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یادداشت مدیر عامل
کســب و کار تولیــد و فــروش انــرژی الکتریکــی بــه دالیــل مختلــف خــاص تلقــی مــی شــود.
کاالی غیرقابــل ذخیــره ســازی کــه حتــی مجــاری و روش حمــل و نقــل آن هــم بــا هــر کاالی دیگــری
متفــاوت اســت فضــای اقتصــاد بــرق را پیچیــده کــرده اســت .از ایــن رو بــا وجــود پدیــد آمــدن انــواع
بازارهــای رقابتــی از دیربــاز ،بــازار بــرق حتــی در کشــورهای پیشــرفته عمــر چندانــی نــدارد.
بــه عــاوه ،وابســتگی کــم و بیــش تمامــی فعالیــت هــای روزمــره امــروزی بــه انــرژی بــرق،
حصول اطمینان از پایداری تأمین آن را الزم نموده اســت .در این یادداشــت خالصه ای از نکات
مهــم عملکــردی شــرکت و عوامــل کالن تأثیــر گــذار بــر آن جهــت آ گاهــی ســهامداران محتــرم آورده
مــی شــود.

تأمین مالی
ً
احــداث نیــروگاه نیازمنــد حجــم باالیــی از منابــع مالــی اســت کــه لزومــا مــی بایســت بخــش
قابــل توجهــی از آن از منابــع غیرســهامداران تأمین گــردد .به دلیل تحریم های ناعادالنه تحمیل
شــده بــه کشــور 10 ،ســالی اســت کــه امــکان تأمیــن مالــی از خــارج از کشــور محــدود شــده و حســاب
ذخیــره ارزی و پــس از آن صنــدوق توســعه ملــی منبــع اصلــی جایگزیــن ایــن موضــوع گشــته انــد.
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تغییــرات ایجــاد شــده در ایــن دو صنــدوق و برخــی مــوارد قانونــی مرتبــط بــا آنهــا باعــث شــد اجــرای
پــروژه نیــروگاه خــرم آبــاد تــا ســال جــاری بــه تعویــق افتــاده و بــا وجــود تمامــی تــاش هــا و پیگیــری هــا
گشــایش اعتبــارات اســنادی آن در ســال  1393امکانپذیــر نگردیــد .خوشــبختانه بــا رفــع موانــع
موجــود در قانــون بودجــه و پیگیریهــای ریاســت محتــرم بنیــاد مســتضعفان ،ایــن پــروژه در ســال
جــاری بــا جدیــت آغــاز و انشــااهلل درســال بعــد دو واحــد گازی آن وارد مــدار خواهنــد شــد.

بازار رقابتی بر ق
خوشــبختانه چند ســالی اســت که بازار برق و پس از آن بورس انرژی در کشــور شــکل گرفته
و راه انــدازی شــده انــد .ا گرچــه شــکل خــاص بــازار بــرق ایــران و وجــود اشــکاالت جــدی در ارکان آن
و نهــاد ناظــر باعــث شــده کــه بــه ســختی بتــوان عنــوان رقابتــی را بــر ایــن بــازار نهــاد امــا بســیاری از
ً
نیروگاها لزوما میبایســت برق تولیدی خود را در این بازار بفروش برســانند .بســیاری از نیروگاه هایی
کــه پیشــتر دارای قــرارداد تضمینــی فــروش بــرق بــوده انــد ،بــا ورود بــه بــازار بــرق در بهتریــن شــرایط
چیــزی در حــدود  30درصــد درآمــد خــود را از دســت خواهنــد داد .رقمــی کــه ممکــن اســت بــا توجه
بــه شــرایط نیــروگاه بــه  60تــا  70درصــد هــم برســد.
حرکــت بــه ســوی یــک بــازار رقابتــی واقعــی و ایجــاد نهــاد ناظــر مســتقل از خواســته هــای
تولیدکننــدگان بــرق غیردولتــی اســت کــه شــرکت ،از طریــق ســندیکای شــرکت هــای غیــر دولتــی
تولیــد کننــده بــرق پیگیــر تحقــق آن بوده و امید اســت دســت اندرکاران توجه جــدی به این مقوله
بنماینــد .در ســال جــاری نیــروگاه علــی آبــاد بــا توجــه بــه پایــان یافتــن قــرارداد فــروش تضمینــی،
وارد بــازار بــرق خواهــد شــد.با توجــه بــه شــرایط حاکــم بــر بــازار بــرق ایــران ،تبدیــل نیروگاه به ســیکل
ترکیبــی از اولویــت هــای شــرکت مــی باشــد کــه در این راســتا اقدامات اولیه انجــام شــده و در صورت
پشــتیبانی ســهامداران محتــرم ،شــروع احــداث بخــش بخــار نیــروگاه در ســال جــاری امــکان پذیــر
خواهــد بــود.

مطالبات فر وش بر ق
سیاســت هــای اتخــاد شــده قبلــی باعــث گردیــد کــه وزارت نیــرو در پرداخــت مطالبــات تولید
کننــدگان بــرق بــه شــدت ناتــوان بمانــد .معضلــی کــه از جملــه باعــث شــد در چنــد ســال گذشــته
حجــم مطالبــات شــرکت ســنا بالــغ بــر صدهــا میلیــارد تومــان شــده و طــرف دولتــی هــم راههــای
چندانــی بــرای خــروج از وضعیــت فــوق نداشــته باشد.خوشــبختانه در دولــت جدیــد بــه ایــن
موضــوع توجــه گردیــد و بــا اصــاح برخــی اشــکاالت و پیگیــری های انجام شــده ،در ســال گذشــته
حجــم قابــل توجهــی از مبالــغ فــروش برق به روشــهای مختلف وصول گردیــده و یا در حــال وصول
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اســت .ا گرچــه تــا تســویه کامــل حســابها هنــوز فاصلــه زیــادی وجــود دارد.
عــدم دریافــت صــورت وضعیــت هــای فــروش بــرق ،شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش را از
ایفــای برخــی تعهــدات مالــی از جملــه پرداخــت اقســاط وام ارزی ناتــوان کــرد کــه خــود باعــث بــروز
مشــکالتی بــرای شــرکت و بانــک عامــل گردیــد .به نظر می رســد بــا رویه کنونی وزارت محتــرم نیرو،
مشــکل اخیــر هــر چنــد بــا ســرعت کــم ،در حــال اصــاح باشــد.

مدیر یت ر یسک
بــا توجــه بــه فضایــی کــه بــر اقتصــاد بــرق در کشــور حا کــم اســت و برخــی از ابعــاد آن برشــمرده
شــد ،مخاطــرات گونا گونــی برصنعــت حا کــم اســت کــه مدیریــت آنهــا الزمــه حفاظــت از حقــوق
ســهامداران و تضمیــن رشــد پایــدار شــرکت اســت.
نرخ ارز و تالطم آن ،عدم اطمینان از پرداخت صورتحســابهای فروش برق ،روند یکســویه ی
تحمیــل ریســک هــای قــرارداد فــروش بــرق بــه ســمت تولیدکننــده ،عــدم پایبنــدی بخــش دولتــی
بــه قــرارداد و تغییــرات پــی درپــی آن ،مشــکالت غیرقابــل پیــش بینــی در تأمیــن مالــی و شــرایط
حا کــم بــر متغیرهــای اقتصــاد کالن بخشــی از ایــن مــوارد هســتند .در ســال گذشــته ســعی شــد
پیــش بینــی و مدیریــت مناســبی بــر عناویــن ریســک صــورت پذیــرد.

حاکمیت بنگاهی و سیستم های مدیر یت
ســاختار شــرکت ســنا بــه گونــه ای اســت کــه بهتریــن شــیوه حا کمیــت بنگاهــی و نظــارت را
فراهــم مــی آورد و بدیــن جهــت از بســیاری دوبــاره کاریهــا و اتــاف منابــع جلوگیــری شــده اســت.
منابــع انســانی و همــکاران مــا در نــوع خــود بهتریــن هســتند و اخــاق حرفــه ای ،نظــم ،تخصــص
و بهــره وری مــواردی هســتند کــه مــورد تأ کیــد مــی باشــند .در ســال گذشــته دو پــروژه «تدویــن
اســتراتژی مــادری و اســتقرار سیســتم مدیریــت فرآینــد» و نیــز «پیــاده ســازی نظــام آراســتگی »5s
در شــرکت اجــرا گردیــد کــه در ســال جــاری بــه نتیجــه خواهنــد رســید .بــا توجــه بــه تعهد شــرکت به
ارائــه حدا کثــر ارزش افــزوده بــه ســهامداران ،اســتفاده از دانــش روز و پیــاده ســازی ســاز و کارهــای
مدیریتــی نویــن در دســتور کار قــرار دارد کــه مطابــق نقشــه راه موجــود ،هــر ســال به مــورد اجــراء قرار
خواهنــد گرفــت.

دستاوردها
بــه همــت همــکاران پرتــاش ،نیــروگاه علــی آبــاد در ســال 1393یکــی از بهتریــن عمکردهــای
خــود را ثبــت نمــوده کــه نتایــج آن در ایــن گــزارش در پــی خواهــد آمــد .همچنیــن بــا وجــود در
اختیــار نداشــتن اعتبــار اســنادی ،پــروژه نیــروگاه خــرم آبــاد پیشــرفت قابــل قبولی داشــته ،چنانکه
بــا گشــایش اعتبــار ،انشــااهلل در ســال آینــده ،واحــد هــای گاز آن وارد مــدار خواهنــد گردید.بــه
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عــاوه در ســال گذشــته در جشــنواره ملــی بهــره وری افتخــار قــرار گرفتــن در جایــگاه برتــر در میــان
شــرکت هــای ســرمایه گــذاری و هلدینــگ هــای تــک رشــته ای نصیــب شــرکت ســنا گردیــد کــه
خــود بــه معنــی اســتفاده حدا کثــری از منابــع در اختیــار شــرکت مــی باشــد .بعــاوه شــرکت موفــق
گردیــد ضمــن کســب  3پلــه رشــد بــا رتبــه  ،180در میــان  200شــرکت برتــر کشــور بــر اســاس ارزیابــی
 IMI-100قــرار گیــرد و انشــااهلل ایــن جایــگاه بــا بــه نتیجــه رســیدن پــروژه هــای در دســت اجــرا
ارتقــاء قابــل توجهــی خواهــد یافت.بعــاوه در ســال گذشــته شــرکت آمادگــی و شــرایط کامــل بــرای
انتقــال از بــازار پایــه توافقــی بــه تابلــوی اول بــورس یــا فرابــورس را داشــت کــه در ایــن رابطــه در ســال
جــاری بــر اســاس نظــر ســهامداران عمــل خواهــد شــد.

فرصت ها و پر وژه های آینده
ایــران اســامی مــا کشــوری جــوان و بــا قابلیــت در مســیر توســعه اســت و یکــی از اساســی ترین
زیرســاختهای توســعه تولیــد انــرژی بــرق مــورد نیــاز مــی باشــد .بــا نگاهــی بــه آمارهــای موجــود ،بــه
ســادگی مــی تــوان دریافــت کــه نیاز کشــور بــه انرژی الکتریکی همچنان در ســالهای آینده نیــازی رو
بــه رشــد اســت کــه بــا صنعتــی شــدن هــر چــه بیشــتر ،شــدت نیــز خواهــد یافــت .همیــن امــر فضــای
بســیار مناســبی را بــرای رشــد و توســعه شــرکت ســنا پدیــد مــی آورد کــه مــی بایســت بــه درســتی و
بــا ســرعت از آن بهــره بــرد .ا گرچــه نیــاز بــه منابــع مالــی در ایــن رابطــه چالشــی در خــور توجــه اســت
امــا گشــوده شــدن فضــای اقتصــادی کشــور بــا توجــه بــه حضــور شــرکت ســنا در بــورس ،جــذب
ســرمایه گــذاری بــرای پــروژه هــای آتــی را امــکان پذیرتــر خواهــد نمــود .در همیــن راســتا و در جهــت
ارتقــاء بــازده و بهــره وری ،پــروژه توســعه بخــش بخــار نیــروگاه علــی آبــاد در دســت اقــدام اســت کــه
مراحــل اولیــه آن ســپری شــده اســت.از ســوی دیگــر توســعه انرژیهــای پــا ک در کشــور مــا نیــز مــورد
توجــه قــرار گرفتــه و اقدامــات خوبــی توســط دولــت محتــرم در ایــن رابطــه انجــام شــده کــه اجــرای
نیــروگاه هــای بــادی را اقتصــادی نمایــد.
شــرکت ســنا در ســال گذشــته مجــوز احــداث  100مــگاوات نیــروگاه بــادی را اخــذ نمــود کــه
اقدامــات اجرایــی آن در ســال جــاری پیگیــری خواهــد شــد.اعتقاد مــا بــر ایــن اســت کــه گــروه ســنا
ســاختاری مناســب ،کارکنانــی شایســته و محصولــی مطابــق نیــاز دارد کــه باعــث مــی شــود ارزش
قابل توجهی را برای کشــور و ســهامداران تولید نماید .این همه با پشــتیبانی ســهامداران محترم
علی الخصوص بنیاد مســتضعفان انقالب اســامی و تعهد و تالش همکاران شــرکت میســر گشته
اســت .ضمــن قدردانــی و سپاســگذاری عمیــق از ایشــان ،امیــد اســت بــا تــداوم حمایــت هــا و نیــز
در ســایه الطــاف حضــرت حــق ،موفقیــت و رشــد شــرکت در راســتای اهــداف عالــی میهــن اســامی
تــداوم یابــد.
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ر ویدادها و موفقیتهای سال

