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 کتايزدان يبنام 
 

 مقدمه

صاحبان سهام شرکت  يعاد يره به مجمع عموميأت مديک سهامداران محترم، گزارش هيکاير مقدم حضور يبا عرض سالم و خ

 .رساند يبه استحضار م 1395ماه  اسفند 30به  يمنته يسال مال يعام( را برا يسنا )سهام ران يا يروگاهين يه گذاريسرما

ن يرفته در ايآن اهم اقدامات انجام پذ يبوده و طگزارش مورد  يشرکت در سال مال يتهايرنده مجموعه فعاليگزارش حاضر دربرگ

 .رديگ يسال مورد اشاره قرار م

 

 شرکت در مورد ياتيکل -1

 

 تيفعالخچه يتار -1-1

سهم يکهزار ريالي ه چهارصد ميليارد ريال )چهارصد ميليون يگذاري نيروگاهي ايران ـ سنا )سهامي عام( با سرمايه اولشرکت سرمايه

  .در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد 237110تحت شماره  1383آذرماه  29س و در تاريخ ينام( تأس با

  .واقع است ،2گلزار، پالک  ابانيگلشن، خ ابانيخرمشهر، خ ابانيتهران، خمرکز اصلي شرکت در 

 

  ت يموضوع فعال -1-2

 شرکت عبارت است از: موضوع فعاليت اصلي

  گذاري و مشارکت با اشخاص حقوقي و حقيقي معتبر داخلي و هاي توليد برق از طريق سرمايهاندازي و خريد نيروگاهايجاد، راه

 .نويسي و عرضه سهام و انتشار اوراق مشارکتخارجي، پذيره

  وسعه صنايع مرتبط با توليد برق به روشهاي اندازي و تگذاري و مشارکت در ايجاد، راهسنجي، سرمايهمطالعه، امکانBOO-

BOT-BOOT-BTO-LDO-BBO اختماني سهاي توليدي، صنعتي، بازرگاني، خدماتي، مهندسي و انواع طرحها و پروژه ، ...و

 .در صنعت برق و ساير بخشهاي اقتصادي مرتبط

  ،ي و ساختماني مرتبط با صنعت برق بازرگاني، خدماتي، مهندس تشکيل و تأسيس انواع شرکتهاي توليدي، صنعتي 

 .و مبادرت به هر گونه مشارکت با شرکتهاي مذکور

  پذير ها و اداره امور شرکتهاي فعال در صنعت برق و مديريت سهام شرکتهاي سرمايه گذاريارائه خدمات مشاوره در زمينه سرمايه

 .نيروگاهي

  گذاري دربورس اوراق بهادارسرمايه فراهم نمودن امکانات الزم جهت ورود، پذيرش و فروش سهام شرکتهاي مورد. 

  هاي مختلفهاي اقتصادي داخلي و خارجي در زمينهمشارکت با شرکتها و بنگاه. 
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  خل و خارج از کشور در جهت تحقق استفاده از تسهيالت مالي و اعتباري بانکها و شرکتهاي بيمه و مؤسسات مالي و اعتباري دا

 .اهداف شرکت

  اي و طراحي سيستم و بازاريابي به شرکتهاي مرتبط به منظور تسهيل و ارائه خدمات فني ـ مهندسي، مالي، مديريتي، مشاوره

 .هاي جديد و طرحهاي توسعه گذاريافزايش کارايي آنها در سرمايه

  ربطانجام کليه معامالت سهام و ارائه خدمات ذي. 

   اخذ و اعطاي هر گونه نمايندگي در داخل و خارج از کشور و نيز دريافت مجوزهاي الزم به منظور اجراي طرحهاي توليدي و

 .نعتيص

   انجام کليه عمليات مجاز که به طور مستقيم و غيرمستقيم براي تحقق اهداف شرکت مفيد بوده و يا در جهت اجراي موضوع

 .شرکت ضرورت داشته باشد

 

 ب سهامداران يه و ترکيسرما -1-3

ق سازمان ير از طريون سهم متعلق به شرکت توانيليم 30ون سهم متعلق به شرکت ساتکاب و يليم 186تعداد  1387در اواخر سال 

به  يق انعقاد قرارداد جداگانه اياز طر ين اجتماعيتأم يه گذاريون سهم متعلق به شرکت سرمايليم 78و تعداد  يساز يخصوص

 1/52اد( که معادل يبه شرکت صبا )بن يسهام واگذار .دياد مستضعفان( واگذار گرديصبا )وابسته به بن يع برق و انرژيکت صناشر

مصوب  يه هايش سرماياز سهامداران در افزا يل عدم مشارکت برخيو به دل 1389ان سال يدرصد از کل سهام شرکت سنا بود در پا

ه يش سرمايبر افزا يمبن 30/3/1387فوق العاده مورخ  يمصوبه مجمع عموم يدر اجرا .است افتهيش يدرصد افزا 4/57شرکت، به 

ش ينمودن افزا يره در مورد اجرائيأت مديض شده به هيار تفويال و اختيارد ريليم 1.893ال به مبلغ يارد ريليم 564شرکت از مبلغ 

ره از مبلغ يأت مديه 18/6/1388ه طبق صورت جلسه مورخ يسرماش يزان، مرحله دوم افزايا چند مرحله و به هر ميک يه در يسرما

 .ب قرار گرفتيال مورد تصويارد ريليم 1.800ال به مبلغ يارد ريليم 800

 800ن شده از مبلغ يزان تأميه به ميش سرمايره نسبت به ثبت مرحله دوم افزايات مديطبق صورتجلسه ه 22/8/1389خ يدر تار

 د يافته اقدام گرديتحقق  يل شده و آورده نقدصل مطالبات حايال که تماما از محل تبديارد ريليم 1.661 ال به مبلغيارد ريليم

 به ريال ميليارد 780 مبلغ هب1392 /3/11 تاريخ در شرکت سرمايه افزايش بعدي مرحله .ديبه ثبت رس 30/8/1389خ يو در تار

در مرجع ثبت  17/09/1394 خيدر تار هيسرما شيافزا نيا رهيمد اتيه 09/08/1394که بر اساس صورتجلسه مورخه  رسيد تصويب

 .افتي شيافزا الير ونيليم 2،441،100 زانيشرکت به م هيو سرما ديشرکتها به ثبت رس
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 تغييرات سرمايه شرکت

 

تاريخ ثبت افزايش 

 سرمايه

 سرماية قبلي

 )ميليون ريال(

 مبلغ افزايش

 )ميليون ريال(

 سرماية جديد

 ريال()ميليون 
 محل افزايش سرمايه درصد افزايش

 آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران 41 564.264 164.264 400.000 07/08/1385

 آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران 42 800.000 235.736 564.264 11/05/1388

 حال شده سهامدارانآورده نقدي و مطالبات  108 1.661.100 861،100 800.000 30/08/1389

 آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران 47 2،441،100 780،000 1،661،100 17/09/1394

 

 ر است:يمورد گزارش به قرار ز يان سال ماليب سهامداران در پايه و ترکيسرما

 

 
 تعداد سهام

 
 درصد سهام

 
 سرمايه

 ون ريال(يلي)م     

 1.404.974  55/57  1.404.974.660 )سهامي خاص(شرکت صنايع برق و انرژي صبا 

 428.992  57/17  428.992.216 شرکت گروه مپنا )سهامي عام(

 365.040  95/14  365.040.778 شرکت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي )سهامي عام(

