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ــط  ــترش یافته و معموالً توس ــیعی گس ــد. در زمان حاضر بیمه به صورت وس بیمه یک راه کار متداول برای کاهش خطر می باش
ــتفاده می کنند. در اکثر بازارهای فعال مالی، بیمه برای پوشش  ــده و هر دو بخش از آن اس بخش عمومی و خصوصی پذیرفته ش
مناسب عملیات استاندارد بازار، پوشش مناسبی ارایه می کند. این استاندارد می تواند مربوط به فناوري، آموزش کارکنان، امنیت 

یا معیارهای دیگر باشد.
ــیم آن به بخش های تولید، انتقال و توزیع، انحصار مالکیت صنعت برق نیز از اختیار دولت ها  ــاختار برق و تقس بعد از تجدید س
خارج شد و مالکان دیگری نیز پا بر عرصه ی وجود گذاشتند. صاحبان و اداره کننده های دارایی های صنعت برق و تصمیم گیرها 
ــان اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. به عبارت دیگر  ــاس سود کسب وکارش ــاس منافع خود تصمیم گیری می کنند و براس براس
ــرمایه گذاری صورت خواهد گرفت. برای تضمین عدم زیان سرمایه گذاری  ــود کسب وکار تضمین شده باشد س تنها زمانی که س

می توان از بیمه استفاده کرد.
ــاختار یافتن بررسی می کنیم.  ــازوکار بیمه ای را برای افزایش بازدهی بازار برق بعد از تجدید س ــمت از مقاله نقش س در این قس
ــیل باالیی برای استفاده از بیمه و راهکارهای آن دارد و حال با خارج شدن صنعت  ــایر صنایع، پتانس صنعت برق نیز هم چون س
ــع این نگرانی ها بیش از پیش  ــارکت بازیگران متفاوت با نگرانی های مختلف، نقش بیمه برای رف ــار دولت ها و مش ــرق از انحص ب
نمایان می گردد. بیمه در سطوح تولید، انتقال و توزیع توانایی دارد که بازده بازار برق را به نحو چشم گیری افزایش دهد که در 

ادامه ی مطلب به چند طرح پیشنهادی اشاره می شود.   

مهندس امیر نیرومندفام
کارشناس ارشد برق- قدرت، دانشگاه 

تربیت مدرس، کارشناس بازار برق
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واژه های کلیدی:
بیمه بیمه ی خاموشی

انواع خطر
قابلیت اطمینان
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 بیمه ی خاموشی واحد تولیدی 
در بازار برق 

ــی واحد  ــی بیمه ی خاموش ــدام به بررس حال اق
تولیدی در بازار انرژی می نماییم. در روش سنتی 
ــود  ــدی برای افزایش س ــود واحدهای تولی موج
ــتخری، اقدام  ــر معامالت اس ــری از خط و جلوگی
ــق بازارهای آینده  ــرژی خود از طری  به فروش ان
ــنده ملزم به تأمین  می کنند، در این حالت فروش
ــده است.  ــد که در قرارداد ذکر ش انرژی می باش
ــان قرارداد واحد تولیدی به  حال اگر در طول زم
ــی اجباری نتواند تولید کند مجبور  خاطر خاموش
ــت که از طریق خرید از بازار لحظه ای انرژی،  اس
ــرارداد را تهیه نماید. اما  ــده در ق انرژي متعهد ش
ــت باال باشد  ــرایط ممکن اس نرخ بازار در این ش
ــوان بیمه را  ــنده گردد. می ت ــث زیان فروش و باع
ــرای اجتناب از خطر معرفی  به عنوان راهکاری ب
ــود،  ــرد. در این حالت اگر قرارداد بیمه امضا ش  ک
بیمه گر )فروشنده ي بیمه( حق بیمه ي مشخصی 
)مقدار توافق شده از قبل( را دریافت می کند. اما 
ــونده )کسی که بیمه را   بعداً باید آن را به بیمه ش
ــت با  ــرد( پرداخت کند. این مقدار برابر اس می خ
اختالف بین نرخ استخری انرژی و قیمت بحرانی 
ــده است(. در ساعاتی که  )مقدار از قبل تعیین ش
واحد تولیدی دچار خاموشی اجباری شده و نرخ 

بازار از نرخ بحرانی بیشتر باشد این غرامت به بیمه 
ــونده پرداخت می گردد. همان طور که از شکل  ش
 1 نیز نمایان است در صورت فراتر بودن نرخ بازار 
لحظه ای از میزان نرخ بحرانی و خاموشی اجباری 
ــالف را به عنوان  ــه، این اخت ــد تولیدی، بیم واح

غرامت به واحد تولیدی پرداخت خواهد کرد.

ــکل 1. چگونگی تغییرات نرخ انرژی در بازار و  ش
چگونگي تأثیر قرارداد بیمه در کنترل این تغییرات

ــی این مدل بیمه ای می توان آن را از  برای بررس
دو دیدگاه مختلف تحلیل کرد:

آن  ــدف  ه ــه  ک ــر  ــه گ بیم ــد  دی از   - اول 
ــت. اس ــه  ــق بیم ح ــزان  می ــردن  ک ــینه  بیش

ــه هدف آن کمینه  ــونده ک دوم – از دید بیمه ش
ــرای اجتناب از  ــه ي پرداختی ب ــق بیم کردن ح

خطرهای مد نظر خود است
ــی خود در خرید از  ــاس توانای واحد تولیدی براس
بازار لحظه ای در زمان خاموشی، یک نرخ بحرانی 
ــا آن به بیمه گر  ــب ب را انتخاب می کند و متناس
ــد. حال اگر نرخ بازار از  حق بیمه پرداخت می کن
ــرخ بازار با  ــد، اختالف ن ــدار بحرانی فراتر باش مق
نرخ بحرانی را شرکت بیمه پرداخت می نماید. به 
ــتری برای  ــن ترتیب واحد تولیدی توانایی بیش ای
شرکت در بازار فروش آینده را می یابد. نشان داده 
می شود با امضاي قرارداد بیمه، هزینه ی اجتناب 
ــک کاهش می یابد و این از توانایی شرکت  از ریس

بیمه در مدیریت خطر منشاء می گیرد.