��ورد��

• ���� ������ �����

ارد�����

��داد

• ����� و ا���ی ��ر����� ����� ��� ���و��ه ��� آ��د �� ��ق ����� ای ��ز��ران و �����
��ارک ���
• ��و� ��ا ��ات ��اردادی ا��اث ��� ���ر ���و��ه ��� آ��د و ��م آ��د
���

• در���� ا��غ ��ارداد ��� ������ ا��اث ��� ���ر ���و��ه ��� آ��د از ���و�� را���دی
ر���� ����ری
• ����اری ���� ����� ������� ���� ���
• ا�� ��ا������ ����� ������ ����ر�� ��� ���� IMSه ��داری و �����ات ���
��داد

• ����اری ������ ��� ���ر ���و��ه ��� آ��د و ��م آ��د
• ����� ��� ���و��ه ��� آ��د �� ��ق ����� ای ��ز��ران
• ����� را���د ا���ا���� ��ز��ی ��وژه ا��اث ���و��ه ��م آ��د و ����� ��ز اول از  ٤وا��
��زی �� �� ���ک ���� ������
�����ر

• ��و� ��وژه ��ا�� ا���ا���� �����ر ���� ���
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���

• ارا�� ��و��زال �� � �������� ��ر�� ا��اث ���و��ه ��دی در����� ����� و �� آوری ����د

آ��ن

• ورود ژ��ا��ر دوم ��زی و دو د����ه ��ا�� ا��� ���و��ه ��م آ��د �� ���� ��وژه
• ��� ���� ��ارداد ���ر�� ���� �����ت ��� ��ز ���و��ه ��� آ��د �� ���� ���� و
���ن و ����� ����� آ�ت در ����
آذر

• ا�ـــ� ������ـــ� اداره �� ���ـــ� ز��ـــ� ��ای ا�ـــ�اث ���و��ه �ـــ�م آ��د ���رت � ــ��� ������

دی

• ا�� ر��� ���� ر�� ���ه وری در ����� ����اره ��� ���ه وری
• ����� �����ه ��� در رده  ���� ���� ٢٠٠ا����دی در ����� ������� ��ل ر��� ���ی
������ی ���� ا��ان
• ا����م ��وژه ���ن ���� ���و��ه ��دی در ���ر و ����� ��� ��ی �����
• ا�� ��وا�� ا��اث �� ���ک ���� ������ ���و��ه ��م آ��د از وزارت ���و
����

• ����� �������� و ��� اداری د����ن ���� ��د ����� در را���ی ��� ا������ ����
��� در ����� �����ن

• ا�� ��ا��� او��� ��ای ا��اث ��� ١٠٠وات ���و��ه ��دی از ��ز��ن ا��ژ���ی �� ا��ان���� -
• ا����ل د��� ��� �� ������ن ����
• ���� را���دی ����� ��ر�����ن و ����ان ��وه ���
• ��و� ��وژه ���م آرا���� ���� 5S

ا����
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برنامه های محقق نشده
•ثبت افزایش ســرمایه شرکت
شــرکت ســنا در تاریــخ  92/11/15بــر اســاس نامــه شــماره  92/3/170شــرکت فرابــورس ایــران
در بــازار پایــه فرابــورس ایــران پذیرفتــه شــد.به دنبــال پذیــرش صــورت گرفتــه و بــه دلیــل عــدم
وجــود اطالعــات کامــل از ســهامداران ،شــرکت در چندیــن مرحلــه اقــدام بــه انتشــار فراخــوان
جهــت دریافــت اطالعــات ســهامداری ( از قبیــل کــد ملــی ،کــد ســهامداری )...نمــود کــه ایــن
فرآینــد نقــش بســزایی در طوالنــی شــدن فراینــد رفــع مغایــرت اطالعــات فــی مابیــن شــرکت و
شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجــوه گردیــد بــه نحــوی کــه در نهایــت میــزان
حــق تقــدم هــای اســتفاده نشــده در تاریــخ  93/10/24بــه تاییــد نهــاد مزبــور رســید.زمانبر بــودن
فرایندهــای اخــذ مجــوز پذیــره نویســی عــام از اداره ثبــت شــرکتها و ســازمان بــورس و اوراق بهــادار
تهــران تأخیــرات مضاعفــی بــر فراینــد ثبــت افزایــش ســرمایه شــرکت وارد ســاخت.

•پرداخت کامل ســود ســهام سال 1392
در ســال  ،93ســود ســهام کلیــه اشــخاص حقیقــی و  % 23ســود ســهام اشــخاص حقوقــی
بــه نســبت مســاوی پرداخــت شــد .عــدم پرداخــت کامــل ســود ســهام اشــخاص حقوقــی بــه دلیــل
کمبــود نقدینگــی شــرکت ناشــی از عــدم دریافــت کامــل مطالبــات شــرکت از وزارت نیــرو بــوده
اســت .در ســه ماهــه اول ســال  ،94ســود ســهام کلیــه ســهامداران بجــز اعضــای هیــأت مدیــره
ً
تمامــا پرداخــت شــد.
•تأمیــن مالــی و گشــایش  LCنیــروگاه خــرم آبــاد و در نتیجــه عــدم تحقــق پیشــرفت برنامــه ای
پــروژه

در ســال  93بــا وجــود پیگیــری هــای مســتمر شــرکت و برگــزاری جلســات متعــدد بــا مســئولین
ذیربــط و نیــز رفــع محدودیــت هــای اعمــال شــده در خصــوص عــدم پوشــش تســهیالت مصــوب
حســاب ذخیــره ارزی از محــل صنــدوق توســعه ملــی در قانــون بودجــه ســال  ،93گشــایش LC
نیــروگاه محقــق نشــد .خوشــبختانه در ســه ماهــه اول ســال  94بســیاری از مشــکالت رفــع گردیــد و
امیــد اســت پــروژه پیشــرفت مناســبی را در ســال جــاری از ســر گیــرد.
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•دریافــت کامــل مطالبــات شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش از وزارت نیــرو و پرداخــت کامــل
معوقــات بانــک صنعــت و معــدن بابــت تســهیالت بخــش گاز نیــروگاه علــی آبــاد
در ســال  93بــا پیگیریهــای مســتمر صــورت گرفتــه بخشــی از مطالبــات شــرکت در قالــب
بخــش ریالــی و ارزی دریافــت گردیــد امــا بــا توجــه بــه مشــکالت نقدشــوندگی حوالــه هــای ارزی در
وزارت نیــرو ،شــرکت تــا کنــون قــادر بــه پرداخــت تنهــا بخشــی از معوقــات خــود بــه بانــک صنعــت و
معــدن بــوده اســت.
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تار یخچه
شــرکت ســرمایه گــذاری نیروگاهــی ایــران در ســال  1383با هدف ســرمایه گــذاری بخش
خصوصــی در صنعــت بــرق بــا مشــارکت شــرکت ســاتکاب و تعــدادی از شــرکتهای ســرمایه گذار
در ایــن صنعــت تاســیس گردیــد .ایــن شــرکت ا کنــون بــا حــدود یک دهــه فعالیــت موفقیت آمیز
در تأمیــن و عرضــه انــرژی الکتریکــی ،بهــره بــرداری و نگهــداری از نیروگاههــا و خدمــات نویــن
ســرمایه گــذاری و تجــاری در توســعه صنعــت بــرق ایــران تــاش نمــوده اســت.
شــرکت ســنا (ســهامی عــام) بــا ســرمایه اولیــه چهارصــد میلیــارد ریــال (چهارصــد میلیــون
ســهم یکهــزار ریالــی بانــام) تأســیس و در تاریــخ  29آذر  1383تحــت شــماره  237110در اداره
ثبــت شــرکتها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت رســید.
در اواخــر ســال  1387ســهم شــرکتهای ســاتکاب و توانیــر از طریــق ســازمان خصوصــی
ســازی و ســهم شــرکت ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی بــه شــرکت صنایــع بــرق و انــرژی صبــا
(وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان) وا گــذار گردیــد .ســهام وا گــذاری بــه شــرکت صبــا در اواخــر
ســال  1389بــه دلیــل عــدم مشــارکت برخــی از ســهامداران در افزایــش ســرمایه هــای مصــوب
شــرکت ،از  52/1بــه  57/4درصــد افزایــش یافتــه اســت.
آدرس دفتــر ســنا در حــال حاضــر تهــران ،خیابــان خرمشــهر ،خیابــان گلشــن ،خیابــان
گلــزار ،پــاك  2اســت.

٪۱۷
15

ترکیب سهامداران
����� �����اران

٪۵۷

���� ����� ��ق و ا��ژی ��� )����� ��ص(
���� ��وه ����
���� ������ ��اری ��وه ����� ��� )����� ��م(
���� ���� )����� ��م(
���� ��در ����� ���� و ������ ��اری ����
���� ������ ������ ��اری ا��� )����� ��م(
���� ������ ��اری ����� )����� ��م(
���� ������ ��اری ����ن )����� ��م(
���� ) ����� ١١٢٧ار ���� ا���ص ����� و �����(

٪۱ ٪۱ ٪۲

٪۳ ٪۱

امــور ســهام شــرکت ســنا بــا ســاماندهی

٪۳

اطالعــات ســهامداران ،فعالیتهــای مربــوط

٪۱۵

بــه امــور ســهام همچــون نقــل و انتقــاالت،
تبــادل اطالعــات بــا بورس،افزایــش ســرمایه
و محاســبه و تخصیــص ســود را بــا اســتفاده از
سیســتم نــرم افزاری مدیریت ســهام ســرعت
بخشــیده و امــکان آ گاهــی از وضعیــت ســهام

٪۱۷

����� �����اران

ردیف نام عضو

بــه ســود هــر ســهم را بــا ســرعت و دقــت
بیشــتری فراهــم آورده اســت.
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اعضای هیأت مدیره

تــک تــک ســهامداران و محاســبات مربــوط

���� ����� ��ق و ا��ژی ��� )����� ��ص(
���� ��وه ����
���� ������ ��اری ��وه ����� ��� )����� ��م(
���� ���� )����� ��م(
���� ��در ����� ���� و ������ ��اری ����
���� ������ ������ ��اری ا��� )����� ��م(
���� ������ ��اری ����� )����� ��م(
���� ������ ��اری ����ن )����� ��م(
���� ) ����� ١١٢٧ار ���� ا���ص ����� و �����(

نام نماینده

سمت

1

شرکت صنایع برق و انرژی صبا

کریم مومنی

رئیس هیأت مدیره

2

شرکت گروه مپنا

خلیل بهبهانی

نایب رئیس هیأت مدیره

3

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

محسن پورسعیدی

عضو هیأت مدیره

4

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

سعید همتی پور

عضو هیأت مدیره

5

شــرکت مــادر تخصصــی مالــی و ســرمایه گــذاری
سینا

محمدرضا اسالمیان

Page 8

مدیرعامــل و عضــو هیــأت
مدیــره

عملکرد سنا
سرمایه
سرمایه گذاری ها
بازار سرمایه
ر وند عناصر صورتهای مالی
شاخص های بهره وری
مدیر یت ریسک
نقشه راه فر وش وبازاریابی
توسعه منابع انسانی
باز طراحی ساختار استراتژ یک شرکت سنا

18

سرمایه
تاریخ ثبت
افزایش سرمایه

سرمایه قبلی
)میلیون ریال(

مبلغ افزایش
)میلیون ریال(

سرمایه جدید محل افزایش سرمایه
(میلیون ریال)

1385/08/07

400,000

164,264

564,264

آورده نقدی و
مطالبات حال شده سهامداران

1388/05/11

564,264

235,736

800,000

آورده نقدی و
مطالبات حال شده سهامداران

1389/08/30

800,000

861,100

1,661,100

آورده نقدی و
مطالبات حال شده سهامداران

طبــق مصوبــات مجمــع عمومــی فــوق العــاده ،مرحلــه اول افزایــش ســرمایه
شــرکت مــور خ  1384/12/1بــه مبلــغ  564میلیــارد ریــال و در مرحلــه دوم در تاریــخ
 1388/05/11بــه مبلــغ  800میلیــارد ریــال و در مرحلــه ســوم مــور خ 1389/08/30
بــه مبلــغ  1.661میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت .مرحلــه چهــارم افزایــش ســرمایه
شــرکت در تاریــخ  1392/11/03بــه مبلــغ  780میلیــارد ریــال بــه تصویــب رســید کــه پــس از
نهایی شدن مراحل ثبت ،سرمایه شرکت به مبلغ  2.441میلیارد ریال افزایش می یابد.

سرمایه گذاری ها
عم ــده س ــرمایه گــذاری هــای ســنا در
شرکتهـ ــای مالــک نیروگاهــی بــوده
و در اکثــر ســرمایه گـــذاری هــای خــود
دارای ســهام مدیریتـــی اســت.

