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 پست برق ایستگاه شهروز شهر شیراز

 
 

از مهم ترین اولویت هاي صنعت برق براي افزایش تاب آوري 
در شرایط تحریم، حفظ و نگهداري از تأسیسات و تجهیزات 
موجود و همچنین تمرکز بر مدیریت بار به ویژه در فصل تابستان 

افزایش وابستگی دو چندان . و شروع زود هنگام گرما می باشد
مچنین افزایش و هدر فصل گرما زندگی و کار مردم به برق 

شیوع ویروس جدید کنونی حساسیت انرژي الکتریکی در شرایط 
 .اهمیت موضوع مدیریت بار را بیشتر کرده استکرونا ، 

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

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

 معرفی و تشریح صورتحساب مصرف یکی از  :بازار برق
 آیتم هاي نرم افزار بازار برق

 
 

 
 

 
 توسعه ي بازار مدیریت شرح وظایف کلی  :بازار برق ایران

که از زیر مجموعه هاي  برق و هماهنگی با بورس انرژي
به حضور خوانندگان می باشد، برق ایران  معاونت بازار

 .گرامی معرفی شده است

 افزایش کیفیت داده هايپروژه ي   :بازار برق فارس 
جهت اطالع  منطقه اي فارس کنتورهاي بازار برق

 . استشده  گرامی معرفیخوانندگان 

 
 
 
 

 
 

 
 

 مقدمه

 شودمی دعوت مندانوعالقه صاحبنظران از کلیه
 دفتر بازار برق فارس آدرس رابه خود نظراتقطهتان
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  )EMIS(صورتحساب مصرف سامانه بازار برق 
که  )EMIS( یکی از زیرمجموعه هاي اطالعاتی نرم افزار بازار برق

می  خریدارانصورتحساب در شماره پیشین به آن اشاره شد، 
با واگذاري نیروگاه هاي دولتی به بخش خصوصی و شرکت . باشد

مدیریت تولید برق حرارتی، برق هاي منطقه اي بر روي 
در این شماره  .صورتحساب هاي انتقال و مصرف متمرکز شدند

 .توضیح داده خواهد شد) خریداران(صورتحساب مصرف 

 

 
 

صورتحساب خریداران شامل مقادیر مؤلفه هاي تشکیل دهنده 
بورس و قرارداد ( مصرف، ضرایب اصالحی، معامالت خارج از بازار

، پیش بینی نیاز مصرف، نرخ خرید انرژي، نرخ خدمات )دوجانبه
پاداش نیاز مصرف و خدمات /غیر راکتیو، جریمه/جانبی راکتیو

 .انتقال می باشد
بازار برق ایران بازاري یک طرفه می باشد و پیشنهاد فروش انرژي 

 10از سوي تولیدکنندگان براي هر واحد در هر ساعت در حداکثر 
و افزایش با هدف اصالح و بهبود معماري بازار . پله ارائه می شود

در  انرژيسهم معامالت دو یا چند جانبه در بازار برق و بورس 
و سهم آن از سرجمع  ، می بایست نقش بازار عمده فروشی ایران

 1400تغییر کند که این بازار تا پایان سال  مبادالت به گونه اي
را ایفا ) درصد معامالت بازار30تا سقف (نقش بازار متعادل ساز 

سقف  )321الی  317جلسات (از تاریخ ابالغ این مصوبه . نماید
ریال  600برابر با  )بازار عمده فروشی(متعادل ساز برق قیمت بازار 

  .می باشد 25/2/99بر کیلووات ساعت از تاریخ 
شرکت هاي مصرف کننده، فقط پیش بینی نیاز مصرف را اعالم 

که اطالعات مربوط به مقادیر مصرفی و پیش بینی نیز . می کنند
 . مصرف قابل مالحظه می باشد در ریز صورتحساب

دسته از خریدارانی که میزان پیش بینی نیاز مصرف خود براي آن 
مربوط به روز مشابه را به مدیر بازار نفرستاده اند، از اطالعات 

 .هفته قبل در محاسبات استفاده خواهد شد
نرخ خرید انرژي مبلغی است که خریدار در هر ساعت براي خرید 
هر مگاواتساعت انرژي در حد نیاز مصرف با نرخ بازار خود پرداخت 

این مبلغ توسط مدیر بازار و عمدتاً براساس متوسط . خواهد کرد
وزنی نرخ پذیرفته شده انرژي تولیدي آن تعداد واحد نیروگاهی 

نرخ بازار مجموع خریدارها مشارکت که در تأمین نیاز مصرف با 
 . دارند، براي هر ساعت محاسبه و به خریدارها ابالغ می شود

احراز عدم توانایی "عبارت است از ) جریمه(آزمون ناموفق مصرف 
در . "خریدار براي مصرف به میزان نیاز مصرف کل اعالم شده

صورتی که خریدار قادر نباشد مصرف خود را تا سقف نیاز مصرف 
مانند (کل با منظور نمودن محدودیت هاي خارج از کنترل خریدار 

، به حد درخواست شده از )محدودیت انتقال و حوادث غیر مترقبه
         . سوي مرکز برساند، آزمون ناموفق مصرف تلقی می شود

) جریمه(اي دریافتی در هر ساعت در عوض هزینه هاي انحراف ه
یش بینی به عنوان پاداش روي خریدارانی که در محدوده مجاز پ

 .کرده اند، سرشکن می شود

 

 بازار برق

2 99 تابستان -6ماره ش – دومسال  –فصلنامه بازار برق فارس 



 

        

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
توسعه مدیریت  ،معاونت بازار برق از زیر مجموعه هاي دیگر یکی

