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پیشگفتار
ــت  ــه هم ــران ب ــرق ای ــازار ب ــی ب ــهای فصل گزارش
ــرد  ــر عملک ــرل ب ــارت و کنت ــر نظ ــکاران دفت هم
بــازار بــرق در معاونــت بــازار بــرق شــرکت مدیریــت 
ــه  ــران گــردآوری می شــود. مجموع ــرق ای شــبکه ب
پیــش رو گزارشــی از عملکــرد مجموعــه بــازار بــرق 
ایــران در بهــار 98 اســت. امیــد اســت خواننــدگان 
محتــرم بــا نظــرات و پیشــنهادات ارزنــده خــود مــا 
را در هــر چــه بهتــر شــدن گزارشــهای آتــی یــاری 
ــا شــماره  ــد ب ــه همیــن منظــور می توانی ــد. ب نماین

ــاط باشــید. ــاس 85162526-021 در ارتب تم

بهار 1398
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تولید برق در بهار 98
عملکــرد تولیدکننــدگان بــازار بــرق در بهــار 98 در مقایســه بــا بهــار 97 در خصــوص ســهم تولیــد و 

خریــد انــرژی درب نیــروگاه و نقطــه مرجــع شــبکه بــه شــرح ذیــل می باشــد.

مقادیر برحسب میلیون کیلووات ساعت

بهار 97بهار 98عنوان 

75,54676,541مقدار انرژی تولیدی اندازه گیری شده )درب نیروگاه(1 

74,31975,589مقدار انرژی تولیدی تخصیص داده شده )نقطه مرجع شبکه(

71,79069,781مقدار انرژی خریداری شده مدیریت شبکه از نیروگاه ها )درب نیروگاه(

84,95078,023مقدار انرژی و سلب فرصت خریداری شده از نیروگاه ها )درب نیروگاه(

252مقدار پشتیبانی از معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق )نقطه مرجع شبکه(

همانگونــه کــه مالحظــه می شــود حجــم ســلب فرصــت در بهــار 98 نســبت بــه ســال قبــل باالســت، 
ــی و  ــل شــرایط پرآب ــه دلی ــی ب ــای آب ــد نیروگاه ه ــل توجــه تولی ــش قاب ــده آن افزای ــل عم ــه دلی ک
ــلب  ــم س ــه حج ــه در نتیج ــت ک ــور بوده اس ــی مذک ــازه زمان ــد در ب ــت س ــه آب پش ــرورت تخلی ض

فرصــت افزایــش یافتــه اســت. 
ــه تبــع آن کاهــش حجــم معامــالت  ــع و ب ــه دلیــل کمبــود نقدینگــی شــرکتهای توزی همچنیــن ب
ــرق  ــی ب ــده فروش ــازار عم ــارج از ب ــالت خ ــتیبانی از معام ــزان پش ــرژی می ــورس ان ــا در ب نیروگاه ه
ــا  ــه نیروگاه ه ــی ب ــغ پرداخت ــامل برخــی از مبال ــل ش کاهــش چشــمگیری داشته اســت. جــدول ذی

می باشــد.

مقادیر برحسب میلیارد ریال

بهار 97بهار 98عنوان

14,51810,359بهای آمادگی قابل پرداخت به نیروگاه ها

22,01125,476بهای انرژی قابل پرداخت به نیروگاه ها

1,2251,668بهای خدمات جانبی قابل پرداخت به نیروگاه ها

294476هزینه دسترسی به نقطه مرجع شبکه نیروگاه ها

011معوقات قابل پرداخت به نیروگاه ها

37,46137,038خالص بهای خرید برق با سوخت قابل پرداخت به نیروگاه ها

ــش  ــار 98 افزای ــا در به ــه نیروگاه ه ــی ب ــت آمادگ ــای پرداخ ــود به ــه می ش ــه مالحظ ــه ک همانگون
چشــمگیری نســبت مــدت مشــابه ســال قبــل داشته اســت کــه از دالیــل آن می تــوان بــه مــواردی 

ذیــل اشــاره کــرد:

 1- شــایان ذکــر اســت کــه مقادیــر گــزارش شــده بــر اســاس اطالعــات نیروگاه هایــی اســت کــه صورتحســاب آنهــا از ســوی 
ــذا مقــدار  ــن زمــره خــارج شــدند. ل ــران صــادر می گــردد کــه برخــی از نیروگاه هــای کوچــک در ســال 98 از ای ــرق ای ــازار ب ب

ــد. ــور نمی باش ــای کش ــی نیروگاه ه ــه تمام ــوط ب ــار 98 مرب ــا در به ــد نیروگاه ه تولی
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  تغییر ضرایب بهای ساعتی
  افزایش ظرفیت سیستمهای خنک کنند گی

  آمادگی باالی نیروگاه های آبی بدلیل شرایط پرآبی.
ــا کاهــش همــراه  ــار 97 ب ــه به ــار 98 نســبت ب ــا در به ــه نیروگاه ه ــل پرداخــت ب ــرژی قاب بهــای ان

ــمرد: ــرای آن برش ــل را ب ــل ذی ــوان دالی ــه می ت ــوده ک ب
  بــا توجــه بــه آمادگــی بــاالی نیروگاه هــای آبــی، ســطح پیشــنهاد قیمــت نیروگاه هــای حرارتــی 

نســبت بــه بهــار 97 پایین تــر بــود.
  UL شدن واحدهای آبی بدلیل ضرورت تخلیه سد.

ــی  ــد بیشــتر نیروگاه هــای آب ــز بدلیــل تولی ــه نقطــه مرجــع شــبکه نی ــه دسترســی ب کاهــش هزین
ــتان،  ــه خوزس ــار و در منطق ــل به ــد. در فص ــار و گازی می باش ــای بخ ــد نیروگاه ه ــش تولی و کاه
ضرایــب هزینــه دسترســی بــه نقطــه مرجــع شــبکه نیروگاه هــای آبــی منفــی می شــود کــه منجــر 

ــردد. ــور می گ ــه مزب ــه کاهــش هزین ب
در جــدول بعــد متوســط نــرخ خریــد بــرق، ســهم آمادگــی و انــرژی از نــرخ خریــد بــرق بهــار 98 
ــای  ــا از تقســیم به ــک از آیتمه ــل هری ــزارش شده اســت. در جــدول ذی ــار 97 گ ــا به در مقایســه ب
ــرژی خریــداری شــده مدیریــت شــبکه در محــل نیــروگاه  ــر مقــدار ان صــرف شــده در هــر آیتــم ب
بدســت می آیــد. در محاســبه نــرخ خریــد بــرق نیــز مجمــوع بهــای خریــد بــرق بــه همــراه ســوخت 

ــت. ــبه شده اس محاس

برحسب ریال بر کیلووات ساعت و درب نیروگاه 

بهار 97بهار 98عنوان

219/3172/4متوسط سهم آمادگی1 از نرخ خرید برق

306/6365/1متوسط سهم انرژی از نرخ خرید برق

4/16/8متوسط سهم هزینه ترانزیت از نرخ خرید برق

00/2متوسط سهم معوقات از نرخ خرید برق

521/8530/8متوسط نرخ خرید برق 

همانگونــه کــه در توضیحــات جــدول قبــل نیــز اشــاره شــد، بــاال رفتــن بهــای آمادگــی و کــم شــدن 
بهــای انــرژی در بهــار 98، موجــب افزایــش متوســط ســهم آمادگــی )از نــرخ خریــد بــرق( در مقایســه 
ــه  ــا توجــه ب ــرق( شده اســت. در خصــوص ســهم ترانزیــت نیــز ب ــرخ خریــد ب ــرژی )از ن ــا ســهم ان ب
دالیلــی کــه در توضیحــات جــدول قبــل عنــوان شــد، ســهم آن از نــرخ خرید بــرق کاهش یافته اســت.
درصــد تولیــد از ظرفیــت آمــاده و آمادگــی نیروگاه هــا در بهــار 98 بــه شــرح جــدول ذیــل اســت. 
همانطــور کــه مالحظــه می شــود درصــد تولیــد از ظرفیــت آمــاده نیروگاه هــای حرارتــی نســبت بــه 
بهــار گذشــته کاهــش یافتــه  کــه دلیــل عمــده آن تولیــد بیشــتر واحدهــای آبــی اســت هرچنــد کــه 

درصــد آمادگــی آنهــا کمــی افزایــش داشــته اســت.

 1- ســهم آمادگــی از نــرخ خریــد بــرق، شــامل مجمــوع خالــص پرداختــی بابــت آمادگــی و خدمــات جانبــی می شــود کــه بــر مقــدار انــرژی 
خریــداری شــده مدیریــت شــبکه در محــل نیــروگاه تقســیم شده اســت.
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بهار 97بهار 98عنوان

67/180درصد تولید از ظرفیت آماده1 نیروگاه های حرارتی

70/680/8درصد تولید از ظرفیت آماده کل نیروگاه ها

86/584/7درصد آمادگی نیروگاه های حرارتی

82/473/8درصد آمادگی کل نیروگاه ها

متوســط نــرخ آمادگــی بــه آمادگــی قابــل پرداخــت کــه در ادامــه گــزارش شده اســت، از تقســیم کل 
مبلــغ پرداختــی بابــت آمادگــی بــه میــزان آمادگــی تحقــق یافتــه بدســت آمده اســت. شــایان ذکــر 
اســت محاســبه نــرخ پایــه آمادگــی2  از اول تیرمــاه هــر ســال تــا انتهــای خــرداد ســال آینــده انجــام 
می شــود. همانطــور کــه مالحظــه می شــود و در جــداول قبلــی نیــز بــه آن اشــاره شــد، ایــن آیتــم در 
بهــار امســال نســبت بــه بهــار 97 در حــدود 14/2 ریــال بــر کیلــووات ســاعت افزایــش داشته اســت.

نرخ برحسب ریال بر کیلووات ساعت

بهار 97بهار 98عنوان

159/2145متوسط نرخ آمادگی به آمادگی قابل پرداخت

مقــدار کل ســلب فرصــت در نقطــه مرجع شــبکه و مقدار عدم همکاری نیروگاه ها به شــرح ذیل اســت.

مقادیر برحسب میلیون کیلووات ساعت

بهار 97بهار 98عنوان

13,2018,578مقدار کل سلب فرصت )نقطه مرجع شبکه(

124مقدار عدم همکاری نیروگاه ها

افزایــش مقــدار عــدم همــکاری، ناشــی از تولیــد مضاعــف نیروگاه هــای آبــی بدلیــل ضــرورت تخلیــه 
ــلب  ــای س ــن به ــت. همچنی ــورت گرفته اس ــز ص ــتور مرک ــش از دس ــا بی ــه بعض ــت ک ــد بوده اس س
فرصــت قابــل پرداخــت، مبلــغ عــدم همــکاری، مبلــغ کســر درآمــد اول و دوم آزمــون ظرفیــت تولیــد 

در بهــار 98 بــه شــرح ذیــل اســت.

مبالغ برحسب میلیارد ریال

بهار 97بهار 98عنوان

726932بهای سلب فرصت قابل پرداخت به نیروگاه ها

94مبلغ عدم همکاری

559349مبلغ کسر درآمد اول آزمون ظرفیت تولید

17356مبلغ کسر درآمد دوم آزمون ظرفیت تولید

بهــای ســلب فرصــت در بهــار 98 علیرغــم افزایــش حجــم ســلب فرصــت کاهــش داشته اســت. کــه 
دلیــل عمــده آن ناشــی از کاهــش پیشــنهاد قیمــت واحدهــای حرارتــی در بهــار 98 می باشــد کــه 
ایــن موضــوع در بخــش مربــوط بــه مطالعــه شــاخص ORMOR بیشــتر بررســی می گــردد. مبلــغ عــدم 
همــکاری نیــز بدلیــل افزایــش مقــدار عدم همــکاری واحدهای آبــی در ســال 98 افزایش داشته اســت.

1-  از تقسیم مجموع تولید به مجموع میزان خالص آمادگی واقعی حاصل می شود.
2- نرخ پایه آمادگی 185 ریال بر کیلووات ساعت است.
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متوسط نرخ خرید برق از فروشندگان به تفکیک وضعیت بار
متوســط نــرخ خریــد بــرق از فروشــندگان بــه تفکیــک وضعیــت بــار، در بهــار 98 بــه شــرح زیر می باشــد و بر 

اســاس نــرخ ســوخت مبنــای ســقف بــازار کــه برابــر 607 ریال بــر متر مکعب اســت، محاســبه شده اســت. 

نرخها بر حسب ریال بر کیلووات ساعت و درب نیروگاه

بهار 97بهار 98متوسط نرخ خرید برق از فروشندگان به تفکیک وضعیت بار

434/5432/9کم باری

533545/9میان باری

652/7595/4پر باری

521/8530/8متوسط نرخ خرید برق

ســهم آمادگــی و مشــارکت در تولیــد بــرق1  نیروگاه هــا بــه تفکیک نــوع تکنولــوژی و 
مالکیت

در بهــار 98 واحدهــای ســیکل ترکیبی بیشــترین ســهم مشــارکت در تولید بــرق را داشــتند و نزدیــک به 37 
درصــد از ســهم تولیــد را بــه خــود اختصــاص دادنــد. مجمــوع ســهم ایــن واحدهــا از کل ظرفیــت آمــاده بــه 
تولیــد موجــود در شــبکه نیــز 35 درصــد بــود. واحدهــای گازی بــا 29 درصــد بیشــترین ســهم آمادگــی را در 
بیــن ســایر تکنولوژیهــا بــه خود اختصــاص دادند درحالیکه ســهم مشــارکت آنهــا در این بــازه 20 درصــد بود. 
بــا توجــه بــه افزایــش قابــل توجــه بارندگــی و شــرایط جــوی کشــور در اواخــر ســال 97 و اوایــل ســال 98، 
میــزان مشــارکت واحدهــای آبــی در بهار امســال نســبت به مدت مشــابه ســال گذشــته افزایش چشــمگیری 
داشــت، بــه نحــوی کــه از 3 درصــد در بهــار 97 بــه 16 درصــد در بهــار ســال جــاری رســید. همچنین ســهم 

آمادگــی ایــن واحدهــا نیــز از 3 درصــد در بهــار گذشــته بــه 13 درصــد در بهــار 98 رســید.
شــایان ذکــر اســت افزایــش مشــارکت واحدهــای آبــی موجــب کاهــش ســهم مشــارکت واحدهــای گازی در 
تولیــد بــرق گردیــد و ســهم مشــارکت واحدهــای گازی از 33 درصــد در ســال گذشــته بــه 20 درصد کاهش 

یافــت. همچنیــن ســهم آمادگــی ایــن گــروه از 39 درصــد بــه 29 درصــد کاهــش یافت.

 1-ســهم آمادگــی از تقســیم میــزان آمادگــی خالــص بــا کســر برگشــت و جریمــه هــر دســته بــه مقــدار کل آمادگــی و ســهم مشــارکت نیــز 
از حاصــل تقســیم تولیــد هــر دســته بــه کل تولیــد به دســت آمده اســت.