نام شرکت
شرکت تولید نیروی آذرخش

60

شرکت تولید نیروی زا گرس

60

شرکت مولد نیروی خرم آباد

72

شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

50

شرکت سرمایه گذاری نیرو

0/31

شرکت بورس انرژی

0/27

شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق

گزارش ساالنه 1393

شرکتسرمایه گذارینیر وگاهیایران-سنا

درصد سهام

20

19

بازار سرمایه
������� ���� ���م ��� در ������ �� ���� �� ��ا��رس ا��ان

شــرکت ســنا از ســال  89نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه ثبــت رســیده اســت و
امــکان تعامــل بــا بــازار ســرمایه را از طریــق وا گــذاری ســهام و تأمیــن منابــع توســعه از محــل
��ا��رس
������
�����������
ا��ان ������ �� ���� �� ��ا��رس ا��ان
��� در
���م
���� ســرمایه گــذار فراهــم آورده اســت.
���مـریک
����و شـ
�������ــی
تبدیــل دارایــی هــا و نیــز جــذب منابــع خارج
۱۴۰۰۰

ـورس ایــران شــد و ســهام شــرکت تحــت
����پایـ��ـه فراب
شــرکت در تاریــخ  92/11/15وارد بــازار
��ا��رسـ ا��ان
����
���� ���م
�������
���� �� ��ا��رس ا��ان
������ ��
��� در
���مـود.
����ـی شـ
�������ــه مـ
نمــاد «وســنا» در ایــن بــازار معامل

۱۲۰۰۰

���� �� ��ا��رس ا��ان
����ســه با شــاخص کل فرابورس ایران
مقای
میانگین قیمت ســهام ســنا در
������� ���� ���م
۱۴۰۰۰
۱۲۰۰۰
۱۳۹۳/۰۴/۱۸ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ ۱۳۹۳/۰۵/۲۹
۱۳۹۳/۰۶/۱۹ ۱۳۹۳/۰۶/۱۹
۱۳۹۳/۰۷/۰۱ ۱۳۹۳/۰۷/۰۱
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ ۱۳۹۳/۰۷/۲۳
۱۳۹۳/۰۸/۰۵ ۱۳۹۳/۰۸/۰۵
۱۳۹۳/۰۸/۱۹ ۱۳۹۳/۰۸/۱۹
۱۳۹۳/۰۸/۲۷ ۱۳۹۳/۰۸/۲۷
۱۳۹۳/۰۹/۰۵ ۱۳۹۳/۰۹/۰۵
۱۳۹۳/۰۹/۱۵ ۱۳۹۳/۰۹/۱۵
۱۳۹۳/۰۹/۲۴ ۱۳۹۳/۰۹/۲۴
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ ۱۳۹۳/۱۰/۰۸
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ۱۳۹۳/۱۰/۲۱
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ۱۳۹۳/۱۰/۳۰
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
۱۳۹۳/۱۲/۰۹ ۱۳۹۳/۱۲/۰۹
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ ۱۳۹۴/۰۱/۰۵
۱۳۹۴/۰۱/۱۸ ۱۳۹۴/۰۱/۱۸
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ ۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۱۳۹۳/۰۲/۱۶

۱۳۹۳/۰۳/۱۸

۱۳۹۳/۰۳/۱۸

۲۰۰۰
۰

۱۳۹۳/۰۱/۲۷

۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۱۳۹۴/۰۱/۰۵

۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۱۳۹۳/۱۱/۱۸

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

۱۳۹۳/۱۰/۲۱

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

۱۳۹۳/۱۰/۰۸

۱۳۹۳/۰۹/۱۵

۱۳۹۳/۰۹/۲۴

۱۳۹۳/۰۹/۰۵

۱۳۹۳/۰۸/۱۹

۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۱۳۹۳/۰۸/۰۵

۱۳۹۳/۰۷/۰۱

۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۱۳۹۳/۰۴/۱۸

۱۳۹۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۳/۰۲/۱۶

۱۳۹۳/۰۳/۱۸

۱۳۹۳/۰۱/۲۷

۱۳۹۲/۱۲/۲۶

۱۰۰۰۰
۱۰۰۰

۱۳۹۳/۰۲/۱۶

رو�� ���دی ��د �� ��� ���� ��� در �� دوره ١٣٩٣ �� ١٣٨٩

۱۲۰۰۰

۴۰۰۰

۱۰۰۰
۹۰۰
۸۰۰
ریال
۷۰۰
۱۰۰۰
۶۰۰
۹۰۰
۵۰۰
۸۰۰
۴۰۰
۷۰۰
۳۰۰
۶۰۰
۲۰۰
۵۰۰
۱۰۰
۴۰۰
۳۰۰۰

۹۰۰
۸۰۰
۷۰۰
۶۰۰۰
۶۰۰
۱۳۸۹ ۴۰۰۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۵۰۰ ۱۳۹۰
۲۰۰
رونــد صعــودی ســود هــر ســهم شــرکت ســنا
۴۰۰
دوره ۱۰۰ �� ١٣٨٩
رو�� ���دی ��د ������ �� ��� ���� ��� در ��۲۰۰۰
١٣٩٣
۳۰۰
در طــی دوره  1389تــا 1393
۰
۱۳۸۹ ۲۰۰ ۰ ۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
ریال
۱۰۰
۱۰۰۰
رو�� ���دی ��د ������ �� ��� ���� ��� در �� ۰دوره ۹۰۰ �� ١٣٨٩
١٣٩٣
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳

۸۰۰۰

۱۳۹۴/۰۲/۰۹

۱۳۹۴/۰۱/۰۵

۱۳۹۴/۰۱/۱۸

۱۳۹۳/۱۱/۱۸

۱۳۹۳/۱۲/۰۹

۱۳۹۳/۱۰/۲۱

۱۳۹۳/۱۰/۳۰

۱۳۹۳/۱۰/۰۸

۱۳۹۳/۰۹/۱۵

۱۳۹۳/۰۹/۲۴

۱۳۹۳/۰۹/۰۵

۱۳۹۳/۰۸/۱۹

۱۳۹۳/۰۸/۲۷

۱۳۹۳/۰۸/۰۵

۱۳۹۳/۰۷/۲۳

۱۳۹۳/۰۷/۰۱

۱۳۹۳/۰۶/۱۹

۱۳۹۳/۰۵/۲۹

۱۳۹۳/۰۴/۱۸

۱۳۹۳/۰۳/۱۸

۱۳۹۳/۰۲/۱۶

۱۳۹۳/۰۱/۲۷

۱۳۹۲/۱۲/۲۶

۸۰۰
۷۰۰
۱۰۰۰
رو�� ���دی ��د ������ �� ��� ���� ��� در �� دوره ١٣٩٣ �� ١٣٨٩
۶۰۰
۹۰۰
۵۰۰
۸۰۰
۱۰۰۰
۴۰۰
۹۰۰
۷۰۰
۳۰۰
۸۰۰
۶۰۰
�� دوره ١٣٩٣ �� ١٣٨٩
��� در
ســود���
��د ��
���دی
رو��
۲۰۰
ســهم
����هــر
تقســیمی
صعــودی
رونــد
۷۰۰
۵۰۰
۱۰۰
۶۰۰
۱۰۰۰
۴۰۰
شــرکت ســنا در طــی دوره  1389تــا 1393
۰
۵۰۰
۳۰۰
۹۰۰
۱۳۸۹
۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۴۰۰
۲۰۰
۸۰۰
۳۰۰
گردید.
خواهد
صاحبان سهام مشخص
سود سهام تقسیم شده سال مالی  1393بر اساس تصمیمات مجمع عمومی
۱۰۰
۷۰۰
۲۰۰
۰
۱۳۸۹ ۱۰۰ ۱۳۹۰
۱۳۹۱
۱۳۹۲
۱۳۹۳
۶۰۰
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۵۰۰
۱۳۹۰
۴۰۰
۳۰۰
۲۰۰

۱۳۸۹

Page 12
۰
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۱۳۹۲/۱۲/۲۶

رو�� ���دی ��د �� ��� ���� ��� در �� دوره ١٣٩٣ �� ١٣٨٩
۱۴۰۰۰

۶۰۰۰

۱۳۹۳/۰۱/۲۷

���� �� ��ا��رس ا��ان
������� ���� ���م ����

رو�� ���دی ��د �� ��� ���� ��� در �� دوره ١٣٩٣ �� ١٣٨٩

۸۰۰۰

۱۳۹۲/۱۲/۲۶

������� ���� ���م ��� در ������ �� ���� �� ��ا��رس ا��ان

۱۰۰۰۰

۱۰۰۰۰
۱۴۰۰۰
۸۰۰۰
۱۲۰۰۰
۶۰۰۰
۱۰۰۰۰
۴۰۰۰
۸۰۰۰
۲۰۰۰
۶۰۰۰
۰
۴۰۰۰

۲۰۰۰
۰

۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰

20

۳,۰۰۰,۰۰۰

ر وند عناصر صورت های مالی

۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰

میلیون ریال

۱,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
۳,۵۰۰,۰۰۰

ترکیب درآمد ها
عمــده درآمــد شــرکت ناشــی از درآمدهــای

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

عملیاتــی -فــروش انرژی-اســت.
درآمد غیر عملیاتی

۳,۰۰۰,۰۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰

درآمد فروش انرژی

۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

ترکیب دارایی ها

۶,۰۰۰,۰۰۰

۵,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰

ســنا بــا اســتفاده حدا كثــری از دارائــی هــا،

۳,۰۰۰,۰۰۰

بــه بیشــترین ســود و ارزش آفرینــی دســت
دارایی های غیرجاری

۰
میلیون ریال

۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰

یافتــه اســت.
دارایی های جاری

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۰
۶,۰۰۰,۰۰۰
۵,۰۰۰,۰۰۰
ریال
میلیون
۴,۵۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۳,۰۰۰,۰۰۰

۳,۵۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰

حقوق صاحبان سهام
رونــد صعــودی حقــوق صاحبــان ســهام

۳,۰۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۲,۵۰۰,۰۰۰

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۰

۲,۰۰۰,۰۰۰
۱,۵۰۰,۰۰۰

طــی دوره  1389تــا 1393

۱,۰۰۰,۰۰۰
۵۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹
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۰
میلیون ریال

۱,۸۰۰,۰۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰

سود خالص

۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰

رونــد صعــودی ســود خالــص

Page 14

طــی دوره  1389تــا 1393

۸۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۰

۱۳۹۱

۱۳۸۹

۰
میلیون ریال

۱,۸۰۰,۰۰۰

سود عملیاتی

۱,۶۰۰,۰۰۰
۱,۴۰۰,۰۰۰

رونــد صعودی ســود عملیاتی

۱,۲۰۰,۰۰۰
۱,۰۰۰,۰۰۰

طــی دوره  1389تــا 1393

۸۰۰,۰۰۰
۶۰۰,۰۰۰
۴۰۰,۰۰۰
۲۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳
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درآ�� ����������
درآ�� ��وش ا��ژي

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۰

درآ�� ����������
درآ�� ��وش ا��ژي

دارا�� ��ی �����ری
دارا�� ��ی ��ری

دارا�� ��ی �����ری
دارا�� ��ی ��ری

ا���
����ا���
������ی����
���دار������ی
���دار

�����
��ی�����
������ی
����
دارا��
��زدهدارا��
��زده

نسبت های تلفیقی
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نسبتهای شرکت اصلی
درصد

بازده دارایی ها

��ا�� ارزش ��وش

بازدهــی شــرکت در اســتفاده از دارایــی هــا
از نســبت مناســبی برخــوردار اســت .

۱۳۹۳
۱۳۹۳

۱۳۹۲
۱۳۹۲

۱۳۹۱
۱۳۹۱

۱۳۹۰
۱۳۹۰

۱۳۸۹
۱۳۸۹

ارزش فــروش شــرکت بــه نســبت هزینــه
نیــروی انســانی رقــم قابــل توجهــی اســت و
��ری
����
��ری
����
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

دارا��
����
����
����
دارا��
����
����

۱۳۸۹ ۱۳۹۰۱۳۹۰ ۱۳۹۱۱۳۹۱ ۱۳۹۲۱۳۹۲ ۱۳۹۳
۱۳۹۳
۱۳۸۹

۰۰

۱۳۹۳
۱۳۹۳

۱۳۹۲
۱۳۹۲

۱۳۹۱
۱۳۹۱

۱۳۹۰
۱۳۹۰

۱۳۸۹
۱۳۸۹

۰۰

۱۴۰,۰۰۰

۱۴۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۲۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۰

۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۰

۲/۵۲/۵

۵۰/۰۵۰/۰

۲/۰۲/۰

۴۰/۰۴۰/۰

۱/۵۱/۵

۳۰/۰۳۰/۰

۱/۰ ۱/۰

۲۰/۰۲۰/۰

۰/۵۰/۵

۱۰/۰۱۰/۰

۰/۰۰/۰

۰/۰۰/۰

۱۳۸۹ ۱۳۹۰۱۳۹۰ ۱۳۹۱۱۳۹۱ ۱۳۹۲۱۳۹۲ ۱۳۹۳
۱۳۹۳
۱۳۸۹

درصد

نسبت بدهی به دارایی
نوســان در نســبت بدهــی بــه دارایــی
شــرکت ناشــی از تغییــر مبلــغ ســود ســهام
پرداختــی اســت.

۱۰۱۰

۱۰۱۰

۶۰/۰۶۰/۰

افزایــش ســود ســهام پرداختــی ،توانایــی
را تحــت الشــعاع قــرار داده اســت.

۲۰۲۰

۲۰۲۰

مرتبه

نسبت جاری
شــرکت در بازپرداخــت بدهــی هــای جــاری

۳۰۳۰

۳۰۳۰

میلیون ریال

سرانه ار زش فر وش

رونــد رو بــه رشــدی دارد.

