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نسبـت هــای مالـی سنـا
در دو ســــال  93و 94

نسبتهای مالی تلفیقی
در دو ســــــال  93و 94
سـود پایه هر سهم سـال  297 :94ریال

سـود پایه هر سهم سـال  294 :94ریال

سـود پایه هر سهم سـال  1081 :93ریال

سود پایه هر سهم سـال  959 :93ریال

میـــزان کـاهش ســـود خــالص هر سهــــم
در ســال  94نسبــت به )%50( = 93

میـــزان کاهش ســـود خــالص هر سهــــم
در ســال  94نسبــت به )%32( = 93

رشــــد بــــازده حقـــوق صـاحبـــان سهــام
در ســــال  )%21( 94و )%38( 93

رشــــد بــــازده حقـــوق صـاحبـــان سهــام
در ســــال  )%35( 94و )%40( 93

سال94

سال93

شــــــرح
سود عملیاتی به درآمد /فروش

%97

%99

سود قبل از مالیات به درآمد

%100

%103

 283ریال

 919ریال

%14

%31

سود عملیاتی هر سهم
بازده دارایی ها

شــــــرح
سود عملیاتی به درآمد /فروش
سود قبل از مالیات به درآمد
سود عملیاتی هر سهم
بازده دارایی ها

سال94

سال93

%68

%80

%66.3

%84

 455ریال

 1,006ریال

%9.5

%12.2
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فضای اقتصاد برق

چالــش هــای تولیــد کننــدگان بــرق ،همــواره عــدم پرداخــت بــه موقــع مطالبــات ،تغییــرات یکســویه قراردادهــای

تضمینــی ،بــازار و ارکان بــازار غیــر رقابتــی بــرق و عــدم امــکان عمــل بــه تعهــدات توســط بخــش دولتــی بــوده
اســت .در ســال گذشــته تــاش هایــی جهــت رفــع برخــی مــوارد توســط وزارت محتــرم نیــرو صــورت پذیرفــت
کــه حاصــل آن پرداخــت بخشــی از مطالبــات در قالــب اوراق خزانــه اســامی بــوده اســت .بــا ایــن وجــود تــا
رســیدن بــه موقعیتــی قابــل تحمــل بــرای فعالیــن ایــن صنعــت ،هنــوز فاصلــه ای در خــور توجــه وجــود دارد.

بــا توجــه بــه پیشــرفت هــای چشــمگیر میهــن مــان در زمینــه هــای ســاخت و احــداث ،بــه جــرأت
مــی تــوان گفــت تأمیــن مالــی یکــی از مهمتریــن موانــع توســعه بخــش تولیــد بــرق در ســال هــای گذشــته بــوده
اســت .اگــر چــه هزینــه مبادلــه بــاال در اقتصــاد بــرق کشــور ،همچنــان یکــی از موانــع اصلــی در جــذب ســرمایه
گــذاران خارجــی اســت ،امــا امــکان اســتفاده از تأمیــن مالــی خارجــی زمینــه ســاز رشــد بیشــتر ایــن بخــش در

ســال هــای آتــی خواهــد بــود .بعــاوه ،تــاش دســت انــدرکاران و سیاســت گــذاران ،در کنــار اهمیــت انــرژی

یـادداشت مدیـر عامــل

در ســال گذشــته افقــی امیــدوار کننــده پیــش روی اقتصــاد کشــور ترســیم گردیــد ،جمهــوری اســامی ایــران
در طــول تاریــخ همــواره مرکــز مبــادالت تجــاری و حائــز بهتریــن موقعیــت جغرافیایــی جهــت رشــد و توســعه
اقتصــادی بــوده اســت .رفــع تحریــم هــای ظالمانــه ،زمینــه ســاز گشــایش فضــای کســب و کار و حرکــت بــه

ســوی شــکوفایی هــر چــه بیشــتر کشــور خواهــد شــد .مســیری کــه در عیــن حفــظ عــزت و اســتقالل سیاســی

و اقتصــادی ،تولیــد کار ،توســعه زیرســاخت هــا و رفــاه بیشــتر هموطنــان عزیزمــان را در پــی خواهــد داشــت.

بــرق بــه عنــوان یــک کاالی راهبــردی و نیــز رشــد قابــل توجــه مصــرف ،باعــث مــی شــوند ســرمایه گــذاری در
ایــن بخــش همچنــان جــذاب باشــد.
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رشـد و برتری پایـدار

پایــداری در رشــد و ســودآوری ،زیــر بنــای تصمیمــات کلیــدی در شــرکت ســنا مــی باشــد و تمامــی اقدامــات
ســتادی ،عملیاتــی و پشــتیبانی بــا ایــن دیــدگاه صــورت مــی پذیرنــد .بدیــن جهــت ،جــذب و توســعه منابــع

انســانی ،انتخــاب پــروژه هــای احــداث و توســعه و پیــاده ســازی سیســتم هــای مدیریتــی زیــر بنایــی در جهــت

9
شــرکت مشــترک بــرای حداقــل یکــی از مــزارع بــادی ســنا خواهیــم بــود .توســعه بخــش فــروش و بســترهای

مدیریتــی بــرای تضمیــن پایــداری موفقیــت شــرکت از دیگــر سیاســتهای شــرکت بــوده کــه مــورد عمــل قــرار
گرفتــه اســت.

تضمیــن پایــداری موقعیــت بهینــه رقابتــی صــورت پذیرفتــه انــد چنانچــه از انجــام پــروژه هــا و امــوری کــه تنهــا
نتیجــه مثبــت کوتــاه مــدت داشــته و لزومـ ً
ـا در مســیر چشــم انــداز نبــوده انــد اجتنــاب شــده اســت.

سخـن پـایـانی

پیــاده ســازی شــده و در حــال تکویــن اســت .تبدیــل نیــروگاه هــا بــه ســیکل ترکیبــی ،اجــرای نظــام مدیریــت

انــرژی الکتریکــی کــم مخاطــره و قابــل توجیــه اســت و همچنــان خواهــد بــود .اگــر چــه عــدم وجــود زیــر

دانــش و ســایر ســاز و کارهــای پشــتیبانی و عملیاتــی در جهــت عنــوان فــوق صــورت گرفتــه اســت.

رقبــا ،ایــن صنعــت را همچنــان پــر چالــش نــگاه خواهــد داشــت .از آنجــا کــه بهــره وری همــواره بــه عنــوان

حـاکمیت بنگاهی و استـراتژی مـادری

ایــن شــرکت بــه عنــوان عملکــرد برتــر در جشــنواره ملــی بهــره وری مــورد تقدیــر قــرار گرفــت .بعــاوه جایــگاه

در جهــت مــوارد گفتــه شــده و شــناخت موانــع و مخاطــرات ،مدیریــت ریســک بــه صــورت یــک سیســتم پویــا

بــا وجــود جهــت گیــری کشــور بــه توســعه صنعتــی و نیــز رشــد مصــرف بــرق ،ســرمایه گــذاری در حــوزه تولیــد

فرآینــد ،توســعه بســترهای مبتنــی بــر فنــاوری اطالعــات ،ورود جــدی بــه حــوزه انــرژی هــای نــو ،مدیریــت

ســاخت هــای رقابتــی الزم ،حضــور ســنگین دولــت در تمامــی بخــش هــا ،هزینــه مبادلــه بــاال و نیــز حضــور

بــا توجــه بــه مطالعــات و پــروژه هــای انجــام شــده ،شــرکت ،راهبــردِ رهبــری وظیفــه ای را بــه عنــوان مــدل
اجرایــی خــود مــاک عمــل قــرار داده و فرآیندهــای کاری و تنظیــم روابــط بــا شــرکت هــای زیــر مجموعــه
بــر همیــن مبنــا توســعه یافتــه انــد .بدیهــی اســت ذیــل قانــون تجــارت و نیــز الزامــات ســازمان بــورس اوراق

بهــادار ،حاکمیــت بنگاهــی بــا در نظــر گرفتــن مــدل فــوق پیــاده ســازی شــده و خوشــبختانه نتایــج مناســبی

داشــته اســت بــه گونــه ای کــه ضمــن حفــظ چابکــی الزم و شــفافیت بــاال ،یکــی از باالتریــن نــرخ هــای بهــره

وری در ســطح شــرکت هــای مشــابه کشــور ،در دو ســال گذشــته متعلــق بــه ســنا بــوده اســت.

عملکـرد مـالی

عملکــرد و صــورت هــای مالــی شــرکت از طــرق مختلــف و از جملــه ســایت کــدال ســازمان بــورس قابــل دســترس
اســت .در ســال مــورد گــزارش بــه دلیــل اتمــام قــرارداد تضمینــی خریــد بــرق نیــروگاه علــی آبــاد و نیــز نوســانات
نــرخ ارز ،ســود ابــرازی شــرکت بــا کاهــش همــراه مــی باشــد .اگــر چــه ایــن موضــوع بــا ورود نیــروگاه ســیکل

ترکیبــی خــرم آبــاد تغییــر خواهــد یافــت امــا همــواره نظــر ســهامداران محتــرم نســبت بــه اثــرات منفی نوســانات

نــرخ ارز در ســود تقســیمی شــرکت جلــب شــده اســت.

بــا وجــود مشــکالت نقدینگــی ،ســود تمامــی ســهامداران حقیقــی و حقوقــی خــرد بــه نحــو مناســب پرداخــت

شــده امــا ســهامداران اصلــی تــا تاریــخ تهیــه ایــن گــزارش مبالــغ مربــوط بــه ســال مالــی  1393را دریافــت

ننمــوده انــد .در آینــده بــا ورود نیــروگاه ســیکل ترکیبــی خــرم آبــاد و نیــز واحدهــای بخــار نیــروگاه علــی آبــاد و
ســایر پــروژه هــای توســعه ،عملکــرد مالــی شــرکت هــر چــه بیشــتر بهبــود خواهــد یافــت .شــایان ذکــر اســت

شــرکت ســنا مدتهاســت شــرایط الزم را بــرای حضــور در بــازار اول بــورس اوراق بهــادار دارا مــی باشــد امــا در
خصــوص انتقــال از بــازار پایــه فرابــورس ،براســاس نظــر ســهامداران اصلــی عمــل شــده اســت.

پیشرفت در دستیـابی به اهـداف استراتژیک

توســعه نیــروگاه هــای شــرکت بــه ســیکل ترکیبــی از اهــداف بــا اولویــت شــرکت بــوده اســت .در ایــن راســتا

قــرار داد احــداث نیــروگاه خــرم آبــاد از گازی بــه ســیکل ترکیبــی تبدیــل و مراحــل تأمیــن مالــی بــا جدیــت
پیگیــری شــد کــه خوشــبختانه در بهــار ســال  95مصوبــه صنــدوق توســعه ملــی نیــز اخــذ گردیــد و انتظــار
مــی رود گشــایش اعتبــار اســنادی جدیــد پــروژه بــزودی صــورت پذیــرد .قــرارداد توســعه بخــش بخــار نیــروگاه
علــی آبــاد نیــز نهایــی شــده و بــا توجــه بــه ســابقه همــکاری بــا بانــک صنعــت و معــدن ،مراحــل تأمیــن مالــی

ایــن بخــش نیــز در دســت پیگیــری اســت.

از دیگــر اهــداف راهبــردی شــرکت ورود بــه عرصــه انــرژی هــای نــو مــی باشــد کــه در ایــن بخــش نیــز مجــوز
احــداث یکصــد مــگاوات مزرعــه بــادی از ســازمان انــرژی هــای نــو اخــذ شــده و اجــرای پــروژه در چهــار ســایت

در ســطح کشــور در حــال انجــام اســت .خوشــبختانه تفاهــم نامــه بــا یــک ســرمایه گــذار خارجــی در ایــن بخــش

امضــا شــده و بــا توجــه بــه نهایــی شــدن قــرارداد ســرمایه گــذاری دو جانبــه ،در آینــده نزدیــک شــاهد تأســیس

یــک وجــه تمایــز رقابتــی در شــرکت ســنا مــورد هدفگــذاری بــوده اســت ،خوشــبختانه در ســال گذشــته نیــز

مناســب شــرکت ســنا در میــان  500شــرکت برتــر کشــور و نیــز رتبــه اول بــازده فــروش در بخــش انــرژی نشــان
از نتایــج مناســب ســنا در حــوزه هــای کالن دارد .چنانچــه در ســطح عملیــات نیــز شــاخص هــای نیــروگاه علــی
آبــاد وضعیــت مشــابهی را دارا مــی باشــند.

بــر ایــن باوریــم کــه نیــروی انســانی بــا ارزش تریــن دارایــی شــرکت ماســت چنانکــه تمامــی دســت آورد
هــای حاصــل شــده نتیجــه عملکــرد همــکاران شایســته مــا در تمامــی بخــش هــا مــی باشــد .بدیــن جهــت

هیــأت مدیــره از همدلــی ،تــاش و صداقــت همــکاران سپاســگزاری مــی نمایــد .کارهــا و تــاش هــای صــورت
گرفتــه ی شــرکت در یکســال گذشــته ،در راســتای سیاســت هــای ابــاغ شــده و در جهــت رشــد و تعالــی ســنا

بانجــام رســیده اســت و امیدواریــم کــه نتایــج حاصلــه رضایــت ســهامداران محتــرم را جلــب نمــوده باشــد.

مــا هــم چنــان بــه ایجــاد حداکثــر ارزش بــرای ســهامداران و جامعــه متعهــد هســتیم و اهــداف عالــی ســنا را

پیگیــری خواهیــم کــرد.
ً
ـخصا از هیــأت مدیــره محتــرم بــرای رهنمودهــا ،مشــارکت و تصمیــم گیــری فعاالنــه تشــکر مــی نمایــم.
شـ
همچنیــن از ســهامداران محتــرم کــه در ســایه حمایــت هــای همــه جانبــه ایشــان عملکــرد مناســب ســنا رقــم
خــورده اســت قدردانــی نمــوده و آرزومنــدم اعتــا و شــکوفایی هــر چــه بیشــتر شــرکت را شــاهد باشــیم.
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رویــدادها ،دستاوردها و موفقیت های ســال 94

دی

بازدهــی فــروش در زیــر گــروه انــرژی

اقدامات کلیدی سال 94
اردیبهشت

هجدهمیــن رتبــه بنــدی IMI-100
و همچنیــن کســب رتبــه  203بــرای

• دریافت مصوبه اختتامیه طرح مطالعاتی بررسی ویژگی های امکانسنجی احداث

شــرکت ســنا و رتبــه  204بــرای

نیروگاه بادی کمیسیون بررسی اقتصـادی طر حهای مطالعاتی بنیاد مستضعفـان

شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش در

• شرکت در ششمین جشنواره ملی بهره وری و ارائه پروژه های بهره وری و

هجدهمیــن دوره رتبــه بنــدی 500

تجربههای موفق و کسب سپاس نامه

شــرکت برتــر ایــران ()IMI-100

• ابالغ قرارداد خرید پست برق نیروگاه علی اباد از سوی شرکـت برق مـازندران

خرداد

• اتمام فاز دوم پروژه تحلیل و طراحی استــراتژی مادری و ساختار استـراتژیک

• کســب رتبــه برتــر در زیــر گــروه

شرکت سنا و تعیین استراتژی مادری شرکت

ســرمایهگذاری در هفتمیــن مســابقه

• ابالغ قرارداد بیع متقابل نیروگاه علی آباد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

• 

کســب رتبــه اول شــاخص

ملــی بهــره وری توســط شــرکت ســنا

• دریافت مجوز احداث چهار نیروگاه بادی  25مگاواتی از سازمان انرژی نو ایران  -سانا
• تشکیل مجمع عمومی سال  1393شرکت سنا