 تولیدکنندگان بازار برق
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 به تفکیک نوع تکنولوژی و مالکیت هانیروگاه 1برق تولید در سهم آمادگی و مشارکت

 37نزدیک به  و داشتنددر تولید برق را ترکیبی بیشترین سهم مشارکت واحدهای سیکل 98بهار در 
مجموع سهم این واحدها از کل ظرفیت آماده به تولید  .درصد از سهم تولید را به خود اختصاص دادند

بیشترین سهم آمادگی را در بین سایر درصد  29با واحدهای گازی بود. درصد  35نیز موجود در شبکه 
  درصد بود. 20 بازهها به خود اختصاص دادند درحالیکه سهم مشارکت آنها در این تکنولوژی

  میزان 98و اوایل سال  97در اواخر سال  جوی کشورو شرایط ندگی بارافزایش قابل توجه با توجه به 
به   مشارکت واحدهای آبی در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشت

ن آمادگی ای م. همچنین سهرسیددرصد در بهار سال جاری  16به  97در بهار  درصد 3نحوی که از 
 رسید. 98در بهار درصد  13به  شتهگذدر بهار  درصد 3نیز از  واحدها

شایان ذکر است افزایش مشارکت واحدهای آبی موجب کاهش سهم مشارکت واحدهای گازی در تولید 
درصد کاهش یافت.  20درصد در سال گذشته به  33سهم مشارکت واحدهای گازی از  و برق گردید

 درصد کاهش یافت. 29درصد به  39همچنین سهم آمادگی این گروه از 

 
 

                                                           
کت نیرز سهم آمادگی از تقسیم میزان آمادگی خالص با کسر برگشت و جریمه هر دسته به مقدار کل آمادگی و سهم مشار 1

 .استآمدهدست بهاز حاصل تقسیم تولید هر دسته به کل تولید 

سیکل ترکیبی
37%

گازی
20%

آبی
16%

بخار
اتمی25%

1%

صنایع بزرگ
1%

98سهم مشارکت در تولید برق به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در بهار 
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5

ــهم  ــا س ــی ب ــرکتهای خصوص ــار 98، ش ــا در به ــت نیروگاه ه ــک مالکی ــه تفکی ــته بندی ب در دس
ــهم 23  ــا س ــی ب ــرق حرارت ــروی ب ــد نی ــی تولی ــادر تخصص ــرکتهای م ــدی، ش ــی 44 درص تقریب
ــهم  ــترین س ــدی بیش ــهم 16 درص ــا س ــع آب ب ــت مناب ــرکتهای مدیری ــپس ش ــدی و س درص
ــت  ــرکت مدیری ــارکت ش ــهم مش ــی س ــازه زمان ــن ب ــتند. در ای ــرق را داش ــد ب ــارکت در تولی مش

ــت. ــش داشته اس ــد افزای ــل 13 درص ــال قب ــابه س ــدت مش ــه م ــبت ب ــع آب نس مناب

  تولیدکنندگان بازار برق
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 44برا سرهم تقریبری    شررکتهای خصوصری98در بهرار  هرانیروگاهبندی به تفکیک مالکیرت در دسته
و سرس  شررکتهای  درصردی 23با سرهم  برق حرارتی مادر تخصصی تولید نیروی شرکتهای  یدرصد

در ایرن برازه  .را داشرتند بررق مشارکت در تولید سهم بیشتریندرصدی  16مدیریت منابع آب با سهم 
افرزایش درصرد  13سهم مشارکت شرکت مدیریت منابع آب نسبت به مردت مشرابه سرال قبرل زمانی 
 .استهداشت
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98سهم آمادگی به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در بهار 
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98سهم مشارکت در تولید برق به تفکیک نوع مالکیت واحد در   بهار 
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شررکتهای مرادر تخصصری تولیرد درصرد و سرس   48شرکتهای خصوصی با رقم نیز در سهم آمادگی 
سرهم آمرادگی شررکت  بیشترین سهم را به خود اختصاص دادند.  درصد 22رقم نیروی برق حرارتی با 

 .استهداشتدرصد رشد  11قبل  بهار سالمدیریت منابع آب نسبت به 

 برق ه تفکیک تکنولوژی تولیدباطمینان  ضریبو درصد تولید از ظرفیت آماده

 گرازیسرس  و  سیکل ترکیبی نوع 98بهار   در هانیروگاه برق بندی بر اساس تکنولوژی تولیددر دسته
بودند که نسربت بره مردت مشرابه سرال گذشرته رونرد رو بره بهبرود  1اطمینانضریب دارای بیشترین 

  .استهداشت

                                                           
 آید.ابراز به دست می قابلیت بر 8و  3  2ابراز و محدودیتهای نوع قابلیت ضریب اطمینان از حاصل تقسیم تفاضل  1
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در ســهم آمادگــی نیــز شــرکتهای خصوصــی بــا رقــم 48 درصــد و ســپس شــرکتهای مــادر تخصصــی 
تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی بــا رقــم 22 درصــد، بیشــترین ســهم را بــه خــود اختصــاص دادنــد. ســهم 

آمادگــی شــرکت مدیریــت منابــع آب نســبت بــه بهــار ســال قبــل 11 درصــد رشــد داشته اســت.

درصد تولید از ظرفیت آماده وضریب اطمینان به تفکیک تکنولوژی تولید برق
در دســته بندی بــر اســاس تکنولــوژی تولیــد بــرق نیروگاه هــا، در بهــار 98 نــوع ســیکل ترکیبی و ســپس 
گازی دارای بیشــترین ضریــب اطمینــان1  بودنــد کــه نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته رونــد رو به 

بهبــود داشته اســت. 

  تولیدکنندگان بازار برق
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های اتمی  آبی  بخار و سس  سریکل بیشترین درصد تولید از ظرفیت آماده به ترتیب مربوط به نیروگاه
را در این بازه زمانی داشرتند  1ظرفیت آماده های گازی کمترین درصد تولید ازنیروگاه .باشدمیترکیبی 

. با توجه افزایش حجم آب پشرت سردها در استهدرصدی همراه بود 20با کاهش  97که نسبت به بهار 
و ضرورت تخلیه آن  در این مدت واحدهای آبی در اولویت تولید بودند و واحدهای گازی کمتر  98بهار 

افرزایش قابرل  98مرادگی واحردهای آبری در بهرار آ با توجه به اینکره در برنامه تولید فراخوانده شدند.

                                                           
 .آیدبدست مینیروگاه به میزان آمادگی محقت شده   برق از تقسیم میزان تولید درصد تولید از ظرفیت آماده 1
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40

50

60

70

80

90

100

سیکل ترکیبی گازی آبی بخار اتمی

97و  98درصد تولید از ظرفیت آماده به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در بهار 

98بهار  97بهار 
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های اتمی  آبی  بخار و سس  سریکل بیشترین درصد تولید از ظرفیت آماده به ترتیب مربوط به نیروگاه
را در این بازه زمانی داشرتند  1ظرفیت آماده های گازی کمترین درصد تولید ازنیروگاه .باشدمیترکیبی 

. با توجه افزایش حجم آب پشرت سردها در استهدرصدی همراه بود 20با کاهش  97که نسبت به بهار 
و ضرورت تخلیه آن  در این مدت واحدهای آبی در اولویت تولید بودند و واحدهای گازی کمتر  98بهار 

افرزایش قابرل  98مرادگی واحردهای آبری در بهرار آ با توجه به اینکره در برنامه تولید فراخوانده شدند.

                                                           
 .آیدبدست مینیروگاه به میزان آمادگی محقت شده   برق از تقسیم میزان تولید درصد تولید از ظرفیت آماده 1
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97و  98ضریب اطمینان به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در بهار 

98بهار  97بهار 
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سیکل ترکیبی گازی آبی بخار اتمی

97و  98درصد تولید از ظرفیت آماده به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در بهار 

98بهار  97بهار 

 1-  ضریب اطمینان از حاصل تقسیم تفاضل قابلیت ابراز و محدودیتهای نوع 2، 3 و 8 بر قابلیت ابراز به دست می آید.
2-  درصد تولید از ظرفیت آماده از تقسیم میزان تولید برق نیروگاه به میزان آمادگی محقق شده، بدست می آید.

بیشــترین درصــد تولیــد از ظرفیــت آمــاده بــه ترتیــب مربــوط بــه نیروگاه هــای اتمی، آبــی، بخار و ســپس 
ســیکل ترکیبــی می باشــد. نیروگاه هــای گازی کمتریــن درصــد تولیــد از ظرفیــت آمــاده 2 را در ایــن بــازه 
زمانــی داشــتند کــه نســبت بــه بهــار 97 بــا کاهــش 20 درصــدی همــراه بوده اســت. بــا توجــه افزایــش 
حجــم آب پشــت ســدها در بهــار 98 و ضــرورت تخلیــه آن، در ایــن مــدت واحدهــای آبــی در اولویت تولید 
بودنــد و واحدهــای گازی کمتــر در برنامــه تولیــد فراخوانــده شــدند. بــا توجــه به اینکــه آمادگــی واحدهای 
آبــی در بهــار 98 افزایــش قابــل توجهــی داشــته اســت، درصــد تولیــد از ظرفیــت آمــاده تمامــی گروه ها به 

جــز نــوع اتمــی بــا کاهــش همــراه بــوده، کــه بــر نیروگاه هــای گازی اثــر آشــکاری داشته اســت.
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ــرکتهای  ــپس ش ــرو و س ــه وزارت نی ــته ب ــرکتهای وابس ــز ش ــروگاه نی ــت نی ــه مالکی ــک ب در تفکی
ــد. ــرق را دارن ــد ب ــرخ خری ــترین ن ــرو بیش ــارج از وزارت نی ــی خ ــی و دولت خصوص

متوسط نرخ خرید برق به تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاه
بیشــترین نــرخ خریــد بــرق بــه تفکیک تکنولــوژی واحــد در بهــار 98 بــه ترتیب مربــوط بــه نیروگاه های 
صنایــع بــزرگ، گازی، ســیکل ترکیبــی، اتمــی، بخــار و ســپس آبــی اســت. همانطورکه در بخشــهای قبل 
مالحظــه شــد، واحدهــای گازی در بهــار 98 ســهم مشــارکت کمتــری را بــه خــود اختصــاص دادنــد کــه 
یکــی از دالیــل آن را می تــوان ســطح نــرخ خریــد بــرق ایــن گــروه دانســت کــه نســبت بــه ســایرین )بــه 

جــز صنایــع کــه نرخهــای تعریــف شــده بــرای ایــن گــروه ذاتــا باالتــر اســت( اختــالف زیــادی دارند.

متوسط نرخ انرژی قابل تولید به تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاه
بیشــترین نــرخ انــرژی قابــل تولیــد1 بــه ترتیــب مربــوط بــه نیروگاه هــای آبــی، ســیکل ترکیبــی، گازی، 

اتمــی، بخــار و ســپس صنایــع بــزرگ اســت..

 تولیدکنندگان بازار برق
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  هبه جز نوع اتمی با کاهش همرراه برود هاهتمامی گرودرصد تولید از ظرفیت آماده   هاستداشتتوجهی 
 .استههای گازی اثر آشکاری داشتکه بر نیروگاه

 تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاهبه  نرخ خرید برقمتوسط 

صرنایع  هرایمربوط به نیروگاهبه ترتیب  98بهار در تکنولوژی واحد  تفکیکبه بیشترین نرخ خرید برق 
 همانطورکه در بخشهای قبل مالحظه شرد بزرگ  گازی  سیکل ترکیبی  اتمی  بخار و سس  آبی است. 

را به خود اختصاص دادند کره یکری از دالیرل آن را سهم مشارکت کمتری  98واحدهای گازی در بهار 
که نسبت به سایرین )به جز صنایع که نرخهرای تعریرف  دانسترید برق این گروه سطح نرخ خ توانمی

 .دندار زیادیشده برای این گروه ذاتا باالتر است( اختالف 

 
 

و سس  شرکتهای خصوصی و دولتی  در تفکیک به مالکیت نیروگاه نیز شرکتهای وابسته به وزارت نیرو
 .رندرا دابرق خارج از وزارت نیرو بیشترین نرخ خرید 
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یسیکل ترکیب گازی آبی بخار اتمی صنایع بزرگ

(ریال بر کیلو وات ساعت)98متوسط نرخ خرید برق به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در بهار 
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 به تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاه متوسط نرخ انرژی قابل تولید

آبی  سیکل ترکیبی  گازی  اتمی  بخار های نیروگاه به ترتیب مربوط به 1بیشترین نرخ انرژی قابل تولید
 است.و سس  صنایع بزرگ 

 
 

                                                           
قردرت عملری "بر  "گرفتن میزان معوقاتنظردرها بدون مبلغ پرداختی به نیروگاه مجموع"از تقسیم نرخ انرژی قابل تولید  1

از آید. برای محاسبه نرخ انرژی قابرل تولیرد واحردهای آبری دست میب "هانیروگاه دربخالص با کسر معامالت خارج از بازار 
 است.شدهاستفاده همین رابطه 
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موضوع ماده 
27

وابسته به 
وزارت نیرو

(ریال بر کیلو وات ساعت)98تفکیک مالکیت واحد در بهار متوسط نرخ خرید برق به 
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سیکل ترکیبی گازی آبی بخار اتمی صنایع بزرگ

(ریال بر کیلو وات ساعت)98متوسط انرژی قابل تولید به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در بهار 
 1-  نــرخ انــرژی قابــل تولیــد از تقســیم »مجمــوع مبلــغ پرداختــی بــه نیروگاه هــا بــدون درنظرگرفتــن میــزان معوقــات« بــر »قــدرت 
عملــی خالــص بــا کســر معامــالت خــارج از بــازار درب نیروگاه هــا« بدســت می آیــد. بــرای محاســبه نــرخ انــرژی قابــل تولیــد واحدهای 

آبــی از همیــن رابطــه اســتفاده شده اســت.
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 اقتصادی فنیبر اساس شاخصهای  هانیروگاهبندی رتبه

فاکتور کلیدی در میان آنها  چندینکننده در بازار برق  ی شرکتهانیروگاهبندی رتبهبرای در این بخش 
به منظور مقایسه بهتر  در انجام رتبه بندی هم تکنولوژی تولید و هرم نروع  .استگرفتهی قرارموردبررس

 مالکیت به طور جداگانه لحاظ شده است.
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(ریال بر کیلووات ساعت)98متوسط نرخ انرژی قابل تولید به تفکیک مالکیت واحد  در بهار 

  تولیدکنندگان بازار برق

12 

 

 به تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاه متوسط نرخ انرژی قابل تولید

آبی  سیکل ترکیبی  گازی  اتمی  بخار های نیروگاه به ترتیب مربوط به 1بیشترین نرخ انرژی قابل تولید
 است.و سس  صنایع بزرگ 
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(ریال بر کیلو وات ساعت)98متوسط انرژی قابل تولید به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در بهار  متوسط نرخ
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رتبه بندی نیروگاه ها بر اساس شاخصهای فنی اقتصادی
ــور  ــن فاکت ــرق، چندی ــازار ب ــرکت کننده در ب ــای ش ــدی نیروگاه ه ــرای رتبه بن ــش ب ــن بخ در ای
ــه  ــام رتب ــر، در انج ــه بهت ــور مقایس ــه منظ ــت. ب ــی قرارگرفته اس ــا موردبررس ــان آنه ــدی در می کلی

ــه لحــاظ شــده اســت. ــه طــور جداگان ــوع مالکیــت ب ــد و هــم ن ــوژی تولی ــدی هــم تکنول بن

رتبه بنــدی بــر اســاس شــاخصهای فنــی اقتصــادی و بــه تفکیــک تکنولــوژی در بهار 98

ضریب اطمیناندرصد آمادگیضریب بهره بردارینرخ انرژی قابل تولید

98
ار 

به

بمپورزاگرسبمپوربمپورگازی
سبالنکنگانجنوب اصفهانمشهد

ایسینحافظشهید کاوهشهید کاوه
خرمشهرجنوب اصفهانسلطانیهزاگرس
گلستانشریعتيزاهدانسلطانیه

گیالنسروقمقمسیکل ترکیبی
زوارهقمشریعتيسرو

 پره سرگناوهخويشیرکوه
نیشابورشیرکوهشوباد خوي

گناوهتابانشیرکوهشوباد 

شهید رجایيشهید منتظريشازندایرانشهربخار
شهید مفتحبعثتشهید منتظريشازند
طوسمشهدمشهدبعثت

شهید منتظريشازندبعثتشهید منتظري
شازندبیستونایرانشهرشهید رجایي

کارون4دزدزدزآبی
گتوندداریانداریانگتوند
دزگتوندگتوندداریان
کارون 3کرخهرودبار لرستانکرخه

مسجد سلیمانرودبار لرستانکرخهکارون4
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رتبه بندی بر اساس شاخصهای فنی و به تفکیک مالکیت در بهار 98

ضریب اطمیناندرصد آمادگیضریب بهره بردارینرخ انرژی قابل تولید

98
ار 

به

خصوصی

سبالنزاگرسقمقم

خرمشهرسروشریعتيسرو

گیالنقمخويشیرکوه

گلستانگناوهشهید منتظريخوي

زوارهشریعتيمشهدمشهد

مادر تخصصی 
تولید نیروی برق 

حرارتی

بمپورکنگانشازندبمپور

ایسینشهید کاوهس ت شهید رجایيشهید کاوه

شهید رجایيایسینبعثتایرانشهر

شهید مفتحبمپوربمپورس ت شهید رجایي

شهید کاوهبعثتایرانشهرشازند

عرضه کنندگان 
وابسته به وزارت 

نیرو

جنوب اصفهانحافظشوباد شوباد 

حافظجنوب اصفهانسمنگانتابان

پره سرتابانجنوب اصفهانجنوب اصفهان

تابانسمنگانتابانسمنگان

شهداي پیروزشوباد پره سرپره سر
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رتبه بندی نیروگاه ها بر اساس سایر شاخصهای فنی و اقتصادی
در ایــن بخــش شــاخصهای دیگــری ماننــد نــرخ انــرژی، ســلب فرصــت و درجــه توفیــق در ظرفیــت کــه به 
ترتیــب، نــرخ و حجــم فــروش انــرژی یــک نیــروگاه را مــورد مطالعــه قــرار می دهنــد و به طــور مســتقیم 
ــد، نیــز به منظــور پایــش رفتــار نیروگاه هــا تعریــف  از رفتارهــای فنــی و اقتصــادی نیــروگاه اثــر می پذیرن
شــده اند. شــاخص آمادگــی و خدمــات جانبــی شــاخصهای دیگری هســتند کــه در ادامــه معرفی می شــوند.

ــق  ــزان توفی ــت و می ــه نیروگاه هاس ــی مقایس ــار اصل ــوان معی ــد به عن ــرژی قابل تولی ــرخ ان ــاخص ن 1- ش
ــا و کســر  ــی پرداختیه ــن شــاخص تمام ــد. در محاســبه ای ــش می ده ــد را نمای ــروگاه در کســب درآم نی

ــده اند. ــاظ ش ــا لح   تولیدکنندگان بازار برقدرآمده

16 

 
 
 

 :گرددمحاسبه می ذیلو برای واحدهای آبی از رابطه 
 
 
 
 

ایرن شروند. لرذا می معرفریواحردهای آبری برخی شاخصهای ویژه جهت بررسی وضعیت در این بخش 
نمایند و از ایرن رو واحدها به جهت شرایط ویژة خود عموماً به صورت انرژی محدود در بازار فعالیت می

ظرفیت عملیاتی آنها از ظرفیت اسمی آنها در طول شبانه روز فاصله معناداری دارد. به همین جهرت در 
 .بهره خواهیم گرفت اتباز مجموع حداکثر انرژی قابل تولید روزانه در محاسشاخصهای واحدهای آبی 

که در بخشهای قبل نیز به تفکیک تکنولوژی و مالکیت به آن  تولیدقابلشاخص آمادگی به ظرفیت  -2
میزان آماده و در دسترس بودن واحدهای نیروگراه و سیاسرتهای ابرراز آمرادگی آن را  پرداخته شد
ژی کسر مجموع حداکثر انر برای واحدهای آبی در مخرج با این تفاوت کهدهد.قرار می موردمطالعه

 شود:روزانه درج می تولیدقابل

 
 
 
اه از تصرمیمات مرکرز از عملکررد نیروگر یریاثرپرذشاخص نرخ انرژی و سلب فرصت که عالوه برر  -3

پذیرد و رتبه باالی نیروگاه در این شاخص به مفهروم فرروش برا قیمرت براالتر می تأثیرراهبری نیز 
 است. 

