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 :پروژه عنوان
شهر تهران و دو کالن های توزیعشرکتگذاری بهای انرژی الکتریکی قابل فروش در تعیین و قیمت

 مشهد

 عنوان طرح:
های مرتبط با بهره گیری از تولیدات سمت مشترک در شبکه های توزیع فعال توسعه فناوریطرح 

 شهرهاکالنجهت تحقق مدیریت یکپارچه 

 کالنشهرها عیشبکه توز یهای مرتبط با طراحسند راهبردی توسعه فناوری :واحد اجرایی

  12 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
ما رشد فزاینده مصرف انرژی الکتریکی در کشور و نیاز به صنعت برق کشور از جمله صنایعی است که در حال حاضر دارای شرایط انحصار طبیعی می باشد. ا

های اعتباری ناشی از انحصار وجود تنگناهایی از قبیل محدودیت های نوین اقتصاد جهانی،با مصرف فوق، لزوم پیروی از حرکتسرمایه گذاری متناسب 
فزون مورد نیاز، فقدان حقوق متقابل بین بخش برق و ی روزاهااریگذهت سرمایهدولتی صنعت برق، عدم توان دولت برای تأمین منابع مالی الزم ج

ی برق و بحث کیفیت برق در ارایه خدمات، از عمده عواملی هستند که نشان می دهند ساختار سنتی فعلی پاسخگو هاای تعرفهمشترکین، استراتژی یارانه

قانون اساسی ملزم نموده است که در آینده نزدیک  44در این صنعتِ زیربنایی، الزامی می نماید. دولت با تدوین و ابالغ اصل  نمیباشد و تجدید ساختار را

خش شرکت توزیع برق استانی به ب 39ی توزیع انرژی الکتریکی کشور به بخش خصوصی واگذار شود. با این حال، پس از واگذاری هاتمامی فعالیت

قیمت یکی از اصلی ترین متغیرها در شکل دهی به رفتار مصرف  درصد سهام آنها همچنان در اختیار دولت و شرکت توانیر خواهد ماند. 20خصوصی، 
ها، اصالح در رفتار سازی قیمتیو در صورت منطق ابزاری ایده آل برای هماهنگی عرضه و تقاضا می باشد هاکنندگان و تولیدکنندگان است. مکانیزم قیمت

گیری بازارهای مختلف برای انرژی، یکی از مسائل با برق و با شکل. در فضای رقابتی صنعت کنندگان بوجود خواهد آمدکنندگان و همچنین عرضهمصرف
ر سیستم ایفا میکند، مسئله قیمت انرژی برق می باشد. در صورتی که ی تولیدی، خریداران و بهره برداهااهمیت که نقش کلیدی را در برنامه ریزی شرکت

تامین شود موجب نقصان کارایی  هاشود. چنانچه این کسری از طریق مالیاتقیمت برق بر اساس قیمت کاالی اجتماعی تنظیم شود، با کسری مواجه می
 اساس شرط حداکثرسازی سود صورت پذیرد، رفاه جامعه کاهش می یابد. اجتماعی میشود. از طرف دیگر، اگر قیمت گذاری بر

تر های برق از هزینه تمام شده برق به طور قابل توجهی پایینهای تکلیفی تعرفهاست و قیمتای بر تمام صنعت برق سایه انداختهدر حال حاضر اقتصاد یارانه
ار برق، هزینه اگرچه درباره شیوه قیمت گذاری برق راهکارهای مختلفی مانند بازق به دنبال دارد. باشد که پیامدهای متعددی در اقتصادی ملی و بخش برمی

 انجام نگرفته است. هاارائه شده، با این حال همچنان توافقی برای بکارگیری یکی از این شیوه (Shadow Priceای )نهایی و قیمت سایه
ی تولیدکننده محاسبه می شود که خواه ناخواه منافع خود را در نظر خواهد گرفت. برای های فوق الذکر بر مبنای دیدگاههاروشنکته اصلی این است که همه 

ی نیروی انسانی که ممکن است به دلیل سوء مدیریت ایجاد شده باشد نیز در قیمت تمام شده محاسبه می شود. با های تلفات و همچنین هزینههامثال هزینه
 الزم را ندارد.توجه به تجربیات به دست آمده در این زمینه و همچنین توجه به ماهیت انرژی برق به نظر می رسد استفاده از این نوع قیمت گذاری کارآیی 

مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع  (Demand Sideی مبتنی بر سمت عرضه راهکارهای مبتنی بر سمت تقاضا )هاه جای استفاده از روشامروزه در دنیا ب
ی کنند. در این نوع قیمت گذاری به جای توجه به قیمت استفاه م« اقتصاد رفتاری»ی پیشرفته های سنتی اقتصادی از مدلهاقیمت گذاری برخالف مدل

ا در حال استفاده تمام شده برق که لزوما عادالنه نیست به ارزش برق از دیدگاه مصرف کننده توجه می شود. این نوع تعرفه در کشورهایی مثل آمریکا و کاناد
هدف  ا شرکت متولی تولید و توزیع، کاهش تلفات و برق دزدی نشان داده است.است و تأثیر خود را در رضایت مصرف کننده، افزایش درآمد وزارتخانه ی

ی هاکتاصلی این تحقیق، ارائه یک روش اقتصادی بهینه برای تعیین قیمت فروش برق به مشترکین خانگی، تجاری، صنعتی وکشاورزی در حوزة فعالیت شر
مطالعات تطبیقی در رابطه با قیمت گذاری برق انجام  در این پروژه ابتدا نظر گرفتن جوانب مختلف می باشد. شهرهای کشور با درتوزیع موجود در کالن
نظیر ساختار شبکه،  های موثر بر قیمت برقشاخصدر ادامه  گیرد.شهر تهران و مشهد مورد بررسی قرار میهای شبکه توزیع دو کالنگرفته و سپس ویژگی

به صورت مجزا استخراج و با توجه شهرهای تهران و مشهد در کالننزدیکی از منابع تولید توان، شرایط آب و هوایی، تلفات شبکه و ...  بار، دوری و پراکندگی
 ها نحوه تعیین بهای انرژی الکتریکی برای مشترکین مختلف اعم از خانگی، تجاری، صنعتی و ... مشخص خواهد شد. به این شاخص
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