ویژگی های بیمه
ــد تولیدی یک  ــاری واح ــی اجب بیمه ي خاموش
ــتاندارد مالی قابل معامله نمی باشد؛  محصول اس
بلکه به صورت خاص بیمه گر )فروشنده ي بیمه( 
ــدای دوره دریافت  ــی را در ابت ــق بیمه ی معین ح
ــونده )خریدار بیمه(  ــا بعد به بیمه ش می کند، ام
ــی مرتبط با خاموش  ــارت مال در صورتی که خس
ــد پرداخت  ــد تولیدی رخ داده باش ــاری واح  اجب

می کند.
ــرط الزامی  ــت وجود دو ش ــرای پرداخت غرام  ب

می باشد:
ــول  ــور در ط ــی ژنرات ــه ي خاموش ــداد حادث  رخ

دوره ي تحت پوشش؛
فراتر بودن قیمت بازار از قیمت بحرانی1،  مقداری 
ــخص معین  ــرارداد بیمه به صورت مش ــه در ق  ک

شده است.
ــی و  ــت بیمه گر برای ظرفیت خاموش  ممکن اس
ــطح پوشش غرامت حداکثر غرامت تعیین کند  س
یا نیاز به تعیین کاستنی های خاص برای حداقل 

ظرفیت خاموشی احساس کند.
ــرارداد متغیرهایی موجودند که  ــرای عقد این ق ب
ــوند که  برخی از آن ها به عنوان قید مطرح می ش
باید آن ها را در قرارداد پیش بینی و مورد بررسی 
قرار داد که از آن ها به عنوان متغیرهای غیر قابل 
ــی که از طریق  ــود و متغیرهای مذاکره یاد می ش
ــی توان آن ها را به نحوی معین کرد که  مذاکره م

بیمه شونده و بیمه گر به توافق الزم نایل آیند.

1.Strike Price

متغیرهای غیر قابل مذاکره
متغیرهای غیرقابل مذاکره که به آن ها متغیرهای 
ــود، متغییرهای ورودی  ــه می ش برون زا نیز گفت
ــه گر یا  ــرون به بیم ــه از بی ــند ک ــدف می باش ه
ــن متغیرها  ــی گردند. ای ــونده تحمیل م ــه ش  بیم
ــی  ــه ای برق، نرخ خاموش ــد از: نرخ لحظ عبارتن
ــامانه، دما و  ــطح بار س اجباری واحد تولیدی، س
ــرای ارزیابی بیمه ضروری  ــام این متغیرها ب ... تم
ــتند. اما حداقل برای هدف این بررسی فرض  هس
ــرارداد بیمه  ــارج از کنترل در ق ــود که خ  می ش
ــه بیمه قادر  ــت ک ــد. این بدین معنی اس می باش
ــت کاری کند و آن  ــت زمان خاموشی را دس نیس
ــن متغیرها ماهیت تصادفی  ــت نماید. ای را مدیری
ــه با عدم قطعیت  ــد و دارای طبیعتی آمیخت دارن

می باشند.

متغیرهای قابل مذاکره
ــتند که  ــره آن هایی هس ــل مذاک ــای قاب  متغیره
ــرد، به عنوان  ــورد آن ها مذاکره ک ــی توان در م م
ــتنی، حق بیمه  مثال قیمت بحرانی، ظرفیت کاس
ــتند.  ــت غالباً متغیرهای قابل مذاکره هس و غرام
ــه پیدا کردن مقدار بهینه  هدف اولیه ي این مقال

برای متغیرهای قابل مذاکره است. 
ــتقل از نرخ بازار  ــی ها مس ــرض این که خاموش  ف
ــت، در واقعیت اگر  ــیار ارزنده اس ــند بس می باش
ــش همبستگي  نرخ بازار با ژنراتورهای تحت پوش
ــته باشد ممکن است برای کسب سود  زیادي داش
بیشتر این ژنراتورها اقدام به انجام بازی نمایند که 

در این موارد ارزیابی پیچیده تر می شود.
بنابراین تولیدکننده ي انرژی باید میزان بهینه ی 
ــتخری یا از طریق  فروش خود را از طریق بازار اس
ــازار آینده معین کند و در مورد قرارداد بیمه در  ب
مقابل نوسانات بازار و نرخ خاموشی اجباری خود 

تصمیم گیری نماید.

