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پیشگفتار
گزارشــهای فصلــی بــازار بــرق ایــران بــه همــت همــکاران دفتــر 
ــازار  ــت ب ــرق در معاون ــازار ب ــرد ب ــر عملک ــرل ب ــارت و کنت نظ
بــرق شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران گــردآوری می شــود. 
ــرق  ــازار ب ــه ب ــرد مجموع ــی از عملک ــش رو گزارش ــه پی مجموع
ایــران در تابســتان 98 می باشــد. امیــد اســت خواننــدگان 
ــر  ــا را در ه ــود م ــده خ ــنهادات ارزن ــرات و پیش ــا نظ ــرم ب محت
ــن  ــه همی ــد. ب ــاری نماین ــی ی ــهای آت ــر شــدن گزارش ــه بهت چ
تمــاس 85162526-021در  بــا شــماره  منظــور می توانیــد 

ــید. ــاط باش ارتب

تابستان 98
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تولید برق در تابستان 98
عملکــرد تولیدکننــدگان بــازار بــرق ایــران در تابســتان 98 در مقایســه بــا مــدت مشــابه ســال قبــل 

بــه شــرح ذیــل اســت.

مقادیر برحسب میلیون کیلووات ساعت

تابستان 97تابستان 98عنوان

100,52598,713مقدار انرژی تولیدی اندازه گیری شده )درب نیروگاه(

99,21197,365مقدار انرژی تولیدی تخصیص داده شده )نقطه مرجع شبکه(

95,28892,531مقدار انرژی خریداری شده مدیریت شبکه از نیروگاه ها )درب نیروگاه(

107,289101,055مقدار انرژی و سلب فرصت خریداری شده از نیروگاه ها )درب نیروگاه(

1313مقدار پشتیبانی از معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق )نقطه مرجع شبکه(

ــه تابســتان ســال  ــی نســبت ب ــد نیروگاه هــای آب ــش تولی ــل افزای ــه دلی ــار ذکــر شــده ب ــق آم مطاب
ــی از  ــامل برخ ــل ش ــدول ذی ــت. ج ــش یافته اس ــی افزای ــای حرارت ــت واحده ــلب فرص ــته، س گذش

ــد. ــا می باش ــه نیروگاه ه ــی ب ــازه زمان ــن ب ــی در ای ــغ پرداخت مبال

مقادیر برحسب میلیارد ریال

تابستان 97تابستان 98عنوان

32,73529,379بهای آمادگی قابل پرداخت به نیروگاه ها

42,16139,962بهای انرژی قابل پرداخت به نیروگاه ها

1,9791,813بهای خدمات جانبی قابل پرداخت به نیروگاه ها

333412هزینه دسترسی به نقطه مرجع شبکه نیروگاه ها

518265معوقات قابل پرداخت به نیروگاه ها

77,06171,007خالص بهای خرید برق با سوخت قابل پرداخت به نیروگاه ها

بهــای آمادگــی پرداختــی بــه نیروگاه هــا در تابســتان 98 افزایــش چشــمگیری نســبت به تابســتان 97 
داشــت کــه از دالیــل آن می تــوان بــه تغییــر ضرایــب بهــای ســاعتی، افزایــش ظرفیــت سیســتمهای 

خنک کنندگــی و آمادگــی بــاالی نیروگاه هــای آبــی اشــاره کــرد.
ــر  ــه تغیی ــه منجــر ب ــرق ک ــازار ب ــم ب ــات تنظی ــی شــدن صورتجلســه 310 هی ــه اجرای ــا توجــه ب ب
نرخهــای پایــه پرداختــی بــه نیروگاه هــای غیررقابتــی نســبت بــه صورتجلســه 300 گردیــد، ســرجمع 
ــه مــدت مشــابه ســال قبــل  ــه نیروگاه هــا در تابســتان 98 نســبت ب ــرژی قابــل پرداخــت ب بهــای ان

افزایــش یافــت.
ــی  ــد بیشــتر نیروگاه هــای آب ــل تولی ــز بدلی ــه نقطــه مرجــع شــبکه نی ــه دسترســی ب کاهــش هزین
ــتان،  ــه خوزس ــتان در منطق ــل تابس ــد. در فص ــار و گازی می باش ــای بخ ــد نیروگاه ه ــش تولی و کاه
ــه  ــه کاهــش هزین ــه منجــر ب ــی اســت ک ــی منف ــای آب ــرای نیروگاه ه ــه دسترســی ب ــب هزین ضرای

دسترســی شده اســت.
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در جــدول ذیــل متوســط نــرخ خریــد بــرق، ســهم آمادگــی و انــرژی از نــرخ خریــد بــرق گــزارش 
شده اســت. در جــدول ذیــل هریــک از آیتمهــا از تقســیم بهــای صرف شــده در هــر آیتــم بــر مقــدار 
ــرخ  ــبه ن ــد. در محاس ــت می آی ــروگاه بدس ــل نی ــبکه در مح ــت ش ــده مدیری ــداری ش ــرژی خری ان

ــه همــراه ســوخت محاســبه شده اســت. ــرق ب ــد ب ــرق نیــز مجمــوع بهــای خری ــد ب خری

برحسب ریال بر کیلووات ساعت و درب نیروگاه  

تابستان 97تابستان 98عنوان

442/5431/9متوسط سهم انرژی از نرخ خرید برق

364/3337/1متوسط سهم آمادگی1 از نرخ خرید برق

3/54/5متوسط سهم هزینه ترانزیت از نرخ خرید برق

5/42/9متوسط سهم معوقات از نرخ خرید برق

808/7767/4متوسط نرخ خرید برق2 

ــی و  ــای آمادگ ــت به ــش پرداخ ــد افزای ــان ش ــز بی ــل نی ــدول قب ــات ج ــه در توضیح ــه ک همانگون
ــرق در  ــد ب ــرخ خری ــش متوســط ســهم آمادگــی از ن ــی در تابســتان 98 باعــث افزای ــات جانب خدم
مقایســه بــا تابســتان 97 شده اســت. در خصــوص ســهم ترانزیــت نیــز بــا توجــه بــه دالیلــی کــه در 

ــرق کاهــش یافته اســت. ــد ب ــرخ خری ــد ســهم آن از ن ــر گردی ــل ذک توضیحــات جــدول قب

مقادیر برحسب درصد

تابستان 97تابستان 98عنوان

85/890/6درصد تولید از ظرفیت آماده3 نیروگاه های حرارتی

86/590/7درصد تولید از ظرفیت آماده کل نیروگاه ها

94/896/8درصد آمادگی نیروگاه های حرارتی

85/786درصد آمادگی کل نیروگاه ها

بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد واحدهــای آبــی، درصــد تولیــد نیروگاه هــای حرارتــی بــا کاهــش همــراه 
ــد  ــش تولی ــتان 89 از کاه ــا در تابس ــاده کل نیروگاه ه ــت آم ــد از ظرفی ــد تولی ــش درص ــود. کاه ب
ــت در  ــل پرداخ ــی قاب ــه آمادگ ــی ب ــرخ آمادگ ــط ن ــت. متوس ــی شده اس ــی ناش ــای حرارت نیروگاه ه
جــدول زیــر گــزارش شده اســت. الزم بــه ذکــر اســت نــرخ پایــه آمادگــی4 از اول تیــر هــر ســال تــا 

انتهــای خــرداد ســال بعــد محاســبه می شــود.

نرخ برحسب ریال بر کیلووات ساعت

تابستان 97تابستان 98عنوان
332/3324/9متوسط نرخ آمادگی به آمادگی قابل پرداخت5

 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.

2-  متوسط نرخ خرید برق از مجموع متوسط سهم انرژی، آمادگی و معوقات منهای متوسط سهم ترانزیت محاسبه می شود.
3-  از تقسیم مجموع تولید به مجموع میزان خالص آمادگی واقعی حاصل می شود.

4-  نرخ پایه آمادگی 185 ریال بر کیلووات ساعت است.
5-  از تقسیم کل مبلغ پرداختی بابت آمادگی به میزان آمادگی تحقق یافته بدست می آید.
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مقــدار کل ســلب فرصــت در نقطــه مرجع شــبکه و مقدار عدم همکاری نیروگاه ها به شــرح ذیل اســت.

مقادیر برحسب میلیون کیلووات ساعت

تابستان 97تابستان 98عنوان

11,9888,594مقدار کل سلب فرصت )نقطه مرجع شبکه(

14664/0مقدار عدم همکاری نیروگاه ها

ــه دارای  ــد، ک ــی می باش ــای غیررقابت ــف نیروگاه ه ــد مضاع ــی از تولی ــکاری ناش ــدم هم ــش ع افزای
ــر اســت  ــد. شــایان ذک ــال متصل ان ــه شــبکه انتق ــگاوات هســتند و ب ــا 100 م ــن 25 ت ــت بی ظرفی
مطابــق بــا مصوبــه 310هیــات تنظیــم بــازار بــرق، نیروگاه هــای مذکــور در صــورت تخطــی از برنامــه 
آرایــش تولیــد ابــراز شــده در دوره گــرم مشــمول عــدم همــکاری )تولیــد بیش از ابــراز( و کســردرآمد 
ــد. از آنجاییکــه برخــی از مــوارد تخطــی از برنامــه آرایــش تولیــد  ــراز( می گردن ــر از اب )تولیــد کمت
ــازار بــرق  ــا تاییــد دیســپاچینگ ملــی و مناطــق صــورت گرفته اســت، دبیرخانــه هیــات تنظیــم ب ب

ــه فــوق می باشــد. ایــران در حــال بازنگــری و بررســی مصوب
مبلــغ ســلب فرصــت قابــل پرداخــت، مبلــغ عــدم همــکاری، مبلــغ کســردرآمد اول آزمــون ظرفیــت 

تولیــد و مبلــغ کســردرآمد دوم آزمــون ظرفیــت تولیــد در تابســتان 98 بــه شــرح ذیــل اســت.

مبالغ برحسب میلیارد ریال

تابستان 97تابستان 98عنوان

1,9721,308مبلغ سلب فرصت قابل پرداخت

2210/53مبلغ عدم همکاری

1,4071,134مبلغ کسردرآمد اول آزمون ظرفیت تولید

2919مبلغ کسردرآمد دوم آزمون ظرفیت تولید

بهــای ســلب فرصــت در تابســتان 98 متناســب بــا افزایــش حجــم ســلب فرصــت واحدهــای بخــار 
ــدم  ــدار ع ــش مق ــل افزای ــز بدلی ــکاری نی ــدم هم ــغ ع ــت. مبل ــی داشته اس ــدی افزایش و گازی رون

ــود. ــا افزایــش همــراه ب ــاال ذکــر شــد ب همــکاری واحدهــای غیررقابتــی کــه در ب
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متوسط نرخ خرید برق از فروشندگان به تفکیک وضعیت بار
متوســط نــرخ خریــد بــرق از فروشــندگان بــه تفکیــک وضعیــت بــار بــه شــرح زیر اســت، کــه بر اســاس نرخ 

ســوخت مبنای ســقف بــازار 1  محاســبه شده اســت. 

نرخها بر حسب ریال بر کیلووات ساعت و درب نیروگاه

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

676/6639/1کم باری

815/9760/3میان باری

922/3891/2پرباری

808/7767/4متوسط نرخ خرید برق

سهم آمادگی و مشارکت در تولید برق 2  به تفکیک نوع تکنولوژی و مالکیت
در تابســتان 98 واحدهــای ســیکل ترکیبی بیشــترین ســهم آمادگــی و مشــارکت در تولیــد بــرق را بــه خــود 
اختصــاص دادنــد. ســهم آمادگــی و مشــارکت ایــن گــروه بــه ترتیــب 36 و 37 درصــد بــود، کــه نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال گذشــته، 5 درصــد رشــد داشــت. ســهم آمادگــی و ســهم مشــارکت واحدهــای آبــی در 
تابســتان ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بــه ترتیــب رشــد 5 و 6 درصــدی داشــت کــه 
ناشــی از افزایــش میــزان بارشــها در ابتــدای ســال 98 بــود. همچنین ســهم آمادگــی و مشــارکت نیروگاه های 

بخــار و گازی نســبت بــه ســال قبــل رونــد کاهشــی داشــت.

