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 سالعملکرد کلی  -1
 .شده استارائه  1399سال در مقایسه با   1400در سال نیروگاه های کلی عملکرد شاخص 1در جدول 

 

1400در سال  حرارتی تبریز نیروگاه بازار برق های عملکرد: شاخص 1جدول   

 

تجمیعی سال 1399تجمیعی سال 1400عنوان شاخصردیف
درصد 

تغییرات

-2,967,1913,982,88126مقدار آمادگی  در بازار1

-3,256,1743,982,88118مقدار کل آمادگی محقق شده در بازار + خارج بازار2

-465,201,244,761599,186,178,78822درآمد آمادگی3

156,782150,4404متوسط قیمت فروش هر مگاوات ساعت آمادگی  ) ریال/ مگاوات ساعت (4

-3,365,2814,057,52117 انرژی خالص اندازه گیری شده ) درب نیروگاه (5

**286,7790 انرژی تخصیص داده شده خارج از بازار ) هاب (6

-2,621,8763,690,59529 انرژی خالص تخصیص داده شده در بازار ) هاب (7

-2,908,6553,690,59521 انرژی خالص تخصیص داده شده کل ) هاب (8

-1,797,776,968,4011,902,172,459,1945درآمد انرژی ) بازار + خارج از  بازار (9

1031021ضریب بهره برداری10

206,718197,7905مقدار مشمول آزمون ظرفیت ) مگاوات ساعت (11

-67,494,495,17991,069,264,85826جرائم آزمون ظرفیت  ) ریال (12

6.974.9740شاخص آزمون ظرفیت13

****569,100متوسط قیمت فروش برق خارج از بازار ) ریال/ مگاوات ساعت (14

605,811493,10523متوسط قیمت  انرژی و سلب فرصت فروخته شده در بازار ) ریال/ مگاوات ساعت (15

503,933435,30516متوسط قیمت بازار ) ریال (16

1.201.136افزایش درآمد نسبت به متوسط قیمت بازار17

-2,156,437,882,9442,512,059,162,20814درآمد کل در بازار ) ریال (18

**164,880,546,0000درآمد خارج بازار ) ریال (19

-2,321,318,428,9442,512,059,162,2088درآمد کل ) بازار+ خارج بازار ( ) ریال (20

-79,148,158,138671,787,991,45188جبران+ مابه التفاوت هزینه سوخت ) ریال (21

2,242,170,270,8061,840,271,170,75722درآمد خالص ) ریال (22

85,971,082,69260,864,280,05041هزینه نقدی سوخت ) ریال (23

822,479680,66521نسبت درآمد کل بازار بر انرژی تخصیصی در بازار24

726,761630,71415نسبت درآمد کل بازار بر آمادگی بازار25
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دهد. نشان می 1400و  1399های های زمانی تعمیرات انجام شده در واحدهای بخار را در سالنیز بازه 2جدول 

روز به تعمیرات یکی از واحدهای بخار اختصاص  46، 1399و در سال  243، 1400مشخص است که در سال 

 توان متصور شد.ظر نمینطبیعتاً درآمدی برای واحد مورد روز( داشته و  197درصدی ) 428که افزایش داده شده 

 

1400و  1399های های زمانی تعیرات واحدهای بخار در سال:  بازه2جدول   

 
 

-مالحظه می دهد.های مذکور را نشان میمحدودیت سوخت در نیمه دوم سالهای نیز دوره  3همچنین جدول 

داشته است.  1399روز( نسبت به سال  22درصدی ) 37افزایش  1400شود که ایام محدودیت سوخت در سال 

الزم به ذکر است که در دوره محدودیت سوخت و بر خالف شرایط عادی، آرایش تولید اقتصادی به جای آرایش 

توان گفت که نرخ فروش انرژی در گیرد و به طور تجربی میتصادی معیار پرداخت بهای انرژی قرار میاق-فنی

 درصد پایین تر از شرایط عادی باشد. 50تواند تا روز میهای مختلف شبانهساعت

 

