
شرکت برق منطقه اي فارس
 

 

 

 

 

 

 

.افتتاح گردید و اولین معامله برق در بورس انجام شد 19/12/1391باشد در تاریخ  بورس انرژي که چهارمین بورس کشور می
 

 
 

 

تداوم اطالع رسانی و معرفی فعالیت هاي بازار پی در 
شماره فصلنامه داخلی تهیه و تقدیم حضورتان  سومینبرق، 

، شماره هاي پیشیندر این شماره نیز همانند . شده است
تعاریف و عملکردها در قالب یکسان فصلنامه تدوین و ارائه 

 .شده است

 
 به زبان تمثیلبورس برق  بازارمعرفی :بازار برق 
 

 

 در این شماره در خصوص شرح :بازار برق ایران
مدیریت امور عملیات و آرایش بازار که از وظایف کلی 

می باشد، برق ایران  زیر مجموعه هاي معاونت بازار
 .سخن خواهیم گفت

 ساماندهی  در این بخش دو فعالیت :بازار برق فارس
جهت  ،بازار برقدفتر اینترانت  و کنتورهاي بازار برق

 . اندشده  گرامی معرفیاطالع خوانندگان 

 
 

 

 

 مقدمه

 شودمی دعوت مندانوعالقه صاحبنظران از کلیه
 دفتر بازار برق فارس آدرس رابه خود نظراتقطهتان
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بازار بورس مهم ترین اهرم بازار و شاخصه و مکانیزم اقتصاد 
و مکانیسم موجود براي بازار آزاد و نیز مهم ترین راهکار 

. پیشبرد پروژه ي خصوصی سازي در اقتصاد برق است
از دو عنصر اساسی صنعت برق و کاالي برق اقتصاد برق 

تشکیل گردیده و بازار بورس نیز مشتمل بر دو بازار بورس 
 . سهام و بورس کاال می باشد

بورس سهام محل واگذاري مالکیت دولتی صنعت برق از 
وش سهام صنعت برق به بخش خصوصی طریق عرضه و فر

 . است
بورس کاال داراي نقش اساسی در پیشبرد بخش خصوصی و 
کاهش مداخله دولت و کاهش یارانه ها و رونق و شکوفایی 

و در نتیجه می اقتصاد برق و سودآوري صنعت برق داشته 
 . تواند بازار بورس سهام برق را نیز فعال نماید

صنعت برق و با استفاده از  دولت با حفظ مالکیت خود بر
می تواند این کاال را از کاالیی انحصاري و بورس کاالي برق 

دولتی و یارانه اي به کاالیی تجاري و قابل دادو ستد و 
رقابتی و تابع قانون عرضه و تقاضا با ارزش افزوده و 

 . سودآوري باال تبدیل نماید
یی کاالي برق محصول صنعت برق است و طبعاً وقتی کاال

سهم اصلی این داراي ارزش افزوده و سودآوري باال باشد، 
ارزش افزوده نصیب صنعت مولد و عرضه کننده این کاال می 

در لذا راه اندازي بورس کاالي برق می تواند جانی تازه . گردد
اقتصاد برق و روند خصوصی سازي آن کالبد صنعت برق، 

 . بدمد
کاالي برق شرایط و خصوصیات بسیار متفاوت با کاالهاي 

 :     دیگر دارد
 غیر قابل انباشت و غیر قابل بسته بندي است 
  محل عرضه برق فقط در داخل شبکه سراسري

 برق است و نه در خارج آن
  محل تحویل کاالي برق لزوماً در نقاط واقع بر

 روي شبکه است
 

بورس برق یعنی در جایی عرضه کنندگان و مصرف 
کنندگان یا فروشندگان و خریداران کاالي برق به معامله و 

و قرارداد می بندند، که همان  با یکدیگر پرداخته زنیچانه 
بورس برق می باشد ولی کاال را در جایی دیگر یعنی در 

 . گر مبادله می کنندداخل شبکه برق با یکدی
هر تولیدکننده اي می تواند برق تولیدي خود را از طریق 

یعنی شبکه سراسري برق شبکه برق به هر نقطه ي دلخواه 
حمل و جابجا نماید و دولت به عنوان مالک و  ،نقاط مصرف

نقل و حق مدیر شبکه می تواند از این کاال حق ترانزیت یا 
کشور ما دولت مالک منابع انرژي از آنجا که در . انتقال بگیرد

اولیه فسیلی است و این انرژي ها منبع اصلی تولید و تأمین 
برق می باشند، لذا دولت عالوه بر مالکیت صنعت برق، داراي 
حق مالکانه بر کاالي برق نیز می باشد و لذا دولت می تواند 
و باید بهاي انرژي اولیه را نیز از تولیدکنندگان و نیروگاه 

 .برق خصوصی دریافت کند هاي
بورس برق محل معامله و خرید و فروش کاالي برق و شبکه 
. برق محل مبادله این کاال بین فروشندگان و خریداران است