۴۰۴۰

۴۰۴۰

�������د
�����
��د
۱۳۹۲
۱۳۹۲ ۱۳۹۳
۱۳۹۳

۱۳۹۱
۱۳۹۱

۱۳۸۹
۱۳۸۹ ۱۳۹۰
۱۳۹۰

۷۰ ۷۰

۷۰ ۷۰

۶۰ ۶۰

۶۰ ۶۰

۵۰ ۵۰

۵۰ ۵۰

۴۰ ۴۰

۴۰ ۴۰

۳۰ ۳۰

۳۰ ۳۰

۲۰ ۲۰

۲۰ ۲۰

۱۰ ۱۰

۱۰ ۱۰

۰ ۰

۱۳۹۲
۱۳۹۲ ۱۳۹۳
۱۳۹۳

۱۳۹۱
۱۳۹۱

۱۳۸۹
۱۳۸۹ ۱۳۹۰
۱۳۹۰

۰ ۰

درصد

حاشــه ســود قبــل از کســر
ما لیــا ت

۹۰۹۰

۱۲۰۱۲۰

۸۰۸۰

۱۱۰۱۱۰
۱۰۰۱۰۰

۷۰۷۰

حاشــیه ســود شــرکت بــاال بــوده و رونــد
مناســب خــود را حفــظ نمــوده اســت.

۱۳۹۳
۱۳۹۳

۱۳۹۲
۱۳۹۲

۱۳۹۱
۱۳۹۱

۱۳۹۰
۱۳۹۰

۱۳۸۹
۱۳۸۹

۶۰۶۰

۹۰۹۰

۵۰۵۰

۸۰۸۰

۴۰۴۰

۷۰۷۰

۳۰۳۰

۶۰۶۰

۲۰۲۰

۵۰۵۰

۱۰ ۱۰

۴۰۴۰

۰ ۰

۱۳۹۳
۱۳۹۳

۱۳۹۲
۱۳۹۲

۱۳۹۱
۱۳۹۱

۱۳۹۰
۱۳۹۰

۱۳۸۹
۱۳۸۹

۳۰۳۰

در ســال  ،92مبنــای ارزش دارایــی هــای ثابــت و بدهــی هــای شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش از نــرخ تســعیر ارز مرجــع بــه نــرخ مبادلــه ای تغییــر یافتــه کــه
اثــر مســتقیمی بــر برخــی از شــاخصهای مالــی شــرکت داشــته اســت.
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شاخصهای بهره وری

اخذ رتبه برتر در ششمین جشنواره
ملی بهره وری در سال 1393

شــرکت ســنا همــواره عملکــرد خــود را ارزیابی نموده و پایش مســتمر شــاخصهای بهــره وری
را در جهــت سیاســت افزایــش کارایــی و اثربخشــی خــود مــورد توجــه قــرار داده اســت .آخریــن
نتایــج ارزیابــی ســازمان ملــی بهــره وری نشــان مــی دهــد شــرکت ســنا بــه ازای هزینــه ســرمایه
پرداخــت شــده ،ارزش افــزوده مناســبی ایجــاد نمــوده اســت.
۲۵۰

ایــن شــاخص نســبت ارزش افــزوده بــر جبــران
خدمــا ت شــاغلین اســت و نشــان مــی دهــد
کــه بــه ازای یــک واحــد ریالــی جبــران خدمات
پرداخــت شــده چــه میــزان ارزش افــزوده
ایجــاد شــده اســت.

بهره وری نیر وی کار

ایــن شــاخص از نســبت ارزش افــزوده بــه
هزینــه اســتهالك دارایــی ثابــت اســت و نشــان
مــی دهــد بــه ازای هــر ریــال هزینــه اســتهالك
دارایــی هــا ،چــه میــزان ارزش افــزوده ایجــاد
شــده اســت.

بهره وری سرمایه

ایــن شــاخص نســبت ارزش افــزوده بــر ترکیــب
وزنــی نهــاده هــای نیــروی کار و ســرمایه اســت
و نشــان مــی دهــد کــه بــه ازای هزینــه ســرمایه
پرداخــت شــده در ســازمان ،چه میــزان ارزش
افــزوده ایجــاد شــده اســت.

بهره وری کل عوامل

۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۰

۴۵۰۰
۴۰۰۰
۳۵۰۰
۳۰۰۰
۲۵۰۰
۲۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰
۰
۱۳۹۳

۲۵۰
۲۰۰
۱۵۰
۱۰۰
۵۰
۱۳۹۲
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۱۳۹۱

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۱۳۸۸

۰

مدیر یت ر یسک
مدیریــت ریســك در اقتصــاد پرنوســان امــروز بســیار حیاتــی مــی باشــد .بــروز شــرایط ركــود
تورمــی در اقتصــاد كشــور ،كســری بودجــه دولــت و نوســانات نــرخ ارز ،پیچیدگــی و دشــواری
تأمیــن مالــی بــه ویــژه در ســرمایهگذاریهای ســنگین نظیــر ســرمایهگذاری در صنعــت
نیروگاهــی ،مدیریــت ریســك را بــه نگرانــی اصلــی مدیــران در چنیــن صنایعــی تبدیــل نمــوده
اســت.
از ایــن رو شــركت ســنا تــاش مــی نمایــد تــا بــا اســتفاده از مــدل مدیریــت یكپارچــه ریســك
مبتنــی بــر توســعه تفكــر و فرهنــگ مدیریــت ریســك ،مبانــی توانمنــدی و چاال کــی شــرکت را
فراهــم آورد .اجــرای اثــر بخــش ایــن مــدل تعامــات پویــا مابیــن متخصصیــن ریســك و مدیــران
عملیاتــی كل ســازمان را بــه عنــوان یــک نیــاز اصلــی مطــرح ســاخته اســت.
از آنجــا كــه مدیریــت ریســك یــك وظیفــه چنــد تخصصــی بــوده و تحقــق اثربخــش آن
مســتلزم تخصــص هــای متفــاوت از واحــد هــای مختلــف ســازمانی مــی باشــد ،مدیریــت
ریســك در شــرکت ســنا از طریــق كمیتــه ای متشــكل از مدیــران واحدهــای مختلــف ســازمان
انجــام مــی شــود.
ایــن کمیتــه وظیفــه تشــكیل جلســات مدیریــت ریســك ،جمــع آوری ،یكپارچــه ســازی
اطالعــات و انجــام فراینــد مدیریــت ریســك را بــر عهــده دارد.
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ریسک های شرکت

فرآینــد مدیر یــت ریســک در
شــرکت ســنا
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ریسك های شرکتها به سه دسته زیر طبقه بندی می شوند:

•ریسک های استراتژیک
•ریسک های مالی
•ریسک های عملیاتی
شــرکت ســنا در حــوزه هــای زیــر ،فعالیتهایــی را در جهــت مدیر یــت
ریســک ،انجــام داده اســت:

ریسک های استراتژ یک
صنعت
بــا توجــه بــه پیــش بینــی احتمــال بــاالی عــدم تمدیــد قــرارداد خریــد تضمینــی بــرق
نیــروگاه علــی آبــاد در ســال ،1394بــه منظــور پوشــش دادن بــه ریســکهای ناشــی از خــارج
شــدن نیــروگاه از قــرارداد  ،ECAراهکارهــای ایجــاد تنــوع در فــروش بــرق نیــروگاه علــی آبــاد از
طریــق شــرکت در بــازار بــرق بــرق ایــران ،انعقــاد قراردادهــای دو جانبــه فــروش بــرق ،ورود بــه
بــورس انــرژی و  ...مــورد مطالعــه قــرار گرفــت .بــر ایــن اســاس بودجــه شــرکت تولیــد نیــروی
آذرخــش در ســه ســناریو تهیــه شــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه گســتردگی و پیچیدگــی دســتورالعملهای هیــأت تنظیــم بــازار برق
ایــران ،پیــش بینــی هــای الزم جهــت بــروز رســانی آرشــیو دســتورالعملها و قوانیــن موجــود
در بــازار بــرق بــه منظــور کنتــرل ریســکهای ناشــی از جرائــم ناشــی از عــدم رعایــت برخــی از
دســتورالعملها صــورت گرفتــه است.بررســی روزانــه بــازار (قیمــت بــرق در بــورس ،قیمــت بــازار،
قیمــت ســوخت تحویلــی بــه نیروگاههــا و )...بــه منظــور رصــد و شناســایی ریســکهای موجــود
در صنعــت بــرق نیــز از اقدامــات انجــام گرفتــه جهــت مدیریــت ریســک بــوده اســت.

اقتصاد
بررســی هفتگــی آمــار (بررســی عمومــی اقتصــاد کشــور ،نــرخ ارزهــای معتبــر و  )...بــه
منظــور رصــد و شناســایی ریســکهای موجــود در کشــور ،شــرکت ســنا را نســبت بــه تغییــرات
اقتصــاد کالن کشــور ،چابــک نمــوده اســت.
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ریسک های مالی
نر خ تسعیر ار ز
بررســی و پیــش بینــی نــرخ ارز (دالر و یــورو) بــه منظــور پیــش بینــی شــاخصهای مالــی
طــرح هــای احــداث بخــش بخــار نیروگاههــای علــی آبــاد و خــرم آبــاد در ســناریوهای مختلــف
صــورت گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه ارزی بــودن عمــده هزینــه هــای احــداث بخــش بخــار
نیروگاههــای علــی آبــاد و همچنیــن نیــروگاه ســیکل ترکیبــی خــرم آبــاد ،پیــش بینــی نــرخ ارز و
آمادگــی مقابلــه بــا ســناریوهای مختلــف از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .لــذا درك صحیــح
شــرایط و پیــش بینــی آینــده در شــناخت ریســک و راهــکار مقابلــه بــا آن ،نقــش اساســی دارد.

تامین مالی
تنــوع در تأمیــن مالــی طرحهــای توســعه از طریــق تخصیــص بخشــی از ســود شــرکت
تولیــد نیــروی آذرخــش در پــروژه بخــار نیــروگاه علــی آبــاد بــه منظــور کاهــش هزینــه هــای
مالــی طــرح پیشــنهاد شــده اســت .بــا توجــه بــه نــرخ بهــره بانکــی و همچنیــن طوالنــی بــودن
فرآینــد دریافــت وام کــه منجــر بــه افزایــش دوره اجــرای پــروژه هــا مــی شــود و بازگشــت ســرمایه
طــرح را بــه تاخیــر مــی انــدازد ،بــه منظــور کاهــش ریســک اجــرای پــروژه ،تامیــن بخشــی از
هزینــه هــای مــورد نیــاز از منابــع داخلــی شــرکت یکــی از راهکارهــای موجــود مــی باشــد.بعالوه
ورود شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش بــه بــورس و نیــز اســتفاده از امکانــات بازارهــای پــول و
ســرمایه از دیگــر گزینــه هــای موجــود مــی باشــد کــه جهــت اخــذ تصمیــم بــه ســهامداران
محتــرم ارائــه خواهــد شــد.

نقدینگی
بــا توجــه بــه نیــاز نقدینگــی جهــت پرداخــت معوقــات بانکــی بخــش گاز نیــروگاه علــی
آبــاد ،بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه ،پرداخــت مســتقیم شــرکت توانیــر بــه بانــک صنعــت
و معــدن از محــل مطالبــات شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش هماهنگــی گردیــد کــه بخشــی از
ایــن پرداخــت در ســال  93انجــام گرفــت.
همچنیــن پیشــنهاد هیــأت مدیــره جهــت عــدم تقســیم ســود کامــل شــرکت ،جهــت
کاهــش ریســک نقدینگــی شــرکت مــی باشــد.
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ریسک های عملیاتی
ریسک فرایندی
ســیکل محصــول :بــا توجــه بــه فازهــای مختلــف ســیکل محصــول نیروگاهــی ،شــرکت
ســنا در جهــت اطمینــان از حدا کثــر ســازی ســود خــود ،عــاوه بــر ســرمایه گــذاری در احــداث
نیــروگاه ،بهــره بــرداری از نیروگاههــای خــود را هــم در ســبد ســرمایه گــذاری خــود قــرار داده
اســت.
زنجیــره تأمیــن :بــا توجــه بــه اینکــه تأمیــن قطعــات یدکــی ،مهمتریــن چالــش
بهــره بــرداری یــک نیــروگاه اســت ،شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش تأمیــن قطعــات نیــروگاه خــود
را بــه شــرکتی خــارج از مجموعــه وا گــذار نمــوده اســت.

ریسک منابع انسانی
بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت ســنا دارای حوزه هــای متنوع فعالیت در حوزه ســرمایه گــذاری و
نیروگاهــی مــی باشــد ،نیــروی انســانی دارای خالقیــت ،روحیــه کار تیمــی و روحیــه شــهروندی
ســازمانی از مهمتریــن ارکان موفقیــت شــرکت مــی باشــند .شــرکت ســنا اقــدام بــه ایجــاد یــک
ســامانه مدیریــت منابــع انســانی بــه منظــور کاهــش ریســک نیــروی انســانی کــرده اســت.
ایــن سیســتم کلیــه مراحــل جــذب و گزینــش ،آمــوزش و ارزیابــی عملکــرد را در بــر دارد.
بدیــن ترتیــب بــا تهیــه و اجــرای آییــن نامــه هــای مرتبــط بــا هــر حــوزه ،نیروهــای مناســب در
هــر بخــش جــذب شــده ،عملکــرد آنهــا مــورد ارزیابــی دقیــق قــرار میگــرد ،آموزشــهای مــورد
نیــاز متناســب بــا هــر شــغل داده مــی شــود و نتایــج عملکــرد افــراد تحــت سیســتم مدیریــت
پــاداش ،پاســخ داده مــی شــود.