1-  607 ریال بر مترمکعب
2- 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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ــتان 97،  ــون تابس ــی همچ ــرکتهای خصوص ــا ش ــت نیروگاه ه ــک مالکی ــه تفکی ــته بندی ب در دس

ــرق را داشــتند. بییشــترین ســهم آمادگــی و مشــارکت در تولیــد ب
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ضریب اطمینان و درصد تولید از ظرفیت آماده به تفکیک تکنولوژی تولید برق
در تابســتان 98 نــوع ســیکل ترکیبی و ســپس آبــی دارای بیشــترین ضریــب اطمینــان 1 بودنــد. در تمــام 
گروه هــا بــه جــز ســیکل ترکیبــی، ایــن شــاخص نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رونــد کاهشــی 

داشــت.

1-   ضریــب اطمینــان از حاصــل تقســیم تفاضــل قابلیــت تولیــد ابــراز شــده و محدودیتهــای نــوع 2، 3 و 8 بــر قابلیــت تولید ابراز شــده 
بــه دســت می آیــد.

2-   درصد تولید از ظرفیت آماده از تقسیم میزان تولید برق نیروگاه به میزان آمادگی محقق شده، بدست می آید.

درصــد تولیــد از ظرفیــت آمــاده 2 تنهــا بــرای واحدهــای آبــی، بــا رشــد همــراه بــود. در این بیــن واحدهای 
گازی کمتریــن مقــدار را نســبت بــه ســایر تکنولوژیهــا داشــتند، چــرا کــه در ایــن مــدت کمتــر در برنامــه 

تولیــد فراخوانده شــدند.

 تولیدکنندگان بازار برق
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 برق ه تفکیک تکنولوژی تولیدب درصد تولید از ظرفیت آمادهو اطمینان  ضریب

. در تمام گروهها بودند 1ضریب اطمیناندارای بیشترین  آبیسچس و  ترکیبیسیکل نوع 98در تابستان 
 .داشت یکاهشروند  قبلنسبت به مدت مشابه سال ترکیبی  این شاخص به جز سیکل 

 
 

 گازی واهدهایدر این بین  .با رشررد همراه بود  آبی واهدهایتنها برای  2ظرفیت آمادهدرصررد تولید از 
در این مدت کمتر در برنامه تولید فراخوانده  چرا که شتند دانسبت به سایر تکنولوژیها  کمترین مقدار را

 .ندشد

                                                           
 آید.ه دست میابراز ب قابلیت بر 8و  3  2ابراز و محدودیتهای نوع قابلیت ضریب اطمینان از هاصل تقسیم تفاضل  1
 .آیدنیروگاه به میزان آمادگی محقق شده  بدست می برق از تقسیم میزان تولید درصد تولید از ظرفیت آماده 2

95
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97
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100

سیکل ترکیبی گازی آبی بخار اتمی

97و  98ضریب اطمینان به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در تابستان 

98تابستان  97تابستان 

  تولیدکنندگان بازار برق
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 تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاهبه  نرخ خرید برقمتوسط 

  آبیگازی   نوعمربوط به به ترتیب تکنولوژی واهد  به تفکیکنرخ خرید برق  االترینب 98در تابسرررتان 
  شود.نیز دیده می 97در تابستان تقریبا که این روند  بودبخار و سچس  اتمیسیکل ترکیبی  

 
 

  خصوصی و سچس دولتی خارج از وزارت یت نیروگاه شرکتهای وابسته به وزارت نیرودر تفکیک به مالک
های متعلق به شرررکتهای دولتی خارج از نرخ خرید برق نیروگاه .شررتندنرخ خرید برق را دا االترینب نیرو
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97و  98درصد تولید از ظرفیت آماده به تفکیک نوع تکنولوژی واحد در تابستان 

98تابستان  97تابستان 
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97و 98متوسط نرخ خرید برق به تفکیک تکنولوژی واحد در تابستان 
(ریال برکیلو وات ساعت)

98تابستان  97تابستان 
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در تفکیــک بــه مالکیــت نیــروگاه شــرکتهای وابســته بــه وزارت نیــرو، خصوصــی و ســپس دولتــی 
خــارج از وزارت نیــرو باالتریــن نــرخ خریــد بــرق را داشــتند. نــرخ خریــد بــرق نیروگاه هــای متعلــق 
بــه شــرکتهای دولتــی خــارج از وزارت نیــرو و نیــز عرضه کننــدگان وابســته بــه وزارت نیــرو نســبت 
ــق  ــرق از نیروگاه هــای متعل ــد ب ــرخ خری ــود. ن ــش همــراه ب ــا افزای ــل ب ــه مــدت مشــابه ســال قب ب
ــرق  ــازار ب ــه 310 هیــات تنظیــم ب ــه دلیــل اجرایــی شــدن مصوب ــرق منطقــه ای ب ــه شــرکتهای ب ب
در خصــوص نیروگاه هــای تحــت مالکیــت شــرکت های بــرق منطقــه ای و توزیــع نیــروی بــرق کــه 

ــش یافته اســت. ــند، کاه ــز نمی باش ــارت مســتقیم مرک ــت و نظ تحــت مدیری

متوسط نرخ خرید برق به تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاه
در تابســتان 98 باالتریــن نــرخ خریــد بــرق بــه تفکیــک تکنولــوژی واحــد بــه ترتیــب مربــوط بــه نــوع 
گازی، آبــی، ســیکل ترکیبــی، اتمــی و ســپس بخــار بــود کــه ایــن رونــد تقریبــا در تابســتان 97 نیــز 

ــود.  ــده می ش دی

  تولیدکنندگان بازار برق
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 تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاهبه  نرخ خرید برقمتوسط 
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های متعلق به شرررکتهای دولتی خارج از نرخ خرید برق نیروگاه .شررتندنرخ خرید برق را دا االترینب نیرو
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 تولیدکنندگان بازار برق
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سبت به مدت وزارت نیرو و نیز عرضه سته به وزارت نیرو ن سال قبل با افزایش همکنندگان واب شابه  راه م
 310اجرایی شدن مصوبه  ای به دلیلهای متعلق به شرکتهای برق منطقهبود. نرخ خرید برق از نیروگاه

صوص نیروگاه شرکتهیات تنظیم بازار برق در خ ای و توزیع نیروی های برق منطقههای تحت مالکیت 
 .استهکاهش یافتباشند  برق که تحت مدیریت و نظارت مستقیم مرکز نمی

 

 نرخ انرژی قابل تولید به تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاه متوسط

 .است اتمیترکیبی  سیکل  2های آبیبه ترتیب مربوط به نیروگاه 1بیشترین نرخ انرژی قابل تولید

                                                           
قدرت عملی "بر  "گرفتن میزان معوقاتنظردرها بدون مبلغ پرداختی به نیروگاه مجموع"از تقسرریم نرخ انرژی قابل تولید  1

از آید. برای محاسرربه نرخ انرژی قابل تولید واهدهای آبی دسررت میب "هانیروگاه دربر خالص با کسررر معامالت خارج از بازا
 است.استفاده شدههمین رابطه 

صوبه  2 سیاه 314مطابق با م سال هیات تنظیم بازار برق  مالکیت نیروگاه  شه از ابتدای  شرکت برق منطقه 1397بی ای به 
 تهران انتقال یافت.

400

500

600

700

800

900

1,000

برق منطقه ای خصوصی دولتی خارج از 
وزارت نیرو

مدیریت منابع
آب 

تولید نیروی 
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97و  98خرید برق  به تفکیک مالکیت در تابستان متوسط نرخ 
(ریال بر کیلو وات ساعت)

98تابستان  97تابستان 
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برق
زار 

ن با
دگا

کنن
لید

تو

9

متوسط نرخ انرژی قابل تولید به تفکیک تکنولوژی و مالکیت نیروگاه
بیشــترین نــرخ انــرژی قابــل تولیــد 1 بــه ترتیــب مربــوط بــه نیروگاه هــای آبــی 2 ، ســیکل ترکیبی، اتمــی 

ست. ا

 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.
 2-  مطابــق بــا مصوبــه 314 هیــات تنظیــم بــازار بــرق، مالکیــت نیــروگاه سیاه بیشــه از ابتــدای ســال 1397 به شــرکت بــرق منطقه ای 

تهــران انتقــال یافت.

  تولیدکنندگان بازار برق

12 

 
 

 

 اقتصادی و فنیبر اساس شاخصهای  هانیروگاهبندی رتبه

فاکتور کلیدی در میان آنها  چندینزار برق  کننده در بای شرکتهانیروگاهبندی رتبهبرای در این بخش 
س مورد ستگرفتهی قراربرر سه بهتر  در انجام رتبه .ا  بندی هم تکنولوژی تولید و هم نوعبه منظور مقای

 است.مالکیت به طور جداگانه لحاظ شده

550
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650

700
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800

سیکل ترکیبی گازی آبی بخار اتمی

97و 98متوسط نرخ انرژی قابل تولید به تفکیک تکنولوژی واحد در تابستان 
(ریال برکیلو وات ساعت)

98تابستان  97تابستان 

100
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600
700
800

برق منطقه ای خصوصی دولتی خارج از 
وزارت نیرو

مدیریت منابع
آب 

تولید نیروی 
برق حرارتی

موضوع ماده 
27

وابسته به 
وزارت نیرو

97و 98انرژی قابل تولید به تفکیک مالکیت در تابستان متوسط نرخ 
(ریال بر کیلو وات ساعت)

98تابستان  97تابستان 
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برق
زار 

ن با
دگا

کنن
لید

تو

رتبه بندی نیروگاه ها بر اساس شاخصهای فنی و اقتصادی
در ایــن بخــش بــرای رتبه بنــدی نیروگاه هــای شــرکت کننده در بــازار بــرق، چندیــن فاکتــور کلیــدی 
در میــان آنهــا مــورد بررســی قرارگرفته اســت. بــه منظــور مقایســه بهتــر، در انجــام رتبه بنــدی هــم 

تکنولــوژی تولیــد و هــم نــوع مالکیــت بــه طــور جداگانــه لحــاظ شده اســت.

رتبه بندی بر اساس شاخصهای فنی و اقتصادی و به تفکیک تکنولوژی 

ضریب اطمیناندرصد آمادگیضریب بهره بردارینرخ انرژی قابل تولید

98
ن 

ستا
تاب

گازی

قدسشهید کاوهبمپورجنوب اصفهان
رودشورزاگرسکنگانزاگرس
جنوب اصفهانشیروانچابهاربمپور

شهید کاوهجهرمخلیج فارسخرمشهر
فردوسيفردوسيجهرمشهید کاوه

سیکل 
ترکیبی

سمنگانسروقمسرو
 پره سرشهداي پاکدشتسروقم

نیشابورقمجهرمشهداي پاکدشت
قمجهرمشوباد کرمان
گیالنشیروانکرمانشیرکوه

بخار

شهید مفتحطوسشهید منتظريشهید مفتح
شهید رجایيشهید مفتحمشهدشهید رجایي

شازندمشهدبیستونشهید منتظري
ایرانشهرشهید رجایيشهید منتظرقائمبیستون

شهید منتظريبیستونشازندشهید منتظرقائم

آبی

کارون 3دزدزدز
شهید عباسپورگتوندگتوندگتوند
رودبار لرستانکرخهکرخهکرخه

کارون 4شهید عباسپورشهید عباسپورشهید عباسپور
کرخهمسجد سلیمانمسجد سلیمانمسجد سلیمان
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برق
زار 

ن با
دگا

کنن
لید

تو
رتبه بندی بر اساس شاخصهای فنی و اقتصادی و به تفکیک مالکیت 

ضریب اطمیناندرصد آمادگیضریب بهره بردارینرخ انرژی قابل تولید

98
ن 

ستا
تاب

خصوصی

قدسزاگرسقمسرو

رودشورسروسروقم

فردوسيجهرمجهرمزاگرس

نیشابورشهداي پاکدشتفارسشهداي پاکدشت

قمقمنیشابورخرمشهر

مادر تخصصی 
تولید نیروی برق 

حرارتی

شهید کاوهشهید کاوهسیکل رجایيبمپور

شهید مفتحبمپورشهید سلیميسیکل رجایي

شهید رجایيسیکل رجایيبمپورشهید کاوه

شازندایسینکنگانکنگان

سیکل یزدشهید مفتحسیکل یزدسیکل یزد

عرضه کنندگان 
وابسته به وزارت 

نیرو

جنوب اصفهانحافظشوباد جنوب اصفهان

سمنگانجنوب اصفهانتابانشوباد 

 پره سرتابانسمنگانتابان

تابانشهداي پیروزشهداي پیروزسمنگان

شهداي پیروزشوباد جنوب اصفهانپره سر
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برق
زار 

ن با
دگا

کنن
لید

تو

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.