• دریافت بخشی از مطالبات شرکت تولید نیروی آذرخش از طـریق اخذ اسنـاد خزانه

• شروع عملیات فروش برق نیروگاه علی آباد در بازار برق ایران

به میزان  2400میلیارد ریال

• انجام ممیزی پروژه استقرار نظام آراستگی محیط کار در سطح سازمان

• ابالغ قرارداد بهــرهبرداری از پســت نیروگاه توسط بــرق منطقــهای مازنــدران

به شرکت تولید نیروی آذرخش

• اختتام پروژه پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار در شرکت سنا
• اخذ تاییدیه افزایش سرمایه از سازمان بورس

بهمن

• تهیه و ارائه بودجه سال  1395شرکت سنا

• اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شـرکت سـنا برای شـش ماهه اول سـال 94
• اخذ لوح برتر از ستاد اقامه نماز بنیاد مستضعفان

• اخذ تاییدیه بخشودگی مالیاتی شرکت تولید نیروی آذرخش

آبان

• عقــد تفاهمنامــه همــکاری برای احداث نیــروگاه بادی با یکی از شــرکتهای آلمانی

آذر

• اخذ تاییدیه ثبت افزایش سرمایه از اداره ثبت شرکتها و ثبت افزایش سرمایه

• اجـرای نظـام ارزیابی عملکرد کارکنان شـرکت سـنا برای شـش ماهه دوم سـال 94

اسفند

• تهیه نقشه ریسک شرکت سنا

• راه اندازی وب سایت جدید شرکت سنا

• نشست راهبردی ساالنه کارشناسان و مدیران شرکت سنا

• برگزاری روز درخت کاری و کاشت نهال در نیروگاه علی آباد

• اصالح شناسنامه اعتباری طرح بر اساس آخرین نظرات صندوق توسعه ملی و ارسال

جهت اخذ تاییدیه نهائی پروژه خرم آباد

شرکت سنا در روزنامه رسمی کشور

• تغییر مدیریت دو ساله شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا به شرکت مپنا

اقدامات کلیدی سال 95
فروردین

• اعــام موافقــت صنــدوق توســعه ملــی بــا پرداخــت تســهیالت پــروژه خــرم آباد

اردیبهشت

• اعمال ماده  20قانون رفع موانع تولید در رابطه با تسهیالت واحدهای گازی نیروگاه

علی آباد از منابع حساب ذخیره ارزی با عاملیت بانک صنعت و معدن
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بـرنامـه های محـقق نشـده ســال94
توسعه بخش بخار نیروگاه علی آباد

بــا وجــود تالشــهای مســتمر در تدویــن پیــش نویــس متــن قــرارداد  EPCپــروژه و همچنیــن تکمیــل مــدارک

مــورد نیــاز بانــک عامــل و برگــزاری جلســات کارشناســی جهــت پذیــرش عاملیــت بانــک بــرای صندوق توســعه

ملــی ،تاخیــر اجــرای آئیــن نامــه اجرائــی مــاده  20قانــون رفــع موانــع تولیــد توســط بانــک صنعــت و معــدن

و عــدم تعییــن میــزان دقیــق بدهــی هــای شــرکت بابــت تســهیالت بخــش گاز  ،توســعه ایــن نیــروگاه را در
ســال  94متوقــف ســاخت کــه خوشــبختانه در ســال  95ایــن تاییدیــه اخــذ و مذاکــره بــرای بخــش بخــار آغــاز

شــده اســت.

وصول مطالبات

متاســفانه بــا وجــود پیگیــری هــای مســتمر ،فقــط  59درصــد از مطالبــات از شــرکت توانیــر بابــت قــرارداد

فــروش تضمینــی ( )ECAو  2درصــد مطالبــات از شــرکت مدیریــت شــبکه بابــت فــروش در بــازار بــرق ایــران
وصــول شــده اســت.

تعیین تکلیف پرونده قضایی شرکت تولید نیروی زاگرس

بــا وجــود پیگیــری هــای صــورت گرفتــه ،واگــذاری مالکیــت نیروگاههــای ارومیــه ،قائــن و اردبیــل بــه شــرکت

زاگــرس تعییــن تکلیــف نشــده اســت.

پرداخت کامل سود سهام سال  1392و 1393

ســود ســهام ســالهای  1392و  1393کلیــه ســهامداران بــه اســتثنای ســود ســهام ســال  1393ســه ســهامدار
اصلــی شــرکت تمامـ ً
ـا پرداخــت گردیــده اســت.

تامین مالی و گشایش اعتبار اسنادی نیروگاه خرم آباد

در ســال  94بــا وجــود پیگیــری هــای مســتمر شــرکت و برگــزاری جلســات متعــدد بــا مســئولین مربوطــه

گشــایش اعتبــار اســنادی نیــروگاه خــرم آبــاد محقــق نشــد .خوشــبختانه بــا رفــع موانــع موجــود ،در فروردیــن
مــاه ســال جــاری مصوبــه صنــدوق اخــذ گردیــد و اقدامــات الزم جهــت گشــایش اعتبــار اســنادی در حــال
انجــام اســت.
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17

تاریخچه

18

ترکیب سهامداران و اعضای هیات مدیره

19

هیات مدیره

20

عملکرد سنا

25

سرمایه

26

سرمایه گذار یها

27

بازار سرمایه

28

روند تغییرات عناصر صورت های مالی

30

شاخصهای بهرهوری

38

فروش برق

40

طراحی و مستندسازی فرآیندهای سازمانی

42

مدیریت ریسک

44

توسعه منابع انسانی

49

توسعه فن آوری اطالعات و ارتباطات ()ICT

51

مدیریت برند

52

پیاده سازی نظام آراستگی محیط کار

55

عملکرد شرکتهای زیرمجموعه

59

شرکت تولید نیروی آذرخش

60

شرکت تولید نیروی زاگرس

70

شرکت مولد نیروی خرم آباد

64

شرکت بهره برداری و تعمییرات سنا

72

تحلیل محیط کسب و کار

77

میـزان تولیـد نیـروگاه های حرارتـی

78

بررسی وضعیت قراردادهای دوجانبه
بررسی وضعیت صادرات برق
انرژ یهای تجدیدپذیر

80
80
81

احداث و توسعه طر حهای سرمایهگذاری

87

احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد

88

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی
احداث نیروگاه بادی

88
89

دربـــار هی
ســنــــــا

18
گزارش ساالنه  1394شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

تــاریخـچــــه
شــرکت ســرمایه گــذاری نیروگاهــی ایــران در ســال  1383بــا هــدف ســرمایه گــذاری بخــش خصوصــی
در صنعــت بــرق بــا مشــارکت شــرکت ســاتکاب و تعــدادی از شــرکتهای ســرمایه گــذار در ایــن صنعــت
تاســیس گردیــد .ایــن شــرکت اکنــون بــا بیــش از یــک دهــه فعالیــت موفقیــت آمیــز در تامیــن 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.

شــركت ســرمايهگذاري نيروگاهــي ايــران ـ ســنا (ســهامي عــام) بــا ســرمايه اولیــه چهارصــد ميليــارد

لاير (چهارصــد ميليــون ســهم يكهــزار ريالــي بانــام) تأســیس و در تاريــخ  29آذرمــاه  1383تحــت شــماره

ترکیب سهـامداران:

 237110در اداره ثبــت شــركتها و مؤسســات غيرتجــاري تهــران بــه ثبــت رســيد .در اواخــر ســال ،1387
ســهم شــرکتهای ســاتکاب و توانیــر از طریــق ســازمان خصوصــی ســازی و ســهم شــرکت ســرمایه گــذاری

عنوان

ســهام واگــذاری بــه شــرکت صبــا (بنیــاد) در اواخــر ســال  1389بــه دلیــل عــدم مشــارکت برخــی از

شركت صنايع برق وانرژي صبا (سهامي خاص ) بخش 1

تأمیــن اجتماعــی بــه شــرکت صنایــع بــرق و انــرژی صبــا (وابســته بــه بنیــاد مســتضعفان) واگــذار گردید.
ســهامداران در افزایــش ســرمایه هــای مصــوب شــرکت ،از  52/1بــه  57/4درصــد افزایــش یافتــه اســت.

آدرس دفتر سنا تهران ،خیابان خرمشهر ،خیابان گلشن ،خیابان گلزار ،پالک 2

شركت گروه مپنا(سهامـي عام)
شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي (سهامي عام )

تعداد سهام

درصد سهم

1,404,974,660

57.55

428,992,216

17.57

365,040,778

14.95

شركت سرمايه گذاري شاهد(سهامي عام )

85,086,831

3.49

شركت مادرتخصصي مالي وسرمايه گذاري سينا(سهامي خاص )

47,015,676

1.93

29,832,237

1.22

شركت سرمايه گذاري سبحان (سهامي عام )

11,932,895

0.49

شركت سرمايه گذاري بوعلي (سهامي عام )

9,976,547

0.41

سایر سهامداران

58,248,160

2.39

2,441,100,000

100.00

شركت گروه مديريت سرمايه گذاري اميد(سهامي خاص )

جمع
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کریم مومنی

خلیل بهبهانی

رئیس هیأت مدیره

نایب رئیس هیأت مدیره

هیـات مـدیره :
ردیف

سمت

نام عضو

نام نماینده

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

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا محمدرضا اسالمیان

مدیرعامل و

عضو هیأت مدیره

محسن پورسعیدی

سعید همتی پور

محمدرضا اسالمیان

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

عملکـــــرد
ســنــــــا

27

26
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سـرمـایهگـذاری ها

ســرمـایه:
تاریخ سرمایه

سرمایه قبلـی

مبـلغ افزایش

سرمایه جدید

ثبـت افزایش

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

درصد افزایش

نام شرکـت

محل افزایش سرمایه

شرکت تولید نیروی آذرخش

60

شرکت تولید نیروی زاگرس

60

شرکت مولد نیروی خرم آباد

72/16

شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

50

شرکتهای پذیرفته شده

شرکت سرمایه گذاری نیرو

در بورس

0/31

شرکت بورس انرژی

0/27

سایر شرکتها

شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق

20

شرکتهای گروه

1385/08/07

400,000

164,264

564,264

41

آورده نقدی و
مطالبات حال شده سهامداران

1388/05/11

564,264

235,736

800,000

42

آورده نقدی و
مطالبات حال شده سهامداران

1389/08/30

800,000

861,100

1,661,100

108

1394/09/17

1,661,100

780,000

2,441,100

47

آورده نقدی و

مطالبات حال شده سهامداران
آورده نقدی و

مطالبات حال شده سهامداران

درصد سهام

طبــق مصوبــات مجمــع عمومی فــوق العاده،ســرمایه شــرکت در مرحلــه اول افزایــش ســرمایه در مــورخ 1384/12/1

عمــده ســرمایه گــذاری هــای شــرکت ســرمایه گــذاری نیروگاهــی ایــران در

 1,661,1میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت .مرحلــه چهــارم افزایــش ســرمایه
ســوم مــورخ  1389/08/30بــه مبلــغ /

خــود دارای ســهام مدیریتــی اســت.

بــه مبلــغ  564/3میلیــارد ریــال و در مرحلــه دوم در تاریــخ 1388/05/11بــه مبلــغ  800میلیــارد ریــال و در مرحلــه

شــرکت در تاریــخ  1392/11/3بــه مبلــغ  780میلیــارد ریــال بــه تصویــب مجمــع عمومــی فــوق العــاده رســید
کــه بــر اســاس صورتجلســه مورخــه  1394/08/09هیــات مدیــره ایــن افزایــش ســرمایه در تاریــخ  1394/09/17در

 2,441,1میلیــارد ریــال افزایــش یافــت.
مرجــع ثبــت شــرکتها بــه ثبــت رســید و ســرمایه شــرکت بــه میــزان /

شــرکتهای مالــک نیروگاهــی بــوده و شــرکت در عمــده ســرمایه گــذاری هــای
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گزارش ساالنه  1394شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

بـازار سـرمـایـه
شــرکت ســنا از ســال  89نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه ثبــت رســیده اســت و امــکان تعامــل بــا بــازار

نشــان دهنــده ســودی اســت کــه شــرکت در یــک

خارجــی و شــریک ســرمایه گــذار فراهــم آورده اســت .شــرکت در تاریــخ  92/11/15وارد بــازار پایــه فرابــورس

آورده اســت .ســود هــر ســهم بــرای ارزیابــی ،تعییــن

ســرمایه را از طریــق واگــذاری ســهام و تامیــن منابــع توســعه از محــل تبدیــل دارایــی هــا و نیــز جــذب منابــع

ایــران شــد و ســهام شــرکت تحــت نمــاد «وســنا» درایــن بــازار معاملــه مــی شــود.

دوره مشــخص بــه ازای یــک ســهم عــادی بدســت
و قضــاوت در خصــوص قیمــت ســهم و پوشــش

کلیــه پیــش نیازهــا بــرای ورود شــرکت بــه تابلوهــای اول فرابــورس مهیــا شــده وتأییــد ســهامداران اصلــی

ســود نقــدی و پرداخــت ســود ســهام و قضــاوت در

بــورس،ورود بــه تابلــوی اصلــی صــورت خواهــد پذیرفــت.

نیــز ترســیم تصویــری از آینــده اســت .در ســال مــورد

نیــز بــرای آن دریافــت شــده اســت .پــس از تطبیــق و تصویــب اساســنامه شــرکت بــا اساســنامه مــورد تأییــد

خصــوص وضعیــت شــرکت و عملکــرد مدیریــت و

گــزارش بــا توجــه بــه اتمــام قــرارداد تضمینــی خریــد
بــرق نیــروگاه علــی آبــاد و نوســانات منفــی نــرخ ارز و
افزایــش ســرمایه ســود هــر ســهم و ســود تضمینــی

بــا کاهــش مواجــه بــوده اســت .

میانگین قیمت سهام سنا در مقایسه با شاخص کل فرابورس ایران

ســود ســهام تقســیم شــده ســال مالــی  1394بــر
اســاس تصمیمــات مجمــع عمومــی صاحبــان ســهام

حجم معامالت سهام شرکت

مشــخص خواهــد گردیــد.
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روند تغییرات عناصر
صـورتهای مــالی
روند تغییرات عناصر صورت های مالی  -تلفیقی
شرح

نسبتهای سودآوری

بــا توجــه بــه ثابــت بــودن هزینــه هــای تشــکیل

دهنــده بهــای تمــام شــده بــرق تولیــدی و همچنیــن
اتمــام قــرارداد تضمینــی خریــد بــرق نیــروگاه علــی
آبــاد و کاهــش درآمــد هــای مربــوط ،کلیــه نســبت

هــای ســود آوری و همچنیــن بــازده دارایــی هــا و
بــازده ارزش ویــژه در ســال مــورد گــزارش کاهــش

داشــته انــد.

