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نسبـت هــای مالـی سنـا
در دو ســــال  94و 95

نسبتهای مالی تلفیقی
در دو ســــــال  94و 95
سـود پایه هر سهم سـال  297 :94ریال

سـود پایه هر سهم سـال  294 :94ریال

سـود پایه هر سهم سـال  393 :95ریال

سود پایه هر سهم سـال  401 :95ریال

میـــزان افزایش ســـود پــایه هر سهــــم
در ســال  95نسبــت به )%36( = 94

میـــزان افزایش ســـود پـــایه هر سهــــم
در ســال  95نسبــت به )%32( = 94

رشــــد بــــازده حقـــوق صـاحبـــان سهــام
در ســــال )%27( 95و )-%45( 94

رشــــد بــــازده حقـــوق صـاحبـــان سهــام
در ســــال  )%22( 95و )-%43( 94

سال94

سال95

سال94

سود عملیاتی به درآمد /فروش

%98

%97

سود عملیاتی به درآمد /فروش

%54

%68

سود قبل از مالیات به درآمد

%102

%100

سود قبل از مالیات به درآمد

%63

%44

 383ریال

 283ریال

 329ریال

 455ریال

%19

%14

%8.5

%6.3

شــــــرح

سود عملیاتی هر سهم
بازده دارایی ها

سال95

شــــــرح

سود عملیاتی هر سهم
بازده دارایی ها
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شــرکت ســنا بــا پیــاده ســازی سیســتم هــای مدیریتــی مناســب و بهــره جویــی از تفکــر اســتراتژیک همــواره
بــرای بهبــود وضعیــت ســود دهــی شــرکت و تأمیــن منافــع ســهامداران تــاش نمــوده و بــا هــدف گــذاری و

برنامــه ریــزی متناســب نــرخ بهــره وری باالیــی نســبت بــه شــرکت هــای مشــابه در کشــور داشــته باشــد .جــا دارد
همینجــا از تمــام همــکاران محتــرم بخاطــر تــاش هــای ارزنــده و بــی وقفــه در جهــت کســب و پایــدار ســازی
ایــن مهــم تشــکر ویــژه نمــود و خاطــر نشــان ســازم کــه اســتمرار و بهبــود فضــای گــرم و صمیمانــه شــرکت از
اولویتهــای مهــم اینجانــب خواهــد بــود.

ســالی کــه در پیــش داریــم بــرای شــرکت ســنا ســالی بســیار مهــم و تأثیــر گــذار است.گشــایش  LCو شــروع
مجــدد پــروژه خــرم آبــاد پــس از چنــد ســال توقــف و آغــاز عملیــات اجرائــی نیروگاههــای بــادی وامضــاء قــرارداد
تبدیــل نیــروگاه علــی آبــاد بــه ســیکل ترکیبــی ،اقدامــات ارزنــده ای اســت کــه نویــد بخــش ارزش آفرینــی

مضاعــف شــرکت ســنا در ســالهای آتــی خواهــد بــود.

در پایــان از کلیــه همــکاران کــه بــدون تــاش آنــان دســتیابی بــه جایــگاه فعلــی و اهــداف پیــش رو شــرکت

ناممکــن بــوده ،سپاســگزاری کــرده و از اعضــاء محتــرم هـــیأت مدیــره بــه خاطــر رهنمودهــا و مشــارکت فعــال و
دلســوزانه در تصمیــم گیــری هــای شــرکت تشــکر ویــژه مــی نمایــم.

خداونــد متعــال را بــه خاطــر توفیــق خدمــت گــزاری ،شــاکر بــوده و از او در دســتیابی بــه اعتــای روز افــزون
شــرکت مــدد مــی جویــم.

یـادداشت مدیـر عامــل

بــا افزایــش ســطح رفــاه اجتماعــی و توســعه صنعتــی و اقتصــادی ،نیــاز بــه مصــرف انــرژی الکتریکــی
متناسـ ً
ـبا افزایــش یافتــه بــه گونــه ای کــه بــه جــرأت مــی تــوان ســرانه مصــرف بــرق را بعنــوان شــاخصی

مناســب بــرای پیشــرفت و آســایش یــک کشــور بــه حســاب آورد.

درســال جــاری فشــار مصــرف در ایــام و ســاعات پیــک بشــدت محســوس بــود و میــزان رشــد مصــرف

در مقایســه بــا ســال قبــل نشــان دهنــده نیــاز مبــرم بــه ســرمایه گــذاری بیشــتر بــرای تولیــد بــرق در

کشــورمان مــی باشــد .ایــن امــر بــا بــروز بیشــتر نشــانه هــای ســرمایه گــذاری صنعتــی پــس از برجــام،
ضــرورت افزایــش تــوان تولیــد بــرق کشــورمان را دو چنــدان مــی کنــد .بــا وجــود ایــن فضــای حاکــم بــر
بــازار بــرق کشــور و محدودیــت هــای آن هنــوز قــوت قلــب الزم بــرای ســرمایه گــذاری در ایــن بخــش را
بــه فعــاالن اقتصــادی نتوانســته ارائــه کنــد .ناتوانــی دولــت در پرداخــت مطالبــات تولیــد کننــدگان بخــش
خصوصــی و نادیــده گرفتــن منطــق اقتصــادی حاکــم بــر بــازار بــرق از ســوی بازیگــر اصلــی و حاکــم بــر ایــن

میــدان ،بــه ضــرر تولیدکننــدگان ،فضــای نامناســبی را بــرای ســرمایه گــذاران جهــت فعالیــت در پاســخگویی
بــه نیــاز روز افــزون مصــرف بــرق ایجــاد کــرده اســت.
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دستاوردهای ســال 95
رویــدادها،
ٌ
اقدامات کلیدی سال 95
فروردین

• بروزآوری تیپ صورتهای مالی شرکت سنا

• اعالم موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیالت پروژه نیروگاه خرم آباد

مهر

آبان

شرکت سنا و تعیین استراتژی مادری شرکت

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

• ارزیابی پزشکی کلیه کارکنان شرکت در شش ماهه اول

آذر

• آغاز فاز خود ارزیابی در راستای پیاده سازی مدل تعالی سازمانی در شرکت

• برگزاری مجمع عمومی سالیانه منتهی به سال 1394شرکت تولید نیروی آذرخش ،شرکت

دی
بهمن

• دریافت مصوبه احداث پروژه نیروگاه 25مگاواتی سراب از ستاد برنامه بنیاد مستضعفان
• دریافت جایزه ممتاز در حوزه ستاد اقامه نماز از بنیاد مستضعفان
• ارزیابی سازمان توسط ارزیابان جایزه ملی تعالی سازمانی
• اجـرای نظـام ارزیابی عملکرد کارکنان شـرکت سـنا برای شـش ماهه دوم سـال 95

• کسب رتبه ( 196هفت پله صعود) برای شرکت سنا و رتبه ( 198شش پله صعود)

مولد نیروی خرم آباد ،شرکت تولید نیروی زاگرس ،شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

برای شرکت تولید نیروی آذرخش در نوزدهمین دوره رتبه بندی  500شرکت برتر

• عقد قراراداد مشارکت مدنی و فروش اقساطی با بانک ملی برای تسهیالت اعتباری

• انجام ممیزی شش ماهه دوم نظام آراستگی محیط کار در سطح سازمان

• تمدید قرارداد بهره برداری و تعمیرات نیروگاه علی آباد به مدت سه ماه

ایران ()IMI-100

نیروگاه خرم آباد

• تصویب کمیته بررسی ریسک بنیاد برای طرح نیروگاه سیکل ترکیبی خرمآباد

• دریافت مصوبه ستاد برنامه بنیاد مستضعفان برای تغییر طرح از نیروگاه گازی

• برگزاری مجمع عمومی سالیانه منتهی به سال  1394شرکت سنا

به یک بلوک سیکل ترکیبی برای پروژه خرم آباد.

• ابالغ اصالحیه شماره  4قرارداد به پیمانکار  EPCپروژه

•

• راه اندازی پرتال سهام

• انجام رضایت سنجی شغلی از کارکنان

•

راه اندازی ارتباط برون سازمانی اتوماسیون اداری شرکت با بهره بردار نیروگاه علی آباد

• آغاز فرآیند انجام مطالعات زیست محیطی بخش بخار علی آباد و ابالغ پروژه

اخذ تائیدیه وزارت صنعت ومعدن برای قراردادهای سازندگان داخلی (سهم

ساخت داخل) برای پروژه خرم آباد.