1- شــاخص نــرخ انــرژی قابل تولیــد به عنــوان معیــار اصلــی مقایســه نیروگاه هاســت کــه توفیــق نیــروگاه در 
 تولیدکنندگان بازار برقکســب درآمــد را نمایــش می دهــد و در محاســبه آن تمامــی پرداختهــا و کســر درآمدهــا لحــاظ می شــود.

15 

 
 
 

 :گرددمحاسبه می ذیلو برای واهدهای آبی از رابطه 
 
 
 
 
و کنند می برق معاملهخود عموماً به صرورت انرژی محدود در بازار  به جهت شررایط ویهه ی آبیهدهاوا

 اتمحاسبدر  متفاوت است. لذاظرفیت اسمی آنها در طول شبانه روز واهدهای آبی با ظرفیت عملیاتی 
 شود.استفاده می نشااز مجموع هداکثر انرژی قابل تولیدشاخصهای واهدهای آبی 

که در بخشهای قبل نیز به تفکیک تکنولوژی و مالکیت به آن  تولیدقابلشاخص آمادگی به ظرفیت  -2
میزان آماده و در دسررترس بودن واهدهای نیروگاه و سرریاسررتهای ابراز آمادگی آن را  پرداخته شررد

ژی ر مجموع هداکثر انربرای واهدهای آبی در مخرج کس با این تفاوت که دهد.قرار می موردمطالعه
 شود.روزانه درج می تولیدقابل

 
 
 
اه از تصررمیمات مرکز از عملکرد نیروگ یریا رپذشرراخص نرخ انرژی و سررلب فرصررت که عالوه بر  -3

ی نیروگاه در این شررراخص به مفهوم فروش با قیمت باالتر پذیرد و رتبه باالمی تأ یرراهبری نیز 
 است. 

 
 
 

 در نظر گرفتن معوقاتخالص پرداختی بدون 
= 

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

 خالص پرداختی بدون در نظر گرفتن معوقات
= 

 هداکثر شاخص نرخ
 تولیدقابلانرژی 

 روزانه
 تولیدقابلرژی مجموع هداکثر ان

 مقدار ظرفیت آماده واقعی
= 

شاخص آمادگی به 
 تولیدقابلمقدار انرژی  تولیدقابلظرفیت 

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

شاخص نرخ انرژی 
 هجم تولید+ هجم سلب فرصت–در خارج از بازار  شدهمعاملههجم  و سلب فرصت

واحدهــای آبــی بــه جهــت شــرایط ویــژه خــود عمومــاً بــه صــورت انــرژی محــدود در بــازار بــرق معاملــه 
ــاوت  ــا در طــول شــبانه روز متف ــت اســمی آنه ــا ظرفی ــی ب ــی واحدهــای آب ــد و ظرفیــت عملیات می کنن
اســت. لــذا در محاســبات شــاخصهای واحدهــای آبــی از مجمــوع حداکثــر انــرژی قابــل تولیدشــان اســتفاده 

می شــود.
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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 :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 

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.
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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  

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 

ــه واحدهــای آبــی درج می گــردد. ــرژی قابل تولیــد روزان ان
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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 تابستان 98

رتبه بندی نیروگاه های آبی در تابستان 98
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 98تابستان در  ی غیرآبیهانیروگاهبندی رتبه

 نام نیروگاه رتبه
انرژی نرخ 
 تولیدقابل

نام 
 نیروگاه

آمادگی به 
ظرفیت 

 ولیدتقابل

نام 
 نیروگاه

نرخ انرژی 
و سلب 
 فرصت

نام 
 نیروگاه

درجه 
توفیق در 

 ظرفیت

 نیروگاهنام 

سهم 
خدمات 

 جانبی

 1 رودشور 1 قم 1 زاهدان 1 کاوه شهید 1 اصفهان جنوب 1

 943/0 اصفهان جنوب 996/0 کاوه شهید 921/0 کنگان 979/0 زاگرس 960/0 سرو 2

 927/0 سلطانیه 994/0 سرو 879/0 ایرانشهر 979/0 سرو 936/0 قم 3

 915/0 زاگرس 993/0 جهرم 861/0 بمچور 977/0 شیروان 922/0 زاگرس 4

 898/0 س ت ارومیه 988/0 پاکدشت 840/0 شوباد 975/0 جهرم 905/0 پاکدشت 5

 829/0 شهید کاوه 982/0 زاگرس 839/0 رامین 973/0 پاکدشت 889/0 کرمان 6

 816/0 س ت منتظرقائم 980/0 جهرم 839/0 ارچابه 971/0 قم 889/0 بمچور 7

 782/0 گیالن 966/0 کرمان 832/0 شازند 966/0 جهرم 888/0 خرمشهر 8

 781/0 فارس 955/0 شیرکوه 821/0 منتظری 964/0 شیروان 887/0 شیرکوه 9

 761/0 عسلویه 944/0 خرمشهر 820/0 منتظرقائم 961/0 فردوسی 877/0 فارس 10

 تولیدکنندگان بازار برق  
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 98 تابستان ی آبی درهاگاهنیروبندی رتبه

 نام نیروگاه رتبه
انرژی حداکثر  نرخ

 روزانه تولیدقابل
 نام نیروگاه

آمادگی به 
ظرفیت 

 تولیدقابل

 نام نیروگاه
درجه توفیق در 

 ظرفیت
 نام نیروگاه

سهم خدمات 
 جانبی

 1 شهید عباسچور 1 گتوند 1 دز 1 دز 1

 555/0 3کارون  974/0 دز 974/0 گتوند 995/0 گتوند 2

 523/0 سیمره 870/0 کرخه 775/0 کرخه 782/0 کرخه 3

 465/0 4کارون  594/0 شهید عباسچور 530/0 شهید عباسچور 633/0 شهید عباسچور 4

 336/0 داریان 553/0 مسجد سلیمان 469/0 مسجد سلیمان 462/0 مسجد سلیمان 5
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مصرف سوخت نیروگاه ها
مجمــوع حجــم ســوخت مصرفــی نیروگاه هــا در تابســتان 98 در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته در 
نمــودار ذیــل نمایــش داده شده اســت. محــور عمــودی ســمت چــپ برحســب میلیــون مترمکعــب اســت و 
میــزان حجــم گاز مصرفــی را نمایــش می دهــد. همچنیــن محــور عمــودی ســمت راســت نمودار برحســب 
میلیــون لیتــر بــوده و حجــم مــازوت و گازوئیــل مصرفــی را نشــان می دهــد. حجــم گاز مصرفی در تابســتان 
98 نســبت بــه ســال قبــل رونــد کاهشــی داشــته و از حــدود 24/6 میلیــون مترمکعــب در ســال 97، بــه 
21/5 میلیــون مترمکعــب در تابســتان 98 رسیده اســت. حجــم مــازوت و گازوئیــل مصرفــی نیــز در ایــن 
ــد افزایشــی داشته اســت و مــازوت از 611 بــه 1,118 میلیــون لیتــر و  ــه ســال قبــل رون مــدت نســبت ب

گازوئیــل از 329 بــه 1,223 میلیــون لیتــر افزایــش یافــت.
ــد  ــش تولی ــطه افزای ــا در تابســتان 98 بواس ــروگاه ه ــی نی ــش ســوخت مصرف ــر اســت کاه ــه ذک الزم ب

ــد. ــی باش ــی م ــای آب نیروگاه ه

  سوخت

19 

 هانیروگاهمصرف سوخت 

در نمودار  مدت مشابه سال گذشتهدر مقایسه با  98 تابستان در هانیروگاهمصرفی سوخت مجموع هجم 
میزان هجم گاز و مترمکعب است  یونبرهسب میل چپمحور عمودی سمت است. شدهنمایش داده ذیل

و  بودهنمودار برهسررب میلیون لیتر  راسررتمحور عمودی سررمت  همچنین .دهدمصرررفی را نمایش می
شان می صرفی را ن صرفی در  دهد.هجم مازوت و گازوئیل م ستان هجم گاز م سال قبل  98تاب سبت به  ن

میلیون مترمکعب در  5/21  به 97مکعب در سررال میلیون متر 6/24و از هدود  هداشررت کاهشرریروند 
هجم مازوت و گازوئیل مصرررفی نیز در این مدت نسرربت به سررال قبل روند  .اسررتهرسررید 98تابسررتان 
شی شته افزای ست و مازوت ازدا میلیون لیتر  1.223به  329 میلیون لیتر و گازوئیل از 1.118 به 611 ا

 یافت. افزایش

 

 هانیروگاهمصرفی  هزینه سوخت

ختهای مصرفی نیروگاه ای از میزان ارزش هرارتی هریک از سوبر اساس رابطه  هزینه سوخت معادل گاز
ست میو نرخ آن به صرفی مبلغی آید و د سوخت م ست که نیروگاه برای  هزینه  نماید.اخت میخود پردا

ست که از مجموع  شدهتمامسوخت کل نیز مقدار واقعی و  صرفی ا سوخت م صلارزش  هجم  ضربها
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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

14,617172/61,19514/1تابستان 98

15,538176/71,27614/5تابستان 97

در تابســتان 98 بــا توجــه کاهــش حجــم ســوخت معــادل گاز هزینــه  ســوخت کاهــش یافــت کــه خــود ناشــی 
از کاهــش مشــارکت واحدهــای حرارتــی در ایــن مــدت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال 97 بــود. 

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

437/5812/8640/2تابستان 98

427/7770/1580/6تابستان 97

متوســط نــرخ خریــد انــرژی و بــرق از نیروگاه هــای حرارتــی رونــد افزایشــی داشته اســت. کــه ناشــی از افزایــش 
بهــای انــرژی بــا قیمــت مــازاد و UL، بهــای ســلب فرصــت، بهــای هزینــه روشــن و خامــوش شــدن واحدهــا و 

نیــز کاهــش عــدم همــکاری بوده اســت. 
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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 
تابســتان 98 در مقایســه بــا تابســتان ســال قبــل گــزارش شده اســت. همانطــور کــه مالحظــه می شــود 
ــد  ــل افزایــش درآم ــه عل ــد افزایشــی همــراه بوده اســت. از جمل ــا رون ــم ب ــزان پرداختــی در هــر آیت می
کنتــرل فرکانــس در تابســتان 98، می تــوان بــه افزایــش پرداخــت متغیــر کنتــرل فرکانــس اشــاره نمــود 
کــه بــه ســاعات فعــال بــودن گاورنرهــا برمی گــردد. میــزان فعــال بــودن گاورنرهــا در تابســتان 98 نزدیک 

بــه 170,000 واحــد- ســاعت نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد داشته اســت.
مبالغ بر حسب میلیارد ریال

مبلغ پرداختی برای ارائه 
خدمات جانبی

تابستان 97تابستان 98

مجموعشهریورمردادتیرمجموعشهریورمردادتیر

574578488/71,640/7454/9489/6556/81,501/3کنترل فرکانس

87/184/567/1238/781/68164/8227/4توان راکتیو

33/833/632/8100/224/72930/283/9خودراه انداز

694/9696/1588/61,979/6561/2599/6651/81,812/6مجموع

رتبه بندی نیروگاه ها در ارائه خدمات جانبی
در ادامــه وضعیــت پنــج نیــروگاه برتــر )تمــام گروه هــا( در ایــن شــاخص، در هریــک از آیتمهــای خدمــات 

جانبــی بررســی می گــردد.