1400و  1399های های زمانی محدودیت سوخت در سال:  بازه3جدول   

 

 باشد:موارد زیر قابل استنتاج می فوقول اارائه شده در جددر رابطه با اطالعات 

روز  197ه شده است که دالیل آن عبارت است از درصدی مواج 26در بازار با کاهش ادگی ممیزان آ .1

مگاوات ساعت انرژی در  45و همچنین اختصاص  1399نسبت به سال  1400تعمیرات بیشتر سال 

اسفندبهمندیآذرآبانمهرشهریورمردادتیرخرداداردیبهشتفروردین 

S1 1600000000002واحد

S2 21200001400000واحد

S1 312900001900000واحد

S2 03400083030303029واحد

1399

1400

46

243

ماه
مجموع واحدسال

اسفندبهمندیآذرآبانمهر

13990002930059

140000630301581

سال
ماه

مجموع
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در قالب آمادگی و  2. آمادگی مرتبط با معامالت خارج بازار در ردیف ساعت به معامالت خارج از بازار

 18کاهش  1400ترده در سال ستعمیرات گمحقق شده کل در نظر گرفته شده است که با توجه به 

نسبت به سال  1400نتیجتاً درآمد آمادگی در سال  باشد.درصدی آن نسبت به سال گذشته منطقی می

درآمد  %7که البته بخشی از این کاهش مربوط به جریمه  ه شده استدرصدی مواج 22قبل با کاهش 

توسط شرکت و به دلیل عدم تمدید فنی پروانه تولید نیروگاه  01/07/1400آمادگی نیروگاه از مورخ 

 توان نتیجه گرفت کهنین با توجه به اطالعات ثبت شده میهمچ بوده است.مدیریت شبکه برق ایران 

 درصد از آمادگی نیروگاه به معامالت خارج از بازار اختصاص یافته است. 9 تقریباً 

 4 رشدمشخص است که متوسط درآمد نیروگاه به ازای هر مگاوات آمادگی با  4با توجه به ردیف  .2

های گرم سال و کاهش عمدتاً به آمادگی مناسب نیروگاه در ماهه شده است که این موضوع درصدی مواج

 باشد.  آزمون ظرفیت مرتبط میشاخص درصدی  30

درصدی  21کاهش  1399نسبت به سال  1400با وجود اینکه تولید تخصیص داده شده نیروگاه در سال  .3

 7درصدی داشته است. علت این امر افزایش  5( کاهش 9داشته است، اما درآمد انرژی آن )ردیف 

 واحددهی و همچنین عملکرد مناسب قیمت 13/03/1400درصدی نرخ سقف انرژی در بازار از تاریخ 

 ازار برق بوده است. ب

 100به ازای هر مالک شبکه درصد بوده است یعنی  103معادل  1400برداری در سال ضریب بهره .4

 انرژی حرارتی تبریز مگاوات و بر مبنای نیاز خود از نیروگاه 103، نیروگاه مگاوات ابراز تولید توان

این موضوع باشد که  تواند نشان دهندهمی 100است. باالتر بودن این شاخص از عدد  خریداری کرده

بردار در اعالم ابراز خود با خطا عمل کرده است و در روز بازار بیش از میزان ابراز شده قابلیت تولید بهره

  داشته است.

نسبت به مقدار آن  1400جرائم آزمون ظرفیت در سال مشخص است که  13تا  11های با توجه به ردیف .5

با توجه به شاخص آزمون ظرفیت مشخص است  که البته داشته است کاهشدرصد  26، 1399در سال 

در بازار بوده  نیروگاه درصد آمادگی خالص پذیرفته شده 97/6حدود که میزان ظرفیت مشمول جریمه 

  .باشدکه مطلوب نمی یافته است افزایش  1399درصد نسبت به سال  40که  است

نسبت به سال   1400( در سال 15ردیف انرژی و سلب فرصت فروخته شده در بازار )متوسط قیمت  .6

 خیدر بازار از تار ینرخ سقف انرژ یدرصد 7 شیافزاعلت آن که  یافته است افزایشدرصد  23گذشته 