سود ناویژه به فروش

سال 1394

سال 1393

سال 1392

سال 1391

سال 1390

درآمد حاصل از فروش انرژی

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

بهای تمام شده انرژی فروش رفته

29.9

19.6

19.3

19.2

19.6

سود ناخالص

70.1

80.4

80.7

80.8

80.4

هزینه های اداری و عمومی

2.3

1.0

0.8

6.5

سود عملیاتی

67.9

79.8

80.4

74.3

79.3

سود خالص

66.1

66.7

56.9

61.7

51.5

سود هرسهم

582.0

857.0

663.0

348.0

305.0

کل دارایی ها

100.0

100.0

100.0

100.0

100.0

دارایی های جاری

50.8

50.3

42.3

50.8

41.9

دارایی های غیر جاری

49.2

49.7

56.8

49.2

58.1

دارایی های نگهداری شده برای فروش

0.7

0.7

1.0

-

-

سود ناویژه
فروش

کل بدهیها

100.0

100.0

تسهیالت مالی کوتاه مدت

45.5

42.0

32.5

تسهیالت مالی بلند مدت

15.8

24.0

44.8

54.2

2,867,873

1,051,566

969,043

109,041

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی

100.0

100.0

100.0

9.1

53.8

از فعالیتهای عملیاتی
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی

()512,356( )1,139,013

()84,220

32,039

ازسود سهام پرداختی وبازده سرمایه گذاریها
مالیات پرداختی

()229,617

()176

()7,129

()11,238

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی

()133,951

()226,090

()31,110

()120,947

از فعالیتهای سرمایه گذاری

سود عملیاتی به فروش

1.1

سود عملیاتی
فروش

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی
از فعالیتهای تامین مالی

()596,967( )434,519( )1,084,617

-
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سـود ویژه به فـروش

بازده مجموع دارائیها

بـازده ارزش ویـژه

سود ویژه قبل از مالیات
فروش

سود ویژه بعد از مالیات
مجموع دارائیها

سـود ویـژه بعد از مـالیات
حقـوق صاحبـان سهـام
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نسبت دوپان بر حسب
مجموع دارائی ها

فروش

سود خالص

جمع دارائی ها

فروش

نسبت دوپان بر حسب
حقوق صاحبان سهام

نسبت حقوق صاحبان سهام

فروش

دارائی ها

سود خالص

جمع دارائی ها

حقوق صاحبان سهام

فروش

حقوق صاحبان سهام
جمع دارائی ها

نسبت حقوق صاحبان سهام

به دارائی های ثابت

حقوق صاحبان سهام
قیمت تمام شده دارائی های ثابت

نسبــتهـای اهــرمی
کاهــش نســبت مالکانــه و افزایــش نســبت بدهــی
بــه علــت افزایــش میــزان ســود ســهام پیشــنهادی

مــی باشــد .لیکــن پوشــش بهــره کمــاکان از نســبت

مناســبی برخــوردار اســت.

نسبت بدهی

بدهی های جاری و بلند مدت
جمع دارائی ها

نسبت پوشش بهره

سود قبل از بهره و مالیات
هزینه بهره

37

36
گزارش ساالنه  1394شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

نسبـــتهای نقـدینــگی
نســبت هــای نقدینگــی شــرکت پوشــش مناســب بــرای

نسبــتهــای فعــالیــت

بدهــی هــای جــاری شــرکت ایجــاد کــرده انــد.

کاهــش در وصــول مطالبــات بــه علــت دریافــت بخشــی از

نسبت جاری

مطالبــات شــرکت آذرخــش از توانیــر از طریــق اوراق خزانــه

دارائی های جاری

اســامی بــوده اســت.

بدهی های جاری

دوره متوسط وصول مطالبات

نسبت آنی

حساب های دریافتی تجاری
میانگین فروش روزانه

موجودیهای جنسی وسفارشات  -دارائیهای جاری
بدهی های جاری

گردش دارائی ثابت

فروش

متوسط دارائی ثابت
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شـاخصهـای بهـرهوری
شــرکت ســنا در دو ســال پیاپــی 93

و  ،94موفــق بــه اخــذ رتبــه برتــر رشــد
بهــره وری در گــروه ســرمایه گــذاری در
جشــنواره بهــره وری گردیــده اســت .ایــن

جشــنواره بــا هــدف تشــویق بنــگاه هــای

اقتصــادی بــر افزایــش تــوان رقابــت

بهــره وری نیــروی کار
ایــن شــاخص وضعیــت رقابــت پذیــری شــرکت را
در ارتبــاط بــا هزینــه نیــروی کار نشــان مــی دهــد.
بــاال بــودن ایــن شــاخص نشــاندهنده هزینــه پاییــن

نیــروی کار در مقابــل ارزش افــزوده ایجــاد شــده
اســت .کاهــش ســود شــرکت ،عامــل اصلــی ایــن
شــاخص در ســال  94مــی باشــد.

پذیــری در محیــط کســب و کار ،هــر ســال

بــا حمایــت اتــاق بازرگانــی و صنایــع و
معــادن ایــران برگــزار مــی شــود.

شــاخص هــای اصلــی ایــن رتبــه بنــدی،

بهــره وری نیــروی کار ،بهــره وری ســرمایه

و بهــره وری کل عوامــل (کار و ســرمایه)
مــی باشــند .بهــره وری کل عوامــل ،بــرای

ســنجش بهــره وری کلــی بنــگاه هــای
اقتصــادی و مقایســه آنهــا بــا یکدیگــر

اســتفاده مــی شــود.

ایــن شــاخص هــا طــی دوره  5ســاله مــورد

بررســی و پایــش قــرار گرفتــه اســت:

بهــره وری سـرمــایـه
ایــن شــاخص از نســبت ارزش افــزوده بــه هزینــه

اســتهالک دارایــی ثابــت بدســت مــی آیــد .بــاال
بــودن ایــن شــاخص ،کارایــی شــرکت در اســتفاده از
دارایــی هــای ثابــت در جهــت ایجــاد ارزش افــزوده

را نشــان مــی دهد.کاهــش ســود شــرکت ،عامــل
اصلــی ایــن شــاخص در ســال  94مــی باشــد.

بهـــرهوری کـل عوامل
ایــن شــاخص نســبت ارزش افــزوده بــر ترکیــب وزنــی

نهــاده هــای نیــروی کار و ســرمایه اســت و بــاال بــودن
ایــن شــاخص نشــان مــی دهــد کــه بــه ازای هزینــه

اخـــذ رتبــــه برتـــر رشــــد بهــــرهوری
در هفتمیــن جشنــواره مــلــی بـهــرهوری
در ســــال 1394

ســرمایه پرداخــت شــده یعنــی نیــروی کار و ســرمایه ،

ارزش افــزوده باالیــی در شــرکت ایجــاد شــده اســت.
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نیـروگاه گلسـتان در سـال  94بـرای شـاخص آمادگی
بـه ظرفیـت قابـل تولید که یکـی از  5شـاخص اصلی

اخـــــذ رتـبــــه نخست بازدهی

بـازار بـرق محسـوب می شـود موفـق به کسـب رتبه

در بین کل شـرکتهای برتر ایرانی
بـراســـاس صــورتهای مــالی

بـه ظرفیـت قابـل تولید خـود کمترین جریمـه آزمون

فـــروش در زیـــر گـــروه انـــرژی

ســـــال 93

نخسـت گردیـد بـه موجـب آن ایـن نیروگاه نسـبت
ناموفق ظرفیت را داشـته و از سـوی معاونت راهبری
یکـی از قابـل اطمینـان تریـن نیـروگاه هـای کشـور

معرفی شـده اسـت.

فــروش بـــرق
باتوجــه بــه اتمــام قــرارداد فــروش تضمینــی بــرق نیــروگاه علــی آبــاد گلســتان ،

بــا هماهنگیهــای صــورت پذیرفتــه بــا شــرکت مدیریــت شــبکه و شــرکت توانیــر،

خالصه آمار فروش برق در سال 94

از مــرداد مــاه  ، 94تمامــی شــش واحــد نیــروگاه گلســتان وارد بــازار رقابتــی بــرق

شــد .ایــن نیــروگاه اولیــن نیــروگاه خصوصــی اســت کــه پــس از اتمــام قــرارداد

 ،ECAکار خــود را دربــازار عمــده فروشــی بــرق و بــورس انــرژی آغــاز نمــود.

بــا توجــه بــه اقدامــات پیــش بینــی شــده در کمیتــه فــروش و بــا تــاش اعضــای

کمیتــه در قالــب کارگــروه فــروش ،روش اجرایــی فــروش تدویــن و اجرایــی شــده
اســت .بــا هــدف مدیــرت دانــش و ایجــاد ســاختار مناســب در بدنــه ســتادی

هلدینــگ ســنا ،در روش اجرایــی تدویــن شــده ،مبانــی اصلــی بــازار ،فراینــد هــا و
ســاختار فــروش تشــریح شــده اســت.

خوشــبختانه کلیــه امــور مرتبــط بــا فــروش بــرق در داخــل شــرکت عملیاتــی و

مدیریــت مــی شــود و نیــروگاه علــی آبــاد گلســتان ،حضــور فعــال در بــازار رقابتــی

و بــورس انــرژی دارد.

در ایــن خصــوص کمیتــه قیمــت دهــی مطابــق بــا روش اجرایــی فــروش بــرق

مصــوب ،وظایــف و مســئولیت هــای زیــر را ایفــاء نمــوده اســت:

• قیمت دهی روزانه دربازار و بورس انرژی

• ممیــزی صورتحســاب هــای ارســالی از ســوی مدیریــت شــبکه و ارائــه بازخــور

بخشــی از فــروش بــرق نیــروگاه علــی آبــاد در

• بررسی مستمر رویه و قوانین حاکم در بورس انرژی و بازار برق

در بــازار رقابتــی و بــورس انــرژی انجــام پذیرفتــه

و اقــدام مناســب

ســال  94بصــورت قــرارداد  ECAو بخشــی از آن

• بررســی قراردادهــای دوجانبــه ،خــرده فروشــی و صــادرات بــرق و انجــام اقدامات

اســت و درآمــد کل نیــروگاه بــه رقــم 2،749،831

• تشــکیل جلســات و تعامــل مســتمر بــا بهــره بــردار نیــروگاه بــه منظــور انجــام

شــرکت ســنا مفتخــر بــه کســب رتبــه نخســت

• بررســی عوامــل فنــی و اقتصــادی موثــر بــر افزایــش در آمــد نیــروگاه و ارائــه

دوره رتبــه بنــدی  500شــرکت برتــر ایــران

الزم بــرای ایــن نــوع قراردادها

اقدامــات الزم بــرای کاهــش جریمههــا

پیشــنهادات الزم

میلیــون ریــال رســیده اســت.

بازدهــی فــروش در زیرگــروه انــرژی در هجدهمیــن
( ) IMI-100گردیده است.

در این رتبه بندی شرکت ،رتبه  203فروش را در بین

کل شرکتهای برتر ایرانی کسب نموده است.
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طـراحی و مستند سازی
فرآینـدهـای سـازمـانی

1

مدیریت استراتژیک ،سرمایهگذاری و توسعه کسب وکار

2

حاکمیت شرکتی

3

برنامه ریزی و بودجه

4

مدیریت ذینفعان

5

تامین سرمایه

6

مدیریت ریسک

7

توسعه رهبری

8

مدیریت فرآیندها و توسعه سازمانی

9

مدیریت دانش

10

بازرگاني انرژي برق

11

فرایندهای پیش از احداث و ساخت

12

فرایندهای ساخت و راه اندازی

13

خرید و ادغام

14

فرایندهای بهرهبرداری

15

پایداری و استانداردهای مدیریتی

16

منابع انسانی و اداری

17

حسابداری و امور سهامداران

18

حقوقی

19

زیر ساخت های ICT

20

روابط عمومی

21

تدارکات/خدمات
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زنجیره فرآیند

فعالیتهای حاکمیتی-مدیریتی

الزم بــه ذکــر اســت تعــداد
فعالیتهای عملیاتی /نظارتی

دســتورالعمل هــای مصــوب

شــرکت در ســال  94بــه  40عــدد
رســید .در میــان دســتورالعمل
هــای مصــوب ســال  94تنهــا

 2دســتورالعمل بــه روز رســانی

فعالیتهای
پشتیبانی-خدمات مشترک

دســتورالعمل هــای قبلــی شــرکت
بــوده و  32دســتورالعمل تولیــد
شــده بــرای اولیــن بــار و توســط
کار گــروه هــای تخصصــی

مختلــف تعریــف و بــه تصویــب
رســیده اســت.

در ادامــه انجــام پــروژه تحليــل و طراحــي اســتراتژي
مــادري و ســاختار اســتراتژيك و بهبــود فرآیندهــا ،بعــد

764نفر ساعت کار گروهی

از مشــخص شــدن ســاختار مفهومــی شــرکت و تعییــن

طی  94جلسه

اســتراتژی رهبــری وظیفــه ای بعنــوان اســتراتژی مطلــوب

شــرکت در فــاز هــای اول (شــناخت ،تحلیــل و عارضــه
یابــی) و دوم پــروژه (بررســی ،تحلیــل ،شــفاف ســازی

و راهبــری اجــرای اســتراتژی مــادری و تعییــن ســاختار
اســتراتژیک اثربخــش) ،فــاز ســوم در ســال  94بــا هــدف
طراحــی ســاختار ،فعالیــت هــا و فرآیندهــای شــرکت
مــادر و بــا تعریــف  21کارگــروه فرآینــدی آغــاز گردیــد.

برخــی از حــوزه هــای فراینــدی زنجیــره شــرکت همچــون « حاکمیــت شــرکتی»« ،مدیریــت دانــش»« ،جــذب و

توســعه منابــع انســانی»« ،توســعه رهبــری» و «مدیریــت ذی نفعــان» ،بــا الگــوی طــرح هــای تغییــر تعریــف
شــده اســت .در ایــن الگوهــا ،مفاهیــم مرتبــط معرفــی شــده و گام هــای اجرایــی طــرح مشــخص شــده اســت.
ایــن طــرح هــا در قالــب پــروژه هــای بهبــود توســط نیروهــای داخلــی و یــا بــا کمــک مشــاورین متخصــص،

برنامــه ریــزی و پیــاده ســازی خواهــد شــد.
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مدیـریت ریسـک
مواجـه شـدن بـا بحران هـای مالي بـزرگ دهه اخیـر ،توجه بسـياري از شـركتها را در سراسـر دنيا بر

درک دامنه ریسک
طبقه بندی ریسک ها

روي مديريـت ريسـك متمركـز نموده اسـت .در ایـران هم بروز شـرايط ركود تورمي در اقتصاد كشـور،

جهــت شناســایی جامــع ریســک هــا ،ریســک هــا طبقــه بنــدی مــی شــود تــا رخدادهایــی کــه ممکــن اســت

ويـژه در سـرمايهگذار يهاي سـنگين نظيـر سـرمايهگذاري در صنعـت نيروگاهي ،مديريت ريسـك را

صــورت گرفتــه اســت:

در شـرکت سـنا ،در پـی بازنگـری سـاختار اسـتراتژیک مـادری شـرکت ،مدیریـت ریسـک یکـی از

• ریسک های مالی شامل ریسک اعتبار مالی ،ریسک بازار ،ریسک نقدینگی

كسـري بودجـه دولـت و نوسـانات نـرخ ارز در سـالهای اخیـر و پيچيدگي و دشـواري تاميـن مالي به

شــرکت بــا آنهــا مواجــه شــود از جوانــب مختلــف مــورد بررســی قــرار گیــرد .ایــن طبقــه بنــدی بــه شــرح زیــر

بـه چالش اصلـي مديـران در چنين صنايعـي تبديل نموده اسـت.