 85.086  49/3  85.086.831 شرکت سرمايه گذاري شاهد )سهامي عام(

 47.015  93/1  47.015.676 و سرمايه گذاري سينا )سهامي خاص(شرکت مادرتخصصي مالي 

 29.832  22/1  29.832.237 شرکت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد )سهامي خاص(

 45.809  88/1  45.809.845 شخص( 27ساير سهامداران حقوقي )

 34.347  41/1  34.347.757 نفر( 1.074ساير سهامداران حقيقي )

 2.441.100  100  2.441.100.000 جمع
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 ره يأت مديه  -1-4

  باشد: ير ميبه شرح ز در تاريخ تهيه اين گزارشندگان آنان يره و نمايأت مديه ياعضا

 

  نيروي انساني -1-5

 ارائه شده است: 95در سال  کارکنان شرکتزان تحصيالت و تعداد ير، ميز يدر جدول و نمودارها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سمت ندهينام نما نام عضو فيرد

 مديره هيأت رئيس مهدي کيوان آراء صبا انرژي و برق صنايع شرکت 1

 مديره هيأت رئيس نايب بهبهاني خليل مپنا – ايران نيروگاهي هاي پروژه مديريت شرکت 2

 مديره هيأت عضو و مديرعامل محسن احمدزاده پورناکي سينا گذاري سرمايه و مالي تخصصي مادر شرکت 3

 مديره هيأت عضو يوسف شادمان اسالمي انقالب مستضعفان بنياد 4

 مديره هيأت عضو عادل علي بازي ملي توسعه گروه گذاري سرمايه شرکت 5

 تعداد سطح تحصيالت

 0 تعداد فوق ديپلم 

 11 تعداد ليسانس 

 12 تعداد فوق ليسانس 

 23 جمع کل
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  خالصه عملکرد شرکت اصلي -2

 

 ( IMI-100) رانيشرکت برتر ا 500 يدوره رتبه بند نوزدهميندر در فروش  196کسب رتبه  

 500دوره رتبه بندي  نوزدهمينفروش در شاخص در پله اي نسبت به سال گذشته  7و صعود  196کسب رتبه به  موفقشرکت سنا 

     دوره گذشته اين  چهاردر طول ( گرديده است. حرکت استوار و برنامه ريزي شده اين شرکت IMI-100شرکت برتر ايران )

 افزايش فروش و حفظ سود پايدار براي سهامداران خود مي باشد.دهنده تالش اين شرکت در رسيدن به اهدافي چون  رقابت ها نشان

 برق فروش 

در بازار برق و  95در سال  روگاهي، تمام فروش برق ن94آباد در اواسط سال  يعل روگاهيبرق ن ينيپس از اتمام قرارداد فروش تضم

 .ديگرد تيريو مد ياتيامور مربوط به فروش برق داخل شرکت عمل هيو کل رفتيصورت پذ يبورس انرژ

 

 

 

 

 

 

 

 

الزم در  اتيعمل ريدرآمد و سا يحداقل کردن روند نزول يبرا يشيو هم اند يريگ ميفروش برق، تصم گريد يروش ها يضرورت بررس

مصوبات آن بصورت  جيو نتا ليتشک 93از سال  تهيکم ني. ارديپذ يفروش شرکت انجام م تهيفروش برق، در کم نديرابطه با فرآ

 گزارش در دستور کار واحد فروش شرکت قرار گرفته است. ايو دستورالعمل 

 ريسک مديريت 

شده و  ييارزش شرکت شناسا رهيمهم در زنج يها تياز فعال يکي سکير تيريشرکت، مد يمادر کيساختار استراتژ يبازنگر يدر پ

 تيريمد نديفرآ يساز ادهياقدامات صورت گرفته جهت پ خالصه. ديگرد نيتوسط کارگروه مربوطه تدو سکير تيريمد ييطرح اجرا

 در شرکت سنا عبارتند از: سکير

 سکير تهيکارگروه و کم ليتشک سک،ير تيريمد ييطرح اجرا نيتدو  

 يو کارشناس يدر جلسات عموم سکير ميآموزش مفاه 

 شرکت سنا يسکهاير ييشناسا 
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 شده ييشناسا يسکهاير يطبقه بند 

 شده ييشناسا يسکهايبه ر يو رتبه بند يازدهيامت 

 شرکت سکينقشه ر هيته 

 نييشرکت و تع هاي سکير ييمصوب پس از شناسا يمطابق با طرح اجرا سکير تيريمد ستميس يساز ادهيو پ شبرديپ يدر راستا

شده در شرکت  ييشناسا يسکهاير نياز مهمتر ياست. برخ دهيگرد نيشرکت تدو سکير ي آنها، نقشه ياحتمال وقوع و اثرگذار

 عبارتند از:

 برق ديمرتبط با نرخ خر نيقوان رييتغ 

 شبکه(  تيريو مد ريبودجه توان راتيياقتصاد صنعت برق کشور )تغ يعموم تيوضع راتييتغ 

 نحوه وصول مطالبات 

 پروژه ها ياجرا يبندزمان تيعدم رعا 

 ينگيکمبود نقد 

 ليتحل رفتيدر شرکت سنا در سال گذشته صورت پذ يکاربرد سکير تيريمد ستميس يساز ادهيپ يکه در راستا ياقدامات گرياز د

   از تحقق يريمناسب جهت جلوگ يپاسخ ها افتنيپروژه و  يها سکير نييخرم آباد با هدف تع يرويدر شرکت مولد ن سکير

درصد محاسبه و  56کل طرح مذکور معادل  سکيخصوص ر نيباشد. در ا يم وژهپر نيشده و بهبود عملکرد ا ييشناسا يها سکير

 قرار گرفت. اديجامع بن سکير تيريمد ياصل تهيکم ياعضا دييمورد تا

 شرکت سناباز طراحي ساختار استراتژيک  

 هيمطلوب شرکت و ته يبعنوان استراتژ يا فهيوظ يرهبر ياستراتژ نييبعد از تع ندهايفرآ تيريمد ستميس يساز ادهيپ يدر راستا

 يتهايو فعال ي/نظارتياتيعمل يتهايفعال ،يتيري/مديتيحاکم يتهايدر سه حوزه فعال يياجرا يدستورالعمل ها و روش ها

در شرکت  يسازمان يندهايفرآ تيريمد کپارچهي ستميس يساز ادهيالزم جهت پ تمقدما 95 /خدمات مشترک در ساليبانيپشت

در شرکت سنا از چهار  ندهايفرآ تيريمد ستميس .ديو مصوب گرد هيته ندهايفرآ تيريراستا دستورالعمل مد نيو در هم فراهم شده

 شود. يم لي( تشکPDCA) نگيمنطبق بر چرخه دم يوجه اصل

 ندهايفرآ يو رتبه بند يطراح ف،يتعر 

 ندهايفرآ ياجرا 

 و کنترل شيپا ،يريگاندازه 

 ندهايو بهبود مستمر فرآ يسازنهيبه 

 توسعه منابع انساني 

که  يياست تا جا افتهيبمراتب واالتر از گذشته  يگاهيجا ک،يمنبع استراتژ کيو نقش منحصر به فرد او به منزله  يعامل انسان تياهم

 يبرا يمنابع انسان تيريمد نرويشود، از ا يم ادي يسازمان يبرا ييمنبع و دارا نياز انسان به مثابه مهمتر شرفتهيپ يدر تفکر سازمان
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 95در سال  نهيزم نيصورت گرفته در ا يتوسعه ا يتهاياز فعال يشود. در ادامه به برخ يم يتلق ياتيح يکارکرد مثابهسازمان ها به 

