
  
  دفتر بازار برق -6-3

دفتر بازار برق مسئولیت تامین انرژي مورد نیاز شرکت را با حداقل هزینه ، همچنین توسعه منابع تولید پراکنده در شبکه 
  محلی با استفاده از سرمایه هاي بخش خصوصی بر عهده دارد. 

  

 تأمین انرژي در مبادي ورودي شرکت 

میلیون کیلووات ساعت بوده است. در  5891معادل  96مجموع انرژي تحویلی ماهانه شرکت در مبادي ورودي طی سال 
  ارائه شده است. 96تا  93نمودار زیر روند تغییرات این شاخص طی سالهاي 

  96تا  93انرژي ساعتی در روز پیک بار شبکه طی سال هاي 

ساعت) معادل مگاوات  5709در مقایسه با سال گذشته ( 96شود، انرژي تحویلی شرکت در سال گونه که مشاهده میهمان
درصد و کمترین آن در  5/7بالغ بر  96درصد رشد داشته است. بیشترین میزان رشد انرژي ماهانه در خردادماه سال  2/3

روز بیست و یکم تیرماه، معادل  13در ساعت  96پیک بار شرکت طی سال  درصد محقق شده است.06/0شهریورماه معادل 
درصد رشد  5/2مگاوات ساعت) معادل  1059ر مقایسه با سال گذشته (مگاوات محقق شده است. این شاخص د 1085

 96درصد محقق شده است. در مهرماه 2/12بالغ بر  96داشته است. بیشترین میزان رشدپیک بار ماهانه در خردادماه سال 
  م. ایدرصد بوده -6/3نیز شاهد کاهش قابل توجه پیک بار ماهانه نسبت به دوره مشابه سال قبل، معادل 

  تفکیک ماه 96و  95نمودار مقایسه حداکثر بار همزمان شرکت در سالهاي 
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 تعامالت مالی بازار برق و بورس انرژي  

  درصد کاهش داشته است.  11/11به نسبت سال قبل  96متوسط نرخ تامین انرژي از بازار برق ایران طی سال 
هاي سوخت)، به اي و نیز برگشت هزینههاي هزینهشاخص، نرخ نهایی تامین برق درب توزیع (شامل تمام 96در سال 

  درصد کاهش داشته است. 8/1نسبت سال قبل معادل 
 98/0، معادل 96بینی مطلوب نیاز مصرف روزانه طی سال میزان کاهش هزینه تامین انرژي از بازار برق، منتج از پیش

  درصد بوده است. 95/0نیز معادل  95ل هاي تمام شده بازار بوده است. این شاخص طی سادرصد کل هزینه
درصد از کل انرژي شرکت از محل معامالت بورس انرژي تامین شده است. این  33/5، معادل 96همچنین طی سال 

، متوسط 96درصد بوده است. در سال  56/5معادل  95درحالی است که سهم تامین انرژي از محل معامالت بورس در سال 
تر از متوسط نرخ تامین انرژِي از معامالت بازار برق درصد ارزان 65/31معامالت بورس معادل  نرخ تامین انرژي از محل

  ایران بوده است. 
ماهه ابتداي  7تامین نقدینگی طی  %75عدم یکنواختی در تامین نقدینگی بورس بسیار مشهود بوده است.  96در سال 

  ینگی جهت انجام معامالت بورس صورت نگرفته است.سال محقق شد و در سه ماهه پایانی سال، هیچ تامین نقد
  اطالعات تامین انرژي ماهانه شرکت از بازار برق، بورس انرژي و معامالت دوجانبه

انرژي خریداري شده در نقطه مرجع از  
 بازار برق  (مگاوات ساعت)

انرژي خریداري شده در نقطه مرجع از 
  بورس برق (مگاوات ساعت)

انرژي خریداري شده در نقطه مرجع از 
  (مگاوات ساعت)معامالت دوجانبه 

درصد سهم خرید از 
    بورس

 
 6.01 415 24,960 389,814 فروردین

 0.00 468 0 475,209 اردیبهشت
 2.45 494 14,000 557,474 خرداد

 0.25 551 1,560 615,089 تیر
 8.15 327 51,240 577,369 مرداد

 6.06 482 33,600 520,501 شهریور
 13.45 470 60,114 386,322 مهر
 14.80 347 65,329 375,876 آبان
 7.81 376 35,952 424,197 آذر
 6.91 357 31,491 423,661 دي

 0.00 380 0 458,323 بهمن
 0.00 396 0 448,009 اسفند

 5,651,846 318,246 5,061 5.33 
  

  پراکندهروند توسعه منابع تولید  

برداري گذارانی با پیشرفت کار مطلوب، منجر به صدور تاییدیه اتصال و آغاز دوره بهره، اقدامات اجرایی سرمایه96طی سال 
هاي گازي مگاوات گردید. بدین ترتیب مجموع ظرفیت تولید نیروگاه 4/4تجاري از سه واحد نیروگاهی با مجموع ظرفیت 

  واحد از سه نیروگاه مستقل رسیده است.  4مگاوات مربوط به  4/5شرکت به  مدیریتمتصل به شبکه توزیع تحت 



پرونده درخواست واگذاري ظرفیت تولید پراکنده گازي و خورشیدي با مجموع  169در مجموع تعداد  96تا پایان سال 
   مگاوات در شرکت ثبت و بررسی شده است. 576ظرفیت 

مگاوات در مراحل مختلف پیشرفت  266داراي مجوز معتبر با مجموع ظرفیت گذار فعال سرمایه 90در حال حاضر تعداد 
  سرمایه گذار ارائه شده است: 90در جدول زیر خالصه وضعیت پرونده هاي این  کار هستند.

