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همزمان با شیوع پرشتاب ویروس کرونا که سالمتی بشر را در سراسر 

جهان به خطر انداخته است، رسالت صنعت برق به عنوان زیرساخت 

ایدار پاز طریق تأمین  شریان اقتصادی، اطمینان از پایداری شبکه

مدیریت ها و مولدهای پراکنده و سوخت، حفظ آمادگی نیروگاه

 یأت تنظیم بازار برق دردفتر هباشد. در این راستا تقاضای برق می

ابعه های تتخصیص بسته مالی ویژه برای شرکت کرونا دردوره پسا

و امکان تعدیل و تسهیل در اجرای قراردادهایی که در اثر شیوع 

 کند.ایفا میرا ، نقش مهمی کرونا دچار تأخیر و وقفه شدند

شماره فصلنامه  هفتمینهای بازار برق، معرفی فعالیت ادامهدر 

 ده است.تهیه و تقدیم حضورتان ش های زیردر بخش داخلی

 

 دیگر  یکی ، کهمعرفی و تشریح صورتحساب انتقال :بازار برق

 باشد.های نرم افزار بازار برق میاز آیتم

 

 

 

 :هیأت تنظیم بازار برق و در این قسمت  بازار برق ایران

گرامی معرفی شده به حضور خوانندگان  اهم وظایف آن

 است.

 

 

 های ی رفع مغایرت قرائت دادهپروژه :بازار برق فارس

 گرامی معرفیجهت اطالع خوانندگان   مشترکین صنعتی

 . استشده 

 

 

 

 

 مقدمه

 شودمي دعوت مندانوعالقه صاحبنظران از کليه
  دفتر بازار برق فارس آدرس رابه خود نظراتقطهتان
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شركت برق منطقه اي فارس بازار برق فارس



 

 ( EMISسامانه بازار برق ) انتقالصورتحساب 

 (EMIS) های اطالعاتی نرم افزار بازار برقاز زیرمجموعهدیگر یکی 

 خدماتصورتحساب به آن اشاره شد، نیز پیشین  های که در شماره

 می باشد. انتقال

 

 
مجموعه تأسیساتی است که برای جابجایی انرژی  شبکه انتقال برق

مبادی فروش برق به کار گرفته  الکتریکی از مبادی خرید برق به

پستهای وباالتریاوکیلوولت٣٦هوایییاوزمینیخطوطشود. می

وباشدمیباالتریاوکیلوولت٣٦آنهااولیهولتاژکهقویفشار

انتقالشبکهجزوعموماًدیسپاچینگو کنترلحفاظت،تاسیسات

نامه تعیین در آیین از این به بعد"انتقالشبکه" آیند.میحساببه

به اختصار نرخ، شرایط و روش خرید خدمات انتقال در شبکه برق 

 شودمینامیده "شبکه"

جابجاییامکانکردنفراهمیاوجابجایی شامل خدمات انتقال

سطحبهسطح ولتاژیكازیاودیگرنقطهبهنقطهیكازانرژی

انتقالخدماتارایهبرایکهاقداماتیکلیهباشد.دیگر میولتاژ

 شودمیمحسوبخدماتالینفك اینجزوداردضرورت

باکهاستموظف( انتقالخدماتکنندهشرکت )شرکت ارائه

پوششتحتشبکهدرتعمیراتوانجام تنظیماتنگهداری،توسعه،

باوشده مصوب ابالغهایدستورالعملواستانداردهامطابق،خود

برداریبهرهثابتهایدستورالعملاساسبرشبکهازبرداریبهره

شبکه پایشوراهبریمرکزمرکز ) ابالغیووزیر نیرومصوب

بهرهالزمهکهاقداماتیانجام دیگرو(ملیدیسپاچینگ سراسری

دنمایهارائرانیازموردانتقالخدماتباشد،میشبکهایمنبرداری

بصورتراخودشبکهآمادگیوضعیتبایدشرکتهمچنین

گزارشبازارمدیرومرکزبهرا بالفاصله،آندرتغییراتوادواری،

مرکز مجوزازایبرنامهتعمیراتانجامبرایهمچنینونماید

 نمایددریافت

 :تعیین بهای خدمات انتقال
بهای خدمات انتقال هر شرکت برابر است با مجموع بهای آمادگی، 

مدیر بازار طبق رویه اجرایی  بهای انرژی و بهای سایر خدمات.

ن به صورت ماهانه به شرکت موظف به پرداخت آ ،مصوب هیأت

 باشد.می

 
 

 در ارزشیابی بهای خدمات انتقال عبارتند از: تأثیرگذارعوامل 

 1-1-1 که برای جابجایی انرژی از یك نقطه به نقطه  ظرفیت

ه سطح ولتاژ دیگر، آماده می بدیگر و یا از یك سطح ولتاژ 

ظرفیت آماده بکار یك خط و یا ترانسفورماتور انتقال شود. 