 
 

 گرفتن معوقاتخالص پرداختی بدون در نظر 
= 

انرژی نرخ شاخص 
 تولیدقابلمقدار انرژی  –در خارج از بازار  شدهمعاملهحجم  تولیدقابل

 خالص پرداختی بدون در نظر گرفتن معوقات
= 

 حداکثر شاخص نرخ
 تولیدقابلانرژی 

 روزانه
 تولیدقابلمجموع حداکثر انرژی 

 مقدار ظرفیت آماده واقعی
= 

شاخص آمادگی به 
 تولیدقابلمقدار انرژی  تولیدقابلظرفیت 

در ایــن بخــش برخــی شــاخصهای ویــژه جهــت بررســی وضعیــت واحدهــای آبــی معرفــی می شــوند. لــذا 
ایــن واحدهــا بــه جهــت شــرایط ویــژة خــود عمومــاً بــه صــورت انــرژی محــدود در بــازار فعالیــت می نمایند 
و از ایــن رو ظرفیــت عملیاتــی آنهــا از ظرفیــت اســمی آنهــا در طــول شــبانه روز فاصلــه معنــاداری دارد. بــه 
همیــن جهــت در شــاخصهای واحدهــای آبــی از مجمــوع حداکثــر انــرژی قابــل تولیــد روزانه در محاســبات 

اســتفاده شــده اســت.
2- شــاخص آمادگــی بــه ظرفیــت قابل تولیــد کــه در بخشــهای قبــل نیز بــه تفکیــک تکنولــوژی و مالکیت 
بــه آن پرداختــه شــد میــزان آمــاده و در دســترس بــودن واحدهــای نیــروگاه و سیاســتهای ابــراز آمادگی آن 
را موردمطالعــه قــرار می دهــد. بــا ایــن تفــاوت کــه بــرای واحدهــای آبــی در مخــرج کســر مجمــوع حداکثــر 

ــه درج می شــود. ــرژی قابل تولیــد روزان ان

  تولیدکنندگان بازار برق
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و برای واحدهای آبی از رابطه ذیل محاسبه می گردد:
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3- شــاخص نــرخ انــرژی و ســلب فرصــت کــه عــالوه بــر اثرپذیــری از عملکــرد نیــروگاه از تصمیمــات 
مرکــز راهبــری نیــز تأثیــر می پذیــرد و رتبــه بــاالی نیــروگاه در ایــن شــاخص بــه مفهــوم فــروش بــا 

قیمــت باالتــر اســت. 
 تولیدکنندگان بازار برق

17 

 
 
 
خالص نیروگاه و سرلب فرصرت  از حاصل تقسیم مجموع کل تولیدشاخص درجه توفیت در ظرفیت  -4

برای واحدهای آبی نیز در مخرج حداکثر  و آیدمیدست بهآن بر مقدار قدرت عملی خالص نیروگاه 
 گردد:واحدهای آبی درج می تولیدقابلانرژی 

 
 
 
 
 
از تقسیم مبلغ دریافتی بابت ارائه خردمات جرانبی برر قردرت عملری  شاخص سهم خدمات جانبی -5

آید که به توانایی نیروگاه در ارائه خدمات کنترل فرکان   تولید و جذب می دستبهخالص نیروگاه 
 تولیردقابلانداز بستگی دارد. برای واحدهای آبی نیز در مخرج حداکثر انرژی توان راکتیو و خود راه

 گردد.روزانه واحدهای آبی درج می
 

 

 
 
 
برای اند و همچنین شدهجداگانه بررسی  صورتبهو  شدهیکتفکی آبی هانیروگاهمقایسه بهتر   منظوربه

اند. در   گرزارش شردهاستانداردشرده صرورتبه  هر یک از شاخصها هانیروگاهمحرمانگی اطالعات  حفظ
 اند.ی دولتی با رنگ زرد نمایش داده شدههانیروگاهی خصوصی با رنگ بنفش و هانیروگاه ذیلجدول 

 مبلغ پرداختی بابت تولید انرژی+ مبلغ پرداختی بابت سلب فرصت
= 

شاخص نرخ انرژی 
 حجم تولید+ حجم سلب فرصت–در خارج از بازار  شدهمعاملهحجم  و سلب فرصت

  نیروگاه + حجم سلب فرصت نیروگاه انرژی حجم تولید 

= 
شاخص درجه 

 ظرفیتتوفیت در 
 هانیروگاه+ حجم کل سلب فرصت  هانیروگاه انرژی حجم تولید کل

  نیروگاه تولیدقابلمقدار انرژی  
 هانیروگاهکل  تولیدقابلمقدار انرژی 

  مجموع مبلغ پرداختی به نیروگاه بابت خدمات جانبی 

= 
از شاخص سهم 
 خدمات جانبی

 نیروگاه تولیدقابلمقدار انرژی 

  بابت خدمات جانبی هانیروگاهمجموع مبلغ پرداختی به کل  

 هانیروگاهکل  تولیدقابلمقدار انرژی  

4- شــاخص درجــه توفیــق در ظرفیــت از حاصــل تقســیم مجمــوع کل تولیــد خالــص نیــروگاه و ســلب 
فرصــت آن بــر مقــدار قــدرت عملــی خالــص نیــروگاه به دســت می آیــد و بــرای واحدهــای آبــی نیــز در 

مخــرج حداکثــر انــرژی قابل تولیــد واحدهــای آبــی درج می گــردد.

 تولیدکنندگان بازار برق
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5- شــاخص ســهم خدمــات جانبــی از تقســیم مبلــغ دریافتــی بابــت ارائــه خدمــات جانبــی بــر قــدرت 
عملــی خالــص نیــروگاه به دســت می آیــد کــه بــه توانایــی نیــروگاه در ارائــه خدمــات کنتــرل فرکانــس، 
تولیــد و جــذب تــوان راکتیــو و خــود راه انــداز بســتگی دارد. بــرای واحدهــای آبــی نیــز در مخــرج حداکثر 
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ــده اند و  ــی  ش ــه بررس ــورت جداگان ــده و به ص ــی تفکیک ش ــای آب ــر، نیروگاه ه ــه بهت ــور مقایس به منظ
همچنیــن بــرای حفــظ محرمانگــی اطالعــات نیروگاه هــا، هر یــک از شــاخصها به صــورت استانداردشــده، 
گــزارش شــده اند. در جــدول ذیــل نیروگاه هــای خصوصــی بــا رنــگ بنفــش و نیروگاه هــای دولتــی بــا 

ــگ زرد نمایــش داده شــده اند. رن
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رتبه بندی نیروگاه های غیرآبی در بهار 98

رتبه بندی نیروگاه های آبی در بهار 98

 تولیدکنندگان بازار برق 

18 

 98بهار در  ی غیرآبیهانیروگاهبندی رتبه

 رتبه
نام 

 نیروگاه

انرژی نرخ 
 تولیدقابل

 نام نیروگاه

آمادگی به 
ظرفیت 

 تولیدقابل

 نام نیروگاه

نرخ انرژی 
و سلب 
 فرصت

 نام نیروگاه

درجه 
توفیق در 

 ظرفیت

 نیروگاهنام 

سهم 
خدمات 

 جانبی

 1 خوی 1 شریعتی 1 کنگان 1 زاگرس 1 بمسور 1

 963/0 زاگرس 1 قم 923/0 ایرانشهر 996/0 سرو 921/0 قم 2

 898/0 سلطانیه 977/0 سرو 887/0 بمسور 989/0 کنگان 879/0 سرو 3

 842/0 جنوب اصفهان 959/0 شیرکوه 842/0 زاهدان 985/0 حافظ 861/0 شیرکوه 4

 840/0 کاشان 949/0 تابان 841/0 مشهد 975/0 قم 840/0 خوی 5

 830/0 شهید کاوه 906/0 گیالن 817/0 رودشور 974/0 جنوب اصفهان 839/0  شوباد 6

 810/0 نیشابور 8930 فارس 783/0 اتمی بوشهر 971/0 گناوه 839/0 مشهد 7

 798/0 فارس 889/0 خوی 771/0 چابهار 968/0 شریعتی 832/0 شهید کاوه 8

 722/0 س ت منتظرقائم 888/0 س ت شهید رجایی 763/0 فارس خلیج 968/0 شهید کاوه 821/0 زاگرس 9

 717/0 بسطامی 883/0 س ت منتظرقائم 739/0 شریعتی 967/0 فردوسی 820/0 شریعتی 10

 توليد كنندگان بازار برق  

 

١٩ 

 ٩٨بهار ي آبي در هانيروگاهبندي رتبه

 نام نيروگاه رتبه
انرژي حداكثر  نرخ

 روزانه توليدقابل
 نام نيروگاه

آمادگي به 

 توليدقابلظرفيت 
 نام نيروگاه

درجه توفيق در 

 ظرفيت
 اهنام نيروگ

سهم خدمات 

 جانبي

 ١ ٤كارون ١ دز ١ دز ١ دز ١

 ٧٩١/٠ شهيد عباسپور ٩٤٢/٠ گتوند ٩٠٦/٠ داريان ٨٣٨/٠ گتوند  ٢

 ٦٥٠/٠ مسجد سليمان ٩١٣/٠ داريان ٩٠٤/٠ گتوند ٧٨٠/٠ داريان  ٣

 ٤١٥/٠ ٣كارون  ٧٩٢/٠ كرخه ٨٨٦/٠ كرخه ٧١٦/٠ كرخه  ٤

 ٣٤٦/٠ دز ٧٧٥/٠ لرستان رودبار ٧٦٢/٠ رودبار لرستان ٦٣٨/٠ ٤كارون  ٥
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مصرف سوخت نیروگاه ها
مجمــوع حجــم ســوخت مصرفــی نیروگاه هــا در بهــار 98 در مقایســه بــا بهــار 97 در نمــودار ذیــل نمایــش 
داده شده اســت. محــور عمــودی در ســمت چــپ برحســب میلیــون مترمکعــب اســت و میــزان حجــم گاز 
مصرفــی را نمایــش می دهــد و محــور عمــودی در ســمت راســت نمــودار برحســب میلیــون لیتــر بــوده و 

حجــم مــازوت و گازوئیــل مصرفــی نیروگاه هــا را نشــان می دهــد.
حجــم گاز مصرفــی در بهــار ســال 98 نســبت بــه ســال قبــل رونــد کاهشــی داشــته و از حــدود 19 میلیون 
متــر مکعــب در ســال 97، بــه 15 میلیــون متــر مکعــب در بهــار 98 رسیده اســت. ایــن درحالیســت کــه 
میــزان انــرژی تولیــدی نیروگاه هــا در بــازه زمانــی موردنظــر نســبت به ســال گذشــته روند افزایشــی داشــته 
کــه افزایــش ســهم مشــارکت نیروگاه هــای آبــی کــه در بخشــهای قبــل بــه آن اشــاره شــد، موجــب کاهش 
تولیــد بــرق توســط نیروگاه هــای حرارتــی و در نتیجــه کاهــش مصــرف ســوخت در بهــار 98 گردیده اســت.

 سوخت

20 

 هانیروگاهمصرف سوخت 

نمرایش  ذیرلدر نمرودار  97بهرار در مقایسره برا  98بهرار در  هرانیروگاهمصرفی سوخت مجموع حجم 
میزان حجم گاز مصررفی و مترمکعب است  یونبرحسب میل چپمحور عمودی در سمت است. شدهداده

و حجرم مرازوت و  برودهنمودار برحسب میلیون لیتر  استردهد و محور عمودی در سمت را نمایش می
 دهد.ها را نشان میگازوئیل مصرفی نیروگاه

میلیرون مترر  19و از حردود  هکاهشی داشتنسبت به سال قبل روند  98حجم گاز مصرفی در بهار سال 
انررژی  این درحالیست که میرزان .استهرسید 98میلیون متر مکعب در بهار  15  به 97مکعب در سال 
افرزایش سرهم  کره هها در بازه زمانی موردنظر نسبت به سال گذشته روند افزایشی داشتتولیدی نیروگاه

تولیرد بررق توسرط  موجرب کراهش  های آبی که در بخشهای قبرل بره آن اشراره شردمشارکت نیروگاه
 .استهگردید 98در بهار سوخت مصرف  های حرارتی و در نتیجه کاهشنیروگاه

 

 هانیروگاهمصرفی  وختهزینه س

ختهای مصرفی نیروگاه ای از میزان ارزش حرارتی هریک از سوبر اساس رابطه  هزینه سوخت معادل گاز
هزینره  نماید.خود پرداخت میاست که نیروگاه برای سوخت مصرفی مبلغی آید و دست میو نرخ آن به
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هزینه سوخت مصرفی نیروگاه ها
ــی  ــک از ســوختهای مصرف ــی هری ــزان ارزش حرارت ــر اســاس رابطــه ای از می ــادل گاز، ب ــه ســوخت مع هزین
ــرای ســوخت مصرفــی خــود پرداخــت  ــرخ آن به دســت می آیــد و مبلغــی اســت کــه نیــروگاه ب نیــروگاه و ن
می نمایــد. هزینــه ســوخت کل نیــز مقــدار واقعــی و تمام شــده ارزش ســوخت مصرفــی اســت کــه از مجمــوع 
حاصل ضــرب حجــم ســوخت مصرفــی در ارزش حرارتــی ســوخت به دســت می آیــد و یــا اینکــه از مجمــوع 
هزینــه ســوخت معــادل گاز بــا میــزان هزینــه مابه التفــاوت ســوخت و جبــران هزینــه ســوخت گاز حاصــل 
می شــود. همچنیــن متوســط نــرخ ســوخت معــادل گاز از تقســیم هزینــه حجــم معــادل ســوخت گاز بــر مقدار 
خالــص انــرژی تحویلــی بــه شــبکه توســط نیروگاه هــای حرارتــی در درب نیــروگاه بدست آمده اســت. متوســط 

نــرخ ســوخت کل نیــز بــه همیــن ترتیــب محاســبه می گــردد.

هزینه برحسب میلیارد ریال و نرخ برحسب ریال بر کیلووات ساعت

بر مبنای قیمت سوخت نیروگاهی که معادل 50 بر اساس نرخ سوخت مبنای سقف بازار که برابر 607 ریال بر مترمکعب است.
ریال بر مترمکعب یا لیتر است.

متوسط نرخ سوخت معادل گاز هزینه سوخت حجم معادل گازعنوان
متوسط نرخ سوخت کل به هزینه سوخت کلبه انرژی تولیدی حرارتی

انرژی تولیدی حرارتی

10,136170/6829/814بهار 98

12,183175/71,00014/4بهار 97

در بهــار 98 بــا افزایــش مشــارکت واحدهــای آبــی در تولیــد بــرق، شــاهد کاهــش هزینه  ســوخت حجــم معادل 
گاز )کــه بــا نــرخ 607 ریــال برمترمکعــب محاســبه می شــود( و یــا هزینــه ســوخت کل )کــه بــا نــرخ 50 ریــال 

بــر متــر مکعــب یــا لیتــر محاســبه می شــود( می باشــیم.

نرخ برحسب ریال بر کیلووات ساعت

متوسط نرخ خرید انرژی از عنوان
نیروگاه های حرارتی

متوسط نرخ خرید برق از نیروگاه های 
حرارتی

متوسط نرخ خرید برق بدون سوخت 
نیروگاه های حرارتی

3 /9376/ 5546/ 306بهار 98

5/ 3537348/ 362بهار 97

همانطورکــه از جــدول قبــل قابــل مالحظه اســت متوســط نــرخ خریــد انــرژی از نیروگاه هــای حرارتــی، 55/8 
ریــال بــر کیلــووات ســاعت کاهــش داشــته کــه ناشــی از کاهــش قیمتهــای پیشــنهادی و پذیرفتــه شــده ایــن 

دســته از نیروگاه هــا نســبت بــه بهــار 97 اســت، کــه در بخشــهای بعــد بــه آن پرداختــه می شــود.