 واحد بازار برق بوده است.  دهیمتیعملکرد مناسب ق نیو همچن 11/03/1400

درصد بیشتر از نرخ  20در هاب متوسط نرخ فروش انرژی نیروگاه مشخص است که  17با توجه به ردیف  .7

  .داشته است افزایشدرصد   6 ،1399سال  در مقایسه با نسبت این متوسط شبکه بوده است که 
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خارج از بازار در سال  +مشخص است که درآمد کل نیروگاه در بازار   20تا  18های با توجه به ردیف .8

 22درصدی را تجربه کرده است اما درآمد خالص با افزایش  8کاهش  1399نسبت به سال  1400

درصدی هزینه غیرنقدی سوخت )جبران( در سال  88ه شده است که علت آن کاهش درصدی مواج

 50ریال ) 607هزینه سوخت از  11/03/1400مورخ زارت نیرو از بوده است که مطابق با مصوبه و 1400

 .تغییر پیدا کرد (ریال )فقط نقدی 100ریال غیر نقدی( به  557ریال نقدی و 

مشخص است که نسبت درآمد کل بازار بر انرژی تخصیص داده شده و  25و  24های با توجه به ردیف .9

 .اندرا تجربه نموده افزایش درصد 15و  21نسبت به سال گذشته به ترتیب در بازار آمادگی 

 

 در بازار عمده فروشیعملکرد  -2
ارائه شده در فروشی عملکرد در بازار عمدههای تر برخی از شاخصیانه و جزئیهدر این بخش به بررسی ما

 پردازیم. می 1جدول 

 .(بازار+ خ بازار) و درآمد آن  نیروگاه بتحقق یافته درقدار خالص آمادگی م -1

 

دهد. نشان می 1400و   1399های تغییرات نمودار آمادگی ماهیانه تحقق یافته نیروگاه در سال 1شکل   

 

 1400و  1399های : مقایسه آمادگی ماهیانه محقق شده در سال1شکل 
 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1399 232,68 290,78 282,94 375,14 391,55 337,28 284,65 370,42 388,74 351,38 326,51 350,76

1400 197,76 183,73 389,76 407,84 385,41 357,80 191,41 235,45 246,26 223,78 218,70 218,22

ت 
اع

 س
ت

اوا
مگ

آمادگی محقق شده درب نیروگاه
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 کاهش 1400ماه از سال  8مشخص است که میزان آمادگی تحقق یافته نیروگاه تقریبا در ه شکل فوق با توجه ب

 8داشته است و دلیل آن مربوط به تعمیرات گسترده انجام شده در  1399محسوسی نسبت به ماه مشابه در سال 

 نهای مذکور نشادرآمد آمادگی تحقق یافته ماهیانه را برای سالنیز  2شکل . باشدمی 2ماه مذکور مطابق جدول 

ماه از سال  8ص است که مطابق انتظار درآمد حاصل از محل آمادگی در خدهد. با توجه به این شکل مشمی

همچنین مشخص است  کاهش محسوسی داشته است که دلیل آن توضیح داده شد.  1399نسبت به سال  1400

 2تا  1اغلب در بازه ساعتی های گرم سال یعنی خرداد تا شهریور ماه که ضرایب آمادگی ختانه در ماهکه خوشب

ها به دست آورده حاصل از آمادگی را در این ماهباشند، نیروگاه حداکثر آمادگی ممکن را ابراز و عمده درآمد می

مدید فنی پروانه تولید نیروگاه توسط شرکت و به دلیل عدم ت 1400الزم به ذکر است که از نیمه دوم سال  است.