سرمایه دانشی
بــا توجــه بــه تخصصــی بــودن صنعــت بــرق و پیــرو آن حــوزه فعالیــت شــرکت ســنا و
تجربــه مدیــران شــرکت ســنا در انجــام پــروژه هــای نیروگاهــی از فــاز مطالعــه تــا بهــره بــرداری و
تجربــه اجــرای کل زنجیــره تولیــد محصــول نیروگاهــی ،شــرکت از ســرمایه دانشــی غنــی در ایــن
حــوزه برخــوردار اســت کــه الزم اســت ایــن ســرمایه گرانبهــا مســتند و مدیریــت شــود.
در ایــن راســتا پــروژه مدیریــت دانــش بــه عنــوان یکــی از پــروژه هــای مهــم و اساســی
در حــوزه سیســتم هــای مدیریتــی در شــرکت تعریــف شــده اســت کــه پــس از فراهــم آمــدن
زیرســاختهای الزم ،پیــاده ســازی آن در ســال  94آغــاز خواهــد شــد.
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•اتمام قرارداد  ECAنیروگاه علی آباد
•وصــول مطالبــات شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش از وزارت نیــرو و معوقــات ســنگین مالــی
تســهیالت بخــش گاز شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش
•تأمین مالی پروژه سیکل ترکیبی خرم آباد
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•افزایش مصرف برق کشور و امکان باال رفتن ضریب بهره برداری نیروگاه علی آباد
•امــکان عقــد قــرارداد فــروش تضمینــی بــرق بــرای نیــروگاه بــادی بــا توجــه بــه قیمــت قابــل
قبــول بــرق ایــن نــوع نیروگاههــا و افزایــش درآمــدی شــرکت در صــورت در مــدار آمــدن
نیــروگاه بــادی
•در اولویــت قــرار داشــتن طرحهــای احــداث بخــش بخــار نیروگاههــای گازی جهــت
تبدیــل بــه ســیکل ترکیبــی در برنامــه هــای وزارت نیــرو و افزایــش درآمــدی شــرکت در
صــورت در مــدار آمــدن بخــش بخــار نیــروگاه
•عقــد قــرارداد بیــع متقابــل نیــروگاه علــی آبــاد بــا شــرکت توانیــر در جهــت تأمیــن نقدینگــی
بازپرداخــت تســهیالت احــداث بخــش بخــار نیــروگاه
•قــرارداد فــروش تضمینــی بــرق نیــروگاه ســیکل ترکیبــی خــرم آبــاد و افزایــش درآمــدی
شــرکت در صــورت در مــدار آمــدن نیــروگاه
•رشد درآمدی شرکت در صورت تحقق احراز مالکیت نیروگاههای شرکت تولید نیروی زا گرس

� ���
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نقشه راه فر وش و بازار یابی
تشکیل کمیته فر وش
بــا توجــه بــه اتمــام مهلــت قــرارداد فــروش تضمینــی بــرق نیــروگاه علــی آبــاد در ســال ،94
شــرکت ســنا بــا هــدف تهیــه نقشــه راه فــروش و خدمــات بازرگانــی شــرکت (Marketing
 )Road Mapاقــدام بــه تشــکیل کمیتــه فــروش نمــوده اســت.
اعضــای اصلــی ایــن کمیتــه را مدیــران عامل شــرکتهای مالک نیروگاههای تحت پوشــش
و کارشناســان اقتصادی و برنامه ریزی ســتاد ســنا تشــکیل می دهند.
وظایف اصلی این کمیته به شرح زیر تعریف گردیده است :
•بررسی تحلیلی بازارهای مختلف برق به صورت دوره ای
•تعریف و تدوین طرح های مطالعاتی فروش و بازاریابی برق مجموعه سنا
•ارائــه پیشــنهادات در خصــوص اهــداف و اســتراتژی هــای فــروش بــرق نیروگاههــای تابعــه
•ارائه پیشنهادات در خصوص خدمات قابل ارائه بازرگانی شرکت سنا
•ارائه پیشنهادات در خصوص قیمت گذاری برق نیروگاههای تابعه در بازارهای مختلف
•ارائــه پیشــنهادات در خصــوص قراردادهــای خریــد و فــروش بــرق شــرکتهای تابعــه

ســنا در پانزدهمیــن رتبــه بنــدی  500شــرکت
برتــر ایــران ( )IMI-100در بیــن  200شــرکت
برتــر کشــور قــرار گرفــت و موفــق بــه کســب

رتبــه پنجــم در زیــر گــروه انــرژی شــد. .
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بــا تصویــب آییــن نامــه مربوطــه ،کمیتــه کار خــود را در اوایــل ســال  93شــروع و بــا برگــزاری
جلســات منظــم اقــدام بــه مطالعــه و بررســی فــروش بــرق از طریــق بــازار بــرق ،بــورس انــرژی،
قراردادهــای دوجانبــه ،خــرده فروشــی و صــادرات نمــود.
اقدامــات انجــام گرفتــه کمیتــه در ســال  93بــر پیــش بینــی هــای الزم نســبت بــه آمــوزش
کارکنــان ،بررســی شــرایط شــرکت در بــازار ،نحــوه عقــد قراردادهــای فــروش بــرق ،بررســی تمهیــدات
و فرصــت هــای پیــش روی شــرکت ،شــناخت مشــاوران و فعــاالن بــازار و برگــزاری نشســت هــای
مشــترک و هماهنگــی بــا ســایر نیــروگاه جهــت تبــادل اطالعــات و آمــوزش پرســنل بــوده اســت.
در همیــن راســتا دریافــت مجــوز صــادرات ،خرده فروشــی و بورس انرژی در دســتور کار شــرکت
قــرار گرفتــه اســت .بــا توجــه بــه ورود شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش در بــازار بــرق ایــران در ســال ،94
واحــد فــروش شــرح وظایــف زیــر را دنبــال خواهــد نمــود:
•قیمت دهی روزانه در بازار برق
•ممیزی صورت وضعیت های بازار و پیگیری مغایرات
•قیمت دهی روزانه در بورس انرژی و ایجاد امکانات سخت افزاری و نرم افزاری جهت
ارتباط با کارگزار بورس و ذخیره سازی فرمان های معامالتی روزانه
•مطالعه مستمر رویه و قوانین حا کم بر خرید و فروش در بورس انرژی و بازار برق
•برقراری تعامل همه جانبه و سازنده با بازار ،دیسپاچینگ و اتاق فرمان نیروگاه
•تهیه ژورنال معامالتی از استراتژی های قیمت گذاری و پیشنهادهای فروش
•خرده فروشی و عقد قراردادهای دو جانبه
•صادرات برق
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توسعه منابع انسانی
شــرکت ســنا همــواره بــه نقــش منابــع انســانی بهــره ور در توســعه ســازمان بــا رویکــرد
ارتقــاء دانــش و مهــارت و افزایــش ســطح رضایــت کارکنــان بــه منظــور افزایــش کارایــی،
دانایــی ،اثربخشــی و توانمنــدی هــای افــراد توجــه ویــژه داشــته اســت .در ایــن راســتا در
سال  ،93اقدامات زیر در جهت بهبود عملکرد نیروی انسانی انجام گرفته است:

طراحی و پیاده سازی سیستم ار زیابی عملکرد
مدیریــت عملکــرد یــک سیســتم مدیریتــی اســت کــه از یــک ســو بــه تحکیــم و اســتقرار
ارزشــهای ســازمانی و همسوســازی کارکنان با آن کمک کرده و از ســویی دیگر به سرپرســتان
بــرای تحقــق وظیفــه ی هدایــت و سرپرســتی کمــک شــایانی مــی کنــد.
در درجــه نخســت ایجــاد نظامــی مــدون و مشــخص بــرای پرداخــت پــاداش و ایجــاد
انگیــزه بــا توجــه بــه عملکــرد کارکنــان دلیلــی بــرای تدویــن نظــام مدیریــت عملکــرد در شــرکت
ســنا شــد و در مســیر طراحــی و اجــرای ایــن نظــام ،مباحثــی نظیــر رضایــت مشــتریان داخلــی،
کارتیمــی و حصــول آموزشــهای مــورد نیــاز جهــت بهبــود نقــاط بحرانــی در شــاخصها کمــک
کــرده اســت تــا همــه ی کارکنــان ســازمان بــه عنــوان ارزیــاب خدمــات واحدهــای ســازمان وارد
فــاز ارزیابــی گردند.بــا توجــه بــه ســاختار ماتریســی شــرکت ،اجــرای ایــن پــروژه عــاوه بــر مــوارد
ذ کــر شــده بــاال ،تمرکــز بــر نیازهــای شــرکت را فرهنــگ ســازی نمــوده و از ایــن حیــث دارای
اهمیــت زیــادی اســت.
نظــر ســنجی از تمامــی کارکنــان در کارگاهــی یــک روزه در مــورد پیــش نویــس نظــام ارزیابــی
عملکــرد ،منجــر بــه تهیــه توافقنامــه عملکــرد PERFORMANCE AGREEMETگردیــد.
ضمــن اینکــه ارزیابــی واحدهــا از یکدیگــر ،عــاوه بــر  360درجــه بــودن آن بــا توجــه بــه تأثیــر زیــاد
امتیــاز واحــد ســازمانی در امتیــاز فــردی ،مشــوقی جهــت بهبــود کار تیمــی بــوده اســت.

اجرای برنامه آموزش ساالنه
فرآینــد نیازســنجی ،برنامــه ریــزی و آمــوزش در ســال  1393بــرای تمامــی کارکنــان تمــام
وقــت شــرکت ســنا انجــام گردیــد.

��� �� ���� آ��ز�� ����
���� ��ا�� آ��زش ����

۸۹۷
۴۲
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برنامه پایش سالمت کارکنان
در راســتای پایــش و حفــظ ســامت کارکنــان بــه عنــوان ســرمایه هــای انســانی ،شــرکت
اقــدام بــه عقــد قــرارداد بــا پزشــک متخصــص نمــود.
پــس از معاینــات انجــام شــده و انجــام آزمایشــات و تشــخیصهای پارا کلینیکــی مــورد
نیــاز بــا هزینــه شــرکت ،اقدامــات تجویــزی و درمانــی مــورد نیــاز بــرای کلیــه کارکنــان صــورت
پذیرفــت.

بهبود و گسترش فضای کار
بــا توجــه بــه انتقــال دفتــر شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش و شــرکت بهــره بــرداری و
تعمیــرات ســنا بــه ســاختمان مرکــزی شــرکت ســنا ،شــرکت بــا کمبــود شــدید فضــای کاری
روبــرو گردیــد ،لــذا بنــا بــه ضــرورت و نیــاز انتقــال شــرکت بــه فضایــی مناســب ،تمهیــدات الزم
جهــت تعویــض ســاختمان دفتــر مرکــزی در ســال  93انجــام و انتقــال بــه ســاختمان جدیــد
انجــام گرفــت کــه ایــن نوســازی بهبــود محیــط کار را بــرای کارکنــان پدیــد آورده اســت.

تعر یف پر وژه نظام آراستگی محیط کار ()5S
هــدف از اجــرای پــروژه نظــام آراســتگی محیــط کار پیشــگیری از حوادث،کاهــش وقفــه
کاری و افزایــش بهــره وری در محیــط کار و بــه طــور کلــی پیشــگیری از اتــاف اســت.
ایجــاد محیطــی آراســته و شــاداب نقــش مهمــی در ایجــاد انگیــزه کاری و رضایــت
کارکنــان ،مدیــران و مراجعــه کننــدگان ایفــا کــرده و باعــث افزایــش کارایــی و اثــر بخشــی و در
نتیجــه افزایــش بهــره وری خواهــد بــود.در ســال  93مشــاور پــروژه انتخــاب گردیــد و پیــاده ســازی
پــروژه در ســال  94در حــال انجــام اســت.
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وضعیت منابع انسانی طی سالهای  89تا 93
������� �����ت

میانگین تحصیالت

��ق ������
������

���اد

��ق د����
د����
����
۱۲

تعداد

۸

۱۰

۴

۶

۰

۲

نفر
۳۰

������� �����

۲۵
۲۰
۱۵
۱۰
۵
۱۳۹۳

میانگین تجربه

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۰

سال
۲۵

������� ��

۲۰
۱۵
۱۰
۵
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۰

سن

میانگین سن

۴۶
۴۴
۴۲
۴۰
۳۸
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۱۳۹۰

۱۳۸۹

۳۶

بــا عنایــت بــه اهمیــت تخصــص در
شــرکت ســنا کــه بــا اســتراتژی و جــذب
فــار غ التحصیــان نخبــه دانشــگاههای
معتبــر همــراه شــده اســت ،میانگیــن
تحصیــات در شــرکت در طــی ســال
گذشــته افزایــش یافتــه کــه ایــن
اســتراتژی نــگاه جــوان گرایــی و درنتیجــه
کاهــش قابــل مالحظــه ســن را نیــز
در پی داشته است.
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باز طراحی ساختار استراتژ یک شرکت

ه

��ا�
� ز�
���

ش ����ب
ارز

� �ا� � � � � ��

ر��

ز��

��

��ا�
� ��آ
���

متدولوژی طراحی فرایند و ساختار ستاد مرکزی

ســنا در جهــت ارزش آفرینــی بــرای پورتفولیــوی کســب و کار خــود ،طــرح تدویــن
و شــفاف ســازی اســتراتژی مــادری ،بــاز طراحــی ســاختار ســازمانی اثربخــش و طراحــی
فرایندهــای منســجم را در ســال  93تعریــف کــرد کــه در ســال گذشــته دو فــاز اول آن بــا صــرف
 454نفــر ســاعت و بــا اســتفاده از دانــش ســازمانی مدیــران و کارشناســان ارشــد در کنــار
رویکــرد متدولوژیــک مشــاوران بــه پایــان رســید.
در فاز اول تحلیل و عارضه یابی موارد زیر انجام گرفت:
•
•
•
•
•