بررسی و مدیریت بازار رزرو به عنوان 
سامانه ي بیمه ای

ــک نوع مدل  ــوان به عنوان ی ــازار رزرو را می ت  ب
ــه ای این  ــت. در مدل بیم ــه ای در نظر گرف بیم
ــع آوری حق بیمه از  ــتند که با جم ژنراتورها هس
مشتریان، اقدام به ارایه ي بیمه ی رزرو می کنند، 
ــب در  ــا ارایه ي رزرو کافی و مناس ــل ب و در مقاب
واقع در حال دادن غرامت به مشتریان می باشند. 
ــتریان با پرداخت حق بیمه می توانند قابلیت  مش

اطمینان مدنظرشان را دریافت نمایند.
ــت که در بازار رزرو کنونی  ــده اس ــان داده ش نش
ــرات اخالقی2« وجود دارد  انواع مختلفی از»خط
ــاب از این خطرها  ــازار و اجتن ــرای بهبود ب که ب

راهکار بیمه ای می تواند کمک کند.
ــک ویژگي منحصربه  ــازی ی عدم امکان ذخیره س
ــرژی الکتریکی  ــاختار عرضه ی ان ــردی برای س ف
2.Moral hazard 
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ــازی انرژی  ــت غیرقابل ذخیره س ــد ماهی می باش
ــت که سامانه ي عرضه  الکتریکی، نیازمند این اس
ــادل گردند.  ــد به صورت آنی متع ــا بتوانن  و تقاض
ــد و میزان  ــه ی تعادل باید از قبل معین باش نقط
ــی از پیش  ــدی معین ــان بن ــق زم ــد از طری تولی
مشخص شده باشد، اما در صورتی که بر اثر حادثه 
ــود و یا میزان بار از  ــی از ژنراتورها خاموش ش یک
ــر رود دیگر از طریق  ــده فرات  مقدار پیش بینی ش
ــادر به تأمین نیاز  ــده ق برنامه ریزی های انجام ش
ــرای مدیریت این  ــیم ب ــده نمی باش ــرف کنن مص

شرایط از سامانه ي رزرو استفاده می کنیم.

معرفی عملکرد بیمه
ــیله ای است که به صورت گسترده برای  بیمه وس
ــرار می گیرد و از  ــتفاده ق مدیریت خطر مورد اس
ــتفاده   آن برای منتقل کردن خطر به بیمه گر اس
ــخص، بیمه ابزار اقتصادی  ــود. از دیدگاه ش می ش
ــت مقدار  ــا پرداخ ــیله ی آن ب ــه وس ــت که ب اس
ــارت  کوچکی از هزینه )حق بیمه( در مقابل خس
ــی که بیمه  ــزرگ )حالت نامطلوب  عدم قطعیت ب
ــود. خطري را می توان  ــود( محافظت می ش می ش

بیمه کرد که ویژگي هاي زیر را داشته باشد:
ــارت ناشی از خطر باید تعریف شده و قابل  - خس

اندازه گیری باشد؛
ــته  ــر باید ماهیت تصادفی و حادثه ای داش - خط
ــک ماهیت  ــارت باید تحت تأثیر ی ــد و خس باش

اتفاقی باشد؛
ــل خطر  ــه ي مقاب ــه نقط ــه ي بیم ــدف اولی  - ه
ــه عنوان امنیت  ــد یعنی آن را می توان ب می باش
ــی برای کاهش  ــرد. ماهیت بیمه ماهیت ــر ک تعبی
ــارت است که در ارتباط با احتماالت  احتمال خس
ــن عملیاتی دو  ــد. و برای انجام این چنی می باش
ــه و غرامت دریافتی  ــیار مهم، حق بیم عبارت بس

هستند. 
برای بازار رزرو، مصرف کننده میزان تقاضای خود 
ــد بیمه( به مجری بازار  ــدی برای خری را )عالقمن
ــنهاد تولید  ارایه می کند و تولیدکننده ها نیز پیش
رزرو خود را )عالقه مندی برای ارایه ی بیمه( ارایه 

می کنند.
مجری بازار )هماهنگ کننده ي بدون سود( اقدام 
ــق بیمه ها را  ــازی بازار می کند و ح ــفاف س به ش
ــای تولیدی قرار  ــع آوری و در اختیار واحده  جم
ــند به اندازه ی  ــد و آن ها نیز ملزم می باش می ده

کافی در صورت نیاز اقدام به تولید رزرو نمایند.
ــاس عالقمندی  ــتری براس ــن روش هر مش در ای
ــه پرداخت  ــق بیم ــش ح ــه رزرو مطلوب ــود ب  خ
ــف  ــطوح مختل ــاب س ــکان انتخ ــد و ام ــی کن م
ــد. با این روش  ــن رزرو خود را دارا می باش  تضمی
ــن همه ی  ــان بی ــه ي رزرو به صورت یکس هزین
مشتریان تقسیم نمی گردد بلکه براساس تقاضای 
ــه قابلیت اطمینان حق  ــا به رزرو و در نتیج آن ه

ــده ها در  ــد و تولیدکنن ــه پرداخت می نماین بیم
ــزم به ارایه ی  ــت این حق بیمه ها مل مقابل دریاف
رزرو کافی می باشند و در صورت عدم تأمین رزرو 
مورد نیاز باید به مصرف کننده ها غرامت پرداخت 

نمایند.

بیمه ی خطر مالی و فیزیکی و تأثیر آن بر 
پاسخگویی مالی مصرف کننده 

ــش راهکاری برای قیمت گذاری خرده  در این بخ
فروشی ارایه می گردد که از آن به عنوان بیمه در 

مقابل پاسخ گویی پولی تقاضاي نام می برند.
ــی ساعتی  ــامانه ي کنونی نرخ عمده فروش در س
ــاعت به ساعت بسته  ــت و نرخ برق س متفاوت اس
به میزان تقاضا یا ساعت مختلف هفته و بسته به 
ــد و در نتیجه  ــل و تعطیالت متفاوت می باش فص
ــی نرخی که  ــت ول ــرات نرخ انرژی زیاد اس تغیی
ــی دهد )نرخ  ــی م ــرف کننده به خرده فروش مص
ــط این نرخ ها است یعنی  ــی( متوس خرده فروش
ــوان از آن به  ــی که می ت ــی با اقدام ــرده فروش خ
ــرات نرخ انرژی  ــی بیمه یاد کرد تغیی عنوان نوع
ــن می برد و در مقابل  ــرای مصرف کننده از بی را ب
ــاعات نرخ متوسط دوره را دریافت   برای تمامی س
ــرف کننده پرداخت  ــرخ انرژی که مص  می کند. ن
ــت:  ــده اس ــکیل ش ــمت تش ــی کند از دو قس م
ــاعت  ــرف کیلووات س ــه برای مص ــی ک اول نرخ
ــه برای مقدار  ــود؛ یعنی نرخی ک پرداخت می ش
ــی  ــود، و بخش دوم ناش ــرف پرداخت می ش مص
ــرف کننده ها  ــت )حق بیمه(، که مص از بیمه اس
ــی و عدم  ــرخ انرژی عمده فروش ــانات ن  را از نوس
قطعیت های موجود در بازار عمده فروشی مصون 