مشخصه دیگر بورس برق که ناشی از غیر قابل انباشت بودن 
آن است که در یک شبکه به هم کاالي برق می باشد، 

ند کاالهاي تولید شده پیوسته و سراسري، مشترك نمی توا
توسط تولید کنندگان مختلف را شناسایی و از یکدیگر 

و همچنین با توجه به یک سو بودن جهت  تفکیک نموده
حرکت انرژي از نیروگاه به شبکه و از شبکه به مشترك، 

وجود امکان ارجاع کاالي نامرغوب از خریدار به فروشنده 
 .ندارد

مسئولیت انتقال انرژي از لذا مدیریت شبکه عالوه بر داشتن 
مسئول کنترل کمیت و کیفیت کاالي خریدار به فروشنده، 

تحویل داده شده به مشتري و جبران خسارت وارده به 
مشترك ناشی از قطع برق و نوسانات ولتاژ و فرکانس نیز می 

 . باشد
 توان، و انرژي عمل می کند توانشبکه برق مانند یک بانک 

و انرژي تحویلی از سوي نیروگاه به شبکه به مثابه واریز به 
و انرژي به مثابه  توانحساب ها و شارژ آنها و فروش 

 . برداشت از حساب هاي جاري هر نیروگاه است
 ،از حساب جاري نصب هر انشعاب برق به معناي برداشت 

انشعاب منصوبه و کارکرد  ظرفیت الکتریکیبه میزان  توان
به معناي برداشت از حساب پس انداز انرژي مطابق کنتورها 

و حداکثر حجم برداشت هر قبض مصرفی مشترك است 

 بازار برق
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حساب ها آن نیروگاه از حسابهاي خود برابر حجم واریز به 
و انرژي  توانیعنی آنکه هر نیروگاه حداکثر برابر . می باشد

تحویلی به شبکه می تواند به مشتریان خود برق بفروشد و 
رزرو و  ظرفیتهمواره بایستی  توانحساب جاري  در گردش

ارغوانی، حسین، (بار و همزمانی مدنظر قرار گیرد  ضریب
  ).1382، 35چهارمین همایش ملی انرژي ایران، شماره 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
در شماره پیشین درباره ي معاونت بازار برق و وظایف مهم آن 

 . صحبت شد
مدیریت  ،معاونت بازار برق اصلی هايیکی از زیر مجموعه 

ملیات و آرایش بازار برق می باشد که در این شماره امور ع
مدیریت این دفتر به عهده  .به حضورتان معرفی شده است

چارت  .جناب آقاي مهندس علیرضا مزدآور می باشد
 :سازمانی این دفتر به صورت زیر می باشد

 
 
 

 
 
 

مدیریت امور عملیات و آرایش بازاربرق برخی از وظایف مهم 
 :عبارتند از

  مقایسه پیش بینی نیاز مصرف شرکت ها با مصرف
با توجه به مشکل ذخیره سازي انرژي :واقعی انرژي

الکتریکی، پیش بینی میزان بار مورد نیاز به منظور 
برق مطمئن و پایدار حیاتی  انتقالداشتن یک شبکه 

از طرف دیگر شناخت الگوهاي رفتاري مصرف . است
ست هاي مناسب به برق مشترکین براي اتخاذ سیا

منظور مدیریت پایدار در شبکه برق امري مهم و 
عوامل مختلف از جمله شرایط آب و . ضروري است

اجتماعی، جمعیت، قیمت -هوایی، متغیرهاي اقتصادي
بر مصرف انرژي الکتریکی .... برق دوره هاي تعطیالت و

لذا مقایسه پیش بینی نیاز مصرف با . تأثیرگذار است
رق براي هر یک از شرکت ها اعم از مصرف واقعی ب

 تولید و انتقال و توزیع با توجه به عوامل متعدد اثرگذار
نیازمند تجزیه و تحلیل داده هاي انبوه از مصرف برق 

 . مشترکین و روش هاي آماري دقیق می باشد
 منجر به برنامه ریزي  انجام مطالعات و بررسی هاي

اقتصادي و تعامل با دفتر مطالعات اقتصادي و ارتقاء 
صدور صورتحساب هاي  پیش نیاز:بازار در این زمینه

مصرف و انتقال و فروش انرژي، انجام مطالعات 
این کار دید . اقتصادي در حوزه ي بازار می باشد

بلندمدت کارشناسان دفتر عملیات را براي برنامه ریزي 
در  هاي آینده زیاد کرده و در نتیجه قادر خواهند بود

صورت امکان شاخص هاي اقتصادي بازار برق را بهبود 
بخشی از کار دفتر عملیات بازار، تعامل با دفتر . شندببخ

برنامه  قدرت تحلیلاین کار . مطالعات اقتصادي است
 .ریزان بازار را در حوزه ي کاري خود باال می برد