 گردد: ياشاره م

 طرح  يهاي منابع انساني، اقدام به برگزارهاي مرتبط با سيستمشرکت سنا با هدف ارتقاء و بهبود حوزه ان:کارکن تيسنجش رضا

احساس  زانيباال بودن م نشان دهندهدرصد  75 ينسب تيرضا نيانگيمکارکنان نمود تيسنجش رضا

 .مي باشدت مثب ريو خلق تصو يدر برند ساز تيموفق ينشانه ها نياز بهتر يکيافتخار کارکنان به شرکت سنا به عنوان 

 مي باشد. يسرآمد ريها جهت حرکت در مساز جمله الزامات سازمان شنهاداتياستقرار نظام پ :شنهاداتينظام پ نيو تدو هيته

 يتيو شخص يرشد فکر و همچنين يکار گروه هيروح تيو تقو جاديبه امنجربه  ينظام ضمن آنکه در حوزه منابع انسان نيا

بالقوه  ياستعدادها ليو امکان تبد شنهاداتيبهبود و ارائه پ يهافرصت افتني يکارکنان برادر اقياشت جادي، به اشود يم کارکنان

 گردد. يم ينتهم زين يعمل يهايکارکنان به توانائ

 و  شيپا يهمچون سنوات گذشته و در راستاسالمت کارکنان  شيبرنامه پاگذشته در سال :سالمت کارکنان شيبرنامه پا ياجرا

 .رفتيدو مرحله صورت پذ يحفظ سالمت کارکنان شرکت ط

 گذشته و با هدف کنترل،  يشده در شرکت همانند سال ها يزير يعملکرد پ يابيارز ستميس:عملکرد يابينظام ارز ياجرا

الزم جهت ارائه بازخور به کارکنان و  يها يريگيو پ دهينظارت و بهبود عملکرد کارکنان در شش ماهه اول و دوم سال اجرا گرد

 .رفتيصورت پذ رانيمد

 :هودب ساعت 41 آموزشي سرانه و ساعت 946 کارکنان محقق شده آموزش ساعات کل 95 سال در اجراي برنامه آموزش ساالنه 

 .است افزايش داشته %48که نسبت به سال گذشته 

 ( ICTاطالعات و ارتباطات ) يتوسعه فن آور 

دنياي امروز پيشرفت فناوري اطالعات و حرکت به سوي مجازي سازي سازمانها به حدي است که، بسياري از کارکردها و در 

فعاليتهاي سازماني دچار تغييرات اساسي گرديده اند، امروزه سازمان ها به چيزي فراتر از تکنولوژي نياز دارند و آن توجه به توسعه 

 مي گردد: اشاره 95سال  اين زمينه در در ادامه به برخي از فعاليتهاي توسعه اي صورت گرفته در. اشدب ياطالعات م يفناور

 ته صورت شذدر سال گ يسخت افزار يتيامن يها جيپکو  شرکت ينرم افزار يها ستميسبروز رساني  :اطالعات تيامن تيريمد

 است. دهيباال فراهم گرد يتيامن بيتابعه با ضر يها روگاهيشرکتها و ن نيارتباط ب جاديا نيهمچنگرفته و 

 انبار در دست  ستميشرکت با س يمال ينرم افزارها يساز کپارچهي يدر راستا :سرورها دسترسي و ذخيره سازي ظرفيت افزايش

 .افتي شيبرابر افزا 7/1آنها   يساز رهيذخ تيشرکت از لحاظ پردازش دوبرابر و ظرف يسرورها يدسترس تيظرف ،يساز ادهيپ

 تحت کنترل  يرونيکارشناسان متخصص ب نيساعته توسط کارشناس سازمان و همچن 24شرکت بصورت  تيسا وب :تيساوب

 جاديا ،شرکت تيعملکرد وب سا با موضوعيتاز کاربران  يامکان نظرسنج تيدر سا ديساختار جد جاديبا ا نيهمچنگرفته وقرار 

 است. دهيگرد

 آورد که افزون بر سهولت  يشرکت و سهامداران بوجود م نيب ميو مستق هيدوسو يپرتال سهامداران تعامل ستميس :پرتال سهام

 يها نهيسهامدار، کاهش قابل توجه انواع هز يخود برا ازيبه اطالعات مورد ن يو فراغت از زمان و مکان در دسترس اتيعمل
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پرتال  يراستا در سال گذشته شرکت سنا اقدام به راه انداز نيهم . دردآور يبه همراه م زيشرکت و سهامدار را ن يمرتبط برا

 .سهام نمود

 مديريت برند 

 است:صورت پذيرفته  95در سال اقدامات زير در راستاي توسعه برند سازماني و مديريت برند در شرکت، 

 ييخود را در چهارگروه کاال يشرکت سنا توانست عالمت تجار ،در سازمان نگياصول برند يساز ادهيپ يدر راستا :ثبت برند 

 .ديثبت نما

 5 مميزي هاي جيمانند نتا توزيع اطالعاتيدر سال گذشته  ي:داخل يتابلوهاS  و EFQMاخبار مهم کارکنان ي، نظر سنج ،

 .ه استرفتيداخل شرکت صورت پذ درمستقر  يخبررسان کپارچهي هاي ونيزيو تلوها  نجيسا تاليجيد قيو... از طر شرکت

  در حال  يبصورت دائم شرکت تيسازمان اطالعات وب سا يرونيب نفعانيبه ذ ياطالع رسان يراستا :تيساوب يرسانبروز

 .گشته استصنعت و اخبار مهم سازمان بصورت روزانه منعکس  يبوده و اخبار جار يبروز رسان

 کار طيمح ينظام آراستگ 

شده،  يطراح ستميس يجهت حفظ و نگهدار يمدون يها يزي، برنامه ر94کار در سال  طيمح ينظام آراستگ  ستميس يساز ادهيبا پ

کار در  طيمح ينظام آراستگ يسراسر يزيدوره مم 2و  يدوره زنگ آراستگ 2راستا در سال گذشته  ني. در همرفتيصورت پذ

کار و حرکت به سمت  طيمح ياصول پنجگانه نظام آراستگ تيعملکرد سازمان در رعا دنشان دهنده بهبو جي. نتاديشرکت اجرا گرد

مورد  يارهايشده، مع يساز ادهيپ ستميدر جهت بهبود س نيهمچن .باشد يکارکنان م يبه عنوان فرهنگ سازمان 5Sنگرش  ليتبد

و نظم جلسات  ابيغو چون حضور  ييارهايافراد مع يکار طهيو عالوه بر ح افتيدر سال گذشته توسعه  يدر زنگ آراستگ يبررس

 گرفت.مد نظر قرار افراد  يظاهر تيوضع نيو همچن يشرکت

 يسازمان يتعال 

در سال  نديفرآ نيبا شرکت در ا 1390در سال  يتعهد به تعال يگواه افتيشرکت سنا در ادامه حرکت رو به رشد خود و بعد از در

مجموعه اقدامات است. دهيگرد يسازمان يتعال يمل زهيجا يدوره اعطا نيستاره از چهاردهم کي رنامهيگذشته موفق به اخذ تقد

 در سال گذشته عبارتند از : يسازمان يمدل تعال يساز ادهيصورت گرفته جهت پ

 .يابيخودارز يگروه ها ليتشک -1

 .يابيخودارز يدوره آموزش يبرگزار -2

 .به روش پروفرما يابيو انجام خودارز خودارزيابي ييروش اجرا بيو تصو هيته -3

 .شده ييبهبود شناسا يپروژه ها يبند تيدستورالعمل تعيين و اولويت بندي پروژه هاي بهبود و اولو بيو تصو هيته -4