نتقال ابرابر است با حداکثر توانی که با توجه به مشخصات خط 

ا ن خط و یو یا ترانسفورماتور و وضعیت شبکه عمالً توسط آ

 نمودنلحاظ  این ظرفیت باباشد. ترانس قابل جابجایی می

های ناشی از پایداری، افت ولتاژ، حد حرارتی کلیه محدودیت

ه راساس رویو یا وسایل حفاظتی مرتبط با خطوط و ترانسها ب

 شود.اجرایی هیأت تعیین می

 1-1 ترانسبابت هر ساعت آمادگی یك خط آمادگی بهای/ 

( /ترانسهاانتقال از مجموع حاصلضرب نرخ آمادگی )خطوط

 رانس/تریال بر مگاوات بر کیلومتر در ظرفیت آماده به کار خط

شود.ول دوره صدور صورتحساب محاسبه میدر ط

 1-2 از حاصلضرب نرخ انرژی انتقال یك خط بهای انرژی 

در انرژی جابجا ساعت بر کیلومتر(  توا)ریال بر مگا خطوط

شود.شده توسط خط در طول خط محاسبه می

 2-1 از حاصلضرب نرخ انرژی یك ترانسفورماتور بهای انرژی 

در انرژی ترانسفورماتورها )ریال بر مگاولت آمپر ساعت( 

شود.ده توسط ترانسفورماتور محاسبه میظاهری جابجا ش

 بازار برق
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 2- این آیتم به ؛ مرزیبرون بران هزینه ناشی از مبادالتج

قطه نعنوان هزینه ترانزیت برق از مرزهای کشور )واردات تا 

به ازای هر کیلو مرجع شبکه و صادرات از نقطه مرجع شبکه( 

رخ صادرات سال قبل متوسط وزنی ن %٦3ساعت معادل  وات

ت شرکهیأت تنظیم بازار برق مقرر کرده است و تعیین شده 

مبالغ دریافتی بابت هزینه ترانزیت مدیریت شبکه برق ایران 

برون مرزی  برق از مرزهای کشور را به عنوان خدمات انتقال

م ای( متناسب با سهق منطقههای بربه مالکین شبکه )شرکت

 233)صورتجلسه شماره . انتقال هر شرکت پرداخت کند

هیأت تنظیم بازار برق ایران(

 تجهیزاتبابت عدم ارسال اطالعات و عملکرد صحیح -٦
به ارسال ای موظف که شرکت های برق منطقهاز آنجا 

از سوی مرکز باشند، بردار شبکه میاطالعات مورد نیاز بهره

 شورککه زیر نظر معاونت راهبری شبکه برق  سیستم کنترل

هایی که )به تشخیص باشد مقرر گردیده است شرکتمی

میر یا تعاندازی ریت شبکه برق ایران( در نصب، راهشرکت مدی

گیری و همچنین ارسال به موقع های اندازهبه موقع دستگاه

درصد کسر درآمد  11مشمول  ،اطالعات تعلل می ورزند

هیأت تنظیم  11٣)صورتجلسه شماره  خدمات انتقال شوند.

بازار برق ایران(

 

 

 

 هیأت تنظیم بازار برق ایران:

های صنعت برق، وجود بسیاری از بخشبا توجه به ماهیت انحصاری 

زدایی و مقررات ،یك نهاد تنظیم مقررات به منظور راهبری مناسب

باشد. هیأت تنظیم بازار سازی در صنعت برق الزامی میخصوصی

 ره( در بازار برق ایران را بکنندایران نقش نهاد رگوالتور )تنظیم برق

 .دارد عهده

پی دستور وزیر وقت نیرو )شماره  هیأت تنظیم بازار برق ایران، در

نامه تعیین آیین "( به استناد 22/٦/1٦24مورخ  11413/21/111

)ابالغیه شماره  "ش خرید و فروش برق در سراسر کشورشرایط و رو

در راستای تحقق موضوع بند ب ( ٦/٣/22مورخ  ٦٦9٣1/111/11

( قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی، و 23ماده )

این . تشکیل شد 1٦22فرهنگی جمهوری اسالمی ایران، در مهرماه 

گذاری در صنعت هیأت، با توجه به نیاز تجدید ساختار و سیاست

برق کشور، به منظور هدایت و نظارت بر بازار برق کشور، در امور 

متشکل از هفت نفر  که این هیأت در .برق وزارت نیرو بوجود آمد

، شونددو سال منصوب می زمان رای مدتبا حکم وزیر نیرو ب و است

 .شودمی تصمیمات با رأی اکثریت مطلق اعضاء اتخاذ

تا اواخر بهمن ماه  رق ایران از ابتدای تشکیلهیأت تنظیم بازار ب

به طور  ،طی هشت دوره گوناگون و در طول شانزده سال 1٦92

 بار تشکیل جلسه داده ٦24 متوسط دو نوبت در هر ماه، مجموعا

 رویه 111حدود  مصوبه و تصویب 1211نجر به تصویب حدود که م

 و دستورالعمل شده است.