شود که این رقم برای درصدی محاسبه می 7مدیریت شبکه برق ایران، درآمد حاصل از آمادگی نیروگاه با جریمه 

 . میلیارد ریال شده است 5/7معادل  1400سال شش ماه 

 
 1400و  1399های : مقایسه درآمد آمادگی ماهیانه محقق شده در سال2شکل 

 

 و درآمد انرژی  مقدار انرژی تولیدی -2

 دهد. نشان می 1400و  1399های تغییرات انرژی تولیدی ماهیانه در درب نیروگاه را در سال 3شکل 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1399 16 31 33 121 132 72 44 38 34 28 24 28

1400 13 15 53 119 113 57 19 19 18 12 13 14

ال
ری

د 
ار

لی
می

درآمد آمادگی محقق شده
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 1400و  1399های : مقایسه انرژی ماهیانه تولیدی درب نیروگاه در سال: 3شکل 

 
 1400و  1399های مقایسه درآمد انرژی ماهیانه نیروگاه در سال : 4شکل 

ها، میزان انرژی تولید ماه گرم سال، تقریباً در همه ماه 4های فوق مشخص است که به جز با توجه شکل

نسبت به  1400ماهه واحدهای بخار در سال  8نیروگاه و نتیجتاً درآمد حاصل از محل آن به دلیل تعمیرات 

باشد زیرا مطابق تر میقبل کاهش داشته است که البته کاهش درآمد مذکور در اسفندماه محسوسسال 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1399 218,598 287,851 309,476 413,706 428,893 369,185 299,432 373,998 272,475 368,380 352,112 363,415

1400 199,137 198,904 420,779 433,271 414,233 382,748 201,986 233,896 242,507 213,628 220,014 204,177

ت
اع

 س
ت

اوا
مگ

انرژی تولید درب نیروگاه

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1399 69 113 161 219 226 180 143 173 144 150 124 202

1400 97 104 241 242 229 211 110 131 137 95 98 104

0

50

100

150

200

250

300

ال
ری

د 
ار

لی
می

درآمد انرژی
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دوره محدودیت سوخت بوده است. الزم  1399برخالف ماه مشابه سال  1400نیمه اول اسفندماه  3جدول 

 50تا  10است که در دوره محدودیت سوخت درآمد حاصل از فروش انرژی به دلیل افت  یادآوریبه 

 کند. های عادی سال پیدا میدرصدی نرخ فروش انرژی در بازار افت محسوسی نسبت به ماه

 

 جرائم و شاخص آزمون ظرفیت -3

و  1400های به ترتیب میزان جرائم ماهیانه آزمون ظرفیت و شاخص آزمون ظرفیت را در سال 6و  5های شکل

نسبت به سال  1400مشخص است که جرائم آزمون ظرفیت در سال  5دهند. با توجه به شکل می نشان 1399

میزان  6در شکل تغییرات شاخص آزمون ظرفیت همچنین  ( داشته است.1مطابق جدول  %26)کاهش  1399

  .دهدنشان می شده ابرازآمادگی نسبت به را جریمه آزمون مشمول ظرفیت 

 

 
 1400و  1399های مقایسه جرائم آزمون ظرفیت  ماهیانه نیروگاه در سال : 5شکل 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1399 0.08 5.48 18.72 11.99 11.90 17.76 5.02 0.63 2.72 7.22 6.53 3.01

1400 0.64 4.94 3.34 9.12 14.92 20.22 5.75 0.80 0.01 4.12 2.50 1.13

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

ال
 ری

رد
لیا

می

جرائم آزمون ظرفیت
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 1400و  1399های مقایسه شاخص آزمون ظرفیت  ماهیانه نیروگاه در سال : 6شکل 

 دهی در بازار برق عملکرد قیمت -4

و  1400و  1399های را در بازار عمده فروشی برای سال نیروگاهدهی ماهیانه نحوه عملکرد قیمت 7شکل 

دهد. الزم به ذکر است که قیمت متوسط شبکه بر مبنای اطالعات نسبت به قیمت متوسط شبکه ارائه می

از سامانه و  ، بودهگیردکه مورد استفاده متخصصان بازار برق قرار می Ave_req_ul_oc_wpشاخص قیمتی 

EMIS نیز با استفاده از رابطه زیر  نیروگاهمتوسط قیمت فروش )انرژی + سلب فرصت(  . به دست آمده است