می نماید.
ــب  اغل ــه  ک ــرد  ک ــه  اضاف ــد  بای ــن   همچنی
ــده های صنعتی و  ــده ها، تصمیم گیرن مصرف کنن
ــی هنوز به اهمیت بخش  تنظیم کننده های دولت

دوم پی نبرده اند )حق بیمه ی خطر(.

شکل 2. بار ساعتی و نرخ ساعتی بازار پنسیلوانیا برای یک 
هفته و همبستگی باال و نرخ تسویه ی بازار میزان مصرف

ــتی هایی می باشد و بازده ی  این روش دارای کاس
این نوع قیمت گذاری برای انرژی مصرفی ناکافي 
ــانات بازار به  ــن در این روش نوس ــت. همچنی اس
ــی گردد و در  ــرف کننده منتقل نم خوبی به مص
ــازار باید به نحوی  ــه برای افزایش بازدهی ب نتیج
ــکل  ــانات نرخ بازار به ش مصرف کننده را در نوس

مسقیم شرکت داد.
ــت  ــنتی تنها میزان مصرف انرژی اس در روش س
که تعیین کننده ی نرخ انرژی برای مصرف کننده 
ــی که  ــد، در صورتی که برای خرده فروش می باش
ــی است میزان  در ارتباط با بازارهای عمده فروش
ــاخص کافی برای  ــه تنهایی ش ــرژی مصرفی ب ان
ــل دیگری چون  ــد بلکه عوام نرخ انرژی نمی باش
ــیار مهم  ــرژی هم بس ــاعتی نرخ ان ــرات س تغیی
ــأله مثالی از بازار  ــتند. برای تأکید براین مس هس
ــیلوانیا آورده شده است که براساس شکل 2  پنس
ــتگی شدیدی بین میزان تقاضا و نرخ تمام  همبس
ــده ي انرژی وجود دارد؛ به صورتی که در این  ش
ــد. عوامل  ــتگی 72% می باش مثال ضریب هم بس
دیگری نیز از جمله حوادث تولید و انتقال در نرخ 

انرژی تأثیر گذارند.
ــاس مطالب فوق، مشاهده می گردد که برای  براس

افزایش بازدهی بازار چاره ای جز مشارکت مصرف 
کننده ها در بازار ساعتی وجود ندارد. 

ــکالتی  ــرای اجرای آن مش ــرف  دیگر ب ــا از ط ام
ــم در بازارهای مختلف  ــود دارد و در عمل ه وج
ــتقیم در  ــه ندرت مصرف کننده ها را به طور مس ب
ــاعتی شرکت می دهند. مشکالتی از قبیل  بازار س
ــازار و یا محدود کردن  ــارکت در ب پیچیدگی مش
ــرکت دادن مصرف  آزادی عمل مصرف کننده، ش

کننده در بازار را مشکل می کند.
ــاس   به عبارت دیگر برخالف روش قبلی که براس
متوسط انرژی مصرفی در طول دوره ي نرخ انرژی 
محاسبه می شود در این مدل براساس نرخ واقعی 
ــتری هزینه ي انرژی محاسبه  ــاعتی برای مش س
ــده با انتقال  ــردد. در این روش مصرف کنن می گ
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انرژی مصرفی خود از ساعات پرمصرف و گران به 
ــه تنها انرژی خود را  ــاعات کم مصرف و ارزان ن س
ــه می کند بلکه با این عمل  به نرخ ارزان تری تهی
نرخ انرژی در ساعت گران برای همه ي مشتریان 
ــه عنوان یک مزیت  ــن می آید که این خود ب پایی

برای این روش به حساب می آید.
ــد از بازار ــکالت خری ــرای جلوگیری از مش  اما ب

ــود نوع  ــت های موج ــدم مطلوبی ــه ای و ع لحظ
ــرد که در آن  ــه را باید معرفی ک ــدی از بیم جدی
هم به نحوی مصرف کننده در تغییرات نرخ انرژی 

ــاس نیاز مصرف  ــارکت داده شود و هم براس مش
کننده و مطلوبیت او اقدام به کنترل این تغییرات 

شود.
ــرح بیمه ی جدید، مصرف کننده با پرداخت  در ط
ــی، طرف قرارداد خود از  حق بیمه به خرده فروش
او درخواست می کند که محدوده ی تغییرات نرخ 
ــرف کننده بیمه نماید و میزان  انرژی را برای مص
این حق بیمه ارتباط معکوسی با طول بازه ی نرخ 
انرژی درخواستی دارد به عبارت دیگر درصورتی 
که مصرف کننده تغییرات نرخ کم تری را خواهان 
ــتری پرداخت نماید.  ــد باید حق بیمه ی بیش باش
ــا پرداخت مبلغی به عنوان  یعنی مصرف کننده ب
ــق بیمه تا حدودی خود را از تغییرات نرخ بازار  ح
ــت  محفوظ می نماید که مقدار آن بنابر درخواس