• اجرای طرح  +IGVدر واحدهای گازی نیروگاه علی آباد

مرداد

• اعالم مسدودی تسهیالت پروژه خرم آباد از طرف بانک مرکزی به بانک عامل
• ارزیابی پزشکی کلیه کارکنان شرکت در شش ماهه دوم

• اخذ تاییدیه افزایش سرمایه از سازمان حسابرسی برای نیروگاه خرم آباد

تیر

• تمدید کارت بازرگانی شرکت مولد نیروی خرم آباد

• اتمام فاز سوم پروژه تحلیل و طراحی استراتژی مادری و ساختار استراتژیک
• شرکت در هفتمین جشنواره ملی بهره وری

خرداد

انرژی های نو ایران (سانا)

• تهیه و ارسال اظهارنامه جهت شرکت در چهاردهمین همایش تعالی سازمانی

• پیاده سازی کامل سیستم اطفاء حریق در شرکت و آموزش کلیه کارکنان

اردیبهشت

• اخذ تمدیدیه پروانه احداث نیروگاه های بادی در مناطق سراب و خواف از سازمان

اسفند

• اختتام پروژه طراحی ساختار و بهبود فرآیندهای سازمانی
• دریافت تقدیرنامه یک ستاره
جـــایزه تعــالی سـازمـانی

به پیمانکار

شهریور

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

• اجرای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان شرکت سنا برای شش ماهه اول سال 95
• پرداخت بخشی از مطالبات سهامداران شرکت تولید نیروی آذرخش

• امضای صورت مجلس تحویل دائم بخش گاز نیروگاه علی آباد با شرکت احداث و
توسعۀ نیروگاههای مپنا (توسعه یک)

• اخذ موافقت هیات امنای حساب ذخیره ارزی در خصوص تمدید دوره تامین مالی

تسهیالت اعتبار اسنادی مرحله اول دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی در پروژه
خرم آباد
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بـرنامـه های محـقق نشـده ســال95
سنا  -پرداخت کامل سود سهام سال  1393و 1394

ســود ســهام ســال  1393ســهامداران حقیقــی و حقوقــی بــه غیــر از ســه ســهامدار اصلــی (صبــا ،مپنــا و گــروه
توســعه ملــی) تمامـ ً
ـا پرداخــت شــده اســت.

ســود ســهام ســال 1393؛ ســه ســهامدار اصلــی صبــا ،مپنا و گــروه توســعه ملــی تنها  % 50پرداخت شــده اســت.

ســود ســهام ســال  1394ســهامداران حقیقــی و حقوقــی بــه غیــر از ســه ســهامدار اصلــی (صبــا ،مپنــا و گــروه
توســعه ملــی) تمامـ ً
ـا پرداخــت شــده اســت.
سود سهام سال ،1394سه سهامدار اصلی پرداخت نگردیده است.

تولید نیروی آذرخش  -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
گر د ید .

تولید نیروی آذرخش  -وصول مطالبات

بــا اتمــام قــراداد فــروش تضمینــی ،قــرارداد فــروش بــرق بــا مدیریــت شــبکه بــرق کشــور منعقــد شــده اســت.
از تاریــخ  94/04/01کــه فــروش در بــازار بــرق آغــاز شــده تــا تاریــخ  95/12/ 30مبلــغ  3.934میلیــارد ریــال

صــورت حســاب تاییــد شــده کــه از ایــن مقــدار مبلــغ  847میلیــارد ریــال بابــت ســوخت کســر و مبلــغ 279
میلیــارد ریــال بــه صــورت ریالــی و یــا اســناد خزانــه اســامی دریافــت شــده اســت .بــا اتمــام قــرارداد فــروش

تضمینــی بــرق ( )ECAبــا شــرکت توانیــر در تاریــخ  ،94/03/31اصــل مبلــغ صــورت حســاب  12,770میلیــارد
ریــال مــی بــود کــه تــا پایــان ســال  1395مبلــغ  9,044میلیــارد ریــال بصــورت نقــدی ،اوراق خزانــه اســامی و

وصــول حوالــه هــای ارزی دریافــت شــده اســت.

مولد نیروی خرم آباد  -تامین مالی و گشایش اعتبار اسنادی

در ســال  95بــا وجــود پیگیــری هــای مســتمر شــرکت و برگــزاری جلســات متعــدد بــا مســئولین مربوطــه علــی
رغــم اخــذ تاییــد مســدودی تســهیالت از ســوی بانــک مرکــزی گشــایش اعتبــار اســنادی نیــروگاه خــرم آبــاد

محقــق نشــد .خوشــبختانه بــا رفــع موانــع موجــود ،در ابتــدای ســال جــاری اقدامــات الزم جهــت گشــایش
اعتبــار اســنادی در حــال انجــام اســت.

تولید نیروی زاگرس  -تعیین تکلیف پرونده قضایی

پرونــده قضایــی ،واگــذاری مالکیــت نیروگاههــای ارومیــه ،قائــن و اردبیــل بــه شــرکت زاگــرس از طریــق رئیــس
محتــرم بنیــاد و ســایر مســئولین حقوقــی در حــال پیگیــری مــی باشــد.
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فـهـــرســـت

دربارهی سنا

11

معرفی شرکت

12

سهامداران

13

هیات مدیره

14

عملکرد سنا

17

سرمایه

18

سرمایه گذار ی
بازار سرمایه
روند تغییرات عناصر صورت های مالی
شاخصهای بهرهوری
فروش برق
طراحی و مستندسازی فرآیندهای سازمانی
مدیریت ریسک
توسعه منابع انسانی
توسعه فنآوری اطالعات و ارتباطات()ICT
مدیریت برند
نظام آراستگی محیط کار
تعالی سازمانی

19
20
22
30
32
34
36
41
45
48
49
50

مسئولیت های اجتماعی

52

عملکرد شرکتهای زیرمجموعه

57

شرکت مولد نیروی خرم آباد

62

شرکت تولید نیروی آذرخش
شرکت تولید نیروی زاگرس

58
68

شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

70

تحلیل محیط کسب و کار

73

بررسی میزان تولید نیروگاههای حرارتی
بررسی وضعیت بورس انرژی
بررسی وضعیت قراردادهای دوجانبه
بررسی وضعیت صادرات برق
انرژ یهای تجدیدپذیر
احداث و توسعه طر حهای سرمایهگذاری
احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد
احداث بلوک دوم نیروگاه ســیکل ترکیبی خرم آباد
احداث نیروگاه بادی

74
75
76
76
77
81
82
82
83

دربـــار هی
ســنــــــا
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معرفی شـرکت
شــرکت ســرمایه گــذاری نیروگاهــی ایــران (ســهامی عــام) بــا ســرمایه اولیــه چهارصــد میلیــارد ریــال
(چهارصــد میلیــون ســهم یکهــزار ریالــی بــا نــام) در ســال  1383تأســیس و بــا مشــارکت شــرکت ســاتکاب

و تعــدادی از شــرکت هــای فعــال در زمینــه هــای ســرمایه گــذاری و صنعــت بــرق در تاریــخ  ۲۹آذرمــاه
 ۱۳۸۳تحــت شــماره  ۲۳۷۱۱۰در اداره ثبــت شــرکتها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت رســید.

شــرکت ســنا در راســتای سیاســتهای تجدیــد ســاختار در صنعــت بــرق ایــران و بــا هــدف ســرمایه گــذاری

بخــش خصوصــی در ایــن صنعــت تاســیس گردیــد ،تــا بــه عنــوان یــک عامــل مهــم و تعییــن کننــده در
ایــن مســیر اثــر گــذار باشــد .ایــن شــرکت بــا بیــش از یــک دهــه فعالیــت ،موفــق بــه ســرمایه گــذاری

ترکیب سهـامداران:

در تعــدادی از پــروژه هــای نیروگاهــی گردیــده و در حــال حاضــر بــا چهــار شــرکت زیرمجموعــه ،در تامیــن

و عرضــه انــرژی الکتریکــی ،بهــره بــرداری و نگهــداری از نیــروگاه هــا و خدمــات نویــن ســرمایه گــذاری و

عنوان

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

شركت صنایع برق وانرژی صبا (سهامی خاص)

تجــاری در توســعه صنعــت بــرق ایــران تــاش مــی نمایــد.

تعداد سهام

درصد سهم

1,404,974,660

%57/55

428,992,216

%17/57

365,040,778

%14/95

شركت سرمایه گذاری شاهد(سهامی عام)

85,086,831

%3/49

شركت مادرتخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا(سهامی خاص)

47,015,676

%1/93

شركت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی خاص)

29,832,237

%1/22

سایر سهامداران حقوقی ( 27شخص)

45,809,845

%1/88

سایر سهامداران حقیقی ( 1,074نفر)

34,347,757

%1/41

جمع

2,441,100,000

%100

شركت گروه مپنا(سهامـی عام)
شركت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (سهامی عام)

15

مهدی کیوان آراء

خلیل بهبهانی

یوسف شادمان

عادل علی بازی

محسن احمدزاده پورناکی

رئیس هیأت مدیره

نایب رئیس هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

هیـات مـدیره :
ردیف

نام عضو

نام نماینده

سمت

مهدی کیوان آراء

رئیس هیأت مدیره

خلیل بهبهانی

نایب رئیس هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیره

1

شرکت صنایع برق و انرژی صبا

2

شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران  -مپنا

3

بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

یوسف شادمان

4

شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

عادل علی بازی

5

شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا

محسن احمدزاده پورناکی

مدیرعامل و

عضو هیأت مدیره

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ  1395/04/23نمایندگان اشخاص حقوقی به شرح فوق میباشد.

