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ش ر م  ه در ا  سود عمل

م ه در ا  سود  از ما

ا هر س سود عمل

ازد دارای ها

•   سود پایه هر سهم سال 95 : 380 ریال 
•   زیان پایه هر سهم سال 96 : (559( ریال 

کاهش سود خالص هر سهم در سال 96 نسبت به 95 : %247 •   میزان 
•   رشد بازده حقوق صاحبان سهام در سال 95 ، 22%  و 96، 58-%

یقی در دو سال  و   ل ی  ا ما ت  نس�

•    سود پایه هر سهم سال 95 : 401 ریال
•    سود پایه هر سهم سال 96 : 32 ریال

کاهش سود پایه هر سهم در سال 96 نسبت به 95 : %92 •    میزان 
•   رشد بازده حقوق صاحبان سهام در سال 95، 27/54%  و 96،  %2/414
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م ه در ا  سود  از ما

ا هر س سود عمل

ازد دارای ها

ی سنا در دو سال  و  ا ما ت  تنس�� نس��
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گذاری نیروگاهی  گردید، برای تبیین اهمیت و جایگاه مجموعه هایی نظیر شرکت سرمایه  همه آنچه در فوق بدان اشاره 
ایران، برای این کشــور عزیز می باشــد. امســال با وجود تالش گسترده و متناسب با آن دستاوردهای قابل توجه مجموعه 
خ ارز، صورت های مالی ارائه شده را نمی توان آیینه این همه فعالیت شبانه روزی دانست. همکاران عزیز، بعلت جهش نر

امیــدوارم بــا اجرائی شــدن بنــد  »و« تبصره )5( قانون بودجه ســال 1397 کل کشــور در خصوص تهاتــر بدهی های بخش 
خصوصــی بــه بانک ها از محل مطالبات آنها از شــرکت های دولتی و نتیجتًا امکان اســتفاده از مزایــای ماده 20 قانون رفع 
موانع تولید، موجب ارائه صورت های مالی روشن تر شده و نمایشی واقعی تر از زحمات همکاران عزیزم در مجموعه سنا و 

نهایتًا حصول رضایت سهامداران محترم، شود.

ام یر  ت م یاددا

به جرأت می توان اقتصاد را بازیگر اصلی تمام مسائل و معادالت اجتماعی، تکنولوژیکی، بهداشتی تا امور مربوط به ورزش، 
سیاســت، جنگ، صلح و... دانســت. امروزه نه تنها جنگ های نظامی با توپ و تانک و موشــک بســیار ابتدائی و قدیمی 
بنظر می رســد، بلکه جنگ الکترونیک و ســایبری و اطالعات نیز تنها ابزاری برای خدمت در جنگ اقتصادی می باشــند.

که تنها راه حفظ و بقای هر شرکت و ملتی در دنیای پیش رو،  هدف از این مقدمه عجیب و مختصر، بیان این نکته است 
رشد و توسعه اقتصادی می باشد و ستون اصلی هرگونه رشد اقتصادی تأمین انرژی الکتریکی بوده و بدون برق، حتی با 

مهیا بودن تمامی ملزومات دیگر، توسعه ای متصور نخواهد بود .

امســال در ســاعات اوج مصــرف حــدود 10  درصد کمبود برق داشــتیم و به یقین در ســه الی چهار ســال آینــده، این کمبود 
کمیتی نا مناســب و مغایر با رونــد آزاد و طبیعی اقتصادی در حــوزه برق، دام  فزاینــده خواهــد بــود. اتخاذ سیاســت های حا

گذشت زمان روشن تر خواهد شد. که درگیر آن شده ایم و ابعاد آن با  کی است  خطرنا
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ر م

کارکنان، جامعه و مشتریان نظرسنجی از 

شروع پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک در شرکت سنا

تهیه صورتهای مالی منتهی به 1396/06/31 شرکت سنا

ا

عقد قرارداد اجاره زمین مرتبط با نیروگاه 25 مگاواتی در منطقه سراب

تمدید پروانه احداث نیروگاه 25 مگاواتی سراب

حضور در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران

پرداخت 50 درصد سود سهام اشخاص حقوقی به استثنای سه سهامدار اصلی شرکت سنا

شروع عملیات اجرایی تعمیرات اساسی و ارتقای واحد اول نیروگاه علی آباد

ر

کار برگزاری زنگ نظام آراستگی محیط 

نصب، راه اندازی و شروع بهره برداری جرثقیل سقفی 25 تن نیروگاه علی آباد

تمدید پروانه احداث نیروگاه خرم آباد برای یک بلوک سیکل ترکیبی به مبلغ 202میلیون یورو

گشایش LC تسهیالت پروژه خرم آباد در تاریخ 1396/09/26

دی

عقد قرارداد خرید تضمینی نیروگاه بادی سراب با سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق )ساتبا(

تمدید مجدد پروانه احداث نیروگاه بادی 25 مگاواتی خواف

کمیته برنامه ریزی جهت نظارت بر پروژه های اجرایی و سیستمی شرکت تشکیل ساختار 

ارتقاء واحد اول نیروگاه علی آباد و سنکرون واحد با ظرفیت 183 مگاوات

اخذ تأییدیه افزایش سرمایه خرم آباد تا مبلغ 2000 میلیارد ریال  

م

کار برگزاری ممیزی شش ماهه دوم نظام آراستگی محیط 

اجرای نظام ارزیابی عملکرد شش ماهه دوم سال 1396

کارکنان شش ماهه دوم سال 1396 اجرای نظام پایش سالمت 

پرداخت 50 درصد باقیمانده از سود سهام سال 1395 اشخاص حقوقی خرد شرکت سنا

تهیه و تصویب بودجه سال 97 شرکت سنا و شرکت های زیرمجموعه  

آغاز عملیات اجرائی تعمیرات اساسی و ارتقای واحد 2 نیروگاه علی آباد

برگزاری مراسم آغاز مجدد عملیات اجرائی پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در تاریخ 96/11/18

ن اس
کنندگان و پیمانکاران نیروگاه های بادی   برگزاری جلسات با تأمین 

شروع پیاده سازی سیستم مدیریت استراتژیک در شرکت سنا

تأیید صورت وضعیت شیش پارت از تجهیزات حمل شده به سایت نیروگاه خرم آباد و برداشت از اعتبارات  اسنادی 
توسط گروه مپنا به ارزش 26 میلیون یورو

رد ر

برنامه ریزی اقدامات و پروژه های شرکت در سال 96

ــا شــرکت  کنسرســیوم ب ــه صــورت  ــاد ب ــی آب ــرداری و تعمیــرات نیــروگاه عل امضــای موافقت نامــه بهره ب
ــا ــروه مپن گ ــی  ــرداری و تعمیرات ــرکت بهره ب ــنا و ش ــرات س ــرداری و تعمی بهره ب

 EPC امضای صورتجلسه تحویل دائم نیروگاه علی آباد از پیمانکار

ت اردی

تمدید پروانه احداث نیروگاه های بادی خواف و سراب 

کار اجرا و ممیزی زنگ نظام آراستگی محیط 

کارکنان  انجام نیازسنجی آموزشی، تهیه و تدوین تقویم آموزشی سالیانه 

اخذ تأییدیه از سازمان بورس اوراق بهادار برای تأیید اساسنامه جدید شرکت

رداد

برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده برای تغییر بازرس شرکت سنا و تصویب آن

اخذ نامه قبولی بازرس از موسسه مفید راهبر برای شرکت سنا

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده برای تصویب اساسنامه جدید شرکت سنا و تصویب آن)تنفس گرفت(

تصویب افزایش سرمایه شرکت مولد نیروی خرم آباد تا سقف 1000 میلیارد ریال

کارکنان برای شش ماهه اول سال 96ر ح پایش سالمت  اجرای طر

رداد م

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 95/12/30

پیاده سازی نظام پیشنهادات در شرکت

خرید جرثقیل سقفی 25 تن نیروگاه علی آباد

تکمیل وجه سهم آورده شرکت برای پیش پرداخت تسهیالت اعتباری پروژه خرم آباد

ریور ش

نصــب دکل بادســنجی در منطقــه خــواف و ســراب و برگــزاری مراســم افتتاحیــه بــا حضــور مســئوالن 
محلــی و اســتانی

برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب اساسنامه جدید شرکت سنا

کار برگزاری ممیزی نظام آراستگی محیط 

اجرای نظام ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال 1396 

ا  سال  لی و دس��تاورد ا  اد  روی
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اد ر  ی  ر شرکت مو ن

مشخصات نیروگاه

خالصه عملکرد

تأمین مالی پروژه

گر ی زا ر و ن شرکت 

خالصه عملکرد

را سنا م رداری   ر  شرکت 

خالصه عملکرد

کار کسب و  تحلیل محیط 

میزان تولید نیروگاه های حرارتی

 بورس انرژی

قراردادهای دوجانبه

صادرات برق 

انرژی های تجدید پذیر

گذاری احداث و توسعه طرحهای سرمایه 

احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد

احداث بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد

احداث نیروگاه بادی

درباره سنا

معرفی شرکت 

ترکیب سهامداران و اعضای هیأت مدیره 

عملکرد سنا 

سرمایه 

گذاری سرمایه 

بازار سرمایه 

حجم معامالت سهام شرکت

روند تغییرات عناصر صورت های مالی - تلفیقی

نسبت های سودآوری

نسبت های اهرمی

نسبت های نقدینگی

نسبت های فعالیت

شاخص های بهره وری

فروش برق

مدیریت استراتژیک 

مدیریت ریسک 

توسعه منابع انسانی 

پرتال سهام 

کار  نظام آراستگی محیط 

تعالی سازمانی

مسئولیت های اجتماعی

عملکرد شرکت های زیرمجموعه

ر ی  ر و ن شرکت 

مشخصات نیروگاه

خالصه عملکرد

رست
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درباره  سنادرباره  سنا
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ورد ننا ع سمتنا نما

کیوان آراءشرکت صنایع برق و انرژی صبا1 رئیس هیأت مدیرهمهدی 

گروه مپنا2 نایب رئیس هیأت مدیرهخلیل بهبهانیشرکت 

عضو هیأت مدیرهیوسف شادمانبنیاد مستضعفان انقالب اسالمی3

گروه توسعه ملی4 گذاری  عضو هیأت مدیرهعادل علی بازیشرکت سرمایه 

شرکت مادر تخصصی مالی و 5
گذاری سینا سرمایه 

کی مدیرعامل و عضو هیأت مدیرهمحسن احمدزاده پورنا

یره ی م

را ان  ی م 

رئیس هیأت مدیره

ادمان س  ی

عضو هیأت مدیره

ی رنا پ اده  ا س  م

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

انی ب خلی 

نایب رئیس هیأت مدیره

لی با ادل 

عضو هیأت مدیره

اران  ام س

اعنوا در ساد س

57/55%1.404.974.660شرکت صنایع برق و انرژی صبا )سهامـی خاص(

گروه مپنا )سهامـی عام( 17/57%428.992.216شرکت 

گروه توسعه ملی )سهامـی عام( گذاری  14/95%365.040.778شرکت سرمایه 

3/20%78.109.610شرکت شاهد )سهامـی عام(

گذاری سینا )سهامـی خاص( 1/93%47.015.676شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه 

گذاری امید )سهامـی عام( گروه مدیریت سرمایه  1/22%29.832.237شرکت 

2/01%49.005.715سایر سهامداران حقوقی )27 شخص(

1/56%38.129.108سایر سهامداران حقیقی )1.172 نفر(

م

گــذاری نیروگاهــی ایــران ســنا )ســهامی عــام( بــا ســرمایه اولیــه چهارصــد میلیــارد ریــال )چهارصــد میلیــون  شــرکت ســرمایه 
ــال در  ــاتکاب و تعــدادی از شــرکت های فع ــارکت شــرکت س ــا مش ــال 1383 تأســیس و ب ــام( در س ــی بان ســهم یک هــزار ریال
زمینه هــای ســرمایه گذاری و صنعــت بــرق در تاریــخ 29 آذرمــاه1383 تحــت شــماره 237110 در اداره ثبــت شــرکت ها و 
مؤسســات غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت رسید.شــرکت ســنا در راســتای سیاســت های تجدیــد ســاختار در صنعــت بــرق ایــران و 
کننــده  گردیــد، تــا بــه عنــوان یــک عامــل مهــم و تعییــن  گــذاری بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت تأســیس  بــا هــدف ســرمایه 
گــذاری در تعــدادی از پروژه های  گــذار باشــد. ایــن شــرکت بــا بیــش از یــک دهــه فعالیــت، موفــق به ســرمایه  در ایــن مســیر اثــر 
گردیــده و در حــال حاضــر بــا چهــار شــرکت زیرمجموعــه، در تأمیــن و عرضــه انــرژی الکتریکــی، بهره بــرداری  نیروگاهــی 
گــذاری و تجــاری در توســعه صنعــت بــرق ایــران تــالش می نمایــد. و نگهــداری از نیروگاه هــا و خدمــات نویــن ســرمایه 

گلزار   ا  ا گل  ا  ا ر  رم ا  ا را  ر سنا  در د

ت ر ی  ر م

یره  ی م ا  اران و ا ام ی س�� ر
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ود   گاه  ر رکت های ما ن را در ش گاه ای ر اری ن گ ه  رما رکت س ای ش اری ه گ ه  رما عم س
ت   یر اس ا م ود دارای س ای  اری ه گ ه  رما رکت در عم س ش

خ 1384/12/1 به مبلغ 564/3  طبــق مصوبــات مجمــع عمومی فوق العاده  شــرکت در مرحله اول افزایش ســرمایه در مــور
خ 1389/08/30 به  میلیــارد ریــال و در مرحلــه دوم در تاریــخ 1388/05/11 به مبلغ 800 میلیارد ریال و در مرحله ســوم مور
مبلغ 1.661/1 میلیارد ریال افزایش یافته اســت. مرحله چهارم افزایش ســرمایه شرکت در تاریخ 1392/11/3 به مبلغ 780 
که بر اســاس صورتجلســه مورخه 1394/08/09 هیأت مدیره،  میلیارد ریال به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رســید 
این افزایش ســرمایه در تاریخ 1394/09/17 در مرجع ثبت شــرکت ها به ثبت رســید و ســرمایه شــرکت به میزان2.441/1 

میلیارد ریال افزایش یافت.

ت  اری 
ه زا سرما ا

ل ه  سرما
ا و ر ل م

زا ل ا م
ا و ر ل م

ه  سرما
ا و ر ل م

در 
زا ها زا سرما م ا

ــال 1385/08/07400,000164.264564.264%41 ــات ح آورده نقــدی و مطالب
شــده ســهامداران

ــال 1388/05/11564.264235.736800.000%42 ــات ح آورده نقــدی و مطالب
شــده ســهامداران

ــال 1389/08/30800.000861.1001.661.100%108 ــات ح آورده نقــدی و مطالب
شــده ســهامداران

ــال 1394/09/171.661.100780.0002.441.100%47 ــات ح آورده نقــدی و مطالب
شــده ســهامداران

ا نا شرکت در س

گروه شرکت های 

59/99 %شرکت تولید نیروی آذرخش

گرس 59/99 %شرکت تولید نیروی زا

72/16 %شرکت مولد نیروی خرم آباد

50 %شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

شرکت های پذیرفته شده در بورس
گذاری نیرو 0/06 %شرکت سرمایه 

0/21 %شرکت بورس انرژی

20 %شرکت توسعه نیروگاه ها و انرژی برقسایر شرکت ها

ار سرمایه گ

سرمایه
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ا سنا درسال ت س ر و قی راب ��اخ   ی  میان

ا سنا ریال ت س ی قی میان

ر را ب اخ   ی  میان

•  در مردادماه سال 1395 بدلیل بسته بودن  نماد )برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه(

 هیچگونه معامله ای صورت نپذیرفته است.

