معرفی واحد بازار برق
به دنبال تجدید ساختار در صنعت برق و استقالل شرکت های توزیع برق از شرکت های برق منطقه ای
دفتر بازار برق شرکت توزیع برق خوزستان در مهر ماه  86و پيش از استقالل رسمي از برق منطقه ای
خوزستان(در تاریخ  )86/8/15به منظور آماده سازی زیر ساخت های مورد نياز جهت حضوری فعال،
آگاهانه و موفق در بازار برق ایران راه اندازی شد .این دفتر از زیرمجموعه های معاونت بهره برداری و
دیسپاچينگ مي باشد که در سه حوزه ذیل فعاليت دارد.
 -1خرید انرژی از سه بازار عمده فروشي(مدیریت شبکه) ،بورس و دوجانبه
 -2پيش بيني بلند مدت بار
 -3جلب مشارکت مولد های مقياس کوچک فعاليت دارد.

وظایف واحد بازار برق
اهم وظایف و ماموریت های واحد به شرح ذیل مي باشد:
 -1تهيه خط مشي های شرکت در بازار انرژی
 -2بستر سازی جهت ورود به مراحل آتي بازار
 -3شرکت در بازار عمده فروشي روزانه

 -4شرکت در بازار بورس و ارائه بسته های پيشنهادی انرژی با حجم ،قيمت و تاریخ مشخص و
خرید بسته های با قيمت مناسب با در نظر گرفتن سقف خرید انرژی ساعتي و شارژ ماهيانه
 -5شرکت در بازار دوجانبه
 -6کنترل لوازم اندازه گيری مبادی ورود ،خروج و نقاط تبادل انرژی به منظور حصول اطمينان از
مقدار انرژی مبادله شده.
 -7محاسبه انرژی تحویلي کل شرکت و به تفکيک هر شهرستان به صورت روزانه و ماهيانه جهت
انجام عمليات پيش بيني بار و تهيه اطالعات پيک و انرژی تک تک شهرستان ها و کل شرکت.
 -8پيش بيني بار بلند مدت
 -9انجام کليه وظایف واحد جلب مشارکت توليد پراکنده شامل برنامه ریزی ،بستر سازی ،جذب
سرمایه گذار ،نظارت بر مطالعات اتصال به شبکه و  ...برای مولدهایي که مشمول حمایت آئين
نامه توسعه مولدهای مقياس کوچک هستند.
 -10تهيه و ارائه انواع گزارشات مدیریتي مرتبط با بار شبکه و تحليل های مربوطه

هدف واحد بازار برق:
حضور موثر و مستمر در سه بازار عمده فروشي(خرید از مدیریت شبکه) ،بورس و دوجانبه ،کاهش ميزان
جرایم پيش بيني بار ,افزایش بودجه جاری شرکت از طریق افزایش مازاد وجوه حاصل از معامالت
بورس ,جلب و ترغيب بيشتر سرمایه گزاران جهت توسعه مولدهای توليد پراکنده(مقياس کوچک) ،پيش

بيني هرچه دقيق تر بار بلند مدت بمنظور تعيين ميزان فروش انرژی جهت استفاده در برنامه ریزی توسعه و
گسترش شبکه های توزیع و بودجه شرکت.