 است.به دست آمده 
 نیروگاهفروش = قیمت متوسط 

 (AVC ×)درآمد حاصل از فروش انرژی و سلب فرصت + میزان انرژی سلب فرصت شده  /( )کل انرژی تخصیص یافته در بازار

 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1399 0.20 8.02 14.71 3.64 3.17 7.86 2.89 0.50 3.59 7.34 5.58 3.35

1400 4.59 13.45 3.65 4.97 8.05 16.23 9.94 1.89 0.05 10.26 7.71 2.72
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 1400و  1399های در سالدهی نسبت به قیمت متوسط شبکه عملکرد قیمت : مقایسه7شکل 

ه هدف مقایسه کنیست بل شبکهبا قیمت متوسط  نیروگاهمقایسه قیمت متوسط  7هدف از ارائه نمودار شکل 

باشد. در واقع برای رسیدن به این هدف، قیمت متوسط های مشابه دو سال متوالی میدهی در ماهعملکرد قیمت

متوسط ماهیانه شرکت نیز بر مبنای آن قیمت  تمقایسه در نظر گرفته شده است و قیم عشبکه به عنوان مرج

پریونیت در نظر  1به عبارت دیگر، قیمت شبکه به عنوان مرجع و معادل  اصطالحاً پریونیت )بر واحد( شده است. 

 باشند.با توجه به شکل مذکور نکات زیر قابل استنتاج می گرفته میشود.

( باالتر از 1399)به جز مرداد ماه  1400و  1399های های سالیروگاه در تمامی ماهمتوسط نقیمت  •

 متوسط قیمت شبکه بوده است. 

 1399نسبت به سال  1400های فروردین، اردیبهشت و اسفند قیمت متوسط نیروگاه به جز در ماه •

با  توان خاطرنشان کرد کهاسفندماه میافزایش نشان داده است. در رابطه با کاهش قیمت متوسط در 

 دوره محدودیت سوخت بوده است.  1400روز اول اسفندماه  15 ، 3توجه به جدول 

توسط آقای دکتر کریم افشار و در پنج ماه پایانی سال توسط  1400دهی در هفت ماه اول سال قیمت •

 آقای دکتر حسنی انجام شده است. 

 
 

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

بازار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1399 1.30 1.25 1.10 1.06 0.96 1.10 1.12 1.15 1.17 1.08 1.05 1.28

1400 1.21 1.16 1.15 1.14 1.11 1.16 1.20 1.30 1.34 1.13 1.16 1.20

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

عملکرد قیمت دهی نسبت به قیمت متوسط شبکه

بازار 1399 1400
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 تغیرات شاخص هاب  -5

شود و طبق دهد. این شاخص به صورت رابطه زیر محاسبه میماهیانه شاخص هاب را نشان میتغیرات  8شکل 

آل، انتظار در حالت ایده توصیه یکی از اعضای محترم هیئت مدیره جناب آقای دکتر دوستی محاسبه شده است. 

براز آمادگی درصد از ا 100( گردد که به این معنی است که %100این است که مقدار شاخص معادل یک )

به این معنی  100نیروگاه در هاب به صورت انرژی یا سلب فرصت به فروش رسیده است. نتیجاً مقادیر بیشتر از 

نیز به این  100خود تولید کرده است. همچنین مقادیر کمتر از است که نیروگاه انرژی بیشتری نسبت به ابراز 

تواند به دلیل عدم نیاز اولیه خود تولید کرده است که میمعنی است که نیروگاه انرژی کمتری نسبت به ابراز 

 شبکه به انرژی یا محدودیت سوخت واحد باشد. 