• ریسک های استرتژیک شامل ریسک استراتژیک داخلی و خارجی

فعالیت های مهم در زنجیره ارزش شـرکت شناسـایی شـده اسـت .در این خصوص ،کارگروه ریسـک

• ریســک هــای عملیاتــی شــامل ریســک فرایندهــای تولیــد ،ریســک ســاخت و تکمیــل ،ریســک فــن آوری،

ریسـک و ایجـاد و توسـعه سیسـتماتیک سیاسـت هـای جدیـد مدیریتـی ،رویههـا و فرآیندهـای

منابــع انســانی ،ریســک نیــروی مدیریتــی

فعـال تبدیـل نمـوده و آن را بهعنـوان مزیـت رقابتـی جدیـد برای شـرکت تبدیـل میکنـد .مبتنی بر

• ریسک اعتبار رسمی

طـی جلسـات متعـدد ،طـرح اجرایـی مدیریـت ریسـک را بـا هـدف ایجاد فرهنـگ جدیـد مدیریت

ریســک سیســتم هــای اطالعاتــی ،ریســک قانونــی و قــراردادی ،ریســک حســابداری ،ریســک نظارتــی ،ریســک

مربـوط بـه مدیریـت ریسـک تدوین نموده اسـت .این اهـداف ،مدیریت ریسـک را به یک سیسـتم

• ریسک فرهنگی و اجتماعی

چنیـن سیسـتمی هـدف از مدیریـت ریسـک ،فقط اجتنـاب از ریسـک نبوده ،بلکه شـرکت بـه دنبال

• ریسک سیاسی

شناسـایی فرصتهـای بـا اهمیت در کسـب و کار اسـت.

در طـرح اجرایـی مصـوب ،مـوارد زیر تعریف و تدوین گردیده و در این راسـتا ،شـرکت سـنا در سـال
 94در پیشـبرد و پیاده سـازی سیسـتم مدیریت ریسـک گام های موثری برداشـته اسـت:
تشکیل ساختار مدیریت ریسک
بسترسازی و فرهنگسازی مدیریت ریسک
درک دامنه ریسک
برنامه ریزی مدیریت ریسک
اقدامات اجرایی مدیریت ریسک

تشکیل ساختار
ســاختار مدیریــت ریســک در دو گــروه کمیتــه راهبــری و کارگــروه تخصصــی تعریــف شــده
اســت .اعضــای کمیتــه ریســک را مدیــران ســتادی هلدینــگ ســنا و مدیــران عامــل شــرکتهای
زیرمجموعــه تشــکیل مــی دهنــد و رئیــس ایــن کمیتــه ،مدیــر عامــل اســت .همچنیــن کارگــروه

تخصصــی متشــکل از کارشناســان منتخــب همــه بخــش هــای تخصصــی ،ماموریــت شناســایی،
ارزیابــی و گــزارش دهــی در حــوزه هــای مختلــف ریســک را بــه کمیتــه ریســک دارد.

بستر سازی و فرهنگ سازی
در جهت بستر سازی مدیریت ریسک ،در سال  94کالسهای آموزشی داخلی در خصوص مفاهیم
سیستم مدیریت ریسک و طرح اجرایی مصوب برای کلیه کارکنان برگزار گردید .ضمن اینکه در
جلسات کمیته و کارگروه تخصصی بسته به موضوع ،مفاهیم مربوطه مرور می گردد.

شناسایی ریسک ها

در جلســات برگــزار شــده کارگــروه ،شناســایی انــواع ريســكهاي موجــود از طریــق روش طوفــان مغــزي،

تجــارب گذشــته ،پروژههــاي مشــابه و نظــر متخصصيــن صــورت گرفتــه اســت و در مجمــوع  79عنــوان
توســط کمیتــه ریســک بازنگــری و نهایــی شــد.
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• تغییر قوانین مرتبط با نرخ خرید برق

در خصوص پروژه های سرمایه گذاری ،قرارداد فروش تضمینی برق با وزارت نیرو منعقد می گردد که در آن اثرات
تغییر نرخ ارز و تورم دیده می شود (در این صورت ریسک نوسانات نرخ خرید برق در بازار برق به وزارت نیرو منتقل

می شود) .همچنین در خصوص نرخ فروش در بازار برق و بورس انرژی و قیمت سوخت مصرفی نیروگاه های

ارزیـابی ریسـکها
ریســکهای شناســایی شــده در شــرکت ،بــا امتیازدهــی بــه احتمــال وقــوع و اثرگــذاری هــر
یــک ،توســط اعضــای کمیتــه ریســک بــه صــورت کیفــی ارزیابــی و اولویــت بنــدی شــده و بــا

فسیلی ،تعامالت الزم با وزارت نیرو ،مجلس و سایر ارگانهای مرتبط ،با مکاتبات و پیگیری های مستمر از طریق
سندیکای شرکت های تولید کننده برق انجام می شود.

سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر نیز به دلیل وابسته نبودن قیمت تمام شده این نیروگاهها به نرخ سوخت،
ریسک سرمایه گذاری را تا حدودی کاهش می دهد.

قــرار گرفتــن در ماتریــس تحلیــل ریســک ،نقشــه ریســک شــرکت نهایــی شــده اســت .برخــی
از مهمتریــن ریســکهای شــرکت بــه شــرح زیــر شناســایی شــده انــد:
• تغییر قوانین مرتبط با نرخ خرید برق

• وضعیت عمومی اقتصاد صنعت برق کشور (تغییرات بودجه توانیر و مدیریت شبکه)
• نحوه وصول مطالبات

• عدم رعایت زمان بندی اجرای پروژه ها

• وضعیت عمومی اقتصاد صنعت برق کشور (تغییرات بودجه ساالنه توانیر و مدیریت شبکه)

مدیریت جریان نقدینگی ،دریافت مطالبات از روش های جایگزین ،استفاده از گزینه های مختلف مالی کوتاه مدت

و استفاده از راهکار تهاتر مطالبات شرکت با بدهی ها ،برخی از راهکارهای پیش بینی شده برای کاهش این ریسک
است.

• کمبود نقدینگی

• نحوه وصول مطالبات

گـزارش دهـی ریسـکها
در ایــن مرحلــه کار گــروه تخصصــی ،ریســکهای اصلــی شناســایی شــده و نتایــج ارزیابــی آنهــا
را در قالــب گزارشــات ریســک بــه صــورت دوره ای و بــا شــاخص هــای هشــدار دهنــده ریســک
بــه کمیتــه ریســک و مدیرعامــل شــرکت اعــام مــی نمایــد.

برنامه ریزی مدیریت ریسک
بــا برنامــه ريــزي مشــخص مــی شــود شــركت چگونــه مــي خواهــد ريســك هــای شناســایی

شــده را مديريــت كنــد .برنامــه تهیــه شــده حــاوی مجموعــه اقدامــات پاســخگویی بــه ریســک

دریافت بخشی از مطالبات شرکت از شرکت های توانیر و مدیریت شبکه برق ایران از طریق دریافت اوراق خزانه
اسالمی برنامه ریزی شده است .همچنین گزینه تهاتر مطالبات شرکت با الباقی سهم قابل پرداخت شرکت سنا در
شرکت زاگرس پیش بینی شده که در صورت تعیین تکلیف مالکیت نیروگاههای شرکت زاگرس ،قابل پیگیری است.
مذاکره مستمر با وزارت نیرو ،تهاتر مطالبات با خرید های جدید و پیگیری و هماهنگی با سندیکای شرکتهای تولید

کننده برق از دیگر گزینه هاست.

• عدم رعایت زمان بندی اجرای پروژه ها

استفاده از آخرین روش های مدیریت و کنترل پروژه می تواند در کاهش تاخیر پروژه ها موثر باشد .با توجه به اینکه
در حال حاضر تامین مالی مهمترین فعالیت زمانبر پروژه است ،برنامه ریزی الزم برای هماهنگی این اقدام با شروع
فعالیت های اجرایی پروژه به نحوی انجام می شود تا کمترین تاخیر و بیشترین همپوشانی در فعالیتها حاصل شود.

مــی باشــد .انــواع اســتراتژی هــای مقابلــه بــا ریســک عبارتنــد از:

• استراتژی اجتناب  :از بین بردن ریسک و شرایط بروز آنها از طریق تغییر در برنامه ها
• استراتژی انتقال :واگذاری ریسک و مالکیت پاسخ آن به شخص ثالث

• اســتراتژی کاهــش :کاهــش درجــه احتمــال وقــوع ریســک و یــا پیامدهــای خــارج از حــدود

مــورد انتظار

• استراتژی پذیرش :قبول احتمال و اثر وقوع رویدادهای بالقوه مخاطره آمیز

بــر اســاس گزارشــات ریســک ،برنامــه هــای مقابلــه بــا ریســک توســط کارگــروه تخصصــی
ریســک تهیــه شــده ،مالــک ریســک تعییــن و نتایــج بــه کمیتــه ریســک ارائــه میگــردد .پــس

از بررســی ،بهبــود و تصویــب برنامههــا توســط کمیتــه ریســک ،برنامــه اجرایــی توســط
کارگــروه تخصصــی تهیــه و اجــرا مــی گــردد.

در ایــن خصــوص برخــی برنامــه هــای مقابلــه بــا ریســک هــای عمــده شناســایی شــده

تدویــن گردیــده اســت کــه بــه صــورت کلــی و بــدون شــرح جزئیــات بــه قــرار زیــر اســت:

• کمبود نقدینگی

مدیریت جریان نقدینگی به صورت متمرکز در ستاد اصلی شرکت سنا برای کلیه شرکت های گروه انجام می گیرد

به نحوی که یکی از فعالیت های ارزش آفرین در استراتژی مادری شرکت سنا ،مزیت مالی و مدیریت بهینه جریان
نقدینگی است.

شناسایی منابع جدید اخذ تسهیالت مالی بانکی و همچنین سرمایه گذاری های کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفته

است .جهت تامین نقدینگی پروژه خرم آباد ،گزارش توجیهی افزایش سرمایه برای توجیه و ترغیب سهامداران به

تامین نقدینگی تهیه و در اختیار آنان قرار گرفته شده و اجرای آن در حال پیگیری است.
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تـوسعه منـابع انسانی

اقـدامات اجـرایی
• اقدامات استراتژیک  ،مالی و عملیاتی واکنش به ریسک

مجریــان ریســک برنامــه ابالغــی کمیتــه ریســک را اجــرا و کنتــرل مــی نماینــد و مجموعــه اقدامــات انجــام
شــده را در قالــب گــزارش مدیریــت اجرایــی ریســک بــه کارگــروه تخصصــی ارائــه مــی دهــد.
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از آنجائیکـه در بیشـتر سـازمان هـای پیشـرو و برتـر جهان ،رویکـرد جدید مدیریت سـرمایه های انسـانی در

حـال جایگزینـی رویکـرد مدیریـت منابـع انسـانی اسـت و بـا توجه بـه اینکه ایـن سـرمایه ها یکـی از ارکان

اصلـی ثبـات و موفقیـت سـازمان هـا می باشـند ،شـرکت سـنا در این حـوزه همانند شـرکت های پیشـرو با
همیـن رویکـرد حرکـت نمـوده و همـواره در برنامه های خود توسـعه منابع انسـانی را در نظر داشـته اسـت.

در ادامـه بـه برخـی از فعالیتهـای توسـعه ای صورت گرفته در سـال  94اشـاره مـی گردد:

استــانداردسازی فعاليتها و فرآيندهای مديريت ريسـك
بعد از اجراي كامل طرح مديريت ريسك ،امكان مدلسازي و استاندارد كردن فرايند مديريت ريسك فراهم می
شود .مستند سازی و همچنین استاندارد سازی فرآیندهای شناسایی و مقابله با ریسک منجر به ایجاد مزیت

سازمانی شده و سازمان را در مقابله با ریسکها و بحرانهای احتمالی چابک می سازد.

افزایش رضایت کارکنان
در راســتای حفــظ ســطح رضایــت و کیفیــت زندگــی کارکنــان ،اقدامــات مرتبــط بــا افزایــش رفاهیــات

کارکنــان ،بهبــود محیــط کار و حفــظ ســامت کارکنــان شــرکت برنامــه ریــزی و صــورت پذیرفــت.

مستند سازی فرآیندهای مدیریت منابع انسانی
در راســتای اجــرای پــروژه طراحــی فرآیندهــا در شــرکت ،در جلســات کار گــروه تخصصــی منابــع انســانی،

کلیــه آییــن نامــه هــا و روش هــای اجرایــی ایــن حــوزه ،بازنگــری و تدویــن شــد.

بهبود در سیستم ارزیابی عملکرد نیروی انسانی
بــا توجــه بــه پیــاده ســازی سیســتم ارزیابــی عملکــرد در شــرکت و بــا توجــه بــه تجربیــات بــه دســت آمــده

از اجــرای ایــن نظــام در دوره هــای قبلــی ،سیســتم طراحــی شــده مــورد بازنگــری و اصــاح قــرار گرفــت.
در ایــن بازنگــری و در راســتای ارزیابــی  360درجــه ،معیارهــای رهبــری بــه معیارهــای ارزیابــی مدیــران

افــزوده شــد و توســط نیروهــای تحــت سرپرســتی مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت .همچنیــن پیگیــری هــای

الزم جهــت اجــرای ارزیابــی و ارائــه بازخــور بــه کارکنــان و مدیــران در شــش ماهــه اول و دوم ســال 94
صــورت پذیرفــت.

اجرای برنامه آموزش ساالنه
مطابــق ســال هــای گذشــته فرآینــد نیازســنجی ،تهیــه و تنظیــم تقویــم آموزشــی ســالیانه و اجــرای برنامــه
آموزشــی عمومــی و فــردی بــرای تمامــی همــکاران صــورت گرفــت.

همچنیــن کارگاه هــای آموزشــی توســط همــکاران داخلــی شــرکت در زمینــه صنعــت و بــازار بــرق و
مدیریــت ریســک در راســتای فرهنگســازی جهــت اســتقرار نظــام مدیریــت دانــش در شــرکت انجــام شــده
اســت .در مجمــوع در ســال  ،94کل ســاعات آمــوزش کارکنــان  733ســاعت و ســرانه آموزشــی  27ســاعت
بــود اســت .پرونــده آموزشــی تمامــی کارکنــان بــا ثبــت دوره هــای آموزشــی داخلــی و خارجــی بروزرســانی
شــده اســت.

جمع کل ساعات آموزشی محقق
ساعت سرانه آموزشی محقق

733
27
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توسعه فن آوری اطالعات و ارتباطات () ICT
وضعیت منابع انسانی شرکت سنا طی سالهای  90تا 94
بــا توجــه بــه رویکــرد شــرکت ســنا در حفــظ و نگهــداری از ســرمایه هــای انســانی و بــه تبــع آن
افزایــش ســطح رضایتمنــدی کارکنــان ،مطابــق آمــار نیــروی انســانی در ســال  ،94ایــن شــرکت

بــا دارا بــودن نــرخ خــروج از خدمــت پاییــن  7درصــدی وضعیــت بــا ثباتــی را تجربــه کــرده

اســت .ضمــن آنکــه میانگیــن تحصیــات در شــرکت همچنــان و بــه طــور پیوســته بــا رشــد

امروزه نقش فناوری اطالعات و ارتباطات از نقش توانمندسازی به نقش زیرساختی ارتقاء یافته است بطوریکه
توسعه یک سازمان را بدون این زیرساخت نمیتوان تصور کرد .میتوان گفت امروزه فناوری اطالعات و
ارتباطات زمینه ساز توسعه پایدار است .در این میان با افزایش ضریب نفوذ فناوری اطالعات و ارتباطات در

سازمان ها ،نیاز به توسعه و پیشرفت زیرساختهای ارتباطی و اطالعاتی امری بدیهی محسوب می شود.
شرکت سنا نیز همچون بسیاری از سازمانهای در حال توسعه به جرگه بهره برداران حوزه  ICTپیوسته که به ویژه

در طول سال گذشته شاهد فعالیت های گسترده بخش ها و پیشرفت های چشمگیر در این زمینه بوده ایم.

همــراه میباشــد.