 .بهبود يپروژه ها يو اجرا يزيبرنامه ر -5

 .اظهارنامه نيو تدو يسياظهارنامه نو يدوره آموزش يبرگزار -6

 .يابيجهت ارز يسازمان يواحدها يآماده ساز -7
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 ياجتماع يها تيمسئول 

دادن سازمان ها به  تيدر نظر داشته باشند. اهم زيرا ن ندهيآ يخود، نسل ها اتيها و عمل تيدر فعال ديها باعصر حاضر شرکت در

خود است. نفعانيسازمان به ذ کيشفاف  ييبوده و نشانگر پاسخگو داريبه توسعه پا دنيمثبت در جهت رس يگام نده،يآ ينسل ها

 يطيمح ستيو ز ياجتماع ،يمختلف اقتصاد يهاخود را بر جامعه از جنبه يها تيافراد جامعه انتظار دارند که سازمان ها اثرات فعال

در مجموعه خود  يو اجتماع يطيمح ستيعوامل ز ليو تحل يراستا شرکت سنا اقدام به بررس نيکنند. در هم انيبه طور شفاف ب

ها خود را در  نهيزم ريموثر در جامعه همانند سا ينقش جاديو ا ستيز طيمناسب بتواند با کمک به مح يزيرنامه رنموده است تا با ب

 :رديپذ يدر شرکت سنا صورت م ريمجموعه اقدامات ز نروي. از ادينما شرويممتاز و پ زيعرصه ن نيا

 ياجتماع تيمسئول يشرکت در راستا يهاو برنامه هاياهداف، استراتژ فيتعر 

 يها و اطالعات عملکردداده شيو دوره  پا يدهقابل گزارش يهاو انتخاب شاخص فيتعر 

 نفعانيارائه گزارشات به ذ يراهکارها ييشناسا  

 نفعان مرتبط ياز ذ يپرسشنامه و نظر سنج هيته 

 

 95 سال توسط شرکت سنا در شده ارائه خدمات با رابطه در مشتريان رضايت سنجش نتايج

 O&M سنا سواالت پرسشنامه رديف

 عملکرد هدف عملکرد هدف

 5/87 100 625/65 100 شهرت و تصوير سازمان 1

 75 100 75 100 ارزش محصول و خدمات 2

 100 100 125/78 100 فروش/تحويل محصوالت و خدمات 3

 75 100   خدمات و پشتيباني مشتريان 4

 100 100 25/81 100 روابط و تعامل فعال با مشتريان 5

 100 100   وفاداري و تعلق مشتريان 6

 58/89 100 75 100 ميانگين
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 95 سال سهامداران از نظرسنجي نتايج

 95سال  سواالت پرسشنامه رديف

 عملکرد هدف

 09/84 100 رضايت داريد ؟امور سهام توسط  امورمربوط به سهامدارانو نحوه رسيدگي به  کيفيتتا چه حد از  1

 09/84 100 چگونه است ؟امور سهام توسط  سهامدارانميزان رضايت شما از سرعت رسيدگي در فعاليتهاي اداري مرتبط با  2

 58/89 100 چگونه است ؟سرمايه گذاري نيروگاهي ايران ميزان رضايت شما از نحوه احترام و تکريم ارباب رجوع شرکت  3

 75 100 ؟ نيروگاهي ايران رضايت داريد سرمايه گذاريشرکت  اطالع رسانيتا چه حد از نحوه  4

 81/81 100 است ؟ چگونه بودهپرداخت به موقع سود يزان رضايت شما از م 5

 66/91 100 چگونه بوده است ؟ کيفيت برگزاري مجمعميزان رضايت شما از  6

 09/84 100 چگونه بوده است ؟کيفيت، دقت و نوع گزارشات ارائه شده در مجمع ميزان رضايت شما از  7

 33/84 100 ميانگين

 

 95در سال  جامعه از نظرسنجي نتايج
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 طرح هاي سرمايه گذاريتوسعه تکميل و  

 آباد  يعل روگاهياحداث بخش بخار ن

راندمان شبکه،  شيبرق شبکه کشور در جهت افزا نيدر تام يگاز يروگاههايبر کاهش سهم ن يمبن رويوزارت ن ياستهايبا توجه به س

آباد، عالوه  يعل يگاز روگاهيدر دستور کار شرکت قرار گرفت. طرح بخار ن 93از سال  يبيترک کليآباد به س يعل يگاز روگاهين ليتبد

خواهد  روگاهيفروش ن جهيو در نت يبهره بردار بيو ضر ديدر تول يريچشم گ شيافزا روگاه،يراندمان ن يددرص 16حدود  شيبر افزا

در سال گذشته به  ياعتبارات الزم از منابع صندوق توسعه مل نيو مکاتبات الزم با بانک صنعت و معدن جهت تام مذاکرات داشت.

 يريگيدر دست پ روياز وزارت ن ياعتبار از منابع صندوق توسعه مل نيتام تياولو گرياست. از طرف د ليعمل آمده و در دست تکم

متقابل جهت فروش  عيقرارداد ب نيآغاز شود. همچن 1396بخش بخار در سال  ييکار اجرا زم،اعتبارات ال نياست با تام دياست و ام

. با اضافه شدن دينما يم نيو تضم ليامضا شده که بازپرداخت اقساط طرح توسعه را در زمان مناسب تسه ريبا شرکت توان يانرژ

. مجموع هزينه هاي سرمايه گذاري بخش ديخواهد رس مگاوات 1452آباد به  يعل روگاهين تيات، ظرفمگاو 480 زانيبخش بخار به م

 برآورد شده است. وروي ونيليم 420بخار حدود 

 خرم آباد يبيترک کليس روگاهياحداث بلوک دوم ن

شده است. قرارداد  فيمگاوات تعر 968 ياسم تيدر دو فاز و به ظرف يبيترک کليخرم آباد به صورت دو بلوک س روگاهيطرح احداث ن

 يچهار واحد گاز ليقرارداد تبد نيامضا شده و همچن يبيترک کليدو بلوک س يبرا ريبا شرکت توان روگاهين نيفروش برق ا ينيتضم

 288حدود  يشدن بلوک دوم با اعتبار اضافه ( مورد توافق قرار گرفته است.EPC) يداخل مانکاريپبا  يبيترک کليبه دو بلوک س

 يگذار هيسرما نيخواهد داد. در صورت تام شيافزا وروي ونيليم 576پروژه را به حدود  نيا يگذار هيمبلغ کل سرما ورو،ي ونيليم

از فاز اول  کسالي يمانبه پروژه، فاز دوم با فاصله ز التيبا پرداخت تسه يو صندوق توسعه مل رويموافقت وزارت ن نيهمچن از،يمورد ن

 .ديخواهد رس ييبه مرحله اجرا

  يباد روگاهياحداث ن

و انتخاب چهار  يابيشرکت، پس از انجام مطالعات مکان يتوسعه ا يها يدر استراتژ ريپذ ديتجد يها روگاهين يريبا توجه به قرارگ

 25موفق به اخذ چهار پروانه احداث  94سال  يصورت گرفته شرکت سنا در ابتدا يها يريگيابهر، سراب، خواف و بسطام، با پ تيسا

و  نيالزم جهت تملک زم يها يريگيپ ران،ينو ا يها يمربوطه از سازمان انرژ يمجوزها افتي. با درديگرددر مناطق مذکور  يمگاوات

و مجوز اتصال به  ستيز طيدر سال گذشته مجوز مح تايکه نها رفتيمجوزات مربوطه در چهار استان منتخب صورت پذ افتيدر

در  تيدو سا نيا يبرا نيعقد قرارداد زم يادار نديو فرآ راتمذاک ني. همچنديگرد افتيخواف و سراب در تيدو سا يشبکه برا

قابل اجرا خواهد  نيمذکور بالفاصله پس از عقد قرارداد زم يپروژه ها يعمران اتيباشد. الزم به ذکر است عمل يخود م يانيمراحل پا

 د،باش يم پروژه هااين نوع  ياقتصاد يفاکتورها نييدر تع ياتياطالعات باد منطقه از جمله عوامل ح يجمع آور نکهيتوجه به ا با بود.

