دشوار مي

همین اساس عرضه کنندگان و متقاضیان براي فرار از خطرات 

ناشي از اين نوسانات و تغییرات ناگهاني از انواع مبادالت و 

هاي سلف، بازارهاي آتي، بازارهاي جايگزين همچون بازار

 در بورس انرژيالتفاوت قراردادهاي اختیار و قراردادهاي مابه

ترين شكل خود محلي . بورس برق در سادهکننداستفاده مي

 بازار برق 
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براي ارائه پیشنهادهاي قیمت براي عرضه کنندگان و مصرف 

 مي باشد. کنندگان

نیز در راستاي  بورس انرژی

خصوصي سازي و توسعه بازار برق در 

گیري با هدف شكل 4931اواخر سال 

فضاي رقابتي بیشتر ايجاد گرديد. 

بورس انرژي ايران در ابتدا بر مبناي 

گرفت. فرآيند اولیه بورس برق شكل 

در صنعت برق  مقررات زداييگیري اين بورس از ايده شكل

 شود.  ناشي مي

 

 و 4931 سال از ایران برق شبکه مدیریت شرکت      

 و اههزينه نمودن حداقل و وريبهره افزايش هدف با

 خصوصي بخش تشويق همچنین

 برق صنعت در گذاريسرمايه به

طبق بند  .کرد آغاز را خود فعالیت

 7ماده  1و بند  1ه دما 9

اساسنامه، اين شرکت موظف به 

ايجاد و توسعه بازار و بورس برق 

بردار  بهرهبه عنوان  باشد. شرکت مديريت شبكه برق ايرانمي

شود که دو مسئولیت اصلي شناخته مي مستقل سیستم

ر د اطالعاتی معامالتو  مدیریت مالیو  برداری سیستمبهره

نامه تعیین وضعیت خريد و بازار را بر عهده دارد. برابر با آيین

فروش بازار برق ايران، اين شرکت به عنوان مدير بازار و مرکز 

شود. مسئولیت هدايت و کنترل بر بازار راهبردي شناخته مي

برق کشور بر عهده هیأت تنظیم بازار برق است. اين هیأت به 

جع مستقل، مسئولیت نظارت بر بازار را بر عهده عنوان مر

ه شوند. الزم بداشته و اعضاي آن از سوي وزير نیرو تعیین مي

 ايران وجوه دريافتي برق شبكه ذکر است که شرکت مديريت

ها و ترانزيت برق را بین خريداران برق مصرفي بازار از نیروگاه

  نمايد تا نهايتاً تراز مالي صفر شود.سرشكن مي

 برق بازار شرکت اين هايزيرمجموعه ترينمهم از يكي

اندازي گرديد. اين راه  14/13/4931که در تاريخ  است ایران

 در را برق فروش و خريد مديريت و کنترل واحد وظیفه

-شرکت درکلیه ايران برق بازار موازات به دارد. بعهده کشور

 همین با دفتري ،توزيع هايشرکت و ايمنطقه برق هاي

 اينبین  ارتباط ايجاد آن وظیفه که گرديد ايجاد عنوان

 برق بازار دستوارات کلیه و بود ايران برق بازار با هاشرکت

 شد.مي اجرا هاشرکت در دفاتر اين توسط کشور

 میشود: تقسیم کلی بخش سه به برق بازار فعالیت
 مدیریت شرکت به هانیروگاه تولیدی انرژی فروش .1

 شبکه
 از کنندگان مصرف نیاز مورد برق و انرژی خرید .2

 شبکه مدیریت شرکت

 .توزیع فوق و انتقال ایهشبکه هدایت و مدیریت .3

 هاياز شرکت هانیروگاه جدايي از قبل تا برق فروش بخش

 هاشرکت در برق بازار فعالیت بیشتر و بود ايمنطقه برق

 که نیروگاهي هر بخش اين در .است بوده بخش اين برروي

 رقابت در و شده بازار وارد تواندمي باشد زير شرايط داراي

 :شرکت کند

 باشد تولید و برداری بهره پروانه دارای. 

 باشد متصل انتقال سراسری شبکه به. 