ال
ری

شرکت سنا از سال 1389 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است و امکان تعامل با بازار سرمایه را  از طریق 
گذاری سهام و تأمین منابع توسعه از محل تبدیل دارایی ها و نیز جذب منابع خارجی و شریک سرمایه گذار فراهم آورده  وا
اســت. شــرکت در تاریخ 1392/11/15 وارد بازار پایه فرابورس ایران شــد و ســهام آن تحت نماد )وسنا( در این بازار معامله 
کلیه پیش نیازها برای ورود شــرکت به تابلوهای اول بورس یا فرابورس مهیا شــده و تأیید ســهامداران اصلی،  می شــود، 
نیز برای آن دریافت شــده اســت، همچنین تطبیق و تصویب اساســنامه شــرکت با اساســنامه مورد تأیید بورس به عنوان 
پیش نیاز ورود به تابلوهای اصلی در ســال 1396 انجام پذیرفت، این شــرکت در حال حاضر منتظر پاســخ ســهامدار عمده 

در رابطه با آزاد سازی سهام شناور است.

ا سنا ریال ت س ی قی میان

- ا سنا  ت س ر و قی راب ��اخ   ی  میان
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ا  ر   ا سود هرس شرکت سنا در  د    EPS

از تقســیم ســود پس از کســر مالیات شــرکت بر تعداد کل ســهام، EPS محاســبه می شــود. که نشــان دهنده ســودی اســت 
که شــرکت در یک دوره مشــخص به ازای یک ســهم عادی بدســت آورده اســت. از ســال 1394 با توجه به اتمام قرارداد 
خ ارز و افزایش ســرمایه، ســود هر ســهم و سود تضمینی با کاهش  تضمینی خرید برق نیروگاه علی آباد و نوســانات منفی نر

که با توسعه و راه اندازی نیروگاه های علی آباد و خرم آباد ترمیم خواهد یافت. مواجه بوده است 

ت سنا  ریال ر ر س  ی  قسی د  (DPS) س

ت سنا  ریال ر ر س  د  (EPS) س

ا  ا   ت سنا ا سا ر ی  قس��ی د  ر س و س د  مقایس��ه س

گردید. •   سود سهام تقسیم شده سال مالی 1396 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام مشخص خواهد 

ل 
ریا ن ریال میلی ام ار م

زار اد  ام    م

ام در س��ال  ام و  م ار م
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ن ریال ام میلی ار م

زار اد  ام    م

ته ت در  سال گ ��ر ام  ام و  م ار م

•   در مــرداد مــاه ســال 1395بــه دلیل بســته بــودن نمــاد )برگزاری مجمــع عمومی عــادی ســالیانه(  هیچگونه 
معامله ای صورت نپذیرفته است.

ت ر ا  ام س  م

ال
 ری

ن
یلی

م

زار
  

اد
زار
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خ ارز و بدهی های ارزی شــرکت تولید نیروی آذرخش در پایان ســال 1396 شــرکت مذبور دارای زیان   بــه دلیــل افزایــش نر
کاهش داشته است. غیرعملیاتی شده است.در نتیجه نسبت های سود آوری 

ور د ا س ت  نس

/

/

///

رو به  ه ناوی د س ت نس

سود ناویژهسود ناویژه به فروش

فروش

 
در

رو به  ی لیا د س ت نس

/

/

//

/
سود عملیاتی به فروش

سود عملیاتی

فروش

 
در

سا سا سا سا سا شر

100100100100100درآمد عملیاتی - درصد

56/943/119/619/319/2بهای تمام شدهدرآمد های عملیاتی- درصد

43/156/980/480/780/8سود ناخالص- درصد

3/331/00/860/5هزینه های اداری و عمومی- درصد

40/253/979/880/474/3سود عملیاتی- درصد

6384/456/961/7(89(سود/زیان خالص- درصد

3801081/4663/0348/0(559(سود/زیان هرسهم- ریال

100100100100100کل دارایی ها- درصد

42/250/350/342/350/8دارایی های جاری- درصد

57/849/749/756/849/2دارایی های غیر جاری- درصد

-0/180/20/71/0دارایی های نگهداری شده برای فروش- درصد

100100100100100کل بدهی ها- درصد

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری
کوتاه مدت- درصد

0/8491/142/032/59/1

پرداختنی های تجاری و غیر تجاری 
بلند مدت- درصد

0/168/924/044/854/2

جریــان خالــص ورود )خــروج(  وجــه نقــد ناشــی از 
فعالیتهــای عملیاتــی- میلیــون ریــال

970.718463.7221.051.566969.043109.041

جریــان خالــص ورود )خــروج(  وجــه نقــد ناشــی 
ازســود ســهام پرداختــی و بازده ســرمایه گذاری ها- 

میلیــون ریــال
)761.426))1.101.855))512.356))84.220)32.039

(11.238((7.129((176((518.245((23.132(مالیات پرداختی- میلیون ریال

جریــان خالــص ورود )خــروج(  وجــه نقــد ناشــی از 
گــذاری- میلیــون ریــال فعالیتهــای ســرمایه 

)26.498)2.080.170)226.090))31.110))120.947)

جریــان خالــص ورود )خــروج(  وجــه نقــد ناشــی از 
فعالیتهــای تأمیــن مالــی- میلیــون ریــال

)1.221.000))200.000))434.519))596.967)-

یقی ل ی   ا ما ر  ر  نا را  رون�� 

رو به  ه وی د س ت نس

سـود ویژه به فـروش
سود ویژه قبل از مالیات

فروش

 
در

/

/

/

بازده ارزش ویژه

بـازده ارزش ویـژه
سـود ویـژه بعد از مـالیات

میانگین حقوق صاحبان سهام

 
در

/

/

/
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کاهش داشته است. نسبت های نقدینگی شرکت به علت سررسید شدن بدهی های بانکی ، 

ی ین نق ا  ت  نس

ار ت  نس

نسبت جاری
دارایی های جاری
بدهی های جاری

 
در

/
نی ت  نس

نسبت آنی
موجودیهای جنسی وسفارشات - دارایی های جاری

بدهی های جاری

 
در

/ /

کاهش یافته است. به علت زیان غیر عملیاتی ایجاد شده در شرکت تولید نیروی آذرخش نسبت مالکانه شرکت 

رمی ا ا  ت  نس

ا ان س ا ق  ت  نس

نسبت حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام

جمع دارایی ها

 
در

/ /

/

ی ب ت  نس

نسبت بدهی
بدهی های جاری و بلند مدت

جمع دارایی ها

 
در

/

/ /

بهره وری نقش مهم و موثری در رشــد تولید و افزایش رقابت پذیری ســازمان ها دارد. شــرکت ســنا طی ســال های گذشــته 
با حضور در مســابقه ملی بهره وری ســعی به ارتقاء خود داشــته اســت. این مسابقه هر ســاله و با هدف تشویق بنگاه های 
کار برگزار می گردد. مهمترین شــاخص هایی که در مســابقه  اقتصــادی بــر افزایــش توان رقابت پذیری در محیط کســب و 
کار، بهره وری ســرمایه و بهره وری کل عوامل( شــاخص هایی  ملــی بهــره وری مورد ارزیابی قرار میگیرند )بهره وری نیروی 
کشــور، بــه تفکیک هر بخش اقتصــادی به صورت ســالیانه هدف  کــه در برنامه ریزی هــای کالن رشــد اقتصادی  هســتند 

گیرند. گذاری شده اند. این شاخص ها طی دوره 5 ساله مورد بررسی و پایش قرار می 

کار ی  ر ری ن ر 

این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر جبران خدمات شاغلین به دست می آید. برخی از صاحب نظران بهره وری به این 
که بابت  کــه به ازای یک واحــد پولی  نســبت، شــاخص رقابت پذیــری نیز می گویند. این شــاخص بدین مفهوم می باشــد 
جبران خدمات پرداخت شــده اســت چه میزان ارزش افزوده در شــرکت ایجاد می شــود. کاهش ســود شرکت، عامل اصلی 

کاهش این شاخص در سال96 نسبت به 95می باشد.

ره ور ب ا  اخ 

ار رهور نیرو  ب

گزارش بوده است. افزایش دوره وصول مطالبات به علت افزایش فروش برق و خدمات جانبی طی سال مورد 

یت ا ا  ت  نس

ا ا ل م دوره و

دوره متوسط وصول مطالبات
حساب های دریافتی تجاری

میانگین فروش روزانه

رو
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ه ری سرما ر 

ک دارایی ثابت بدســت می آید. این شــاخص نشان می دهد که به  این شــاخص از نســبت ارزش افزوده به هزینه اســتهال
که در بنگاه اقتصادی انجام شده چه میزان سود عملیاتی به دست آمده است. کاهش سود  ازای هر یک واحد هزینه ای 

کاهش این شاخص در سال96 نسبت به 95 است. شرکت، عامل اصلی 

سرمایه رهور  ب

ک عوام ری  ر 

کار و سرمایه است و به مفهوم نسبت ستانده به داده  این شاخص نسبت ارزش افزوده بر ترکیب وزنی نهاده های نیروی 
است. در واقع بیانگر متوسط تولید به ازای هر واحد از کل منابع تولید است. شاخص مزبور بیانگر برآیند تحوالت بهره وری 
کاهش این شــاخص در ســال96  نســبت به 95می باشــد. کار و ســرمایه اســت.کاهش ســود شــرکت، عامل اصلی  نیروی 

ام رهور   ب

خ ارز و بدهی های شرکت تولید نیروی آذرخش در پایان سال1396 بود.  کاهش سود سنا در سال 96، افزایش نر *  دلیل 
کاهش یافته است. که شرکت مذکور دارای زیان غیر عملیاتی شده و به تبع آن سود سنا 

گلســتان، تمامی درآمد ســال 1396 خود را در قالب فروش برق در بازار عمده  شــرکت تولید نیروی آذرخش، مالک نیروگاه 
کسب نموده است. فروشی برق و بورس انرژی 

گلســتان در ســال 1396 نســبت به ســال قبل از آن ناچیز بوده و برجســته تریــن علت آن را  افزایــش میــزان فروش نیروگاه 
می توان تصویب قوانین و سیاست های سخت گیرانه وزارت نیرو عنوان نمود. همچنین میزان سود ناخالص سال 1396 
کردن هزینه سوخت و هزینه انتقال برق در شبکه( حدود 7/7 درصد نسبت به سال 1395 افزایش داشته است. کم  )با 

نیــاز روز افــزون نیــروگاه ها بــه نقدینگی برای تأمین هزینه هــای جاری، تعمیرات، تحقق برنامه های گســترش نیروگاه و 
گردیده رقابت در بورس انرژی افزایش  افزایش بازده و ... از یک سو و عدم پرداخت مطالبات آن ها از سوی دیگر موجب 
که وظیفه راهبری و تعیین  کمیته فروش شرکت سنا  کاهش یابد، لذا در  یافته و به تبع آن قیمت ها در این بازار به شدت 

گردید فروش در بورس انرژی در سال 1396 به صورت محدود صورت پذیرد. سیاست های فروش را بر عهده دارد مقرر 

گلســتان را نمایش می دهد، خاطر نشــان می شــود بخشــی از فروش برق  نمــودار زیــر  رونــد فروش ســه ســال اخیر نیروگاه 
نیروگاه در ســال 1394 از طریق قراداد ECA حاصل شــده اســت و علت اختالف  میزان فروش با ســال های بعد نیز فروش 

از طریق این قرارداد است.

م نیروگاه در س��ال  ی  در

رو بر

ن ریال م  میلی مقایسه در

م نیروگاه در سه سال اخیر مقایس��ه در

ال
 ری

ن
یلی

م

ر ازار 

ن ریال میلی

ی ور انر

ن ریال میلی
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در راستای پیاده سازی نظام تعالی سازمانی )EFQM( در سال 95، بر اساس خود ارزیابی صورت گرفته پروژه های بهبود 
گردید، از جمله پروژه های شناســایی شــده تکمیل فرآیند پیاده ســازی سیســتم مدیریت  شــرکت تعریف و اولویت بندی 
گرفته نشان داد تکمیل پروژه پیاده سازی مدیریت فرآیندها در شرکت مستلزم  فرآیندها در شرکت سنا بود. بررسی صورت 
تعیین اســتراتژیهای ســازمان می باشــد. مدیریت استراتژیک، فرآیند بررســی موقعیت فعلی و مسیر آینده سازمان، تنظیم 
اهداف، تدویــن اســتراتژی برای تحقــق و انــدازه گیری نتایــج اهداف بلندمدت ســازمان و انتخاب فعالیتهــای الزم برای 
تحقــق آنهــا در جهــت تجهیــز منابع ســازمان و وحدت بخشــیدن به تالش های ســازمانی برای نیل به اهــداف با توجه به 

امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی است.

را شرکت سنا  ت اس یر ن م ر

که طبق این مدل، برنامه ریزی در  برای تهیه برنامه اســتراتژیک مورد نظر در شــرکت از مدل دیوید اســتفاده شــده اســت 
گیری های کالن ســازمان )شــامل  گرو تعیین جهت  ســه فــاز تدویــن ، اجــرا و ارزیابی تهیه می شــود. تدوین اســتراتژی در 
کننده  چشــم انداز، ارزش ها، مأموریت و اهداف بلند مدت( اســت. همچنین الزم اســت تا عوامل داخلی و خارجی تعیین 
فرصت ها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف ســازمان شناســایی شــوند که در شــرکت سنا هر یک از این عوامل داخلی و 
گیرند )پیش از احداث، احداث، مدیریت  خارجی مطابق با زنجیره ارزش شــرکت در 4رشــته فعالیت مورد بررســی قرار می 
نیــروگاه و بهره بــرداری از نیــروگاه(. تدویــن اســتراتژی های شــرکت ســنا همزمان با شناســایی و تحلیل ذینفعان شــرکت و 

همچنین ابالغ استراتژی های از سمت هلدینگ باالسری و برای یک دوره سه ساله صورت می پذیرد. 