عملکـــــرد
ســنــــــا
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سـرمـایهگـذاری ها

ســرمـایه:
تاریخ ثبـت

سرمایه قبلـی

مبـلغ افزایش

سرمایه جدید

افزایش سرمایه

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

(میلیون ریال)

1385/08/07

400,000

164,264

564,264

41

1388/05/11

564,264

235,736

800,000

42

1389/08/30

800,000

861,100

1,661,100

108

1394/09/17

1,661,100

780,000

2,441,100

47

درصد افزایش

نام شرکـت

محل افزایش سرمایه
آورده نقدی و

مطالبات حال شده سهامداران
آورده نقدی و

شرکتهای گروه

مطالبات حال شده سهامداران
آورده نقدی و

مطالبات حال شده سهامداران
آورده نقدی و

مطالبات حال شده سهامداران

درصد سهام

شرکت تولید نیروی آذرخش

%60

شرکت تولید نیروی زاگرس

%60

شرکت مولد نیروی خرم آباد

%72/16

شرکت بهره برداری و تعمیرات سنا

%50

در بورس

شرکت سرمایه گذاری نیرو

%0/31

شرکت بورس انرژی

%0/27

سایر شرکتها

شرکت توسعه نیروگاهها و انرژی برق

%20

شرکتهای پذیرفته شده

طبــق مصوبــات مجمــع عمومــی فــوق العــاد ه شــرکت در مرحلــه اول افزایــش ســرمایه در مــورخ  1384/12/1بــه

عمــده ســرمایه گــذاری هــای شــرکت ســرمایه گــذاری نیروگاهــی ایــران در

مــورخ  1389/08/30بــه مبلغ1,661/1میلیــارد ریــال افزایــش یافتــه اســت .مرحلــه چهــارم افزایــش ســرمایه شــرکت

خــود ،دارای ســهام مدیریتــی اســت.

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

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

شــرکتها بــه ثبــت رســید و ســرمایه شــرکت بــه میزان2,441/1میلیــارد ریــال افزایــش یافــت.

شــرکتهای مالــک نیروگاهــی بــوده و شــرکت در عمــده ســرمایه گــذاری هــای
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حجم معامالت شرکت در  4سال گذشته

بـازار سـرمـایـه
شــرکت ســنا از ســال  ۱۳۸۹نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه ثبــت رســیده اســت و امــکان تعامــل بــا
بــازار ســرمایه را از طریــق واگــذاری ســهام و تأمیــن منابــع توســعه از محــل تبدیــل دارایــی هــا و نیــز جــذب

منابــع خارجــی و شــریک ســرمایه گــذار فراهــم آورده اســت .شــرکت در تاریــخ  1392/۱۱/15وارد بــازار پایــه
فرابــورس ایــران شــد و ســهام آن تحــت نمــاد «وســنا»در ایــن بــازار معاملــه مــی شــود .کلیــه پیــش نیازهــا
بــرای ورود شــرکت بــه تابلوهــای اول بــورس یــا فرابــورس مهیــا شــده و تاییــد ســهامداران اصلــی ،نیــز بــرای
آن دریافــت شــده اســت .بــا تطبیــق و تصویــب اساســنامه شــرکت بــا اساســنامه مــورد تاییــد بــورس ،ورود

بــه بازارهــای فرابــورس صــورت خواهــد پذیرفــت.

حجم معامالت سهام شرکت در سال 95

مقایسه میانگین قیمت سهام سنا در مقایسه با شاخص کل فرابورس ایران و شاخص کل بورس ایران در  4سال گذشته

 EPSیا سود هرسهم شرکت سنا در طی دوره  1390تا 1395

 EPSاز تقســیم ســود پــس از کســر مالیــات شــرکت بــر تعــداد کل ســهام ،محاســبه
میشــود .کــه نشــان دهنــده ســودی اســت کــه شــرکت در یــک دوره مشــخص بــه ازای
یــک ســهم عــادی بدســت آورده اســت .در ســال  1394بــا 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 کــه بــا توســعه و راه انــدازی نیــروگاه

هــای علــی آبــاد و خــرم آبــاد ترمیــم خواهــد یافــت.

مقایسه سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم شرکت سنا در
مقایسه میانگین قیمت سهام سنا در مقایسه با شاخص کل فرابورس ایران و شاخص کل بورس ایران در سال 95

سال های  90الی 95

ســود ســهام تقســیمی ســال مالــی  1395بــر اســاس تصمیمــات مجمــع عمومــی صاحبــان
ســهام مشــخص خواهــد گردیــد.
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روند تغییرات عناصر
صـورتهای مــالی
روند تغییرات عناصر صورتهای مالی  -تلفیقی
شرح

100

100

100.0

100.0

100.0

بهای تمام شده انرژی فروش رفته  -درصد

43.1

29.8

19.6

19.3

19.2

سود ناخالص  -درصد

56.9

70.2

80.4

80.7

80.8

3.1

2.4

1.0

0.8

60.5

سود عملیاتی  -درصد

53.7

درآمد حاصل از فروش انرژی  -درصد

نسبتهای سودآوری

بــا توجــه بــه بــاال رفتــن میــزان انــرژی تولیــدی،

مصــرف ســوخت نیــروگاه و بهــای تمــام شــدهیبرق
تولیــدی افزایــش داشــته اســت .لــذا نســبتهای
مالــی زیــر کاهــش داشــته اســت.

هزینه های اداری و عمومی  -درصد

67.8

79.8

80.4

74.3

سود خالص  -درصد

63.0

43.7

84.4

56.9

61.7

سود هرسهم  -درصد

393.0

298.0

1081.4

663.0

348.0

کل دارایی ها  -درصد

100

100

100

100

100

دارایی های جاری  -درصد

50.3

50.9

50.3

42.3

50.8

دارایی های غیر جاری  -درصد

49.7

49.1

49.7

56.8

49.2

0.2

0.7

0.7

1.0

-

دارایی های نگهداری شده برای فروش  -درصد

سود ناویژه به فروش

سال 1395

سال 1394

سال 1393

سال  1392سال 1391

سود ناویژه
فروش

کل بدهیها  -درصد

100

100

100

100

100

پرداختنی های تجاری و غیرتجاری کوتاه مدت -درصد

91.1

83.3

42.0

32.5

9.1

پرداختنی های تجاری و غیرتجاری بلند مدت -درصد

8.9

16.7

24.0

44.8

54.2

502,643

2,854,074

1,051,566

969,043

109,041

جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی
از فعالیتهای عملیاتی  -میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی ازسود سهام

()512,356( )1,139,013( )1,111,228

(32,039 )84,220

پرداختی وبازده سرمایه گذاریها  -میلیون ریال

مالیات پرداختی  -میلیون ریال
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی

()216,283( )518,245

()176

)226,090( ) 133,486( 2,060,532

()11,238( )7,129
()120,947( )31,110

از فعالیتهای سرمایه گذاری  -میلیون ریال

سود عملیاتی به فروش

سود عملیاتی
فروش

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

()596,967( )434,519( )1,084,617( )200,000

-

25

بــا توجــه بــه اثــر درآمدهــا و هزینههــای غیرعملیاتــی
(کاهــش زیان تســعیر نــرخ ارز) ،نســبتهای ســودآوری

شــرکت بهبــود یافته اســت.

نسبتسود ویژه بهفروش

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

27
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مجموع دارائی ها

جمع دارائی ها

دارائی ها

فروش

+

حقوق صاحبان سهام

فروش

جمع دارائی ها

سود خالص

+

نسبت دوپان بر حسب

فروش

+

گزارش ساالنه  1395شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

نسبت دوپان بر حسب

سود خالص

نسبت حقوق صاحبان سهام

حقوق صاحبان سهام

فروش

نسبت حقوق صاحبان سهام

به دارائی های ثابت

حقوق صاحبان سهام
جمع دارائی ها

حقوق صاحبان سهام
قیمت تمام شده دارائی های ثابت

نسبــتهـای اهــرمی
بــه علــت افزایــش ســود قبــل از مالیــات شــرکت نســبت

مالکانــه افزایــش داشــته اســت.لیکن 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

29
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نسبـــتهای نقـدینــگی
نســبت هــای نقدینگــی شــرکت پوشــش مناســب بــرای

نسبــتهــای فعــالیــت

بدهــی هــای جــاری شــرکت ایجــاد کــرده انــد.

افزایــش دوره وصــول مطالبــات بــه علــت دریافــت بخــش

نسبت جاری

دارائی های جاری
بدهی های جاری

بیشــتری از مطالبــات شــرکت آذرخــش از توانیــردر ســال
1394نســبت بــه ســال  1395بــوده اســت.

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
بهــرهوری نقــش مهــم و موثــری در

رشــد تولیــد و افزایــش رقابتپذیــری
ســازمانها دارد .شــرکت ســنا طــی ســال

هــای گذشــته بــا شــرکت در مســابقه ملــی

بهــره وری ســعی بــه ارتقــاء خــود داشــته
اســت .ایــن مســابقه هــر ســاله و بــا

هــدف تشــویق بنــگاه هــای اقتصــادی بــر
افزایــش تــوان رقابــت پذیــری در محیــط

کســب و کار برگــزار مــی گــردد .مهمتریــن
شــاخصهایی کــه در مســابقه ملــی

بهــرهوری مــورد ارزیابــی قــرار میگیرنــد
(بهــرهوری نیــروی کار ،بهــرهوری ســرمایه

و بهــرهوری کل عوامــل) شــاخصهایی

هســتند کــه در برنامهریز یهــای کالن
رشــد اقتصــادی کشــور ،بــه تفکیــک هــر

بخــش اقتصــادی بــه صــورت ســالیانه
هــدف گــذاری شــدهاند .ایــن شــاخص هــا
طــی دوره  5ســاله مــورد بررســی و پایــش

قــرار مــی گیرنــد.