ها و یتلئوهای هیات تنظیم بازار را در دامنه مسنتایج کلیه فعالیت

  زیر دسته بندی کرد: توان در چهار طبقهاختیارات این هیات، می

 هانامهآیین 

 ها(ها )یا دستورالعملرویه 

 های موردی یریگتصمیم  

 قراردادها نمونه 

ننده، د کتوان کلیه مصوبات هیأت را از نظر نهاد پیشنهاهمچنین می

 : به سه دسته تقسیم نمود

 نهاد دبیرخانه هیأت تنظیم بازاربه پیش مصوبات 

 به پیشنهاد شرکت مدیریت شبکه برق ایران  مصوبات 

 با پیشنهاد سایر بازیگران  مصوبات 

برای دوره جاری و نهم هیأت تنظیم، افراد ذیل بر اساس حکم وزیر 

یم بازار برق ایران منصوب محترم نیرو به عنوان عضو هیأت تنظ

 ند.اشده

   

  رئیس هیأت همایون حایری

 کیومرث حیدری
نائب رئیس و دبیر 

 هیأت

مدیر دبیرخانه 

 هیأت

محمدحسن 

 متولی زاده
  عضو هیأت

  عضو هیأت امیر باقری

سید علی 

 حسینی
  عضو هیأت

  عضو هیأت احمد داوودی

  عضو هیأت حسین جاویدی

ر یاهم وظایف اعضاء هیات تنظیم بازار برق ایران براساس حکم وز

 د.باشمحترم نیرو به شرح ذیل می

 تعیین شرایط "نامه اجرای آیین نظارت مستمر بر حسن

و روش خرید و فروش برق در شبکه سراسری برق 

 ایران بازار برق
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مورخ  ٦2231/21/111موضوع ابالغیه  "کشور

23/3/24 

 های اجراییتدوین و ابالغ رویه 

 صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه شرکت در بازار برق 

 های کارآمدی بازار و نظارت بر عملکرد تدوین شاخص

 کز و گردش سالم و کارآمد بازار برقبازار و مر

 وق نامه فتدوین و پیشنهاد اصالح و یا تکمیل مفاد آیین

 .الذکر

 

 

فارس، در این در ادامه معرفی پروژه ها و فعالیتهای دفتر بازار برق 

های مشترکین ی رفع مغایرت قرائت دادهشماره به شرح پروژه

 شود. صنعتی پرداخته می

ی شده در کنتورهاشده بین مقادیر ثبتهای دیدهبا توجه به مغایرت

ت رفع مغایر"ای با عنوان مشترکین، پروژه میترهای اموربازار برق و 

دفتر  توسط "مشترکین میترهای اموربین مقادیر کنتور بازار برق و 

ن پیدا کرد نخستبازار برق تعریف گردید. هدف از اجرای این پروژه 

در نهایت رسیدن به  رفع ایرادات و پس از آن ،علل این اختالف

  .بودگیری شده واقعی و تقریباً یکسان مقادیر اندازه

ها و... ها و شناخت علل مغایرتبازار برق پس از بررسی همکاران

ین مشترکمیترهای امور علل اصلی مغایرت مقادیر کنتورهای بازار و 

  را به شرح زیر تقسیم بندی کردند.

با مراجعه به محل نصب کنتورها و بررسی آمار قرائتهای چند ماهه، 

 ورمیترهای امکنتورهای بازار برق و علل اصلی مغایرت بین مقادیر 

 مشترکین به شرح زیر مشخص گردیدند.

 بازه زمانییك مشترک در  میتر. عدم قرائت کنتور بازار برق و 1

 کسانی

 فاز اشتباه، در کنتور بازار برق . توالی2

 در کنتور بازار برقولتاژی،  یا. جابجایی فازهای جریانی ٦

 کنتور بازار برق. تنظیمات اشتباه در 4

 مشترک در یك مکانمیتر ور بازار برق و گیری کنت. عدم قرار 3

 .برای مشترکینی که بیش از یك کنتور دارند ،. پالریته اشتباه توان٣

 کنتور بازار برق در سامانه قرائت. تعریف اشتباه 1

 . خطای کنتور مشترک یا بازار برق2

رفع ایرادات موجود، مطابق مراجعه حضوری پیمانکار و در نهایت با 

جدول زیر متوسط خطای ناشی از مغایرت بین مقادیر کنتور بازار 

، به 1٦99 درصد در تیرماه 11، از ینمشترک میترهای اموربرق و 

 کاهش پیدا کرد. 1٦99 درصد در مهر و آبان ماه 2
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میانگین خطای ماهیانه

(،  خانم الهام 2225همكاران اين شماره : آقاي محمدرضا گلساز شيرازي)
 (.2259غاميان )ضر
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