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 گزارش ماهانه بازار برق شرکت نیرو آتیه صبا

 

 (1401 ماه تیرعملکرد کلی ماه ) -1
 ؛شده استارائه  1400 ماهتیردر مقایسه با  1401سال  ماهتیردر نیروگاه های کلی عملکرد در جدول زیر شاخص

 آورده شده است. 1 در پیوستگیرد که مورد استفاده کارشناسان بازار برق قرار میهای مذکور نیز شاخص تعاریف

1140ماه سال  تیردر  حرارتی تبریز نیروگاه بازار برق های عملکرد: شاخص 1جدول   

 

 

 
 

درصد تغییراتتیر 1400تیر 1401عنوان شاخصردیف

407,158373,6789مقدار آمادگی  در بازار )مگاوات ساعت(1

422,342407,8424مقدار کل آمادگی محقق شده در بازار + خارج بازار  )مگاوات ساعت(2

457,235433,2716  تولید خالص اندازه گیری شده - درب نیروگاه )مگاوات ساعت(3

-14,88033,48056 تولید تخصیص داده شده خارج از بازار - هاب )مگاوات ساعت(4

396,721354,69312 تولید خالص تخصیص داده شده با کسر خارج بازار- هاب  )مگاوات ساعت(5

5685484متوسط آمادگی ساعتی خالص درب نیروگاه )مگاوات ساعت(6

5675386متوسط انرژی خالص تولیدی ساعتی در درب نیروگاه )مگاوات ساعت(7

1.000.982ضریب بهره برداری8

-9,58218,55848مقدار مشمول آزمون ظرفیت )مگاوات ساعت(9

-3,887,416,3609,120,476,85557جرائم آزمون ظرفیت )ریال(10

-2.354.9753شاخص آزمون ظرفیت 11

638,166636,9390.19متوسط قیمت انرژی فروخته شده در بازار در هاب )ریال بر مگاوات ساعت(12

637,958636,4440.24متوسط قیمت  انرژی و سلب فرصت فروخته شده در بازار )ریال بر مگاوات ساعت(13

577,094576,6830.07متوسط قیمت بازار )ریال بر مگاوات ساعت(14

1.111.100.91افزایش درآمد نسبت به متوسط قیمت بازار15

-292,361317,7228متوسط قیمت فروش هر مگاوات ساعت آمادگی  )ریال بر مگاوات ساعت(16

790,539569,14439متوسط قیمت فروش برق خارج از بازار  )ریال بر مگاوات ساعت(17

368,102,510,577341,166,389,3018درآمد کل در بازار )ریال(18

-11,763,223,86019,054,956,00038درآمد خارج بازار )ریال(19

379,865,734,437360,221,345,3015درآمد کل )بازار+ خارج بازار ( )ریال(20

-927,862961,8634نسبت درآمد کل بازار بر انرژی تخصیصی در بازار  )ریال بر مگاوات ساعت(21

-904,077912,9961نسبت درآمد کل بازار بر آمادگی بازار )ریال بر مگاوات ساعت(22

13,122,200,00012,300,700,0007هزینه نقدی سوخت )ریال(23

65-131,692,535372,446,658 مابه التفاوت هزینه سوخت )ریال(24

-112,686,000118,274,0005حجم گاز مصرفی )مترمکعب(25

379,997,426,972360,593,791,9585درآمد خالص )ریال(26
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 باشد:در رابطه با اطالعات ارائه شده در جدول فوق موارد زیر قابل استنتاج می

 )بازار + خ بازار( گی محقق شده کلو میزان آماد درصدی 9 افزایشمیزان آمادگی محقق شده در بازار با  .1

 بوده است. همراهدرصدی  4 زایش با اف

درصدی  6و  12میزان انرژی تولیدی درب نیروگاه و انرژی تخصیص یافته در بازار به ترتیب با افزایش  .2

درصدی انرژی تخصیص یافته به  50درصدی، کاهش حدود  6همراه بوده است که دلیل این تفاوت 

 . بوده است 1401معامالت خارج از بازار در تیرماه سال 

ماه، متوسط آمادگی و انرژی تولیدی در تیرمشخص است که در هر ساعت از  7و  6با توجه به ردیف  .3

 مگاوات بوده است. 567و  568درب نیروگاه به ترتیب 

مگاوات  100بوده است یعنی مالک شبکه به ازای هر  1ماه سال جاری معادل تیربرداری در ضریب بهره .4

کرده  دریافتمگاوات و بر مبنای نیاز خود از نیروگاه حرارتی تبریز انرژی  100ابراز تولید توان نیروگاه، 