بهــره وری نیــروی کار
ایــن شــاخص از تقســیم ارزش افــزوده بــر جبــران
خدمــات شــاغلین بــه دســت میآیــد .برخــی از
صاحــب نظــران بهــرهوری بــه ایــن نســبت ،شــاخص

رقابتپذیــری نیــز میگوینــد .ایــن شــاخص بدیــن

مفهــوم میباشــد کــه بــه ازای یــک واحــد پولــی کــه

بابــت جبــران خدمــات پرداخــت شــده چــه میــزان
ارزش افــزوده در شــرکت ایجــاد میشــود .افزایــش

ســود شــرکت ،عامــل اصلــی افزایــش ایــن شــاخص
در ســال 95نســبت به94مــی باشــد.

بهــره وری سـرمــایـه
ایــن شــاخص از نســبت ارزش افــزوده بــه هزینــه

اســتهالک دارایــی ثابــت بدســت مــی آیــد .ایــن

شــاخص نشــان مــی دهــد کــه بــه ازای هــر یــک

واحــد هزینــه ای کــه در بنــگاه اقتصــادی انجام شــده
چــه میــزان ســود عملیاتــی بــه دســت آمــده اســت.
افزایــش ســود شــرکت ،عامــل اصلــی افزایــش ایــن

شــاخص در ســال  95نســبت بــه 94مــی باشــد.

بهـــرهوری کـل عوامل
ایــن شــاخص نســبت ارزش افــزوده بــر ترکیــب وزنــی

نهــاده هــای نیــروی کار و ســرمایه اســت و بــه مفهــوم

نســبت ســتانده بــه داد ه میباشــد .در واقــع بیانگــر

متوســط تولیــد بــه ازای هــر واحــد از كل منابــع
تولیــد اســت .شــاخص مزبــور بیانگــر برآینــد تحــوالت

بهــرهوری نیــروی كار و ســرمایه میباشــد .افزایــش
ســود شــرکت ،عامــل اصلــی افزایــش ایــن شــاخص

در ســال  95نســبت بــه  94مــی باشــد.
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اخذ رتبه  196فروش در بین کل

شرکتهای برتر ایرانی بر اساس
صورتهای مالی سال 94

فــروش بـــرق
پــس از اتمــام قــرارداد فــروش تضمینــی بــرق نیــروگاه علــی آبــاد در اواســط ســال
 ،94تمــام فــروش بــرق نیــروگاه در ســال  95در بــازار بــرق و بــورس انــرژی صــورت

پذیرفــت و کلیــه امــور مربــوط بــه فروش بــرق داخــل شــرکت عملیاتــی و مدیریت

بخشـی از فـروش بـرق نیـروگاه علی آباد در سـال 95

نیــروگاه هــای خصوصــی دشــوارتر و در نهایــت درآمــد نیروگاههــا روبــه کاهــش

پذیرفتـه و درآمـد کل نیـروگاه بـه رقـم 2,490,177

نیــرو ،رقابــت بــرای کســب نقدینگــی موجــب کاهــش شــدید نر خهــا در بــورس

فـروش سـال  95را بـه تفکیـک بـورس انـرژی و بازار

گردیــد .متاســفانه بــا تصویــب قوانیــن جدیــد در بــازار بــرق ،شــرایط رقابــت بــرای

در بـازار رقابتـی و بخشـی در بـورس انـرژی صـورت

مــی باشــد ،همچنیــن بــا توجــه بــه عــدم پرداخــت مطالبــات از ســوی وزارت

میلیـون ریـال رسـیده اسـت .نمـودار زیـر نیـز میزان

انــرژی گردیــده اســت.

بـرق نشـان میدهـد.

ضــرورت بررســی روش هــای دیگــر فــروش بــرق ،تصمیــم گیــری و هــم اندیشــی
بــرای حداقــل کــردن رونــد نزولــی درآمــد و ســایر عملیــات الزم در رابطــه بــا فرآیند

فــروش بــرق ،در کمیتــه فــروش شــرکت انجــام مــی پذیــرد .ایــن کمیتــه از ســال

 93تشــکیل و نتایــج مصوبــات آن بصــورت دســتورالعمل یــا گــزارش در دســتور کار
شــرکت قــرار گرفتــه اســت.

همانگونــه کــه ذکــر شــد در ســال  95تمامــی درآمــد ناشــی از فــروش بــرق نیــروگاه

علــی آبــاد از محــل بــازار بــرق و بــورس انــرژی حاصــل شــده اســت ،در صورتــی که
در چهــار مــاه نخســت ســال  94درآمــد نیــروگاه بــر اســاس قــرارداد  ECAحاصــل

شــده اســت کــه در نتیجــه منجربــه کاهــش در آمــد ســال  95نســبت بــه ســال 94
گردیــده ،در جــدول زیــر مقایســه درآمــد دو ســال اخیــر بیــان شــده اســت.

شرکت سنا در نوزدهمین دوره  500شرکت برتر ایران
( )IMI-100توانست رتبه  4زیرگروه انرژی در شاخص

بازدهی فروش و رتبه  196فروش را در مجموع

شرکت ها کسب نماید.
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طـراحی و مستند سازی
فرآینـدهـای سـازمـانی

سیســتم مدیریت فرآیندها در شــرکت ســنا از چهار وجه اصلی منطبق بر چرخه دمینگ ( )PDCAتشــکیل می شــود.
• تعریف ،طراحی و رتبه بندی فرآیندها
• اجرای فرآیندها

• اندازهگیــری ،پایــش و کنتــرل (تعریــف اهــداف شــاخص هــای ارزیابــی عملکــرد بــرای دوره هــای ســه ســاله

و بازنگــری ســالیانه در ایــن اهــداف)

• بهینهسازی و بهبود مستمر فرآیندها

تعریف ،طراحی و رتبه بندی فرآیندها

در راســتای تعریــف و طراحــی فرآیندهــا ،زنجیــره ارزش بهینــه شــده بــر اســاس اســتراتژی مــادری رهبــری

وظیفــهای بــرای فرآیندهــای دفتــر مرکــزی شــرکت ســنا اســتخراج شــده اســت .ایــن زنجیــره ارزش توســط

واحــد برنامهریــزی و همزمــان بــا برنامــه ریــزی اســتراتژیک ســازمان (دوره هــای زمانــی ســه ســاله) مــورد
بازنگــری قــرار مــی گیــرد .جهــت رتبــه بنــدی و تعییــن فرآیندهــای پــر اهمیــت شــرکت ،ارتبــاط میــان فرآیندهــا

و اســتراتژ یهای ســازمان همزمــان بــا تدویــن ایــن اســتراتژی هــا ،تعییــن مــی گــردد .از اینــرو فرآیندهایــی
کــه بیشــترین تاثیرگــذاری و همراســتایی را بــا اســتراتژی هــای ســازمان دارا باشــند ،مــی بایســت تحــت کنتــرل

و نظــارت بیشــتر قرارگیرنــد.

اجرای فرآیندها

متولــی اصلــی اجــرای هــر فرآینــد در دســتورالعمل های مربوطــه تعیین شــده و پــس از تصویب ،به واحــد مربوطه
ابــاغ مــی گــردد .پــس از ابــاغ دســتورالعمل هــا بــه واحدهــای ســازمانی ،مســئولیت کنتــرل و بررســی اجــرای

فرآیندهــا ،آمــوزش افــراد و ثبــت تغییــرات و اصالحــات برعهــده مدیــران و کارشناســان واحــد مربوطــه می باشــد.

اندازهگیری ،پایش و کنترل

در راســتای پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت فرآیندها بعد

از تعییــن اســتراتژی رهبــری وظیفــه ای بعنوان اســتراتژی
مطلــوب شــرکت و تهیــه دســتورالعمل هــا و روش هــای

عارضهیابــی فرآیندهــا همــواره در واحــد برنامــه ریــزی شــرکت صــورت مــی پذیــرد و در همیــن راســتا فرمــت
اولیــه شناســنامه فرآیندهــای ســازمانی در ســال  95تهیــه شــده و تکمیــل اطالعــات مرتبــط بــا هریــک از فرآیندهــا

در دســت اقــدام مــی باشــد.

اجرایــی در ســه حــوزه فعالیتهــای حاکمیتی/مدیریتــی،

فعالیتهــای عملیاتی/نظارتــی و فعالیتهــای پشــتیبانی/

خدمــات مشــترک در ســال  95مقدمــات الزم جهــت پیــاده
ســازی سیســتم یکپارچــه مدیریــت فرآیندهــای ســازمانی

در شــرکت صــورت گرفتــه و در همیــن راســتا دســتورالعمل
مدیریــت فرآیندهــا تهیــه و مصــوب گردیــد.

