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یوسته ین پهای صنعتی دنیای مدرن، ضرورت تأمهمزمان با پیشرفت

ه نیاز ب شود. برای نیل به این هدف،تر میبرق روز به روز نمایان

المللی ینهای بهای مختلف و حتی شبکهارتباط گسترده بین شبکه

عالوه بر آن برای حفظ و مدیریت شود. بیش از پیش احساس می

از تجهیزات شبکه صحیح شبکه، داشتن اطالعات دقیق و کامل 

 رسد.ضروری به نظر می

شماره فصلنامه  هشتمینهای بازار برق، معرفی فعالیت ادامهدر 

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

 د.باشمیای برق تجارت منطقهمعرفی و تشریح  :بازار برق 

 :تجارت برق ایران با سایر در این قسمت  بازار برق ایران

 معرفی شده است. کشورهای همسایه

 ازار های بتشکیل الیه مکانی کنتور پروژه :بازار برق فارس

 .استشده  معرفی برق

 

 

 

 

 

 

های محاسبه خدمات انتقال، خدمات یکی از زیربخشاز آنجایی که 

اجع به این موضوع توضیح داده برون مرزی است، جا دارد بیشتر ر

ت ای برق؛ الزاماتجارت منطقه»بهانه برگزاری نشست  به لذا .شود

، در فصلنامه حاضر به موضوع تجارت برق پرداخته «هاو اولویت

شده است. با توجه به پیشرفت روزافزون بشر، امروزه دیگر برق 

تنها یک کاالی فنی نیست و به یک کاال و ابزار سیاسی تبدیل شده 

مچون مسائل امنیتی، است. تجارت برق از جهات گوناگونی ه

باالبردن قدرت چانه زنی، اشتغال زایی و مقابله با رکود برای هر 

های جهانی نیز تبادل برق دارند کشوری اهمیت دارد. مهمترین بازار

-دهد، زمینه افزایش همکاریها را افزایش میکه پایداری شبکه آن

 د.باشسازد و موجب تامین منطقه نیز میهای اقتصادی را مهیا می

قانون  4۴های کلی اقتصاد مقاومتی، در ماده ماده سیاست 4در 

برنامه ششم توسعه و در ردیف پنجم بند ب سند ملی راهبرد انرژی 

ای و تجارت برق اشاره شده که نشانگر کشور به تعامالت منطقه

اهمیت این موضوع در سطح کالن کشور است. البته مشکالت 

تیجه عدم دریافت به موقع هزینه ها )و در نکالنی مثل تحریم

 نبودن جایگاه بخش خصوصی این حوزهصادرات( و مشخص 

وجود دارد. فعالین بخش خصوصی بر این باورند که اجازه ورود 

ها شود. تنای برق داده نمیبخش خصوصی به حوزه تجارت منطقه

 مقدمه

(، خانم الهام 2215همكاران اين شماره: آقاي محمدرضا گلساز شيرازي )
 .(2408(، آقاي  محمد خوش نيت )2259ضرغاميان  )

 شما هستيم. منتظر نظرات سازنده

 بازار برق

 

ای فارسشرکت برق منطقه  

 

 بازار برق فارس
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 های دور وتجربه بخش خصوصی در تجارت برق مربوط به سال

شه این ها ریین ترکمنستان و توانیر بوده است. آندر قالب واسطه ب

 دانند کهمساله را درآمد قابل توجه این حوزه برای وزارت نیرو می

ها با کمبود منابع به دلیل عدم مدیریت درست هدفمندی یارانه

اند با ورود این بخش، ظرفیت صادرات از است و مدعیمواجه 

مقابل  خواهد داشت. درمگاوات افزایش چشمگیری  0011حدود 

بازارهای صادراتی برق در منطقه توسط وزارت نیرو مدعی است 

شود و قراردادهای های برق دولتی هر کشور مدیریت میشرکت

به عالوه، درآمد ارزی  .افتدمی ها اتفاقصادرات برق بین دولت

وزارت نیرو از محل صادرات برق، بین بخش قابل توجهی از تولید 

شامل بخش نیروگاهی، مهندسی، تجهیزات و غیره تقسیم کنندگان، 

شود؛ اما اگر مجوز صادرات به بخش خصوصی داده شود از می

آنجایی که منبع درآمد ارزی دیگری وجود ندارد، درآمد صادراتی 

 تنها معطوف به چند نیروگاه و شرکت خواهد شد.