������� و ����� ذ�����ن
����� �����د ����
��ز���ي ��� ا��از���� ،ر�� و ا��اف ا���ا����
��ر�� و ا����اج ��������ی و ��ا�����ی ��ری ���� و ������ی ز�� ������
ارز���� ��ا����ی �� و ا����اج ��ل �������

• ��ر�� و ���� ���� ��ن ز����ه ارزش ���� ��� و ���� ��ی ز�� ������

•
•
•
•
•
•
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��ر�� ا���د �����ري ����
��ر�� ا���د �� ���� �����
��و�� ا���ا��ی ارزش آ���� ��دری
��ر�� ارزش آ����� ���� ��� و ���� ��ي ز�� ������
��ر�� ������ و ������ی ���� ��� و ���� ��ی ز�� ������
��ر�� ��ا�� ����ی ������ ���� ��� و ���� ��ی ز�� ������

����� �����د
ا���ا���� ����

����� �����د
��ا�����ی ��� و ��ر

����� �����ر ��ز��ن و روا��
���� ��در و ز�������� ��

بر اساس تحلیل های صورت گرفته فعالیتهای زنجیره ارزش سنا به صورت زیر دسته بندی می شود:
نقشــه کالن زنجیره ار زش ( ســتاد مرکزی ســنا)

������ ذ�����ن و �����ت �����

�����

در فــاز بعــدی انــواع اســتراتژی هــای مــادری موجــود در دنیــا بررســی شــد و الگــوی اســتراتژیک شــرکت ســنا منتــج از
تحلیل های صورت گرفته در فاز قبل با استراتژی های موجود مقایسه گردید.
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رابطه بین نو ع استراتژی مادری و مدل حاکمیت شرکتی
������ا��� ��

ر��� و���� ای

����ل �������

����ل و���� ای

Functional Leader Hands-on manager

��ـ� ���ــ�ل �ـ�دری

��� ����ل
���ط ��ارش د��

�� ����ــــــــــــــــ�
�ـــــــــــــــــــــــــــــــ�دری

������ن ����

����اده ��ز

���� ����ا��� ��

Family Builder

Financial Sponsor

Hands-off Owner

����ل ا���ا����

����ل ����

����ل ���ت ����ه

��زه ��ی
و���ـ� ای
������ــــ�

���ت
����ه

��زه ��ی
و���ـ� ای
G&A

���ت
����ه

��زه ��ی
و���ـ� ای
���ـــــــــــ�

���ت
����ه

��زه��یو����ای����

���ت ����ه

��زه ��ی
و���� ای
BU

BU
CEO

��زه ��ی
و���� ای
BU

BU
CEO

��زه ��ی
و���� ای
BU

BU
CEO

��زه ��ی و���� ایBU

BU CEO

• ��و�ـــ� ا��اف ���ـــ� ��ن

• ��و�ـــ� ا��اف ���ـــ� ��ن

• ݢ ݢ���ـ� و ����ـ�ی �����ـ� و

• ��و�ـــــ� ����ـ� �ـــــ� و

• ارا�ـــــــــ� را�����ـــــــ� ��ی

��د�������ــ�

��ا����ــــــ�

ا���ا����

• ��ا�� ������ �ـ�ی ����د

• ار���ء���ا���ا ک ��اری

• �� ���ــــــــــ� ���ـــــــــــ�ن

���رب ����

������ ر�ـــــــ�ی ���ــــــــ�

• ����� ������ت ا��ــ�

���ت
����ه
��زه ��ی
و���� ای
BU

• �� ���ــــــــــ� ���ـــــــــــ�ن

• �� ���ــــــــــ� ���ـــــــــــ�ن

������ ر�ـــــــ�ی ���ــــــــ�

������ ر�ـــــــ�ی ���ــــــــ�

BU
CEO

• ا����ب ����ان ا��ا�ـــ�
���ـــــــــ�ی
•�������������اری��ی
ا��ـــــــــــــ�

• ����� �� ا��ا�ــــــ�

• ��ا�ـــــــ� �����ــــــــ� ��ی

• ��و�ـــــــ� ����� �ـــــ�ی

��زه ��ی و���� ای

��دا�� �ــــــ�د

������ت ����ی

ݢ ݢا���ــ�ر ����� ��ـ�ی
��زه ��ی و���� ای
����ن د�� ��زه ��ی و���� ای
���� ��در
را����ی و���� ای
�����ت ������ــــ�

� ��ا

�� ی

�
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رت

���

�� و� � ا
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� ا�� �
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ا �ـ�
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�
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شرکت سنا
الگوی رهبر وظیفه ای
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بــا تحلیــل هــای صــورت گرفتــه و بررســی انــواع
اســتراتژی هــای مــادری ،اســتراتژی مطلــوب شــرکت بــه
اســتراتژی رهبــر وظیفــه ای نزدیکتــر مــی باشــد.
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مقایســه الگــوی اســتراتژ یک شــرکت هــای
مــادری در دنیــا  -ر هبــر وظیفــه ای
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عملکرد شرکت های
زیر مجموعه
شرکت تولید نیر وی آذرخش
شرکت مولد نیر وی خر م آباد
شرکت تولید نیر وی زاگرس
شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا
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شرکت تولید نیر وی آذرخش
شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش ســرمایه گــذار و مجــری پــروژه نیــروگاه  1500مگاواتــی
ســیکل ترکیبــی علــی آبــاد گلســتان مــی باشــد کــه بــا مشــارکت شــرکت هــای ســنا و مپنــا
تاســیس شــده اســت.
شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش بــا ســرمایه اولیــه ده میلیــون ریــال و بــا مشــارکت شــرکت
ســرمایه گــذاری نیروگاهــی ایران-ســنا بــه میــزان  98/99درصــد کل ســهام و شــرکتهای
نیروترانــس و ســرمایه گــذاری صنایــع بــرق و آب -صبــا و بــا هــدف احــداث و بهــره بــرداری از
نیــروگاه علــی آبــاد گلســتان مشــتمل بــر  6واحــد گازی  162مگاواتــی بــه ظرفیــت مجموع 972
مــگاوات تأســیس و در تاریــخ  ،1384/2/17تحــت شــماره  245281در اداره ثبــت شــرکتها و
مؤسســات غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت رســید و در تاریــخ  1384/6/23چهــل درصــد از ســهام
شــرکت ســنا بــه شــرکت مپنــا منتقــل گردیــد.

مهندس علی اصغر مجیدی ،مدیر عامل شرکت تولید نیروی آذرخش

سرمایه و ترکیب سهامداران
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مشخصات نیر وگاه
فاز اول
• 6واحد گازی ( )V94.2به ظرفیت  972مگاوات
•میزان سرمایه گذاری (فاز اول) 334 ،میلیون یورو
•تاریخ بهره برداری 1389

فاز دوم ( طر ح توسعه )
•احداث 3واحد بخار  160مگاواتی به ظرفیت 480مگاوات و تبدیل نیروگاه به سیکل ترکیبی
•برآورد هزینه سرمایه گذاری فاز دوم 420 ،میلیون یورو

•مقایسه تولید نیر وگاه در سه سال اخیر
بررســی رونــد تولیــد نیــروگاه نشــان مــی دهــد بــا توجــه بــه نیــاز روزافــزون کشــور بــه بــرق،
میــزان نیــاز شــبکه بــه نیــروگاه علــی آبــاد در حــال افزایــش مــی باشــد.
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اقدامات مهم
•توسعه بخش بخار
مطالعــات طــرح توجیهــی احــداث بخــش بخــار انجــام و طــرح توســعه بخــار بــا توجــه بــه
مصوبــه هیــأت مدیــره محتــرم در دو مســیر قــرارداد بــا پیمانــکار داخلــی و خارجــی پیگیــری
گردیــد .همچنیــن قــرارداد بیــع متقابــل توســعه بخــش بخــار بــا ابــاغ معاونــت راهبــردی
ریاســت جمهــوری امضــاء شــده و جهــت مبادلــه بــه شــرکت توانیــر ارســال شــده اســت.

•پست نیر وگاه
در ســال  1393بــا برگــزاری جلســات متعــدد صــورت جلســه تحویــل پســت در تاریــخ
 1393/4/10بــه امضــاء طرفیــن (شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش و بــرق منطقــه ای مازنــدران)
رســید و تمامــی مراحــل تکمیــل مــدارك و تحویــل لــوازم یدکــی و اقدامــات مــورد نیــاز بــرق
منطقــه ای مازنــدران بــه انجــام رســیده اســت.قرارداد خریــد پســت ،پــس از تخصیــص اعتبــار
بــرای ســال  1394توســط شــرکت توانیــر ،تهیــه و بــه امضــاء طرفیــن رســیده اســت و در حــال
ابــاغ رســمی مــی باشــد.

•قرارداد بانک صنعت و معدن و پرداخت اقساط
(تسهیالت بخش گاز)
متمــم قــرارداد مشــارکت مدنــی تســهیالت بخــش گاز در تاریــخ  1393/8/21توســط
شــرکت و بانــک بــه امضــاء رســید .همچنیــن حفــظ قــرارداد اصلــی در مقایســه بــا قــرارداد
فــروش اقســاطی ،شــرایط مناســبی را بــرای شــرکت از جملــه حا کــم بــودن مصوبــات
هیأت امنا و قوانین حساب ذخیره ارزی و بانک مرکزی فراهم نموده است.
طــی ســال  92و  93بیــش از  1000میلیــارد ریــال بــه بانــک صنعــت و معــدن پرداخــت
صــورت گرفتــه اســت کــه از ایــن میــزان ،مبلــغ  250میلیــارد ریــال آن از ســوی شــرکت توانیــر
بصــورت مســتقیم بــه بانــک پرداخــت شــده اســت.
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•وصول مطالبات
در ســال  93بــا پیگیریهــای مســتمر صــورت گرفتــه بخشــی از مطالبــات شــرکت در قالــب
بخــش ریالــی و ارزی دریافــت گردیــد .مبلــغ ریالــی وصــول شــده حــدود  500میلیــارد ریــال و
مبلــغ حوالــه هــای ارزی  112میلیــون دالر بــوده اســت .شــایان ذکــر اســت وصــول حوالــه هــای
ارزی هزینــه هــای قابــل توجهــی را بــه شــرکت تحمیــل مــی نمایــد امــا بــا توجــه بــه وضعیــت
موجــود ،تنهــا گزینــه بــرای دریافــت مطالبــات مــی باشــد.

•سند زمین نیر وگاه
بــا پیگیــری الزم صــورت جلســه شــورای اقتصــاد بــه تأییــد وزیــر اقتصــاد ســابق رســیده و
بــه وزارت نیــرو و ســازمان توســعه بــرق ایــران ابــاغ شــده اســت.
در حــال حاضــر مراحــل تفکیــک ســند بــه  3بخــش نیــروگاه ،پســت بــه همــراه محوطــه
توســعه و ایســتگاه گاز در مراحــل پایانــی بــوده کــه پــس از اخــذ ســند تفکیکــی نســبت بــه
انتقــال ســند اقــدام خواهــد شــد.
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شرکت مولد نیر وی خر م آباد
شــرکت مولــد نیــروی خــرم آبــاد ســرمایه گــذار و مجــری پــروژه نیــروگاه  1000مگاواتی ســیکل
ترکیبــی خــرم آبــاد مــی باشــد .شــرکت مولــد نیــروی خــرم آبــاد بــا ســرمایه اولیــه ده میلیــون ریــال
منقســم بــه ده هــزار ســهم یکهــزار ریالــی و بــا مشــارکت شــرکتهای ســرمایه گــذاری نیروگاهــی
ایــران  -ســنا بــه میــزان  98/99درصــد کل ســهام ،ســرمایه گــذاری صنایــع بــرق و آب -صبــا و
نیروترانــس و بــا هــدف احــداث و بهــره بــرداری از نیــروگاه ســیکل ترکیبــی خــرم آبــاد تأســیس و
در تاریــخ  1384/2/17تحــت شــماره  245277در اداره ثبــت شــرکتها و مؤسســات غیرتجــاری
تهــران بــه ثبــت رســید و در تاریــخ  1384/8/2بــا تصویــب هیــأت مدیــره شــرکت  25درصــد از
ســهام شــرکت ســنا بــه شــرکت فــراب و  24درصــد بــه شــرکت ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی
شســتا منتقــل گردیــد.
شــرکت ســرمایه گــذ اری تأمیــن اجتماعــی در ســال  1386بــا عــدم مشــارکت در افزایــش
ســرمایه جدیــد شــرکت و وا گــذاری حــق تقــدم خــود بــه شــرکت ســنا ،میــزان ســهام خــود را بــه
 2/83درصــد کاهــش داد و در ســال  1387نیــز بــا انعقــاد قــراردادی کل ســهام متعلــق بــه خــود
در شــرکت مولــد نیــروی خــرم آبــاد را بــه شــرکت صنایــع بــرق و انــرژی صبــا وا گــذار نمــوده اســت.