بردار در اعالم ابراز ع باشد که بهرهاین موضو تواند نشان دهندهمی 1است. باالتر بودن این شاخص از عدد 

البته الزم  .خود با خطا عمل کرده است و در روز بازار بیش از میزان ابراز شده قابلیت تولید داشته است

نماید و بردار اکتفا نمیر اعالمی بهرهبه ذکر است، واحد بازار برق در ثبت قابلیت تولید روزانه تنها به مقادی

دهد که منجر به روزهای پیشین افزایش میواحدها در تثبیت شده انرژی تولیدی  مقدارمیزان ابراز را با 

 شده است.  1برداری به نزدیک شدن ضریب بهره

درصدی  57  کاهش، 1400در سال  ماه مشابه آنماه سال جاری نسبت به تیرجرائم آزمون ظرفیت در  .5

های لکرد نیروگاه در خروجدرصدی شاخص آزمون ظرفیت نشان از بهبود عم 53کاهش  ت.داشته اس

جای جرائم در اعتراضات مربوط به موارد نابهوال ماهیانه، طبق ر اضطراری و آزمون ظرفیت بوده است.

  باشد.ثبت شده و تحت بررسی می emisسامانه 

قیمت انرژی و سلب فرصت فروخته شده در بازار متوسط قیمت انرژی فروخته شده در هاب و متوسط  .6

درصد  0.24و  0.19به ترتیب ماه سال جاری نسبت به سال گذشته تیرجدول( در  13و  12 ردیف)

 یافته است.  افزایش

درصد بیشتر از نرخ  11مشخص است که متوسط نرخ فروش انرژی نیروگاه در هاب  15با توجه به ردیف  .7

 . داشته است افزایشدرصد  1متوسط شبکه بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل 

 8 کاهشمشخص است که متوسط درآمد نیروگاه به ازای هر مگاوات آمادگی با  16با توجه به ردیف  .8

 . درصدی مواجه شده است

درصدی  39ر با افزایش قابل توجه در خارج از بازامشخص است که نرخ فروش  17با توجه به ردیف  .9

مگاواتی در  15ه ، انجام یک معاملریال به ازای هر مگاوالت ساعت بوده است. علت این افزایش 790،539
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ریال بوده است که چنین نرخی در معامالت دوجانبه و بورس انرژی  954،000جاری با نرخ تیرماه سال 

ماهه برای فروش در بازار عمده  18با در نظر گرفتن زمان وصول  شود.محسوب می بسیار مطلوب

 د شرکت شده است. عای میلیارد ریال  1.2مازاد بالغ بر  ذکور سودمه فروشی، با معامل

ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه سال تیرمشخص است که درآمد کل نیروگاه در  20با توجه به ردیف  .10

 همراه بوده است. درصدی  5 افزایشقبل با 

مشخص است که نسبت درآمد کل بازار بر انرژی تخصیص داده شده و  22و  21های با توجه به ردیف .11

 .درصدی را تجربه نموده است 1و  4 کاهشآمادگی نسبت به سال گذشته به ترتیب 

درصدی را  5نسبت به ماه مشابه سال قبل رشد  1401ماه سال  تیردر نهایت، درآمد خالص نیروگاه در   .12

 . باشدکه با توجه به افزایش میزان آمادگی و تولید قابل توجیه می تتجربه نموده اس
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 1پیوست 
 قدار خالص آمادگی در بازار )درب نیروگاه(م -1

مقدار خالص آمادگی در و با عنوان  باشدیم روگاهین یمصرف داخل کسر با روگاهیابراز شده از طرف ن یآمادگ

 گردد.در صورتحساب درج می (S16) )درب نیروگاه( بازار

 مقدار خالص برگشت آمادگی )درب نیروگاه( -2

آمادگی در بازار برگشت مقدار خالص و با عنوان گیرد به آن تعلق نمی ظرفیت میزان ظرفیتی که آمادگی

  گردد.در صورتحساب درج می (S52) )درب نیروگاه(

 آزمون ناموفق ظرفیت -3

مقدار احراز عدم توانایی تولید یک واحد نیروگاهی با توجه به میزان قابلیت تولید ابراز شده است و با عنوان  -4

  گردد.در صورتحساب درج می (S18) مشمول کسر درآمد اول )درب نیروگاه(

 مبلغ قابل پرداخت آمادگی -5

در صورت  (G01) مبلغ قابل پرداخت آمادگیدرآمد حاصل از آمادگی نیروگاه در بازار است که با عنوان 