خود مصرف کننده است.
ــرف  ــه مص ــت ک ــن اس ــن روش ای ــی ای  ویژگ
ــرات نرخ بازار  ــه چگونگي تغیی ــده هایی را ک کنن
ــت را از این پیچیدگی  ــا پیچیده اس از دید آن ه
ــته از مصرف کننده هایی که  میرهاند و به آن دس
ــاعات اوج  ــه جایی مصرف خود از س ــی جاب توانای
ــاعات کم مصرف3 را ندارند نیز کمک  مصرف به س
ــاعات گرانی از یک حد بیش تر  می کند که در س

افزایش نرخ انرژی را تجربه ننمایند.
حال باید بررسی شود که آیا مصرف کننده ي خرد 
ــه خرید از آن  ــی نرخ انرژی اقدام ب ــا قبول گران  ب
می کند یا برای وی مناسب تر است که با پرداخت 

حق بیمه خطر خود را مدیریت کند؟
ــؤولیت  ــا بیمه کردن، مس ــه کرد که ب ــد توج بای

3.Off Peak 

ــر ــر ب ــری از خط ــای جلوگی ــت ه ــام فعالی  انج
 عهده ی خرده فروش می باشد که بسیار تواناتر از 
مصرف کننده ي جزء است و او با جمع آوری تعداد 
ــت به  ــابه قادر اس ــادی از افراد با تقاضای مش زی
خوبی در مقابل خطر افزایش نرخ انرژی مانورهای 
ــام بدهد به عنوان مثال می تواند اقدام  الزم را انج
ــد یا با  ــده نمای ــب ژنراتورهای پخش ش ــه نص ب
ــای تولیدی قرارداد امضا کند یا با خطوط  واحده
ــته باشد تا با خطرهای افزایش  انتقال قرارداد داش
ــد همچنین در این روش  ــرخ انرژی مقابله نمای ن
ــؤولیت  اغلب مصرف کننده ها تا حدودی خود مس
نرخ انرژی خریداری خود را تقبل می کنند در این 
صورت تا جایی که ممکن است هر مصرف کننده 
ــاعات ارزان منتقل  ــود را به س ــرژی مصرفی خ  ان
ــاعات  ــرخ انرژی در س ــه این نحو ن ــی کند و ب م
ــده ها پایین تر  ــران نیز برای همه ی مصرف کنن  گ
ــن روش تا جایی که امکان  ــی آید. در واقع با ای م
ــارکت  ــده در بازار لحظه ای مش دارد مصرف کنن
ــود و مسؤولیت کنترل نرخ انرژی بین  داده می ش

شرکت بیمه و مصرف کننده تقسیم می گردد.

اجتناب از خطرهای مالی و قطعی برق از 
طریق قرارداد بیمه ای انتقال

حال به بررسی چگونگی اجتناب از متأثر شدن در 
مقابل تغییرات نرخ و خطر قطعی سرویس برق از 
طریق قرارداد انتقال می پردازیم. برای جلوگیری 
ــاختار  از خطر قابلیت اطمینان در بازار تجدید س
ــاد نظارتی  ــط نه ــرق روش بیمه توس ــه ی ب یافت
ــنهاد  ــال را در اختیار دارد4 پیش ــه خطوط انتق  ک
ــای تولیدی و  ــود. این قرارداد بین واحده می ش
نهاد نظارتی از طرفی و از طرف دیگر بین شرکت 
ــای بزرگ با نهاد نظارتی  توزیع و مصرف کننده ه
ــد. قرارداد انتقال معرفی شده درآمدهای  می باش
ــم می آورد که  ــرای تولیدکننده ها فراه معینی ب
ــذاری در احداث  ــرمایه گ می توانند از آن برای س
ــخ گویی به  ــدی جدید برای پاس ــای تولی واحده
ــتفاده نمایند. همچنین این راهکار  نیاز آینده اس
ــای بزرگ را در  ــرکت توزیع و مصرف کننده ه ش
4.Transmission System Operator (TSO)

ــازد. این خطرها  ــر، تواناتر می س ــاب از خط  اجتن
ــان و یا  ــت اطمین ــطح قابلی ــامل س می تواند ش
ــد،  ــاب از رویارویی با تغییرات نرخ بازار باش اجتن
ــرارداد بیمه تا حدی به  ــه می توانند از طریق ق ک
ــت یابند و در صورت عدم  ــان دس خواسته هایش

تأمین، غرامت دریافت نمایند.
یکی از مشکالت صنعت برق که در این جا بررسی 
ــد  می گردد، تأمین انرژی مورد نیاز آینده می باش
ــرای تأمین آن باید واحدهای جدید تولیدی  که ب
نصب شوند. اما در عمل تمایل چندانی برای نصب 
ــای مورد نیاز وجود ندارد، به این دلیل که  واحده
تصمیم گیری برای نصب واحدهای جدید براساس 
ــرمایه گذار صورت مي گیرد و او  ــود و تمایل س س
ــود تصمیم  ــب وکار خ ــارت و کس ــاس تج  براس
ــد و از آن جایی که  ــرمایه گذاری نمای می گیرد س
ــک مگاوات از نرخ  ــب واحدهای جدید برای ی نص
ــیار باالتر است، و همچنین   فروش آن در بازار بس
سرمایه گذار نگران است که تولید واحد تولیدیاش 
ــال محدود گردد، بنابراین  ــاعت در س به چند س
ــرمایه گذاری  ــیار باالیی اقدام به س  با احتیاط بس