  

 هاي تجدیدپذیرروند توسعه انرژي  

 340 با ظرفیتي برق خورشیدي سامانه 17 در مجموع1396طی سال در 
متصل به شبکه عمومی احداث و به بهره برداري رسید که این تعداد در ت اکیلوو

یلیون کیلووات ساعت انرژي پاك تولید و به شبکه تزریق  م 461/0مجموع معادل 
 %20طرح تامین در قالب  نیز کیلووات سامانه برق خورشیدي 32همچنین نمودند. 

 .   برداري رسیدپذیر، نصب و به بهرهها از منابع تجدیدانرژي ادارات و سازمان

  برداريهاي برق خورشیدي کوچک در حال بهرهاطالعات سامانه

سامانه هاي متصل به 
 شبکه داخلی مشترك

سال انعقاد   ردیف
  تفاهم نامه

فتوولتائیک تسهیالتی 
  کیلووات 20تا سقف 

فتوولتائیک تسهیالتی      
  کیلووات 100تا  20

مجموع ظرفیت  
  تعداد ساختگاه  (کیلووات)

1  92-93  444  0  444  87  
2  92-93  0  185  185  2  

        
سامانه هاي متصل به 

 %20شبکه عمومی طرح 
 ادارات و سازمان ها

سال انعقاد   ردیف
  تفاهم نامه

فتوولتائیک تسهیالتی 
  کیلووات 20تا سقف 

فتوولتائیک تسهیالتی      
  کیلووات 100تا  20

مجموع ظرفیت  
  تعداد ساختگاه  (کیلووات)

1  96  32  0  32  5  
        

سامانه هاي متصل به 
شبکه عمومی داراي 

قرارداد خرید تضمینی 
با صورت وضعیت 

 پرداخت شده

سال انعقاد   ردیف
  قرارداد

 20فتوولتائیک تا سقف 
  کیلووات

کیلووات تا  20فتوولتائیک 
  کیلووات 100سقف 

مجموع ظرفیت  
  تعداد ساختگاه  (کیلووات)

1  94  33  0  33  3  
2  95  62  125  187  9  
3  96  20  100  120  5  

  17  340  225  115  مجموع
        

  111  1001  410  586 مجموع سامانه هاي در حال بهره برداري

  درصد سهم  ظرفیت تعداد شرح

گزارش تجمعی پرونده هاي تولید پراکنده گازي 
  96و خورشیدي معتبر و فعال تا پایان سال 

 28 93 25  امکان سنجی در دست اقدام
 24 56 22 معرفی نامه

 23 64 21 موافقت نامه
 17 27 15 تاییدیه مطالعات اتصال به شبکه

 4 17 4 پروانه احداث
 2 9 2 تاییدیه اتصال به شبکه

 1 2 1 پروانه بهره برداري
 100 266 90 مجموع



  
مگاوات در محدوده  1سامانه برق خورشیدي کوچک با مجموع ظرفیتی بالغ بر  111در مجموع تعداد  96در پایان سال  

باشد. درصد پیک بار شرکت می 1/0اند. این ظرفیت منصوبه معادل برداري رسیدهتحت پوشش شرکت نصب و به بهره
درصد کل انرژي تحویلی به  02/0مگاوات ساعت، معادل  1151 برابر با 96مجموع تولید انرژي پاك این سامانه ها در سال 

  بود.شبکه 
کیلووات در سال  3986قراردادهاي خرید تضمینی برق تجدیدپذیر با مجموع ظرفیتی معادل فقره  279همچنین تعداد 

  برداري خواهد رسید.منعقد شده است که به مرور طی سال آتی به بهره 96
مورد با مجموع ظرفیت  427) به 96و  95، تعداد قراردادهاي فعال (مربوط به سال هاي 96بدین ترتیب در پایان سال 

 کیلووات رسید.   5128

  96ها و قراردادهاي منعقد شده تا پایان سال اطالعات درخواست

قراردادهاي خرید 
 تضمینی منعقد شده

فتوولتائیک تا   سال انعقاد قرارداد  ردیف
  کیلووات 20سقف 

 20فتوولتائیک 
کیلووات تا سقف 

  کیلووات 100

مجموع ظرفیت  
  تعداد ساختگاه  (کیلووات)

1  94  240  60  300  31  
2  95  857  285  1142  148  
3  96  1962  2024  3986  279  

  458  5428  2369  3059  مجموع
  

 
 