23

نبی
 جا

ات
دم

خ

17

میزان پرداختی به نیروگاه ها بابت ارائه خدمات جانبی
در ایــن بخــش پرداختــی بــه نیروگاه هــا بابــت خدمــات راه انــدازی، تــوان راکتیــو و کنتــرل فرکانــس در 

ــزارش شده اســت. ــار 98 گ به
مبالغ بر حسب میلیارد ریال

مبلغ پرداختی برای ارائه خدمات 
جانبی

بهار 97بهار 98

خرداداردیبهشتفروردینخرداداردیبهشتفروردین

223/1296469/9479/6495/8505/8کنترل فرکانس

63/345/351/653/45963/7توان راکتیو

26/823/126/12/54/24/6خودراه انداز

313/2364/5547/6535/4559574/1مجموع

پرداختــی بابــت خدمــات خــود راه انــدازی در فصــل بهــار 98 افزایــش چشــمگیری نســبت بــه فصــل 
ــداز  ــد خــود راه ان ــه جدی ــی شــدن روی ــه اجرای ــا توجــه ب ــز ب ــر نی ــن ام مشــابه 97 داشته اســت کــه ای
ــدازی صــورت پذیرفــت. مبلــغ  ــا هــدف افزایــش درآمــد خدمــت خــود  راه ان از تاریــخ 1397/04/01 و ب
پرداختــی بابــت ارائــه خدمــات کنتــرل فرکانــس در بهــار 98 نســبت بــه بهــار 97 بــا کاهــش همــراه 
بــود کــه از دالیــل آن افزایــش میــزان کســردرآمد کنتــرل فرکانــس و نیــز کاهــش بهــای پرداختــی بابــت 

ــس می باشــد. ــرل فرکان ــرژی کنت ــی و ان آمادگ

رتبه بندی نیروگاه ها در ارائه خدمات جانبی
در بخــش قبــل نیروگاه هــا طبــق شــاخص خدمات جانبــی در بهــار 98 رتبه بندی شــده اند. حــال وضعیت 
پنــج نیــروگاه برتــر )تمام گروه هــا( در این شــاخص، در هریک از آیتمهای خدمات جانبی بررســی می گردد.

رتبه کل در ارائه خدمات جانبیرتبه توان راکتیورتبه کنترل فرکانسرتبه خودراه اندازتکنولوژینام نیروگاه

15331سیکل ترکیبیخوي

231222گازیزاگرس

232153گازیسلطانیه

234104گازیجنوب اصفهان

233195سیکل ترکیبیکاشان
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نیــروگاه خــوی با کســب رتبــه اول در شــاخص ســهم خدمات جانبــی در ارائــه خدمــات خودراه انــدازی رتبه 1 
و در کنتــرل فرکانــس رتبــه 5 و در تــوان راکتیــو رتبــه 33 را بــه خــود اختصاص داده  اســت. همچنیــن نیروگاه 
زاگــرس در ارائــه خدمــات کنتــرل فرکانــس رتبــه 1 و در کل رتبــه 2 را کســب کــرده اســت. در بحــث تــوان 
راکتیــو نیــروگاه شــیروان در رتبــه اول ارائــه ایــن خدمــت قــرار گرفــت. ولــی همانطــور کــه مالحظه می شــود 
در بیــن نیروگاه هــای جــدول جــای نــدارد. نیروگاه هــای برتــر در شــاخص ارائــه خدمــات جانبــی همگــی در 
ارائــه خدمــت کنتــرل فرکانــس جــز 5 نیــروگاه برتــر بوده انــد. امــا در بحــث تــوان راکتیــو و خودراه انــداز حائــز 
رتبــه نبودنــد. حســب مقــررات فعلــی، پرداختــی بابــت کنتــرل فرکانــس بــا ســایر خدمــات جانبــی تفــاوت 
چشــمگیری دارد. همانطــور کــه مالحظــه می شــود بــه دلیــل تفاوت فاحــش پرداختــی بابت کنتــرل فرکانس 
نیروگاه هایــی کــه در خدمــات جانبــی حائــز رتبــه برتــر شــده اند در کنتــرل فرکانــس نیــز رتبــه بســیار باالیی 

ــته اند. داش
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HHI 1 شاخص سنجش تمرکز بازار برق
شــاخص تمرکــز HHI یــک از ابزارهــای ســنجش میــزان قــدرت بــازار اســت کــه در ادامه فرمول محاســبه 

ایــن شــاخص آورده شده اســت:

 رقابت پذیری در بازار برق

25 

 1HHIبازار برقتمرکز  سنجش شاخص

در ادامه فرمرول محاسربه ایرن یک از ابزارهای سنجش میزان قدرت بازار است که  HHIشاخص تمرکز 
 است:شدهشاخص آورده

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =∑(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑇𝑇
)
2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 <  امi بنگاه: میزان تولید 𝑃𝑃𝑖𝑖  رقابت باال 0.01

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 <  بنگاه: میزان تولید کل 𝑃𝑃𝑇𝑇  بازار نامتمرکز 0.1

0.1 < 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 < متمرکز نسبتاًبازار  0.18   𝑁𝑁 :دکنندگانیتعداد تول 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 > متمرکز شدتبهبازار  0.18   
 

 HHIپرذیری شاخص رقابت است.شدهدر ادامه نمایش داده 97و  98در فصل بهار  HHIشاخص نمودار 
 031/0و  034/0  050/0مقرادیر  دارای بره ترتیرب 98یبهشت و خرداد سرال دی فروردین  ارهاهدر ما

داشته که نشان از کراهش  ی فروردین تا خرداد روند رو به کاهشهاهاین شاخص در گذر از ما باشد. می
گذشرته ی مشرابه سرال هراهاین شاخص در مقایسه با مادر بازار برق است و این درحالیست که  تمرکز

خررداد  ی اردیبهشرت وهاهکه این میزان افزایش در فروردین ماه قابل توجه و در مااست. افزایش داشته
تولید واحدهای آبی در فروردین ماه دانست. در حالت  سهمتوان در افزایش جزیی است که علت آنرا می

کمترر از  HHIدهنده نامتمرکز برودن برازار بررق ایرران اسرت و چنانچره مقردار مقادیر فوق نشانکلی 
 خواهیم بود. بازار با رقابت باالگردد  شاهد 01/0

                                                           
1 Herfindahl Hirschman Index 

نمــودار شــاخص HHI در فصــل بهــار 98 و 97 در ادامــه نمایــش داده شده اســت. شــاخص 
ــب دارای  ــه ترتی ــال 98 ب ــرداد س ــت و خ ــن، اردیبهش ــای فروردی ــری HHI در ماه ه رقابت پذی
ــا  ــن ت ــای فروردی ــذر از ماه ه ــاخص در گ ــن ش ــد.  ای ــر 0/050، 0/034 و 0/031 می باش مقادی
ــن  ــرق اســت و ای ــازار ب ــز در ب ــش تمرک ــه نشــان از کاه ــته ک ــش داش ــه کاه ــد رو ب ــرداد رون خ
درحالیســت کــه ایــن شــاخص در مقایســه بــا ماه هــای مشــابه ســال گذشــته افزایــش داشته اســت. 
کــه ایــن میــزان افزایــش در فروردیــن مــاه قابــل توجــه و در ماه هــای اردیبهشــت و خــرداد جزیــی 
اســت کــه علــت آنــرا می تــوان در افزایــش ســهم تولیــد واحدهــای آبــی در فروردیــن مــاه دانســت. 
ــران اســت و چنانچــه  ــرق ای ــازار ب ــودن ب ــوق نشــان دهنده نامتمرکــز ب ــر ف ــی مقادی ــت کل در حال

ــود. ــاال خواهیــم ب ــت ب ــا رقاب ــازار ب  رقابت پذیری در بازار برق مقــدار HHI کمتــر از 0/01گــردد، شــاهد ب

26 

 
 

 1ORMORبازار برق  یریپذرقابت سنجش شاخص

یکی از وظایف مهم واحدهای پایش در اکثر بازارهای برق مطررح دنیرا بررسری رفترار پیشرنهاد قیمرت 
. به همین منظور در مجموعه برازار استبازیگران بازار برق و میزان موفقیت آنها در برنامه آرایش تولید 

یاق فروشرندگان برازار بره کسرب است که میرزان اشرتاستفاده شده ORMORاز شاخص  نیز برق ایران
نزدیکی قیمرت  دهندهنشانباشد  یکنزدچه این شاخص به عدد یک  هر. دهدنشان میرا درآمد بیشتر 

 دهد.را نشان می ORMOR محاسبه شاخصرابطه ذیل نحوه . پیشنهادی به سقف قیمت بازار است

𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑖𝑖 =
 ∫ 𝜋𝜋_𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑝𝑝)𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑝𝑝𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

0
𝜋𝜋𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 ∗ (𝑃𝑃𝑑𝑑𝑂𝑂𝑃𝑃𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖) 

𝜋𝜋_𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂(𝑝𝑝)𝑖𝑖 تابع پیشنهاد قیمت مجموع واحدهای نیروگاهی مالک :iام 
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑂𝑂𝑃𝑃𝑖𝑖 ابراز واحدهای نیروگاهی مالک قابلیت : مجموعiام 

:𝜋𝜋𝐶𝐶𝐶𝐶𝑃𝑃 سقف قیمت بازار 
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖 به واحدهای نیروگاهی مالک برق خارج از بازار  شدهداده: مجموع حجم معامالت تخصیصiام 

                                                           
1 Offeredable Revenue to Maximum Offeredable Revenue 
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 ORMOR 1 شاخص سنجش رقابت پذیری بازار برق
یکــی از وظایــف مهــم واحدهــای پایــش در اکثــر بازارهــای بــرق مطــرح دنیــا بررســی رفتار پیشــنهاد 
ــه همیــن  ــرق و میــزان موفقیــت آنهــا در برنامــه آرایــش تولیــد اســت. ب ــازار ب قیمــت بازیگــران ب
منظــور در مجموعــه بــازار بــرق ایــران نیــز از شــاخص ORMOR اســتفاده شده اســت کــه میــزان 
اشــتیاق فروشــندگان بــازار بــه کســب درآمــد بیشــتر را نشــان می دهــد. هــر چــه ایــن شــاخص بــه 
عــدد یــک نزدیــک باشــد نشــان دهنده نزدیکــی قیمــت پیشــنهادی بــه ســقف قیمــت بــازار اســت. 

رابطــه ذیــل نحــوه محاســبه شــاخص ORMOR را نشــان می دهــد.

 رقابت پذیری در بازار برق 
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ــا توجــه  در ادامــه به منظــور پایــش رفتــار فروشــندگان و حفــظ امانــت در اطالعــات آنهــا صرفــا ب
بــه نــوع تکنولــوژی تولیــد بــرق و نــوع مالکیــت نیروگاه هــا گزارشــی از وضعیــت ایــن شــاخص ارائــه 

شده  اســت.

 رقابت پذیری در بازار برق
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 نمود:توان به موارد ذیل اشاره با توجه به نمودار فوق می
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97فروردین  97اردیبهشت  97خرداد 

با توجه به نمودار فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
1- عمومــاً تکنولوژیهــای مختلــف نیروگاهــی در ماه هــای مختلــف بهــار ســال 98 نســبت بــه ماه هــای 

مشــابه بهــار ســال 97 قیمتهــای پایین تــری پیشــنهاد داده انــد. 
2- بیشــترین اختــالف قیمت دهــی در میــان دو ســال متوالــی، در مــورد نیروگاه هــای آبــی اســت کــه 
ایــن امــر بــا شــدت بیشــتری در ماه هــای فروردیــن و اردیبهشــت قابــل مشاهده اســت و قیمــت ارائــه 
شــده در ایــن دو مــاه در ســال 98 بــه میــزان چشــمگیری کمتــر از مــدت مشــابه ســال 97 اســت. کــه 
ایــن امــر متاثــر از شــرایط بــارش در زمســتان 97 و بهــار 98 اســت. لــذا اینکــه طبــق روال ماه هــای 
گذشــته نیروگاه هــای آبــی بــا اختــالف و بــا برآینــد قیمتهــای باالتــر نســبت بــه ســایر تکنولوژیهــا در 

بــازار حضــور داشته باشــند، در فروردیــن و اردیبهشــت 98 تغییــر کرده اســت.
3- در حالــت کلــی پراکندگــی قیمــت در میــان تکنولوزیهــای مختلــف در فروردیــن هــر ســال نســبت 
ــت  ــش قیم ــه کاه ــه ب ــا توج ــی ب ــن پراکندگ ــه ای ــورد ک ــه چشــم می خ ــا بیشــتر ب ــایر ماه ه ــه س ب

ــه ســال گذشــته کاهــش داشته اســت. ــی نســبت ب ــای آب پیشــنهادی نیروگاه ه
ــد قیمــت پیشــنهادی  ــی در برآین ــی دســته ها شــاهد یکنواخت ــان تمام 4- در اردیبهشــت 97 در می

ــر شده اســت. ــه در اردیبهشــت 98 دســتخوش تغیی ــم ک بودی
ــی در قیمــت پیشــنهادی  ــل توجه ــش قاب ــا افزای ــا اردیبهشــت ب ــن ت ــاه فروردی ــار 97 از م 5- در به
روبــرو هســتیم کــه ایــن جهــش در بهــار 98 دیــده نمی شــود و حتــی در تکنولــوژی گازی بــا کاهــش 

همــراه اســت.
6- از مــاه فروردیــن تــا خــرداد در بهــار 98 همگــی تکنولوژیهــا قیمتهــای پیشــنهادی خــود را افزایــش 
داده انــد کــه در مــورد نیروگاه هــای گازی ایــن مــورد معکــوس اســت. شــایان ذکــر اســت کــه در ایــن 
ــه بهــار 97 کاهــش 13 درصــدی  ــرق نســبت ب دوره ســهم مشــارکت نیروگاه هــای گازی در تولیــد ب

داشته اســت. 
در ادامه این شاخص به تفکیک مالکیت نیروگاه ها ارائه و بررسی شده است.
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 توان به موارد ذیل اشاره نمود:می شودچنانکه مالحظه می باالبا توجه به نمودارهای 

ی مشرابه سرال قبرل برا کراهش روبررو هراهنسبت به ما 98برآیند قیمتهای پیشنهاد شده در بهار  -1
 مالحظه گردید. به تفکیک تکنولوژی نیز ORMORند که این امر با توجه به شاخص ابوده
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خصوصی دولتی خارج از 
وزارت نیرو
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تولیدنیروی 
برق حرارتی

موضوع ماده 
27
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98به تفکیک مالکیت نیروگاه در بهار ORMORشاخص 

98فروردین  98اردیبهشت  98خرداد 
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خصوصی دولتی خارج از 
وزارت نیرو
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آب ایران

تولیدنیروی 
برق حرارتی

موضوع ماده 
27

وابسته به 
وزارت نیرو
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R
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97به تفکیک مالکیت نیروگاه در بهار ORMORشاخص

97فروردین  97اردیبهشت  97خرداد 

با توجه به نمودارهای باال چنانکه مالحظه می شود می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ــا  ــل ب ــال قب ــای مشــابه س ــه ماه ه ــار 98 نســبت ب ــای پیشــنهاد شــده در به ــد قیمته 1- برآین
کاهــش روبــرو بوده انــد کــه ایــن امــر بــا توجــه بــه شــاخص ORMOR بــه تفکیــک تکنولــوژی 

نیــز مالحظــه گردیــد.
ــا ماه هــای مشــابه مرتبــط بــا واحدهــای  2-  بیشــترین تغییــر در شــاخص مذکــور در مقایســه ب

نیروگاهــی متعلــق بــه شــرکتهاي زیــر مجموعــه مدیریــت منابــع آب ایــران اســت.
3- تمامــی شــرکتها در گــذر از مــاه فروردیــن تــا خــرداد برآینــد قیمتهــای پیشــنهاد شــده خــود 

را افزایــش داده انــد.
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بررسی فراوانی قیمتهای پیشنهادی و پذیرفته شده انرژی در بازار برق
ــزان  ــاس می ــر اس ــی، ب ــای نیروگاه ــده1  واحده ــت پذیرفته ش ــنهادی و قیم ــت پیش ــی قیم فراوان
ــل  ــرژی پیشــنهادی و پذیرفته شــده در بازه هــای مختلــف قیمتــی در بهــار 98 در نمودارهــای ذی ان
نمایــش داده شده اســت. محــور عمــودی بیانگــر درصــد انــرژی اســت کــه در بــازه قیمتــی موردنظــر 
ــر  ــف )ب ــی مختل ــای قیمت ــر بازه ه ــی بیانگ ــده اند و محــور افق ــه ش ــا پذیرفت ــده ی پیشــنهاد داده ش

حســب ریــال بــر کیلــووات ســاعت( اســت.