می کند.
ــرژی تولیدی  ــده ها ان ــی تولیدکنن در روش کنون
ــازار زمان واقعی به  ــرکت در ب خود را از طرق ش
ــانند اما به دلیل عدم قطعیت های  فروش می رس
ــت نتوانند  موجود در این بازار و این که ممکن اس
ــود را به نرخ مطلوبی به  در بازار رقابتی انرژی خ
ــانند در برخی موارد از طریق قرارداد  فروش برس
ــرژی تولیدی خود  ــروش ان ــدام به ف ــه اق  دوطرف
ــنهاد  ــه عنوان راه کار دیگری، پیش ــی نمایند. ب  م
ــرژی خود را از  ــود که واحدهای تولیدی ان می ش
ــا نهاد نظارتی که مالکیت  طریق قرارداد انتقال ب
ــار دارد انرژی تولیدی  ــوط انتقال را در اختی خط
ــانند.  ــب تری به فروش برس خود را به نحو مناس
ــروش را فروش از طریق قرارداد انتقال  این نوع ف
می نامند که دارای ویژگی هایی است که در ادامه 
ــد و در مقابل تعهداتی نیز  توضیح داده خواهد ش
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برای تولیدکننده ها ایجاد می کند.
ــرف کننده های  ــع و مص ــرکت توزی از دیدگاه ش
ــازی و گرفتگی  ــدرت بازار و ب ــزرگ به دلیل ق ب
خطوط انتقال ممکن است نرخ بسیار باالیی برای 
ــازار لحظه ای( به  ــرژی )به خصوص در ب  خرید ان
 آن ها تحمیل گردد. همچنین در بعضی از بازارها 
ــخ گویی به رزرو به صورت شفاف بیان نشده  پاس

است بنابراین احتمال خاموشی افزایش می یابد.
چگونگي خرید انرژی توسط خریداران نیز به نحو 
مشابه ای می باشد و خرید از طریق قرارداد انتقال 
در مقایسه با روش های دیگر دارای خطر کمتری 
ــورت عدم تأمین  ــد و در ص برای خریدار می باش

انرژی می تواند غرامت دریافت کند.

 انواع خطر
برای شرکت توزیع و مصرف کننده های بزرگ دو 
ــود؛ خطر فیزیکی و خطر  نوع خطر معرفی می ش
ــرویس  ــی، خطر فیزیکی به احتمال قطعی س مال
ــردد و خطر  ــتری مربوط می گ ــده به مش ارایه ش

مالی مربوط به نوسانات نرخ بازار بر می گردد.
روشی که در این بخش برای اجتناب از خطرهای 
فوق معرفی می شود قراردادهای بیمه ای دو طرفه 
ــت،  ــی که مالک خطوط انتقال اس ــا نهاد نظارت ب
ــرای اجتناب از خطر  ــد. به عبارت دیگر ب می باش
ــود این دو نهاد به یک نهاد واحد  پیشنهاد می ش
ــات فیزیکی خطوط  ــم از امکان ــام گردد تا ه ادغ
ــارات نهاد  ــم از اختی ــود و ه ــتفاده ش انتقال اس

نظارتی برای مدیریت بازار استفاده گردد.
ــد ــا تولی ــرارداد ب ــاد ق ــا انعق ــی ب ــاد نظارت  نه
کننده ها انرژی آن ها را خریداری می کند و برای 
ــان را فراهم   آن ها ضمانت فروش انرژی تولیدیش
ــت که انرژی  ــع نهاد نظارتی اس ــی آورد در واق م
ــد. و از طرف دیگر  ــداری می کن ــدی را خری تولی
ــده قابلیت  ــه از مصرف کنن ــق بیم ــا دریافت ح ب
اطمینان  انرژی دریافتی مصرف کننده را تضمین 
ــود را از نهاد  ــده انرژی خ ــی کند و مصرف کنن م
ــی خریداری می کند نه از واحد تولیدی. در  نظارت
ــکالت  ــؤول رفع مش این صورت نهاد نظارتی مس
خطوط انتقال نیز می باشد و در صورتی که انرژی 
دریافتی مشتری از حد معینی بیشتر قطع گردد، 
ــارت به آن ها  ــاد نظارتی ملزم به پرداخت خس  نه
ــاس نیاز  ــد براس ــی می توان ــد و از طرف ــی باش م
ــبکه به واحدهای تولیدی برای سرمایه گذاری   ش

کمک هایی را ارایه کند. 
نهاد نظارتی برای تأمین انرژی مورد نیاز آینده ی 
خریداران طرف قراردادش، نیازمند است ظرفیت 
ــبکه ی انتقال و  ــاس ش تولید افزایش یابد و براس
ــای تولیدی در مکان  ــت های آن واحده محدودی
ــبی نصب گردند. بنابراین با سرمایه گذاراني  مناس
ــدی را دارند قرارداد  ــه قصد احداث واحد جدی ک
ــاس  ــان براس ــی کند تا با احداث واحدش امضا م

خواست نهاد نظارتی از کمک های سرمایه گذاری 
ــا امضاي  ــن واحدها ب ــوند. همچنی ــره مند ش به
ــرارداد فروش با نهاد نظارتی می توانند از فروش  ق
ــل کنند. در مقابل در  ــرژی خود اطمینان حاص ان
ــند  زمان افزایش نرخ انرژی در بازار ملزم می باش
ــاس نرخ توافقی در قرارداد، انرژی خود را به  براس

نهاد نظارتی بفروشند.

ــکل 3 چگونگی مدیریت بازار از طریق بیمه ی  ش
ــد. در این مدل خریداران  ــان می ده انتقال را نش
ــی در ارتباط  ــاد نظارت ــا تنها با نه ــنده ه  و فروش
می باشند. فروشنده ها انرژی تولیدیشان را به نهاد 
ــداران از نهاد نظارتی  ــند و خری نظارتی می فروش
انرژی می خرند، در مقابل خریداران و فروشنده ها 

از خطرهای موجود محافظت می شوند.