بهینهسازی و بهبود مستمر فرآیندها

مســئولیت اصلــی بهینهســازی و بهبــود مســتمر زیرفرآیندهــا و دســتورالعملهای ســازمانی برعهــده واحــد هــای

متولــی دســتورالعملها مــی باشــد .واحدهــای مختلــف ســازمانی بــا ثبــت و پایــش شــاخصهای اندازهگیــری
عملکــرد در دوره هــای انــدازه گیــری تعییــن شــده ،مــی بایســت بــا شناســایی فرصتهــای بهبــود ،ارائــه
پیشــنهادات ،کیفیــت بخشــی بــه فرآیندهــا ،تعریــف و حــذف مشــکالت فرآیندهــا ،نســبت بــه بهبــود عملکــرد
فرآیندهــای حــوزه کاری خــود اقــدام نماینــد.
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مدیـریت ریسـک

در راســتای پیشــبرد و پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت ریســک مطابــق بــا طــرح اجــرای مصــوب پــس

از شناســایی ریســکهای شــرکت و تعییــن احتمــال وقــوع و اثرگــذاری آنهــا ،نقشــهی ریســک شــرکت

مدیریـت ریسـک فرآینـدی اسـت ،بـرای شناسـایی و ادارهی عواملی که بـر تحقق اهداف سـازمان

تدویــن گردیــده اســت .همچنیــن باتوجــه بــه اهمیــت ایجــاد جایــگاه مســتقل در ســاختار شــرکت بــا

بالقـوه و احتمـال وقـوع آنهـا در سـازمان و انجـام اعمـال مناسـب و مقتضـی درخصـوص کنترل

مربوطــه نمــود ،تــا بدیــنوســیله پیــاده ســازی ســایر مراحــل فرآینــد مدیریــت ریســک در شــرکت بــا

اثـر میگذارند .این فرآیند شـامل بررسـی مسـتمر عملکرد سـازمان ،شـناخت خطرهـا و فرصتهای
تهدیدهـای محتمـل و اسـتفاده از فرصتهـای موجـود مـی باشـد .در پـی بازنگـری سـاختار

اسـتراتژیک مـادری شـرکت ،مدیریت ریسـک یکـی از فعالیـت های مهـم در زنجیره ارزش شـرکت
شناسـایی شـده و طـرح اجرایـی مدیریت ریسـک توسـط کارگـروه مربوطـه تدویـن گردید.
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هــدف پیگیــری منســجم و تخصصــی ایــن موضــوع در ســال گذشــته شــرکت ســنا اقــدام بــه جــذب نیــرو

جدیــت بیشــتری صــورت پذیــرد.

نقشه ریسک شرکت

خالصـه اقدامـات صورت گرفته جهت پیاده سـازی فرآیند مدیریت ریسـک در شـرکت سـنا عبارتند

5

از:

• تدوین طرح اجرایی مدیریت ریسک ،تشکیل کارگروه و کمیته ریسک

تامیــن ارز مــورد نیــاز قراردادهــا  /نحــوه وصــول
مطالبــات  /عــدم رعایــت زمــان بنــدی اجــرای
پــروژه  /رکــود اقتصــادی  /دریافــت اســناد خزانــه
 /دریافــت حوالــه هــای ارزی  /کمبــود نقدینگــی
 /عــدم اســتفاده از امکانــات صنــدوق توســعه ملــی

• آموزش مفاهیم ریسک در جلسات عمومی و کارشناسی
• شناسایی ریسکهای شرکت سنا

• طبقه بندی ریسکهای شناسایی شده

طوالنــی شــدن فرآینــد تصویــب طرحهــا در بنیــاد /
مشــکالت مربــوط بــه اســتفاده از ســوخت گازوئیــل /
تغییــر قیمــت جهانــی نفــت  /تغییــر ترکیــب ســهامداران
در ســاختار شــرکت  /تغییــر قیمــت جهانــی گاز  /عــدم
وجــود سیســتم مدیریــت دانــش  /دریافــت اســناد
تســویه خزانــه

4

• امتیازدهی و رتبه بندی به ریسکهای شناسایی شده
• تهیه نقشه ریسک شرکت

فرایند مدیریت ریسک

قوانیــن
تغییــر
مرتبــط بــا نــرخ
/
خریــد بــرق
تغییــرات ناگهانــی
اســتراتژی شــرکت
مــادر در حــوزه هــای
کلیــدی  /وضعیــت
عمومــی اقتصــاد
صنعــت بــرق کشــور
(تغییــرات بودجــه
ســاالنه توانیــر و
مدیریــت شــبکه)

تغییــرات قــرارداد هــای خریــد تضمینــی بــرق /
تغییــرات قوانیــن بــازار بــرق  /عــدم توجیــه بانــک
هــای داخلــی  /تغییــرات قوانیــن بــورس انــرژی  /عدم
امــکان تامیــن مالــی درونــی پروژه (ســهم ســهامدار) /
عــدم وجــود مدیریــت صحیــح نقدینگــی Scope /
ناکافــی و مبهــم در ابتــدای قــرارداد  /عــدم جــذب
تامیــن کننــده مالــی  /عــدم اطــاع از تغییــرات
قوانیــن و بخشــنامه هــای بانکــی  /عــدم رعایــت
جزئیــات در قراردادهــای  EPCپــروژه هــای نیروگاهــی
 /تغییــرات نــرخ ارز  /عــدم تعهــد نیــروی انســانی
 /عــدم انجــام تعهــدات توســط طــرف قــرارداد /
عــدم تامیــن بــه موقــع لــوازم یدکــی  /تغییــرات
نــرخ بهــره تامیــن مالــی ارزی  /حــوادث غیرمترقبــه
طبیعــی  /عــدم رعایــت جزئیــات قراردادهــای مرتبــط
بــا مشــارکت مالــی در طــرح هــا

بــی انگیزگــی نیــروی انســانی /ســندیکایی شــدن
بانکهــای عامــل /عــدم رعایــت جزئیــات قــرارداد بیمــه
(مــدت قــرارداد ،نحــوه پرداخــت و  / )...عــدم توجــه
بــه حــوزه هــای کلیــدی هــر قــرارداد و وجودبندهــای
غیرقابــل پذیــرش در آن  /عــدم اطــاع از جزئیــات
فرآینــد اجرایــی پــروژه  /حــوادث پــروژه هــای در حــال
احــداث  /عــدم انتخــاب صحیــح مشــاوران مالیاتــی/
عــدم رعایــت جزئیــات در قراردادهــای مرتبــط بــا بهــره
بــرداری نیــروگاه  /محدودیــت ســوخت گازوئیــل /
وضعیــت بازارهــای مالــی (رکــود بــازار ســرمایه)  /حفــظ،
نگهــداری و بهســازی نیــروی انســانی  /تغییــرات قوانیــن
صنعــت بــرق  /عــدم انتخــاب و جــذب صحیــح نیــروی
انســانی  /حــوادث سیاســی (منطقــه ای و جهانــی)/
تغییــرات قوانیــن مالیاتــی  /عــدم حضــور پرســنل کلیــدی
 /عــدم تســلط یــا آشــنایی کارشناســان و مدیــران بــا
قوانیــن مالــی  /ســوء اســتفاده از شــغل  /تغییــرات نــرخ
تــورم  /تغییــرات نــرخ ســود ســپرده بانکــی  /انتخــاب
نامناســب مشــاوران حــوزه هــای مدیریــت ســازمانی /
عــدم حفاظــت از اطالعــات  /عــدم اطــاع از اصــاح و
تغییــرات قوانیــن و مقــرارت تجــاری  /مشــکالت مربــوط
بــه ایســتگاه گاز  /افشــای اطالعــات

تغییــر در ســاختار
شــرکت  /نبــود
زیرســاخت الزم در
بخــش  / ITخرابــی
شــبکه و زیرســاختها /
تغییــرات ارزش ســهام
شــرکت در بــورس /
عــدم رعایــت جزئیــات
قراردادهــای مشــاوره
مرتبــط بــا احــداث
نیــروگاه هــا  /عــدم
صحیــح
انتخــاب
مشــاوران حقوقــی

3

عــدم وجــود ضمانــت نامــه هــای کافــی و قابــل
وصــول

تغییــرات قوانیــن و مقــررات مالــی /عــدم اطــاع از
اصــاح و تغییــرات اســتاندارد هــای حســابداری /
انتخــاب نامناســب شــرکت بیمــه  /حــوادث سیاســی
(بحرانهــای داخلــی)  /خزانــه داری چکهــای بلندمــدت /
عــدم انتخــاب صحیــح مشــاوران مالــی  /عــدم ارتقــاء و
تناســب سیســتمهای مدیریــت کیفیتــی حاکــم در شــرکت
 /انتخــاب نامناســب مشــاوران تخصصــی حــوزه هــای
بــرق  /ســوء اســتفاده از منابــع و اســناد مالــی /هــک
شــدن سیســتم هــا  /تغییــرات نــرخ بهــره تســهیالت
ریالــی