 گردد.حساب درج می

 متوسط قیمت فروش هر مگاوات ساعت آمادگی -6

 قدار خالص آمادگی در بازار )درب نیروگاه(مبر  (G01) مبلغ قابل پرداخت آمادگیاز حاصل تقسیم 

(S18)  مقدار خالص برگشت آمادگی )درب نیروگاه(منهای (S52) آید.بدست می 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝐺01

𝑆18 − 𝑆52
 

 مقدار تولید خالص تخصیص داده شده )هاب( -7

پذیرد و انرژی تولید شده در مطابق مقررات بازار برق ایران تسویه بازار در نقطه مرجع هاب شبکه انجام می

تولید خالص شود و با عنوان درب نیروگاه با توجه به ضرایب هاب به نقطه مرجع شبکه منتقل میمحل 

 گردد. حساب درج میدر صورت (S02) تخصیص داده شده )هاب(

 مقدار تولید خالص تخصیص داده شده با کسر خارج بازار )هاب( -8

پذیرد و انرژی تولید شده در شبکه انجام میمطابق مقررات بازار برق ایران تسویه بازار در نقطه مرجع هاب 

شود و پس از کسر تعهدات خارج محل درب نیروگاه با توجه به ضرایب هاب به نقطه مرجع شبکه منتقل می

حساب در صورت (S80) تولید خالص تخصیص داده شده با کسر خارج بازار )هاب(از بازار نیروگاه با عنوان 

 گردد. درج می
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 تولید تخصیص داده شده خارج از بازار )هاب(مقدار  -9

انرژی تخصیص داده مقدار انرژی تخصیص داده شده جهت تعهدات خارج از بازار نیروگاه بوده و با عنوان 

 گردد. حساب درج میدر صورت (S72شده خارج از بازار )هاب( )

 

 )درب نیروگاه( مقدار تولید خالص اندازه گیری شده -10

ی تولیدی خالص واحدهای نیروگاه که توسط کنتورهای بازار برق اندازه گیری شده است و برابر است با انرژ

حساب درج در صورت (S98) )درب نیروگاه( Met-تولید خالص اندازه گیری شده میترینگبا عنوان 

 گردد.می

 بازار )درب نیروگاه( از مقدار انرژی تخصیص داده شده خارج -11

نقطه  ازمقدار انرژی تخصیص داده شده جهت تعهدات خارج از بازار نیروگاه بوده و با توجه به ضرایب هاب 

بازار )درب  از انرژی تخصیص داده شده خارجمرجع شبکه به درب نیروگاه منتقل شده است و با عنوان 

 گردد. حساب درج میدر صورت (H18) نیروگاه(

 انرژی تولیدیجمع بهای پرداختی بابت  -12

 (S08) صورتحساب ULبهای پرداختی  به عالوه (S07) بهای پذیرفته شده با قیمت پیشنهادی برابر است با

بهای پرداختی با نرخ  به عالوه (S97) بهای پرداختی تولید بیش از پیشنهاد بازار غیرالقایی )هاب( به عالوه

جمع بهای پرداختی بابت انرژی با عنوان آید که بدست میانرژی تولیدی  بهای (S85) القایی )تحمیلی(

 گردد.حساب درج میدر صورت (S10) تولیدی
𝑆10 = 𝑆07 + 𝑆08 + 𝑆97 + 𝑆85 

 متوسط قیمت فروش هر مگاوات ساعت انرژی تخصیص یافته هاب -13

مقدار تولید خالص تخصیص داده بر  (S10) انرژی تولیدیجمع بهای پرداختی بابت از حاصل تقسیم 

 آید.دربازه زمانی مورد نظر بدست می (S80) شده با کسر خارج بازار )هاب(

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑆10

𝑆80
 

 متوسط قیمت هرمگاوات ساعت انرژی و سلب فرصت فروخته شده در بازار -14

متغیر متوسط هزینه به عالوه حاصل ضرب  (S10) انرژی تولیدیجمع بهای پرداختی بابت ”از تقسیم 

بهای  به عالوه (S11) صورت حساب OCمقدار خالص در ضرب  (S31) (AVCسوخت اصلی ) تولید

مقدار تولید خالص تخصیص داده شده با کسر خارج مجموع ”بر  “(S12) صورت حساب OCپرداختی 

متوسط نرخ فروش انرژی در بازار  “( S11) صورت حساب OCمقدار خالص  عالوهبه  (S80) بازار )هاب(

  گردد.محاسبه میبرق 
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𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑆10 + 𝑆31 × 𝑆11 + 𝑆12

𝑆80 + 𝑆11
 

 مقدار آمادگی محقق شده -15

قدار خالص آمادگی در مباشد که برابر است با آمادگی محقق شده نیروگاه دربازه زمانی اعالم شده می

 بازار )درب نیروگاه( از مقدار انرژی تخصیص داده شده خارجبه عالوه  (S16) بازار )درب نیروگاه(

(H18)  مقدار خالص برگشت آمادگی )درب نیروگاه(منهای (S52). 