ی را یی اس را رای اس ا
ا  ارز
ی را اس

به روز رسانی چشم انداز ،ماموریت ، اهداف 

بررسی عوامل 
خارجی

ف
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ت

ی
یاب

ارز
ی 

ید
 کل

ی
صها

اخ
ن ش

عیی
و ت

ی 
سای

شنا

ی
اتژ

ستر
ه ا

قش
م ن

سی
تر

ی
رای

اج
ی 

ها
مه 

رنا
ن ب

دوی
ت

بع
منا

ص 
صی

تخ

ی
رای

اج
ی 

تها
ولی

سئ
ن م

عیی
ت

رد
لک

عم
ی 

یاب
ارز

ه و 
سب

حا
م

استراتژیهای ابالغی 
هلدینگ

ارزیابی فعلی:

چشم انداز

ماموریت

اهداف

)SWOT)

)IE)

)QSPM)

انتخاب 
استراتژی های 
جدید سازمان 
و واحدهای 

سازمانی

بررسی عوامل داخلی

                    مدیریت ذینفعان

ی شرکت سنا را رنامه ریزی اس شک  م 

QSPM

ی استرا یریت  م

را در شرکت ت اس یر ن م ر اد سازی  ت  ه  گر ور  اما  ا

- تدوین دستورالعمل مدیریت استراتژیک

گروه تخصصی مدیریت استراتژیک کار  - تشکیل 

- تجزیه تحلیل عوامل داخلی و خارجی شرکت سنا

متغیرهای داخلی: تولید، مالی، مدیریت، منابع انسانی، بازاریابی، توسعه، تکنولوژی، فرهنگی و اجتماعی

متغیرهای خارجی: اقتصادی، سیاسی، قانونی، اجتماعی، فرهنگی، تکنولوژی و محیط رقابتی
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در پــی بازنگری ســاختار اســتراتژیک مادری شــرکت، مدیریت ریســک یکــی از فعالیت های مهم در زنجیره ارزش شــرکت 
شناســایی شــد. همچنیــن در راســتای پیــاده ســازی نظــام تعالــی ســازمانی در ســال 95، تکمیــل فرآیند مدیریت ریســک 
کار شــرکت قــرار گرفــت. بــرای اجرای این مهم در ســال 96 ابتدا ســند خط مشــی ریســک تهیــه و در مرحله بعد  در دســتور 
گردید. دستورالعمل مربوطه، پیاده سازی فرآیند مدیریت ریسک را در دو  دســتورالعمل مرتبط با مدیریت ریســک مصوب 
گروه ریســک و برای دو دســته ریســک های ســازمانی و ریســک های مرتبط با پروژه های سازمان مورد  کار  قالب کمیته و 

بررسی قرار می دهد.

ت ر سازمان یر ن م ر

ع مدیریت ریسک و ارزیابی ریسک ها از قالب رشته فعالیت های تخصصی  با توجه به ضرورت نگرش تخصصی به موضو
گروه بندی رشــته فعالیت های تخصصی، فرآیند مدیریت ریســک را در مراحل شناســـایی،  کمیته ریســک با   در شــرکت، 

ح زیر انجام خواهدداد.  کنترل و نظـارت بر فرآیند مدیریت ریسک به شر ارزیابی، پاسخ دهی و 

گروه  به منظور ایجاد الگوی واحد و همسان برای ارزیابی و مدیریت ریسک شرکت، ریسک های معمول در شرکت، در دو 
ریســک های داخلی )Internal Risk( و ریســک های خارجی )محیطی( )External Risk(، شــامل 20 عنوان ریســک به 

ح  نمودار درختی صفحه بعد شناسایی و تعریف شده اند. شر

گروه ریسک کار 

گروه ریسک کار 

گروه ریسک کار 

گروه ریسک کار 

کمیته ریسک

کمیته ریسک

دبیرکمیته وکار 
گروه ریسک

ار زیر انجا م شود ه   ور  ه  ت ر  یر ن م ر

شناسایی اولیه ریسک ها

ع و اثرات ریسک و طبقه بندی ریسک ها تخمین اولیه احتمال وقو

تدوین / بروز رسانی شاخص های هشدار دهی

برنامه ریزی اولیه پاسخ دهی به ریسک ها و تعیین شاخص های ارزیابی 
عملکرد برنامه پاسخ

مصوب سازی ریسک های شناسایی شده، شاخص های هشدار دهی 
برنامه ریزی پاسخ وشاخص های ارزیابی عملکرد برنامه پاسخ

برگزاری جلسات ماهیانه بررسی مجدد ریسک های شناسایی شده و 
شناسایی، طبقه بندی و پاسخ دهی به ریسک های جدید

گزارشی از اقدامات به عمل در  زمینه مدیریت ریسک بر اساس  تهیه 
شاخص های ارزیابی عملکرد برنامه های پاسخ دهی به ریسک

ی
ریز

مه 
رنا

و ب
ن 

دوی
ت

ت
ظار

ن
ی

گیر
ش 

زار
گ

یریت ریس م

ر های سازمان ت ر  یر م

کاربردی در شرکت سنا در سال گذشته صورت پذیرفت  از دیگر اقداماتی که درجهت پیاده سازی سیستم مدیریت ریسک 
تحلیــل ریســک پــروژه نیــروگاه 25 مگاواتی بادی خواف با هدف تعیین ریســک های پروژه و یافتن پاســخ های مناســب 
ح  کل طر جهت جلوگیری از تحقق ریسک های شناسایی شده و بهبود عملکرد این پروژه است. در این خصوص ریسک 
گرفت. اصلی ترین  کمیته اصلی مدیریت ریســک جامع بنیاد قرار  مذکور معادل 52 درصد محاســبه و مورد تأیید اعضای 

ریسک های شناسایی شده برای پروژه مذکور عبارتند از:

•   ریسک اعتبار مالی

خ ارز •   ریسک نوسانات نر

•   ریسک قانونی، حقوقی و قراردادی

•   ریسک عملیاتی

ست ریس ساختار 

ل  ارر های دا ر های 
م

ادی ر ا
اری ماع اع ر های ا

راردادی انون   و  اس    س

ریسک هزینه مالی  ریسک فرهنگی و 
اجتماعی 

ریسک نوسانات 
خ ارز نر

ریسک اعتبار اسمی

ریسک نوسانات 
قیمت سهام 

ریسک سیاسی 
 

خ تورم  ریسک نر ریسک ذی نفعان 

ریسک بازار  ریسک  حقوقی، 
قانونی و قراردادی

رار های ما  ر های اس

ریسک استراتژی داخلی ریسک اعتبار مالی 

ریسک نقدینگی

ر های
رای ا  ا  عمل

ریسک های عملیاتی

کاال و بکارگیری  ریسک تأمین 
کنندگان تأمین 

ریسک فناوری

ریسک نظارتی

ریسک تأمین و توسعه 
منابع انسانی 

ریسک تأمین و توسعه 
نیروهای مدیریتی 

   ریسک استراتژی های خارجی
 )نا همسوئی / نا هماهنگی  اقدامات 

با  استراتژی های خارجی(
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گذشته یافته  اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع استراتژیک، جایگاهی به مراتب واالتر از 
که در تفکر سازمانی پیشرفته از انسان به عنوان مهمترین منبع و دارایی برای سازمان یاد می شود، از این  است تا جایی 
گردد. بدین منظور شــرکت ســنا همواره  کارکردی حیاتی تلقی می  جهت مدیریت منابع انســانی برای ســازمان ها به مثابه 
تــالش نمــوده توســعه منابــع انســانی را در اولویت اهــداف و برنامه هــای خود قرار دهــد. در ادامه به برخــی از فعالیت های 

گرفته در این زمینه در سال 96 اشاره می گردد: توسعه ای صورت 
کارکنا  ت  ا سنج ر

کارکنان ارزشــمندترین ســرمایه هر ســازمان محسوب شده و تحقق سطوح باالیی از رضایت و تعهد سازمانی  از آنجایی که 
کارکنان، زمینه ساز موفقیت در ارائه خدمات و دستیابی به اهداف فردی، سازمانی و ملی است. جهت تحقق این  تمامی 
ح سنجش  مهم، شــرکت ســنا با هدف ارتقاء و بهبود حوزه های مرتبط با سیســتم های منابع انسانی، اقدام به برگزاری طر

که در آن ابعاد مختلف رضایت شغلی بررسی می گردد. کارکنان از سال 95 نموده است  رضایت 

نان ار  ی  ر س��ن  بن ن

اهمیت عامل انسانی و نقش منحصر به فرد آن به منزله یک منبع استراتژیک، جایگاهی به

ه مناب انسانی س

اطالع رسانی

گاهی از استراتژی آ

احساس افتخار

آموزش و توسعه

مدیر میانی)ما فوق مستقیم(

کار  گونی شرایط محیط  گونا

ایمنی سالمت

کانال های ارتباطی

رهبری سازمان

کار تیمی ارتباطات اثر بخش، همکاران و 

تسهیالت رفاهی

مدیریت عملکرد

انگیزش

فرصت های برابر

جانشین پروری

حقوق و مزایا

امنیت شغلی

قدردانی و تشویق

کار راهه

ت
بی

ل
 م

در

نان  ار ایت  ر ی  میان

/ در س���ال  : 

نان ار ایت  ر ی  میان

/ در س���ال  : 

ا  ت  ر در  گام د ادا   ن ا  اد سازی  ن و  

از آنجایی که اســتقرار نظام پیشــنهادات از جمله الزامات ســازمان ها جهت حرکت در مســیر سرآمدی و دریافت جایزه ملی 
کارکنان در فرآیندهای ســازمان است، شرکت سنا پس از  طراحی، تدوین و  تعالی ســازمانی و جلب مشــارکت فکری تمامی 
ح زیر است : اســتقرار این سیســتم در ســال 1395  به اجرای آن در ســال 1396  پرداخت که نتایج آماری اجرای آن به شــر

همانگونه که در نمودار فوق مشــاهده می شــود میانگین رضایت نســبی 77 درصد اســت، که نســبت به نظر سنجی سال 
گاهی از استراتژی، احساس  گذشــته 2 درصد رشــد داشته اســت. ضمن آن که  باال بودن میزان شاخصهای اطالع رسانی،آ
کارکنان نســبت موقعیت و جایــگاه فعلی و  کارکنــان به شــرکت ســنا به عنوان نشــانه ای از  شــناخت  و تعلق خاطر  افتخــار 
کانال های ارتباطی،  گاهی از اســتراتژی ها،  اهداف آن تلقی می گردد . )الزم به ذکر اســت شــاخص های اطالع رســانی، آ

انگیزش و امنیت شغلی بر اساس الزامات EFQM در پرسشنامه سال 96 اضافه شده است(

45

ررس  ادا  ن اد 
ه کم ش در 

کارکنا  ادا  ن سرانه 
درسا 

ه  یر ادا  ن اد 
ش

ه  یر ادا   ن در 
ش

ج از شــرکت  الزم بــه ذکــر اســت بــر اســاس پیش زمینه های فراهم شــده در ســایت شــرکت حــدود 40% پیشــنهادات از خار
گرفتند. از  کمیته پیشــنهادات، پیشــنهاد دهندگان مورد تقدیر و تشــکر قرار  که بر اســاس بررســی  گردیده اســت.  دریافت 

جمله برترین پیشنهادهای ارائه شده در سال 96 عبارتند از :

گیری 6 سال مالیات بر ارزش افزوده بیمه درمان تکمیلی بر اساس حکم دیوان عدالت اداری  - باز پس 

- استفاده از معافیت حق بیمه درمانی در مالیات بر حقوق 

- تجهیز جعبه کمک های اولیه، ارسال پیام کوتاه به سهامداران، ثبت شماره تماس مستقیم امور سهام در سایت شرکت و ... 
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موزش ساالنه   رنامه  رای  ا

در ادامه مســیر برنامه ریزی شــده در ســال های گذشــته فرآیند نیازســنجی، برنامه ریزی و اجرای آموزشــی در سال1396  
ح جدول زیر صورت پذیرفت : کارکنان شرکت به شر برای تمامی 

95

96

ک ساعت سا م 
و موزش م

موزش  ساعت سرانه 
و م

ک ساعت  م 
موزش م

موزش  ساعت سرانه 
م

موزش م  در 
ش

که مشاهده می شود سرانه آموزش شرکت در سال 96 نسبت به سال 95 بهبود داشته است. همانطور 

کارکنا   مت  ا س رنامه  رای  ا

کارکنان شرکت  کارکنان  همچون ســنوات گذشــته و در راســتای پایش و حفظ سالمت  در ســال 96 برنامه پایش ســالمت 
کارکنان پس از انجام ویزیت و مشــاوره  کلیــه  طــی دو مرحلــه صــورت پذیرفــت. مطابق هماهنگی های صــورت پذیرفته 
کــز مربوطه معرفی شــدند و در مرحله بعدی  توســط دکتــر متخصــص جهت انجام آزمایشــات تکمیلی و تشــخیصی به مرا

اقدامات تجویزی و درمانی بر اساس نتایج بدست آمده، صورت پذیرفت.

ا عملکرد  ا ارز رای ن ا

سیســتم ارزیابی عملکرد پی ریزی شــده در شــرکت همانند ســال های گذشــته و با هدف کنترل، نظارت و بهبود عملکرد 
کارکنان و مدیران صورت  گردیده و پیگیری های الزم جهت ارائه بازخورد به  کارکنان در شش ماهه اول و دوم سال اجرا 

پذیرفته است. 

نان ار رد  ل یابی  را ار ی�� ن میان

در
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ا  ا س ر اد از  ای اس مزا

•   اطالع از ارزش هر سهم سنا

کدال  گزارش مالی منتشر شده در  •   اطالع از 

•   اطالع از آدرس، تلفن و ایمیل امور سهام سنا

•   دریافــت اطالعــات مربــوط بــه جزئیــات ســهام ســهامداران همچــون: تعــداد ســهام، میــزان ســود دریافتــی، مانــده 
گــزارش قهــری و ... گــزارش نقــل و انتقــاالت،  گــزارش وکالتــی،  گــزارش پذیــره نویســی،  مطالبــات، 

•   دریافت اخبار و اطالعیه های شرکت سنا مرتبط با سهامداران 

•   ارسال پیام سهامدار به مسئول پرتال

از جملــه مهمتریــن ذی نفعــان شــرکت ســنا ســهامداران آن هســتند. ارتبــاط بیــن شــرکت و ســهامداران بــه خصــوص در 
شرکت های سهامی عام از اهمیت باالیی برخوردار است. سیستم پرتال سهامداران تعاملی دوسویه و مستقیم بین شرکت 
و سهامداران بوجود می آورد که افزون بر سهولت عملیات و فراغت از زمان و مکان در دسترسی به اطالعات مورد نیاز خود 
گذشته شرکت سنا همانند سال  برای سهامدار، کاهش قابل توجه هزینه را نیز به همراه می آورد. در همین راستا در سال 

95 اقدام به بروز رسانی اطالعات خود و اطالع رسانی به سهامداران از طریق پرتال سهام نموده است. 