 رقابت پذیری در بازار برق 

30 

ی مشرابه مررتبط برا واحردهای نیروگراهی هراهما برامقایسه در شاخص مذکور در  بیشترین تغییر  -2
 است. شرکتهای زیر مجموعه مدیریت منابع آب ایرانمتعلت به 

خرود را افرزایش  برآیند قیمتهرای پیشرنهاد شردهتمامی شرکتها در گذر از ماه فروردین تا خرداد  -3
 اند.داده

 برق در بازارانرژی  دهشرفتهیپذ پیشنهادی و نی قیمتهایبررسی فراوا

پیشرنهادی  انرژیبر اساس میزان   واحدهای نیروگاهی 1شدهوانی قیمت پیشنهادی و قیمت پذیرفتهافر
اسرت. محرور شدهنمرایش داده ذیلدر نمودارهای  98بهار  دری مختلف قیمتی هاهدر باز شدهیرفتهپذو 

اند و یشنهاد داده شرده یرا پذیرفتره شردهپ موردنظرکه در بازه قیمتی  استانرژی عمودی بیانگر درصد 
 است. مختلف )بر حسب ریال بر کیلووات ساعت( ی قیمتیهاهمحور افقی بیانگر باز

 
 

 تاثیرگرذارترین مسرهله در تغییررگردد  با بررسی نمودار فوق و دو نمودار دیگر که در ادامه مالحظه می
خررداد بره که این تغییرات از مراه فرروردین ترا  باشدکنندگان میمصرفتقاضای میزان  فراوانی قیمتها 

قیمتهرای   . در این فصل با افزایش میزان تقاضا در هر ماه نسربت بره مراه گذشرتهاستوضوح مشخص 
 رو به افزایش هستند.و پذیرفته شده  یپیشنهاد

                                                           
 .اقتصادیش اقتصادی و آرایش فنیشده در آراییرفتهپذقیمت  1
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98درصد فراوانی قیمتهای پیشنهادی و پذیرفته شده در فروردین 

فراوانی قیمت پیشنهادی فراوانی قیمت پذیرفته شده

بــا بررســی نمــودار فــوق و دو نمــودار دیگــر کــه در ادامــه مالحظــه می گــردد، تاثیرگذارتریــن مســئله 
ــاه  ــرات از م ــن تغیی ــه ای ــدگان می باشــد ک ــزان تقاضــای مصرف کنن ــا، می ــی قیمته ــر فراوان در تغیی
فروردیــن تــا خــرداد بــه وضــوح مشــخص اســت. در ایــن فصــل بــا افزایــش میــزان تقاضــا در هــر مــاه 

 رقابت پذیری در بازار برقنســبت بــه مــاه گذشــته، قیمتهــای پیشــنهادی و پذیرفتــه شــده رو بــه افزایــش هســتند.

31 

 
 

 
 

ی آمراری شرده شاخصرهادر ادامه به منظور تحلیل بیشتر تغییر رفترار قیمتهرای پیشرنهادی و پذیرفته
ای این شاخصه که استمیانگین و انحراف معیار در دو سال مورد نظر محاسبه و مورد بررسی قرارگرفته

 است.شدهآماری در جدول زیر نمایش داده
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98درصد فراوانی قیمتهای پیشنهادی و پذیرفته شده در اردیبهشت 

فراوانی قیمت پیشنهادی فراوانی قیمت پذیرفته شده
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98درصد فراوانی قیمتهای پیشنهادی و پذیرفته شده در خرداد 

فراوانی قیمت پیشنهادی فراوانی قیمت پذیرفته شده

 1-   قیمت پذیرفته شده در آرایش اقتصادی و آرایش فنی اقتصادی.
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ی آمراری شرده شاخصرهادر ادامه به منظور تحلیل بیشتر تغییر رفترار قیمتهرای پیشرنهادی و پذیرفته
ای این شاخصه که استمیانگین و انحراف معیار در دو سال مورد نظر محاسبه و مورد بررسی قرارگرفته

 است.شدهآماری در جدول زیر نمایش داده

%

5%
10%
15%
20%
25%
30%

نی
راوا

د ف
رص

د

98درصد فراوانی قیمتهای پیشنهادی و پذیرفته شده در اردیبهشت 

فراوانی قیمت پیشنهادی فراوانی قیمت پذیرفته شده
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98درصد فراوانی قیمتهای پیشنهادی و پذیرفته شده در خرداد 

فراوانی قیمت پیشنهادی فراوانی قیمت پذیرفته شده

در ادامــه بــه منظــور تحلیــل بیشــتر تغییــر رفتــار قیمتهــای پیشــنهادی و پذیرفته شــده شــاخصهای 
آمــاری میانگیــن و انحــراف معیــار در دو ســال مــورد نظــر محاســبه و مــورد بررســی قرارگرفته اســت که 

ایــن شــاخصهای آمــاری در جــدول زیــر نمایــش داده شده اســت.
مقادیر برحسب ریال بر کیلووات ساعت

عنوان
بهار 97بهار 98

خرداداردیبهشتفروردینخرداداردیبهشتفروردین

7/ 7370/ 1378/ 5299/ 9324/ 1288/ 265متوسط قیمت پیشنهادی

7/ 170/ 681/ 578/ 347/ 157/ 83انحراف معیار قیمت پیشنهادی

7/ 4367/ 6374/ 1265/ 6315/ 1267/ 229متوسط قیمت پذیرفته شده

1/ 559/ 989/ 170/ 747/ 965/ 88انحراف معیار قیمت پذیرفته شده

 تفاضل متوسط قیمت پیشنهادی از 
33/ 54/ 433/ 39/ 3621متوسط قیمت پذیرفته شده 

از جدول فوق موارد زیر قابل مالحظه است:
ــدا  ــه بهارگذشــته کاهــش پی ــار 98 نســبت ب 1- متوســط قیمــت پیشــنهادی و پذیرفته شــده در به
کرده اســت. از جملــه دالیــل مهــم ایــن اتفــاق می  تــوان بــه افزایــش تولیــد منابــع  آبــی اشــاره نمــود. 
میــزان تولیــد ایــن واحدهــا در بهــار 97 در حــدود 2 میلیــون مــگاوات ســاعت بــود کــه در بهــار 98 بــه 

حــدود 12 میلیــون مــگاوات ســاعت رســید.
2- انحراف معیار قیمت پیشــنهادی و پذیرفته شــده در فروردین 98 نســبت به فروردین 97 افزایشی است 
در حالیکه در ســایر ماه ها کاهشــی است. که نشــان دهنده افزایش پراکندگی قیمتها در فروردین 98 است.

3- وضعیــت انحــراف معیــار قیمــت پیشــنهادی و پذیرفتــه شــده در بهــار 98 از فروردین تا خــرداد رو به 
بهبــود و کاهــش اســت و فروشــندگان بــرای پذیرفته شــدن در برنامــه آرایــش تولیــد بــا دقــت باالتــری 

پیشــنهاد قیمــت ارائــه داده انــد. کــه ایــن رونــد در بهــار 97 دیــده نمی شــود.
4- تفاضــل متوســط قیمت پیشــنهادی از متوســط قیمــت پذیرفته شــده در فروردین 98 بزرگتر از ســایر 
ماه هاســت که نشــاندهنده پاییــن بودن نرخ انــرژی از میزان مورد انتظــار تولیدکنندگان در این ماه اســت.
5- در حالــت کلــی بــا گــذر از فروردیــن تــا خــرداد 98 تفاضــل متوســط قیمــت پیشــنهادی و متوســط 

قیمــت پذیرفته شــده کاهــش قابــل توجهــی دارد. 
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مصرف برق در بهار 98
مجمــوع مقــدار انــرژی مصرفــی تمامــی شــرکتهای خریــدار بــه شــرح ذیــل اســت. همانطــور کــه مالحظــه 

می گــردد مقــدار انــرژی مصرفــی در محــل مصــرف بــا افزایــش همــراه اســت1 .

مقادیر برحسب میلیون کیلووات ساعت

انرژی مصرفی درنقطه عنوان
مرجع شبکه

انرژی مصرفی در محل 
آزمون مصرف معامالت خارج از بازارمصرف

خریداران
میزان ارسال برون 

مرزی

74,31975,9522,6274,7451,738بهار 98

75,58975,7196,4304,3452,077بهار 97

مجمــوع بهــای فــروش بــرق در ایــن فصــل حــدود 48 هــزار میلیــارد ریــال بــوده کــه بــه تفکیــک هزینــه 
انــرژی، خدمــات جانبــی، تــوان راکتیــو و اســتفاده از شــبکه انتقــال در جــدول ذیــل آمده اســت.

مبالغ برحسب میلیارد ریال

سال97 سال98عنوان

33,41034,229هزینه تأمین انرژی خریداران

160176هزینه مصرف توان راکتیو

4,1843,109هزینه خدمات جانبی غیر راکتیو

9,0708,839هزینه استفاده از شبکه انتقال

541399هزینه اضافه پرداخت آزمون مصرف

541399هزینه تشویق آزمون مصرف

1,080872هزینه مبادالت برون مرزی

00معوقات پرداختی خریداران

همانطورکــه در جــدول فــوق مشــاهده می شــود بــا وجــود کاهــش مبــادالت بــرون مــرزی هزینــه مبــادالت 
بــرون مــرزی نســبت بــه ســال قبــل افزایــش یافته اســت کــه علــت آن افزایــش نــرخ جبــران مبــادالت برون 

مــرزی از 420 بــه 664/44 ریــال بــر کیلــووات ســاعت می باشــد.
میــزان قطعــی باالدســت در بهــار 98 نزدیــک بــه 82 میلیــون کیلــووات ســاعت بــود کــه ایــن رقــم در مدت 
مشــابه ســال گذشــته 72 میلیــون کیلــووات ســاعت بــود. همچنیــن نــرخ انــرژی مصرفــی و متوســط نــرخ 

فــروش بــرق بــه خریــداران در بهــار 98 بــه شــرح ذیــل اســت.

نرخها بر حسب ریال بر کیلووات ساعت و در نقطه مرجع شبکه

بهار 97بهار 98عنوان

7/ 8494/ 465نرخ انرژی مصرفی2 ) قابل مقایسه با بورس(

6/ 9682/ 667متوسط نرخ فروش برق به خریداران

1-  بــا توجــه بــه نحــوه اعمــال ضریــب اصالحــی در انــرژی مصرفــی در نقطــه مرجــع شــبکه در بهــار 98، موجــب کاهــش این رقم نســبت 
بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته شده اســت. 

2-  نــرخ انــرژی مصرفــی در نقطــه مرجــع شــبکه شــامل نــرخ انــرژی خریــداران، نرخ ســلب فرصــت خریــداران و نــرخ آمادگی ســهم تولید 
خریــداران می باشــد.



برق
زار 

ن با
دارا

خری

27

نرخ انرژی مصرفی در نقطه مرجع شبکه، به تفکیک آیتمهای مختلف به شرح جدول ذیل است.
نرخها برحسب ریال بر کیلووات ساعت و در نقطه مرجع شبکه

بهار 97بهار 98عنوان
7/ 7354 /296متوسط نرخ انرژی1

5/ 113/ 10متوسط نرخ سلب فرصت خریداران 

5/ 9126/ 158متوسط نرخ آمادگی سهم تولید خریداران 

1-   منظــور از نــرخ انــرژی رابطــه 32 »دســتورالعمل اجرایــی بــازار روز فــروش در نقطــه مرجــع شــبکه« بــدون درنظرگرفتــن هزینه ســلب 
فرصــت و هزینــه آمادگــی ســهم تولیــد خریــداران می باشــد.
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متوسط نرخ فروش برق به خریدران درب شرکت و به تفکیک وضعیت بار
متوسط نرخ فروش برق درب شرکت و به تفکیک وضعیت بار در بهار 98 به شرح زیر می باشد.

نرخها بر حسب ریال بر کیلووات ساعت و درب شرکت خریدار

بهار 97بهار 98وضعیت بار

6/ 2611 /600کم باری

3/ 681/5710میان باری

789/8751پر باری

5/ 673/6688متوسط نرخ فروش برق

متوســط نــرخ فــروش بــرق بــه خریــداران عــالوه بــر نــرخ انــرژی شــامل نرخهایــی همچــون تــوان راکتیــو، 
خدمــات انتقــال ســمت خریــداران، خدمــات جانبــی و معوقــات می باشــد.

بررسی وضعیت بار واقعی و پیش بینی شده خریداران
ــط  ــده توس ــی ش ــار پیش بین ــزان ب ــبکه و می ــار ش ــزان ب ــن می ــه ای بی ــد مقایس ــل رون ــی ذی منحن
ــدون اعمــال خاموشــیهای مــورد تاییــد باالدســت و تغییــرات مصــرف ناشــی از تغییــر  ــداران )ب خری
ــا آمده اســت  ــه در نموداره ــد. همانطــور ک ــار 98 نشــان می ده ــف به ــای مختل ــس( را در ماه ه فرکان
ــت  ــزان دق ــان دهنده می ــدار نش ــرکتهای خری ــده ش ــار پیش بینی ش ــی و ب ــار مصرف ــن ب ــالف بی اخت
آنهــا در امــر پیش بینــی بــار می باشــد. بــه جهــت ســهولت در نمایــش ســاعتهای هــر مــاه، متوســط 
ــرای 24 ســاعت رســم شده اســت.  ــه شــده و نمــودار ب ــف درنظرگرفت هــر ســاعت در روزهــای مختل

ــد. ــن می باش ــا از میانگی ــی داده ه ــزان پراکندگ ــان دهنده می ــا نش ــن داده ه ــار ای ــراف از معی انح
 خریداران بازار برق

36 
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98منحنی میانگین وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در فروردین 

متوسط مقدار انرژی مصرفی خریداران متوسط مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

25.851:خریدارانبینی نیاز مصرف میانگین مقدار پیش

26.004: میانگین مقدار انرژی مصرفی خریداران
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98منحنی وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در اردیبهشت 

متوسط مقدار انرژی مصرفی خریداران متوسط مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

33.209: خریدارانمیانگین مقدار انرژی مصرفی

32.489:میانگین مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران
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 خریداران بازار برق
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98منحنی میانگین وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در فروردین 

متوسط مقدار انرژی مصرفی خریداران متوسط مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

25.851:خریدارانبینی نیاز مصرف میانگین مقدار پیش

26.004: میانگین مقدار انرژی مصرفی خریداران
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98منحنی وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در اردیبهشت 

متوسط مقدار انرژی مصرفی خریداران متوسط مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

33.209: خریدارانمیانگین مقدار انرژی مصرفی

32.489:میانگین مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

 خریداران بازار برق

37 

 

 خریداران بینی نیاز مصرفشاخص موفقیت در پیش

معیراری بررای شود که تعریف می ذیلخریداران طبت رابطه نیاز مصرف بینی شاخص موفقیت در پیش
 دهنده ایرننشرانو در حقیقت  است بینی نیاز مصرفدر زمینه پیشعملکرد شرکتهای خریدار  سنجش

جبرران بینری نیراز مصررف ی خریرداران از محرل مبلرغ تشرویت پیشهاهاست که چند درصد از هزینر
ی پرداختری آنهرا افرزایش هاهبینری نیراز مصررف هزینرپیشاست و یا به دلیرل عردم موفقیرت در شده
 است.یافته

100 × (
تشویت  (ریال)  − جریمه (ریال)

مجموع هزینه   (ریال)
 بینی نیاز مصرفیشپشاخص موفقیت در  = (

بنردی رتبه 98بهار در  ایو سس  شرکتهای برق منطقه عشرکتهای توزی این شاخص بر اساسدر ادامه 
 اند.شده
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98منحنی وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در خرداد 

متوسط مقدار انرژی مصرفی خریداران متوسط مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

42.873:خریدارانمیانگین مقدار انرژی مصرفی

41.115: میانگین مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران
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شاخص موفقیت در پیش بینی نیاز مصرف خریداران 
شــاخص موفقیــت در پیش بینــی نیــاز مصــرف خریــداران طبــق رابطــه ذیــل تعریــف می شــود کــه معیاری 
ــاز مصــرف اســت و در حقیقــت  ــی نی ــه پیش بین ــدار در زمین ــرای ســنجش عملکــرد شــرکتهای خری ب
نشــان دهنده ایــن اســت کــه چنــد درصــد از هزینه هــای خریــداران از محــل مبلــغ تشــویق پیش بینــی 
نیــاز مصــرف جبــران شده اســت و یــا بــه دلیــل عــدم موفقیــت در پیش بینــی نیــاز مصــرف هزینه هــای 

پرداختــی آنهــا افزایــش یافته اســت.