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

181491آبیشهیدعباسپور

25922گازیرودشور

253123گازیجنوب اصفهان

25594گازیسلطانیه

252275گازیزاگرس

نیــروگاه آبــی شهیدعباســپور بــا کســب رتبه اول در شــاخص خدمــات جانبــی در کنترل فرکانــس رتبه1، 
خودراه انــدازی رتبــه 18 و در تــوان راکتیــو رتبــه 49 را بــه خــود اختصــاص داده اســت. نیروگاه هــای برتــر 
در شــاخص ارائــه خدمــات جانبــی همگــی در ارائــه خدمــت کنتــرل فرکانــس جــز نیروگاه هــای برتــر 
بوده انــد کــه بــا رنــگ ســبز در جــدول بــاال متمایــز شــده اند. حســب مقــررات فعلــی، پرداختــی بابــت 
کنتــرل فرکانــس بــا ســایر خدمــات جانبــی تفــاوت چشــمگیری دارد و همانطــور کــه مالحظــه می شــود 
بــه دلیــل تفــاوت زیــاد پرداختــی بابــت کنتــرل فرکانــس نیروگاه هایــی کــه در خدمــات جانبــی حائــز 
رتبــه برتــر شــده اند، در کنتــرل فرکانــس نیــز رتبــه باالیــی داشــته اند. همچنیــن در بحــث تــوان راکتیــو 
و خودراه انــدازی بــه ترتیــب نیروگاه هــای شــهیدرجایی و ســیمره در رتبــه اول ارائــه ایــن خدمــات قــرار 
ــی و گازی در بحــث کنتــرل فرکانــس،  ــاالی نیروگاه هــای آب ــری ب ــه انعطاف پذی ــا توجــه ب ــد. ب گرفته ان

کســب رتبه هــای برتــر از ســوی ایــن تکنولوژیهــا مــورد انتظــار اســت.



18

نبی
 جا

ات
دم

خ



25

رق 
ار ب

باز
در 

ری 
پذی

بت 
رقا

19

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.

 ذیری در بازار برقرقابت پ

23 

 1HHIبازار برقتمرکز  سنجش شاخص

ست که ی HHIشاخص تمرکز  سنجش میزان قدرت بازار ا سبه این ک از ابزارهای  در ادامه فرمول محا
 است.شدهشاخص آورده

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =∑(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑇𝑇
)
2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 <  ماi بنگاهمیزان تولید : 𝑃𝑃𝑖𝑖  رقابت باال 0.01

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 <  بنگاهمیزان تولید کل : 𝑃𝑃𝑇𝑇  بازار نامتمرکز 0.1

0.1 < 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 < متمرکز نسبتاًبازار  0.18   𝑁𝑁 :دکنندگانیتعداد تول 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 > متمرکز شدتبهبازار  0.18   
 

 به ترتیب 98تابستان های در ماه که استدر ادامه نمایش داده شده 98و  97 تابستاندر  HHIشاخص 
شمی 0278/0و  0288/0  0294/0مقادیر  دارای سال گذ سه با  شاخص در مقای شد. این  صوربا ت ته ب

 .دهنده نامتمرکز بودن بازار برق ایران استنشان بسیار جزئی افزایش داشت و

 
 

                                                           
1 Herfindahl Hirschman Index 
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0/029
0/030

تیر مرداد شهریور 

H
H

I

97و 98در تابستان HHIشاخص 

97تابستان 98تابستان 

شــاخص HHI در تابســتان 97 و 98 در ادامــه نمایــش داده شده اســت کــه در ماه هــای تابســتان 98 بــه 
ترتیــب دارای مقادیــر 0/0294، 0/0288 و 0/0278 می باشــد. ایــن شــاخص در مقایســه بــا ســال گذشــته 

بصــورت بســیار جزئــی افزایــش داشــت و نشــان دهنده نامتمرکــز بــودن بــازار بــرق ایــران اســت.

 ذیری در بازار برقرقابت پ
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 1HHIبازار برقتمرکز  سنجش شاخص

ست که ی HHIشاخص تمرکز  سنجش میزان قدرت بازار ا سبه این ک از ابزارهای  در ادامه فرمول محا
 است.شدهشاخص آورده

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 =∑(𝑃𝑃𝑖𝑖𝑃𝑃𝑇𝑇
)
2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 <  ماi بنگاهمیزان تولید : 𝑃𝑃𝑖𝑖  رقابت باال 0.01

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 <  بنگاهمیزان تولید کل : 𝑃𝑃𝑇𝑇  بازار نامتمرکز 0.1

0.1 < 𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 < متمرکز نسبتاًبازار  0.18   𝑁𝑁 :دکنندگانیتعداد تول 

𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻𝐻 > متمرکز شدتبهبازار  0.18   
 

 به ترتیب 98تابستان های در ماه که استدر ادامه نمایش داده شده 98و  97 تابستاندر  HHIشاخص 
شمی 0278/0و  0288/0  0294/0مقادیر  دارای سال گذ سه با  شاخص در مقای شد. این  صوربا ت ته ب

 .دهنده نامتمرکز بودن بازار برق ایران استنشان بسیار جزئی افزایش داشت و
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97و 98در تابستان HHIشاخص 

97تابستان 98تابستان 

1-   Herfindahl Hirschman Index
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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 

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 

0/020

0/025

0/030

0/035

0/040

0/045

0/050

0/055

فرودین اردیبهشت  خرداد

98شاخص سنجش تمرکز بازار برق در بهار 

97بهار  98بهار 

در ادامــه به منظــور پایــش رفتــار فروشــندگان و حفــظ امانــت در اطالعــات آنهــا صرفــا بــا توجــه بــه نــوع 
تکنولــوژی تولیــد بــرق و نــوع مالکیــت نیروگاه هــا گزارشــی از وضعیــت ایــن شــاخص ارائــه شده  اســت.

 رقابت پذیری در بازار برق 

24 

 1ORMORبازار برق  یریپذرقابت سنجش شاخص

یکی از وظایف مهم واهدهای پایش در اکثر بازارهای برق مطرح دنیا بررسررری رفتار پیشرررنهاد قیمت 
منظور در مجموعه بازار . به همین اسررتبازیگران بازار برق و میزان موفقیت آنها در برنامه آرایش تولید 

شاخص  نیز برق ایران شده ORMORاز  ستفاده  سب ا شندگان بازار به ک شتیاق فرو ست که میزان ا ا
شان میرا درآمد بیشتر  شانباشد  یکنزدچه این شاخص به عدد یک  هر. دهدن نزدیکی قیمت  دهندهن

 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 واهدهای نیروگاهی مالک :iام 
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑂𝑂𝑃𝑃𝑖𝑖 ابراز واهدهای نیروگاهی مالک قابلیت : مجموعiام 

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

تکنولوژی  نوع با توجه به صرفاپایش رفتار فروشندگان و هفظ امانت در اطالعات آنها  منظوربهدر ادامه 
 است.ارائه شده از وضعیت این شاخص گزارشی هانیروگاهمالکیت نوع تولید برق و 

 

                                                           
1 Offeredable Revenue to Maximum Offeredable Revenue 
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98به تفکیک تکنولوژی در تابستان ORMORشاخص 

98تیر  98مرداد  98شهریور 

1- Offeredable Revenue to Maximum Offeredable Revenue 

قابلیت تولید ابراز شده
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 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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 توان به موارد ذیل اشاره نمود:با توجه به نمودار فوق می
اند. داده تری پیشنهادقیمتهای پایین 97نسبت به تابستان  98های مختلف نیروگاهی در تابستان تکنولوژی

سهم مشارکت این نیروگاهها در  های گازی است.دهی در مورد نیروگاهبیشترین اختالف در برآیند قیمت
در مورد  کاهش قیمت پیشنهادیهمچنین بازه مورد مطالعه نسبت به قبل نیز روند کاهشی داشت. 

و بررسی ارائه  هاهدر ادامه این شاخص به تفکیک مالکیت نیروگااست. قابل مشاهده نیزهای آبی نیروگاه
 است.شده
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98به تفکیک مالکیت نیروگاه در تابستان ORMORشاخص 

98تیر  98مرداد  98شهریور 

با توجه به نمودار فوق می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
ــری  ــای پایین ت ــتان 97 قیمته ــه تابس ــبت ب ــتان 98 نس ــی در تابس ــف نیروگاه ــای مختل تکنولوژیه
ــت.  ــای گازی اس ــورد نیروگاه ه ــی در م ــد قیمت ده ــالف در برآین ــترین اخت ــد. بیش ــنهاد داده ان پیش
ســهم مشــارکت ایــن نیروگاه هــا در بــازه مــورد مطالعــه نســبت بــه قبــل نیــز رونــد کاهشــی داشــت. 
همچنیــن کاهــش قیمــت پیشــنهادی در مــورد نیروگاه هــای آبــی نیــز قابــل مشاهده اســت. در ادامــه 

ــه و بررســی شده اســت. ــا ارائ ــت نیروگاه ه ــک مالکی ــه تفکی ــن شــاخص ب ای
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ستان  باالی با توجه به نمودارها شده در تاب شنهاد  سبت به ماه 98برآیند قیمتهای پی سال ن شابه  های م
در این قسررمت بیشررترین اختالف مرتبط با واهدهای نیروگاهی متعلق به اسررت. همراهقبل با کاهش 

 باشد.خارج از وزارت نیرو می دولتیشرکتهای 

 برق در بازارانرژی  شدهرفتهیپذ پیشنهادی و نی قیمتهایبررسی فراوا

شنهادی و قیمت پذیرفتهافر ساس میزان   واهدهای نیروگاهی 1شدهوانی قیمت پی شنهادی  انرژیبر ا پی
اسررت. شرردهنمایش داده ذیلدر نمودارهای  98 تابسررتان دری مختلف قیمتی هاهدر باز شرردهیرفتهپذو 

اند پیشنهاد داده شده یا پذیرفته شده موردنظرتی که در بازه قیم استانرژی محور عمودی بیانگر درصد 
 است. مختلف )بر هسب ریال بر کیلووات ساعت( ی قیمتیهاهو محور افقی بیانگر باز

مشرراهده  98ها در سررال قیمتای که در تغییرات رفتار کلی با بررسرری نمودارها تا یرگذارترین مسرر له
باشد. در این فصل با افزایش میزان تقاضا به ن میکنندگاتغییرات میزان درخواست توان مصرفشود می

سمت باالترین بازه شنهادی به  صد قیمتهای پی سوق باالترین هد خود موجب گردیده تا در های قیمتی 

                                                           
 اقتصادیشده در آرایش اقتصادی و آرایش فنییرفتهپذقیمت  1
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ــه  ــبت ب ــتان 98 نس ــده در تابس ــنهاد ش ــای پیش ــد قیمته ــاال برآین ــای ب ــه نموداره ــه ب ــا توج ب
ماه هــای مشــابه ســال قبــل بــا کاهــش همراه اســت. در ایــن قســمت بیشــترین اختــالف مرتبــط 

ــرو می باشــد. ــه شــرکتهاي دولتــی خــارج از وزارت نی ــق ب ــا واحدهــای نیروگاهــی متعل ب