. ستهای برآمده از آن اموضوع بعدی، شرایط ویژه ایران و فرصت

ای قرار کشور، ایران در منطقه 0۱ عالوه بر داشتن مرز مشترک با

های تولید و مصرف انرژی الکتریکی در گرفته است که با قطب

ه دسترسی ب .ارتباط است، مناطقی همچون قفقاز و آسیای میانه

های منابع گازی برای تولید برق، تجربه نیروی انسانی و شرکت

 صادرات برق و موقعیت ژئواستراتژیک ساز، شبکه گستردهنیروگاه

ین در ای را برای ایران مهیا کرده است. ادر منطقه، فرصت ویژه

ثل ترکیه، عراق یا آذربایجان همه حالی است که دیگر کشورها م

سازی این شرایط را با همدیگر ندارند. ترکیه اگرچه از نظر نیروگاه

یز ندارد. عراق نای است، ذخایر گازی قابل توجهی کشور پیشرفته

 های قدرتمندیاز تجربه و نیروی انسانی متخصص یا نیروگاه

کز مرهمچون ایران برخوردار نیست. تالش برای تبدیل شدن به 

، جارت برق استانرژی منطقه، مستلزم توجه ویژه به ت ثقل )هاب(

وی اگر شبکه ق .یعنی ترانزیت، صادرات و مشارکت در تولید برق

 کرد. اجرابرق را بین کشورها  ترانزیت توانمی وجود داشته باشد،

 411میلیارد دالر نیاز کشورهای همسایه و حدود  0111بالغ بر 

 .اوراسیا استمیلیارد دالر هم نیاز 

های بسیاری بر سر راه تجارت های یادشده، چالشدر کنار فرصت

برق وجود دارد. هنوز مطالعه دقیقی در خصوص پتانسیل 

کشورهای همسایه و منطقه برای صادرات برق به انجام نرسیده 

 باالی صادرات برق باید مطالعاتاست. لذا برای رسیدن به حجم 

. یک المللی استافزایش یابد. مساله مهم دیگر، پایداری مسائل بین

کند و اگر فرصت از دست رفت، ک بار به ما اعتماد میکشور ی

ها از دست رفته است. کشورهایی چون آمریکا، چین، ژاپن و سال

ای را در حوزه فناوری در کشورهای های گستردهترکیه فعالیت

برای صدور برق به اروپا از  عربستاناند. تالش همسایه آغاز کرده

 چین گذاریطریق کابل دریایی بین دریای سرخ و مدیترانه، سرمایه

ال برق آذربایجان به ترکیه، در احداث نیروگاه در پاکستان و اتص

 0۲1چند نمونه از این اقدامات است. در دوره پسابرجام، بالغ بر 

ها یک گروه انرژی حضور هیئت به ایران آمد که در همه این هیئت

داشت، چون بحث انرژی در ایران جذابیت دارد. ولی ایران 

 طمند شود. چالش عمده دیگر مربوها بهرهنتوانست از این جذابیت

باشد. وزارت نفت برای صادرات برق، نرخ به هزینه سوخت می

گیرد که بسیار باالست و صادرات صادراتی را در نظر می سوخت

صرفه نخواهد بود. اما مدعی است چرا باید یارانه انرژی به برق به

ها نیاز به کننده خارجی تخصیص داده شود. در این بخشمصرف

اشد بز دو وزارتخانه نفت و نیرو میگذاری در جایی فراتر اسیاست

که منجر به حل اختالفات داخلی گردد. مجموعه مشکالت یادشده 

تا  گیریحل از سطوح کالن تصمیمریزی و ارائه راهنیاز به برنامه

 .مباحث فنی جزیی دارد

یکی از مهمترین الزامات، افزایش نقاط اتصال، توسعه ارتباطات 
ست. های منطقه اشبکه برق با کشورفیزیکی و گسترش ارتباط 

های منطقه خوب و با برخی ضعیف است. اتصال با برخی کشور
های برق ضعیفی دارند و در نتیجه برخی از کشورهای اطراف شبکه

وان روی تای، مینیستند. برای داشتن بازار منطقه بازارپذیر خیلی
ات توان بر روی صادرهای این کشورها کار کرد. میزیرساخت

خدمات سرمایه گذاری کرد و پس از بهبود شبکه برق آن کشورها، 
توان به ترتیب تا مدتی ای را ایجاد نمود. در مجموع میبازار منطقه

روی مزیت صادرات تمرکز کرد، پس از آن به سمت صادرات 
خدمات در بازه جغرافیایی محدود با همسایگان رفت و در نهایت 

و با هدف ترانزیت را مد نظر قرار حرکت در راستای منابع برق 
اگر  المللی است.داد. نکته مهم بعدی، نوع نگرش به ارتباطات بین