 خریداران بازار برق

37 

 

 خریداران بینی نیاز مصرفشاخص موفقیت در پیش

معیراری بررای شود که تعریف می ذیلخریداران طبت رابطه نیاز مصرف بینی شاخص موفقیت در پیش
 دهنده ایرننشرانو در حقیقت  است بینی نیاز مصرفدر زمینه پیشعملکرد شرکتهای خریدار  سنجش

جبرران بینری نیراز مصررف ی خریرداران از محرل مبلرغ تشرویت پیشهاهاست که چند درصد از هزینر
ی پرداختری آنهرا افرزایش هاهبینری نیراز مصررف هزینرپیشاست و یا به دلیرل عردم موفقیرت در شده
 است.یافته

100 × (
تشویت  (ریال)  − جریمه (ریال)

مجموع هزینه   (ریال)
 بینی نیاز مصرفیشپشاخص موفقیت در  = (

بنردی رتبه 98بهار در  ایو سس  شرکتهای برق منطقه عشرکتهای توزی این شاخص بر اساسدر ادامه 
 اند.شده

32,000
34,000
36,000
38,000
40,000
42,000
44,000
46,000
48,000
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ت 
ساع

ت 
گاوا

م

98منحنی وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در خرداد 

متوسط مقدار انرژی مصرفی خریداران متوسط مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

42.873:خریدارانمیانگین مقدار انرژی مصرفی

41.115: میانگین مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

1- شرکتهای توزیع
شاخص موفقیت در پیش بینی نیاز مصرفنام شرکت توزیع نیروی برقرتبهماه

98
ن 

ودی
فر

054/ 0توزیع نیروی برق استان قزوین1

0371/ 0توزیع نیروی برق استان قم2

037/ 0توزیع نیروی برق استان زنجان3

031/ 0توزیع نیروی برق شهرستان مشهد4

03/ 0توزیع نیروی برق آذربایجان غربی5

98
ت 

هش
دیب

ار

024/ 0توزیع نیروی برق استان قزوین1

023/ 0توزیع نیروی برق استان زنجان2

022/ 0توزیع نیروی برق استان تهران3

0215/ 0توزیع نیروی برق استان قم4

021/ 0توزیع نیروی برق استان یزد5
98

اد 
رد

خ

023/ 0توزیع نیروی برق استان زنجان1

02/ 0توزیع نیروی برق استان همدان2

0178/ 0توزیع نیروی برق استان قزوین3

0177/ 0توزیع نیروی برق استان یزد4

017/ 0توزیع نیروی برق استان قم5
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شرکتهای برق منطقه ای  -2 
شاخص موفقیت در پیش بینی نیاز مصرفنام شرکت برق منطقه ایرتبهماه

98
ن 

ودی
فر

018/ 0برق منطقه اي باختر1

004/ 0برق منطقه اي یزد2

007/ 0 -برق منطقه اي هرمزگان3

009/ 0 -برق منطقه اي سمنان4

014/ 0 -برق منطقه اي زنجان5

98
ت 

هش
دیب

ار

006/ 0برق منطقه اي باختر1

004/ 0برق منطقه اي یزد2

007/ 0 -برق منطقه اي سیستان و بلوچستان3

009/ 0 -برق منطقه اي تهران4

01/ 0 -برق منطقه اي زنجان5

98
اد 

رد
خ

007/ 0برق منطقه اي یزد1

0012/ 0برق منطقه اي باختر2

0009/ 0 -برق منطقه اي تهران3

001/ 0 -برق منطقه اي سیستان و بلوچستان4

0014/ 0 -برق منطقه اي زنجان5

شاخص درصد خرید خارج از بازار عمده فروشی برق
شــاخص ســهم معامــالت خــارج از بــازار عمــده فروشــی بــرق مطابــق رابطــه ذیــل، معیــاری اســت برای 
بررســی عملکــرد شــرکتهای خریــدار در زمینــه انجــام معامــالت خــارج از بــازار عمــده فروشــی بــرق، 
بــر اســاس ایــن شــاخص میــزان انــرژی تأمیــن شــده از طریــق معامــالت خــارج از بــازار عمده فروشــی 

بــرق نســبت بــه کل مصــرف شــرکت خریــدار ســنجیده می شــود.

 خریداران بازار برق

39 

 ایشرکتهای برق منطقه -2

 بینی نیاز مصرفموفقیت در پیششاخص  اینام شرکت برق منطقه رتبه ماه

ین
رود

ف
 

98 

 018/0 باخترای برق منطقه 1

 004/0 یزدای برق منطقه 2

 -007/0 هرمزگانای برق منطقه 3

 -009/0 سمنانای برق منطقه 4

 -014/0 زنجانای برق منطقه 5

ت 
هش

دیب
ار

98 

 006/0 باخترای برق منطقه 1

 004/0 یزدای برق منطقه 2

 -007/0 سیستان و بلوچستانای برق منطقه 3

 -009/0 تهرانای برق منطقه 4

 -01/0 زنجانای برق منطقه 5

داد 
خر

98 

 007/0 یزدای برق منطقه 1

 0012/0 باخترای برق منطقه 2

 -0009/0 تهرانای برق منطقه 3

 -001/0 سیستان و بلوچستانای برق منطقه 4

 -0014/0 زنجانای برق منطقه 5

 عمده فروشی برق ید خارج از بازارخردرصد شاخص 

بررسری   معیراری اسرت بررای ذیلمطابت رابطه  عمده فروشی برقشاخص سهم معامالت خارج از بازار 
برر اسراس ایرن  عمرده فروشری بررق  معامالت خارج از برازارانجام در زمینه خریدار شرکتهای  عملکرد

نسبت به کل مصرف  فروشی برقعمده شاخص میزان انرژی تأمین شده از طریت معامالت خارج از بازار
 شود.شرکت خریدار سنجیده می

100 × (
مگاوات انرژی تحویل شده در خارج از بازار

مگاوات مصرفی انرژی 
 رقبدرصد خرید خارج از بازار عمده فروشی شاخص  = (

ــر در بهــار 98، در  ــرق، پنــج شــرکت برت ــازار عمــده فروشــی ب ــد خــارج از ب ــر اســاس درصــد خری ب
جــدول ذیــل رتبه بنــدی  شــده اند. همانطــور کــه در جــدول ذیــل مشــخص اســت، میــزان مشــارکت 
ــه در  ــوی ک ــه نح ــه ب ــش یافت ــرق کاه ــی ب ــازار عمده فروش ــارج از ب ــد خ ــع در خری ــرکتهای توزی ش

ــد. ــه کرده ان ــازار معامل ــن ب ــاه تنهــا یــک شــرکت در ای ــاه 2 شــرکت و در خــرداد م ــن م فروردی
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1- شرکتهای توزیع

شاخص درصد خرید خارج از بازار عمده فروشی برقنام شرکت توزیع  نیروی برقرتبهماه

98
ن 

ودی
1/ 9توزیع نیروی برق استان بوشهر1فر

7/ 4توزیع نیروی برق استان کردستان2

98
ت 

هش
دیب

ار

43/ 1توزیع نیروی برق استان گلستان1

37/ 1توزیع نیروی برق استان سیستان و بلوچستان2

12/ 1توزیع نیروی برق استان سمنان3

7/ 0توزیع نیروی برق استان هرمزگان4

15/ 0توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری5

98
اد 

رد
خ

16/ 1توزیع نیروی برق استان مازندران1

2- شرکتهای برق منطقه ای
شاخص درصد خرید خارج از بازار عمده فروشی برقنام شرکت برق منطقه ایرتبهماه

98
ن 

ودی
فر

1/ 18برق منطقه اي اصفهان1

6/ 17برق منطقه اي زنجان2

5/ 11برق منطقه اي غرب3

9/ 10برق منطقه اي آذربایجان4

8/ 7برق منطقه اي یزد5

98
ت 

هش
دیب

ار

71/ 17برق منطقه اي اصفهان1

79/ 13برق منطقه اي زنجان2

74/ 7برق منطقه اي یزد3

68/ 5برق منطقه اي غرب4

45/ 4برق منطقه اي باختر5

98
اد 

رد
خ

9/ 12برق منطقه اي اصفهان1

55/ 10برق منطقه اي آذربایجان2

93/ 9برق منطقه اي زنجان3

32/ 9برق منطقه ای غرب4

3/ 8برق منطقه ای یزد5
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 کرمان

 سیستان و بلوچستان
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4/16 

7/3 
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 آذربایجان

9/1 

8/0 

4/9 

5/17 
 

5/3 
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1/5 

4/5  
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7/2 

1/13 

6/7 6 

2/1 

9/9 

1/1 1/3 

 راهنمای رنگ
 اینام برق منطقه

 تولید
 مصرف

 

 یزد
 اصفهان

1/5 

7/18 

معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق
ــرق صــورت  ــه ب ــرژی و قراردادهــای دوجانب ــورس ان ــب ب ــازار عمده فروشــی، در دو قال معامــالت خــارج از ب
می پذیــرد. کل انــرژی معامله شــده در خــارج از بــازار عمــده فروشــی بــرق در بهــار 98 و 97 بــه ایــن شــرح 
اســت. کــه مقــدار ایــن معامــالت در بهــار 98 نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل حدود یک ســوم شده اســت.

انرژی برحسب میلیون کیلووات ساعت

بهار 97بهار 98عنوان

2,6226,431کل انرژی معامله شده در خارج از بازار عمده فروشی برق

ســهم معامــالت بــورس انــرژی و معامــالت دوجانبــه بــرق در خــارج از بــازار عمــده فروشــی بــرق در این فصل 
بــه شــرح ذیل اســت.

درصد تولید و مصرف به تفکیک شرکتهای برق منطقه ای 
در ادامــه نمایــی کلــی از درصــد تولیــد و مصرف هر یــک از بــرق منطقه ایهای 16گانــه نمایش داده شده اســت. 
کــه بیشــترین درصــد مصــرف مربــوط بــه تهــران و ســپس خوزســتان و بیشــترین درصــد تولیــد نیــز ابتــدا 
خوزســتان و ســپس تهــران بوده انــد. کمتریــن میــزان مصــرف بــه ترتیــب بــرای بــرق منطقــه ای ســمنان ، 
گیــالن و سیســتان و بلوچســتان و کمتریــن میــزان تولیــد نیــز به ترتیب ســمنان، زنجان و ســپس سیســتان 
و بلوچســتان بــود. همچنیــن در بهــار 98 درصــد تولیــد مناطــق خوزســتان، غــرب، فــارس، یــزد و گیــالن 

بیــش از درصــد مصــرف آنهــا ثبــت شــد. 
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سهم برحسب درصد

بهار 97بهار 98عنوان

23/914/3سهم بورس انرژی از معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق

76/185/7سهم قراردادهای دوجانبه از معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق

ســهم مشــارکت نیروگاه هــای دولتی و خصوصــی در معامــالت برق بــورس انرژی
ــرژی شــامل نیروگاه هــای خصوصــی و نیروگاه هــای  ــورس ان ــرق در ب در حــال حاضــر عرضه کننــدگان ب
آبــی )دولتــی( هســتند کــه بــه ترتیــب ســهم مشــارکت آنهــا در معامــالت بــرق بــورس انــرژی، در جــدول 

ذیــل قابــل مشاهده اســت.

سهم برحسب درصد

بهار 97بهار 98سهم مشارکت در معامالت برق بورس انرژی

2/63/4نیروگاه های آبی )دولتی( 

97/496/6نیروگاه های خصوصی

برحسب میلیون کیلووات ساعت

بهار 97بهار 98حجم معامالت برق بورس انرژی به تفکیک نوع مالکیت

611737/7نیروگاه های خصوصی

16181نیروگاه های آبی

627918/7مجموع

سهم مشارکت نیروگاه های دولتی و خصوصی در معامالت دوجانبه برق
عرضه کننــدگان در معامــالت دوجانبــه نیــز در یــک تقســیم بندی بــه ترتیــب در دو دســته نیروگاه هــای 

دولتــی و خصوصــی قــرار می گیرنــد، کــه ســهم مشــارکت آنهــا بــه شــرح ذیــل اســت.

سهم برحسب درصد

بهار 97بهار 98سهم مشارکت در معامالت دوجانبه برق به تفکیک نوع مالکیت خصوصی یا دولتی

1450/9نیروگاه های خصوصی

8649/1نیروگاه های دولتی

حجــم معامــالت دوجانبــه بــر حســب نــوع مالکیــت نیروگاه هــا در بهــار 98 در مقایســه بــا مــدت مشــابه 
ســال قبــل بــه شــرح ذیــل اســت.

حجم برحسب میلیون کیلووات ساعت

بهار 97بهار 98حجم معامالت دوجانبه به تفکیک نوع مالکیت خصوصی یا دولتی

2802,803نیروگاه های خصوصی

0627نیروگاه های آبی

ECA1 1,7152,082نیروگاه های

1,9955,512مجموع

1 - نیروگاه هــای آبــی و ECA کــه عرضه کننــدگان وابســته بــه وزارت نیــرو هســتند بــه عنــوان بخــش دولتــی مجــاز بــه انعقــاد قراردادهــای 
دوجانبــه می باشــند کــه صرفــا محــدود بــه مشــترکین و مصرف کننــدگان دولتــی اســت.
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عملکرد بورس برق

بــورس بــرق بــه تفکیــک نــوع تســویه معامــالت شــامل دو بــازار معامــالت ســلف مــوازی اســتاندارد 
ــویه  ــدی تس ــورت نق ــه ص ــه ای ب ــر معامل ــتاندارد ه ــوازی اس ــلف م ــازار س ــد. در ب ــی می باش و فیزیک
می گــردد و هویــت طرفیــن معاملــه مشــخص نیســت. بســته های انــرژی )بــرق( بــر اســاس یــک نمــاد 
معامالتــی کــه شــامل دوره مصــرف )روزانــه، هفتگــی و ماهانــه(، نــوع بــار )بــار پایــه، کــم بــاری، میــان 
بــاری و پیــک( و زمــان تحویــل اســت، معاملــه می شــوند. ایــن بــازار از نظــر نــوع بازیگــران بــه ســه 
ــد،  ــان شــرکتهای توزیع ان ــه هم ــداران عمده فروشــی ک ــد از خری ــه عبارتن ــروه تقســیم می شــود ک گ
ــاالی 5 مــگاوات اســت و در نهایــت شــرکتهای  ــرادادی آنهــا ب ــزرگ کــه قــدرت ق مصرف کننــدگان ب

خــرده فــروش.
امــا در بــازار فیزیکــی کــه طرفیــن معاملــه مشــخص اســت و تســویه بــه صــورت توافقــی بین خریــدار و 
فروشــنده و بــه انــواع مختلــف صــورت می پذیــرد. بســته معامالتــی در ایــن بــازار شــامل نــام شــرکت 
فروشــنده، دوره مصــرف )روزانــه، هفتگــی و ماهانــه(، نــوع بــار )بــار پایــه، کــم بــاری، میــان بــاری و 

پیــک( و زمــان تحویــل اســت.
در حــال حاضــر تعــداد 18 نیــروگاه دارای مجــوز فــروش بــرق در بــازار فیزیکــی هســتند و خریــداران 
ــر اســت  ــگاوات هســتند. شــایان ذک ــاالی 5 م ــزرگ ب ــدگان ب ــازار خرده فروشــان و مصرف کنن ــن ب ای
ــرژی  ــورس ان ــان در ب ــرده فروش ــق خ ــا از طری ــتقیم و ی ــورت مس ــه ص ــزرگ ب ــدگان ب ــرف کنن مص

ــد. ــت می کنن فعالی
در ادامــه عملکــرد بــورس انــرژی بــه تفکیــک بــازار معامــالت ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق و بــازار 

ــود. ــزارش می ش ــار 98 گ ــرق، در به ــی ب فیزیک
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1- بازار معامالت سلف موازی استاندارد
در ســه مــاه اول ســال 98 معامــالت ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق، طــی مــدت 10 روز شــکل گرفــت 
ــه  ــال معامل ــارد ری ــه 250 میلی ــه ارزش نزدیــک ب ــرق ب ــووات ســاعت ب کــه در آن 673 میلیــون کیل
شــد. کل معامــالت صــورت گرفتــه در بــازار مذکــور، صرفــا در بــار پایــه بــا قیمــت متوســط 371 ریــال 
ــوازی  ــالت ســلف م ــازار معام ــالت در ب ــخ و ارزش معام ــت. تاری ــووات ســاعت صــورت پذیرف ــر کیل ب
اســتاندارد بــورس انــرژی بــه تفکیــک عمده فروشــی و مصرف کننــدگان بــزرگ در نمــودار زیــر قابــل 
ــازار شــامل 9 شــرکت توزیــع نیــروی  مالحظه اســت. تعــداد کل خریــداران معاملــه کننــده در ایــن ب

بــرق، 2 خــرده فــروش و 1 شــرکت وابســته بــه صنایــع بــود.

 معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق

46 

 سلف موازی استاندارد بازار معامالت -1

 آنشکل گرفت کره در روز  10طی مدت   سلف موازی استاندارد برق معامالت 98در سه ماه اول سال 
کرل معرامالت معاملره شرد.  میلیرارد ریرال 250نزدیک بره ساعت برق به ارزش  میلیون کیلووات 673

ریال برر کیلرووات سراعت صرورت  371صورت گرفته در بازار مذکور  صرفا در بار پایه با قیمت متوسط 
بره تفکیرک  برورس انررژیمعرامالت سرلف مروازی اسرتاندارد در بازار  پذیرفت. تاریخ و ارزش معامالت

معاملره  خریردارانتعرداد کرل  اسرت.در نمودار زیر قابرل مالحظهکنندگان بزرگ فروشی و مصرفعمده
 شرکت وابسته به صنایع بود. 1و روش خرده ف 2نیروی برق  توزیع شرکت  9شامل کننده در این بازار 

 
 

در نمرودار زیرر  دوره مصررفبر اسراس  98 بهاردر  شدهانجامحجم کل معامالت سلف موازی استاندارد 
در  مراهیشترین حجم معرامالت در خردادبشود یمکه در نمودار زیر دیده طورهمان .استشدهدادهنشان

 است.گرفتهانجامنماد ماهانه 
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(میلیارد ریال)98ارزش معامالت سلف موازی استاندارد برق بورس انرژی در  بهار 

عمده فروشی مصرف کنندگان بزرگ

حجــم کل معامــالت ســلف مــوازی اســتاندارد انجام شــده در بهــار 98 بــر اســاس دوره مصــرف در نمــودار 
ــالت در  ــم معام ــترین حج ــود بیش ــده می ش ــر دی ــودار زی ــه در نم ــت. همان طورک ــر نشان داده شده اس زی

ــت. ــه انجام گرفته اس ــاد ماهان ــاه در نم  معامالت خارج از بازار عمده فروشی برقخردادم
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 کنندگان برزرگدرصد حجم معامالت مربوط به مصرف 88شود بیش از طور که در شکل دیده میهمان
 است.