شرکت سنا در سال گذشته با انجام مکاتبات متعدد موفق به اخذ  دار،يپا يگذار هيمطمئن جهت سرما يبستر جاديا يدر راستا

 . ديدر مناطق سراب و خواف گرد يمناقصه نصب دکل بادسنج يو برگزار يجدکل بادسن احداثمجوزات الزم جهت 
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 اديموفق به اخذ مصوبه ستاد بن 95مذکور، شرکت سنا در سال  يشرکت در پروژه ها يجلب مشارکت سهامدار اصل يراستا در

 يبرا يشرکت آلمان کيبا  يبا توجه به عقد تفاهم نامه همکار ني. همچنديسراب گرد يمگاوات 25 روگاهيمستضعفان جهت احداث ن

 مبلغ. دبرگزار ش 95ا شرکت مذکور در سال پروژه ب ينحوه اجرا زيو ن يدر خصوص نحوه همکار يسراب، جلسات متعدد تيسا

 ها، تيسا رياست که در صورت انجام پروژه در سا وروي ونيليم 37مگاوات، حدود  25پروژه در ساختگاه سراب با  نيا يگذار هيسرما

 .ديمگاوات خواهد رس 100 يبرا وروي ونيليم 150مبلغ به حدود  نيا
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 ر مجموعهيز يخالصه عملکرد شرکتها -3
 

 (گلستان آباد يروگاه عليآذرخش )پروژه ن يرويد نيشرکت تول -3-1

 سنا  -رانيا يروگاهين يه گذاريال و با مشارکت شرکت سرمايون ريليه ده ميه اوليآذرخش با سرما يرويد نيشرکت تول

از  يصبا و با هدف احداث و بهره بردار -ع برق و آبيصنا يه گذاريروترانس و سرماين يدرصد کل سهام و شرکتها 98/99زان يبه م

تحت شماره  17/2/1384خ يس و در تاريمگاوات تأس 972ت مجموع يبه ظرف يمگاوات 162 يواحد گاز 6آباد مشتمل بر  يروگاه علين

، چهل درصد از سهام شرکت سنا 23/6/1384خ يد و در تاريتهران به ثبت رس يرتجاريدر اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غ 245281

 ر است:يمطابق جداول ز در فاز اول ن طرحيمشخصات ا .ديبه شرکت مپنا منتقل گرد
 

 طرح يفن مشخصاتخالصه 

 يبيکل ترکيل به سيقابل تبد يگاز روگاهينوع ن

 مگاوات 972 بخش گاز–فعليت يظرف

 مگاوات 480 بخش بخار-طرح توسعه

  V94.2مدل ) نوع واحدها( گازي نيپ توربيت

 گاز يسوخت اصل

 ليگازوئ بانيسوخت پشت

 مگاوات 162 زو يط ايدر شرا يت هر واحد گازيظرف

 مگاوات 152حدود  ساختگاهط يت هر واحد در شرايظرف

 

 بخش گاز-طرح يخالصه مشخصات مال

 ورويون يليم 344 هياول يه گذاريکل مبلغ سرما

 ورويون يليم 209 يالت بانکيتسه

 يره ارزيحساب ذخ التيمحل پرداخت تسه

 صنعت و معدنبانک  بانک عامل

 10/10/1386 ت بانک يخ عقد قرار داد عامليتار

 سال 7 دوره بازپرداخت وام 
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 هيات مديره گزارش
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 آذرخش يروين ديتول شرکت هيرماس  -3-1-1

  ر است:يمورد گزارش به شرح ز يان سال ماليک از آنها در پايب سهامداران و درصد سهام هريترک

 

  هيمبلغ سرما  درصد سهام  تعداد سهام 

  ميليون ريال     

  1.223.802  99/59  1.223.801.999 شرکت سنا 

  816.004  00/40  816.003.999 مپنا  شرکت گروه

  204  01/0  204.001 شرکت مولد نيروي خرم آباد 

  --  --  1 ترانس  شرکت نيرو

 2.040.010.000  100  2.040.010  

 

 

 

 شرکت عملکرد خالصه -3-1-2

 بخش گاز( التيقرارداد بانک صنعت و معدن )تسهقانون رفع موانع توليد در رابطه با  20پيگيري اعمال آئين نامه اجرائي ماده  

ميليارد ريال( و  2.807برابر با  95پيگيري وصول مطالبات از شرکت مديريت شبکه برق کشور )ميزان مطالبات تا پايان سال  

 ميليارد ريال( 3.726برابر با  95پايان سال شرکت توانير )ميزان مطالبات تا 

انجام اقدامات مرتبط با توسعه بخش بخار از جمله پيگيريهاي الزم از شرکت توانير و شرکت مادر تخصصي توليد نيروي برق  

ا توسعه بخش بخار ب، پيگيري عقد قرارداد 1393حرارتي جهت اصالح و بازنگري قرارداد بيع متقابل امضاء شده در سال 

شرکت مپنا، تکميل مدارک مورد نياز بانک صنعت و معدن و پيگيري هاي الزم جهت پذيرش عامليت بانک با توجه به 

امضا قرارداد انجام مطالعات زيست محيطي با شرکت مشاور و پيگيري اخذ تغييرات طرح، پيگيري اخذ عامليت ساير بانک ها، 

 نهايي سازمان حفاظت و محيط زيست تاييديه

حساب وضعيت قطعي پيمانکار و اخذ مفاصاو پيگيري نهايي شدن صورت  EPCجلسه تحويل دائم قرارداد پيمانکار صورتء امضا 

 بيمه و دارايي و بستن حسابهاي فيمابين

و امضاء موافقت نامه اي با کنسرسيوم متشکل از شرکت بهره برداري و تعميرات  95تمديد قرارداد بهره برداري نيروگاه در سال  

 96نا و شرکت بهره برداري و تعميرات مپنا جهت بهره برداري سال س

 96واحد نيروگاه در سال  2پيگيري تجهيز نيروگاه با توجه به در پيش بودن تعميرات اساسي  

 پيگيري امکان ارتقاي توربين گاز نيروگاه در مرحله تعميرات اساسي، از شرکت مپنا و زيمنس آلمان 

 روگاهيدر ن يدکي زاتيقطعات و تجه يانبار دار ستمياستقرار سدر نيروگاه و پيگيري  بار نياول يبرا يانبار گردانانجام  

 مبلغ توافق شده دريافتو پيگيري جهت  95واگذاري بهره برداري پست به برق منطقه اي مازندران از بهمن  
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 هيات مديره گزارش

 به مجمع عمومي ساليانه 
 SH-BD-RE-SN-596042-13 شماره گزارش

 96تير ماه ه: يخ تهيتار

قانون  132ماده شرکت مرتبط با  يپيرو معافيت ماليات 94الي  89شدن پرونده هاي مالياتي شرکت در سال هاي نهايي  