 ها در بلندمدت به روابطنتوان به قراردادها پایبند بود، این قرارداد
های مختلف در دو کشور آسیب خواهد زد. هماهنگی بین دستگاه

 که با یک نگاهبرای صادرات برق است حوزه انرژی چالش اساسی 
سیستمی قابل حل است. باید در داخل نحوه تعامل با همسایگان 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%DA%86%DB%8C%D9%86
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هفتمین همایش ساالنه ). زه تجارت برق را تعیین تکلیف کرددر حو

 (00۴۴، هاای برق؛ الزامات و اولویتتجارت منطقه»اقتصاد مقاومتی، با موضوع 

 

 

-های اخیر از نظر میوضعیت تجارت برق ایران در سال ،در ادامه

کاال و تجهیزات "گذرد. صادرات صنعت برق ایران در سه بخش 

 "صادرات انرژی برق"و  "خدمات فنی و مهندسی برقی"، "برقی

بنگاه  ۲۲11شود. این صادرات ماحصل فعالیت بیش از مطرح می

که در سه خوشه  باشدهزار نفر می 05۲اقتصادی و اشتغال بیش از 

شرکتهای پیمانکاری، "، "شرکتهای سازنده تجهیزات"اصلی 

شرکتهای تولید، انتقال و توزیع "و  "مشاوره، و مهندسی بازرگانی

، صادرات کاال و تجهیزات 0مطابق شکل  کنند.فعالیت می "برق

دارای یک روند صعودی  00۴۱تا  0031های طی سالصنعت برق 

 درصد رشد داشته است. ۴نه بوده و بطور متوسط ساال

 
 دهد.صادرات کاال و تجهیزات صنعت برق را نشان می ۲شکل 

 
به کشور افغانستان با  00۴۱بیشترین میزان صادرات ایران در سال 

میلیون دالر بوده است. بعد از افغانستان، عراق و سوریه به  041

ات صادرمیلیون دالر بیشترین میزان سهم را در  0/0و  1/۱۴ترتیب 

 دهند.میتجهیزات برقی ایران به خود اختصاص 

را  "خدمات فنی و مهندسی صنعت برق"میزان صادرات  0شکل 

دهد و مبین این نکته است که نشان می 00۴۱تا  0031طی سالهای 

بیشترین میزان صادرات خدمات فنی و مهندسی صنعت برق در 

بطور کلی میلیون دالر بوده است.  ۲403به میزان  00۴4سال 

صادرات خدمات فنی و مهندسی دارای یک روند صعودی بوده و 

به  00۴۱درصد رشد داشته است و در سال  ۴بطور متوسط ساالنه 

  رسیده است.میلیون دالر  4۴3عدد 

 

بطور کلی  00۴۱تا  0031صادرات برق در قالب انرژی طی سالهای 

درصد  04دارای یک روند صعودی بوده و بطور متوسط ساالنه 

، میزان 4رشد داشته است. بر اساس مطالعات ارائه شده در شکل 

میلیون کیلووات ساعت در سال  014۴صادرات انرژی برق از 

رسیده است  00۴۱میلیون کیلووات ساعت در سال  30۲1به  0031

برابر شده است. نمودار زیر روند صادرات برق و انرژی  3و تقریباً 

 .دهدنشان می 00۴۱تا سال  0031را از سال 

 
مگاواتی در  ۴11و هزار  4بیش از  وارداتبا  عراقدر میان آنها 

سال به بزرگ ترین واردکننده برق از ایران تبدیل شده است. در 

حجم صادرات برق به  ۴5تا سال  3۴واقع بر اساس آمار از سال 

مگاوات به  05هزار و  3مگاواتی تا  ۴35هزار و  4عراق در دامنه 

ثبت رسیده است. پس از عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان قرار 

 4مگاوات تا  ۲۱۱که دامنه صادرات برق به این کشورها، از دارند 

 مگاوات گزارش شده است. ۴35هزار و 

، 00۴3مجموع انرژی ارسال شده ایران به این کشورها در سال 

 میلیون کیلووات ساعت بوده که میزان صادرات 00هشت میلیارد و 

 ایران  بازار برق

 

https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tags/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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ات میلیون کیلوو 10۱حدود یک میلیارد و  00۴1در مقایسه با سال 

ساعت افزایش یافته است. بیشترین انرژی ارسال شده برون مرزی 

میلیون کیلووات ساعت مربوط به  ۱5۲میلیارد و  ۱در این سال با 

درصدی داشته  04۴۱رشدی  ۴1کشور عراق بوده که نسبت به سال 

میلیون کیلووات  115است و پس از آن کشورهای افغانستان )