 
 

در نمراد برار و صررفا ات ساعت برق به صورت ماهانره ومیلیون کیلو 595کنندگان بزرگ در بازار مصرف
همچنرین . ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید 378میلیون ریال با قیمت متوسط  225به ارزش پایه 

میلیرون  2/43و  روزانرهبه صرورت میلیون کیلووات ساعت برق  3/34حدود سلف  فروشیعمدهدر بازار 
 .استمعامله شدهو همگی در بار پایه هفتگی  به صورتکیلووات ساعت برق 
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به تفکیک دوره مصرف98حجم معامالت سلف موازی استاندارد برق بورس انرژی بهار
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روزانه هفتگی ماهانه

78

595

به تفکیک 98حجم معامالت سلف موازی استاندارد برق بورس انرژی در بهار سال
(میلیون کیلووات ساعت)بازارها 

عمده فروشی سلف موازی مصرف کنندگان بزرگ سلف موازی

همان طــور کــه در شــکل دیــده می شــود بیــش از 88 درصــد حجــم معامــالت مربــوط بــه مصرف کنندگان 
ــت. بزرگ اس
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 کنندگان برزرگدرصد حجم معامالت مربوط به مصرف 88شود بیش از طور که در شکل دیده میهمان
 است.

 
 

در نمراد برار و صررفا ات ساعت برق به صورت ماهانره ومیلیون کیلو 595کنندگان بزرگ در بازار مصرف
همچنرین . ریال بر کیلووات ساعت معامله گردید 378میلیون ریال با قیمت متوسط  225به ارزش پایه 

میلیرون  2/43و  روزانرهبه صرورت میلیون کیلووات ساعت برق  3/34حدود سلف  فروشیعمدهدر بازار 
 .استمعامله شدهو همگی در بار پایه هفتگی  به صورتکیلووات ساعت برق 
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فروردین اردیبهشت خرداد

به تفکیک دوره مصرف98حجم معامالت سلف موازی استاندارد برق بورس انرژی بهار
(میلیون کیلووات ساعت)

روزانه هفتگی ماهانه

78

595

به تفکیک 98حجم معامالت سلف موازی استاندارد برق بورس انرژی در بهار سال
(میلیون کیلووات ساعت)بازارها 

عمده فروشی سلف موازی مصرف کنندگان بزرگ سلف موازی

در بــازار مصرف کننــدگان بــزرگ 595 میلیــون کیلووات ســاعت برق بــه صورت ماهانــه و صرفا در نماد 
بــار پایــه بــه ارزش 225 میلیــون ریال با قیمت متوســط 378 ریال بــر کیلووات ســاعت معامله گردید. 
همچنیــن در بــازار عمده فروشــی ســلف حــدود 34/3 میلیــون کیلووات ســاعت بــرق به صــورت روزانه 
و 43/2 میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق بــه صــورت هفتگــی و همگــی در بــار پایــه معاملــه شده اســت.

2- بازار فیزیکی برق در بورس انرژی
در بهــار 98 در بــازار فیزیکــی بــرق، 78 میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق بــه ارزش بیــش از 35 میلیارد 
ریــال بــا قیمــت متوســط 452 ریــال بــر کیلــووات ســاعت بیــن 3 نیــروگاه و 2 خــرده فــروش و 1 
شــرکت وابســته بــه صنایــع معاملــه شــد. در نمــودار زیــر متوســط قیمــت  معامــالت بــازار فیزیکــی 
بــرق در بهــار 98 مالحظــه می گــردد کــه ایــن معامــالت در 6 روز و طــی 7 قــرارداد صــورت گرفته اند.
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 انرژی بازار فیزیکی برق در بورس -2

 امیلیارد ریرال بر 35از میلیون کیلووات ساعت برق به ارزش بیش  78  برق در بازار فیزیکی 98بهار در 
شررکت وابسرته بره  1خررده فرروش و  2و نیروگاه  3 بینریال بر کیلووات ساعت  452قیمت متوسط 

مالحظره  98در بهرار  بررقمعرامالت برازار فیزیکری  1قیمرت متوسرطدر نمودار زیر  معامله شد. صنایع
 اند.قرارداد صورت گرفته 7روز و طی  6ت در گردد که این معامالمی

 

کرل  .اسرتایه و به صورت ماهانه معاملره شدهدر نماد بار پ برق امالت انجام شده در بازار فیزیکیکل مع
بازار فیزیکی در بهار و در بازار سلف موازی  گرفتهانجاممعامالت بورس انرژی شامل  برق معامالتحجم 

ع بره تفکیرک نرو گردیرد کرهمیلیرارد ریرال  285به ارزش و  میلیون کیلووات ساعت 751برابر با   98
 است.شدهمعامالت در جدول ذیل آورده

                                                           
است لذا متوسط قیمت معامالت مربوط یه یرک معاملره   در هر روز صرفا یک معامله صورت گرفته98بهار از آنجایی که در  1

 است که رقم مذکور متوسط آن دو معامله است.خرداد دو معامله صورت گرفته 25باشد و تنها در روز می
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1398-01-19 1398-01-24 1398-02-09 1398-02-22 1398-03-08 1398-03-25

98متوسط قیمت معامالت بازار فیزیکی برق بورس انرژی در بهار سال 
(ریال بر کیلووات ساعت)

کل معامــالت انجــام شــده در بــازار فیزیکــی بــرق در نمــاد بــار پایــه و بــه صــورت ماهانــه معاملــه 
ــازار ســلف  شده اســت. کل حجــم معامــالت بــرق بــورس انــرژی شــامل معامــالت انجام گرفتــه در ب
ــه ارزش 285  ــاعت و ب ــووات س ــون کیل ــا 751 میلی ــر ب ــار 98، براب ــی در به ــازار فیزیک ــوازی و ب م

ــل آورده شده اســت. ــوع معامــالت در جــدول ذی ــه تفکیــک ن ــد کــه ب ــال گردی ــارد ری میلی

از آنجایــی کــه در بهــار 98، در هــر روز صرفــا یــک معاملــه صــورت گرفته اســت لــذا متوســط قیمــت معامــالت مربــوط یــه یــک معاملــه 
می باشــد و تنهــا در روز 25 خــرداد دو معاملــه صــورت گرفته اســت کــه رقــم مذکــور متوســط آن دو معاملــه اســت.
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عنوان
ریال بر کیلووات ساعتمیلیون ریالمیلیون کیلووات ساعت

قیمت متوسطارزش معامالتحجم معامالت

3/ 673249,873371بازار سلف موازی استاندارد برق

7835,300452بازار فیزیکی برق

751285,173380کل معامالت برق در بورس انرژی

در جــدول زیــر حجــم معامــالت صــورت گرفتــه بــه تفکیــک نــوع معامــالت در بهــار ســال 97 و 98 جهــت 
مقایســه آورده شده اســت.

بر حسب میلیون کیلووات ساعت

بهار 97بهار 98عنوان

78202حجم معامالت عمده فروشی بازار سلف موازی استاندارد برق

595423حجم معامالت مصرف کنندگان بزرگ بازار سلف موازی استاندارد برق

78867حجم معامالت بازار فیزیکی برق

7511,492حجم کل معامالت برق در بورس انرژی

حجــم کل معامــالت صــورت گرفتــه در بهــار 98 نســبت بــه ســال گذشــته کاهــش داشــته کــه ناشــی از 
کاهــش حجــم معامــالت فیزیکــی و عمده فروشــی ســلف اســت.
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ارائه دهندگان خدمات انتقال
مجمــوع مبالــغ پرداخت شــده بابــت خریــد خدمــات انتقــال در شــبکه بــرق بــه تفکیــک آمادگــی، انــرژی، 
ــار 98 در  ــات، به ــرزی و کســردرآمد ناشــی از نقــص در ارســال اطالع ــرون م ــادالت ب ــه مب ــران هزین جب

ــل آمده اســت. ــا بهــار 97 در جــدول ذی مقایســه ب

مبالغ برحسب میلیارد ریال

بهای آمادگی تجهیزات عنوان
انتقال

بهای انرژی عبوری از 
تجهیزات انتقال

کسر درآمد نقص ارسال 
اطالعات

جبران هزینه مبادالت 
برون مرزی

مجموع مبالغ 
پرداختی

761,36410,444/ 7,7511,34010بهار 98

7,4861,317121,1259,916بهار 97

درصد 
32/ 255/ 3221/ 10-74/ 531/ 3تغییر

مجمــوع مبالــغ پرداختــی بــه ارائــه دهنــدگان خدمــات انتقــال رونــد افزایشــی و کســر درآمــد نقص ارســال 
ــرکتهای  ــدی ش ــرد و رتبه بن ــی عملک ــور بررس ــه به منظ ــت. در ادام ــی داشته اس ــد کاهش ــات رون اطالع
ارائه دهنــده خدمــات انتقــال شــاخص دســترس پذیری تجهیــزات انتقــال و فــوق توزیــع و شــاخص کفایــت 

ارســال اطالعــات تجهیــزات انتقــال بررســی شده اســت.

شاخص دسترس پذیری تجهیزات انتقال و فوق توزیع
مطابــق جــدول ذیــل، شــرکتهای منــدرج حائــز بیشــترین میــزان دســترس پذیری تجهیــزات انتقــال و فوق 
توزیــع در حــوزه جغرافیایــی خــود در ســه ماهــه بهــار 98 بوده انــد. الزم بــه ذکر اســت که دســترس ناپذیری 
تجهیــزات شــامل برنامه هــای تعمیراتــی و خروجهــای بــدون برنامــه در شــبکه برق اســت و میزان دســترس 
ناپذیــری ترانســفورماتورها و خطــوط انتقــال و فــوق توزیــع در ایــن فصل برابر 39,972 ســاعت بود. شــاخص 
مربوطــه مطابــق رابطــه ذیــل محاســبه شده اســت. الزم بــه ذکــر اســت که اعــداد حاصل از شــاخص نســبت 

 خدمات انتقال بازار برقبــه مقــدار ماکزیمــم نرمالیزه شــده اند.

51 

− (
میزان دقایت خروج

دقایت سال × مجموع تعداد تجهیزات سال
) 1= 

یری تجهیزات پذدسترسشاخص 
 انتقال و فوق توزیع هر شرکت
 

 توزیع فوق و انتقال تجهیزات یریپذدسترس نام شرکت رتبه ماه

ن 
ردی

فرو
98  

 1 سمنانای برق منطقه 1

 1 گیالنای برق منطقه 2

 9995/0 مازندرانای برق منطقه 3
 9993/0 تهران ایبرق منطقه 4
 9056/0 کرمانای برق منطقه 5

ت 
هش

دیب
ار

98  

 1 سمنانای برق منطقه 1
 1 گیالنای برق منطقه 2
 1 مازندرانای برق منطقه 3
 9996/0 غرب ایبرق منطقه 4

 9994/0 تهران ایبرق منطقه 5

داد 
خر

98  

 1 سمنانای برق منطقه 1
 1 سیستان و بلوچستانای برق منطقه 2
 1 کرمانای برق منطقه 3
 9985/0 فارس ایبرق منطقه 4
 9963/0 آذربایجانای برق منطقه 5

 شاخص کفایت ارسال اطالعات تجهیزات انتقال

هایی کره در زمینره ارسرال آن دسرته از شررکتنظریم برازار بررق  ت تهیأ 106صورتجلسه  6بنا به بند 
 98بهرار  برترر در شرکت 5 ذیلباشند. در جدول می کسر درآمد شمولاند ماطالعات دچار تعلل گشته

دهنده ن شاخص برای شرکتهای ارائهیااند. اند به ترتیب ذکر شدهص اطالعاتی بودهکه شامل کمترین نق
الزم به ذکر است که اعداد حاصل از شاخص نسربت بره  است.محاسبه شده ذیلخدمات انتقال از رابطه 

 اند.مقدار ماکزیمم نرمالیزه شده
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دسترس پذیری تجهیزات انتقال و فوق توزیعنام شرکترتبهماه

 9
8 

ین
ورد

فر

1برق منطقه اي سمنان1

1برق منطقه اي گیالن2

9995/ 0برق منطقه اي مازندران3

9993/ 0برق منطقه اي تهران4

9056/ 0برق منطقه اي کرمان5

 9
8 

ت
هش

دیب
ار

1برق منطقه اي سمنان1

1برق منطقه اي گیالن2

1برق منطقه اي مازندران3

9996/ 0برق منطقه اي غرب4

9994/ 0برق منطقه اي تهران5

 9
8 

داد
خر

1برق منطقه اي سمنان1

1برق منطقه اي سیستان و بلوچستان2

1برق منطقه اي کرمان3

9985/ 0برق منطقه اي فارس4

9963/ 0برق منطقه اي آذربایجان5

شاخص کفایت ارسال اطالعات تجهیزات انتقال
بنــا بــه بنــد 6 صورتجلســه 106 هیــأت تنظیــم بــازار بــرق، آن دســته از شــرکتهایی کــه در زمینه ارســال 
اطالعــات دچــار تعلــل گشــته اند مشــمول کســر درآمــد می باشــند. در جــدول ذیــل 5 شــرکت  برتــر در 
بهــار 98 کــه شــامل کمتریــن نقــص اطالعاتــی بوده انــد بــه ترتیــب ذکــر شــده اند. ایــن شــاخص بــرای 
ــه ذکــر اســت کــه  ــل محاســبه شده اســت. الزم ب ــال از رابطــه ذی ــات انتق شــرکتهای ارائه دهنــده خدم

 خدمات انتقال بازار برقاعــداد حاصــل از شــاخص نســبت بــه مقــدار ماکزیمــم نرمالیــزه شــده اند.

52 

− (
(ریال) کسر درآمد نقص اطالعات
(ریال) مجموع صورتحساب انتقال

) 1= 
شاخص کفایت ارسال اطالعات هر 

 شرکت
 انتقال تجهیزات اطالعات ارسال کفایت شاخص نام شرکت رتبه ماه

ن 
ردی

فرو
98 

 1 مازندران ایمنطقه برق 1
 9834/0 خراسان ایمنطقه برق 2
 9762/0 گیالن ایمنطقه برق 3
 9750/0 زنجان ایبرق منطقه 4
 9714/0 سمنان ایمنطقه برق 5

ت 
هش

دیب
ار

98  

 1 گیالن ایبرق منطقه 1
 9973/0 مازندرانای برق منطقه 2
 9902/0 زنجانای برق منطقه 3
 9857/0 سمنان ایمنطقه برق 4
 9828/0 باخترای برق منطقه 5

داد 
خر

98  

 1 گیالن ایبرق منطقه 1
 9869/0 مازندران ایبرق منطقه 2
 9841/0 زنجانای برق منطقه 3
 9716/0 اصفهانای برق منطقه 4
 9713/0 غرب ایبرق منطقه 5

 

 گردد.ای مالحظه میبرق منطقه شرکتهایبه تفکیک  98در بهار  در ادامه تبادالت داخلی و برون مرزی
و سیسرتان و بلوچسرتان انجرام    خراسرانتبادالت برون مرزی در مناطت آذربایجان  غررب  خوزسرتان

 و ازاسرت میلیون کیلووات سراعت بوده 450نیز و میزان واردات  1.772است. که میزان صادرات گرفته
 ت.اسگرفتهطریت منطقه آذربایجان صورت
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شاخص کفایت ارسال اطالعات تجهیزات انتقالنام شرکترتبهماه

98
ن 

ردی
فرو

1برق منطقه اي مازندران1

9834 /0برق منطقه اي خراسان2

9762/ 0برق منطقه اي گیالن3

9750/ 0برق منطقه اي زنجان4

9714/ 0برق منطقه اي سمنان5

 9
8 

ت
هش

دیب
ار

1برق منطقه اي گیالن1

9973/ 0برق منطقه اي مازندران2

9902/ 0برق منطقه اي زنجان3

9857/ 0برق منطقه اي سمنان4

9828/ 0برق منطقه اي باختر5

 9
8 

داد
خر

1برق منطقه اي گیالن1

9869/ 0برق منطقه اي مازندران2

9841/ 0برق منطقه اي زنجان3

9716/ 0برق منطقه اي اصفهان4

9713/ 0برق منطقه اي غرب5

در ادامــه تبــادالت داخلــی و بــرون مــرزی در بهــار 98 بــه تفکیــک شــرکتهای بــرق منطقــه ای مالحظــه 
ــتان و  ــان و سیس ــتان، خراس ــرب، خوزس ــان، غ ــق آذربایج ــرزی در مناط ــرون م ــادالت ب ــردد. تب می گ
بلوچســتان انجــام گرفته اســت. کــه میــزان صــادرات 1,772 و میــزان واردات نیــز 450 میلیــون کیلــووات 

ــت. ــان صورت گرفته اس ــه آذربایج ــق منطق ــت و از طری ــاعت بوده اس س
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اعتراضهای ارسال شده به بازار برق
در بهــار 98، تعــداد 183 مــورد اعتــراض بازیگــران بــازار بــرق، از طریــق ســامانه EMIS بــه معاونــت بــازار 
بــرق ارســال گردیــد. بــر طبــق آمــار امــور رســیدگی بــه اعتراضــات بــازار بــرق، مــوارد ارســالی بــه شــرح 

ذیــل اســت.

درصدتعدادعنوان

183100تعداد کل اعتراضها

7/ 3619تعداد اعتراض پذیرفته شده

8/ 14679تعداد اعتراض رد شده

5/ 10تعداد اعتراض پاسخ داده نشده

9/ 14880تعداد اعتراض ارسالی توسط تولیدکنندگان

5/ 2111تعداد اعتراض ارسالی توسط خریداران

6/ 147تعداد اعتراض ارسالی توسط ارائه دهندگان خدمات انتقال

بیشــترین موضــوع مــورد اعتــراض در بهــار 98 بــه شــرح ذیــل اســت. همان طــور کــه مالحظــه می شــود 
هماننــد ادوار گذشــته، کســردرآمد آزمــون ظرفیــت بیشــترین ســهم را دارد.