 ميمستق ياتهايمال

 دوره دو ساله کي يبرارانيا مهيبا شرکت بروگاهين زاتيتمام خطر تجه مهيبعقد قرارداد  

حساب هاي تطبيقي ساالنه به همراه جرائم ديرکرد توسط شرکت توانير و پيگيري ابالغ رويه محاسبات صورتحسابها صورتتاييد  

 حقوقي توانيراز طرف دفتر 

 شرکت در بازار برق و فروش در بورس انرژي  

قابل مگاوات در هر واحد و کاهش  3به منظور افزايش ظرفيت نيروگاه به ميزان حداکثر  (IGVگاز )+ نيتورب يطرح ارتقااجراي  

 94نسبت به مدت مشابه در سال  95جرائم بازار برق اين شرکت در تابستان سالتوجه 

رونده شرکت فوالد کاوه جنوب کيش و ارائه چک هاي دريافتي از اين شرکت به عنوان بخشي از تقسيم سود بسته شدن کامل پ 

 شرکت برق و انرژي صبا بهساالنه 

 پيگيري انتقال سند زمين به شرکت توليد نيروي آذرخش 

 انجام عمليات حسابرسي صورت هاي مالي شش ماهه 

 ... سبز، درخت کاري، نماسازي وبهسازي محيط عمومي نيروگاه از جمله فضاي  

 تهاتر مبلغ ماليات با مطالبات از توانير  

 خريد قطعات يدکي مورد نياز نيروگاه 

 پيگيري انتقال پرونده ماليات ارزش افزوده شرکت به علي آباد 

 شرکت از اداره کل ماليات ارزش افزوده 92و  91،  90،  89پيگيري ماليات ارزش افزوده سالهاي  

 

 

 

91 92 93 94 95

مقدار توان فروخته شده 2,033,615 2,574,115 2,712,931 1,894,147 2,546,462

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

M
W

H

مقايسه مقدار توان فروخته شده نيروگاه در پنج سال اخير
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 يآت يها رنامهب -3-1-3

  احداث بخش بخار با توجه به سياست هاي کلي وزارت نيرو مبني بر تکميل واحدهاي سيکل ترکيبي و بکارگيري با اولويت اين

 واحدها 

 مبادله قرارداد بيع متقابل و پيگيري اخذ وام از صندوق توسعه ملي جهت توسعه نيروگاه 

  قانون حمايت از توليد  20تعيين تکليف ميزان بدهي به بانک صنعت و معدن با توجه به ماده 

  پرداخت اقساط بانک صنعت و معدن جهت تسهيل در پذيرش عامليت توسعه بخش بخار با وصول مطالبات از شرکت توانير و يا

 تهاتر بدهي به بانک با مطالبات از شرکت توانير 

  شرکت توانيردريافت مطالبات از 

 دريافت مطالبات از شرکت مديريت شبکه برق کشور 

 دريافت سند بخش تفکيک شده زمين نيروگاه و نقل و انتقال سند مزبور 

  نيروگاه 2و  1انجام تعميرات اساسي واحدهاي 

  سال آتي 5تامين قطعات يدکي مورد نياز نيروگاه با افق 

 ندمانارتقاي توربينهاي گازي جهت افزايش توليد و را 

 بهسازي جاده دسترسي نيروگاه 

 پيگيري عامليت ساير بانکها جهت شروع بخش بخار 

 

 

 

 

 

 
 

91سال  92سال  93سال  94سال  95سال 

ضريب بهره برداري 27% 34% 36% 26% 33%
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مقايسه ضريب بهره برداري نيروگاه در پنج سال اخير
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  خرم آباد( يبيکل ترکيروگاه سيخرم آباد )پروژه ن يرويشرکت مولد ن -3-2

مگاواتي سيکل ترکيبي خرم آباد مي باشد. اين شرکت با  1000شرکت مولد نيروي خرم آباد سرمايه گذار و مجري پروژه نيروگاه 

درصد کل سهام، سرمايه  98/99سنا به ميزان  -سرمايه اوليه ده ميليون ريال و با مشارکت شرکتهاي سرمايه گذاري نيروگاهي ايران

و نيروترانس و با هدف احداث و بهره برداري از نيروگاه سيکل ترکيبي خرم آباد تأسيس و در تاريخ صبا  -گذاري صنايع برق و آب

با  2/8/1384در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غيرتجاري تهران به ثبت رسيد و در تاريخ  245277تحت شماره  17/2/1384

درصد به شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي  24و درصد از سهام شرکت سنا به شرکت فراب  25تصويب هيأت مديره شرکت 

با عدم مشارکت در افزايش سرمايه جديد شرکت و  1386شستا منتقل گرديد. شرکت سرمايه گذاري تأمين اجتماعي در سال 

ادي کل نيز با انعقاد قرارد 1387درصد کاهش داد و در سال  83/2واگذاري حق تقدم خود به شرکت سنا، ميزان سهام خود را به 

 سهام متعلق به خود در اين شرکت را به شرکت صنايع برق و انرژي صبا واگذار نموده است. 

واحد  4مگاوات و در فاز دوم شامل  1296 تيبا ظرف يواحد گاز 8خرم آباد در فاز اول شامل  روگاهي، مقرر بود نهياول يطبق طراح

در  رهيمد تايه مياعتبارات پروژه بنا بر تصم نيمگاوات ساخته شود. با توجه به مشکل تام 1926 تيو جمعا با ظرف يبيترک کليس

 يبر اجرا يمبن روي. با توجه به نظر وزارت محترم نرديدر دستور کار قرار گ يواحد گاز 4 ياول اجرا لهمقرر شد در مرح 1392سال 

 484 تيوات در فاز اول و بلوک دوم با ظرفمگا 484 تيبا ظرف يبيکتر کليبلوک س کي ي، اجرايبيترک کليبه صورت س روگاهين

از نوع  يواحد گاز 2مگاوات شامل  484 تيبا ظرف يبيترک کلي. هر بلوک سقرار گرفت رهيمد تايه دييمگاوات در فاز دوم مورد تا

V94.2 مگاوات در دست احداث است. 160 تيواحد بخار با ظرف کيمگاوات و  162به قدرت  

 ر است:ين طرح مطابق جداول زيمشخصات ا

 

 خالصه مشخصات فني طرح

 سيکل ترکيبي نوع نيروگاه

 در دو فاز مگاوات 968 ظرفيت 

 مگاوات 484يک بلوک سيکل ترکيبي به ظرفيت  فاز اول

 مگاوات 484يک بلوک سيکل ترکيبي به ظرفيت  فاز دوم

  V94.2مدل تيپ توربين گازي ) نوع واحدها گازي(

 گاز سوخت اصلي

 گازوئيل سوخت پشتيبان

 مگاوات 162 ظرفيت هر واحد گازي در شرايط ايزو 

 مگاوات 136حدود  ظرفيت هر واحد در شرايط ساختگاه

 مگاوات 157حدود  ظرفيت هر واحد بخار
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 فاز اول-خالصه مشخصات مالي طرح

 ميليون بورو 288 کل مبلغ سرمايه گذاري

  دالر 196.259.925يورو +  27.946.725  تسهيالت بانکي

 صندوق توسعه ملي –حساب ذخيره ارزي  محل پرداخت تسهيالت

 بانک ملي ايران بانک عامل

 27/02/1386 تاريخ عقد قرار داد عامليت بانک  

 سال 8 دوره بازپرداخت وام

  آباد خرم يروين مولد شرکت هيسرما -3-2-1

  ر است:يان سال مورد گزارش به شرح زيک از آنها در پايهر ب سهامداران و درصد سهاميترک
 

  
 تعداد سهام

 
 درصد سهام

 
 مبلغ سرمايه

    