مهندس سید حسین رضا حسینی ،مدیر عامل شرکت مولد نیروی خرم آباد

سرمایه و ترکیب سهامداران
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مشخصات نیر وگاه
فاز اول
•یــک بلــوك ســیکل ترکیبــی شــامل دو واحــد
ظرفیــت  484مــگاوات
•میزان سرمایه گذاری 282 ،میلیون یورو
•پیش بینی تاریخ بهره برداری1395 ،

فاز دوم

گازی ()V94.2

ً
و یــک واحــد بخــار جمعــا بــه

ً
•یــک بلــوك ســیکل ترکیبــی شــامل دو واحــد گازی ( )V94.2و یــک واحــد بخــار جمعــا بــه
ظرفیــت  484مــگاوات میــزان ســرمایه گــذاری 282 ،میلیــون یــورو
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خالصه وقایع مهم پر وژه

ݢݢ۱۳۹۳

در���� ���ز ا���ل ���و��ه �� ����
ا�� ��وا�� ا��اث �� ���ک ���� ������ از وزرات ���و
ا�� ������� اداره �� ���� ز��� ��ای ا��اث ���و��ه �� ��رت ���� ������
ورود ژ��ا��ر دوم ��زی و دو د����ه ��ا�� ا��� �� ���� ��وژه
ا���ء ��ارداد ��� ��� EPCر
����اری ������ ��� ���ر
����� را���د ا���ا���� ��ز��ی ��وژه ا��اث ���و��ه ��م آ��د

ݢݢ۱۳۹۲

ورود دو د����ه ��ر��� و �� د����ه ژ��ا��ر �� ���� ��وژه
ا���ء ��ارداد �� ���� �� ECAا���

ݢݢ۱۳۹۱
ݣݣا����د ��ارداد ����� ���� �� ���� ���� و ا��غ �� ���� در ��ل ٩١
��و� ���د �����ت ا��ا�� ��وژه

ݢݢ۱۳۹۰

����� ��ارداد  EPCاز ���� �������م �� ��� ��ارداد �� ��وه ����

ا���ء ��ارداد ������ ��� ��وژه
�����  ٦٠در�� از ا����رات ��وژه

ݢݢ۱۳۸۹
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پیشرفت پر وژه بخش گاز در فاز اول

ردیف

فازهای پروژه

میزان پیشرفت

1

فاز بستر سازی
Development Phase-Non EPC

%77

2

فاز احداث
Construction Phase-EPC

%26

3

فاز پیش از بهره برداری
Preoperational Phase

0

کل پروژه

%35

در ســال  93بــا توجــه بــه نظــر ســازمان توســعه بــرق ایــران و شــرکت توانیــر و همچنیــن قــرارداد
فــروش تضمینــی بــرق امضــا شــده و بــر اســاس گزارشــهای توجیه فنــی و اقتصــادی ،تبدیل فــاز اول
نیروگاه از  4واحد گازی به یک بلوك ســیکل ترکیبی به تایید رســید و پیگیری وام و اعتبارات ارزی
پــروژه بــر ایــن اســاس در دســت پیگیــری می باشــد.

تأمین مالی پر وژه
بانــک ملــی در پایــان ســال  1385عاملیــت فاینانــس پــروژه را بــا لحــاظ شــرایطی
پذیرفــت .بــا توجــه بــه تغییــر محــل تأمیــن ارز (از ارز خودگــردان بــه حســاب ذخیــره ارزی)
ً
پیگیــری الزم جهــت اخــذ عاملیــت بانــک ملــی مجــددا مطــرح و پذیــرش مجــدد عاملیــت
اخــذ گردیــد.
از تابســتان ســال  1386پرونــده و گــزارش تاییــد شــده ارزیابــی فنــی اقتصــادی ،جهــت
طــرح در هیــأت امنــا حســاب ذخیــره ارزی بــه معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت راهبــردی
ریاســت جمهــوری ارســال گردیــد.
ً
نهایتــا در تیرمــاه  1387کمیســیون اقتصــادی هیــأت محتــرم دولــت بــا اعطــای وام بــه
مبلــغ  269/66میلیــون یــورو از محــل حســاب ذخیــره ارزی بــه نیــروگاه خــرم آبــاد مشــروط
بــه تعهــد وزارت نیــرو و شــرکت مولــد نیــروی خــرم آبــاد مبنــی بــر ســیکل ترکیبــی شــدن نیــروگاه
و ارائــه مطالعــات توجیهــی فنــی -اقتصــادی بخــش بخــار بــه بانــک عامــل موافقــت نمــود.
ایــن گــزارش تهیــه و تعهــدات الزم نیــز ارائــه گردیــد.
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همچنیــن درخصــوص نحــوه پرداخــت ســهم شــرکت در اعتبــار اســنادی و نیــز تضامیــن
مربوطــه ،بــا بانــک عامــل مذا کــره و توافقــات الزم در ایــن زمینــه صــورت پذیرفــت.
ـارات پــروژه بــه مبلــغ
بــا توجــه بــه پیگیــری هــای فــراوان در حــدود  60در صــد از اعتبـ ِ
 184,315,500یــورو در قالــب  2اعتبــار اســنادی بــه مبالــغ  151,437,000و  32,878,500در
تاریــخ  , 89/6/28گشــایش گردیــد کــه اعتبــار اســنادی بــه  151.437.000یورویــی فاقــد
پوشــش بانــک مرکــزی و غیــر قابــل اســتفاده بــود.
اخــذ پوشــش بانــک مرکــزی بــه دلیــل تغییــرات در حســاب ذخیــره ارزی و تأســیس
صنــدوق توســعه ملــی و محدودیتهــای اعمــال شــده در قوانیــن بودجــه در خصــوص عــدم
پوشــش تســهیالت مصــوب حســاب ذخیــره ارزی از محــل صنــدوق توســعه ملــی ،بــا مشــکل
مواجــه شــد.
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شرکت تولید نیر وی زاگرس
شــرکت تولیــد نیــروی زا گــرس بــا هــدف مشــارکت ،تکمیــل و بهــره بــرداری از نیــروگاه هــای
نیمــه تمــام نیروگاههــای پرنــد ،ارومیــه ،اردبیــل و قائــن تشــکیل گردیــد.
در راســتای سیاســت هــای وزارت نیــرو و شــرکت توانیــر در جهــت خصوصــی ســازی
و وا گــذاری نیــروگاه هــای موجــود و احــداث نیــروگاه هــای جدیــد بــه بخــش خصوصــی
و در ادامــه رونــد تأســیس شــرکت ســرمایه گــذاری نیروگاهــی ایــران( ســنا) در ســال 1383
بــا رســالت ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی در حــوزه تولیــد بــرق و در جهــت تحقــق و
اجــرای مفــاد صورتجلســه مــورخ  1384/3/21فــی مابیــن شــرکت تولیــد نیــروی زا گــرس در
تاریــخ  1384/4/25ســرمایه اولیــه یکصــد میلیــون ریــال بــا هــدف تحویــل گیــری و تکمیــل
پــروژه هــای نیروگاهــی نیمــه تمــام و در حــال احــداث پرنــد ،ارومیــه ،اردبیــل و قائــن بــه
ظرفیــت اســمی مجمــوع  2835مــگاوات (  18واحــد توربیــن گاز  175/5مگاواتــی ســیکل بــاز
مــدل V94 /2تاســیس و در اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیــر تجــاری تهــران تحــت
شــماره  250861بــه ثبــت رســید.
مهندس محسن احمدزاده ،مدیر عامل شرکت تولید نیروی زا گرس
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خالصه عملکرد
در جهــت اجــرای توافقــات فیمابیــن شــرکت توانیــر و شــرکت تولیــد نیــروی زا گــرس و
در جهــت جلوگیــری از توقــف رونــد اجرائــی پــروژه هــای چهــار نیــروگاه نیمــه تمــام پرنــد،
ارومیــه ،اردبیــل و قائــن و پــس از انجــام هماهنگیهــای الزم ،مبلــغ 200میلیــارد ریــال در ســال
 84بعنــوان بخشــی از آورده نقــدی شــرکت ســنا در افزایــش ســرمایه شــرکت تولیــد نیــروی
زا گــرس از طــرف شــرکت ســنا بــه شــرکت توانیــر (ســازمان توســعه بــرق ایــران) بــه عنــوان
مجــری پــروژه پرداخــت گردیــده اســت.در پــی عــدم انجــام تعهــدات از طــرف شــرکت توانیــر و
نظــر بــه پیگیــری هــای متعــدد بعمــل آمــده در خصــوص تعییــن تکلیــف وا گــذاری مالکیــت
نیــروگاه هــای مذکــور بــه شــرکت تولیــد نیــروی زا گــرس ،در تاریــخ  1390/10/20بــا دادخواهــی
شــرکت ســنا و شــرکت مولــد نیــروی زا گــرس دادگاه بــدوی در خصــوص عــدم انجــام تعهــد
توانیــر بــر افزایــش ســرمایه شــرکت زا گــرس بــه میــزان  40%آورده غیــر نقــدی ،تشــکیل شــد و
دادگاه حکــم بــه محکومیــت شــرکت توانیــر نمــود.
در تاریــخ 1392/4/31دادگاه تجدیــد نظــر بــه درخواســت شــرکت توانیــر تشــکیل شــد
و حــذف نیــروگاه پرنــد از مــورد دعــوی مطابــق بــا توافقــات قبلــی طرفیــن مــورد پذیــرش
قــرار گرفــت لیکــن در خصــوص ســه نیــروگاه باقیمانــده ارومیــه ،اردبیــل و قائــن ،رأی دادگا ه
ً
مجــددا بــه نفــع شــرکت ســنا صــادر شــد .پــس از رد تجدیــد نظــر خواهــی ،توانیــر درخواســت
اعمــال مــاده  18از قــوه قضائیــه نمــوده اســت کــه نتیجــه آن در دســت پیگیــری اســت.
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تعمیرا ت
برداری
بهر ه
سناــنا
تعمیرا ت س
بردارو ی و
بهر ه
شرکتـرکت
شـ
شــرکت بهــر ه بــردار ی و تعمیــرا ت ســنا بــا ســرمایه اولیــه ده میلیــون ریــال و بــا مشــارکت
شــرکتهای ســرمایه گــذار ی نیروگاهــی ایــران -ســنا ،ســرمایه گــذاری صنایــع بــرق و آب -صبــا
و نیروترانــس تأســیس و بــا نــام شــرکت مولــد نیــروی اصفهــان در تاریــخ  1384/2/18تحــت
شــماره  245283در اداره ثبــت شــرکتها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت رســید .طبــق
مصوبــه مجمــع عمومــی فــوق العــاده مــورخ  1388/3/16نــام شــرکت بــه بهــره بــرداری و
تعمیــرات ســنا (ســهامی خــاص) تبدیــل و موضــوع فعالیــت آن بــه بهــره بــرداری و تعمیــرات
دوره ای ،تعمیــرات اساســی و نگهــداری نیروگاههــا تغییــر یافتــه اســت.
براســاس تصویــب هیــأت مدیــره شــرکت ســنا 50 ،درصــد از ســهام شــرکت بهــره بــرداری و
تعمیــرات ســنا بــه گــروه مپنــا منتقــل شــده و در مرحلــه اول عملیــات بهــره بــرداری از نیــروگاه
گازی علــی آبــاد طــی یــک قــرارداد  6ســاله بــه ایــن شــرکت وا گــذار گردیــده اســت.
مهندس احمد علی آتشی ،مدیر عامل شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا
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خالصه عملکرد
•انجام  2716نفر ساعت آموزش
•انجــام بازدیدهــای دوره ای  16000ســاعت کلیــه واحدهــای نیــروگاه و بازدیــد  2000ســاعت
واحــد اول
•کاهش  70درصدی خروجهای اضطراری نسبت به سال قبل
•افزایــش  6.2درصــدی تعــداد پرمیــت هــای صــادر شــده در ســال  93نســبت بــه ســال
قبــل در اثــر افزایــش دقــت عمــل پرســنل بهــره بــرداری
•بهبــود شــاخص کیفیــت کارکــرد ( )OH/OEHدر ســال  93نســبت بــه ســالهای قبــل
بــه دلیــل بهبــود بهــره بــرداری وکاهــش اســتارت هــای ناموفــق وخــروج هــای اضطــرای
وناخواســته (تریــپ)
•کاهــش  40درصــدی اســتارت هــای ناموفــق نســبت بــه ســال قبــل بــه دلیــل برنامــه
ریــزی وعملکــرد بــه موقــع تعمیــرات و نگهــداری واحدهــا و همچنیــن اجــرای Pilot
 ( Assistanceقابلیــت اســتارت اولیــه بــا گازطبیعــی بــه جــای گاز بوتــان در زمــان
اســتارت واحــد بــا گازوئیــل) روی واحــد هــا بــرای کاهــش اســتارت هــای ناموفــق

اخــذ گواهینامــه سیســتم مدیریــت
یکپارچه()IMSشاملاستانداردهای:
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001 :2007
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مگا وات ساعت

آمادگی تولید نیر وگاه در سه
سال اخیر

۸,۰۰۰,۰۰۰

۶,۰۰۰,۰۰۰
۴,۰۰۰,۰۰۰
۲,۰۰۰,۰۰۰
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

۰

��� ۷,۵۵۶,۴۰۱ ۷,۶۷۱,۳۳۴ ۷,۵۲۷,۴۶۳ان آ��د��

مقایسه قابلیت دسترسی
نیر وگاه در سه سال اخیر

٪۹۹/۱۰
٪۹۹/۰۰
٪۹۸/۹۰
٪۹۸/۸۰
٪۹۸/۷۰
٪۹۸/۶۰
۱۳۹۳

۱۳۹۲

۱۳۹۱

٪۹۸/۷۰ ٪۹۸/۸۶ ٪۹۹/۰۶

مقایسه ضر یب بهره برداری
نیر وگاه در سه سال اخیر

٪۹۸/۵۰
������ د�����

٪۴۰
٪۳۰
٪۲۰
٪۱۰
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تحلیل محیط کسب و کار
تحلیل محیط کسب و کار
احداث و توسعه طر ح های سرمایه گذاری
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تحلیل محیط کسب و کار
پیش بینی های آینده در خصوص عرضه و تقاضای
انر ژیالکتر یکی

درپیــش بینــی هــای جهانــی ،تولیــد انــرژی الکتریکــی بــا  % 93افزایــش از مقــدار 20/2
تریلیــون کیلــووات ســاعت در ســال  2010بــه  39تریلیــون کیلــووات ســاعت در ســال 2040
خواهــد رســید.مصرف انــرژی الکتریکــی بیشــترین درصــد رشــد ر ا نســبت بــه ســایر انــرژی هــا
خواهــد داشــت بطوریکــه پیــش بینــی مــی شــود رشــد مصــرف ســاالنه  2/2درصــد خواهــد بــود
در حالیکــه ایــن نــرخ بــرای ســایر منابــع انــرژی بــه طــور متوســط  1/4بــرآورد شــده اســت.ا گرچه
نــرخ رشــد مصــرف در ایــران باالتــر از ایــن ارقــام اســت.
رشد جهانی تولید و مصرف انر ژی الکتر یکی طی سالهای Index, 1990=1- 1990- 2040
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ر وند توسعه ظرفیت نیر وگاهی کشور در سالهای آتی
کل ظرفیــت نیروگاهــی کشــور از حــدود  70هــزار مــگاوات بــه حــدود  160هــزار مــگاوات در
ســال  1420افزایــش خواهــد یافــت.
از مجمــوع ظرفیــت نصــب شــده نیروگاهــی در انتهــای دوره برنامــه ریــزی ،نیروگاههــای
ســیکل ترکیبی،نیروگاههــای برقابــی و توربیــن هــای بــادی بــه ترتیــب بــا  15 ،62و  14درصــد
بیشــترین ســهم را در ظرفیــت نصــب شــده نیروگاهــی کشــور خواهنــد داشــت.