بررسی فراوانی قیمتهای پیشنهادی و پذیرفته شده انرژی در بازار برق
ــزان  ــر اســاس می ــی، ب ــای نیروگاه ــی قیمــت پیشــنهادی و قیمــت پذیرفته شــده1 واحده فراوان
انــرژی پیشــنهادی و پذیرفته شــده در بازه هــای مختلــف قیمتــی در تابســتان 98 در نمودارهــای 
ذیــل نمایــش داده شده اســت. محــور عمــودی بیانگــر درصــد انــرژی اســت کــه در بــازه قیمتــی 
ــی  ــای قیمت ــر بازه ه ــی بیانگ ــور افق ــده اند و مح ــه ش ــا پذیرفت ــده ی ــنهاد داده ش ــر پیش موردنظ

مختلــف )بــر حســب ریــال بــر کیلــووات ســاعت( اســت.
بــا بررســی نمودارهــا تاثیرگذارتریــن مســئله ای کــه در تغییــرات رفتــار کلــی قیمتهــا در ســال 98 
مشــاهده می شــود تغییــرات میــزان درخواســت تــوان مصرف کننــدگان می باشــد. در ایــن فصــل 
بــا افزایــش میــزان تقاضــا بــه باالتریــن حــد خــود موجب گردیــده تــا درصــد قیمتهای پیشــنهادی 
ــه نمودارهــای  ــا توجــه ب ــن بازه هــای قیمتــی ســوق پیــدا کننــد. همچنیــن ب ــه ســمت باالتری ب
قیمتهــای پذیرفته شــده مشــاهده می گــردد کــه رفتــار مشــابهی بــا قیمتهــای پیشــنهادی دارنــد 
ــتری در  ــهم بیش ــر س ــی باالت ــای قیمت ــدگان بازه ه ــای مصرف کنن ــزان تقاض ــش می ــا افزای و ب
قیمــت پذیرفته شــده بــه خــود اختصــاص داده انــد. قیمتهــا از تیــر بــه مــرداد افزایشــی و از مــرداد 

ــد. ــه شــهریور کاهشــی بوده ان ب

1-   قیمت پذیرفته شده در آرایش اقتصادی و آرایش فنی اقتصادی
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شاهده میهای پذیرفتهنمودارهای قیمتهمچنین با توجه به  پیدا کنند. شابهی با شده م گردد که رفتار م
سررهم های قیمتی باالتر بازهکنندگان افزایش میزان تقاضررای مصرررفبا  وقیمتهای پیشررنهادی دارند 

شتری صاص داده شدهقیمت پذیرفتهدر  بی شی و از مرداد به . قیمتها از تیر به اندبه خود اخت مرداد افزای
 اند.شهریور کاهشی بوده
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شررده شرراخصررهای آماری در ادامه به منظور تحلیل بیشررتر تغییر رفتار قیمتهای پیشررنهادی 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
 ساعت کیلوواتبرحسب ریال بر مقادیر 

 عنوان
 97 تابستان 98 تابستان

 شهریور مرداد تیر شهریور مرداد تیر
 5/383 8/408 399 6/380 2/403 4/397 ت پیشنهادیمتوسط قیم

 9/59 4/44 3/44 9/42 44 5/11 انحراف معیار قیمت پیشنهادی
 4/383 2/408 2/395 8/378 7/402 7/396 شدهمتوسط قیمت پذیرفته

 6/59 3/44 5/61 5/42 9/43 8/11 شدهانحراف معیار قیمت پذیرفته
 

شده کاهش پیدا ت  غالباً متوسط قیمت پیشنهادی و پذیرفتههمانطور که از نتایج جدول مشخص اس
میلیون مگاوات ساعت  4هدود توان به افزایش تولید منابع آبی از می رونداست. از جمله دالیل این کرده

 همچنین کاهش انحراف معیاراشاره نمود.  98 تابستانمیلیون مگاوات ساعت در  10تا  97 تابستاندر 
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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
تابستان 97تابستان 98

شهریورمردادتیرشهریورمردادتیر

397/4403/2380/6399408/8383/5متوسط قیمت پیشنهادی

11/54442/944/344/459/9انحراف معیار قیمت پیشنهادی

396/7402/7378/8395/2408/2383/4متوسط قیمت پذیرفته شده

11/843/942/561/544/359/6انحراف معیار قیمت پذیرفته شده

ــاً متوســط قیمــت پیشــنهادی و پذیرفته  شــده  ــج جــدول مشــخص اســت، غالب همانطــور کــه از نتای
کاهــش پیــدا کرده اســت. از جملــه دالیــل ایــن رونــد می  تــوان بــه افزایــش تولیــد منابــع آبــی از حــدود 
4 میلیــون مــگاوات ســاعت در تابســتان 97 تــا 10 میلیــون مگاوات ســاعت در تابســتان 98 اشــاره نمود. 
همچنیــن کاهــش انحــراف معیــار در هــر مــاه نســبت به مــاه متناظــر بیانگــر افزایــش تمرکــز قیمتهای 

پیشــنهادی و پذیرفته شــده پیرامــون متوســط قیمــت موردنظــر می باشــد.
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مصرف برق در تابستان 98
مجموع مقدار انرژی مصرفی تمامی شرکتهای خریدار به شرح ذیل است.

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

99,938100,5704,1995,8172,884تابستان98

97,36597,7475,3294,579915تابستان97

مجمــوع بهــای فــروش بــرق در ایــن فصــل حــدود 89 هــزار میلیــارد ریــال بــوده کــه بــه تفکیــک هزینــه 
انــرژی، خدمــات جانبــی، تــوان راکتیــو و اســتفاده از شــبکه انتقــال در جــدول ذیــل آمده اســت.

هزینه برحسب میلیارد ریال

تابستان 97تابستان98عنوان

71,98267,748هزینه تأمین انرژی خریداران

238227هزینه مصرف توان راکتیو

4,3593,129هزینه خدمات جانبی غیر راکتیو

9,9919,153هزینه استفاده از شبکه انتقال

528270هزینه اضافه پرداخت آزمون مصرف

528270هزینه تشویق آزمون مصرف

2,090384هزینه مبادالت برون مرزی

00معوقات پرداختی خریداران

همانطــور کــه در جــدول فــوق مشــاهده می شــود هزینــه مبــادالت بــرون مــرزی در تابســتان 98 نســبت 
بــه تابســتان97 افزایــش یافته اســت کــه علــت آن افزایــش حجــم و نــرخ جبــران مبــادالت بــرون مــرزی 
می باشــد. در تابســتان 98 شــاهد افزایــش هزینــه آزمــون مصــرف نیــز بوده ایــم کــه بخشــی از آن بــا توجــه 

بــه اطالعیــه 1406 و در پــی خطــا در ارســال پیش بینــی نیــاز مصــرف رخ داده اســت.
میــزان قطعیهــای باالدســت در تابســتان 98 نزدیــک بــه 50 میلیــون کیلــووات ســاعت بــود که ایــن رقم در 
مــدت مشــابه ســال گذشــته 605 میلیــون کیلــووات ســاعت بــود. همچنین نــرخ انــرژی مصرفی و متوســط 

نــرخ فــروش بــرق بــه خریــداران در تابســتان 98 بــه شــرح ذیل اســت.

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

تابستان 97تابستان98عنوان

750/2736/0نرخ انرژی مصرفی1 ) قابل مقایسه با بورس(

942/4888/6متوسط نرخ فروش برق به خریداران

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

تابستان 97تابستان 98عنوان

418/9419/9سهم انرژی1 در نرخ انرژی مصرفی

20/514/2سهم سلب فرصت در نرخ انرژی مصرفی

310/8301/9سهم آمادگی در نرخ انرژی مصرفی

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 تابستان 98 به شرح زیر می باشد.

نرخها بر حسب ریال بر کیلووات ساعت و درب شرکت خریدار

تابستان 97تابستان 98وضعیت بار

825/0768/2کم باری

947/5880/9میان باری

1,046/41,007پر باری

942/4888/6متوسط 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
فرکانــس( را در ماه هــای مختلــف تابســتان 98 نشــان می دهــد. همانطــور کــه در نمودارهــا آمده اســت 
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

ــن می باشــد. ــا از میانگی ــی داده ه ــزان پراکندگ ــا نشــان دهنده می ــن داده ه ــار ای  خریداران بازار برقانحــراف از معی

33 
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98منحنی میانگین وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در تیر 

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

47.591: میانگین مقدار انرژی مصرفی خریداران

46.949:خریدارانبینی نیاز مصرف میانگین مقدار پیش
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ساعت

98منحنی وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در مرداد 

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

46.287: میانگین مقدار انرژی مصرفی خریداران

45.989: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 تیر 

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

47.591: میانگین مقدار انرژی مصرفی خریداران

46.949:خریدارانبینی نیاز مصرف میانگین مقدار پیش
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ت 
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ت 
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ساعت

98منحنی وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در مرداد 

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

46.287: میانگین مقدار انرژی مصرفی خریداران

45.989:میانگین مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

 خریداران بازار برق
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تیر میانگین مقدار پیش بینی کمتر از مقدار مصرفی شد در هالیکه در شهریور عکس این هالت ماه در 
 بینی و مصرفی در بیشتر ساعات به یکدیگر نزدیک بود.رخ داد و در مرداد نیز میزان میانگین پیش

 خریداران بینی نیاز مصرفشاخص موفقیت در پیش

صرف بینی ر پیششاخص موفقیت د معیاری برای شود که تعریف می ذیلخریداران طبق رابطه نیاز م
شرکتهای خریدار  سنجش ست بینی نیاز مصرفدر زمینه پیشعملکرد  شانو در هقیقت  ا  دهنده اینن

است بینی نیاز مصرف جبران شدهی خریداران از محل مبلغ تشویق پیشهاهاست که چند درصد از هزین
 است.ی پرداختی آنها افزایش یافتههاهبینی نیاز مصرف هزینپیشیل عدم موفقیت در و یا به دل

100 × (
تشویق  (ریال)  − جریمه (ریال)

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

 

 98تابسررتاندر  ایو سررچس شرررکتهای برق منطقه عشرررکتهای توزی این شرراخص بر اسرراسدر ادامه 
 اند.بندی شدهرتبه

34,000
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ت 
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ساعت

98منحنی میانگین وضعیت بار پیش بینی شده و مصرفی در شهریور 

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

41.910:میانگین مقدار پیش بینی نیاز مصرف خریداران

41.242: میانگین مقدار انرژی مصرفی خریداران

در مــاه تیــر میانگیــن مقــدار پیــش بینــی کمتــر از مقــدار مصرفــی شــد در حالیکــه در شــهریور عکــس 
ــه  ــی در بیشــتر ســاعات ب ــزان میانگیــن پیش بینــی و مصرف ــز می ــت رخ داد و در مــرداد نی ــن حال ای

یکدیگــر نزدیــک بــود.
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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
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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

در ادامــه بــر اســاس ایــن شــاخص شــرکتهای توزیــع و ســپس شــرکتهای بــرق منطقــه ای در تابســتان98 
رتبه بنــدی شــده اند.