 ميليون ريال      

   052,552  16/72    898,051,552  شرکت سنا 

 250,191  00/25  000,250,191  شرکت فراب 

 622,21  83/2  600,621,21  شرکت صنايع برق و انرژي صبا 

 76  01/0  76.500  شرکت نيروترانس 

 0  00/0  1  شرکت مولد نيروي زنجان 

 1  شرکت مولد نيروي کرمانشاه 
 00/0 

 0 

  765.000.000  100  000/765.000 
 

 

  شرکت عملکرد خالصه -3-2-2
 

 پيشرفت پروژه:

 ر است:يک از فازها مطابق جدول زيشرفت آن در هر يدرصد پو  شده است يزيروگاه خرم آباد در سه فاز برنامه ريپروژه ن يريگيپ

 

 فازهاي پروژه رديف
 ميزان پيشرفت

 95سال 

% Development Phase (Non EPC)  34/86–فاز بستر سازي  1  

% Construction Phase (EPC)  76/25–فاز احداث  2  

 Preoperational Phase 0-فاز پيش از بهره برداري 3

% 7/36 کل پروژه  

 

 .اقدامات انجام شده در بخش بخار نيز لحاظ گرديده است 1در رديف  *
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 :بوده استر يبه شرح ز 95انجام شده در سال  يتهايعمده فعال

 روگاهيخط انتقال گاز به ن ازيمورد ن ياراض ليتحص يمتول فيتکل نييگاز و تع ستگاهيا ديمحل جد نييتع 

 مانکاريپروفرما توسط پ ديتمد يريگيپ EPC پروژه 

 از  يافتيمرحله اول در ياعتبار اسناد التيتسه يمال نيدوره تام ديدر خصوص تمد يارز رهيحساب ذخ يامنا اتيموافقت ه اخذ

 يارز رهيمحل منابع حساب ذخ

 يبيترک کليس روگاهيطرح ن يبرا اديبن سکير يبررس تهيکم بيتصو  

 يبيترک کليبلوک س کيبه  يگاز روگاهيطرح از ن رييتغ يبرا اديستاد برنامه بن بيتصو 

 سهم ساخت داخل( يسازندگان داخل يقراردادها يوزارت صنعت و معدن برا هيدييتا اخذ( 

  به بانک عامل يپروژه از طرف بانک مرکز التيتسه ياعالم مسدود 

 خرم آباد يرويشرکت مولد ن يکارت بازرگان ديتمد 

  يصندوق توسعه مل التيکارمزد تسه % 5/0 يارز زيوار 

 مانکاريقرارداد به پ 4شماره  هياصالح ابالغ EPC پروژه 

 خرم آباد روگاهين ياعتبار التيتسه يبرا يبا بانک مل يو فروش اقساط يقرارداد مشارکت مدن عقد 

  ياز سازمان حسابرس هيسرما شيافزا هيديياخذ تا 

 م آبادپروژه خر يبرا يبانک مل يپروژه از سو يابالغ وام ارز اخذ 

 پروژه التيبا پرداخت تسه يموافقت صندوق توسعه مل اعالم 

 آتي هاي برنامه -3-2-3

 ميليارد تومان 200تا مبلغ پروژه و تامين آورده نقدي مورد نياز  ياعتبار اسناد شيافزايش سرمايه شرکت به منظور گشا 

 گشايش اعتبار اسنادي مصوب 

 97در سال  روگاهين يپروژه، نصب و راه انداز ييادامه کار اجرا 
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 هيات مديره گزارش

 به مجمع عمومي ساليانه 
 SH-BD-RE-SN-596042-13 شماره گزارش

 96تير ماه ه: يخ تهيتار

 ل و قائن( يه، اردبيپرند، اروم يروگاههايزاگرس )پروژه ن يرويد نيشرکت تول -3-3

 هاي پروژه تکميل و گيري تحويل هدف با ريال و ميليون يکصد اوليه با سرمايه 25/04/1384 تاريخ در زاگرس نيروي توليد شرکت

 گاز توربين واحد 18) مگاوات 2835 مجموع اسمي ظرفيت به قائن و اردبيل اروميه، پرند، احداث حال در و تمام نيمه نيروگاهي

 به 250861 شماره تحت تهران تجاري غير موسسات و ها شرکت ثبت اداره در و تاسيس( 2/94V مدل باز سيکل مگاواتي 5/157

 .رسيد ثبت

 زاگرس يروين ديتول شرکت هيسرما -3-3-1

 ر است: يمورد گزارش به شرح ز يان سال ماليک از آنها در پايهر ب سهامداران و درصد سهاميترک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکت عملکرد خالصه -3-3-2

 1/7/86تا  1/7/85 خياز تار هياروم روگاهيو ن 1/8/86تا  31/1/85 خيپرند از تار يها روگاهياز ن يو بهره بردار ليتحو رغميعل 

نبوده  بنديمذکور به شرکت زاگرس و سنا پا يها روگاهين يبه تعهدات خود با موضوع  واگذار ريشرکت، شرکت توان نيتوسط ا

 تيمالک يواگذار فيتکل نييموضوع از طرف شرکت سنا در خصوص تع نيمتعدد ا يها يريگيمنجربه پ جهياست. که در نت

ها شرکت زاگرس موفق  يريگيپ نيا رويزاگرس شده است. پ يروين ديپرند، اروميه، اردبيل و قائن به شرکت تول يها روگاهين

نظر به درخواست شرکت  ديدادگاه تجد ليتشک ني. همچنديبه نفع خود گرد 20/10/1390 خيدر تار يبه اخذ حکم دادگاه بدو

دادگاه مجددا به نفع شرکت سنا و  يو صدور را يپرند از مورد دعو روگاهيمنجربه حذف ن 31/04/1392 خيدر تار ريتوان

پرونده باز و  نيهمچنان ا رياز طرف شرکت توان هياز قوه قضائ 18. اما متاسفانه با ارائه درخواست اعمال ماده ديزاگرس گرد

 نگه داشته شده است. فيتکل ونبد

  از قوه محترم قضائيه 18پيگيري پرونده قضايي در خصوص اعمال ماده 

  تشکيل جلسات متعدد با شرکتهاي توانير و برق تهران و مديريت توليد برق دماوند و اقدامات اوليه تسويه حساب و اخذ

 نيروگاه پرند از محل برق منطقه اي دماوند 1385و  1384ات شرکت زاگرس از محل بهره برداري سالهاي مطالب

  منظور نمودن مبلغ پرداختي به تامين اجتماعي رباط کريم بابت بيمه قرارداد بهره برداري پرند، به حساب شرکت مديريت

 توليد برق دماوند و اخذ تائيديه از شرکت مزبور

 شرکت زاگرس به شرکت بهره برداري مپنا پرداخت بدهي 

  هيمبلغ سرما  درصد سهام  تعداد سهام 

  اليون ريليم     

  60  99/59  59.990 شرکت سنا 

  40  00/40  40.000 ريشرکت توان

  --  01/0  10 خرم آباد  يرويشرکت مولد ن

 100.000  100  100  
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 هيات مديره گزارش