شکل 3. چگونگي مدیریت خرید و فروش انرژی از طریق قرارداد انتقال

شکل 4. ساختارهای مختلف برای خرید و فروش انرژی در بازار
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ــع پرداخت  ــرکت توزی ــود به ش ــتی خ  درخواس
ــی محافظت  ــی کند و در مقابل از خطر خاموش م
ــتیاق  ــزان حق بیمه ی پرداختی اش می گردد. می
ــان می دهد و  ــتری را به قابلیت اطمینان نش مش
ــنی  ــاص قابلیت اطمینان به روش ــوه ی اختص نح
ــرکت  معین می گردد و در صورت عدم توانایی ش
توزیع برای فراهم آوردن قابلیت اطمینان مطلوب 
ــت و جبران  ــت غرام ــه پرداخ ــتری، ملزم ب مش

خسارت مصرف کننده می باشد.
ــتریان قابلیت  ــنتی برای همه ي مش در روش س
اطمینان یکسان فراهم آورده می شود و چگونگی 

ــاس مطلوبیت آن از دید  ــرمایه گذاری ها براس س
ــی در روش  ــی گیرد، ول ــع انجام م ــرکت توزی ش
ــطح  ــتری س ــنهادی در این مقاله خود مش پیش
ــت می کند و  ــان خود را درخواس ــت اطمین قابلی
ــاس تقاضای مشتری اقدام به  شرکت توزیع براس

ارتقاي شبکه ي خود می کند.
ــوق محور به دلیل ناکافی  ــنتی و مش در روش س
ــی آن به  ــم کننده، بازده ــای تنظی ــودن داده ه ب

ــدت تحت تأثیر قرار می گیرد. اطالعات تنظیم  ش
ــت و قابلیت اطمینان ناکافی بوده  کننده از کیفی
ــد که شرکت توزیع  و محدود به اطالعاتی می باش

ــود،  ــده می ش ــکل 4 دی ــه از ش ــور ک ــان ط هم
ــوز آزادی  ــرف کننده ها هن ــده ها و مص تولیدکنن
 خود را در انتخاب چگونگی مشارکت در بازار دارا 
می باشند و در قبول و چگونگی قرارداد واحدهای 

تولیدی و خریداران مختار می باشند. 
در این مدل خریدار با خرید انرژی از نهاد نظارتی 
ــی نماید، با این روش هم  ــع خود را بیمه م در واق
ــانات بازار و خرید  قادر خواهد بود خود را از نوس
ــوظ دارد و هم در صورت  ــازار لحظه ای محف از ب
ــازش غرامت دریافت  ــدم تأمین انرژی مورد نی ع
نماید. همین طور واحدهای تولیدی هم می توانند 
از امکانات بیمه ای فراهم شده توسط نهاد نظارتی 

بهره مند گردند.

 ارتقاي قابلیت اطمینان شبکه ی توزیع از 
طریق قرارداد بیمه

ــده ی صنعت برق  ــم ش ــنتی و تنظی در روش س
ضعف ها و کاستی های فراوانی در روش اختصاص 
دادن تشویق برای ارتقاي قابلیت اطمینان وجود 
دارد و مشوق الزم برای فراهم آوردن توأم قابلیت 
اطمینان باال و بازده ی سرمایه گذاری وجود ندارد. 
این ساختار خطر خاموشی را به طور یکسان بین 
ــتریان توزیع می کند )سطح قابلیت اطمینان  مش
ــتریان فراهم  ــرای همه مش ــان ب  و کیفیت یکس
می گردد( همچنین در روش های سنتی چگونگی 
ــت اطمینان  ــرای ارتقاي قابلی ــرمایه گذاری ب س
ــی شود که آیا  ــفاف نمی باشد. حال باید بررس ش
ــدنی برای  ــه را به عنوان راه حل ش ــی توان بیم م
ــنتی ارتقای قابلیت  ــکالت روش های س حل مش
ــه از طرفی خطر  ــی می کند. بیم ــان معرف اطمین
ــی کند و  ــبک م ــتری را س قابلیت اطمینان مش
ــه صورت پر  ــرمایه گذاری را ب ــرف دیگر س  از ط
ــرف کننده  ــی دهد. و این مص ــازده تری انجام م ب
ــبی را برای  ــادی مناس ــیگنال اقتص ــت که س  اس
سرمایه گذاری و ارتقاي کیفیت مطلوب به شرکت 
توزیع ارایه می کند. همچنین بیمه خطر خاموشی 
ــی که کنترل چندانی بر  را، از مصرف کننده )کس
قابلیت اطمینان خود ندارد( به شرکت توزیع )که 
سامانه را کنترل می کند( منتقل می کند، قرارداد 
ــت اطمینان داده  ــی و قابلی ــه خدمت تحویل بیم
 شده به مشتری را به صورت کارآمدی از هم جدا 
ــت قابلیت  ــرای دریاف ــتریان را ب ــی کند و مش م

اطمینان مختلف براساس نیازشان توانا می کند.
منظور از قابلیت اطمینان، کیفیت انرژی دریافتی 
است که مصرف کننده دریافت می کند. به عبارت 
ــی، قابلیت  ــاعات خاموش ــا افزایش س ــاده تر ب س

اطمیناني کاهش می یابد.
ــالف های فراوانی با  بیمه ی قابلیت اطمینان اخت
ــه ي آن دارد که این  ــنتی و تنظیم یافت ــکل س ش
ــر نیاز خود  ــتری بناب ــا عبارتند از: مش ــاوت ه  تف
ــان  ــت اطمین ــا قابلی ــب ب ــه ای متناس ــق بیم ح