عــدم اطــاع از
قوانیــن و مقــرارت
مالیاتــی (اصالحــات
و تغییــرات)  /عــدم
اطــاع از اصــاح و
قوانیــن
تغییــرات
و مقــررات کار و
تامیــن اجتماعــی /
رخدادهــای اجتماعــی
(تعطیــات ناگهانــی
و  / )....مخاطــرات
ایمنــی ســاختمان /
عــدم انتخــاب صحیــح
مشــاوران بیمــه

2
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برخی از مهمترین ریسکهای شناسایی شده در شرکت عبارتند از:
• تغییر قوانین مرتبط با نرخ خرید برق

• تغییــرات وضعیــت عمومــی اقتصــاد صنعــت بــرق کشــور (تغییــرات بودجــه

توانیــر و مدیریــت شــبکه)
• نحوه وصول مطالبات

• عدم رعایت زمان بندی اجرای پروژه ها
• کمبود نقدینگی

از دیگــر اقداماتــی کــه در راســتای پیــاده ســازی سیســتم مدیریــت ریســک
کاربــردی در شــرکت ســنا در ســال گذشــته صــورت پذیرفــت تحلیــل ریســک در

شــرکت مولــد نیــروی خــرم آبــاد بــا هــدف تعییــن ریســک هــای پــروژه و یافتن
پاســخ هــای مناســب جهــت جلوگیــری از تحقــق ریســک هــای شناســایی شــده

و بهبــود عملکــرد ایــن پــروژه مــی باشــد .در ایــن خصــوص ارزش ریســک کل
طــرح مذکــور معــادل  56درصــد محاســبه و مــورد تاییــد اعضــای کمیتــه اصلــی

مدیریــت ریســک جامــع بنیــاد قــرار گرفــت.در ارزیابــی ریســکهای طــرح

مذکــور ،طــرح پیشــنهادی از منظــر:
• ریسک اعتبار مالی
• ریسک نقدینگی

• ریسک استراتژی خارجی
• ریسک نوسانات نرخ ارز

• ریسک قانونی و قراردادی

در محــدوده ریس ـکهای بــاال قــرار گرفــت کــه نیازمنــد بررســی و پاســخ دهــی
مناســب در ایــن زمینــه هــا مــی باشــد.
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تـوسعه منـابع انسانی
اهمیـت عامـل انسـانی و نقـش منحصـر به فرد او بـه منزلـه ،منبع اسـتراتژیک ،جایگاهـی بمراتـب واالتر از
گذشـته یافتـه اسـت تـا جایـی که در تفکر سـازمانی پیشـرفته از انسـان بـه عنـوان مهمترین منبـع و دارایی

بـرای سـازمان یـاد مـی شـود ،از اینـرو مدیریـت منابع انسـانی برای سـازمان هـا به مثابـه کارکـردی حیاتی

تلقـی مـی گـردد .در همیـن راسـتا شـرکت سـنا همـواره تلاش نمـوده توسـعه منابـع انسـانی را در اولویت
اهـداف و برنامـه هـای خـود قـرار دهـد .در ادامـه بـه برخـی از فعالیتهای توسـعه ای صـورت گرفتـه در این

زمینـه در سـال  95اشـاره مـی گردد:

سنجش رضایت کارکنان
کارکنــان ارزشــمندترین ســرمایه هــر ســازمان محســوب شــده و تحقــق ســطوح باالیــی از رضایــت و تعهــد
ســازمانی تمامــی كاركنــان ،زمینهســاز موفقیــت در ارائــه خدمــات و دســتیابی بــه اهــداف فــردی ،ســازمانی

و ملــی اســت .در ایــن راســتا ،شــرکت ســنا بــا هــدف ارتقــاء و بهبــود حوزههــای مرتبــط بــا سیســتمهای
منابــع انســانی ،اقــدام بــه برگــزاری طــرح ســنجش رضایــت کارکنــان نمــود کــه در آن ابعــاد مختلفــی کــه
در رضایــت شــغلی کارکنــان نقــش دارنــد بررســی گردیــد.

همانگونــه کــه در نمــودار فــوق مشــاهده مــی شــود ضمــن آنکــه میانگیــن رضایــت نســبی  75درصــد
مــی باشــد ،میتــوان بــه بــاال بــودن میــزان احســاس افتخــار کارکنــان بــه شــرکت ســنا بــه عنــوان یکــی از

بهتریــن نشــانه هــای موفقیــت در برنــد ســازی و خلــق تصویــر مثبــت اشــاره داشــت.
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اجرای برنامه آموزش ساالنه

تهیه و تدوین نظام پیشنهادات

از آنجایــی کــه اســتقرار نظــام پیشــنهادات از
جملــه الزامــات ســازمانها جهــت حرکــت

در ادامــه مســیر برنامــه ریــزی شــده در ســال هــای گذشــته فرآینــد نیازســنجی،
برنامــه ریــزی و اجــرای آموزشــی در ســال  1395بــرای تمامــی کارکنــان شــرکت
بــه شــرح جــدول زیــر صــورت پذیرفــت:

در مســیر ســرآمدی و دریافــت جایــزه ملــی

تعالــی ســازمانی مــی باشــد ،شــرکت ســنا نیــز
تصمیــم بــه طراحــی ،تدویــن و اســتقرار ایــن

سیســتم در برنامــه هــای خــود گرفــت .ایــن
نظــام ضمــن آنکــه در حــوزه منابــع انســانی

و کارکنــان بــه ایجــاد و تقویــت روحیــه کار
گروهــی ،رشــد فکــری و شــخصیتی کارکنــان مــی
انجامــد ،بــه ایجــاد اشــتیاق در کارکنــان بــرای

1162

جمع کل ساعات آموزش مصوب
ساعت سرانه آموزش مصوب

50

جمع کل ساعات آموزش محقق
ساعت سرانه آموزش محقق

یافتــن فرصتهــای بهبــود و ارائــه پیشــنهادات

و امــکان تبدیــل اســتعدادهای بالقــوه کارکنــان

درصد آموزش محقق شده

بــه توانائیهــای عملــی نیــز منتهــی مــی گــردد.
ازجملــه نتایــج ملمــوس پیــاده ســازی ایــن

946
41
%81

سیســتم در ســازمانها میتوانــد مــوارد زیــر را
نــام بــرد:

• کاهــش اتــاف و صرفهجویــی در مصــرف

اجرای برنامه پایش سالمت کارکنان

• بهبــود در فرآیندهــا ،حــذف و کاهــش دوبــاره

راســتای پایــش و حفــظ ســامت کارکنــان شــرکت طــی دو مرحلــه صــورت

• بهبود در محصول و یا خدمات مورد ارائه

انجــام ویزیــت و مشــاوره توســط دکتــر متخصــص جهــت انجــام آزمایشــات

منابــع و کاهــش هزینههــا
کاری هــا

در ســال  ،95برنامــه پایــش ســامت کارکنــان همچــون ســنوات گذشــته و در
پذیرفــت .مطابــق هماهنگــی هــای صــورت پذیرفتــه کلیــه کارکنــان پــس از

• افزایــش رضایتمنــدی ذی نفعــان بــا بهبودهای

تکمیلــی و تشــخیصی بــه مراکــز مربوطــه معرفــی شــدند و در مرحلــه بعــدی

همچنیــن بــرای دریافــت پیشــنهادات ذی نفعان

پذیرفــت.

صــورت گرفته

بیرونــی ســازمان نیــز مکانیزمــی طراحــی شــده

و از طریــق ســایت شــرکت در دســترس قــرار
گرفتــه اســت.

اقدامــات تجویــزی و درمانــی بــر اســاس نتایــج بدســت آمــده ،صــورت

اجرای نظام ارزیابی عملکرد

سیســتم ارزیابــی عملکــرد پــی ریــزی شــده در شــرکت هماننــد ســال هــای
گذشــته و بــا هــدف کنتــرل ،نظــارت و بهبــود عملکــرد کارکنــان در شــش ماهــه

اول و دوم ســال اجــرا گردیــده و پیگیــری هــای الزم جهــت ارائــه بازخــور بــه
کارکنــان و مدیــران صــورت پذیرفــت.
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توسعه فن آوری اطالعات و ارتباطات ()ICT
وضعیت آماری نیروی انسانی از سال  91الی 95
بــا عنایــت بــه اهمیــت تخصــص در شــرکت ســنا کــه بــا اســتراتژی جــذب فــارغ التحصیــان
نخبــه از دانشــگاههای معتبــر همــراه شــده اســت همانگونــه کــه مشــاهده مــی شــود میانگیــن
تحصیــات در شــرکت طــی ســالهای گذشــته افزایــش یافتــه کــه ایــن اســتراتژی ،نــگاه
جوانگرایــی و کاهــش قابــل مالحظــه میانگیــن ســنی را در ســال هــای گذشــته در پــی داشــته

در دنیای امروز پیشرفت فناوری اطالعات و حرکت به سوی مجازی سازی سازمانها به حدی است که ،بسیاری از
کارکردها و فعالیتهای سازمانی دچار تغییرات اساسی گردیده اند ،امروزه سازمان ها به چیزی فراتر از تکنولوژی

نیاز دارند و آن توجه به توسعه فناوری اطالعات می باشد .استراتژیهای مناسب در این راستا نه تنها باعث ارتقا
اثربخشی فعالیتهای سازمان می گردد بلکه به طور مستقیم بر روی کیفیت عملکرد کاری پرسنل نیز اثر گذار
است .در همین راستا و در سال گذشته مجموعه اقدامات زیر با هدف توسعه و بهبود زیرساختهای فناوری

اطالعات و ارتباطات در شرکت سنا صورت پذیرفته است.