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

98
یر 

ت

0/88توزیع نیروی برق استان یزد1

0/79توزیع نیروی برق استان زنجان2

0/72توزیع نیروی برق استان مرکزی3

0/705توزیع نیروی برق استان قم4

0/609توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری5

98
اد 

رد
م

1/07توزیع نیروی برق استان زنجان1

0/91توزیع نیروی برق استان مرکزی2

0/88توزیع نیروی برق استان فارس3

0/86توزیع نیروی برق استان قم4

0/83توزیع نیروی برق استان تهران5

98
یور

هر
ش

2/86توزیع نیروی برق استان قم1

2/6توزیع نیروی برق استان زنجان2

2/37توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان3

2/1توزیع نیروی برق استان قزوین4

1/87توزیع نیروی برق استان همدان5
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شرکتهای برق منطقه ای  -2 
شاخص موفقیت در پیش بینی نیاز مصرفنام شرکت برق منطقه ایرتبهماه

98
یر 

ت

0/29برق منطقه اي باختر1

0/11-برق منطقه اي یزد2

0/31-برق منطقه اي آذربایجان3

0/55-برق منطقه اي سمنان4

0/59-برق منطقه اي زنجان5

98
اد 

رد
م

0/15برق منطقه اي یزد1

0/31-برق منطقه اي غرب2

0/37-برق منطقه اي خراسان3

0/46-برق منطقه اي زنجان4

0/51-برق منطقه اي هرمزگان5

98
ور 

هری
ش

1/53برق منطقه اي یزد1

0/34برق منطقه اي هرمزگان2

0/22برق منطقه اي سیستان و بلوچستان3

0/25-برق منطقه اي باختر4

0/31-برق منطقه اي خراسان5

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
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 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  = (

ــه نحــوی  ــازار بســیار کاهــش یافته اســت ب میــزان مشــارکت شــرکتهای توزیــع در خریــد خــارج از ب
ــداری  ــازار خری ــاز مصــرف خــود را خــارج از ب ــک شــرکت بخشــی از نی ــا ی کــه در تابســتان 98 تنه

کرده اســت.
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1- شرکتهای توزیع نیروی برق

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

98
ور 

هری
ش

0/54توزیع نیروی برق شهرستان اهواز1

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

98
یر 

ت

17/88برق منطقه اي اصفهان1

10/48برق منطقه اي آذربایجان2

10/1برق منطقه اي زنجان3

8/8برق منطقه اي غرب4

7/65برق منطقه اي یزد5

98
اد 

رد
م

17/9برق منطقه اي اصفهان1

10/68برق منطقه اي زنجان2

9/27برق منطقه اي غرب3

9/05برق منطقه اي یزد4

9/02برق منطقه اي آذربایجان5

98
ور 

هری
ش

43/36برق منطقه اي اصفهان1

31/84برق منطقه اي هرمزگان2

15/19برق منطقه اي زنجان3

14/97برق منطقه ای آذربایجان4

12/21برق منطقه ای باختر5
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 98در تابستان  ایبرق منطقه شرکتهایبه تفکیک  ،درصد تولید و مصرف برق از کل تولید و مصرف کشور

39 
 

4/7 

6/5 

6/5  
 

 غرب
 

 زنجان

 تهران

 باختر

 فارس

 سمنان

 هرمزگان

 کرمان

 خوزستان

3/16 

8/3 

 سیستان و بلوچستان

 خراسان

5/11 

2/4 

 آذربایجان

2 

6/0 

2/7 

3/17 
 

8/2 

4/4 

10 
5 

2/3 
 

6/2 

3/15 

2/7 

 یزد
 اصفهان

7/5 

2/5 

1/1 

6/8 

1 8/2 

 راهنمای رنگ
 اینام برق منطقه

 تولید
 رفمص

 

5/16 

درصد تولید و مصرف به تفکیک شرکتهای برق منطقه ای 
در ادامــه نمایــی کلــی از درصــد تولیــد و مصــرف هــر یــک از شــرکتهای بــرق منطقــه ای در تابســتان 98 
ــد و  ــه ترتیــب دارای بیشــترین درصــد تولیــد بودن ــارس ب نمایــش داده شده اســت. خوزســتان ، تهــران و ف
بیشــترین درصــد مصــرف نیــز مربــوط بــه ایــن ســه بــرق منطقــه ای بــود. در ایــن مــدت کمتریــن میــزان 
مصــرف بــه ترتیــب بــرای برق منطقــه ای ســمنان، گیــالن و سیســتان و بلوچســتان و کمتریــن میــزان تولید 
نیــز بــه ترتیــب ســمنان، زنجــان و ســپس سیســتان و بلوچســتان بــود. در مناطــق خوزســتان، غــرب، فارس، 

یــزد، کرمــان، مازنــدران، گیــالن و خراســان درصــد تولیــد بیــش از درصــد مصــرف آنهــا ثبــت گردیــد. 
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معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق
ــرق  ــه ب ــای دوجانب ــرژی و قرارداده ــورس ان ــب ب ــی، در دو قال ــازار عمده فروش ــارج از ب ــالت خ معام
صــورت می پذیــرد. کل انــرژی معامله شــده در خــارج از بــازار عمــده فروشــی بــرق در تابســتان 
ــه مــدت مشــابه  ــن معامــالت در تابســتان 98 نســبت ب ــدار ای ــن شــرح اســت. کــه مق ــه ای 98 و 97 ب
ــی  ــش نقدینگ ــر کاه ــن ام ــل ای ــه دلی ــت، ک ــش داشته اس ــد کاه ــت درص ــدود بیس ــل ح ــال قب س
ــرق می باشــد. ــازار عمده فروشــی ب ــارج از ب ــالت خ ــا در معام ــر آنه ــع و مشــارکت کمت شــرکتهای توزی

انرژی برحسب میلیون کیلووات ساعت

تابستان 97تابستان 98عنوان

4,2045,328کل انرژی معامله شده در خارج از بازار عمده فروشی برق

ســهم معامــالت بــورس انــرژی و معامــالت دوجانبــه بــرق در خــارج از بــازار عمده فروشــی بــرق در ایــن 
فصــل بــه شــرح ذیــل اســت.

سهم برحسب درصد

تابستان 97تابستان 98عنوان

21/220/9سهم بورس انرژی از معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق

78/879/1سهم قراردادهای دوجانبه از معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق

سهم مشارکت نیروگاه های دولتی و خصوصی در معامالت بورس انرژی
ــی  ــرژی شــامل نیروگاه هــای خصوصــی و نیروگاه هــای آب ــورس ان در حــال حاضــر عرضه کننــدگان در ب
)دولتــی( هســتند کــه بــه ترتیــب ســهم مشــارکت آنهــا در معامــالت بــورس انــرژی، در جــدول ذیــل قابل 

ــت. مشاهده اس

سهم برحسب درصد

تابستان 97تابستان 98عنوان

03/5سهم مشارکت نیروگاه های آبی )دولتی( در معامالت بورس انرژی

10096/5سهم مشارکت نیروگاه های خصوصی در معامالت بورس انرژی

حجم معامالت بورس انرژی به تفکیک نوع مالکیت نیروگاه ها نیز به شرح ذیل است.

حجم معامالت بورس انرژی برحسب میلیون کیلووات ساعت

تابستان 97تابستان 98نوع مالکیت

892853/2نیروگاه های خصوصی

0258/1نیروگاه های آبی

8921,111/3مجموع
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سهم مشارکت نیروگاه های دولتی و خصوصی در معامالت دوجانبه برق

ــه ترتیــب در دودســته نیروگاه هــای  عرضه کننــدگان در معامــالت دوجانبــه نیــز در یــک تقســیم بندی ب
دولتــی و خصوصــی قــرار می گیرنــد، کــه ســهم مشــارکت آنهــا بــه شــرح ذیــل اســت.

سهم برحسب درصد

تابستان 97تابستان 98عنوان

1361سهم مشارکت نیروگاه های خصوصی از معامالت دوجانبه برق

8739سهم مشارکت نیروگاه های دولتی از معامالت دوجانبه برق

حجــم معامــالت دوجانبــه بــر حســب نــوع مالکیــت نیروگاه هــا در تابســتان 98 در مقایســه بــا مدت مشــابه 
ســال قبــل بــه شــرح ذیل اســت.

حجم معامالت دوجانبه برحسب میلیون کیلووات ساعت

تابستان 97تابستان 89نوع مالکیت

429/82,571/7نیروگاه های خصوصی

0736/7نیروگاه های آبی

 ECA1 2,882/3905/7نیروگاه های

3,312/14,214/1مجموع

عملکرد بورس برق
بــورس بــرق بــه تفکیــک نــوع تســویه معامــالت شــامل دو بــازار معامــالت ســلف مــوازی اســتاندارد و 
فیزیکــی می باشــد. در بــازار ســلف مــوازی اســتاندارد هــر معاملــه ای بــه صــورت نقــدی تســویه می گردد 
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 به ســه گروه تقســیم 
می شــود کــه عبارتنــد از خریــداران عمده فروشــی کــه همــان شــرکتهای توزیع انــد، مصرف کننــدگان 
ــروش. ــت شــرکتهای خــرده ف ــگاوات اســت و در نهای ــاالی 5 م ــا ب ــرادادی آنه ــدرت ق ــه ق ــزرگ ک ب
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 19 نیروگاه دارای مجــوز فروش برق در بازار فیزیکی هســتند و خریداران این بازار 
خرده فروشــان و مصرف کننــدگان بــزرگ بــاالی 5 مــگاوات هســتند. شــایان ذکــر اســت مصرف کنندگان 
ــد. ــت می کنن ــرژی فعالی ــورس ان ــان در ب ــق خرده فروش ــا از طری ــتقیم و ی ــورت مس ــه ص ــزرگ ب ب

در ادامــه عملکــرد بــورس انــرژی بــه تفکیــک بــازار معامــالت ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق و بــازار فیزیکی 
بــرق، در تابســتان 98 گــزارش می شــود.

1 - شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی بــرق حرارتــی مجــاز اســت بخشــی از بــرق تولیــدی نیروگاه هــای دارای قــرارداد ECA )قــرارداد 
تبدیــل انــرژی( را بابــت تامیــن بــرق صادراتــی بــه شــرکت مــادر تخصصــی توانیــر بــه فــروش رســاند.



36

مده 
ر ع

بازا
ج از 

خار
الت 

عام
م

برق
شی 

فرو

1- بازار معامالت سلف موازی استاندارد
در ســه مــاه دوم ســال 98 معامــالت ســلف مــوازی اســتاندارد بــرق، تنهــا در 4 روز شــکل گرفــت کــه در آن 
1,037 میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق بــه ارزش بیــش از 365 میلیــارد ریــال معاملــه شــد. کل معامــالت 
صــورت گرفتــه در بــازار مذکــور، صرفــا در بــار پایــه بــا قیمــت متوســط 352 ریــال بــر کیلــووات ســاعت 
صــورت پذیرفــت. خریدارانــی کــه در ایــن 4 روز اقــدام معاملــه نمودنــد تنهــا شــامل یــک شــرکت توزیــع 
نیــروی بــرق و یــک شــرکت وابســته بــه صنایــع بــود. لــذا با توجــه به تعــداد محــدود معامــالت انجام شــده 

در ایــن بــازه زمانــی از رســم نمــودار ارزش معامــالت ســلف مــوازی اســتاندارد صــرف نظــر شده اســت.
حجم کل معامالت ســلف موازی اســتاندارد انجام شــده در تابســتان 98 بر اســاس دوره تحویل در نمودار 
زیــر نشان داده شده اســت. همان طورکــه در نمــودار زیــر دیــده می شــود بیشــترین حجــم معامــالت در 
شــهریورماه در نمــاد ماهانــه انجام گرفته اســت و در نمــاد هفتگــی هیــچ معاملــه ای صــورت نپذیرفــت.

 معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق
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  برق و بازار فیزیکی برق معامالت سررلف موازی اسررتاندارد به تفکیک بازار انرژیبورس در ادامه عملکرد 
 شود.گزارش می 98 تابستاندر 

 سلف موازی استاندارد بازار معامالت -1

 آنشررکل گرفت که در روز  4تنها در   سررلف موازی اسررتاندارد برق معامالت 98سررال  دومدر سرره ماه 
کل معامالت صورت معامله شد.  د ریالمیلیار 365بیش از ساعت برق به ارزش  میلیون کیلووات 1.037

سط  صرفا در بار پایه با قیمت متو صورت پذیرفت. 352گرفته در بازار مذکور   ساعت   ریال بر کیلووات 
شرکت  یکشرکت توزیع نیروی برق و  یکشامل  روز اقدام معامله نمودند تنها 4ی که در این خریداران

صنایع بود. سته به  سم نمودار  لذا با توجه به تعداد واب شده در این بازه زمانی از ر محدود معامالت انجام 
 است.ارزش معامالت سلف موازی استاندارد صرف نظر شده

در نمودار زیر  دوره تحویلبر اساس  98 تابستاندر  شدهانجامهجم کل معامالت سلف موازی استاندارد 
در  شهریورماهیشترین هجم معامالت در بشود یمکه در نمودار زیر دیده طورهمان .استشدهدادهنشان

 ای صورت نچذیرفت.است و در نماد هفتگی هیچ معاملهگرفتهانجامنماد ماهانه 
 

 
 

و  سررلف موازی در شررکل زیر هجم معامالت سررلف موازی اسررتاندارد به تفکیک دو بازار عمده فروشرری
درصد  99شود بیش از یده میطور که دهماناست. نمایش داده شده سلف موازی کنندگان بزرگمصرف

8/6
224

805

تیر مرداد شهریور

به تفکیک دوره 98حجم معامالت سلف موازی استاندارد بورس انرژی در تابستان 
(میلیون کیلووات ساعت)تحویل 

روزانه ماهانه

در شــکل زیــر حجــم معامــالت ســلف مــوازی اســتاندارد بــه تفکیــک دو بــازار عمده فروشــی ســلف مــوازی 
و مصرف کننــدگان بــزرگ ســلف مــوازی نمایــش داده شده اســت. همان طــور کــه دیــده می شــود بیــش 
از 99 درصــد حجــم معامــالت بــازار ســلف مــوازی اســتاندارد مربــوط بــه مصرف کننــدگان بــزرگ اســت و 
شــرکتهای توزیــع ســهم بســیار اندکــی از حجــم معامــالت را داشــته اند. در بــازار مصرف کننــدگان بــزرگ 
ســلف مــوازی 1,028 میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق بــه صــورت ماهانــه و صرفــا در نماد بــار پایه بــه ارزش 
361 میلیــارد ریــال بــا قیمــت متوســط 351 ریــال بــر کیلووات ســاعت معاملــه گردیــد. همچنیــن در بازار 
عمده فروشــی ســلف مــوازی حــدود 8/5 میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق بــه صــورت روزانــه و همگــی در بار 

پایــه بــه ارزش 4 میلیــارد ریــال بــه قیمــت متوســط 455 ریــال بــر کیلــووات ســاعت معاملــه شده اســت.

ار عمده فروشی برقمعامالت خارج از باز  
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ستاندارد هجم معامالت  سلف موازی ا صرفبازار  شرکتهای توزیع  کنندگان بزرگمربوط به م ست و  ا
شته سیار اندکی از هجم معامالت را دا صرف اند.سهم ب  1.028سلف موازی  کنندگان بزرگدر بازار م

ریال با  میلیارد 361به ارزش پایه  در نماد بارو صرررفا ات سرراعت برق به صررورت ماهانه ومیلیون کیلو
سط  ساعت معامله گردید 351قیمت متو شیعمدهدر بازار . همچنین ریال بر کیلووات   سلف موازی فرو

میلیارد ریال به  4و همگی در بار پایه به ارزش  روزانهبه صورت میلیون کیلووات ساعت برق  5/8هدود 
 است.شده معاملهریال بر کیلووات ساعت  455قیمت متوسط 

 

 انرژی بازار فیزیکی برق در بورس -2

میلیارد  122میلیون کیلووات سرراعت برق به ارزش بیش از  265در بازار فیزیکی برق   98در تابسررتان 
به نیروگاه  6این معامالت توسررط  معامله گردید. ریال بر کیلووات سرراعت 460ریال با قیمت متوسررط 

ضهعنوان  صنایع  3ش و فروخرده 2 تعداد ده وکننعر سته به  . به عنوان خریدار منعقدگردیدشرکت واب
سط ستاندر  برقمعامالت بازار فیزیکی روزانه قیمت  در نمودار زیر متو گردد که این مالهظه می 98 تاب

 اند.قرارداد صورت گرفته 32روز و طی  13معامالت در 

9
1,028

به تفکیک بازارها98حجم معامالت سلف موازی استاندارد برق در تابستان 
(میلیون کیلووات ساعت)

عمده فروشی سلف موازی مصرف کنندگان بزرگ سلف موازی
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2- بازار فیزیکی برق در بورس انرژی
در تابســتان 98 در بــازار فیزیکــی بــرق، 265 میلیــون کیلــووات ســاعت بــرق بــه ارزش بیــش از 122 
میلیــارد ریــال بــا قیمــت متوســط 460 ریــال بــر کیلــووات ســاعت معاملــه گردیــد. ایــن معامــالت 
توســط 6 نیــروگاه بــه عنــوان عرضه کننــده و تعــداد 2 خرده فــروش و 3 شــرکت وابســته بــه صنایــع به 
عنــوان خریــدار منعقدگردیــد. در نمــودار زیــر متوســط قیمــت روزانــه معامالت بــازار فیزیکــی برق در 
 معامالت خارج از بازار عمده فروشی برقتابســتان 98 مالحظــه می گــردد کــه ایــن معامــالت در 13 روز و طــی 32 قــرارداد صــورت گرفته انــد.

45 

 
 

های تحویل روزانه  هفتگی و یه و در دورهادر نماد بار پامالت انجام شرررده در بازار فیزیکی برق کل مع
شده ستماهانه معامله  در نمودار زیر هجم معامالت بازار فیزیکی به تفکیک دوره تحویل نمایش داده  .ا

 است.شده

 
تابسرتان طی بازار فیزیکی و بازار سرلف موازی معامالت بورس انرژی شرامل در کل هجم معامالت برق 

ساعت میلیون 1.303  برابر با 98  بازارع به تفکیک نو کهگردید میلیارد ریال  481به ارزش و  کیلووات 
 شود.مشاهده میدر جدول ذیل 
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98متوسط قیمت معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی در تابستان 
(ریال بر کیلووات ساعت)
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روزانه هفتگی ماهانه

98حجم معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی به تفکیک نوع بار تابستان 
(میلیون کیلووات ساعت)

کل معامــالت انجــام شــده در بــازار فیزیکــی بــرق در نمــاد بــار پایــه و در دوره هــای تحویــل روزانــه، 
ــازار فیزیکــی بــه تفکیــک  هفتگــی و ماهانــه معاملــه شده اســت. در نمــودار زیــر حجــم معامــالت ب

ــت. ــش داده شده اس ــل نمای دوره تحوی

 معامالت خارج از بازار عمده فروشی برق
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های تحویل روزانه  هفتگی و یه و در دورهادر نماد بار پامالت انجام شرررده در بازار فیزیکی برق کل مع
شده ستماهانه معامله  در نمودار زیر هجم معامالت بازار فیزیکی به تفکیک دوره تحویل نمایش داده  .ا

 است.شده

 
تابسرتان طی بازار فیزیکی و بازار سرلف موازی معامالت بورس انرژی شرامل در کل هجم معامالت برق 

ساعت میلیون 1.303  برابر با 98  بازارع به تفکیک نو کهگردید میلیارد ریال  481به ارزش و  کیلووات 
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98متوسط قیمت معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی در تابستان 
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98حجم معامالت بازار فیزیکی بورس انرژی به تفکیک نوع بار تابستان 
(میلیون کیلووات ساعت)

کل حجــم معامــالت بــرق در بــورس انــرژی شــامل معامــالت بــازار ســلف مــوازی و بــازار فیزیکــی 
طــی تابســتان 98، برابــر بــا 1,303 میلیــون کیلــووات ســاعت و بــه ارزش 481 میلیــارد ریــال گردیــد 

کــه بــه تفکیــک نــوع بــازار در جــدول ذیــل مشــاهده می شــود.



38

مده 
ر ع

بازا
ج از 

خار
الت 

عام
م

برق
شی 

فرو

عنوان
قیمت متوسطارزش معامالتحجم معامالت

ریال بر کیلووات ساعتمیلیارد ریالمیلیون کیلووات ساعت

1,037365352بازار سلف موازی استاندارد برق

265122460بازار فیزیکی برق

1,302487374کل معامالت برق در بورس انرژی

در جــدول زیــر حجــم معامــالت صــورت گرفتــه بــه تفکیــک نــوع معامــالت در تابســتان ســال 97 و 98 
ــت مقایســه آورده شده اســت. جه

بر حسب میلیون کیلووات ساعت

تابستان 97تابستان 98عنوان

9240حجم معامالت عمده فروشی بازار سلف موازی استاندارد برق

1,028437حجم معامالت مصرف کنندگان بزرگ بازار سلف موازی استاندارد برق

265209حجم معامالت بازار فیزیکی برق

1,302886حجم کل معامالت برق در بورس انرژی

حجم کل معامالت صورت گرفته در تابســتان 98 نســبت به تابســتان ســال گذشــته افزایش یافته که ناشــی 
از افزایــش بیــش از 200 درصــد حجــم معامــالت مصرف کنندگان بزرگ بازار ســلف موازی اســتاندارد اســت.
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ارائه دهندگان خدمات انتقال
مجمــوع مبالــغ پرداخت شــده بابــت خریــد خدمــات انتقــال در شــبکه بــرق بــه تفکیــک آمادگــی، انــرژی، 
جبــران هزینــه مبــادالت بــرون مــرزی و کســردرآمد ناشــی از نقــص در ارســال اطالعــات، تابســتان 98 در 

مقایســه بــا تابســتان 97 در جــدول ذیــل آمده اســت.

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

7,8921,89511/652,34012,116تابستان 98

7,6261,62611/726599,900تابستان 97

3/9461/452/7525522/3درصد تغییر

ــد افزایشــی داشــت.  ــه دهنــدگان خدمــات انتقــال رون ــه ارائ در تابســتان 98 مجمــوع مبالــغ پرداختــی ب
همچنیــن افزایــش جبــران هزینــه مبــادالت بــرون مــرزی در نتیجه افزایــش حجم مبــادالت برون مــرزی و 
افزایــش نــرخ هزینــه مــی باشــد. در ادامــه به منظــور بررســی عملکــرد و رتبه بنــدی شــرکتهای ارائه دهنــده 
ــت ارســال  ــع و شــاخص کفای ــوق توزی ــال و ف ــزات انتق ــال شــاخص دســترس پذیری تجهی ــات انتق خدم

اطالعــات تجهیــزات انتقــال بررســی شده اســت.

شاخص دسترس پذیری تجهیزات انتقال و فوق توزیع
ــز بیشــترین میــزان دســترس پذیری تجهیــزات انتقــال و  ــل، شــرکتهای منــدرج حائ ــق جــدول ذی مطاب
ــه ذکــر اســت کــه  ــد. الزم ب ــی خــود در ســه ماهــه تابســتان 98 بوده ان ــع در حــوزه جغرافیای ــوق توزی ف
دســترس ناپذیری تجهیــزات شــامل برنامه هــای تعمیراتــی و خروجهــای بــدون برنامــه در شــبکه برق اســت 
و میــزان دســترس ناپذیــری ترانســفورماتورها و خطــوط انتقــال و فــوق توزیــع در ایــن فصــل برابــر 20,561 
ســاعت بــود. شــاخص مربوطــه مطابــق رابطــه ذیــل محاســبه شده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه اعــداد 

 خدمات انتقال بازار برقحاصــل از شــاخص نســبت بــه مقــدار ماکزیمــم نرمالیــزه شــده اند.
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− (
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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قال
 انت

ات
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خ

شاخص دسترس پذیری تجهیزات انتقال و فوق توزیعنام شرکترتبهماه

98
یر 

ت

1برق منطقه اي سیستان و بلوچستان1

0/999برق منطقه اي کرمان2

0/995برق منطقه اي غرب3

0/993برق منطقه اي آذربایجان4

0/992برق منطقه اي تهران5

 9
8 

داد
مر

1برق منطقه اي سمنان1

0/999برق منطقه اي آذربایجان2

0/996برق منطقه اي غرب3

0/995برق منطقه اي کرمان4

0/995برق منطقه اي سیستان و بلوچستان5

98
ور 

هری
ش

1برق منطقه اي فارس1

0/999برق منطقه اي غرب2

0/995برق منطقه اي آذربایجان3

0/994برق منطقه اي باختر4

0/990برق منطقه اي کرمان5

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 کســردرآمد می باشــند. در جــدول ذیــل 5 شــرکت  برتــر کــه 
در ســه ماهــه تابســتان 98 شــامل کمتریــن نقــص اطالعاتــی بوده انــد بــه ترتیــب ذکــر شــده اند. ایــن 
شــاخص بــرای شــرکتهای ارائه دهنــده خدمــات انتقــال از رابطــه ذیــل محاســبه شده اســت. الزم بــه ذکــر 

 خدمات انتقال بازار برقاســت کــه اعــداد حاصــل از شــاخص نســبت بــه مقــدار ماکزیمــم نرمالیــزه شــده اند.
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− (
(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

 9
8 

تیر

1برق منطقه اي مازندران1

0/995برق منطقه اي زنجان2

0/993برق منطقه اي اصفهان3

0/987برق منطقه اي سمنان4

0/986برق منطقه اي گیالن4

 8
9 

داد
مر

1برق منطقه اي هرمزگان1

0/859برق منطقه اي خوزستان2

0/843برق منطقه اي مازندران3

0/842برق منطقه اي سمنان4

0/841برق منطقه اي اصفهان5

89
ر  

ریو
شه

1برق منطقه اي مازندران1

0/977برق منطقه اي اصفهان2

0/976برق منطقه اي خوزستان3

0/973برق منطقه اي زنجان4

0/970برق منطقه اي باختر5
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اعتراضهای ارسال شده به بازار برق
در تابســتان 98 تعــداد 150 مــورد اعتــراض، از طریــق ســامانه EMIS بــه معاونــت بــازار بــرق ارســال شــد 

کــه بــه شــرح ذیــل اســت.