ر وند توسعه ظرفیت نیر وگاهی کشور
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پیــش بینــی رونــد توســعه ظرفیــت نیروگاهــی تــا افــق  1420نشــان مــی دهــد کــه
سیاســتهای وزارت نیــرو درحــوزه تولیــد بــرق معطــوف بــه افزایــش ســهم نیروگاههــای
ســیکل ترکیبــی و همچنیــن بــادی اســت .همانطــور کــه مشــاهده مــی شــود ،ســهم
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی از  25درصــد بــه  66درصــد و همچنیــن ســهم بخــش بــادی
از حدود  0به  16درصد در سال  1420خواهد رسید.

ر وند توسعه ظرفیت نیر وگاهی کشور

۱۳۹۵

مرجــع :گــزارش برنامــه بلنــد مــدت توســعه بخــش
انــرژی کشــور-دفتر برنامــه ریــزی کالن بــرق و انــرژی
معاونــت بــرق و انــرژی وزارت نیرو-شــهریور 1393

۱۴۰۵

۱۴۲۰

شــرکت ســنا در طــرح هــای توســعه ،تبدیــل نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی و
احــداث نیــروگاه بــادی را برنامــه ریــزی نمــوده اســت.

نیر وگاههای تجدید پذیر
نیروگاههــای تجدیــد پذیــر در دنیــا بــه دلیــل کاهــش منابــع فســیلی و رو به اتمــام بودن،
پــاك بــودن ایــن نــوع انــرژی هــا و در نتیجــه کمــک بــه جلوگیــری از انتشــار گازهــای گلخانــه ای
و پائیــن بــودن هزینــه هــای تولیــد و نگهــداری مــورد توجــه بســیاری قــرار گرفتــه اند.
کل ظرفیــت تولیــد بــرق تجدیدپذیــر در جهــان در ســال  2013بــه رقــم  1560گیــگاوات
رســید کــه نســبت بــه ســال  2012افزایــش  % 8/33داشــته اســت.
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سهم انواع انر ژی در تولید بر ق جهان در سال 2013

Fossil Fuels & Nuclear

%2.9

Wind

%1.8

Bio-Power

%0.7

Solar PV

Hydropower

%16.4
Renewable
Electricity

%22.1

Geothermal, %0.4
CSP & Ocean

متأســفانه تولیــد انــرژی در ایــران بــه طــور مرســوم حــول محــور اســتفاده از ســوختهای
فســیلی ارزان مــی چرخــد و انرژیهــای نــو و تجدیــد پذیــر از رشــد و توســعه قابــل دفاعــی
برخــوردار نیســتند .بطویکــه ســهم انــرژی هــای تجدیــد پذیــر از میــزان تولیــد بــرق ایــران در
ســال  92حــدود  % 16کل بــرق تولیــدی بــوده کــه ایــن میــزان بــدون احتســاب تولیــد برقابــی
بــه حــدود  % 1.6و بــدون احتســاب انــرژی اتمــی بــه حــدود  % 0.2کاهــش مــی یابــد.
در بیــن انــرژی هــای تجدیدپذیــر ســهم انــرژی بــادی بــه دلیــل قیمــت تمــام شــده
مناســب تــر ایــن نــوع نیروگاههــا نســبت بــه ســایر انــرژی هــا از میــزان باالتــری برخــوردار اســت.
براســاس آخریــن اطالعــات مجمــع جهانــی انــرژی بــاد ( ،)WWEAظرفیــت نصــب شــده
نیروگاههــای بــادی تــا اواســط ســال  2014بــه  336،327مــگاوات رســیده اســت کــه بــا توجــه
بــه ظرفیــت نصــب شــده در ســال  2011نشــان دهنــده رشــد متوســط  % 7/3در هــر نیــم ســال
(  6مــاه) مــی باشــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه آمــار منتشــره در شــش ماهــه نخســت ســال  2014میــزان 17،839
مــگاوات ظرفیــت جدیــد نیــروگاه بــادی در جهــان نصــب شــده اســت .میــزان ســهم هــر یــک
از کشــور هــا در ایــن ظرفیــت اضافــه شــده) ،کــه پیــش بینــی مــی شــود تــا پایــان ســال 2020
میــزان کل ظرفیــت نصــب شــده نیــروگاه بــادی در جهــان بــه  700،000مــگاوات خواهد رســید.

Ref: Renewable Energy Policy Network
for 21st Century - Renewables 2014
Global Status Report
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کل ظرفیت نصب شده نیر وگاه بادی در سال های  2011الی 2014

370,000
336,327
318,488
296,255
282,266
10.00 %

254,041

5.60 %

236,733

7.50 %
4.95 %
11.1 %

End 2014

Ref: The world Wind Energy Association
2014- Half-year Report

Mid 2014

End 2013

Mid 2013

End 2012

7.31 %

Mid 2012

End 2011

* Estimated
Total installed capacity : Includes all installed wind capacity, connected and not-connected to the grid.

کشــورایران بــه دلیــل وجــود مناطــق بادخیــز مناســب ،از پتانســیل خوبــی بــرای احــداث
نیروگاههــای بــادی برخــوردار اســت.
بــر پایــه پیــش بینــی هــای صــورت گرفتــه ،میــزان انــرژی قابــل اســتحصال بــادی کشــور
از لحــاظ اقتصــادی بالــغ بــر  18000مــگاوات تخمیــن زده مــی شــود کــه مویــد پتانســیل قابــل
توجــه کشــور در زمینــه احــداث نیروگاههــای بــادی و همچنیــن اقتصــادی بودن ســرمایه گــذاری
در صنعــت انــرژی بــادی مــی باشــد.
بطوریکــه وزارت نیــرو در برنامــه هــای خــود ،ســهم نیروگاههــای بــادی از ظرفیــت تولیــد
بــرق کشــور را از  %1در ســال  93بــه  % 14در ســال  1420افزایــش داده اســت .بــر ایــن اســاس،
شــرکت ســنا در ســال  93طــرح مطالعاتــی احــداث نیــروگاه بــادی را در دســتور کار خود قــرار داد.
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احداث و توسعه طرحهای سرمایه گذاری
احداث بخش بخار نیر وگاه علی آباد
بــا توجــه بــه رشــد مصــرف در کشــور و سیاســتهای وزارت نیــرو مبنــی بــر افزایــش ســهم
نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی در کشــور ،طــرح بخــار نیــروگاه علــی آبــاد در ســال  93در دســتور
کار شــرکت قــرار گرفــت .تبدیــل نیروگاههــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی راندمــان نیروگاههــای
گازی را از حــدود  % 33بــه  % 47افزایــش مــی دهــد و ایــن نــوع نیروگاههــا در اولویــت باالتــری
نســبت بــه نیروگاههــای گازی در شــبکه بــرق قــرار دارنــد.
بــا اضافــه شــدن بخــش بخــار بــه میــزان  480مــگا وات ،ظرفیــت نیــروگاه علــی آبــاد بــه
 1452مــگا وات خواهــد رســید .مجمــوع هزینــه هــای ســرمایه گــذاری بخــش بخــار نیــروگاه
علــی آبــاد حــدود  420میلیــون یــورو و بــرآورد شــده اســت.
بــا توجــه بــه امضــای قــرارداد بیــع متقابــل جهــت فــروش انــرژی تولیــدی بخــش بخــار
نیــروگاه علــی آبــاد ،در صــورت تأمیــن بــه موقــع مالــی پــروژه،در ســال  94احــداث ایــن بخــش
شــروع و در ســال  97بــه بهــره بــرداری کامــل خواهــد رســید.

احداث بخش بخار نیر وگاه خر م آباد
طــرح احــداث نیــروگاه خــرم آبــاد بــه صــورت دو بلــوك ســیکل ترکیبــی و بــه ظرفیــت
اســمی  968مــگاوات تعریــف شــده اســت .خوشــبختانه قــرارداد تضمینــی فــروش بــرق ایــن
نیــروگاه بــا شــرکت توانیــر بــرای دو بلــوك ســیکل ترکیبــی امضــا شــده و همچنیــن قــرارداد
بخــش بخــار بــرای تبدیــل چهــار واحــد گازی بــه ســیکل ترکیبــی بــا پیمانــکار داخلــی مــورد
توافــق قــرار گرفتــه و در دســت مبادلــه اســت.
اضافــه شــدن بخــش بخــار بــا اعتباری حــدود  260میلیون یــورو ،مبلغ کل ســرمایه گذاری
ایــن پــروژه را بــه  550میلیــون یــورو افزایــش خواهــد داد .در صــورت تأمیــن بــه موقع مالــی ،اولین
واحــد گازی پــروژه ســال  95و کل پــروژه در ســال  97بــه بهــره بــرداری خواهد رســید.
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احداث نیر وگاه بادی
از آنجاییکــه انتخــاب مــکان مناســب بادخیــز ،از مهمتریــن عوامــل تأثیــر گــذار بــر منطــق
اقتصــادی احــداث نیروگاههــای بــادی اســت ،پــروژه مکانیابــی نیــروگاه بــادی در ســال 93
تعریــف و انجــام گردیــد.
در ایــن مطالعــه از ســه مرجــع اطالعاتــی نقشــۀ اطلــس بــاد ایــران ،نقشــه اطلــس بــاد
جهانــی  3Tierو اطالعــات ایســتگاههای ســینوپتیک کشــور اســتفاده شــده و بــا انــدازه گیــری
معیارهــای ارزیابــی تعییــن شــده 200 ،منطقــه اولیــه بــه  21منطقــه محــدود گشــت.
در ادامــه ،بــا در نظــر گرفتــن نقشــه هــای مختلــف شــامل :نقشــه راههــای کشــور،
نقشــه خطــوط راه آهــن ،نقشــه هــم دمایــی کشــور ،نقشــه هــم بــاران کشــور ،نقشــه
مناطــق حفاظــت شــده و نقشــه خطــر لــرزه خیــزی و گســلها در محیــط  GISایــن
 21منطقه به  11منطقه محدود گردید.
جهــت انتخــاب نهایــی ســایتهای مناســب  18ســایت انتخــاب شــده و بازدیدهایــی از
چهــار منطقــه مختلــف کشــور شــامل  5اســتان انجــام گرفــت و در نهایــت چهــار ســایت اصلــی
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انتخــاب و بــر اســاس نســبت درآمــد بــه هزینــه ســرمایه گــذاری انجــام شــده اولویــت بنــدی
شد.خوشــبختانه بــا پیگیــری هــای انجــام گرفتــه طــرح مطالعاتــی احــداث نیــروگاه بــادی
توســط ســهامدار اصلــی شــرکت تأییــد گردیــد ،همچنیــن شــرکت ســنا موفــق بــه اخــذ
موافقتنامــه اولیــه  100مــگاوات احــداث نیــروگاه بــادی از ســازمان انــرژی نــو ایران-ســانا
گردیــد.
در ســال آتــی انجــام مطالعــات فنی-اقتصــادی ،اتصــال بــه شــبکه و زیســت محیطــی،
تملــک زمیــن ،عقــد قــرارداد فــروش تضمینــی بــرق و اخــذ پروانــه احــداث نیــروگاه در دســتور
کار قــرار دارد و امیــد اســت در صــورت تامیــن بــه موقــع مالــی پــروژه ،احــداث نیــروگاه بــادی در
ســال  95آغــاز شــود.

2840 MW

۱۰۰

۹۶۸

ظرفیت نیر وگاههای شرکت سنا در طر ح توسعه

1828 MW

۵۰

۴۸۶

��� ۲۵۲۰وات

بهرهبرداریاز پروژههایسرمایه گذاری،
۲
رشـ۷ـد۱۷درآمــدیقابلتوجهیبرایشــرکت
ســنابههمراهخواهدداشــت۱۲۹۲ .
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ضمیمه
صورتهای مالی
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