سهم از کل اعتراضها )درصد(عنوان

11/ 40میزان و مبلغ کسر درآمد آزمون ظرفیت

48/ 16بهای انرژی و آمادگی خدمات جانبی

34/ 9میزان و مبلغ انرژی مصرفی
برق

زار 
ن با

یگرا
باز

ای 
ضه

عترا
 ا
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1- اعتراضها به تفکیک موضوع
اعتراضهای ارسالی به معاونت بازار برق در این دوره زمانی به تفکیک موضوع به شرح ذیل است.

کل اعتراضاتپاسخ داده نشدهتأییدشدهرد شدهتعداد اعتراض به تفکیک موضوع

685073میزان و مبلغ کسر درآمد آزمون ظرفیت

264030بهای انرژی و آمادگی خدمات جانبی

152017مقدار و مبلغ انرژی مصرفی

115016اطالعات آرایش بازار

68014میزان آمادگی و برگشت آمادگی

113014اطالعات  تجهیزات خدمات انتقال

0707کسردرآمد پروانه بهره برداری

5005اطالعات سوخت

3003میزان و مبلغ انرژی تولیدی

1214سایرموارد

146361183مجموع

2- اعتراضها به تفکیک معترضین
در یــک دســته بندی دیگــر، اعتراضهــا بــر اســاس معترضیــن گروه بنــدی شــده اند کــه شــامل نیروگاه هــا، 
ــده  ــه ای( و شــرکتهای ارائه دهن ــرق منطق ــرق و شــرکت ب ــروی ب ــع نی ــدار )شــرکت توزی شــرکتهای خری

خدمــات انتقــال )شــرکت بــرق منطقــه ای( اســت.

2-1- اعتراضهای ارسالی از سوی نیروگاه ها
در ســه مــاه اول ســال جــاری تعــداد 148 مــورد اعتــراض از ســوی تولیدکننــدگان، بــه بازار برق ارســال شــد 
کــه تعــداد 29 اعتــراض مــورد تأییــد قرارگرفــت. در ایــن گروه بنــدی نیــروگاه مسجدســلیمان بــا 15 مــورد 

بیشــترین تعــداد اعتراض را داشــت.

تعداد اعتراض تایید شدهتعداد اعتراض ارسال شدهنام نیروگاه

150مسجدسلیمان

110شهید عباسپور

100شهید مفتح

92عسلویه

70دز

62سیمره/ گتوند

54 طوس 

51سلطانیه

50کازرون
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2-2- اعتراضهای ارسالی از سوی شرکتهای خریدار
در ســه ماهــه اول ســال 98 اعتراضهــای ارســالی از خریــداران، 21 مــورد بــود و تعــداد 4 اعتراض مــورد تأیید 
قــرار گرفــت کــه بیشــترین تعــداد اعتــراض نیــز مربــوط بــه شــرکت توزیع بــرق بوشــهر بــود. در جــدول زیر 

شــرکتهایی کــه بیشــترین تعــداد اعتــراض را داشــته اند، نمایــش داده  شده  اســت.

تعداد اعتراض تایید شدهتعداد اعتراض ارسال شده نام شرکت خریدار

63توزیع نیروی برق بوشهر 

50توزیع نیروی برق البرز

30برق منطقه ای باختر

2-3- اعتراضهای ارسالی از سوی شرکتهای ارائه دهنده خدمات انتقال
ــداد  ــه تع ــود ک ــورد ب ــال 14 م ــات انتق ــدگان خدم ــوی ارائه دهن ــالی از س ــای ارس ــار 98 اعتراضه در به
3 اعتــراض مــورد تأییــد قــرار گرفــت. بیشــترین تعــداد اعتــراض ارســالی نیــز مربــوط بــه شــرکت بــرق 
منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان بــود. در جــدول زیــر شــرکتهایی کــه بیشــترین اعتــراض را داشــته اند، 

ــت. ــل مشاهده اس قاب

تعداد اعتراض تایید شدهتعداد اعتراض ارسال شده نام شرکت ارائه دهنده خدمات انتقال

82برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

30برق منطقه ای فارس

20برق منطقه ای کرمان
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در این بخش خالصه ای از اطالعیه ها و اخبار بازار برق ایران در بهار 98 ارائه می شود.
1- دستورالعملهای اجرایی و رویه های بازار برق

1-1- ویرایش »دستورالعمل کمیتهاي پایه اي صورتحساب تولید« که شامل موارد ذیل است:
*  لحــاظ کــردن کدهایــی کــه در حالــت عــادی Type 2 هســتند امــا در شــرایط اعــالم مرکــز بــرای واحــد 

ــداز در دســته کدهــای Type 5 لحــاظ می شــوند. خودراه ان
*  همچنیــن کســر 2 مــگاوات از قــدرت عملــی پــردازش شــده نهایی وابســته به ســیگنال دمــا درصورتیکه 

واحد گاز ســیکل، در حالت ســیکل بســته باشــد. 
1-2- ویرایش »دستورالعمل اجرایی محاسبات صورتحساب سوخت« که شامل موارد ذیل است:

*  درنظرگرفتــن جبــران هزینــه ســوخت بــا توجــه بــه اختــالف نــرخ ســوخت نیروگاهــی و نــرخ گاز مبنای 
ســقف قیمــت بــازار بــرای انــواع ســوخت )گاز، گازوییل و مــازوت(.

*  اصــالح نحــوه محاســبه مابه التفــاوت ســوختهای گازوییــل و مــازوت بــا توجــه به محاســبه جبــران هزینه 
ســوخت برای ســوختهای گازوییل و گاز.

*  تخصیــص کل جبــران هزینــه ســوخت بیــن خریــداران بــا توجــه بــه بنــد 3 مصوبــه 314 هیــات تنظیم 
ــازار برق. ب

1-3- تهیــه دســتورالعمل اجرایــی »محاســبات جبــران اختــالف گروه هــای مصــرف شــرکتهای خریــدار در 
بــازار بــرق«.

1-4- اجرایــی شــدن مقــررات مربــوط بــه بنــد 4 منــدرج در صورتجلســه 310 هیــأت تنظیــم بــازار بــرق از 
تاریــخ 1398/03/01.

2- صورتحسابهای بازار برق
2-1- تســویه ســوخت نیروگاه هــا در ســال 97 از محــل وجــوه پرداختــی بــه ســازمان هدفمنــدی یارانه هــا 
توســط شــرکت توانیــر و محاســبه برگشــت هزینــه ســوخت در معاونت بــازار بــرق و اعمــال آن در قابــل تراز 

جداگانه.
2-2- بارگــذاری مقادیــر احجــام نهایــی ســوخت 12 ماهــه ســال 97 نیروگاه هــای کشــور )ارســال شــده از 
ســوی شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد بــرق حرارتــی جهــت صــدور صورتحســابهای معوقــه کل ســال 97 به 

بــازار بــرق اســت( در ســامانه تبــادل اطالعــات بــازار بــرق.
2-3- بارگــذاری ضرایــب بهــاي آمادگــی ســاعتی و هفتگــی بــراي دوره زمانــی یکســاله ابتــداي تیرمــاه 98 

الــی پایــان خردادمــاه 99.

3- آرایش تولید بازار برق
3-1- اعــالم الــزام ارســال فــرم پیشــنهاد فــروش انــرژی )اعــالم برنامــه تولیــد( بــرای هــر روز بازار بــه منظور 
حفــظ یکپارچگــی در برنامه ریــزی آرایــش تولیــد روز بعــد در دوره گــرم از یکم خــرداد ماه لغایت ســی و یکم 
شــهریور مــاه، بــرای نیروگاه هــای مشــمول بنــد 5-1-2 )نیروگاه هــای با ظرفیت کمتــر از 100 مــگاوات(، بند 
5-1-3 )نیروگاه هــای مســتقر در صنایــع( که دارای ظرفیت بیشــتر از 25 مگاوات هســتند و نیــز نیروگاه های 
ــاری(. ــرداری تج ــاز دوره بهره ب ــش از آغ ــی پی ــداث حرارت ــای جدیداالح ــد 5-1-7 )نیروگاه ه ــمول بن مش
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4- قراردادهای بازار برق
4-1- بــا توجــه بــه اعــالم معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت بــر امنیــت شــبکه، ارســال تمامــی اطالعــات رلــه 
و حفاظــت، اعمــال تنظیمــات ابــالغ شــده از ســوی ایــن شــرکت روی رلــه  حفاظتــی ژنراتــور ترانســفورماتور 
واحــد و در صــورت لــزوم فیدرهــای مربوطــه در پســتهای بالفصــل و همــکاری مــداوم در بررســی و ارســال 
کامــل اطالعــات مــورد نیــاز بــرای بررســی جامــع حــوادث موردنیــاز جهــت صــدور تاییدیــه فنــی پروانــه 

ضــروری اســت. 
ــن  ــد مالکی ــه تولی ــاالنه پروان ــد س ــراي تمدی ــرق ب ــازار ب ــت ب ــه معاون ــدور تاییدی ــدن ص ــوط ش 4-2- من
نیروگاه هــاي حرارتــي بــه ارائــه تاییدیــه شــرکت مــادر تخصصــي تولیــد نیــروي بــرق حرارتــي در رابطــه بــا 

ــروگاه. ــر نی ــردار ه ــد بهره ب تایی

LinkedIn و حساب کاربری بازار برق ایران در بستر IREMA 5- وبسایت انگلیسی
5-1- در راســتای هماهنگــی و همگرایــی فعالیــن حــوزه بــازار بــرق در کشــور ایــده ایجــاد وبســایت مســتقل 
بــرای بــازار بــرق ایــران در معاونــت بــازار بــرق شــرکت مدیریت شــبکه شــکل گرفــت. »در ایــن راســتا« که با 
  www.irema.ir همــکاری شــرکت مدیریــت شــبکه برق ایــران، نســخه انگلیســی وبســایت مذکــور بــه آدرس
بارگــذاری شــد. بــا توجــه بــه اینکــه راه انــدازی بــازار برق ایــران پیش از بســیاری از کشــورهای منطقــه صورت 
گرفته اســت، ایــن وبســایت می توانــد در معرفــی، صــدور خدمــات فنــی مهندســی و پیشــبرد اهــداف اقتصــاد 
مقاومتــی راه گشــا باشــد. الزم بــه ذکــر اســت کــه به هــر یــک از فعالیــن کالن بــازار در این وبســایت صفحه ای 
اختصــاص داده می شــود که بر اســاس فراخــوان، اطالعات الزم بــرای بارگذاری در آن درخواســت گردیده اســت. 
در ایــن وبســایت، بــه معرفــی اجمالــی بــازار بــرق ایــران، نهادهــا، شــرکتها و ســازمانهای مرتبــط پرداختــه 
می شــود. اطالعــات قابــل انتشــار بــازار بــرق ایــران در ایــن وبســایت بارگــذاری شــده و در دســترس عمــوم 
قــرار می گیــرد. عالوه بــر ایــن امکانــات آموزشــی، گزارشــات تحلیلــی، اخبــار و اطالعــات مفیــد در حــوزه بــازار 

بــرق و همچنیــن رویدادهــای بین المللــی در ایــن حــوزه مــورد توجــه قــرار می گیــرد. 
5-2- حســاب کاربــری بــازار بــرق ایــران در بســتر LinkedIn نیــز بــا آدرس https://lnkd.in/gk8BvcA در 
دســترس عمــوم قــرار گرفته اســت. بــا اســتفاده از ایــن حســاب کاربــری، از ظرفیتهــای متخصصیــن داخلــی 
و خارجــی در چالشــهای بــازار بــرق اســتفاده خواهــد شــد. فعالیــن ایــن حــوزه می تواننــد بــا دنبــال کــردن 
صفحــه در بســتر LinkedIn ، بیــش از پیــش، حمایــت خــود را از صنعــت بــازار بــرق در ایــران نمایان ســازند. 
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نقش شرکتهای توزیع در سیستم قدرت تجدیدساختار یافته شامل مبادالت همتا- همتا
بــا گســترش رونــد تولیــد تــوان الکتریکــی بــا اســتفاده از منابــع انــرژی تجدیدپذیــر، اتــکای بــه تامیــن توان 
توســط ایــن منابــع نیــز در حــال افزایــش اســت. یکــی از مســائل روز طراحــی مبادالت همتــا- همتــا1  برای 

منابــع انــرژی تجدیدپذیــر مقیــاس کوچک اســت. 
تعریــف چنیــن مبادالتــی، شــرکتهای توزیــع را به ســمت نقــش ســیم بانی در صنعت برق ســوق خواهــد داد. 
افزایــش مبــادالت همتــا- همتــا، میــزان انرژی تامین شــده توســط شــرکتهای توزیــع را بــرای مصرف کننده 
نهایــی کاهــش خواهــد داد. ایــن کاهــش بــه معنای کاهــش درآمدهــا در بخــش توزیع خواهــد بود. از ســوی 
دیگــر در مبــادالت همتــا- همتــا نبایــد حــدود فنــی خطــوط توزیــع نیروی بــرق مختل شــوند. بــرای همین 

منظــور، در طراحــی مبــادالت همتــا- همتــا بایــد این نــکات مــد نظر قــرار گیرند. 
چشــم انداز سیســتمهای قــدرت تجدیدســاختار شــده ایــن اســت کــه مصرف کننــدگان دیگــر بــرای تامیــن 
تــوان الکتریکــی فقــط به شــرکتهای توزیــع، متکی نباشــند. این بحــث، تداعی کننده اســتقالل مشــترکین، 
هــم در حــوزه اطالعــات و حریــم خصوصــی و هــم در حــوزه فنی و تامیــن انــرژی خواهد بود. زیرســاختهایی 
ــوان الکتریکــی، باطریهــا، پنلهــای  ــر مقایــس کوچــک، ذخیره ســازهای ت ــرژی تجدیدپذی ــع ان ماننــد مناب

خورشــیدی و مدیریــت بــار همــه بــه تحقــق ایــن امــر کمــک خواهنــد کــرد. 
افزایــش ســطح اتــکا بــه ایــن نــوع منابــع و زیرســاختهای فنــی، از یک ســو باعــث افزایــش قابلیــت اطمنیان 
و تــاب آوری و کاهــش آســیب پذیری شــبکه خواهــد شــد و از ســوی دیگــر، گســترش اســتفاده از منابــع 
تجدیدپذیــر توســط مصرف کننــدگان نهایــی باعــث بــروز چالشــهای فنــی در شــبکه توزیــع خواهــد بــود 
ــوان متغیــر در  ــوان الکتریکــی، نوســانات ولتــاژ و تزریــق ت ــرای عبــور دوســویه ت چراکــه ایــن شــبکه ها ب

باســهای آن طراحــی نشــده اند. 
در کشــورهایی کــه ایــن چشــم انداز در حــال تحقــق اســت، شــرکتهای توزیــع در واکنــش بــه ایــن مســائل 
ــرای کاهــش  ــد. کــه ایــن امــر خــود باعــث ایجــاد انگیــزه بیشــتر ب ــه افزایــش تعرفه هــا نموده ان شــروع ب
ســطح اتــکا بــه تامیــن تــوان الکتریکــی توســط شــرکتهای توزیــع شده اســت. البتــه این امــر تشــدید کننده 

آثــار فنــی نامطلــوب ایــن مســائل در شــبکه توزیــع نیــز می باشــد. 
درحــال حاضــر طراحــان صنعــت بــرق بــا چالشــی جدیــد مواجــه هســتند. اوالً سیســتم قــدرت و جامعــه 
جهانــی نیازمنــد بهره منــدی از فوایــد اســتفاده از انرژیهــای تجدیدپذیــر در بخــش توزیــع هســتند. ثانیــاً، 
نبایــد قابلیــت اطمینــان شــبکه های توزیــع بــه واســطه ایــن اســتفاده، مختــل شــود. بــرای رســیدن بــه 
ایــن اهــداف بایــد در طراحــی ســاختار و انجــام معامــالت در شــبکه توزیــع بازنگــری صــورت گیــرد. یکــی از 
راه حلهایــی کــه جامعــه جهانــی و طراحــان سیســتم قــدرت بــرای حــل همزمــان ایــن مســائل به ســمت آن 

حرکــت کرده انــد، مبــادالت همتــا- همتــا در شــبکه توزیــع اســت. 
در مبــادالت همتــا- همتــا، مشــترکین می تواننــد معامــالت تــوان الکتریکــی و خدمــات مــورد نیاز شــبکه را 
بــا یکدیگــر و شــبکه توزیــع انجــام دهنــد. شــبکه توزیــع نیــز، هزینه هــای ســیم بانی، فراهــم آوری امکانــات 
ــرژی الکتریکــی را دریافــت  ــع ان ــرای انجــام مبــادالت همتــا- همتــا و هزینــه توزی و زیرســاختهای الزم ب
می کنــد. ایــن اتفــاق مشــابه تغییــر رویکــرد در سیســتمهای انتقــال اســت کــه به واســطه آن شــرکتهای 

انتقــال، تنهــا نقــش انتقــال انــرژی الکتریکــی را برعهــده گرفتنــد. 

1- Peer to Peer 
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