اســت .ایــن درحالــی اســت کــه بــا مانــدگاری نیروهــای جــوان در ســازمان میانگیــن تجربــه در

ســال  95نســبت بــه ســال  94افزایــش یافتــه اســت.
95

94

93

92

91

عناوین

17

17

16.6

16.4

16

میانگین تحصیالت

14.4

13.5

14.2

15.9

16

میانگین تجربه

34.6

39

39

41

42

میانگین سن

23

26

24

19

18

تعداد

مدیریت اموال
در راستای پیاده سازی دستورالعمل مدیریت اموال در سازمان فرم لیست تجهیزات  ITو فرم لیست اسناد

الکترونیکی شرکت تهیه و تکمیل گردید .همچنین فرم شناسنامه کامپیوتر ها و تجهیزات حوزه  ITبرای کلیه

سیستم های شرکت تهیه و تکمیل گردید تا بدین وسیله اطالعات مرتبط با بازدید های صورت گرفته ،اقدامات

صورت گرفته و لیست تجهیزات و نرم افزارهای هر یک از این سیستم ها بصورت یکپارچه در اختیار قرار گیرد.

مدیریت امنیت اطالعات
در راستای دستورالعمل مصوب کنترل امنیت اطالعات ،در سال  95سیستم های نرم افزاری شرکت بروز رسانی
گردید و از به روز بودن پکیج های امنیتی سخت افزاری اطمینان حاصل شد .همچنین امکانات الزم جهت
دسترسی کارکنان به منابع اطالعاتی خارج از سازمان و همچنین ایجاد ارتباط بین شرکتها و نیروگاه های تابعه

با ضریب امنیتی باال فراهم گردیده است.

افزایش ظرفیت دسترسی و ذخیره سازی سرورها
در راستای یکپارچه سازی نرم افزارهای مالی شرکت با سیستم انبار در دست پیاده سازی ،ظرفیت دسترسی سرورهای
شرکت از لحاظ پردازش دوبرابر و ظرفیت ذخیره سازی آنها  1/7برابر افزایش یافت.

وبسایت
وب سایت شرکت بصورت  24ساعته توسط کارشناس سازمان و همچنین کارشناسان متخصص بیرونی تحت کنترل

قرار گرفت تا در صورت بروز مشکالت فنی در اولین فرصت این مشکالت رفع و وب سایت مجدد عملیاتی شود.

همچنین با ایجاد ساختار جدید در سایت امکان نظرسنجی از کاربران در راستای عملکرد وب سایت شرکت ایجاد
گردیده است.
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پرتال سهام

سایر اقدامات

شــرکتها همــواره بــه دنبــال افزایــش کمــی و کیفــی ارتباطــات خــود بــا ذینفعــان بــوده انــد .یکــی از

• ارتقاء سیستم اتوماسیون اداری شرکت

بــه خصــوص در شــرکت هــای ســهامی عــام از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت .سیســتم پرتــال ســهامداران

بهــره گیــری از امکانــات تحــت وب

گــروه هــای مشــمول تعامــل بــا شــرکت هــا ،ســهامداران آن مــی باشــند .ارتبــاط بین شــرکت و ســهامداران

تعاملــی دوســویه و مســتقیم بیــن شــرکت و ســهامداران بوجــود مــی آورد کــه افــزون بــر ســهولت عملیــات
و فراغــت از زمــان و مــکان در دسترســی بــه اطالعــات مــورد نیــاز خــود بــرای ســهامدار ،کاهــش قابــل

توجــه انــواع هزینــه هــای مرتبــط بــرای شــرکت و ســهامدار را نیــز بــه همــراه مــی آورد .در همیــن راســتا
در ســال گذشــته شــرکت ســنا اقــدام بــه راه انــدازی پرتــال ســهام نمــود کــه از جملــه ویژگــی هــای پرتــال
ســهام شــرکت مــی تــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد:

 .1مشاهده و ویرایش مشخصات عمومی و بانکی توسط سهامدار
.2نمایش گردش تعدادی و ریالی به صورت آنالین

 .3نمایش مانده مطالبات به صورت آنالین

 .4نمایش ارزش سهام طی روند ماهانه یا ساالنه به صورت آنالین
 .5نمایش ریز تعداد نقل و انتقاالت به صورت آنالین

 .6امــکان اعــام موافقــت و یــا عــدم موافقــت ســهامدار مبنــی بــر برداشــت ســود جهــت اســتفاده در
افزایــش ســرمایه

 .7مشاهده و پیگیری پرداخت های انجام شده توسط سهامدار
 .8قابلیت ارسال پیام از سهامدار به مدیر پرتال

 .9اطالع از اخبار و اطالعیه های شرکت توسط سهامدار

• یکپارچــه ســازی نــرم افزارهــای مالــی شــرکت بــا سیســتم انبــار در حــال پیــاده ســازی ،بــا امــکان

• دریافت و راه اندازی گواهینامه دیجیتال برای پست الکترونیکی سازمان
• بروز رسانی ساختار و محتویات سایت
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مدیـریت بـرند
برندینگ یا برندسازی ،فِ علی است که در نتیجه آن سطح احساسی و عاطفی مرتبط با یک محصول یا خدمت
افزوده میگردد و بدین وسیله ارزش آن برای مشتریان و سایر ذی نفعان افزایش مییابد .محققین ارزش یک
برند را به طور معناداری مرتبط با دلبستگی احساسی ذی نفعان (مشتریان) نسبت به برند میدانند و بر اهمیت
ایجاد چنین ارتباطی تاکید ویژه دارند .مدیریت برند باید با دقت در سازمان ها پیگیری و دنبال شود زیرا ارتباط
مستقیمی با سهامداران یا ذی نفعان داشته و اطالعات مهمی را به آنها انتقال می دهد .در همین راستا در سال
گذشته در شرکت سنا اقدامات زیر صورت پذیرفته است :

ثبت برند
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نظام آراستگـی محیـط کـار
نظام آراستگی محیط کار به منظور برقراری و حفظ فضای کیفی در یک سازمان به کار گرفته می شود و تالشی
است كه باید در تمامی بخشهای یك سازمان و با مشاركت همه افراد آن تحقق یابد .با پیاده سازی سیستم

نظام آراستگی محیط کار در سال  ،94برنامه ریزی های مدونی جهت حفظ و نگهداری سیستم طراحی شده،

صورت پذیرفت .در همین راستا در سال گذشته  2دوره زنگ آراستگی و  2دوره ممیزی سراسری نظام آراستگی
محیط کار در شرکت اجرا گردید .نتایج نشان دهنده بهبود عملکرد سازمان در رعایت اصول پنجگانه نظام

آراستگی محیط کار و حرکت به سمت تبدیل نگرش  5Sبه عنوان فرهنگ سازمانی کارکنان می باشد.

در راســتای پیــاده ســازی اصــول برندینــگ در ســازمان شــرکت ســنا توانســت عالمــت تجــاری خــود را در
چهارگــروه کاالیــی زیــر ثبــت نمایــد:

 -1خدمات ایمنی برای محافظت از افراد-اموال و دارائی ها در طبقه چهل و پنجم عالئم تجاری

 -2ساختمان سازی-تعمیر و بازسازی-خدمات نصب و نگهداری در طبقه سی و هفتم عالئم تجاری

 -3دستگاه های روشنایی-حرارتی-تامین آب بهداشتی-مواد بخار در طبقه یازدهم عالئم تجاری

-4الکتریکی-کنتــرل و مراقبت-قطــع و وصــل تبدیل-ذخیــره ســازی-تنظیم یــا کنتــرل جریــان بــرق در طبقــه نهــم

عالمــت تجــاری

تابلوهای داخلی

با طراحی و نصب دیجیتال ساینج و تلویزیون یکپارچه خبررسانی درداخل شرکت در سال  ،94در سال گذشته
اموری مانند بروز رسانی و ارائه گزارشات و اخبار مهم شرکت اعم از نتایج  ،5s ،EFQMنظر سنجی کارکنان و ...از
این طریق صورت پذیرفت و کارکنان در جریان اطالعات مهم و اخبار شرکت قرار گرفتند.

بروز رسانی وبسایت
در راستای اطالع رسانی به ذینفعان

بیرونی سازمان اطالعات وب سایت
بصورت دائمی در حال بروز رسانی

بوده و اخبار جاری صنعت و اخبار مهم

سازمان بصورت روزانه منعکس می گردد.

همچنین با تغییرات صورت گرفته در
ساختار سایت شرکت امکان نظرسنجی از

ذینفعان بیرونی سازمان در مورد عملکرد

سازمان و همچنین بستر الزم جهت ارائه

پیشنهادات و انتقادات در سایت شرکت
ایجاد گردیده است.