سهامداران گرامی می توانند برای دسترسی به پرتال سهام به تارنمای اینترنتی به آدرس ذیر مراجعه نمایید.

www. s.sanainvest.com/sanaportal

ا  ال س پر

گرفته می شــود و تالشــی اســت  کار  کیفی در یک ســازمان به  کار به منظور برقراری و حفظ فضای   نظام آراســتگی محیط 
کــه بایــد در تمامــی بخش هــای یك ســازمان و با مشــارکت همه افــراد آن تحقق یابد. برای این منظور در ســال گذشــته 2 
گردید. نتایج نشان دهنده بهبود  کار در شرکت اجرا  دوره زنگ آراستگی و 2 دوره ممیزی سراسری نظام آراستگی محیط 
گذشته و حرکت به سمت تبدیل نگرش  کار طی 3 سال  عملکرد سازمان در رعایت اصول پنجگانه نظام آراستگی محیط 

کارکنان است. آراستگی به عنوان فرهنگ سازمانی 

و  ا  ه در سا �� ا برگزار  ن نتایج 

ار در ی  ی  م راست ا  یز ن را م مقایس��ه ن
لی ه ا ی   ه اول و دو سال  به  �� ما

S1

/ / //

S2 S3

/ /

/

/

/

/

S4 S5

ه اول سال    ما

ه دو سال    ما

ار ی  ی م راست ا  ن
ا
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شــرکت ســنا در ادامــه حرکــت خــود در راســتای تعالی سیســتم های مدیریتــی 
گام درفرآینــد ارزیابــی تعالــی ســازمانی بــر  و عملکــردی خــود، از ســال 1390 
مبنــای مــدل EFQM  ارائــه شــده توســط ســازمان مدیریــت صنعتــی نهــاده 
گرفتــه و رویکردهــا  اســت. ایــن الگــو تمامــی زوایــای ســازمان هــا را در نظــر 

ــد.  ــرار می ده ــی ق ــورد ارزیاب ــوازن م ــورت مت ــج را به ص و نتای

شــرکت ســنا با شرکت در فرآیند جایزه ملی تعالی ســازمانی بعد از دریافت 
گواهی تعهد به تعالی در ســال 1390 موفق به اخذ تقدیرنامه یک ســتاره 
از چهاردهمیــن دوره اعطــای جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی در ســال 95  

گردیده است.

گرفتــه در ســال 95 مجموعــه  ارزیابــی هــای صــورت  بــر مبنــای خــود 
گردیــد.  بنــدی  اولویــت  و  اســتخراج  شــرکت  بهبــود  پروژه هــای 
ــروژه هــای بهبــود شناســایی شــده در  برنامه ریــزی الزم جهــت تکمیــل پ
ســازمان در ســال هــای 96 و 97 صــورت پذیرفــت. همچنیــن مقدمــات 
الزم جهــت شــرکت در فرآینــد جایــزه تعالــی ســازمانی در ســال 97 بــا هــدف 

کســب تقدیرنامــه دو  ســتاره در حــال انجــام اســت. گــذاری 

مانی ی سا ا
ود از ر های  ام

ر
ت  و ا

ر
کم ی  ن زمان

97/تکمیل پیاده سازی مدیریت ریسک

کارکنان کارکنان و تحلیل نتایج نظرسنجی از  96تهیه دستورالعمل نظرسنجی از 

ح اجرایی مصوب  97/انجام پروژه توسعه رهبری مطابق طر

96/یکپارچه سازی نظام آموزشی شرکت با آموزش های درون سازمانی

 CRM 96/پروژه مدیریت ارتباط با مشتریان

کارکنان 96/ایجاد سیستم پیشنهادات در راستای پشتیبانی از ایده ها و نوآوریهای 

96/تهیه دستورالعمل نظرسنجی از جامعه و تحلیل نتایج نظرسنجی از جامعه 

96/طراحی فرآیند و بهبود  سایت اینترنتی و درگاه های ارتباطی شرکت

96تکمیل پروژه مدیریت ذی نفعان 

97تکمیل پروژه مدیریت فرآیندها  )*(

* تکمیــل پــروژه مدیریــت فرآیندهــا در دو فــاز پیــاده ســازی مدیریــت اســتراتژیک بعنــوان پیــش نیــاز و پیاده ســازی مدیریــت 
فرآیندهــا در ســال 97 بــر نامــه ریزی شــده اســت.
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کــه ســازمان ها اثــر فعالیــت هــای خــود را بــر جامعــه از جنبه هــای مختلــف اقتصــادی، اجتماعــی  افــراد جامعــه انتظــار دارنــد 
و زیســت محیطــی بــه طــور شــفاف بیــان کنند.بدیــن منظــور شــرکت ســنا اقــدام بــه بررســی و تحلیــل عوامــل زیســت محیطی 
و اجتماعــی در مجموعــه خــود نمــوده اســت؛ تــا بــا برنامــه ریــزی مناســب بتوانــد بــا ایجــاد نقشــی موثــر در شــکوفایی جامعــه 
و حفاظــت از محیــط زیســت، خــود را در ایــن عرصــه نیــز ممتــاز و پیشــرو نمایــد. از اینــرو مجموعــه اقدامــات زیــر در شــرکت 

ســنا صــورت می پذیــرد: 

گزارش ا  ا شا های  ر  ان

شــاخص های اصلــی در حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی شــامل ســه دســته شــاخص هــای اجتماعــی، اقتصــادی و محیــط 
کــه جهــت بررســی ایــن شــاخص هــا،  متغیرهایــی چــون همــکاری بــا نهادهــای علمــی در منطقــه، ایمنــی  زیســتی هســتند. 

گیرنــد. کمــک بــه اقتصــاد منطقــه و میــزان آالینــده هــای تولیــدی مــورد بررســی و پایــش قــرار مــی  کار، میــزان  محیــط 

یی ا دان دی   اد با

باد لی  نیروگاه  ی  ل ا  ��اد  ار با ن  

باد لی  نیروگاه  ار  ی  ن��ی م ای

ت را یانه    اد انسانی سا مار 

یانه    اد انسانی سا مار 

ی ا ت ا ا  یت  مس

اد
اد

باد لی  نیروگاه  قه  ��اد من   به اقت

ال مستقی ت میزان ا

یر مستقی ال  ت میزان ا

ر
ن

قه ما ا من ا و خ می ق

ال
 ری

ن
یلی

م

 م
تر

م

گر
ل 

ی

یست  متر م ی  ی به م تی خرو ن ی پسا    

یل گر ه   ت  یا تی با ن ا  ای میزان 

یل گر ت   یر قاب برگ تی  ن ا  ای میزان 

باد لی  نیروگاه  ی  ��ا  ه ین
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88%88%شهرت و تصویر سازمان1

100%75%ارزش محصول و خدمات2

88%100%فروش/تحویل محصوالت و خدمات3

75%75%خدمات و پشتیبانی مشتریان4

100%100%روابط و تعامل فعال با مشتریان5

100%100%وفاداری و تعلق مشتریان6                                     

%%میانگین

نامهرد رس سا سا سواال 
را سنا م رداری   ر  وس شرکت  ه ش  ما ارا ا  ه  ا در را ر ت م ا ای سنج ر ن

67%66%شهرت و تصویر سازمان1

75%75%ارزش محصول و خدمات2

88%78%فروش/تحویل محصوالت و خدمات3

75%81%روابط و تعامل فعال با مشتریان4

82%69%مسئولیت اجتماعی5

%%میانگین

نامهرد رس سا سا سواال 

ا مر ی ن ر سنج از  نامه  ن رس ه 

گرفتــه در زمینــه مســئولیت های اجتماعــی از طریــق نظرســنجی مــورد اندازه گیــری قــرار  اثــر بخشــی رویکردهــای بــکار 
می گیــرد. بنابرایــن پرسشــنامه نظرســنجی از جامعــه، ســهامدران و مشــتریان طراحــی و بــه صــورت ســالیانه در اختیــار 
نهادهــا و ســازمانهای مربوطــه قــرار می گیــرد. همچنیــن نظرســنجی مربــوط بــه جامعــه از طریــق وب ســایت شــرکت نیــز در 

دســترس عمــوم اســت.

وس شرکت سنا ه ش  ما ارا ا  ه  ا در را ر ت م ا ای سنج ر ن

نامهرد رس ساسا سواال 

کیفیت و نحوه رسیدگی به امورمربوط به سهامداران توسط 1 تا چه حد از 
88/89%84/09%امور سهام رضایت دارید ؟

میزان رضایت شما از سرعت رسیدگی در فعالیت های اداری مرتبط با 2
86/11%84/09%سهامداران توسط امور سهام چگونه است ؟

ع شرکت سرمایه 3 میزان رضایت شما از نحوه احترام و تکریم ارباب رجو
88/89%89/58%گذاری نیروگاهی ایران چگونه است ؟

گذاری نیروگاهی ایران 4 تا چه حد از نحوه اطالع رسانی شرکت سرمایه 
67/5%75%رضایت دارید ؟

83/33%81/81%میزان رضایت شما از پرداخت به موقع سود چگونه بوده است ؟5

کیفیت برگزاری مجمع چگونه بوده است ؟6 77/5%91/66%میزان رضایت شما از 

گزارشات ارائه شده در مجمع 7 ع  کیفیت، دقت و نو میزان رضایت شما از 
77/5%84/09%چگونه بوده است ؟

%میانگین /% /

ارا ام رسنج از س ای ن ن

ه ام ی ا  ر سن ن

رعایت ارزش های اخالقی/ سازمان اخالق گرا، قانون مدار

گذاری بر اقتصاد )محلی، ملی و...(پیامدهای اجتماعی تاثیر 

تالش برای رعایت عدالت و ایجاد فرصت های برابر

کار و چرخه عمر محصول پیامدهای محیط 

احترام به حق مردم نسل های آینده

شهروند مسئولیت پذیر.پاسخگو و خدمتگذار مردم

کشور رعایت منافع ملی و اعتالی شأن و اقتدار 

جایگاه مناسب افکار عمومی

شفافیت و  پاسخگوی

حمایت از بنیاد های خیریه و سازمان های مردم نهاد )سمن(

پیامد های زیست محیطی

��اه رمان دگان  ه  ز نان به  ار ا  ا   ا

باد ر خر  باد و  لی  رستان   رو  ی در منا م م ا   ی بسته 

صد
در
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گلســتان اســت.  گذار و مجری پروژه نیروگاه 1500 مگاواتی ســیکل ترکیبی علی آباد  شــرکت تولید نیروی آذرخش ســرمایه 
که با مشــارکت شــرکت های ســنا و مپنا تأسیس شده اســت. شرکت تولید نیروی آذرخش با ســرمایه اولیه ده میلیون ریال 
گذاری نیروگاهی ایران ســنا به میزان 99/98 درصد کل ســهام و شــرکت های نیروترانس و  و با مشــارکت شــرکت ســرمایه 
گازی  گلستان مشتمل بر 6 واحد  سرمایه گذاری صنایع برق و آب صبا و با هدف احداث و بهره برداری از نیروگاه علی آباد 
ع 972 مگاوات تأســیس و در تاریخ 1384/02/17 تحت شــماره 245281 در اداره ثبت  162 مگاواتــی بــه ظرفیــت مجمو
شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. در تاریخ 1384/06/23، چهل درصد از سهم شرکت سنا در شرکت 

گردید.  آذرخش به شرکت مپنا منتقل 

آدرس دفتر : دفتر مرکزی شرکت سنا، طبقه سوم

ن ا  یر عام س  ر م

سینی ا  ر سی  سی 

مدیر عامل شرکت تولید نیروی آذرخش

رخ ی نیرو  ت  ر

از ا

گازی )V94.2( به ظرفیت 972 مگاوات  •   6 واحد 

گذاری )فاز اول(، 344 میلیون یورو •   میزان سرمایه 

•   تاریخ بهره برداری، 1389 

•   ارتقا واحدهای 1 و 2 به MAP2B با افزایش ظرفیت  21 مگاوات به هر واحد )ظرفیت نیروگاه از 972  به 1014 مگاوات 
رسیده است(

ه وس ر     - از د

•   احداث 3 واحد بخار 160 مگاواتی به ظرفیت 480 مگاوات

•   تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی

گذاری فاز دوم، 400 میلیون یورو •   برآورد هزینه سرمایه 

ارا ام اس ااد س ادر س و ر ل م ه  ل سرما م

1.223.801.99959/991.223.802شرکت سنا 

816.003.99940/00816.004شرکت مپنا 

204.0020/01204شرکت مولد نیروی خرم آباد

مجمو

ارا ام رک س ه   سرما

نیروگاه ا  م
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ه روخته  ان  ار  مق

ه نیروگاه در پنج سال اخیر � روخته  ان  ار  مقایس�ه مق

رهبردار نیروگاه در پنج سال اخیر ری ب مقایس��ه 

ره بردار ری ب

ر ن سا ا گا در  ر و ن ه  ا م

که از سال 1394 به بعد و همزمان با مشارکت نیروگاه در بازار برق، معیار مقایسه توان، تولید نیروگاه  خاطر نشان می شود 
در نقطه مرجع شبکه )هاب( است. 

ر ن سا ا گا در  ر رداری ن ر  ر  ه  ا م

کشــور، قابلیت تولید  گازی  در ســال 1396 با توجه به راندمان مناســب نیروگاه علی آباد در مقایســه با ســایر نیروگاه های 
گذشته افزایش قابل توجه داشته است و ضریب بهره برداری از 33 درصد در سال 95 به  نیروگاه علی آباد نسبت به سال 

37 درصد در سال 96 رسیده است.

ت
سا

 
 وا

ا
م

در

گاز ت  م    ن ان  رارداد   -

خ 96/12/28 در رابطــه با تمدید  بــا توجــه بــه مصوبــه اخیر هیــأت محترم دولت بــه شــماره 169475/ت 55164 هـ مــور
مــدت زمانهــای تعیین شــده در آئین نامه اجرایی مــاده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشــور، 
که بیش از 25 درصد بدهی حال شــده خود  زمان پرداخت بدهی حال شــده به بانک صنعت و معدن برای شــرکت هایی 
را تا پایان اســفند 96 پرداخت نموده باشــند، تا تاریخ 97/06/31 تمدید شــده اســت. همچنین طبق مفاد بند "و" تبصره 
کشــور در خصوص امکان تهاتر مطالبات قطعی شــرکت ها از دولت با بدهی به بانک ها،  کل  5 قانون بودجه ســال 1397 
شــرایط برای تهاتر بدهی باقیمانده شــرکت بابت تسهیالت ارزی پروژه احداث نیروگاه از منابع حساب ذخیره ارزی فراهم 
کنون به بانک ها ابالغ نشده و این شرکت منتظر ابالغ جهت  شده است. دستورالعمل اجرایی نحوه اقدام در این رابطه تا
اقدامات بعدی اســت. در این رابطه مکاتبات الزم با بانک صنعت و معدن، شــرکت توانیر و شــرکت مدیریت شــبکه برق 

ع در دست پیگیری است. کشور جهت اعالم میزان بدهی و مطالبات و انجام تهاتر در موعد قانونی انجام شده و موضو

ار ه   وس  -

ا  رارداد  م  - -

کاهش بهای  گردید. با توجه به  در ســال 1393 قرارداد بیع متقابل با ســازمان توســعه برق ایران امضاء و به شــرکت ابالغ 
نفت و لزوم بازنگری در مفاد قرارداد، پیگیری های الزم از شرکت توانیر و شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
جهت اصالح و بازنگری قرارداد به عمل آمد. در حال حاضر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی از امضای الحاقیه قرارداد 

ع در دست پیگیری است. کند. با توجه به اهمیت این قرارداد موضو گاز خودداری می  متناسب با قیمت روز نفت و 

نا ا شرکت م ار  ه   وس رارداد   - -

ح ذیل انجام شده است: جهت عقد قرارداد توسعه بخش بخار با شرکت مپنا اقدامات به شر

•   برگزاری جلسات قراردادی و تدوین پیش نویس متن قرارداد شامل شرایط عمومی و خصوصی.