ــده قرار می دهد یا از طریق  در اختیار تنظیم کنن
ــی عملکرد مشتری به دست  تخمین زدن و بررس
می آید، اما با استفاده از مدل بیمه ای برای ارتقاي 
 قابلیت اطمینان تا حد زیادی این مشکل برطرف 
ــه، قابلیت  ــق عقد قرارداد بیم ــردد. از طری می گ
ــی گردد و  ــفاف معین م ــه صورت ش ــان ب اطمین
ــتری است  درصورت عدم تأمین آن این خود مش
ــتیفای حق خود  که از طریق قرارداد اقدام به اس
می نماید. در این روش نقش تنظیم کننده نسبت 

به حالت سنتی کم رنگ تر می باشد.

دید کلی بیمه ی قابلیت اطمینان
ــامل دو بخش  قرارداد بیمه ي قابلیت اطمینان ش
ــتری پرداخت  ــه ای که مش ــق بیم ــد: ح  می باش
می کند و سطح پوششي که شرکت توزیع فراهم 
می آورد. مصرف کننده سطح پوشش مطلوب خود 
ــا آن، حق بیمه به  ــن می کند و متناظر ب را تعیی
ــرکت توزیع،  ــرکت توزیع پرداخت می کند. ش ش
ــبکه و  ــوع این حق بیمه ها را برای ارتقاي ش مجم
ــتری در صورت رخداد حادثه  دادن غرامت به مش
ــن روش قابلیت اطمینان  ــتفاده می کند. با ای اس
ــورت متفاوتی ارایه  ــتری به ص ــده به مش  داده ش

می شود.
ــه  ب ــان  اطمین ــت  قابلی ی  ــه  بیم ــرارداد   ق
ــد که از  ــکان را می ده ــده ها این ام ــرف کنن مص
ــا محافظت  ــدم قطعیت ه ــان در مقابل ع خودش
ــداد حادثه، قرارداد بیمه،  نمایند و در صورت رخ
ــارت  ــه پرداخت خس ــزم ب ــع را مل ــرکت توزی  ش
ــنتی  ــت که در روش س می کند. این در حالی اس
ــک حد  ــان از ی ــت اطمین ــه قابلی ــی ک در صورت
ــرکت توزیع مجبور به  معین پایین تر می رفت ش
پرداخت جریمه می شد که این جریمه به صورت 
ــرف کننده ها مورد  ــتقیم برای همه ي مص غیرمس

استفاده قرار می گرفت.

 قیود قرارداد بیمه ي قابلیت اطمینان
ــع با اجرای  ــرکت توزی ــرای تأکید بر این که ش ب
ــد قیود  ــود بای ــت نمی ش ــرارداد بیمه ورشکس ق
ــود؛ نخست  مختلفی در قرارداد بیمه گنجانده ش
ــامل خاموشی هایی  این که قرارداد بیمه نباید ش
که منشاء آن تولید یا انتقال است، باشد. به عنوان 
ــال و ضعف  ــف خطوط انتق ــال مدیریت ضعی مث
ــث پرداخت  ــت باع ــت تولید ممکن اس  در ظرفی
غرامت های سنگین به شرکت توزیع تحمیل کند 

و ورشکستی آن را فراهم شود. 
ــرارداد بیمه  ــت ق ــامل تعریف درس مورد دوم ش
ــکل  ــبی از ش ــامل تعریف مناس ــد که ش می باش
ــرف نرمال و ...  ــراف از مص ــار، حداکثر بار، انح  ب
ــه انحراف آن ها  ــد. مصرف کننده هایی ک می باش
ــینه فراتر رود برای هیچ خاموشی  ــطح بیش از س
غرامت دریافت نخواهند کرد. از طرف دیگر برای 
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شکل 5. ارتقاي متفاوت شبکه ی توزیع براساس نیازهای مختلف مصرف کننده ها
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منابـــــع و مراجـــــع:

ــرارداد بیمه باید مدت معین برای اجرای آن در  ق
نظر گرفته شود تا بازگشت سرمایه گذاری شرکت 
ــه منظور فراهم آوردن  ــد. ب توزیع امکان پذیر باش
ــرکت  ــتری، ش ــت مش قابلیت اطمینان درخواس
ــرمایه گذاری و نصب تجهیزات   توزیع اقدام به س
ــکان تقاضای  ــتری ام ــد، ولی برای مش ــی نمای م
ــر در یک  ــان پایین ت ــطح اطمین ــت به س برگش
ــدارد؛ چون امکان جمع آوری  زمان کوتاه وجود ن
ــرمایه وجود ندارد. پس  ــت س این ادوات و برگش
ــر مرحله  ــتری در ه ــوان یک راه حل، مش  به عن
 می تواند تقاضای ارتقاي قابلیت اطمینان بدهد ولی 
ــای کاهش قابلیت  ــر زمان تقاض ــی تواند در ه نم
ــاب از  ــرای اجتن ــن ب ــد. همچنی ــان بده اطمین
ــتگی در زمان رخداد حادثه های بزرگ و  ورشکس
طبیعی مانند سیل و زلزله شرکت توزیع می تواند 
خود را از طریق یک شرکت بیمه ای در مقابل این 

حوادث بیمه کند.
ــت،  ــخص اس ــکل 5 مش ــه از ش ــور ک ــان ط هم
ــاس تقاضای متفاوت مشترکان برای قابلیت  براس
ــکان های متفاوتی   اطمینان، ادوات مختلف در م

نصب می گردد.