در جــدول و نمودارهــای زیــر وضعیــت منابــع انســانی از جهــت تحصیــات ،تجربــه ،ســن و

تعــداد آورده شــده اســت:

مستنـد سـازی فـرآیندها و دستـورالعمل هـا
94

93

92

91

90

عناوین

در راستای پیاده سازی پروژه تحليل و طراحي استراتژي مادري و ساختار استراتژيك و بهبود فرآیندها در

17

16.6

16.42

16

15

میانگین تحصیالت

مربوطه طی جلسات متعدد ،اقدام به تدوین دستورالعمل های مربوطه جهت استانداردسازی فعالیت های

13.5

14.17

15.88

16

16.14

میانگین تجربه

این حوزه پرداخته است .این حوزه از استانداردهای اصلی  ITILپیروی نموده و هدف آن مدیریت دارایی ها،

39

39

41

42

42

میانگین سن

امنیت سازمان ،به عنوان مرجع ایجاد کننده الزامات اولیه و اطالعات حیاتی جهت حفظ سرمایه های شرکت

26

24

19

18

21

تعداد

شرکت و با توجه به اهمیت بحث دارایی ها و همچنین حفظ امنیت اطالعات در سازمان ،کار گروه تخصصی

تجهیزات الکترونیکی و رفع مشکالت مرتبط با این تجهیزات می باشد .همچنین استاندارد ISMSدرخط مشی
به کار گرفته شده است.

مدیریت امنیت اطالعات
از آنجا که امروزه تمامی اطالعات و ارتباطات سازمانها به صورت دیجیتالی درآمده و از طریق شبکههای

کامپیوتری ذخیرهسازی و منتقل میگردد ،دسترسپذیری ،صحت و امنیت این داراییهای دیجیتالی ،دغدغه

اصلی مدیران سازمانها گردیده است .دغدغههایی مانند خطر آشكار شدن رمز عبور ،خطر ويروسي شدن
سيستمها ،ازبين رفتن اطالعات ،تغيير اطالعات توسط افراد غير مجاز ،نفوذ کاربران داخلی یا نفوذگران

اینترنتی به سيستمهاي کامپيوتري ،و نداشتن رویههای مشخص برای اطمینان از صحت عملکرد سیستمهای

سختافزاری و نرمافزاری ،دالیل ایجاد سیستم مدیریت امنیت اطالعات میباشد.

در سال  ،94جهت بهینه سازی دسترسی امن به فضای وب و اینترنت ،فایروال های بروز سخت افزاری جایگزین

فایروال های نرم افزاری گردید تا سطوح امنیت الزم را برای شرکت فراهم آورد .همچنین پروتکل های امنیتی

احراز هویت برای شبکه درون سازمانی برنامه ریزی شده و پیاده سازی آن در دست اقدام است.جهت افزایش
ضریب ایمنی و حفاظتی اتاق سرور ،عالوه بر کنترل ورود و خروج افراد از طریق دوربین های مدار بسته،

دسترسی افراد به این اتاق تنها به کارتهای  RFIDمحدود گردید.

افزایش ظرفیت در دسترس و پلتفرم سرورها
با توجه به ظرفیت مورد تقاضای بانک های اطالعاتی و نیاز کارشناسان به منابع اطالعاتی ،افزایش حجم فضای

ذخیره سازی ضروری می نمود .بر این اساس ظرفیت قبلی به  4برابر و منابع سروری به  2برابر حالت قبلی ارتقا یافتند.
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مدیـریت بـرند
ی ناملموسی چون برند به عنوان برآیند تمامی آوردههای انعکاس یافته شرکت در
در دنیای رقابتی کنونی ،دارای 
اذهان مشتریان بر فضای رقابتی اثر گذار است .اذهان مشتریان توسط ابزاری به نام برند دستیافتنی و شکلپذیر
میشود که به اصالح ” دارایی برند “ نامیده میشود .مدیریت برند دارای چشمانداز بلندمدت به برند است و به
طور واضح مشخص می نماید که برند قرار است به کجا برود و در چه زمینهای رهبر باشد .بنابراین این استراتژی
سازمان و مدل کسب و کار سازمان است که جهت بسط برند را مشخص می سازد.
در سال  ،94اقدامات زیر در جهت مدیریت برند شرکت سنا انجام شده است:

هویت بصری شرکت سنا

•
•
•
•
•
•
•

طراحی و تدوین کانسپت و ایده خالقانه در پس نشان تجاری سنا
ترسیم فنی نشان و طراحی مجدد
طراحی نشانه نوشته فارسی همسان با نشان سنا
موارد کاربرد نشان و نشانه نوشته
انتخاب فونت مناسب سازمانی جهت نامه های درون سازمانی و بیرون سازمانی
طراحی اقالم و موارد اوراق اداری و مصرفی با توجه به اهداف و استراتژی برند
طراحی امضای الکترونیکی سازمانی

ثبت برند

• تمدید  10ساله دوم و ثبت شرکت سنا با نشان جدید
ثبت نشان و نشانه نوشته در  9طبقه به همراه زیر مجموعه در سازمان ثبت و اسناد شرکتهای کشور

معماری برند

معماری برند در نظر گرفته برای شرکت سنا بصورت  branded houseو از شیوه های معمول برای شرکتهای مشابه
و به معنی « خانه برند» می باشد .در این روش ،شرکت با نام تجاری خود معروف خواهد شد .همه محصوالت
و خدمات که در زیر مجموعه آن شرکت خواهد شد زیر مجموعه ای از نام تجاری اولیه قرار خواهند گرفت و هیچ یک
از شرکتها و فعالیتهای آن مجموعه نشان تجاری به صورت مجزا نخواهند داشت.

تابلوهای اطالع رسانی و هشدار دهنده

• تابلوهای بیرونی
• طراحی و نصب نشان بر درب و باالی ساختمان

تابلوهای داخلی

طراحی و نصب دیجیتال ساینج و تلویزیون یکپارچه خبر رسانی در داخل شرکت

بازسازی و طراحی وبسایت

از آنجا که وب سایت شرکت بزرگترین درگاه ورودی به شرکت محسوب می گردد و نقش مهمی در معرفی مجموعه
سنا دارد ،در سال  94وب سایت همگام با آخرین متدها در حوزه بستر وب ،باز طراحی و به دو زبان فارسی و انگلیسی
و با تغییر دامنه پیاده سازی گردید .همچنین پرتال سهامداران برای دسترسی سهامداران محترم به اطالعات سهام،
در ساختار جدید وب سایت پیش بینی شده است .وب سایت به صورت  landing pageطراحی گردیده که از
تکنیک های بروز رابط کاربری و همچنین از متدهای بهینه سازی های  SEOجهت افزایش بازدید وب سایت در
دامنه های مختلف  com.و  ir.بهره گرفته است .

طراحی و راه اندازی صفحه شرکت در شبکه های قدرتمند اجتماعی
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پیـاده سـازی نظام آراستگـی محیـط کـار()5S
نظام آراستگی محیط کار  5Sسیستمی است که به منظور برقراری و حفظ فضای کیفی در یک سازمان به کار

گرفته می شود و وجه تسمیه آن پنج کلمه ژاپنی  Seiri ، seiton،seiso ،seiketsu ، shitsukeبه معنای

سازماندهی ،نظم و تربیت ،نظافت ،استاندارد سازی و انضباط است 5S .تالشي است كه بايد در تمامي
بخشهاي يك سازمان و با مشاركت همه افراد آن تحقق يابد.

در شرکت سنا ،پروژه نظام آراستگی محیط کار ( )5Sبا تشکیل کمیته های راهبری و اجرایی در قالب آیین نامه
مربوطه و تعیین مسئولیت های هر یک و همچنین با برگزاری دوره های آموزشی متعدد در خصوص مفاهیم نظام
آراستگی ،مستند سازی ،ممیزی و تشریفات ،همچنین تهیه دستورالعمل های مرتبط ،در  6ماهه نخست سال ،94

طی مراحل زیر پیاده سازی شد:

• ممیزی وضع موجود و بررسی معیارهای ارگونومی و ایمنی در محیط کار و ایجاد مقدمات الزم

• شناسایی اقالم ضروری و غیر ضروری در سازمان و جداسازی ،طبقه بندی و تعیین تکلیف این اقالم ()S1
• مرتب سازی و یکسان سازی اقالم موجود در سازمان و پیاده سازی اصل نظم و ترتیب ()S2

• حذف آالينده ها و پيشگيري از ايجاد آلودگي در محیط کار از طریق دستورالعمل های نظافتی ()S3

• پیاده سازی اصل استاندارد سازی مانند یکسان سازی جانمایی اقالم  ،طراحی و پیاده سازی اصل لیبلینگ و

 ...با هدف یکنواخت کردن فعالیتهای مربوط به  5Sدر جهت آشکار کردن ناهماهنگی ها ()S4
• فرهنگ سازی با هدف حفظ و جاری شدن سیستم مدیریتی طراحی شده در شرکت ()S5

جهت حفظ و نگهداری سیستم طراحی شده ،برنامه گروهی زنگ آراستگی هر
 2ماه یکبار در شرکت اجرا می گردد که در این برنامه  2ساعته ،کلیه افراد میز

و محیط کار خود را مطابق با دستورالعمل های مدون ،بازبینی و پاکسازی می
نمایند .همچنین شعارها و کلیپ های مرتبط با اصول نظام آراستگی محیط کار،

به صورت دوره ای در نمایشگرهای داخلی ساختمان ،نمایش داده می شود.

از سوی دیگر ممیزی سراسری نظام آراستگی محیط کار به صورت  6ماهه در

سازمان اجرا شده و امتیازات کارکنان در نمره ارزیابی عملکرد دوره ای آنها ،اثر

داده می شود .تمامی این اقدامات با هدف تبدیل نگرش  5Sبه عنوان فرهنگ
سازمانی کارکنان و ارتقاء سطح عملکردی سازمان ،بصورت جدی توسط واحدهای

سازمانی ذی ربط پیگیری و اجرایی می گردند.

 36ساعت دوره آموزشی

 292نفـر سـاعت
کار گـروهـی طی  22جلسـه

به "مدیریت با توجه به علل"
حرکت از" مدیریت با توجه به نتایج"

در ســال  2 ،94بــار زنــگ آراســتگی در شــرکت اجــرا شــد کــه بــر اســاس بررســی
صــورت گرفتــه تیــم ممیــزی ،در هــر دوره نفــرات برگزیــده معرفــی و مــورد تقدیــر

قــرار گرفتنــد.

عمـلـکـــــرد
شرکـتهـای
زیرمجموعــه
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مشخصــات نیـــروگاه:
فـــاز اول

•  6واحـــد گــــازی ( )V94.2به ظرفیــت  972مگـــاوات

• میــزان سرمـایـهگـذاری (فــاز اول) 344 ،میــلیـون یــورو

تاریخ بهره برداری1389 ،

فــــاز دوم  -طــرح توسعـــه

• احداث  3واحد بخار  160مگـاواتی به ظرفیت  480مگــاوات
• تبدیــل نیــروگاه به سیکــل تـرکیـبی

• برآورد هزینــه سرمایهگذاری فـاز دوم 420 ،میلیــون یــورو

شرکت تولید نیروی آذرخش

مقـایســه تولـیـد نیـــروگاه پـــنج ســـال اخــیر:

مبنی بر افزایش راندمان شبکه ،بهره برداری

شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش ســرمایه گــذار و مجــری پــروژه نیــروگاه

از نیروگاههای گازی با کاهش محسوسی

 1500مگاواتــی ســیکل ترکیبــی علــی آبــاد گلســتان مــی باشــد کــه بــا

روبرو بودهاست .همچنین نیروگاه گلستان

مشــارکت شــرکت هــای ســنا و مپنــا تاســیس شــده اســت.

در سه ماهه نخست سال با مشکل ایستگاه

شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش بــا ســرمایه اولیــه ده میلیــون ریــال و

گاز مواجه بوده و حدود  14روز در پیک

بــا مشــارکت شــرکت ســرمایه گــذاری نیروگاهــی ایران-ســنا بــه میــزان

مصرف در شهریور ماه به علت قطع شبکه

 99/98درصــد کل ســهام و شــرکتهای نیروترانــس و ســرمایه گــذاری

برق مازندران ،قابلیت تولید نداشته است.

صنایــع بــرق و آب -صبــا و بــا هــدف احــداث و بهــره بــرداری از نیــروگاه

مجموع این عوامل باعث کاهش تولید و

علــی آبــاد گلســتان مشــتمل بــر  6واحــد گازی  162مگاواتــی بــه ظرفیــت

در نتیجه ضــریب بهرهبرداری نیــروگاه در

مجمــوع  972مــگاوات تأســیس و در تاریــخ  1384/2/17تحــت شــماره

سال  94شده است.

 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.

آدرس دفتر  :دفتر مرکزی شرکت سنا ،طبقه سوم

مدیر عامل :سید حسین رضا حسینی

مقایسه ضریب بهره برداری نیروگاه در پنج سال اخیر:

سرمایه و ترکیب سهامداران:
تعداد سهام

درصد سهام

مبلغ سرمايه

شرکت سنا

1,223,801,999

59/99

1,223,802

شرکت مپنا

816,003,999

40/00

816,004

سایر

204,002

0/01

204

مجموع

2,040,010,000

100

2,040,010

سهامداران

(ميليون لاير )

با توجه به سیاست وزارت نیرو در سال 1394
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خـالصه عملکـرد

 12981میلیــارد ریــال بــوده کــه مبلــغ  7651میلیــارد ریــال بصــورت نقــدی ،اوراق خزانــه اســامی و وصــول حوالــه
هــای ارزی دریافــت شــده اســت .مبلــغ تقریبــی  2573میلیــارد ریــال بــه صــورت حوالــه ارزی بــه ارزش73.53

 -1توسعه بخش بخار

میلیــون دالر از شــرکت توانیــر دریافــت شــده کــه بــا توجــه بــه مشــکالت ارزی تــا کنــون وصــول نگردیــده اســت.

قــرارداد بیــع متقابــل ،جهــت توســعه بخــش بخــار ،مابیــن شــرکت و شــرکت توانیــر بــا برگــزاری

 -5پرونده مالیاتی

پیــش نویــس متــن قــرارداد  EPCبــا برگــزاری جلســات متعــدد بــا پیمانــکار نهایــی شــده و اخــذ

بــا توجــه بــه پیگیریهــای بــه عمــل آمــده ،بــر اســاس رای شــماره  11073مــورخ  1394/07/01هیــات حــل اختــاف

جلســات و مکاتبــات متعــدد نهایــی و پــس از تاییــد و امضــاء بــه شــرکت ابــاغ گردیــد .همچنیــن

عاملیــت بانــک بــرای تســهیالت بخــش بخــار نیــز در حــال پیگیــری اســت.

 -2پست نیروگاه

مالیاتــی ،شــرکت از تاریــخ  89/12/23بــه مــدت  10ســال مشــمول معافیــت مــاده  132قانــون مالیاتهــای مســتقیم

شــده و بــر همیــن اســاس کلیــه پرونــده هــای مالیاتــی شــرکت از ســال  1388تــا  1393مــورد بازبینــی قــرار گرفتــه

و اکثــر پرونــده هــا مختومــه شــده و امــکان بســتن پرونــده هــای باقیمانــده نیــز بــا پرداخــت مالیــات بــر ایــن
اســاس فراهــم شــده اســت.

قراردادفـروش پسـت پـس از امضـاء طرفیـن به صـورت رسـمی از طرف بـرق منطقهای مازنـدران ابالغ

 -6بازپرداخت تسهیالت بخش گاز

نیـاز بـرق منطقـه ای مازنـدران بـه انجـام رسـیده اسـت و درخواسـت تحویـل دائم پسـت نیز ارسـال

اعمــال آئیــن نامــه اجرائــی مــاده  20قانــون رفــع موانــع تولیــد بــرای تســهیالت بخــش گاز نیــروگاه و تعییــن

گردیـد .مطابـق تعهـدات قـرارداد مذکـور  ،تکمیـل مدارک و تحویـل لوازم یدکـی و سـایر اقدامات مورد
گردیـده اسـت .در حـال حاضر بهـره برداری بخش پسـت در اختیار بـرق منطقه ای مازندران می باشـد

ولـی تامین نیروی انسـانی الزم توسـط این شـرکت انجام شـده اسـت.