 50لووات ساعت(، ارمنستان )میلیون کی 50۱ساعت(، پاکستان )

میلیون کیلووات ساعت(  00میلیون کیلووات ساعت( و نخجوان )

حدود یک  ۴3اند. میزان واردات انرژی نیز در سال قرار داشته

میلیون کیلووات ساعت بوده است که یک میلیارد و  0۲۴میلیارد و 

 04میلیون کیلووات ساعت از این رقم مربوط به ارمنستان و  ۲۴4

 .آن نیز مربوط به نخجوان بوده استیلیون کیلووات ساعت از م
 (00۴1گزارش آمار صادرات صنعت برق ایران، سندیکای صنعت برق، )
 

 

 تهیه الیه مکانی کنتورهای بازار برق

ی همچون متنوع هایاطالعاتی دفتر بازار برق در قالبهای دارایی

وجود  های کاغذیو زونکن Excelهای متنی، جدول گسترده فایل

های ورکنتتوسعه شبکه و نصب  به دالیل مختلفی مثلداشت و 

 باشد.در حال افزایش می جدید

رش در چنین شرایطی یافتن یک داده خاص و یا ایجاد یک گزا

ویژه ب ،بود. توضیح دادن وقایع و یا ارائه عملکردبر راهبردی، زمان

چندان  ،یران ارشد به شکل توصیفی و درقالب جدولبرای مد

ه قالب یک نقش ها درنمایش دادهاز سوی دیگر،  باشد.نمیاثربخش 

تیاری اخن های اطالعاتی متعدد که قابلیت افزودجغرافیایی با الیه

ش این شکل نمای .شوندمیر وقت نیاز را دارند سبب بهبود ارائه و د

که غالبا مهارت و دانش درک موضوعات  یبرای مراجع و مقامات

ناطق زیرا م ،باشدتر میبرق را نیز ندارند نیز قابل درک تخصصی

 . جغرافیایی مورد نظرشان را نیز در بر دارد

 ها و مراحل اجرای پروژهفعالیت

 کارشناس با ای دوره جلسات برگزاری GIS درک  جهت ،شرکت

 .مکانی تشکیل الیهبرای  نیاز های موردداده و اطالعات

 یبه عنوان کلید راهنما هر ایستگاه دیسپاچینگی کد انتخاب 

(Primary Keyنمایش کنتورهای ایستگاه )( نقاط گرهیها). 

 ی.تعویض و تکراری رزرو، ایجاد نماد و کد ویژه برای کنتورهای 

  پیاده سازی و اجرای الیه مکانی نمایش کنتورهای بازار برق در بانک

 .مکان محور شرکتاطالعاتی 

 نتایج و کارایی پروژه

 MK6E,Actris) هم اکنون تمامی انواع کنتورهای بازار برق

SL7000+SL6000,JAM3000) شده بر روی خروجی نصب

 تقال و فوق توزیع شبکه برقترانسفورماتورها و طرفین خطوط ان

سازی شده است ( پیادهGISروی بستر جغرافیایی ) ای فارسمنطقه

 شود.یم دیده هر کنتور، مشخصات توصیفی آن روی کلیک برو با 

شده در نصب توان تعداد کنتورهایدر حال حاضر به سادگی می

برداری را مشاهده نمود. هرگونه عملیات هر ناحیه یا امور بهره

باطری، نوع مودم، سال ساخت بازبینی سالمت تجهیزات، تعویض 

های از قبل Queryتوان به سادگی با را می نرخ خرابی کنتور و

 ایجادشده دریافت نمود.

 مزایای پروژه
 هانمایش متمرکز و بصری داده. 

 های گرافیکی جهت های محاسباتی محیطاستفاده از قابلیت

 .مدیریتی و راهبردی هایایجاد گزارش

 های اطالعاتیدسترسی ساده و سریع به دارایی.  

 گذاری راحت اطالعات با سایر دفاتر شرکت و به اشتراک

 .داولمحاسباتی متهمچنین دیگر ابزارهای 

 ها به دلیل اجرای شرکت گذاری اطالعات با سایربه اشتراک

 .صنعت برق SDIطرح  

 های پیادهگیری دادههای مدیریتی و گزارشبهبود قابلیت-

و بروزآوری ابزارهای تحلیل  همزمان با رشدسازی شده 

 محور.مکان

 

 

 فارس بازار برق

 