کرات و جلسات متعدد. کار توسط پیمانکار و مذا •   تهیه و ارسال محدوده 

کن از هلر به ACC و تغییرات متناظر با آن. •   اصالح سیستم خنک 

کار پیمانکار. •   انجام بعضی اصالحات با توجه به شرایط روز در محدوده 

در حال حاضر قیمت اولیه قرارداد با شرکت مپنا نهایی و همچنین مشخصات فنی و متن قرارداد نیز در حال نهایی شدن است.

ان از  ا مورد ن ن ار  م - م -

کارشناسی جهت پذیرش عاملیت بانک با توجه به  •   تکمیل مدارک مورد نیاز بانک صنعت و معدن و برگزاری جلسات 
تغییرات فوق در حال انجام است.

•   پیگیری اخذ عاملیت سایر بانک ها 

رد ل ه  خ
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ت م ا ز ا - انجا م -

گلستان  کل استان  قرارداد انجام مطالعات زیست محیطی با شرکت مشاور دارای صالحیت به امضا رسید و تأییدیه اداره 
ح توسعه  گردید. جلسه بررسی شرایط زیست محیطی طر کشــور اخذ  جهت ارســال به ســازمان حفاظت محیط زیست کل 
کارهای نهایی در این  بخش بخار در دفتر معاونت ســازمان محیط زیســت تشــکیل و تأییدیه این دفتر اخذ شــده اســت. 

زمینه مانند ارائه تعهدنامه محضری در رابطه با رعایت موازین زیست محیطی در دست انجام است.

EPC مانکار ا  گا  ر ا ن رارداد ا مه  ا  -

پیرو امضای صورتجلسه تحویل دائم نیروگاه علی آباد با شرکت توسعه 1 مپنا در سال 1395، آن شرکت نسبت به تحویل 
و ترک نیروگاه اقدام و متعاقب آن صورت حســاب های قطعی بخش های مختلف قرارداد را در ســال 1396 صادر و موارد 
گردید. با برگزاری جلسات الزم ، صورت حساب های  جهت بررسی نهایی توسط مشاور پروژه به شرکت قدس نیرو ارسال 
که بستن حسابهای مالی ، اخذ  کار  گردید . مرحله نهایی  کتبا به پیمانکار اعالم و ابالغ  قطعی پیمانکار نهایی و تأیید آنها 

کار می باشد در دست انجام می باشد . مفاصای تأمین اجتماعی و غیره جهت خاتمه 

گا ر رداری ن ر  رارداد   -

کنسرســیوم متشــکل از شــرکت بهره بــرداری و تعمیــرات ســنا و شــرکت  جهــت بهره بــرداری نیــروگاه موافقــت نامــه ای بــا 
بهره بــرداری و تعمیراتــی مپنــا بــه امضا رســید. پیرو امضــای موافقت نامه قــرارداد الزم با کنسرســیوم تنظیم و بــا برگزاری 
گردیــد و در حال حاضــر بهره برداری نیروگاه توســط شــرکت بهره برداری و  جلســات فشــرده و متعــدد نهایــی، امضــا و ابالغ 
تعمیرات ســنا و با حمایت و پشــتیبانی شــرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا در قالب کنسرســیوم در دســت انجام اســت. با 

کنسرسیوم مورد تأیید است.  کنسرسیوم ادامه بهره برداری، نگهداری و تعمیرات با  توجه به رضایت نسبی از  عملکرد 

گا ر های    ن ا را اساس  م  -

کار معادل آنها به بیش از 33.000 ســاعت و همچنین  کارکرد واحدهای شــماره 1 و 2 نیروگاه و رســیدن ســاعت  با توجه به 
تعداد روشن و خاموش )Start/Stop( شدن واحدها، طبق دستور العمل سازنده توربین، الزم است کار تعمیرات و بازسازی 
توربین و سایر تجهیزات جانبی انجام شود. در سال 1395 اقدامات اولیه الزم مانند تجهیز نیروگاه به امکانات الزم برای 
انجام تعمیرات آغاز و خرید و ساخت امکانات، تجهیزات و ابزار آالت مورد نیاز شروع شد. در این رابطه پیگیری و اقدامات 
کانکس و... انجام  کانتینر و  ک،  کچر، خرید و نصب جرثقیل ســقفی 25 تن و خرید لیفترا الزم در خصوص ســاخت اســترا
شد. به منظور خرید تجهیزات قطعات یدکی مورد نیاز و اجرای تعمیرات اساسی نیز بررسی شرکت های دارای صالحیت با 
گرفته و جلسات حضوری انجام و با توجه به سوابق و تجربه شرکت مپنا به عنوان تنها شرکت سازنده  بازدیدهای صورت 
گرفت. همچنیــن در خصوص امکان  کشــور، به عنوان مهمترین فروشــنده قطعات مــورد توجه قرار  تجهیــرات نیروگاهی 
کرات و مکاتبات متعدد انجام شد. ارتقای توربین گاز نیروگاه در مرحله تعمیرات اساسی، با شرکت مپنا و زیمنس آلمان مذا
در نهایــت بــا توجــه بــه اقدامات انجام شــده و تأییــدات اخذ شــده از هیئت مدیره شــرکت و همچنین ســهامداران اصلی، 
کــرات قــراردادی به صورت فشــرده با شــرکت مپنــا انجام و در مورد انجام تعمیرات اساســی و ارتقــای واحدهای گازی  مذا
کار تعمیرات اساســی و ارتقا در پاییز  گرفته و قرارداد مربوطه امضا و  نیروگاه به)MAP2B )MGT70 -3 مورد موافقت قرار 

و در محدوده زمانی عدم نیاز شبکه به برق و حداقل بودن بهای برق آغاز شد. 
کار تعمیــرات اساســی و ارتقــای واحــد اول در تاریــخ 96/08/15 شــروع و علیرغــم مشــکالت فــراوان طبق برنامــه در تاریخ 
96/10/15 بــه اتمــام رســیده و واحــد در تاریــخ 96/10/15 پــس از انجــام مراحل مختلــف راه اندازی و در ســاعت 18:00 با 
شبکه برق سراسری سنکرون و در اختیار دیسپاچینگ ملی قرار گرفت. ظرفیت واحد پس از ارتقا به 183 مگاوات رسیده و 

کنون  راندمان نیز از 34.4 درصد به 36 درصد افزایش یافته است. بهره برداری از واحد 1 طبق نظر مدیریت شبکه برق تا
گویای آن است که میزان تولید واحد های ارتقا یافته بیشتر از میزان پیش  بدون مشــکل انجام شــده اســت. نتایج عملی 
بینــی شــده در قــرارداد )21 مگاوات در شــرایط ایزو( افزایش داشــته اســت. در رابطه بــا واحد 2 نیروگاه، بــه دلیل تأخیر در 
گردید و  رســیدن اســتاتور ارتقا یافته به نیروگاه به دلیل شــرایط جوی نامســاعد، عملیات اجرایی در تاریخ 96/11/18 آغاز 

طبق برنامه در تاریخ 97/02/23 آماده بهره برداری شد. 

ک واز  ا   ار  - ان

پیرو اقدامات انجام شده در رابطه با انبار نیروگاه و شمارش، آمارگیری و نظم و ترتیب اعمال شده در این رابطه، عملیات 
گردانی در موعد مقرر در نیروگاه صورت پذیرفت.  انبار 

گا ر ت ن  -

گــذاری پســت به شــرکت برق منطقه ای، مطابــق تعهدات قرارداد مذکــور، تکمیل مدارک و تحویــل لوازم یدکی  پــس از وا
و ســایر اقدامــات مــورد نیــاز برق منطقه ای مازندران به انجام رســیده اســت و تحویل دائم پســت نیز انجام شــده اســت. 
گذاری پســت  گردید. پیرو وا گذار  کامل از بهمن 95 به شــرکت برق منطقه ای وا همچنین بهره برداری پســت نیز به طور 
کیلوولــت بالفصــل نیروگاه، پیگیری جهت پرداخت مبلغ توافق شــده و منظور نمودن در حســابهای فیمابین انجام   230
گردید و مبلغ 240 میلیارد ریال در ســال 96 از این بابت به صورت اســناد خزانه اســالمی از ســوی توانیر به شرکت پرداخت 
شــد. تســویه قرارداد بهره برداری پســت نیز که تا بهمن 1395 بر عهده شرکت بوده است در دست پیگیری و انجام است. 
کار بهره برداری تا بهمن 95  در این رابطه قرارداد بهره برداری و نگهداری از پســت با شــرکت برق منطقه ای امضا شــده و 
طبق قرارداد انجام شــده اســت. صورت حســابهای مربوطه صادر و نهایی شده و شرکت پیگیر دریافت مطالبات و خاتمه 

قرارداد می باشد.

ا ن ما ر  -

خ 1394/07/01 هیأت حــل اختالف مالیاتی،  بــا توجــه بــه پیگیری های به عمل آمده، بر اســاس رای شــماره 11073 مــور
شــرکت از تاریــخ بهره بــرداری نیــروگاه )89/12/23( بــه مــدت 10 ســال مشــمول معافیــت مــاده 132 قانــون مالیات های 
گرفته است. با  کلیه پرونده های مالیاتی شرکت از سال 1388 تا 1393 مورد بازبینی قرار  مستقیم شده و بر همین اساس 
گرفته پرونده های مالیاتی شرکت در سال های 89، 90، 91، 92 ،93 و 94 تعیین تکلیف و نهایی  پیگیری های صورت 
گلســتان با مطالبات  گرفته بدهی مالیاتی شــرکت بــه اداره دارایی علی آباد  شــد و بــه منظــور پرداخــت آن با توافق صورت 
از توانیــر تهاتــر گردیــد. همچنیــن با توجه به پرداخت نقدی بخشــی از مبلــغ مالیات مذکور و تحویل چــک مابقی به اداره 
گرفته شــد و پیگیری در خصوص  گرفته، چک های تحویلی پس  گلســتان پیش از تهاتر صورت  دارایی علی آباد اســتان 

استرداد مبلغ نقدی پرداختی به دارایی در دست انجام است.

گا  ر زا ن ج ر  ما  مه   -

در ســال 1395 جهــت بیمــه تمام خطر نیروگاه مناقصه محدود برگزار و در نهایت با شــرکت بیمــه ایران قرارداد بیمه برای 
یک دوره دو ساله امضا شد. بیمه نیروگاه تا 97/04/28 اعتبار دارد و برای اخذ بیمه مناسب پس از این تاریخ باید اقدام 

مقتضی به عمل آید.
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ر  ش  ر ا  ساالنه  ور   -

با توجه به وجود ابهامات در خصوص جدول 7 قرارداد فروش تضمینی برق )ECA( و پیگیری های به عمل آمده جدول 
خ فروش برق، امکان تکمیل صورت حساب های تطبیقی ساالنه  مذکور در نهایت تکمیل و با توجه به مشخص شدن نر
که پس  گردید. بر این اساس صورت حساب های تطبیقی ساالنه به همراه جرائم دیرکرد به شرکت توانیر ارسال شد  مهیا 
گرفت اما در خصوص نحوه محاســبات آن   از جلســات و مکاتبات متعدد، پرداخت جرائم دیرکرد مورد پذیرش توانیر قرار 
باید رویه ای از طریق دفتر حقوقی آن شرکت به نیروگاه ها ارسال شود تا بررسی صورتحساب ها امکان پذیر باشد. با تأخیر 
گزارش و اعالم ادعای خود در این رابطه اقدام و موارد به توانیر  شــرکت توانیر در ابالغ رویه مذکور، شــرکت نســبت به تهیه 
ع از طرف شرکت در دست پیگیری است. ارســال گردید. شــرکت توانیر حاضر به پاســخگویی در این رابطه نیست و موضو

ی ور انر ش در  ر ر   ازار  - شرکت در 

در سال 1396 با حضور فعال در بازار برق، فروش انرژی تولیدی، آمادگی و غیره در بازار برق انجام شده است. همچنین 
بــا آنالیــز بــورس انــرژی در مواقع خاص ســال که توجیه اقتصادی داشــته اســت فروش انــرژی در بورس انــرژی به صورت 
محدود انجام شده است. شایان ذکر است فروش در بورس انرژی با توجه به نقد بودن معامالت در زمان های محدودی 
کثــر مواقــع فروش در بازار برق اولویت دارد. همچنین با توجه به شــرایط پیش آمده، شــرکت به  از ســال توجیــه دارد و در ا

کننده های عمده غیر دولتی است. دنبال مشتری مناسب جهت عقد قرارداد دوجانبه فروش برق با مصرف 

گا ر - سن زم ن

گرفته، شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی )ســازمان توســعه برق ســابق( نســبت به هماهنگی با  با پیگیری های صورت 
سازمان ها و ارگان های مختلف استان جهت انتقال سند زمین به شرکت تولید نیروی آذرخش اقدام نمود. در حال حاضر 
که واحد حقوقی شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در  ح نموده  کی خصوصی نسبت به مالکیت زمین، ادعایی را مطر شا
ع است و پس از رفع آن تفکیک سند به 3 بخش نیروگاه، پست به همراه محوطه توسعه و ایستگاه  حال پیگیری موضو
گردد. گاز انجام خواهد شــد و پس از اخذ ســند تفکیکی نســبت به انتقال ســند به شــرکت تولید نیروی آذرخش اقدام می 
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گذار و مجری پروژه نیروگاه 968مگاواتی سیکل ترکیبی خرم آباد است. این شرکت  شــرکت مولد نیروی خرم آباد ســرمایه 
کل گذاری نیروگاهی ایران سنا به میزان 99/98 درصد   با سرمایه اولیه ده میلیون ریال و با مشارکت شرکت های سرمایه 
گذاری صنایع برق و آب صبا و نیروترانس و با هدف احداث و بهره برداری از نیروگاه ســیکل ترکیبی خرم  ســهام، ســرمایه 
 آباد تأسیس و در تاریخ 1384/2/17 تحت شماره 245277 در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت
 رسید و در تاریخ 1384/8/2 با تصویب هیأت مدیره شرکت 25 درصد از سهام شرکت سنا به شرکت فراب و 24 درصد به
گذاری تأمین اجتماعی در سال 1386 با عدم گردید. شرکت سرمایه  گذاری تأمین اجتماعی شستا منتقل   شرکت سرمایه 
کاهش داد و در گذاری حق تقدم خود به شرکت سنا، میزان سهام خود را به 2/83 درصد   مشارکت در افزایش سرمایه و وا
گذار نموده اســت.  ســال 1387 نیز با انعقاد قراردادی الباقی ســهام متعلق به خود را به شــرکت صنایع برق و انرژی صبا وا

 درحال حاضر بعد از دو مرحله افزایش سرمایه میزان سرمایه شرکت 765میلیارد ریال است.