تکلیــف میــزان بدهــی بــه بانــک صنعــت و معــدن بــا توجــه بــه ایــن قانــون در دســت انجــام اســت .براســاس
مصوبــه مــورخ  95/2/4هیــات محتــرم وزیــران ،بانــک صنعــت و معــدن طــی نامــه شــماره  8890مــورخ 95/2/13

اعمــال ایــن آئیــن نامــه را در مــورد قــرارداد فیمابیــن پذیرفتــه اســت.

 -3سند زمین نیروگاه

 -7شرکت در بازار برق

بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه ،شــرکت مــادر تخصصــی بــرق حرارتــی نســبت بــه هماهنگــی بــا

بــا توجــه بــه اتمــام قــرارداد فــروش تضمینــی بــرق نیــروگاه در ســال  ،94از اواخــر ســال  93و ابتــدای ســال 94

آذرخــش اقــدام نمــود .در ایــن راســتا ادعــای ســازمان مســکن و شهرســازی جهــت تملــک  26هکتــار

آغــاز گردیــد و پــس از پیگیــری هــای متعــدد الحاقیــه ای تنظیــم شــد کــه بــه موجــب آن زمــان اتمــام قــرارداد

ســازمان هــا و ارگان هــای مختلــف اســتان جهــت انتقــال ســند زمیــن بــه شــرکت تولیــد نیــروی
از زمیــن باقــی مانــده مربــوط بــه بخــش بخــار نیــروگاه مطــرح گردیــد کــه پــس از جلســات متعــدد

در نهایــت توافــق حاصــل شــد کــه ســازمان مذکــور بــه طــور موقــت از ادعــای خــود صــرف نظــر کنــد.
در حــال حاضــر برخــی مشــکالت دیگــر نیــز وجــود دارد کــه واحــد حقوقــی شــرکت مــادر تخصصــی

بــرق حرارتــی در حــال پیگیــری موضــوع مــی باشــد و پــس از رفــع آن نســبت بــه انتقــال ســند اقــدام

مــی گــردد.

مذاکــرات بــرای نحــوه ورود بــه بــازار بــا شــرکت توانیــر ،شــرکت مدیریــت شــبکه و ســازمان توســعه بــرق ایــران
فــروش تضمینــی نیــروگاه علــی آبــاد پایــان خــرداد مــاه ســال  94در نظــر گرفتــه شــود .بــا ابــاغ ایــن الحاقیــه،
قــرارداد فــروش بــرق بــا شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق از تاریــخ یکــم مــرداد مــاه بــه امضــا رســید .همچنیــن در

راســتای تنــوع فــروش و تعــدد منابــع درآمــدی شــرکت در دی مــاه بــا توجــه بــه افــت قیمــت هــای بــازار بــرق،
فــروش انــرژی در بــورس انــرژی نیــز صــورت پذیرفــت.

 -4وصول مطالبات

 -8شرکت در هجدهمین دوره رتبه بندی  500شرکت برتر ایران ()IMI-100

مجمــوع مطالبــات از شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایــران بابــت فــروش در بــازار بــرق ایــران ،مبلــغ

شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش در هجدهمیــن دوره رتبــه بنــدی  500شــرکت برتــر ایــران ( )IMI-100در ســال ،94

 1410میلیــارد ریــال مــی باشــد .کل مبلــغ صــورت حســاب هــای شــرکت از شــرکت توانیــر تاکنــون

رتبــه  204را در فــروش کســب نمــود.
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مشخصات نیروگاه :
پــروژه نیــروگاه گازی خــرم آبــاد در ابتــدا شــامل احــداث  8واحــد
گازی بــه ظرفیــت  1296مــگاوات بــوده کــه بــه دلیــل عــدم تخصیــص
اعتبــارات الزم بــه  4واحــد گازی تبدیــل گردیــده اســت .بــا توجــه بــه
تغییــر مقــررات وزارت نیــرو در زمینــه احــداث نیــروگاه توســط ســرمایه
گــذاران بخــش خصوصــی ،در حــال حاضرشــرکت پــروژه بــر احــداث

 2بلــوک ســیکل ترکیبــی کــه شــامل  4واحــد گازی و  2واحــد بخــش

بخــار مــی باشــد تاکیــد دارد.

شرکت مولد نیروی خرم آباد
شــرکت مولــد نیــروی خــرم آبــاد ســرمایه گــذار و مجــری پــروژه نیــروگاه  1000مگاواتــی ســیکل ترکیبــی خــرم آبــاد
مــی باشــد .ایــن شــرکت بــا ســرمایه اولیــه ده میلیــون ریــال و بــا مشــارکت شــرکتهای ســرمایه گــذاری نیروگاهــی
ایــران -ســنا بــه میــزان  99/98درصــد 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 1384/8/2
بــا تصویــب هیــأت مدیــره شــرکت  25درصــد از ســهام شــرکت ســنا بــه شــرکت فــراب و  24درصــد بــه شــرکت

فاز اول
• یــک بلــوک ســیکل ترکیبــی شــامل دو واحــد گازی( )V94 .2و یــک
واحــد بخــار جمعــا بــه ظرفیــت  484مــگاوات

• میزان سرمایه گذاری 282 ،میلیون یورو

• پیــش بینــی تاریــخ بهــره بــرداری اولیــن واحــد گازی در ســال 1396

و بلــوک ســیکل ترکیبــی در ســال 97

ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی شســتا منتقــل گردیــد .شــرکت ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی در ســال
 1386بــا عــدم مشــارکت در افزایــش ســرمایه جدیــد شــرکت و واگــذاری 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

فاز دوم

آدرس دفتر  :دفتر مرکزی شرکت سنا ،طبقه سوم

• یــک بلــوک ســیکل ترکیبــی شــامل دو واحــد گازی ( )V94 .2و یــک

بــه خــود در ایــن شــرکت را بــه شــرکت صنایــع بــرق و انــرژی صبــا واگــذار نمــوده اســت.

واحــد بخــار جمعا بــه ظرفیــت  484مــگاوات

مدیر عامل :علی اصغر مجیدی

• میزان سرمایه گذاری 282 ،میلیون یورو

• در صـورت تامیـن سـرمایه گـذاری مـورد نیـاز ،موافقـت وزارت نیرو

وصنـدوق توسـعه ملـی بـا پرداخـت تسـهیالت بـه پـروژه ،فـاز دوم با

سرمایه و ترکیب سهامداران:
سهامداران

فاصلـه زمانـی یکسـال از فـاز اول بـه مرحلـه اجرایـی خواهد رسـید .

تعداد سهام

درصد سهام

مبلغ سرمايه
(ميليون لاير )

شرکت سنا

552,051,898

72/16

552,052

شرکت فراب

191,250,000

25/00

191,250

شرکت صنايع برق و انرژي صبا

21,621,600

2/83

21,622

76,502

0/01

76

765,000,000

100

765,000,000

سایر
مجموع

خـالصه وقــایع مهـم پــروژه :
سال

ماه

95

1
12

94

8

اخذ عاملیت مجدد بانک ملی برای تسهیالت اعتباری جدید

2

بازگشایی پاکات مالی مناقصه بخش بخار

10

دریافت مجوز اتصال نیروگاه به شبکه برای بلوک اول سیکل ترکیبی

8

3
2

91

90

تاییدیه نهائی

11

6

92

اصالح شناسنامه اعتباری طرح بر اساس آخرین نظرات صندوق توسعه ملی و ارسال جهت اخذ

موافقت صندوق توسعه ملی با سهم آورده  %25سرمایه گذار

9
93

اعالم موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیالت پروژه

اخذ پروانه احداث یک بلوک سیکل ترکیبی از وزارت نیرو
اخذ تاییدیه اداره کل محیط زیست برای احداث نیروگاه به صورت سیکل ترکیبی
امضاء قرارداد احداث  2بلوک ســیکل ترکیبی با پیمانکار (شرکت مپنا)
ورود ژنراتور دوم گازی و دو دستگاه ترانس اصلی به سایت
اقدامات الزم در خصوص استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی با توجه اصالح قانون
برگزاری مناقصه بخش بخار با حضور شرکتهای سازنده چینی

1

اصالح ماده قانونی بودجه سال  93جهت استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی

7

امضاء قرارداد فروش تضمینی برق ( )ECAبا شرکت توانیر برای سیکل ترکیبی نیروگاه خرم آباد

5

ورود دو دستگاه توربین و یک دستگاه ژنراتور به سایت پروژه

9

شروع مجدد عملیات اجرائی پروژه پس از تغییر پیمانکار

8

انعقاد قرارداد تامین مالی با شرکت مپنا و ابالغ به مپنا در سال 91

2

دریافت مجوز اتصال نیروگاه به شبکه سراسری برای  4واحد گازی

12

امضاء قرارداد مدیریت طرح پروژه
تغییر راهبرد استراتژیک فازهای پروژه احداث نیروگاه به  4واحد گازی

10

شروع عملیات اجرایی بعد از تبدیل قرارداد
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گزارش ساالنه  1394شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

خــالصـه عمـلکــرد
پیشرفت پروژه در فاز اول

پــروژه نیــروگاه خــرم آبــاد در بخــش گاز در ســه فــاز برنامــه ریــزی شــده اســت و
درصــد پیشــرفت آن در هــر یــک از فازهــا مطابــق جــدول زیــر اســت :

رديف

فازهای پروژه

اخــذ پوشــش بانــک مرکــزی بــه دلیــل تغییــرات در حســاب ذخیــره ارزی و

تاســیس صنــدوق توســعه ملــی و محدودیتهــای اعمــال شــده در قوانیــن بودجــه
بــا مشــکل مواجــه گردیــد .بــا پیگیریهــای بــه عمــل آمــده بــا توجــه بــه بنــد

« ل » از تبصــره  5قانــون بودجــه ســال  1393کل کشــور ،موانــع قانونــی کــه باعــث

ميزان پيشرفت

توقــف تامیــن اعتبــارات پــروژه از صنــدوق توســعه ملــی گشــته بــود رفــع گردیــد

و شــرایط اســتفاده از منابــع صنــدوق فراهــم گردیــد.

همچنیــن بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه طــرح توجیــه فنــی واقتصــادی پــس

1

فاز بستر سازی Development Phase (Non EPC)-

%83

2

فاز احداث Construction Phase (EPC)-

%26

مصوبــه مــورخ 94 /8/5هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی ،اعتبــار طــرح جهــت

3

فاز پیش از بهره برداری Preoperational Phase -

0

و متعاقبــا موافقــت صنــدوق توســعه ملــی بــا تعییــن ســهم آورده ســرمایه گــذار

%36

کل پروژه

• در ردیف یک اقدامات انجام شده در بخش بخار نیز لحاظ گردیده است.

باتوجــه بــه عــدم گشــایش اعتبــارات اســنادی تاکنــون امــکان فعالیتهــای اجرایــی در

بخــش بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی فراهــم نگردیــده اســت.

از تائیــد بانــک مربوطــه بــه صنــدوق توســعه ملــی ارســال گردیــد .بــه موجــب
درج در قــرارداد عاملیــت ارزی منعقــده فــی مابیــن صنــدوق و بانــک عامــل مصوب
بــه میــزان  %25اخــذ گردیــد .شناســنامه اعتبــاری طــرح بــر اســاس آخریــن نظرات

آن صنــدوق و بــا نــرخ ســود  %5در انتهــای ســال  94توســط بانــک ملــی تهیــه و

بــه صنــدوق ارســال شــد .کــه در نتیجــه صنــدوق توســعه ملــی در تاریــخ 95/1/18
موافقــت خــود را بــا پرداخــت تســهیالت بــه بانــک عامــل اعــام نمــود کــه اقدامات

الزم بعــدی بــرای اخــذ مســدودی و گشــایش اعتبــار اســنادی در جریــان اســت .

افزایش سرمایه

تـامین مالی پـروژه :
تسهیالت بانکی
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
ً
مجــددا مطــرح و پذیــرش
ارزی) پیگیــری الزم جهــت اخــذ عاملیــت بانــک ملــی
مجــدد عاملیــت اخــذ گردیــد.

ازتابســتان ســال  1386پرونــده و گــزارش تاييــد شــده ارزيابــي فنــي – اقتصــادي،

جهــت طــرح در هیــأت امنــا حســاب ذخيــره ارزي بــه معاونــت برنامــه ریــزی و

نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری ارســال گردیــد.
نهایتـ ً
ـا در تیرمــاه  1387شــورای اقتصــاد بــا اعطــای وام بــه مبلــغ  269/66میلیــون
یــورو از محــل حســاب ذخیــره ارزی بــه نیــروگاه خــرم آبــاد بــرای  8واحــد گازی

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.

ـارات
بــا توجــه بــه پیگیــری های صــورت گرفتــه در ســال  1389حــدود  60در صــد از اعتبـ ِ

پــروژه بــه عاملیــت بانــک ملــی ایــران و در قالب  2اعتبار اســنادی بــه مبالــغ151,437,000
و  32,878,500در تاریــخ  89/6/28گشــایش گردیــد کــه اعتبــار اســنادی 151,437,000
یورویــی بدلیــل عــدم پوشــش بانــک مرکــزی غیــر قابــل اســتفاده بــود.

افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت بــه مبلــغ  1,440میلیــارد ریــال در ســال  87مصــوب

شــد و بــا تامیــن آورده در مرحلــه اول تــا مبلــغ  765میلیــارد ریــال محقــق گردیــد.
بــا توجــه بــه ابهامــات موجــود در وضعیــت پــروژه بــه دلیــل عــدم تامیــن اعتبــار

اســنادی ،تامیــن مابقــی ســرمایه مســکوت باقــی مانــده اســت.در ســال گذشــته
گــزارش افزایــش ســرمایه شــرکت بــر مبنــای ســاخت یــک بلــوک ســیکل ترکیبــی

بــر اســاس اصالحیــه شــماره  4منعقــده بــا شــرکت مپنــا تهیــه و پیــش نویــس
اولیــه بــا نظــرات ســازمان حسابرســی ارایــه شــده اســت  .در ایــن گــزارش فــرض

شــده اســت مجمــوع کلیــه هزینــه هــای انجــام شــده و مــورد نیــاز پــروژه جمعــا
بــه مبلــغ  9,441,018میلیــون ریــال مــی باشــد .

گــزارش افزایــش ســرمایه شــرکت از مبلــغ فعلــی  765میلیــارد ریــال بــه مبلــغ

 2,175میلیــارد ریــال از محــل آورده ســهامداران بــه تاییــد ســازمان حسابرســی
رســیده اســت و اقدامــات اجرایــی جهــت تصویــب افزایــش ســرمایه در دســت

اقــدام مــی باشــد .بــا توجــه بــه اطالعــات ارائــه شــده درخصــوص نیــاز نقدینگــی

پــروژه ،نیــاز بــه افزایــش ســرمایه بــه مبلــغ  1,410,000میلیــون ریــال پیشــنهاد
شــده اســت.
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سرمایه و ترکیب سهامداران:
درصد سهام

مبـلغ سرمـايه
(ميليون لاير )

شرکت سنا

59,990

59/99

60

شرکت توانير

40,000

40/00

40

10

0/01

--

100,000

100

100

سهامداران

سایر
مجموع

تعداد سهام

شـرکت تولیـد نیـروی زاگـرس

خــالصـه عملکـــرد :
شــرکت تولیــد نیــروی زاگــرس بــا هــدف مشــارکت ،تکمیــل و بهــره بــرداری از نیــروگاه هــای نیمــه
تمــام نيروگاههــاي پرنــد ،اروميــه ،اردبيــل و قائــن بــه ظرفیــت اســمی مجمــوع  2,835مــگاوات در
تاریــخ  1384/04/25بــا ســرمایه اولیــه یکصــد میلیــون ریــال و بــا تركيــب ســهام  40درصــد شــركت

توانيــر  59/99 ،درصــد شــركت ســنا و  0/01درصــد شــركت ســرمايه گــذاري صبــا در اداره ثبــت شــرکت

هــا و موسســات غیــر تجــاری تهــران تحــت شــماره  250861بــه ثبــت رســید.