 
 = شاخص هابسلب فرصت شده در هاب( یانرژ زانیداده شده کل در هاب  + م صیتخص یدر هاب (/ )انرژ روگاهین ی)کل آمادگ

 

 

 
 1400و  1399های در سالدهی نسبت به قیمت متوسط شبکه عملکرد قیمت قایسه: م8شکل 

 

 خارج از بازار عملکرد  -3
های کلیه شرکتدهد. را نشان می 1400تیه صبا در سال آ خالصه قراردادهای دوجانبه شرکت نیرو  4جدول 

باشند. های صندوق بازنشستگی کشوری میلیست شده در این جدول از زیرمجموعه  

فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند

1399 93 94 103 105 104 103 98 99 73 97 102 101

1400 92 98 102 102 102 105 108 93 96 93 94 89
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1400خالصه قراردادهای خارج از بازار در سال : 4جدول   

 
 

 

های انجام شده در خصوص قراردادهای مذکور عبارتند از:مهمترین فعالیت  

 های مربوطه تنظیم و انعقاد قرارداد و الحاقیه •

 آل احجام ماهیانه قرارداد ها در خصوص انتخاب ایدهای به شرکتارائه خدمات مشاوره •

 های ماهیانهصدور و پیگیری پرداخت صورتحساب •

های انجام شده کل مطالبات شرکت از محل فروش خارج از در خصوص مورد آخر الزم به ذکر است که با پیگیری

 میلیارد ریال وصول شده است.  164.9به مبلغ  1400بازار در سال 

 سایر اقدامات انجام شده -4
 توان به موارد زیر اشاره کرد:ایر اقدامات مهم انجام شده توسط واحد بازار برق میاز جمله س

برای استفاده داخلی شرکت و همچنین تهیه و ارسال گزارش مورد تهیه و ارائه گزارش ماهیانه بازار برق  •

 درخواست شرکت مدیریت توسعه انرژی تامین

حضور در جلسات در جهت مشارکت شرکت در احقاق گان برق و ارتباط مستمر با سندیکای تولیدکننده •

 گان خصوصی برقحقوق تولیدکننده

 ثبت و پیگیری اعتراضات بازار برق  •

1400/03/012.5582,00018,24010,615,680,000پگاه

1400/03/012.5582,00018,24010,615,680,000ایران یاسا

1400/04/0115.0565,00098,28055,528,200,000صبافوالد

1400/04/0115.0567,10093,66053,114,586,000فوالد اکسین

1400/04/0110.0572,00061,20035,006,400,000لوله سازی

45569,144289,620164,880,546,000 مجموع/ میانگین

درآمد- ریالانرژی کل نرخ- ریالحجم MW نام شرکت تاریخ قرارداد
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در خصوص مورد آخر الزم به ذکر است که موارد اعتراض عمدتاً در خصوص جرائم آزمون ظرفیت نیروگاه بوده 

ثبت و مورد پیگیری قرار گرفته است. از  emisدر سامانه  9بردار مطابق شکل است که بعد از استعالم از بهره

 ریال  272،934،109،2ارزش به ها مورد از آن 8، تعداد 1400مورد اعتراض ثبت شده در نیمه دوم سال  16میان 

 مورد پذیرش شرکت مدیریت شبکه قرار گرفته است. 

 

 

 emisدر سامانه  1400ثبت و پیگیری اعتراضات بازار برق در سال : 9شکل 
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 خالصه -5
 صه کرد:الان به صورت زیر ختومهمترین موارد مطرح شده در گزارش حاضر را می

 روز( داشته است. 197) %428رشد  1399نسبت به سال  1400های تعمیرات در سال دوره .1

 روز( داشته است. 22) %37رشد  1399نسبت به سال  1400های محدودیت سوخت در سال دوره .2

به ترتیب رشد  1399نسبت درآمد کل نیروگاه در بازار بر آمادگی و انرژی تخصیص یافته نسبت به سال  .3

 اند.داشته 15و  21

 1399نسبت به سال  1400، درآمد کل نیروگاه در سال 2و  1با وجود موارد مطرح شده در بندهای  .4

 مواجه  شده است.  %22شته اما درآمد خالص با رشد دا %8کاهش 

نقدینگی مناسبی در قرارداد با نرخ مناسب منعقد و  5با وجود تجربه اول در معامالت خارج از بازار،  .5

  عاید شرکت شده است. میلیارد ریال 165حدود 

 

 

 

 