درصدتعدادعنوان

150100تعداد کل اعتراضها

149/33تعداد اعتراض پذیرفته شده

13690/67تعداد اعتراض رد شده

00تعداد اعتراض پاسخ داده نشده

13992/67تعداد اعتراض ارسالی توسط تولیدکنندگان

64/0تعداد اعتراض ارسالی توسط خریداران

53/33تعداد اعتراض ارسالی توسط ارائه دهندگان خدمات انتقال

بیشــترین موضــوع مــورد اعتــراض در ایــن مــدت مطابــق جــدول ذیــل اســت و کســردرآمد آزمــون ظرفیت 
بیشترین ســهم را دارد.

سهم از کل اعتراضها )درصد(عنوان

50میزان و مبلغ کسر درآمد آزمون ظرفیت

20/67بهای انرژی و آمادگی خدمات جانبی

8میزان و مبلغ انرژی مصرفی

برق
زار 

ن با
یگرا

باز
ای 

ضه
عترا

 ا
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1- اعتراضها به تفکیک موضوع اعتراض
اعتراضهای ارسالی به معاونت بازار برق به تفکیک موضوع به شرح ذیل است.

کل اعتراضاتپاسخ داده نشدهتأییدشدهرد شدهتعداد اعتراض به تفکیک موضوع

741075میزان و مبلغ کسر درآمد آزمون ظرفیت

301031اطالعات آرایش بازار

75012میزان آمادگی و برگشت آمادگی

6208میزان و مبلغ انرژی تولیدی

6107مبلغ جریمه عدم همکاری

5005مقدار و مبلغ انرژی مصرفی

4004بهای انرژی و آمادگی خدمات جانبی

2204اطالعات تجهیزات خدمات انتقال

0202کسردرآمد پروانه بهره برداری

2002سایرموارد

136140150مجموع

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( هســتند.

2-1- اعتراضهای ارسالی از سوی نیروگاه ها
در تابســتان ســال جــاری تعــداد 139 مــورد اعتــراض از ســوی تولیدکننــدگان، بــه بــازار بــرق ارســال شــد 
کــه تعــداد 12 اعتــراض مــورد تأییــد قرارگرفــت. در ایــن گروه بنــدی نیــروگاه قــم بــا 11 مــورد بیشــترین 
تعــداد اعتراضــات را داشــت و بعــد از آن نیروگاه هــای شهیدعباســپور، بیســتون و گلســتان قــرار داشــتند که 

هیــچ یــک نیــز مــورد تاییــد قــرار نگرفــت.

تعداد اعتراض تایید شدهتعداد اعتراض ارسال شدهنام نیروگاه

110قم 

100شهید عباسپور

90بیستون / گلستان

80دز / کرخه/ مسجد سلیمان

71ری 

70کارون3

50عسلویه 

41چابهار
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2-2- اعتراضهای ارسالی از سوی شرکتهای خریدار
ــود و اعتراضــی مــورد تأییــد قــرار  در ســه ماهــه دوم ســال 98 اعتراضهــای ارســالی خریــداران 6 مــورد ب
نگرفــت. در جــدول زیــر شــرکتهایی کــه بیشــترین تعــداد اعتــراض را داشــته اند، نمایــش داده  شده  اســت.

تعداد اعتراض تایید شدهتعداد اعتراض ارسال شده نام شرکت خریدار

40توزیع بوشهر 

10توزیع شهرستان اصفهان

10توزیع قزوین

2-3- اعتراضهای ارسالی از سوی شرکتهای ارائه دهنده خدمات انتقال
در تابســتان 98 اعتراضهــای ارســالی از ســوی ارائه دهنــدگان خدمــات انتقــال 5 مــورد بــود کــه تعــداد 2 
اعتــراض مــورد تأییــد قــرار گرفــت. بیشــترین تعــداد اعتــراض ارســالی مربــوط بــه شــرکت بــرق منطقــه ای 

سیســتان و بلوچســتان بــود.

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

32برق منطقه ای سیستان و بلوچستان

10برق منطقه ای زنجان

10برق منطقه ای غرب

برق
زار 

ن با
یگرا

باز
ای 

ضه
عترا

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

ویرایــش جدیــد »دســتورالعمل اجرایــی مدیریــت مالــی خدمــات تــوان راکتیــو« بارگذاری شــد. در   -1-1
ایــن نســخه از دســتورالعمل، فرآینــد محاســبه ضریــب تــوان در پســتهایی کــه در آن تــوان تزریقــی توســط 

ــت. ــازی شده اس ــود دارد، شفاف س DG وج

 2- صورتحسابهای بازار برق
2-1- نحــوه شــرکت نیروگاه هــای معــاف از ارایــه خدمــات کنتــرل فرکانــس به صــورت داوطلبانــه در فرآیند 

کنتــرل فرکانــس و چگونگــی محاســبات صورتحســاب ارایه ایــن خدمات اعالم شــد.
ــز  ــای دوره ای مرک ــب ارزیابی ه ــاب، حس ــس در صورتحس ــرل فرکان ــای کنت ــاظ پارامتره ــوه لح 2-2- نح
کنتــرل بــه اطــالع بازیگــران رســید. بــر ایــن اســاس، در صــورت انجــام تســت و موجــود بــودن داده هــای 
آزمــون قبــل از صــدور صورتحســاب از نتایــج همــان دوره جهــت صــدور صورتحســاب کنتــرل فرکانــس 
اســتفاده خواهدشــد. در غیــر این صــورت نتایــج آزمــون دوره قبــل مبنــای صورتحســاب قــرار خواهدگرفــت.
2-3- پیــرو هماهنگــی بــا دفتــر برنامه ریــزی تولیــد و ارتبــاط بــا بــازار بــرق شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد 
نیــروی بــرق حرارتــی، رابطــه وابســتگي قــدرت عملــي بــه دمــا بــرای واحدهــای گازی در صورتحســابهای 
صــادر شــده از تاریــخ 1398/01/01، بــه اطــالع بازیگــران محتــرم رســید. همچنیــن، اولویت بنــدی اطالعات 
درجــه حــرارت محیــط، کــه از منابــع مختلــف بــه مدیر بــازار ارســال می شــود، جهــت درج در صورتحســاب 

فروشــندگان تبیین شــد. 
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بازار برق میان روزی 1
در بازارهــای بــرق ســایر کشــورها بــه منظــور افزایــش امــکان مدیریــت بهینــه و رقابتــی شــرایط پیش بینــی 

نشــده در زمــان برنامه ریــزی بــازار روزپیــش، از بازارهــای میــان روزی اســتفاده می شــود. 
ــه صــورت بین منطقــه ای2 اســت ، کــه  ــازار میــان روزی تعریــف شــده اســت و ب ــا نیــز ب ــرق اروپ ــازار ب در ب
ــه صــورت خــودکار در هــر لحظــه محاســبه  ــرای انجــام تبــادالت، ب در آن ظرفیــت انتقــال در دســترس ب
ــدون  ــود را، ب ــروش خ ــد و ف ــنهاد های خری ــران پیش ــرد. بازیگ ــرار می گی ــران ق ــترس بازیگ ــده و در دس ش
توجــه بــه ایــن قیــد کــه آیــا در یــک منطقــه الکتریکــی قــرار دارنــد یاخیــر، بــه سیســتم اطالعاتــی یکپارچه 
اعــالم کــرده و در صورتــی کــه ظرفیــت انتقــال الزم در دســترس باشــد، معاملــه انجــام خواهــد شــد. کــه 
بــر اســاس ایــن پیشــنهادات، یــک دفتــر پیشــنهادات اشــتراکی3  در سیســتم اطالعــات بــازار میــان روزی 
تشــکیل می شــود. سیســتم انجــام مبــادالت در بــازار میــان روزی بــه سیســتم تســویه بازار هــای بــرق محلــی 
و همچنیــن بهره بــرداران سیســتم نیــز متصــل اســت. از طریــق همیــن ارتبــاط اســت کــه اطالعــات ظرفیت 
خطــوط انتقــال بیــن منطقــه ای بــه سیســتم یکپارچــه مدیریــت تراکــم و تخصیــص ظرفیــت انتقــال اعــالم 
می گــردد. بــه روز رســانی ظرفیــت در دســترس یــک خــط انتقــال بیــن منطقــه ای وابســته بــه ســاز و کارهای 
بهره بــرداران سیســتمی اســت،که ایــن خــط سیســتم قــدرت تحــت نظــارت آنهــا را بــه هــم متصــل می کند. 
الزم بــه ذکــر اســت کــه در فرآینــد تســویه بــازار میــان-روزی، تخصیــص ظرفیــت انتقــال به صــورت ضمنی4  
انجــام می شــود. ظرفیــت انتقــال مــورد نیــاز بازیگــران در بــازار میــان روزی، توســط معامــالت انــرژی انجــام 
شــده در گذشــته و خریــد حــق انتقــال محــدود می شــود. بازیگــران متقاضــی انجــام معامــالت میــان روزی 
ــال را در بازه هــای بلندمــدت و کوتاه مــدت از محــل حراج هــای برگــزار شــده توســط  می تواننــد حــق انتق
اداره تخصیــص متمرکــز5  خریــداری نماینــد. کاالهــای قابــل معاملــه در بــازار میــان روزی بــر اســاس توافــق 
انجــام شــده میــان بهره بــردارن سیســتم و بــازار محلــی، بــه صــورت بســته-های انــرژی بــا مــدت معیــن 
تعریــف می شــوند. بــه طــور مثــال، در Nordpool، بســته های انــرژی، 15 دقیقــه ای، 30 دقیقــه ای و ســاعتی 
ــه افزایــش ضریــب نفــوذ  ــا توجــه ب ــه ذکــر اســت کــه ب ــرای انجــام معامــالت تعریــف شده اســت. الزم ب ب
انرژیهــای تجدیدپذیــر در اروپــا، بازارهــای میــان روزی یکــی از ابزارهــای مدیریــت بهینــه و رقابتی اســت که بر 
اســاس آخریــن اطالعــات موجــود از وضعیــت بازیگــران بــازار بــرق، امــکان تصحیــح جایــگاه فنــی و اقتصادی 

آنهــا را فراهــم می کنــد. 

1-   Intra Day
2-   XBID Project
3-   Shared Order Book
4-   Implicit
5-   Joint Allocation Office
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