آدرس دفتر : دفتر مرکزی شرکت سنا، طبقه سوم

ی ر مج یر عام عل ا م

ی ر م ا لی 

مدیر عامل شرکت مولد نیروی خرم آباد

باد ت م نیرو خر  ر

ار ام اس ااد س ا در س و ر ل م ه ل سرما م

552شرکت سنا  051 89872/16552 052

191شرکت فراب  250 00025/00191 250

21شرکت صنایع برق و انرژی صبا  621 6002/8321 662

76شرکت نیرو ترانس  5000/0176

مجمو

ارا ام رک س ه   سرما

 پــروژه نیــروگاه گازی خــرم آبــاد در ابتــدا شــامل احــداث 8 واحــد گازی به ظرفیــت1296  مــگاوات بوده که بــه دلیل عدم
گذاران بخش خصوصی، در  تخصیص اعتبارات الزم و تغییر مقررات وزارت نیرو در زمینه احداث نیروگاه توســط ســرمایه 
کید دارد. گازی و 2 واحد بخش بخار است تا که شامل 4 واحد  حال حاضر شرکت پروژه بر احداث 2 بلوک سیکل ترکیبی 

از ا

گازی )V94.2( و یک واحد بخار جمعًا به ظرفیت 484 مگاوات  •   یک بلوک سیکل ترکیبی شامل دو واحد 

گذاری،  312  میلیون یورو •   میزان سرمایه 

•   پیــش بینــی تاریــخ بهره بــرداری اولیــن واحد گازی در تیر ماه ســال 1398 و دومین واحد در شــهریور ماه ســال 1398 و 
واحد بخار در سال1399 

از د

گازی )V94.2( و یک واحد بخار جمعًا به ظرفیت 484 مگاوات  •   یک بلوک سیکل ترکیبی شامل دو واحد 

•   پیش بینی میزان  سرمایه گذاری، 312 میلیون یورو

•  در صورت تأمین ســرمایه مورد نیاز، موافقت وزارت نیرو و صندوق توســعه ملی با پرداخت تســهیالت به پروژه، فاز دوم 
با فاصله زمانی یکسال از فاز اول به مرحله اجرایی خواهد رسید. 

الزم بــه ذکــر اســت بــر اســاس مفــاد صورتجلســه مجمــع عمومــی 96/12/14  مرحلــه اول افزایــش ســرمایه شــرکت بــه

963 میلیاردریال در حال انجام است.

نیروگاه ا  م
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ن اس

تأیید صورت وضعیت شیش پارت از تجهیزات حمل شده به سایت و برداشت از اعتبارات 
گروه مپنا به ارزش 26 میلیون یورو اسنادی توسط شرکت 

اعمال تغییرات طراحی و مهندسی یک بلوک سیکل ترکیبی و نهایی شدن SCOPE پروژه با 
شرکت مپنا

گازی در  برنامه ریزی و برگزاری جلسات در خصوص برنامه زمانبندی سنکرون واحدهای 
سال98

گروه مپنام شروع مجدد فعالیت های اجرایی پروژه توسط 

2 میلیارد ریال از بنیاددی اخذ تأیید افزایش سرمایه تا مبلغ 120

ر
گشایش اعتبارات اسنادی و ابالغ به شرکت مپنا از طریق بانک عامل

تمدید پروانه احداث یک بلوک سیکل ترکیبی به مدت سه سال 

تمدید مهلت مسدودی تسهیالت از سوی صندوق توسعه ملیا 

ر  م

ک معرفی شده از طرف بنیاد و شرکت مپنا به نفع بانک ملی )بانک عامل( ترهین امال

اخذ سود پیش پرداخت LC باطل شده از بانک ملی و واریز به حساب شرکت

تأمین مبلغ 770 میلیارد ریال از طرف سهامداران در جهت تأمین سهم آورده متقاضی

امضاء قرارداد ذمه ای به مبلغ 1.678 میلیارد ریال بابت ضمانت بخشی از اعتبارات اسنادی

8 میلیارد  ریال بابت بخشی از تضامین تسهیالت ارائه  سفته به مبلغ 285

ریور ش

LC گشایش اعتبار اسنادی و تهیه متن تکمیل فرم های درخواست 

گشایش اعتبارات اسنادی برگزاری جلسه فی ما بین رئیس بنیاد و ارکان بانک ملی در جهت 

ارزیابی مجدد وثائق ملکی تا سقف مورد نظر بانک

انجام ثبت سفارش اعتبارات اسنادیمرداد

ر
ک معرفی شده از طرف بنیاد و مپنا اخذ اسناد و مدارک ثبتی امال

کرات مجدد با شرکت مپنا در خصوص عملیات طراحی و مهندسی نیروگاه شروع مذا

رداد
ارائه پیشنهاد وثائق ملکی از سوی معاونت بنیاد و موافقت ریاست محترم بنیاد

اخذ تصویب افزایش سرمایه شرکت تا 1000میلیارد ریال از بنیاد

ت برگزاری جلسه هماهنگی مدیران بنیاد، صبا، بانک ملی و استاندار در خصوص تعیین  تکلیف وثائقاردی

ردی ر
اخذ مفاصاحساب از پیمانکاران و مشاوران در جهت حل مشکالت با سازمان تأمین اجتماعی

تمدید پروفرمای پروژه

ر ای م  ه 

ن اس

گاز و تعییــن تکلیــف متولــی تحصیــل اراضــی مــورد نیــاز خــط   تعییــن محــل جدیــد ایســتگاه 
گاز بــه نیــروگاه انتقــال 

پیگیری تمدید پروفرما توسط پیمانکار EPC پروژه

مالــی  تأمیــن  دوره  تمدیــد  خصــوص  در  ارزی  ذخیــره  حســاب  امنــای  هیــأت  موافقــت  اخــذ 
ارزی ذخیــره  حســاب  منابــع  محــل  از  دریافتــی  اول  مرحلــه  اســنادی  اعتبــار  تســهیالت 

م

ح نیروگاه سیکل ترکیبی  کمیته بررسی ریسک بنیاد برای طر اخذ مصوبه 

گازی به یک بلوک سیکل ترکیبی ح از نیروگاه  اخذ مصوبه ستاد برنامه بنیاد برای تغییر طر

اخذ تأییدیه وزارت صنعت و معدن برای قراردادهای سازندگان داخلی )سهم ساخت داخل(

ا
 اعالم مسدودی تسهیالت پروژه از طرف بانک مرکزی به بانک عامل

کارت بازرگانی شرکت مولد نیروی خرم آباد تمدید 

ریور کارمزد تسهیالت صندوق توسعه ملیش  واریز ارزی 0/5 % 

ابالغ اصالحیه شماره 4 قرارداد به پیمانکار EPC پروژهر

رداد
عقــد قــرارداد مشــارکت مدنــی و فــروش اقســاطی بــا بانــک ملــی بــرای تســهیالت اعتبــاری نیــروگاه 

خــرم آباد

ت اردی
 اخذ تأییدیه افزایش سرمایه از سازمان حسابرسی

اخذ ابالغ وام ارزی پروژه از سوی بانک ملی برای پروژه خرم آباد

ردی اعالم موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیالت پروژهر

ن ح بــر اســاس آخریــن نظــرات صنــدوق توســعه ملــی و ارســال اس اصــالح شناســنامه اعتبــاری طــر
جهــت اخــذ تأییدیــه نهایــی  

گذارم موافقت صندوق توسعه ملی با سهم آورده 25% سرمایه 

اخذ عاملیت مجدد بانک ملی برای تسهیالت اعتباری جدیدا

ت کت های مالی مناقصه بخش بخاراردی بازگشایی پا
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ر م
امضــاء قــرارداد فــروش تضمینــی بــرق )ECA(  بــا شــرکت توانیــر بــرای نیــروگاه ســیکل ترکیبــی 

خــرم آبــاد

ورود دو دستگاه توربین و یک دستگاه ژنراتور به سایت پروژهمرداد

دی
دریافت مجوز اتصال نیروگاه به شبکه برای بلوک اول سیکل ترکیبی

اخذ پروانه احداث یک بلوک سیکل ترکیبی از وزارت نیرو

کل محیط زیست برای احداث نیروگاه به صورت سیکل ترکیبی ر اخذ تأییدیه اداره 

ا
امضاء قرارداد احداث 2 بلوک سیکل ترکیبی با پیمانکار )شرکت مپنا(

ورود ژنراتور دوم و دو دستگاه ترانس اصلی به سایت

ریور ش
اقدامــات الزم در خصــوص اســتفاده از تســهیالت صنــدوق توســعه ملــی بــا توجــه بــه اصــالح 

قانــون بودجــه

رداد
برگزاری مناقصه بخش بخار با حضور شرکت های سازنده چینی

ت اردی

ردی اصالح ماده قانونی بودجه سال 93 برای اخذ تسهیالت صندوق توسعه ملی ر

شروع مجدد عملیات اجرائی پروژه پس از تغییر پیمانکارر

انعقاد و ابالغ قرارداد تأمین مالی با شرکت مپنا ا

ت گازیاردی دریافت مجوز اتصال نیروگاه به شبکه سراسری برای 4 واحد 

ن ح پروژهاس امضاء قرارداد مدیریت طر

دی

گازی تغییر راهبرد استراتژیک فازهای پروژه احداث نیروگاه به 4 واحد 

شروع عملیات اجرایی بعد از تبدیل قرارداد

گروه مپنا کنسرسیوم به عقد قرارداد با  تبدیل قرارداد EPC از حالت 

ریور   کامل محقق نشد(ش که به طور  گشایش 60 درصد از اعتبارات پروژه ) 

ن گازی خرم آباد    اس امضاء قرارداد فروش تضمینی برق )ECA(  با شرکت توانیر برای نیروگاه 

گازیر اخذ مجوز محیط زیست برای احداث نیروگاه 

ن اس
کلنگ زنی توسط وزیر محترم نیرو          شروع عملیات احداث و 

تملک زمین نیروگاه 

ر

شروع عملیات اجرایی با حضور پیمانکاران فراب و مپنا ا

ر م

رداد

تملک زمین های جاده دسترسی  ت اردی

ردی ر
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پیشرفت پروژه در فاز اول 

که درصد پیشرفت آن در هر یک از فازها مطابق جدول  پروژه نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد در سه فاز برنامه ریزی شده 
زیر است :

ررد ت ازهای  ر زا  م

1 Development Phase )Non EPC(– 11%فاز بستر سازی

2 Construction Phase )EPC(– 13.08%فاز احداث

3Preoperational Phase-0فاز پیش از بهره برداری

کل پروژه به صورت سیکل 
ترکیبی

اری شرکت در سا  اما  ر از ا ر د

گزارش های مربوطه •     حسابرسی ساالنه شرکت و تهیه 

ح های بانک کل بررسی طر ح به اداره  کارشناسی طر •     پرداخت هزینه 

ک معرفی شده کارشناسی رسمی دادگستری و ارزیابی امال •     تشکیل هیأت 

•    تهیه صورت های مالی منتهی به 1396/6/31

•     اصالح فرمهای ثبت سفارش بنا به درخواست بانک

•     بازدید استاندار و نمایندگان شهرستان خرم آباد از وضعیت نیروگاه

•    اخذ برگ مفاصاحساب قطعی مالیات حقوق و تکلیفی سال1393

CBS،WBS، برگزاری جلسات متعدد با مدیران ارشد گروه مپنا در خصوص شروع فعالیت های اجرایی، برنامه زمانبندی    •

•     انتقال پرونده مالیاتی از تهران به خرم آباد

•    تسویه پرونده تأمین اجتماعی عملکرد سال1391

کار مجدد پروژه با حضور جمعی از مسئولین استان لرستان •     برگزاری مراسم شروع به 

رد ل ه  خ

انک  

بانک ملی در پایان سال 1385 عاملیت فاینانس پروژه را با لحاظ شرایطی پذیرفت. با توجه به تغییر محل تأمین ارز )از ارز 
ح و پذیرش مجدد عاملیت اخذ گردید.  خودگردان به حساب ذخیره ارزی( پیگیری الزم جهت اخذ عاملیت بانک ملی مجددًا مطر

ح در هیأت امنا حســاب ذخیره  گــزارش تأیید شــده ارزیابــی فنی – اقتصادی، جهــت طر از تابســتان ســال 1386 پرونــده و 
گردید. نهایتًا در تیرماه 1387 شورای اقتصاد با  ارزی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاســت جمهوری ارســال 
گازی مشــروط  اعطــای وام بــه مبلــغ 269/66 میلیون یورو از محل حســاب ذخیره ارزی به نیروگاه خرم آباد برای 8 واحد 
بــه تعهــد وزارت نیرو و شــرکت مولد نیروی خرم آباد مبنی بر ســیکل ترکیبی شــدن نیروگاه و ارائــه مطالعات توجیهی فنی- 

اقتصادی بخش بخار به بانک عامل موافقت نمود.

گرفته در سال 1389 اعتبارات ارزی پروژه به عاملیت بانک ملی ایران و در قالب 2 اعتبار  با توجه به پیگیری های صورت 
گردید که اعتبار اسنادی 151.437.000  اسنادی به مبالغ 151.437.000 و 32.878.500یورو در تاریخ 89/6/28 گشایش 

یورویی بدلیل عدم پوشش بانک مرکزی غیر قابل استفاده شد.

اخذ پوشش بانک مرکزی به دلیل تغییرات در حساب ذخیره ارزی و تأسیس صندوق توسعه ملی و محدودیت های اعمال 
شده در قوانین بودجه با مشکل مواجه گردید. با پیگیری های به عمل آمده با توجه به بند » ل « از تبصره 5 قانون بودجه 
گردید و  که باعث توقف تأمین اعتبارات پروژه از صندوق توســعه ملی گشته بود رفع  کشــور، موانع قانونی  ســال 1393 کل 

گردید. شرایط استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای احداث یک بلوک سیکل ترکیبی در فاز اول فراهم 

ح توجیه فنی واقتصادی پــس از تأیید بانک عامل به صندوق توســعه ملی  گرفته طــر  همچنیــن بــا پیگیری هــای صورت 
ج در قرارداد  ح جهــت در خ 94/8/05 هیأت عامل صندوق توســعه ملــی، اعتبار طر گردیــد. بــه موجب مصوبه مــور ارســال 
عاملیت ارزی منعقده فی مابین صندوق و بانک عامل مصوب و متعاقبا موافقت صندوق توسعه ملی با تعیین سهم آورده 
خ ســود %5  ح بر اســاس آخرین نظرات آن صندوق و با نر گردید.  شناســنامه اعتباری طر گذار به میزان 25% اخذ  ســرمایه 
در انتهای ســال 94 توســط بانک ملی تهیه و به صندوق ارســال شد. که در نتیجه صندوق توسعه ملی در تاریخ 95/1/18 
موافقت خود را با پرداخت تسهیالت به بانک عامل اعالم نمود که اقدامات و پیگیری های الزم برای اخذ مسدودی انجام 
و در تاریــخ 95/8/23 صنــدوق توســعه ملی با مســدودی مبلغ تســهیالت پــروژه موافقت نموده و در تاریــخ 95/8/29 این 
موافقت و اعالم مســدودی از طرف بانک مرکزی به بانک عامل ابالغ گردید که بانک عامل برای گشــایش اعتبار اســنادی 
که با تالش و همکاری مسئولین بنیاد و هلدینگ باالدستی  گیرانه به این شرکت ابالغ نمودند  مصوبه ای با شروط سخت 
بــا تأمیــن درخواســت های مورد نظــر بانک در نهایت اعتبارات اســنادی به مبلــغ 202 میلیون یورو در تاریــخ 1396/9/25 

گردید. گشایش و به پیمانکار ابالغ 

کار فرما دســتور پرداخت پیش پرداخت به میــزان 5 درصد مبلغ تســهیالت به بانک عامل  بــا  ارائــه مســتندات الزم و تأییــد 
ارســال و در حــال طــی مراحــل اداری می باشــد.همچنین در تاریخ 1396/12/28، بــا ارائه صورت وضعیت شــیش پارت از 

تجهیزات ،26 میلیون یورو از اعتبارات اسنادی برداشته شده است.