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = 𝑆16 + 𝐻18 − 𝑆52 
 

 ضریب بهره برداری -16

مقدار آمادگی محقق بر  (S80) )درب نیروگاه( مقدار تولید خالص اندازه گیری شدهمقدار از تقسیم 

 بدست می آید.  شده

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝑆98

𝑆16 + 𝐻18 − 𝑆52
 

 متوسط قیمت بازار -17

پس از اجرای روزانه بازار توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران متوسط قیمت ساعات هر روز بازار برق در 

گیری این اعداد متوسط قیمت بازار گیرد که در بازه مورد مطالعه با متوسطقرار میاختیار بازیگران بازار برق 

 محاسبه می گردد.

 بازارقیمت افزایش درآمد نسبت به متوسط  -18

این شاخص  .گرددبازار این شاخص استفاده میقیمت به منظور مقایسه عملکرد قیمت دهی با متوسط 

متوسط با  حاصل از فروش انرژیدهی و درآمددرآمد محقق شده با توجه به عملکرد قیمت تغییر دربیانگر 

بر  متوسط قیمت فروش هر مگاوات ساعت انرژی تخصیص یافته هابباشد و از تقسیم بازار میقیمت 

 آید.بدست می متوسط قیمت بازار

 آزمون ظرفیتشاخص  -19

قدار خالص آمادگی در بازار )درب ممقدار ”بر (S18) آزمون ناموفق ظرفیتاز حاصل تقسیم مقدار 

، 100در  هضرب نتیج و “(S52) مقدار خالص برگشت آمادگی )درب نیروگاه(منهای  (S16) نیروگاه(

 ظرفیت محاسبه می گردد. شاخص آزمون

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = 100 ×
𝑆18

𝑆16 − 𝑆52
 

 در بازار مد کلآدر -20
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قابل پرداخت ( بعالوه مبلغ G02( بعالوه مبلغ قابل پرداخت انرژی )G01مبلغ قابل پرداخت آمادگی )

 در بازار کلدرآمد ( برابر است با G04( منهای سهم استفاده از تجهیزات شبکه انتقال )G03خدمات جانبی )

(G05)  

𝐺05 = 𝐺01 + 𝐺02 + 𝐺03 − 𝐺04 
 درآمد خارج بازار -21

در دوره مورد بررسی  بورس انرژیمبلغ فروش برق از طریق دوجانبه بعالوه مبلغ فروش برق از طریق 

 باشد. می

 متوسط قیمت فروش برق خارج از بازار -22

دربازه  تولید تخصیص داده شده خارج از بازار )هاب(مقدار بر  درآمد خارج بازاراز حاصل تقسیم 

 آید.میزمانی مورد نظر بدست 

 هزینه غیرنقدی سوخت -23

 .باشدمی صورتحساب سوخت مصرفی نیروگاه که معادل برگشت هزینه سوخت در ینقدهزینه غیر
 

 درصد فروش ظرفیت -24

قدار خالص متقسیم بر  (S52) مقدار خالص برگشت آمادگی )درب نیروگاه(برابر است با یک منهای 

 آید.بدست می 100و ضرب نتیجه در  (S16) آمادگی در بازار )درب نیروگاه(

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 = 100 × (1 −
𝑆52

𝑆16
) 

 نسبت درآمد کل بر آمادگی -25

قدار خالص آمادگی در بازار )درب ممقدار ”بر (G05) در بازار مد کلآدراز حاصل تقسیم مقدار 

 محاسبه می گردد. “(S52) مقدار خالص برگشت آمادگی )درب نیروگاه(منهای  (S16) نیروگاه(

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝐺05

𝑆16 − 𝑆52
 

 نسبت درآمد کل بر انرژی تولیدی -26

مقدار تولید خالص تخصیص داده شده با بر مقدار  (G05) در بازار مد کلآدراز حاصل تقسیم مقدار 

 محاسبه می گردد. (S80) کسر خارج بازار )هاب(

𝐹𝑜𝑟𝑚𝑢𝑙𝑎 =
𝐺05

𝑆80
 

 

 