شــرکت تولیــد نیــروی زاگــرس در تاریــخ  1384/04/25بــا ســرمایه اولیــه یکصــد میلیــون ریــال و بــا

هــدف تحویــل گیــری و تکمیــل پــروژه هــای نیروگاهــی نیمــه تمــام و در حــال احــداث پرنــد ،ارومیــه،
اردبیــل و قائــن بــه ظرفیــت اســمی مجمــوع  2,835مــگاوات(  18واحــد توربیــن گاز  157/5مگاواتــی

ســیکل بــاز مــدل  )V94 .2تاســیس و در اداره ثبــت شــرکت هــا و موسســات غیــر تجــاری تهــران

تحــت شــماره  250861بــه ثبــت رســید.

آدرس دفتر  :دفتر مرکزی شرکت سنا ،طبقه چهارم

مدیر عامل :محسن احمدزاده پورناکی

در پـی عـدم انجـام تعهـدات از طرف شـرکت توانیر مطابق باتوافقات فیمابین باشـرکت سـنا و نظـر به پیگیری

هـای متعـدد بـه عمل آمده از طرف شـرکت سـنا از شـرکت توانیر در خصـوص تعیین تکلیف واگـذاری مالکیت

نیـروگاه هـای پرنـد ،اروميه ،اردبيـل و قائن به شـرکت تولید نیروی زاگـرس و اخذ حکم دادگاه بـدوی در تاریخ
 1390/10/20بـه نفع شـرکت سـنا و زاگرس و تشـکیل دادگاه تجدید نظر به درخواسـت شـرکت توانیـر در تاریخ

 1392/04/31و حـذف نیـروگاه پرنـد از مـورد دعـوی و صـدور رای دادگاه مجـددا به نفع شـرکت سـنا و زاگرس،

درخواسـت اعمـال مـاده  18از قـوه قضائیـه از طـرف شـرکت توانیر همچنـان این پرونـده را باز و بـدون تکلیف
نگه داشـته است.
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گزارش ساالنه  1394شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

خــالصـه عمـلکــرد
شــرکت بهــره بــرداری و تعمیــرات ســنا در راســتای مشــتری مــداری و افزایــش
رضایــت منــدی ذینفعــان و بهبــود مــداوم و اثــر بخــش سیســتم مدیریــت یکپارچــه

شــرکت اهــداف و خــط مشــي خــود را براســاس محورهــاي ذیــل اســتوار ســاخته

و خــود را متعهــد بــه اجــراي اثــر بخــش آن ميدانــد :

 -تعهــد بــه رعایــت کلیــه قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا موضوعــات زیســت محیطی

 ،ایمنــی و بهداشــت حرفــه ای؛

 -ارتقاء دانش و مهارت فنی و تخصصی از طریق آموزش مستمر ؛

شـرکت بهـرهبـرداری و تعمیــرات سنــا
شــرکت بهــره بــرداری و تعمیــرات ســنا بــا ســرمایه اولیــه ده میلیــون ریــال و بــا مشــارکت شــرکتهای ســرمایه
گــذاری 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
شــرکت مپنــا منتقــل شــده و در مرحلــه اول عملیــات بهــره بــرداری از نیــروگاه گازی علــی آبــاد طــی یــک قــرارداد
 6ســاله بــه ایــن شــرکت واگــذار گردیــده اســت.

آدرس دفتــر  :بــه اســتناد صــورت جلســه هیــات مدیــره مــورخ  ،1394/09/23دفتــر قانونــی شــرکت از محــل قبلــی
بــه آدرس اســتان گلســتان ،شهرســتان علــی آبــاد کتــول ،کیلومتــر  3جــاده علــی آبــاد بــه آزادشــهر بعــد از شــهرک

صنعتــی ،نیــروگاه علــی آبــاد منتقــل شــده اســت.

 -ارتقــا رضایتمنــدی و تــوان همــکاری از طریــق مشــارکت فعــال و نقــش آفرینــی

در دســتیابی بــه اهــداف شــرکت بــا ایجــاد انگیــزه کاری در نیــروی انســانی کــه
بعنــوان ســرمایه اصلــی شــرکت در نظــر گرفتــه مــی شــوند ؛

 -تعهــد بــه رعایــت کلیــه قوانیــن و مقــررات مرتبــط بــا ذینفعــان اعــم از کارکنــان ،

ســهامداران و مشــتریان؛

 برنامــه ریــزی و اقــدام منظــم و مــداوم بــه منظــور پیشــگیری ،حــذف ،کاهــشآلودگــی هــای زیســت محیطــی و مخاطــرات شــغلی؛

 -بهــره گیــری از دانــش فنــی و دســتیابی بــه فــن آوری برتــر روز در جهــت ارتقــاء

کمــی و کیفــی بهــره وري در تمامــی فرآیندهــای اصلــی و پشــتيبان؛

 تامیــن انــرژی بــرق بــا کیفیــت ،مطابــق بــا دســتورالعملهای دیســپاچینگ ملــیبــرق کشــور و در قالــب قراردادهــای فــروش انــرژی و تــاش بــرای حفــظ آمادگــی

هــر واحــد؛

 افزایش توان رقابتی در زمینه فعالیتهای بهره برداری و تعمیرات در سطح کشور؛بــا هدفگــذاری انجــام شــده و بــا همــکاری پرســنل متخصــص و بــا انگیــزه ،شــرکت
بهــره بــرداری و تعمیــرات ســنا در ســال  94موفــق گردیــد ضریــب آمادگــی واحدهای

مدیر عامل :اصغر عبادی بادله

نیــروگاه علــی آبــاد را بــه  99/46درصــد افزایــش دهــد .همچنیــن ضریــب خــروج
اضطــراری واحدهــا نســبت بــه ســال گذشــته 33درصــد کاهــش یافتــه اســت.

نمودارهــای زیــر عملکــرد مناســب و رو بــه رشــد ایــن شــرکت را نشــان مــی دهــد.

سرمایه و ترکیب سهامداران:
سهامداران

تعداد سهام

درصد سهام

مبلغ سرمايه
(ميليون لاير )

شرکت سنا

4,999

49/99

4,999

شرکت مپنا

4,999

49/99

4,999

2

0/02

0,002

10,000

100

10

سایر
مجموع

74

وضعیت تولید

گزارش ساالنه  1394شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

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

آمادگی تولید سال  94با سال  93تقریبا برابر می باشد .اختالف مختصر درآمادگی سال  94نسبت به سال  93به علت وجود شرایط
جوی منطقه در سال  94میباشد .که باعث اختالف توان قابل تولید لحظه ای واحدها شده است .

مقـایسه میزان قابلیــت دستــرسی نیــروگاه در پنــج سال اخیـر

قابلیت دسترسی نیروگاه در نتیجه بهره برداری بهینه ،برنامه ریزی منظم نگهداری وتعمیرات و بهینه سازی زمان بازدیدها و کاهش
خروج های اضطراری بهبود یافته است.

مقایسه تعداد تریپ و تعداد استارت ناموفق در سال های گذشته

در سال  94شاهد کاهش  44درصدی استارت های ناموفق نسبت به سال 93می باشیم که این روند به دلیل برنامه ریزی و عملکرد
مناسب در انجام به موقع تعمیرات و نگهداری واحدها می باشد .همچنین اجرای ( pilot assistanceقابلیت استارت اولیه
با گازطبیعی به جای گاز بوتان در زمان استارت واحد با گازوئیل) روی واحد ها بر کاهش استارت های ناموفق موثر بوده است.

تحـلیــــــل
محــیــــــط
کسب و کـــار

ظ
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بـررسی وضـعیت بـورس انــرژی

میزان تولید نیروگاههای حرارتی
میزان تولید نیروگاههای حرارتی در سال  94نسبت به سال  93و ضرورت افزایش راندمان تولید

بــر اســاس آمــار قراردادهــای ســلف مــوازی بــرق کــه توســط بــورس انــرژی منتشــر شــده اســت ،در

بــا توجــه بــه آمــار تفصیلــی صنعــت بــرق ایــران کــه توســط شــرکت توانیــر منتشــر شــده

اســت .علــی رغــم ایــن افزایــش همچنــان مقــدار نقدینگــی اختصــاص یافتــه بــه بــورس انــرژی بــا

بیشــترین رشــد تولیــد نســبت بــه ســال قبــل برخــوردار بودهانــد .همچنیــن بــا توجــه بــه مرجع

بــه نقدینگــی و عوامــل دیگــر همچــون پذیــرش شــرکتهای بــرق آبــی در بــورس انــرژی ،باعــث کاهــش

اســت ،نیــروگاه هــای بخــاری ( بجــز نیروگاههــای متعلــق بــه صنایــع) نیــز رشــد تولیــد %1.92

زیــر کــه از آمــار منتشــر شــده توســط بــورس انــرژی اقتبــاس شــده اســت ،خالصـهای از میــزان فــروش

اســت ،در ســال  94نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی بــا وجــود عــدم بهرهبــرداری از واحــد جدیــد ،از

ســال  94ارزش معامــات بــورس انــرژی نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 146درصــد افزایــش داشــته

وعدههــای داده شــده ازســوی مســئوالن مربوطــه ،اختــاف زیــادی دارد .از ســوی دیگــر نیــاز نیروگاههــا

ذکــر شــده علــی رغــم اینکــه واحــد بخــار جدیــدی درســال مذکــور بــه بهــره بــرداری نرســیده

قیمــت متوســط معامــات در بــورس انــرژی در ســال  94نســبت بــه ســال قبــل شــده اســت .در جــدول

را شــاهد بودهانــد .ایــن درحالــی اســت کــه بــا وجــود بهــره بــرداری کامــل ازحــدود 2000

در بــورس انــرژی در دو ســال اخیــر نشــان داده شــده اســت.

مــگاوات نیــروگاه گازی جدیــد (بــه جــز نیروگاه-هــای متعلــق بــه صنایــع) در اواخــر ســال  93و
ســال 94ایــن نــوع نیروگاههــا ،رشــد تولیــد کمتــری نســبت بــه نیروگاههــای بخــاری و ســیکل

ترکیبــی داشــتهاند .گفتنــی اســت کــه اگــر ایــن ظرفیــت جدیــد از نیروگاههــای گازی اضافــه

شرح

 -2دور از انتظــار نمیبــود .شــایان ذکــر اســت طبــق آمــار تفصیلــی صنعــت بــرق تولیــد ویــژه

ارزش معامالت (میلیون ریال)

7,344,328

مجمــوع نیروگاههــای کل کشــور در ســال  94نســبت بــه ســال  93رشــدی حــدود  2.9درصــدی

انرژی (مگاوات ساعت)

18,807,898

7,196,001

بــرق ایــران اقتبــاس شــده اســت ،مقایســه تولیــد نیروگاههــای حرارتــی کل کشــور نشــان داده

تعداد معامالت

21,522

15,373

میانگین نرخ (ریال/مگاوات)

390,492

414,556

نمیشــد کاهــش نســبت تولیــد ایــن نــوع نیــروگاه هــا در ســال  94نســبت بــه  93از  +1.76بــه

داشــته اســت .در جــدول زیــر کــه از گزارشهــای دورهای معاونــت راهبــری مدیریــت شــبکه

شــده اســت.

سال 94

سال93
2,983,144

آمار بورس انرژی ایران -سال94

ظرفیت نصب شده
(مگاوات)

سال93
(مگاوات ساعت)

سال94
(مگاوات ساعت)

درصد تغییر

15,193

83,720,928

85,326,805

+ 1.92

بخاری (صنایع)

483

2,490,851

2,406,011

- 3.41

مجموع بخاری

15,676

86,211,780

87,732,816

+ 1.76

گازی (وزارت نیرو)

20,987

68,278,315

69,476,986

+ 1.76

گازی (صنایع)

1,927

3,745,973

3,900,448

+ 4.12

مجموع گازی

22,913

72,024,288

73,377,434

+ 1.88

مجموع سیکل ترکیبی

18,503

97,070,193

101,275,722

+ 4.33

نوع نیروگاه
بخاری (وزارت نیرو)

گزارش معاونت راهبری مدیریت شبکه ایران – سال94

بــا توجــه بــه اهتمــام وزارت نیــرو بــرای افزایــش راندمــان تولیــد بــا اســتفاده از اهرمهــای
فشــاری همچــون کاهــش بهره بــرداری از نیروگاههــای گازی نســبت بــه نیروگاههــای بخــاری

و ســیکل ترکیبــی و پیشــنهاد پرداخــت آمادگــی بــه نیروگاههــا بــر مبنــای راندمــان ،ضــرورت
افزایــش راندمــان را بدیهــی مینمایــد.

لــذا تبدیــل نیــروگاه گازی علــی آبــاد بــه ســیکل ترکیبــی و انجــام پــروژه خــرم آبــاد بــه صــورت

بلــوک ترکیبــی از اقدامــات مهــم و اصلــی شــرکت ســنا بــه حســاب میآیــد.

در ســال 94متوســط نــرخ معاملــه در بــورس انــرژی بــا حــدود  6درصــد افــت قیمــت نســبت بــه ســال
قبــل همــراه بــوده اســت.

80

81
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بــا اســتناد بــه مصوبــه شــماره  94/36776/20/100مــورخ  1394/08/09وزیــر محتــرم نیــرو

در خصــوص «شــرایط تامیــن بــرق مشــترکین تعرفــه تولیــد (صنعــت ومعــدن) شــرکتهای

بــرق منطقــهای از طریــق انعقــاد قــرارداد بــا تولیدکننــدگان غیردولتــی» ،امــکان ترانزیــت

انـرژی هـای تجدید پـذیر
حرکـت جهانـی بـه سـمت اسـتفاده از انـرژی هـای پـاک بـا هدف

کاهـش انتشـار گازهـای گلخانـه ای در سـال هـای اخیر شـتاب روز

افزونـی بـه خـود گرفتـه اسـت بطوری که بررسـی نشـان مـی دهد

بــرق فراهــم گردیــده اســت .ترانزیــت (قــرارداد دوجانبــه) ،ایــن امــکان را بــه مصــرف کننــده
ً
ـتقیما درخصــوص نــرخ و حجــم انــرژی ،نحــوه پرداخــت و ســایر
میدهــد تــا بتوانــد مسـ

میـزان سـرمایه گـذاری جدیـد در زمیـن انـرژی هـای تجدیـد پذیر

صــورت توافــق ،قــرارداد منعقــد نمایــد.