ه زا سرما ا

افزایش سرمایه این شرکت به مبلغ 1.440 میلیارد ریال در سال 87 مصوب شد و با تأمین آورده در مرحله اول تا مبلغ 765 
گردید. با توجه به ابهامات موجود در وضعیت پروژه به دلیل عدم تأمین اعتبار اسنادی، تأمین مابقی  میلیارد ریال محقق 
گزارش افزایش ســرمایه شــرکت بر مبنای ســاخت یک بلوک  که  در ســال 1394  کنون مســکوت باقی مانده بود  ســرمایه تا
ســیکل ترکیبی بر اســاس اصالحیه شــماره 4 منعقده با شــرکت مپنا تهیه شده اســت. گزارش افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 
فعلی 765 میلیارد ریال به مبلغ963و سپس به مبلغ 2.120 میلیارد ریال از محل آورده سهامداران به تأیید بازرس قانونی 

رسیده است و اقدامات اجرایی جهت تصویب افزایش سرمایه در دست اقدام است.

ه ی پرو می ما
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گیری و تکمیل  گرس در تاریخ 1384/04/25 با سرمایه اولیه یکصد میلیون ریال و با هدف تحویل  شرکت تولید نیروی زا
ع 2835 مگاوات  پروژه های نیروگاهی نیمه تمام و در حال احداث پرند، ارومیه، اردبیل و قائن به ظرفیت اسمی مجمو
گاز 157/5 مگاواتی باز مدلV94/2( تأســیس و در اداره ثبت شــرکت ها و موسســات غیر تجاری تهران  (18 واحد توربین 

تحت شماره 250861 به ثبت رسید.

آدرس دفتر: دفتر مرکزی شرکت سنا، طبقه اول

ی  م ل  م یر عام  م

ارا ام رک س ه   سرما

ارا ام اس ااد س ادر س و ر ل ه  م ل سرما م

59.99059/9959/99شرکت سنا 

40.00040/0040شرکت توانیر

10شرکت مولد نیروی خرم آباد   0/010/01

مجمو

خ 1395/05/20، معرفی  خ 1395/03/16و صورتجلسه هیأت مدیره مور طبق مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه مور
ح ذیل انتخاب گردیدند. نماینده های جدید، آقای غالمعلی جمشیدی به عنوان مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره به شر

ی لی  م

گرس مدیر عامل شرکت تولید نیروی زا

اگر ی نیرو  ت  ر

ورد ننا ع سمتنا نما

محمد ضیائی شرکت مولدنیروی خرم آباد)سهامی خاص(1
منش

رئیس هیأت  مدیره

نائب رئیس هیأت  مدیرهمصطفی علی ربانیشرکت توانیر)سهامی خاص(2

گذاری نیروگاهی ایران سنا )سهامی 3 شرکت سرمایه 
عام(

عضو هیأت مدیره و غالمعلی جمشیدی
مدیرعامل

یر ای ه  م اسام اع

تاریــخ  از  ارومیــه  نیــروگاه  و   86/8/1 الــی   85/1/31 تاریــخ  از  پرنــد  هــای  نیــروگاه  از  بهره بــرداری  و  تحویــل  علیرغــم   
ــور  ــای مذک ــروگاه ه ــذاری نی گ ع وا ــو ــا موض ــود ب ــدات خ ــه تعه ــر ب ــرکت توانی ــرکت، ش ــن ش ــط ای ــی 86/7/1 توس 85/7/1 ال
ع از طــرف  کــه در نتیجــه منجــر بــه پیگیــری هــای متعــدد ایــن موضــو گــرس و ســنا پایبنــد نبــوده اســت.  بــه شــرکت زا
گــذاری مالکیــت نیــروگاه هــای پرنــد، ارومیــه، اردبیــل و قائــن بــه شــرکت  شــرکت ســنا در خصــوص تعییــن تکلیــف وا
گــرس موفــق بــه اخــذ حکــم دادگاه بــدوی در تاریــخ  گــرس شــده اســت. پیــرو ایــن پیگیــری هــا شــرکت زا تولیــد نیــروی زا
تاریــخ  در  توانیــر  شــرکت  درخواســت  بــه  نظــر  تجدیــد  دادگاه  تشــکیل  همچنیــن  گردیــد.  خــود  نفــع  بــه   1390/10/20
گــرس  1392/04/31 منجــر بــه حــذف نیــروگاه پرنــد از مــورد دعــوی و صــدور رای دادگاه مجــددا بــه نفــع شــرکت ســنا و زا
گردیــد. بــا توجــه بــه در خواســت اعمــال مــاده 18 از طــرف شــرکت توانیــر ، بــا پیگیــری هــای بــه عمــل آمــده نظــر رئیــس قــوه 
گردیــد.   ع بــا موافقــت اجــرای  حکــم رأی دادگاه تجدیــد نظــر اخــذ، و بــه دادســرای تهــران ارســال  قضائیــه در ایــن موضــو

رد ل ه  خ
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گذاری نیروگاهی  شــرکت بهره برداری و تعمیرات ســنا با ســرمایه اولیه ده میلیون ریال و با مشــارکت شــرکت های ســرمایه 
گــذاری صنایــع بــرق و آب صبــا و نیروترانس تأســیس و با نام شــرکت مولــد نیروی اصفهــان در تاریخ  ایــران ســنا، ســرمایه 
1384/2/18، تحت شــماره 245283 در اداره ثبت شــرکت ها و مؤسســات غیرتجاری تهران به ثبت رسید. طبق مصوبه 
خ 1388/3/16 نام این شــرکت به بهره برداری و تعمیرات ســنا )ســهامی خاص( تبدیل  مجمــع عمومــی فــوق العاده مــور
ع فعالیــت آن بــه بهره بــرداری و تعمیــرات دوره ای، تعمیــرات اساســی و نگهداری نیــروگاه ها تغییر یافته اســت.  و موضــو
براســاس تصویب هیأت مدیره شــرکت ســنا، 50 درصد از ســهام شــرکت بهره برداری و تعمیرات سنا به شــرکت مپنا منتقل 

گردیده است.  گذار  گازی علی آباد به این شرکت وا شده و عملیات بهره برداری از نیروگاه 

خ 1394/09/23، دفتر قانونی شرکت از محل قبلی به آدرس استان  آدرس دفتر : به استناد صورت جلسه هیأت مدیره مور
گلستان، شهرستان علی آباد کتول، کیلومتر 3 جاده علی آباد به آزادشهر بعد از شهرک صنعتی، نیروگاه علی آباد منتقل شده است.

ه اد ادی  ر ع یر عام  ا م

ارا ام رک س ه   سرما

ارا ام اس ادراد س ر ا ل س م

4شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران سنا 95049/504.950.000

گروه مپنا 4شرکت  95049/504.950.000

500/550.000شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

500/550.000شرکت مولد نیروی خرم آباد

مجمو

ه اد باد ر   ا

مدیر عامل شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

یرا سنا ره بردار و  ت ب ر

•    انجام بهره برداری وتعمیرات و نگهداری  6 واحد توربوکمپرسور 162/5 مگاواتی نیروگاه و تجهیزات جانبی نیروگاه 

•   نظــارت بــر انجــام تعمیــرات اساســی و ارتقاء )MAP2B( واحدهــای اول و دوم به انــدازه  21 مگاوات بــرای هر واحد در 
ISO  شرایط

•    ابراز و پیش بینی مگاوات قابل تولید و حفظ آمادگی واحدهای نیروگاه و برقراری فرآیند فروش انرژی و اعالم آمادگی 
از طریق بازار برق

•    عقــد قــرارداد بــا شــرکت NISCERT درخصوص ارتقاء سیســتم مدیریت کیفیت ISO9001 و اســتاندارد زیســت محیط
ISO14001  به نسخه 2015 و تدوین مستندات الزم

•    ارتبــاط بــا پــروژه هــای نیروگاهــی و کمــک در رونــد راه اندازی نیروگاه هــای جدید و تعمیرات اساســی ســایر نیروگاه ها 
)تعمییرات اساسی نیروگاه های پرند، پره سر و عسلویه(

•   درخواست افزایش ظرفیت پروانه ی صالحیت بهره برداری و نگهداری نیروگاه 

کمک در  راه اندازی نیروگاه موبایل 25 مگاواتی بهشهر)مپنا( •    مشارکت و 

کار فرما به صورت کنسرسیوم با شرکت بهره برداری  •    انعقاد قرار داد بهر ه برداری و تعمیرات و تأمین قطعات پنج ساله با 
و تعمیرات مپنا 

کل ظرفیت قابل اتکای واحدهای نیروگاه درســال 96  برابر 7,554,398 مگاوات ســاعت و مقدار تولید انرژی خالص در 
که در نتیجه حدود 37 % از ظرفیت قابل اتکای نیروگاه تبدیل به  هاب شــبکه  2,666,114 مگاوات ســاعت بوده اســت 

انرژی شده است.

کاهــش حــدود 5 درصــدی در آمادگــی ســال 96 نســبت بــه ســال 95 بــه علت خــروج واحــد یــک و دو جهت انجــام پروژه 
ارتقاء)MAP2B ( و تعمیرات اساسی در نیمه دوم سال 96 است.

مقایسه آمادگی تولید نیروگاه در پنج سال اخیر )برحسب مگاوات ساعت(

و مادگ 

ت اوا سا س م بر ی نیروگاه در پنج س��ال اخیر  مادگی  مقایس��ه 

ی مادگی 

یرا اساسی مادگی 
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کاهش حدود 4/4 درصدی قابلیت دسترسی نیروگاه در سال 96 نسبت به سال 95 به علت برنامه ریزی خروج واحد اول 
و دوم نیروگاه جهت انجام پروژه ارتقاء)MAP2B ( و تعمیرات اساسی در نیمه دوم سال 96 است.

در ســال 96 شــاهد کاهش اســتارت های ناموفق نسبت به سال 95 هستیم ) از 23 عدد استارت ناموفق در سال95 به 11 
ع به دلیل سرویس منظم و روند رو به بهبود نگهداری و تعمیرات نیروگاه بوده است. عدد در سال 96( این موضو

/ / / /

/

 قابلیت دسترسی نیروگاه

در پنج سال اخیر نیروگاه میزان قابلیت دسترس��ی مقایس��ه

ری اد 

اد استا نام

اد اس��تار نام نیروگاه در پنج سال اخیر ری و  اد  مقایس��ه 
در

اد
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ــه ســال 1395 رشــد 8/1 درصــدی  ــرژی تولیــدی ســال 1396 نســبت ب ــران، ان ــرق ای ــی صنعــت ب ــه آمــار تفصیل ــا توجــه ب ب
ــه ســال  داشــته اســت، از ســوی دیگــر ظرفیــت نیــروگاه هــای نصــب شــده در ســال 1396 از رشــد 3/2 درصــدی نســبت ب
قبــل برخــوردار بــوده و بــه میــزان 2.472 مــگاوات بــه ایــن ظرفیــت افــزوده شــده اســت. از ایــن میــزان 1.206 مــگاوات آن 
گازی و 800 مــگاوات آن مربــوط بــه نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی بــوده اســت. بــا وجــود اینکــه  مختــص بــه نیروگاه هــای 
گازی 1/5 برابــر نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی بــوده، ولــی  در ســال 1396 ظرفیــت جدیــد افــزوده شــده بــه نیروگاه هــای 
گازی  ــد نیروگاه هــای  ــرای نیروگاه هــای ســیکل ترکیبــی در ســال 1396 بیشــتر از رشــد تولی ــرژی ب ــد ان ــان رشــد تولی همچن

بــوده اســت.

کاهــش مصــرف ســوخت ضــرورت تبدیــل  بــا توجــه بــه اهتمــام وزارت نیــرو بــرای افزایــش راندمــان شــبکه بــرق بــه منظــور 
گازی بــه ســیکل ترکیبــی بیــش از پیــش مشــهود اســت. نیــروگاه هــای 

در 
ر

ی سا و نا
ا ساعت لو  ک و  ل م

ی سا      و نا
ا ساعت لو  ک و  ل م

ت نام  ن  ر
ش سا  

ا ا م

ت نام ن  ر
ر سا   ا  ش 

ا ا م

گا ر نو ن

%9/3 92.981 85.092 - 15.830 اری

%4/2 79.977 76.778 1.206 26.201 گازی

%11/1 115.391 103.859 800 23.166 رک ک  س

/ ک م 

ی رار ا  ی نیروگاه  میزان 

ــال 1396 ارزش  ــرق، در س ــوازی ب ــلف م ــای س ــا قرارداده ــه ب ــرژی در رابط ــورس ان ــده از ب ــاس ش ــای اقتب ــاس آماره ــر اس  ب
کاهــش نقدینگــی درحالــی  کاهــش داشــته اســت، ایــن  معامــالت بــورس انــرژی نســبت بــه ســال قبــل از آن حــدود 33 درصــد 
خ معامــالت در ســال 1396 بــه علــت تخصیــص محــدود نقدینگــی از ســوی وزارت نیــرو،  کــه متوســط نــر صــورت می پذیــرد 
گذشــته همــراه بــوده  کاهــش 5 درصــدی نســبت بــه ســال  همچنیــن نیــاز شــدید نیروگاه هــا بــه نقدینگــی و ســایر عوامــل بــا 

اســت. جــدول زیــر آمــار معامــالت منتشــر شــده توســط بــورس انــرژی در ســه ســال اخیــر را نشــان می دهــد.

سا سا  سا  شر

7.344.328 3.468.528 2.328.185 ا و ر ل م ام  ارزش م

18.807.898 10.202.310 7.244.800 ا ساعت ا م ی   انر

21.522 14.001 9.590 ام اد م

390.492 339.975 321.359 ا ا م ا ر ان نر  م

ی ور انر ی ایرا  ور انر مار 

ر انر ب

( - سا  ر ایرا ت  ن ل  مار  رار  گا های  ر و ن ت   ر

کــه، تســویه مالــی بــرای  ابــالغ امــکان عقــد قراردادهــای دوجانبــه از ســوی وزارت نیــرو بــه ایــن امیــد صــورت پذیرفــت 
ع روش فــروش،  کننده هــای صنعتــی بــدون واســطه انجــام پذیــرد. لــذا از طریــق ایــن نــو نیروگاه هــای خصوصــی و مصــرف 
کاهــش و بــه تبــع آن نقدینگــی نیروگاه هــا افزایــش یابــد. در حــال حاضــر بیــش از  می تــوان مطالبــات نیروگاه هــا از دولــت را 
1086 مــگاوات ســاعت قــرارداد دوجانبــه فعــال مــی باشــد و عــالوه بــر مقــدار ذکــر شــده، قراردادهــای ماهیانــه فــروش نیــز در 
کــه در تاریــخ 1396/12/21  قالــب بــورس انــرژی فعــال اســت. از ســوی دیگــر قابــل ذکــر اســت پیــرو نامــه شــماره 11/6352 
از ســوی شــرکت توانیــر ابــالغ شــده اســت، عقــد قراردادهــای دوجانبــه جدیــد متوقــف شــده و تمدیــد قراردادهــای دوجانبــه 

موجــود نیــز امــکان پذیــر نمــی باشــد.