 .می باشد  برق و هماهنگی با بورس انرژيي بازار 
تجزیه و تحلیل و ارزیابی مستمر نتایج حاصله از اجراي مؤثر 
فعالیتها به منظور حصول اطمینان از صحت و کیفیت انجام آنها و 
تهیه گزارشات تحلیلی و انعکاس به موقع آنها به مقام مافوق 

قرار  جهت اتخاذ تصمیمات مناسب در دستور کار این مدیریت
 .گرفته است

 حمید رضا باقري مدیریت این دفتر به عهده جناب آقاي مهندس
  .می باشد

 
توسعه بازار برق و مدیریت و اختصاصی برخی از وظایف مهم 

 :عبارتند از هماهنگی با بورس انرژي
  شناسایی و تحقیقات بازاریابی به منظور تعیین بازارهاي هدف

 انرژي 

مدیریت توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژي با توجه به 
عوامل زیادي از جمله ابعاد سیاسی، پتانسیل بازار، اقتصادي، 
فرهنگی، زیرساختی و قانونی بازار هدف مناسب جهت ترانزیت و 

 .شناسایی می کندتبادالت انرژي با سایر کشورها را 

 رقابت و سالمت  مطالعه بازار و تعریف و تحلیل شاخص هاي
بازار با تعریف شاخص هاي کمی و کیفی و محاسبه ادواري آن 
و ارائه راه حل به هیأت تنظیم بازار برق از طریق معاونت بازار 

 برق

بازار برقمعاونت   

 مدیریت امور عملیات و آرایش بازار برق

 مدیریت نظارت و کنترل بر عملکرد بازار برق

 مدیریت قراردادهاي بازار برق

 مدیریت توسعه بازار برق و هماهنگی با بورس انرژي

 ایران بازار برق

صفحه پیش بینی نیاز 

 صفحه مصرف واقعی
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به منظور شناسایی توانایی بازیگران و آگاهی از میزان قدرت 
بالقوه و یا بالفعل آن ها در بازار، شاخص هایی تعریف می شوند 
که به وسیله آنها می توان پایش بازار برق را به صورت 

شاخص قدرت : از جمله شاخص ها. کارآمدتري به انجام رساند
 .ان رقابتی بودن بازار می پردازدبازار است که به ارزیابی میز

 راه اندازي بورس برق 

و شفاف ترین مکانیزم هاي قیمت گذاري محصوالت، یکی از بهترین 
تشکیل بازاري منسجم دربرگیرنده     .عرضه آنها در بورس می باشد

ي همه ي کاالها از جنس انرژي و تشکیل بورسی جامع براي 
 .معامالت انواع حامل هاي انرژي پیشنهاد شد

 

 
در ادامه معرفی پروژه ها و فعالیت هاي دفتر بازار برق فارس، در  

اهمیت کیفیت داده هاي کنتورهاي بازار برق، این شماره به شرح 
 :کاربرد آن و گام هاي تحقق آن پرداخته می شود

مانیتورینگ اطالعات کیفیت داده هاي کنتورهاي بازار از جهت 
کنتورها، رؤیت پذیري و کنترل پذیري تبادل انرژي در تمامی 

 . داراي اهمیت ویژه می باشد مبادي و اخذ تصمیمات مدیریتی
 :کاربرد دیتاي صحیح کنتورها

  محاسبه تلفات شبکه بصورت کلی یا براي پست ها و خطوط در
سطوح ولتاژي مختلف و یا به تفکیک امورهاي انتقال نیرو و یا 

 شرکت هاي توزیع
  محاسبه ضریب توان هر پست جهت مطالعات توان راکتیو و

 خازن گذاري
 ام پیش بینی بارستفاده جهت انجا 
 استفاده از دیتاي ولتاژ و جریان جهت مطالعات شبکه 

 
 

تحقق کیفیت داده هاي کنتورهاي بازار  )گام هاي(سناریوها 
 :برق
 این گزارش در هر پست بر روي هر  : گزارش موازنه انرژي

در صورت مشاهده . باسبار و به همراه جزئیات گرفته می شود
تخطی از حد مجاز نسبت به بررسی مقادیر انرژي بر روي هر 

بایستی مجموع انرژي ورودي و (باسبار پرداخته می شود 
 ).خروجی روي هر باس تقریباً صفر گردد

 در صورتیکه مقدار و درصد تلفات یکی : گزارش تلفات خطوط
از خطوط باال و یا نامتعارف باشد، مقدار و جهت انرژي کنتورهاي 

 .  دو سر خط بررسی و عیب احتمالی رفع می شود

 در محل پست کار صحت سنجی انجام  :صحت سنجی کنتورها
 .می شود

 در صورت : همکاري و پاالیش شرکت هاي توزیع نیروي برق
شرکت هاي توزیع همکاري شده و اعالم عیب نیز در امکان با 

 .صورت مشاهده می گردد

 هدف از : ارتباط با شرکت هاي برق منطقه اي همجوار
برقراري ارتباط با همجوار صحت سنجی مقادیر انرژي خطوط 

 .تبادلی می باشد

  بروزرسانی سامانهPGDS : به منظور مقایسه اطالعات پایه با
 نرژي و رفع مغایرتهاي احتمالیسامانه سنجش و پایش ا

 به منظور اصالح : تعامل با شرکت مدیریت شبکه برق ایران
 فرموالسیون کنتورها

 پایش و جهت اتومات کردن : استقرار نرم افزار بومی هوشمند
 نظارت دقیق بر رؤیت پذیري تمامی مقادیر انرژي

 فارسبازار برق 
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،  خانم الهام )2215(آقاي محمدرضا گلساز شیرازي: همکاران این شماره 
 ).2260(، محمد هادي تابعی )2259(ضرغامیان 
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