 
  شاخص ها و اطالعات مرتبط (اطالع رسانی اوضاع بازار

با آئین نامه ها، رویه ها، مصوبات و مسائل مربوط به 
دستورالعمل  کلیه ي :به بازیگران بازار) انتقالخدمات 

 ایران بازار برق
 معاونت بازار برق

 مدیریت امور عملیات و آرایش بازار برق

بر عملکرد بازار برقمدیریت نظارت و کنترل   

 مدیریت قراردادهاي بازار برق

 مدیریت توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژي

3

 گروه صورتحساب

 مدیر امور عملیات  و آرایش بازار 

 گروه آرایش بازار گروه فناوري اطالعات
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رویه ها، صورتجلسات (هاي بازار برق تحت عنوان رصا 
در سایت مدیریت شبکه برق ایران، ) و آئین نامه ها

آخرین . اري شده استذقسمت گزارشات بازار بارگ
آپدیت توسط کارشناسان دفتر عملیات در این قسمت 

هر گونه مقررات راجع به خرید و . قرار داده شده است
در ... فروش، قراردادها، خدمات انتقال، نرخ خدمات و 
سایت (این قسمت قابل مطالعه و در دسترس می باشد 

 ).www.igmc.irمدیریت شبکه برق ایران
 

 
 

 ، بازار برقدفتر فعالیت هاي پروژه ها و در ادامه معرفی 
به شرح و معرفی دو پروژه که با هدف در این شماره 

مستندسازي علمی و تجمیع دارایی هاي اطالعاتی دفتر 
 :  است، پرداخته شده است

با توجه به ساماندهی کنتورهاي بازار برق پروژه ي 
نبود اطالعات همچنین پراکنده و بعضاً اطالعات ناقص و 
 داده ها و مشخصاتساماندهی  ، پروژهکامل و تفصیلی

در دستور موجود کنتورهاي بازار برق از لحاظ کمی و کیفی 
 . کار دفتر قرار گرفت

 شناسنامه پروژه ي ساماندهی کنتورهاي بازار برق فارس
عدم  مدت زمان پروژه

تطابق 
 انرژي

 
 فاقد لیبل

بدون 
 پلمپ

 %54 %8.3 %12.2 پایان آغاز
14/7/97 3/11/97 
شفاف سازي میزان دیفکت هاي  ،طرحهدف از این     

داده هاي اندازه گیري با میزان انرژي  عدم تطابق(موجود 
 و) فاقد پلمپ کنتورهايفاقد لیبل، کنتورهاي  ،واقعی

تکمیل اطالعات کنتورهاي موجود در یک بانک جامع و 
جهت برنامه توسعه  تعداد کنتورهاي موجود رزرو  اطالع از

نشان داده است که کنتورهاي بازار برق نتایج . می باشد
شناسنامه تفصیلی کنتورهاي  212عالوه بر تهیه و تنظیم 

قالب یک الیه بازار برق هر ایستگاه، تمامی داده ها در 
اطالعاتی کدگذاري گردیده در پایگاه داده مکان محور 

)GIS ( شرکت جهت دسترسی و انجام بررسی و تحلیل هاي

حدود یک میلیارد تومان بابت مهندسی ذخیره گردید، ضمناً 
جایابی بهینه کنتورهاي موجود صرفه جویی اقتصادي حاصل 

 .شده است

 
که  پروژهین ا  :بازار برق دفتر اینترانت اختصاصیپروژه 

با هدف تجمیع و آرشیو نمودن تمامی فعالیت هاي دفتر با 
تعریف گردید، یک ) مجري(محوریت انجام دهنده کار 

سامانه کاربردي است که در محیط اکسل طراحی شده 
از تعیین قالب درج داده ها تمامی فعالیت هاي پس . است

همکاران جمع آوري، پاالیش، طبقه بندي و تلخیص گردید 
و در نهایت در قالب یک پوشه و یک فایل راهنماي 

شرکت  file sharingدر محیط ) index(دسترسی 
 .بارگذاري شد
پروژه شامل موارد زیر می و کاربردهاي اهداف  تعدادي از

 :باشد
شرح وظایف هر یک از کارشناسان بازار شفاف نمودن -1

 برق
 ایجاد عدالت در تقسیم وظایف-2
 تفویض و انتقال سریع و کامل وظایفایجاد قابلیت -3

 کارشناسان
 داده هاي مهم حفظو  پدافند غیر عاملرعایت اصول -4
 گزارشات و مستندات کاريآماده سازي تسهیل -5
 سهولت دسترسیرفع وابستگی به افراد و -6
 پشتیبان گیري آسان-7

آبان  15 )روز 180( ضمناً بازه ي زمانی اجراي این پروژه
 .می باشد 1398اردیبهشت ماه سال  15لغایت  1397سال 
 
 
 

 –) 2215(آقاي محمدرضا گلساز شیرازي: همکاران این شماره  
-)2260(آقاي محمد هادي تابعی-)2259(خانم الهام ضرغامیان 

 )2214(بهروز یزدانیآقاي 

 فارسبازار برق 
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