 قرائت قابلیت با و بازار تأیید مورد هوشمند کنتورهای 

 .باشد شده نصب واحد هر روی بر دور راه از

 تأیید مورد که دما سنجش سنسورهای و تجهیزات 

 . باشد شده نصب نیروگاه در باشد برق بازار

 گیری بازار برق ایران عبارتند از:ترین اهداف شکلمهم

 انحصار از جلوگیری و رقابتی محیط ایجاد 

 هاهزینه شفافیت 
 برق شده تمام قیمت کشف 

 گذاری سرمایه برای دولتی منابع کمبود جبران 
 جارتت عرصه به ورود برای المللیبین قوانین از تبعیعت 

 برق جهانی
 افزایش بهره وری اقتصادی 

 بارزترین مشخصات بازار برق ایران
  ساختار بازار برق ايران مدل آژانس خريد است و همه

تولیدکنندگان و متقاضیان موظف به حضور در بازار برق 

به عالوه قیمتي که از سوي بازار به صورت رسمي  ؛هستند

)متوسط وزني پیشنهادهاي  شود، قیمت موزوناعالم مي

 در هر بازه زماني اجرايي بازار است.پذيرفته شده از سوي بازار( 

 بازار برق ایران 
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 روش پرداخت مبناي بر فروشندگان به پرداخت مكانیزم 

-( ميPay As Bidپیشنهاد  تمايزي )پرداخت بر مبناي

باشد. در اين حالت نرخ پرداختي به فروشندگان پذيرفته 

شده در بازار برق، بر اساس نرخ پیشنهادي خود فروشنده 

اي و ساعت به به صورت لحظهباشد. ضمناً پیشنهاد مي

 باشد. ساعت مي

 باشد.بازار برق ايران، بازار عمده فروشي مي 

 باشد.مدل بازار، بازار روز قبل و حراج يک طرفه مي 

 

 
هر سازمان به عنوان يک موجود زنده نیازمند تحول و 

رکت باشد؛ شدگرگوني براي سازگاري بیشتر با محیط خود مي

اي فارس نیز از اين قاعده مستثني نبوده و با پیروي برق منطقه

از روند تجديد ساختار در کشور، اقدام به ايجاد دفتر بازار برق 

سازي و نموده و براي ايجاد فضاي سالم رقابتي، خصوصي

سپاري وظايف را سرلوحه کار خود قرار داده است. دفتر برون

 4931از نیمه دوم سال  اي فارسبازار برق شرکت برق منطقه

افزار خاصي براي اين دفتر شروع به کار کرد. در ابتدا نرم

اندازي نشده بود و اطالعات با فاکس رد و بدل طراحي و راه

شد. در آن زمان محاسبه کلیه مصارف و خريد برق بر عهده مي

دفتر بازار برق بود و به شرکت توزيع واگذار نشده بود. اما به 

مصارف به غیر از مصرف صنايع بزرگ به شرکت  تدريج کلیه

سازي توزيع واگذار گرديد. پس از آن به مرور خصوصي

اي هها بجز نیروگاههاي دولتي آغاز شد و کلیه نیروگاهنیروگاه

اي فارس جدا گشتند. بنابراين تنها بخشي ديزلي از برق منطقه

ه شبکاي فارس باقي ماند برق منطقه که در اختیار شرکت

( از محل %77ترين درآمد شرکت )حدود بود که عمده انتقال

 شود.اين بخش تأمین مي

)بیشترين  هاآمادگي خطوط و ترانسدر حال حاضر دو بخش 

با بخش درآمدي خدمات انتقال  انرژي عبوريسهم درآمد( و 

ب نصباشند، همچنین دفتر بازار برق فارس مجري مرتبط مي

دریافت کننده و کنترل ، نگهداری کنتورهای بازار برقو 

رابط مستقیم با دفتر عملیات  و کننده صورتحساب انتقال

 باشد. مي بازار برق ایران

در بازار  حداکثر نمودن درآمدو وري افزايش بهرههاي از راه

 توان به موارد زير اشاره کرد:برق مي

 خطوط و های انجام شدن زمان تعمیرات و سرویس
ها و ساعات کم ها در حداقل زمان ممکن و در ماهترانس

 باری شبکه
  کنترل پیوسته کنتورهای بازار برق به منظور رفع خرابی

 ها                                                    و خروج آن
 کاهش تلفات شبکه به منظور افزایش انرژی عبوری 

 انتقال نیز وظیفه بروزرساني والزم به ذکر است که دفتر فني 

ي ريزکنترل اطالعات شبكه انتقال در سامانه معانت برنامه

مديريت شبكه برق ايران را به عهده دارد. لیكن رسیدن به 

هاي وضعیت بهینه شبكه در بازار برق همكاري تمام بخش

مرتبط شرکت برق فارس همچون معاونت طرح و توسعه، 

  بد.طلديسپاچینگ و ... را مي

تا کنون  4931چارت سازماني دفتر بازار برق فارس از سال 

 به صورت زير تغییر داده شده است:

 

 بازار برق فارس 

 

 –( 1122همكاران اين شماره : آقاي محمدرضا گلساز شيرازي)

 (1121خانم نرگس زماني) -(1122خانم الهام ضرغاميان )
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