ه ان ا دو قرارداد
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همــگام بــا حرکــت جهانــی در راســتای مبــادالت انــرژی بــرق از طریــق اتصــال بــرون مــرزی شــبکه های بــرق، ایــران نیــز بــه 
کشــورهای همســایه مبادلــه انــرژی الکتریکــی بیشــتری داشــته باشــد. متاســفانه به رغــم ایــن  دالیــل متعــددی می توانــد بــا 
پتانســیل ها، مجــوز بــرای حضــور بخــش خصوصــی در بازارهــای صادراتــی همچنــان از ســوی وزارت نیــرو بالتکلیــف مانــده 

و صــادرات بــرق تنهــا از ســوی بخــش دولتــی صــورت می پذیــرد. 

ــرق را در ســال اخیــر نشــان  ــرق ایــران اســتخراج شــده و میــزان صــادرات و واردات ب ــر از آمــار تفصیلــی صنعــت ب جــدول زی
ــدود 18  ــش ح ــا افزای ــال 1395 ب ــه س ــبت ب ــال 1396 نس ــرق در س ــادرات ب ــود ص ــاهده می ش ــه مش ک ــه  ــد. همانگون می ده

درصــد همــراه بــوده اســت.

ا ا هزارم سا  ا ا هزارم سا ا ا هزارم سا شر

9.880 6.688 7.871 ر مرزی ی ارسا ش   انر

4.148 4.221 3.913 ر مرزی ت ش   ا ی در انر

5.732 2.467 3.958 ی االن انر

میزان صادرات و واردات برق )آمار تفصیلی صنعت برق ایران- سال96(

ادرا بر

کــه نســبت بــه ســال 2015،  گیــگاوات رســید  کل ظرفیــت تولیــد بــرق تجدیدپذیــر در جهــان در ســال 2016، بــه رقــم 2017 
8/67% افزایــش داشــته اســت. انــرژی ســلول خورشــیدی بــا 46/58% ظرفیــت افــزوده شــده منابــع تجدیدپذیــر در ســال 
2016 نســبت بــه 2015، باالتریــن رتبــه و پــس از آن بــرق بــادی بــا 33/54% و بــرق زیســت تــوده بــا 24/84% ظرفیــت 
افــزوده شــده در ســال 2016 نســبت بــه 2015، رتبه هــای بعــدی را دارا هســتند. همچنیــن میــزان ســرمایه گذاری بــه 
ــای  ــرای نیروگاه ه ــزان ب ــه ایــن می ک ــان می دهــد  ــی 2016 نش ــالهای 2012 ال ــی س ــازه ی زمان ــا در ب ع نیروگاه ه ــو ــک ن تفکی

ــر رشــد نمــوده اســت.  ــای تجدیدپذی ــایر انرژی ه ــش از س ــادی بی خورشــیدی و ب

گا ها در سا 16 ر ک انوا ن ه  ا  یر در  ج ر  و  ت  ر  

1 ا 16 ای  گا ها   سا ر ر اسا نو ن ر  ی  اری  در انر ه گ زا سرما شک م

یر پ ی ا  انر 
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ــت  ــه ظرفی ــت؛ در نتیج ــده اس ــزوده ش ــان اف ــادی جه ــای ب ــت نیروگاه ه ــه ظرفی ــگاوات ب گی ــدود 55  ــال 2016، در ح در س
کمتــر از ظرفیــت  گیــگاوات رســیده اســت. ایــن افزایــش ظرفیــت در ســال 2016، %14  جهانــی 12% افزایــش یافتــه و بــه 487 
افــزوده شــده در ســال 2015 اســت ولــی بــا ایــن وجــود دومیــن رتبــه افزایــش ظرفیــت ســاالنه را از ســال 2016 بــه خــود 
کشــور  کردنــد و 29  کشــور فعالیــت تجــاری انــرژی بــادی را تجربــه  اختصــاص داده اســت. در پایــان ســال 2016، بیــش از 90 

گیــگاوات نیــروگاه بــادی را بــه بهره بــرداری رســانده انــد. بیــش از یــک 

ای 6 ا 16 ادی  سا ی  ان  ساالنه انر ت  ر شک 

 انر باد

بــا توجــه بــه آمــار تفصیلــی صنعــت بــرق ایــران در ســال1396، ظرفیــت نامــی نیروگاه هــای دیزلــی و انرژی هــای نــو موجــود 
کشــور اســت، از ایــن مقــدار 190  کل ظرفیــت نامــی نیروگاه هــای  کــه %0/9  گذشــته، 741 مــگاوات بــود  تــا پایــان ســال 
کل ظرفیــت نامــی  نیروگاه هــای دیزلــی و انرژیهــای نــو و  کــه 25/7 %  مــگاوات مربــوط بــه نیروگاه هــای بــادی اســت، 
کشــور را شــامل می شــود. همچنیــن 100 مــگاوات نیــروگاه تجدیدپذیــر در ســال  کل ظرفیــت نامــی نیروگاه هــای   %0/24
کشــور را تشــکیل  کل ظرفیــت افــزوده شــده بــه بخــش تولیــد نیــروی بــرق  کــه %4  1396 بــه بهره بــرداری رســیده اســت 
کــه 20% ظرفیــت افــزوده شــده نیروگاه هــای  کــه از ایــن میــزان 20 مــگاوات مربــوط بــه نیروگاه هــای بــادی اســت  می دهــد؛ 

کشــور اســت. کل ظرفیــت افــزوده شــده بــه بخــش تولیــد نیــروی بــرق  تجدیدپذیــر و %0/8 

ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیــر و بهــره وری انــرژی بــرق )ســاتبا(، در جهــت اهــداف و وظایــف خــود، حــدود 863 پروانه ی 
کنــون 172 شــخص حقیقــی و حقوقــی قــرارداد خریــد تضمینــی  کــرده اســت و تا ک صــادر  احــداث نیــروگاه تجدیدپذیــر و پــا

بــرق بــا ســازمان ســاتبا امضــا نموده انــد.

انو منرد انه ا ر ااد  ا م ت  ر

7667.014/28خورشیدی1

782.548/06بادی2

1055/40زیست توده3

922/30برق آبی4

8639,640/04مجموع

بــا توجــه بــه اطالعــات جــدول بــاال، 88/76% پروانه هــای احــداث صادره از ســوی ســاتبا متعلق بــه نیروگاه های خورشــیدی 
کل ظرفیــت پروانــه  اســت و 9/04% آن مربــوط بــه نیروگاه هــای بــادی اســت ولــی نیروگاه هــای بــادی در حــدود%26/43 
هــای احــداث صــادره را بــه خــود اختصــاص مــی دهنــد. همچنیــن بــا توجــه بــه جــدول زیــر، 75/58% قراردادهــای خریــد 
تضمینــی بــرق مربــوط بــه نیروگاه هــای خورشــیدی و 15/12% آن مربــوط بــه نیروگاه هــای بــادی اســت ولــی از ســوی دیگــر 

کل ظرفیــت متعلــق بــه نیروگاه هــای بــادی اســت.  %45/24

انر باد در ایران
( ت  ا اردی سا یر در ایران پ ی ا  ی ا انر ی ان یت  ت ر ا اردی سا یر در ایران پ ی ا  ی ا انر ی ان یت  ر

ادی

ی ورش

ر 

رار ت  ا از

ود ت  ز

(9 ت  ا- اردی سا یر  ج  گا های  ر ا ا ش ن انه ا ر

راردادنو منرد ااد  ا م ت  ر

1301.529/03خورشیدی1

261.339/40بادی2

822برق آبی3

564بازیافت تلفات حرارتی4

36زیست توده5

1722,960/43مجموع

(9 ت  ا- اردی سا یر  ج  گا های  ر ن ع ش ن م ر  رارداد 



ار ا سرمایه گ ر  ه  س ا و    ا
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کشور در جهت افزایش  گازی در تأمین برق شبکه  کاهش سهم نیروگاه های  با توجه به سیاست های وزارت نیرو مبنی بر 
ح بخار  گرفت. طر کار شــرکت قرار  گازی علی آباد به ســیکل ترکیبی از ســال 93 در دســتور  راندمان شــبکه، تبدیل نیروگاه 
گیــری در تولید و ضریب  گازی علــی آبــاد، عــالوه بــر افزایش حدود 16 درصــدی راندمان نیــروگاه، افزایش چشــم  نیــروگاه 
بهره برداری و در نتیجه فروش نیروگاه خواهد داشت. با اضافه شدن بخش بخار به میزان 480 مگاوات، ظرفیت اسمی 
نیــروگاه علــی آبــاد به 1494 مگاوات خواهد رســید. قابل ذکر اســت ایــن افزایش در ظرفیت بدون مصرف ســوخت و صرفًا 
ع هزینه های ســرمایه گذاری بخش بخار حدود 400 میلیون  گاز تأمین می گردد . مجمو از بازیافــت تلفــات حرارتی بخــش 

یورو برآورد شده است.

کار، مشــخصات فنــی و پیــش نویــس قــرارداد بخش بخــار با شــرکت مپنا تنظیم و درحال نهایی شــدن اســت.  محــدوده 
کــرات و مکاتبــات الزم بــا بانک صنعت و معدن جهت تأمین اعتبارات الزم از منابع صندوق توســعه ملی به عمل آمده  مذا
و در دســت تکمیل اســت. از طرف دیگر اولویت تأمین اعتبار از منابع صندوق توســعه ملی از وزارت نیرو در دست پیگیری 
اســت و امید اســت با نهایی شــدن قرارداد EPC، امضای الحاقیه قرارداد بیع متقابل از طرف شــرکت مادر تخصصی تولید 
نیــروی بــرق حرارتــی، حمایت وزارت نیرو و تأیید بانک عامل، تأمین اعتبارات الزم از منابع صندوق توســعه ملی فراهم و 

عملیات اجرایی بخش بخار در سال 1397 آغاز شود.

باد لی  ار نیروگاه  ا ب ب �� ا

79

ح احداث نیروگاه خرم آباد به صورت دو بلوک ســیکل ترکیبی در دو فاز و به ظرفیت اســمی 968 مگاوات تعریف شــده  طر
است. قرارداد تضمینی فروش برق این نیروگاه با شرکت توانیر برای دو بلوک سیکل ترکیبی امضا شده و همچنین قرارداد 

گرفته است. گازی به دو بلوک سیکل ترکیبی با پیمانکار داخلی )EPC( مورد توافق قرار  تبدیل چهار واحد 

گذاری این پروژه را به حدود  624 میلیون  کل سرمایه  اضافه شدن بلوک دوم با اعتباری حدود 312 میلیون یورو، مبلغ 
یورو افزایش خواهد داد. در صورت تأمین ســرمایه گذاری مورد نیاز، همچنین موافقت وزارت نیرو و صندوق توســعه ملی 

با پرداخت تسهیالت به پروژه، فاز دوم با فاصله زمانی یکسال از فاز اول به مرحله اجرایی خواهد رسید.

باد ی خر  ی ر ا بل دو نیروگاه س��ی  ا
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گام مطالعات امکان سنجی  شــرکت ســنا با قرار دادن نیروگاه های تجدیدپذیر در اســتراتژی های توســعه ای خود در اولین 
کلیه ی  کرد و نهایتًا 4 ســایت ابهر، ســراب، خواف و بســطام که دارای  و مکانیابی نیروگاه های بادی را از ســال 1393 آغاز 
شــرایط فنــی مربــوط بــه میــزان ســرعت میانگین بــاد ســالیانه، ضریــب ظرفیت مناســب، جاده هــای دسترســی، وضعیت 
توپوگرافــی منطقــه، شــرایط اتصال به شــبکه، شــرایط زیســت محیطــی و.... بودند، انتخــاب گردیدند. بــا پیگیری های 
ع مذکور به ظرفیــت 25 مگاوات در هر ســاختگاه، از  گرفتــه در ابتدای ســال 1394 پروانــه ی احداث مــزار مســتمر صــورت 
ســازمان انرژیهــای نــو ایران )ســانا( اخذ گردید. مرحله بعدی در پیشــبرد پروژه های بادی این شــرکت عقــد قرارداد خرید 
ح زیر را در خصوص دو ســایت منتخب  تضمینی برق بود، که در این راســتا شــرکت ســنا اقدامات و تمهیدات الزم را به شــر

سراب و خواف انجام داد.

ارد اسا انه ا ر ر  ااری  انه ا ر ار  م  اع

1394/03/311397/12/29سراب1

1394/03/311397/12/29خواف2

ا انه ا ر

ارد ار نامه زمسا ر ا هاری  ار نامه  سا اری ع ا

1396/08/211397/01/21 )سه ساله(سراب1

در دست اقدام1396/11/24 )یک ساله(خواف2

ار نامه زم ا

ارد ت نامهسا ر موا ت نامهاری  ار موا م  اع

1395/05/051397/09/02سراب1

1395/05/251397/07/02خواف2

ت نامه م ز موا

ارد ر مجوزسا ار  مجوزاری  م  اع

1395/09/291396/09/29سراب1

1395/10/251397/06/13خواف2

که ه ش ا  مجوز ا

با توجه به آنچه ذکر شد، پس از دریافت تمامی مجوزهای الزم جهت انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق )PPA(، شرکت سنا 
این قرارداد را برای دو سایت سراب و خواف به ترتیب در تاریخ 1396/10/16 و 1396/12/28 با سازمان ساتبا منعقد نموده 
است. این شرکت، پیگیری مقدمات تأمین مالی و شروع احداث نیروگاه بادی سراب و خواف را در سال 97 در دستور کار دارد.

ا نیروگاه باد ا

ادسنج ا دک  ا
این شــرکت جهت پیشــبرد اهداف خود در زمینه ی نیروگاه های تجدیدپذیر، در شــهریور ماه سال 1396 اقدام به نصب و 

کشوری و استانی نمود. بهره برداری از دکل های بادسنجی در سایت سراب و خواف با حضور مسئولین 

ادسنج سرا ه دک  ا شک مراس ا

وا ادسنج  ه دک  ا شک مراس ا

رایی سال  اما ا اق
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ادسنج سرا شک نمای از دک 

82

دکل بادسنجی سایت سراب دارای 5 سنسور سرعت سنج در ارتفاعات 102، 99، 80، 60 و 40 متری، 
2 سنســور رطوبت ســنج و دما سنج در ارتفاع 97 و 10 متری و همچنین 2 سنسور تشخیص جهت باد 
در ارتفــاع 97 و 80 متــری می باشــد و فشــار هوا نیــز با یک سنســور اندازه گیری می گردد و یک سنســور 

التراسونیک در ارتفاع 99 متری ثبت اطالعات سرعت، جهت باد و دما را بر عهده دارد.

 همچنین دکل بادســنجی خواف دارای 5 سنســور ســرعت ســنج در ارتفاعات 102، 99، 80، 60 و 40 
متری، یک سنسور رطوبت سنج و دما سنج در ارتفاع 10 متری و همچنین 2 سنسور تشخیص جهت 
باد در ارتفاع 97 و 60 متری است و فشار هوا هم با یک سنسور اندازه گیری می گردد. در حال حاضر، 

اطالعات روزانه مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرند.
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