 به مجمع عمومي ساليانه 
 SH-BD-RE-SN-596042-13 شماره گزارش

 96تير ماه ه: يخ تهيتار

 يآت يها برنامه -3-3-3

  از قوه قضائيه 18پيگيري نتيجه درخواست توانير درخصوص اعمال ماده 

 انعقاد قرارداد با شرکت توليد نيروي آذرخش درخصوص احداث جاده نيروگاه علي آباد 

 

 

 شرکت بهره برداري و تعميرات سنا -3-4

 يروگاهين يه گذاريسرما يال و با مشارکت شرکتهايون ريليه ده ميه اوليرات سنا با سرمايو تعم يشرکت بهره بردار

، 18/2/1384خ ياصفهان در تار يرويس و با نام شرکت مولد نيروترانس تأسيصبا و ن -ع برق و آبيصنا يه گذاريسنا، سرما -رانيا 

فوق العاده مورخ  يطبق مصوبه مجمع عموم .ديتهران به ثبت رس يررتجايدر اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غ 245283تحت شماره 

 رات يو تعم يت آن به بهره برداريل و موضوع فعاليخاص( تبد يرات سنا )سهاميو تعم ينام شرکت به بهره بردار 16/3/1388

  .افته استير ييها تغروگاه ين يو نگهدار يرات اساسي، تعميدوره ا

رات سنا به شرکت مپنا منتقل شده و در يو تعم يدرصد از سهام شرکت بهره بردار 50شرکت سنا، ره يأت مديب هيبراساس تصو

  .ده استين شرکت واگذار گرديساله به ا 6ک قرارداد ي يآباد ط يعل يروگاه گازياز ن يات بهره برداريمرحله اول عمل
 

 و تعميرات سنا   سرمايه شرکت بهره برداري -3-4-1

 ر است:  يمورد گزارش به شرح ز يان سال ماليک از آنها در پايو درصد سهام هرب سهامداران يترک

 هيمبلغ سرما  درصد سهام  تعداد سهام 

 اليون ريليم     

 999/4  99/49  4.999 شرکت سنا

 999/4  99/49  4.999 مپنا گروه شرکت

 001/0  01/0  1 خرم آباد شرکت مولد نيروي

 001/0  01/0  1 مپنا يراتيو تعم يشرکت بهره بردار

 10.000  100  10 

 

  شرکت عملکرد خالصه -3-4-2

 روگاهين يجانب زاتيو تجه يمگاوات 5/162واحد توربوکمپرسور  6 يو نگهدار راتيو تعم يانجام بهره بردار 

 قيازطر يواعالم آمادگ يفروش انرژ نديفرآ يو برقرار روگاهين يواحدها يو حفظ آمادگ ديمگاوات قابل تول ينيب شيو پ ابراز 

 بازار برق

 کپارچهي تيريمد ستميس نامهيگواه ديوتمد شيپا (IMSکه متشکل از سه استاندارد مد )تيفيک تيري ISO 9001تيري، مد 

 باشد يم OHSAS18001 يو بهداشت شغل يمنيا ستميو س ISO 14001 يطيمح ستيز
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 هيات مديره گزارش

 به مجمع عمومي ساليانه 
 SH-BD-RE-SN-596042-13 شماره گزارش

 96تير ماه ه: يخ تهيتار

 ياساس راتيمشارکت در تعم نيو همچن سيتازه تاس يروگاههاين يدر روند راه انداز يو همکار يروگاهين يبا پروژه ها ارتباط 

 در پرند و بهشهر( يمگاوات 25 ليموبا روگاهين ي)مشارکت در راه اندازساير نيروگاه ها 

 99تا  سال  روگاهين يو نگهدار يبهره بردار تيصالح يپروانه  ديتمد 

 برابر  95سال  در روگاهين يواحدها يقابل اتکا تيکل ظرف) يبه انرژ روگاهين يقابل اتکا تياز ظرف %34حدود  ليتبد

 ازيبه علت عدم ن ماندهيباق ( کهمگاوات ساعت بوده است 2.590.643برابر  يانرژ ديمگاوات ساعت و مقدار تول 7.586.284

 گردد يشبکه برق کشور محسوب م تيجزء محدودشبکه 

 نيهمچن و  مطلوب راتيوتعم يبردار بهره انجام علت به 94 سال به نسبت 95 سال يآمادگ در مگاوات ساعتي 40.401 شيافزا 

 95 درسال منطقه مطلوب يجو طيشرا وجود

  درو تعميرات  برداري بهينه و برنامه ريزي منظم نگهداري وبهره  در اثرنيروگاه درصدي  40/99قابليت دسترسيرسيدن به 

 اضطراري   هاي و کاهش خروجنتيجه بهينه سازي زمان بازديد ها 

  به دليل سرويس منظم و روند رو به بهبود نگهداري و  94نسبت به سال  95کاهش تعداد تريپ و خروج اضطراري در سال

 تعميرات نيروگاه

  95در سال در توليد و درصد آمادگي ر يت شرکت و توانيدمحدوآمادگي توليد، ، انرژي تحويليخالصه گزارش: 

 

 انرژي تحويلي

 )مگاوات ساعت(

 آمادگي توليد

 )مگاوات ساعت(

 محدوديت توانير

 )مگاوات ساعت(

 محدوديت شرکت

 )مگاوات ساعت(
 درصد آمادگي

2.590.643 7.540.717 4.950.074 45.567 40/99 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يآت يها برنامه -3-4-3

 تمديد قراردادهاي پرسنل شرکت در سال جديد 

 عقد قرارداد با برندگان مناقصات و  قراردادهاي پيمانکاريبرگزاري مناقصات مربوط به  

 پيگيري در جهت انعقاد قرارداد در زمينه هاي کاري جديد با شرکت در مناقصات بهره برداري و تعميرات نيروگاهي 

 ندازي و اورهال واحدهاي نيروگاهيهمکاري و مشارکت با شرکتهاي همکار جهت راه ا 

91 92 93 94 95

درصد-قابليت دسترسي  98.70% 98.86% 99.06% 99.46% 99.40%

80.00%

85.00%

90.00%

95.00%

100.00%

قابليت دسترسي نيروگاه
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 هيات مديره گزارش

 به مجمع عمومي ساليانه 
 SH-BD-RE-SN-596042-13 شماره گزارش

 96تير ماه ه: يخ تهيتار

  پيشنهادات هيات مديرهو  يآت يبرنامه ها -4

 مطالبات شرکت توليد نيروي آذرخش  کامل پيگيري دريافت 

  "احداث بخش بخار نيروگاه علي آباد "پروژه و شروع اجراي اقدامات الزم در خصوص تامين سرمايه تکميل  

تسهيالت بخش گاز  تسويهقانون حمايت از توليد و  20به ماده تعيين تکليف ميزان بدهي به بانک صنعت و معدن با توجه  

 نيروگاه علي آباد

 و آغاز عمليات اجرايي آن "احداث بخش بخار نيروگاه خرم آباد "اعتبار اسنادي باقيمانده پروژه  امضاي قرارداد 

 پرونده شرکت زاگرس از قوه قضائيه 18پيگيري حصول نتيجه درخواست توانير در خصوص اعمال ماده  

 و انجام بادسنجي در دو منطقه خواف و سراب" نيروگاه بادي"تکميل اقدامات پيش از احداث  

 يتعال يمل زهيجا دف گذاري جهت اخذ تقديرنامه سه ستاره در پياده سازي پروژه هاي بهبود و ه 

 ميليارد تومان 200تا مبلغ  نيروي خرم آبادمشارکت در افزايش سرمايه شرکت مولد  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