سـال  ،2014حدود  %5افزایش داشـته اسـت .در شـکل زیر سـهم هر

شــرایط معاملــه بــا عرضــه کننــده انــرژی (نیــروگاه هــای خصوصــی) مذاکــره کــرده و در
بــا توجــه بــه وضعیــت فعلــی ،صنایــع مصــرف کننــده عمــده بــرق از قبیــل فــوالد و ســیمان

و ...توانایــی تولیــد در محــدوده معینــی بصــورت ثابــت و قابــل پیشبینــی بــرای همــه

ماههــای ســال را ندارنــد و از ســوی دیگــر عــدم نقدینگــی کافــی بــرای ایــن مصــرف

در سـال  2015بـه  285میلیـارد دالر رسـیده اسـت کـه نسـبت بـه

یـک از انـرژی هـای تجدیـد پذیـر را از ایـن میـزان سـرمایه گذاری

مشـاهده مـی نمایید.

کنندههــای انــرژی ،موجــب گردیــده تمایــل چندانــی بــرای عقــد قــرارداد دوجانبــه بــا
نیروگاههــای خصوصــی نداشــته باشــند ،همچنیــن شــرکتهای مالــک نیــروگاه نیــز

تضامیــن کافــی بــرای دریافــت مبالــغ معاملــه را ندارنــد .بــرای حــل ایــن مشــکل ،تدویــن
قوانیــن جدیــدی در خصــوص عقــد قراردادهــای دوجانبــه در قالــب بــورس انــرژی توســط

مدیریــت شــبکه ایــران و ســازمان بــورس در دســت اقــدام اســت.

میزان سرمایه گذاری جهانی در انرژی های تجدید پذیر به
تفکیک بخش ها و میزان رشد سال  2015نسبت به 2014

بررسی وضعیت صادرات برق
ایــران پتانســیلهای فنــی و جغرافیایــی باالیــی بــرای تبدیــل شــدن بــه هــاب انــرژی

در منطقــه را دارد ،امــا بهرغــم ایــن پتانســیلها ،حضــور بخــش خصوصــی در بازارهــای
صادراتــی همچنــان قــوت نگرفتــه اســت .بــه نظــر نمیرســد در حــال حاضــر تمایلــی بــه

مشــارکت بخــش خصوصــی در بازارهــای صادراتــی وجــود داشــته باشــد.

یکــی از مالحظــات انجــام شــده قبــل از احــداث نیروگاههــا مجــاورت بــا مرزهــای کشــور
به¬منظــور صــادرات بــرق بــه کشــورهای همســایه اســت .بــرای نیروگاههــای شــرکت ســنا

بــا توجــه بــه موقعیــت مناســب جغرافیایــی و نزدیــک بــودن آنهــا بــه مرزهــای کشــور،
در صــورت مهیــا بــودن بســترهای الزم و دســتورالعملهای شــفاف در ایــن زمینــه  ،امــکان

صــادرات بــرق وجــود دارد .بــه عنــوان مثــال نیــروگاه گلســتان بــا توجــه بــه موقعیــت خــود،
بــا کشــور ترکمنســتان مجــاور بــوده و موجــود بــودن خطــوط انتقــال بــرق بــه ترکمنســتان

زمینــه مســاعدی را بــرای صــادرات بــه ایــن کشــور یــا اســتفاده از ایــن کشــور بــه عنــوان
هــاب انتقــال تــوان ،فراهــم کــرده اســت.

جــدول زیــر کــه از آمــار تفصیلــی صنعــت بــرق ایــران اســتخراج شــده اســت ،بــه مقــدار

UNEP,Bloomberg New Energy Finance,Global Trends In
Renewable Energy Investment 2016.

صــادرات و واردات بــرق کــه توســط بخــش دولتــی انجــام شــده اشــاره میکنــد.

سال92

سال94

سال93

(هزارمگاوات)

(هزارمگاوات)

(هزارمگاوات)

انرژی ارســال شده

برون مرزی

10,240

9,660

11,586

انرژی دریافت شده

برون مرزی

4,079

3,772

3,707

6,161

5,888

7,879

شــــــرح

باالنس انرژی

آمار تفضیلی صنعت برق ایران-سال94

همچنیـن بر اسـاس گـزارش آژانس بیـن المللی انرژی هـای تجدید

پذیـر ( )IRENAمیـزان ظرفیـت کل انرژی های تجدید پذیر در سـال
 2015بـدون در نظـر گرفتـن انرژی برق آبـی به  776گیگاوات رسـیده

اسـت که نسـبت به سـال  %17.6 ،2014افزایش داشتهاسـت.
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در ایـران بـا وجـود حمایتهـای اخیـر دولـت از انـرژی هـای تجدیـد پذیر متاسـفانه
میـزان رشـد ایـن انـرژی ها متناسـب بـا ظرفیت هـای موجود نمی باشـد .بررسـی
هـای صـورت گرفتـه در زمینـه انـرژی بـادی نشـان مـی دهـد ظرفیت نصب شـده

مقایسه تعرفه خرید تضمینی برق در سال های  94و : 95
ردیف نــوع فنـــاوری

تعرفه خرید تضمینی برق (ریال بر کیلوات ساعت)

نیروگاههـای بادی در جهان تا انتهای سـال  2015به  434,856مگاوات رسـیده اسـت
کـه بـا توجـه بـه آمـار منتشـره  WWEAتنهـا در سـال  2015میـزان 63,690مگاوات

ظرفیـت جدیـد نیـروگاه بادی در جهان نصب شـده اسـت که رشـد  %17.2را نسـبت

سال 94

سال 95

لندفیل

2900

2700

هضم بی هوازی زائدات دامی و کشاورزی و فاضالب

3150

3500

زباله سوز و گازی سازی زباله

5870

3700

با ظرفیت بیش از  50مگاوات

4060

3400

با ظرفیت  50مگاوات و کمتر

4970

4200

5930

5700

با ظرفیت بیش از  30مگاوات

5600

3200

با ظرفیت  30مگاوات و کمتر

5600

4000

با ظرفیت  10مگاوات و کمتر

6750

4900

خورشیدی با ظرفیت  100کیلووات و کمتر (مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب)

8730

7000

خورشیدی با ظرفیت  20کیلووات و کمتر (مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب)

9770

8000

4

زمین گرمایی (شامل حفازی و تجهیزات)

5770

4900

5

تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی

3050

2900

3700

2100

1

زیست توده

بـه سـال  2014از خود نشـان مـی دهد.

ظرفیت کل نصب شده انرژی بادی از سال  2011الی  2015برحسب MW

2

مزرعه بادی

بادی با ظرفیت یک مگاوات و کمتر (مختص مشترکین برق تا سقف ظرفیت انشعاب)

3

WWEA,Quarterly Bulletin, Issue 1 March 2016

امــا نــگاه بــه انــرژی بــادی در ایــران بــه گونــه ای دیگــر اســت بطوریکــه براســاس
آمــار تفصیلــی صنعــت بــرق ایــران  ،1394ظرفیــت نصــب شــده توربینهــای بــادی

کشــور تــا انتهــای ســال  1394معــادل  155مــگاوات مــی باشــد کــه نســبت بــه
ســال  1393تغییــری نکــرده اســت .از طرفــی سیاســتهای حمایتــی -انگیزشــی

وزارت نیــرو در ســال هــای اخیــر بــا تصویــب تعرفــه هــای بــا جذابیــت بــاال
بــرای خریــد تضمینــی بــرق پــاک و از طرفــی پشــتیبانی از تولیــد داخلــی بــا

اعمــال ضریــب افزایشــی  %30بــه نــرخ پایــه خریــد تضمینــی (ضریــب افزایشــی
ســال  ،)%15 ،94نویــد بخــش حمایتهــا و عــزم راســخ دولــت در پشــتیبانی از

انرژی های تجدیدپذیر می باشد.

6

مزرعه خورشیدی

آبی کوچک
(به ظرفیت  10مگاوات و کمتر)

بر رودخانه ها و تاسیسات جانبی سدها
بر خطوط لوله انتقال آب

3700

تغییرات

1500

بر اساس متن مصوبه ابالغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر به شماره  95/14273/30/100در
مورخ  ،1395/2/19وزارت نیرو سیاست توسعه نیروگاه های تجدید پذیر را به میزان حداکثر  2000مگاوات در سال

توسط بخش غیر دولتی دنبال می نماید .همچنین سیاست کاهش تدریجی نرخ های خرید تضمینی برق از نیروگاه
های تجدید پذیر را بصورت متناسب با افزایش ظرفیت این نیروگاه ها در کشور و با در نظر گرفتن منابع مالی قابل

تامین دنبال می کند .که این کاهش نرخ در قراردادهای جدید اعمال می گردد .در واقع نگاه به میزان کاهش تعرفه
خرید تضمینی برق نیروگاه های تجدید پذیر در سال  95نسبت به سال  94موید سود هنگفت از دست رفته برای

شرکتهای سرمایه گذار می باشد ،که جلوگیری از تکرار این اتفاق و استفاده از تعرفه های جذاب فعلی ،نیازمند

حرکت پرشتاب تر شرکت ها در زمینه انرژی های تجدید پذیر می باشد.

در همین راستا شرکت سنا با اخذ پروانه احداث نیروگاه های بادی در سال  94در چهار منطقه مختلف هر یک با

ظرفیت  25مگاوات ،در این عرصه گام نهاده و با پیگیری و تالش کارکنان و مدیران مجموعه در پی بهره گیری از این
فرصت و کسب سودآوری برای سهامدارن خود از یک سو و حرکت به سمت تولید انرژی پاک و ایفای مسئولیت

اجتماعی خود از سوی دیگر می باشد.

احـداث و توسعه
طـــــرحهـــای
سرمایهگـــذاری
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احــداث و توسعــه طــر حهای سرمــایهگـذاری

احداث نیروگاه بادی :
بـا توجـه بـه قـرار گیـری نیـروگاه هـای تجدیـد پذیـر در اسـتراتژی هـای توسـعه ای شـرکت و در ادامـه

برنامهریزی صورت گرفته ،پس از انجام مطالعات مکانیابی و انتخاب چهار سـایت ابهر ،سـراب ،خواف و بسـطام

بـه عنـوان مـزارع با پتانسـیل بـادی مناسـب ،با پیگیری های مسـتمر صـورت گرفتـه در ابتدای سـال  94پروانه

احـداث مـزارع مذکـور بـه ظرفیـت  25مگاوات در هر سـاختگاه ،از سـازمان انرژی هـای نو ایران کسـب گردید .

احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد :
بــا توجــه بــه سیاســتهای وزارت نیــرو مبنــی بــر کاهــش ســهم نیروگاههــای
گازی در تامیــن بــرق شــبکه کشــور در جهــت افزایــش راندمــان شــبکه ،تبدیــل

نیــروگاه گازی علــی آبــاد بــه ســیکل ترکیبــی از نیــروگاه از ســال  93در دســتور کار
شــرکت قــرار گرفــت .طــرح بخــار نیــروگاه گازی علــی آبــاد ،عــاوه بــر افزایــش
حــدود  16درصــدی راندمــان نیــروگاه ،افزایــش چشــم گیــری در تولیــد و ضریــب
بهــره بــرداری و در نتیجــه فــروش نیــروگاه خواهــد داشــت.

مذاکــرات و مکاتبــات الزم بــا بانــک صنعــت و معــدن جهــت تامیــن اعتبــارات

الزم از منابــع صنــدوق توســعه ملــی در ســال گذشــته بــه عمــل آمــده و در دســت
تکمیــل اســت .از طــرف دیگــر اولویــت تامیــن اعتبــار از منابــع صنــدوق توســعه
ملــی از وزارت نیــرو در دســت پیگیــری اســت و امیــد اســت بــا تامیــن اعتبــارات

الزم ،کار اجرایــی بخــش بخــار در ســال  1395آغــاز شــود  .همچنیــن قــرارداد بیــع
متقابــل جهــت فــروش انــرژی بــا شــرکت توانیــر امضــا شــده کــه بازپرداخــت

اقســاط طــرح توســعه را در زمــان مناســب تســهیل و تضمیــن مــی نمایــد .

بـا دریافـت مجوزهـای مربوطـه از سـازمان انـرژی هـای نـو ایـران ،پیگیری هـای الزم جهـت تملـک زمین و
دریافـت مجـوز هـای مربوطـه از جملـه مجـوز محیـط زیسـت در چهار اسـتان منتخـب در حال انجام اسـت.

همچنیـن مطالعـات اقتصادی ،زیسـت محیطی و شـبکه مرتبط باسـاختگاه های مورد بررسـی توسـط مشـاور

بــا اضافــه شــدن بخــش بخــار بــه میــزان  480مــگاوات ،ظرفیــت نیــروگاه

طـرح صـورت پذیرفتـه و در همیـن راسـتا امکانسـنجی سـایت  25مگاواتی سـراب تهیـه و به سـهامدار اصلی

گــذاري بخــش بخــار حــدود  420میلیــون یــورو و بــرآورد شــده اســت.

گـذاری خارجـی با سـرمایه گـذاران خارجـی صورت گرفته اسـت.

علــی آبــاد بــه  1452مــگاوات خواهــد رســید .مجمــوع هزينــه هــاي ســرمايه

شـرکت ارائه شـده اسـت .الزم به ذکر اسـت جلسـات متعددی با هدف گسـترش مشـارکت و جذب سـرمایه
در حال حاضر تفاهم نامه همکاری با یک شـرکت آلمانی برای سـایت سـراب منعقد شـده اسـت.این شـرکت،
بعنـوان يـك شـركت  Project Developerدر پروژههـاي بادي مختلفـی فعالیت داشـته و همچنین در زمينه

احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد:

مديريـت فنـي و تجـاري بهرهبـرداري مـزارع بـادي نيز فعـال می باشـد .جلسـات متعددی در خصـوص نحوه
همـکاری و نیـز نحـوه اجـرای پـروژه با شـرکت مذکور انجام شـده و انعقـاد قرارداد سـرمایه گذاری مشـترک و

طرح احداث نیروگاه خرم آباد به صورت دو بلوک سیکل ترکیبی در دو فاز و به

تامیـن مالی پروژه سـاختگاه سـراب با این شـرکت در دسـت اقدام اسـت.

نیروگاه با شرکت توانیر برای دو بلوک سیکل ترکیبی امضا شده است .فاز اول پروژه

بانـک هـای خارجـی ،با همـکاری طرفین صـورت خواهد گرفـت به قرار زیر اسـت:

است و در این راستا قرارداد تبدیل چهار واحد گازی به یک بلوک سیکل ترکیبی با

• انجام مطالعات زیست محیطی و اخذ مجوز مربوطه

اضافه شدن بلوک دوم با اعتباری حدود  282میلیون یورو ،مبلغ کل سرمایه گذاری

• تأمين فاينانس بانكی

سرمایه گذاری مورد نیاز ،موافقت وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی با پرداخت

مبلـغ سـرمایه گـذاری ایـن پـروژه در سـاختگاه سـراب بـا  25مـگاوات ،حـدود  37میلیـون یورو اسـت که در

ظرفیت اسمی  968مگاوات تعریف شده است .قرارداد تضمینی فروش برق این

طبـق توافقـات بـه عمل آمده ،برخـی از اقداماتـی که مطابق با اسـتانداردهای بیـن المللی و شـرایط فاینانس

به صورت یک بلوک سیکل ترکیبی با اعتبار حدود  282میلیون یورو در دست احداث

• ارزيابي سايت جهت احداث مزرعه بادی

پیمانکار داخلی مورد توافق قرار گرفته است.

• عقد قرارداد خريد تضميني برق

این پروژه را به حدود  565میلیون یورو افزایش خواهد داد .در صورت تامین

• طراحي مزرعه بادي ،چيدمان و بهينهسازي طراحی

تسهیالت به پروژه ،فاز دوم با فاصله زمانی یکسال از فاز اول می تواند به مرحله

صـورت انجـام پـروژه در سـایر سـایتها ،این مبلغ بـه حـدود  150میلیون یورو بـرای  100مگاوات خواهد رسـید.

اجرایی برسد.