همچنین در جهت بهبود سیستم پیاده سازی شده ،معیارهای مورد بررسی در زنگ آراستگی در سال گذشته
توسعه یافت و عالوه بر حیطه کاری افراد معیارهایی چون حضور و غیاب ،نظم جلسات شرکتی و همچنین

وضعیت ظاهری افراد را در برگرفت.
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تعالی سازمانی

مجموعه اقدامات صورت گرفته جهت پیاده سازی مدل تعالی سازمانی

جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی از ســال  1382بــه منظــور بهبــود نظــام هــای مدیریــت ســازمان هــا ،ارتقــای

 -1تشکیل گروه های خودارزیابی EFQM

 -1ایجاد فضای رقابتی جهت تعالی سازمان ها

منابــع مالــی ،فنــاوری اطالعــات ،محصــوالت و خدمــات ،تکنولــوژی و محصــوالت ،ذینفعــان بیرونــی ،جهــت

بهــره وری و گســترش مفاهیــم تعالــی ســازمانی بــه اجــرا درآمــده و اهــداف کالن زیــر را مــد نظــر دارد:

تشــکیل  9کارگــروه تخصصــی در حــوزه های رهبــری ،اســتراتژی و فرآیندها ،کارکنــان ،تدارکات و پشــتیبانی،

 -2تشویق سازمان ها برای انجام عملیات خود ارزیابی و شناخت نقاط قوت و نواحی قابل بهبود

جمــع آوری اطالعــات و تکمیــل پروفرما.

ایــن جایــزه بــر اســاس ارزیابــی عملکــرد صــورت گرفتــه ،و بــا توجــه بــه میــزان اســتقرار نظــام هــای

 -3تهیه و تصویب روش اجرایی خودارزیابی و انجام خودارزیابی به روش پروفرما

برتــر ایرانــی کــه حائــز شــرایط الزم بــوده و بــه حــد نصــاب هــای تعییــن شــده دســت یابنــد ،بطــور ســاالنه

هــای بهبــود شناســایی شــده

 -3ایجاد فضای الزم برای تبادل تجربیات موفق

مدیریتــی ،نــگاه سیســتمی و یکپارچــه ای بــه تمــام فعالیــت هــای ســازمان داشــته و بــه ســازمان هــای
اعطــاء مــی گــردد .ارزیابــی بــر اســاس معیارهــای الگــوی تعالــی ســازمانی صــورت مــی پذیــرد .ایــن الگــو

تمامــی زوایــای ســازمان هــا را در نظــر گرفتــه و رویکردهــا و نتایــج را بصــورت متــوازن مــورد ارزیابــی قــرار

 -2برگزاری دوره آموزشی خودارزیابی توسط مشاور پروژه

 -4تهیــه و تصویــب دســتورالعمل تعییــن و اولویــت بنــدی پروژههــای بهبــود و اولویــت بنــدی پــروژه
 -5برنامه ریزی و اجرای پروژه های بهبود

مــی دهــد .جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی دارای ســه ســطح متمایــز اســت کــه تقاضــا بــرای هــر کــدام از
ایــن ســطوح مســتلزم رعایــت و دارا بــودن شــرایط خــاص آن ســطح مــی باشــد:
• سطح گواهی تعهد به تعالی
• سطح تقدیرنامه برای تعالی
• سطح تندیس ها

در همیــن راســتا شــرکت ســنا در ادامــه حرکــت رو بــه رشــد خــود و بعــد از دریافــت گواهــی تعهــد بــه
تعالــی در ســال  1390بــا شــرکت در ایــن فرآینــد در ســال گذشــته موفــق بــه اخــذ تقدیرنامــه یــک ســتاره

از چهاردهمیــن دوره اعطــای جایــزه ملــی تعالــی ســازمانی گردیــده اســت.

 -6برگزاری دوره آموزشی اظهارنامه نویسی و تدوین اظهارنامه

گواهی تعهد تعالی-سال1390

تقدیرنامه یک ستاره-سال1395

 -7آماده سازی واحدهای سازمانی جهت ارزیابی

در ایــن راســتا کلیــه واحدهــای ســازمانی در قالبهــای یکســان مجموعــه اقدامــات ،عملیاتهــای جــاری و

پــروژه هــای خــود را جهــت ارائــه بــه ارزیابــان دبیرخانــه تهیــه نمودنــد.

الگو تعالی سازمانی
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مسئولیتهای اجتماعی
در عصــر حاضــر شــرکتها بایــد در فعالیــت هــا و عملیــات خــود ،نســل هــای آینــده را نیــز در نظــر

داشــته باشــند .اهمیــت دادن ســازمان هــا بــه نســل هــای آینــده ،گامــی مثبــت در جهــت رســیدن بــه

توســعه پایــدار بــوده و نشــانگر پاســخگویی شــفاف یــک ســازمان بــه ذینفعــان خــود اســت .افــراد جامعــه
انتظــار دارنــد کــه ســازمان هــا اثــرات فعالیــت هــای خــود را بــر جامعــه از جنبههــای مختلــف اقتصــادی،

اجتماعــی و زیســت محیطــی بــه طــور شــفاف بیــان کننــد .در همیــن راســتا شــرکت ســنا اقــدام بــه بررســی

و تحلیــل عوامــل زیســت محیطــی و اجتماعــی در مجموعــه خــود نمــوده اســت تــا بــا برنامــه ریــزی
مناســب بتوانــد بــا کمــک بــه محیــط زیســت و ایجــاد نقشــی موثــر در جامعــه هماننــد ســایر زمینــه هــا
خــود را در ایــن عرصــه نیــز ممتــاز و پیشــرو نمایــد .از اینــرو مجموعــه اقدامــات زیــر در شــرکت ســنا صــورت

مــی پذیــرد:

• تعریف اهداف ،استراتژ یها و برنامههای شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی

• تعریف و انتخاب شاخصهای قابل گزارشدهی و دوره پایش دادهها و اطالعات عملکردی
• شناسایی راهکارهای ارائه گزارشات به ذینفعان

• تهیه پرسشنامه و نظر سنجی از ذینفعان مرتبط

تعریف اهداف ،استراتژ یها و برنامههای شرکت در راستای مسئولیت اجتماعی

ســازمان هــا در ارتبــاط بــا مســئولیتهای اجتماعــی از ســطوح بلــوغ متفاوتــی برخوردارنــد .شــرکت ســنا

بــا هــدف ،قرارگیــری جــزو شــرکتهای پیشــرو در ایــن زمینــه در پــی ایجــاد مقدمــات الزم جهــت یکپارچــه

ســازی مســئولیت هــای اجتماعــی بــا اســتراتژی هــا  ،برنامــه هــا و عملیــات روزمــره خــود و ارائــه گزارشــات

منســجم منطبــق بــا اســتاندارد  GRIمــی باشــد.

تعریف و انتخاب شاخصهای قابل گزارش

شــاخص هــای اصلــی در حــوزه مســئولیت هــای اجتماعــی شــامل ســه دســته شــاخص هــای اجتماعــی،
اقتصــادی و محیــط زیســتی مــی باشــند .کــه جهــت بررســی ایــن شــاخص هــا ،متغیرهایــی چــون

همــکاری بــا نهادهــای علمــی در منطقــه ،ایمنــی محیــط کار ،میــزان کمــک بــه اقتصــاد منطقــه و میــزان
آالینــده هــای تولیــدی مــورد بررســی و پایــش قــرار مــی گیــرد.
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شناسایی راهکارهای ارائه گزارشات به ذینفعان
افشــای شــاخص هــای تعییــن شــده از طریــق انتشــار در گــزارش ســالیانه شــرکت و توزیــع گــزارش مربوطه

بیــن ســهامدارن اصلــی شــرکت در روز برگــزاری مجمــع و همچنیــن بارگــذاری ایــن گزارشــات در وب ســایت

شــرکت صــورت مــی پذیــرد .ایــن رویــه تــا رســیدن بــه بلــوغ ســازمانی و انتشــار گزارشــات مســتقل
پایــداری منطبــق بــر اســتاندارد  GRIادامــه خواهــد داشــت.

تهیه پرسشنامه و نظر سنجی از ذینفعان مرتبط
اثــر بخشــی رویکردهــای بــکار گرفتــه در زمینــه مســئولیت هــای اجتماعــی از طریــق نظرســنجی مــورد
انــدازه گیــری قــرار مــی گیــرد .در ایــن راســتا پرسشــنامه نظرســنجی از جامعــه ،ســهامدران و مشــتریان
طراحــی شــده و بــه صــورت ســالیانه در اختیــار نهادهــا و ســازمانهای مربوطــه قــرار مــی گیــرد .همچنیــن

نظرســنجی مربــوط بــه جامعــه از طریــق وب ســایت شــرکت نیــز در دســترس عمــوم مــی باشــد.

نتایج سنجش رضایت مشتریان در رابطه با خدمات ارائه شده توسط شرکت سنا در سال 95
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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:

شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش ســرمایه گــذار و مجــری پــروژه نیــروگاه

در سال  1395با توجه به راندمان مناسب

 1500مگاواتــی ســیکل ترکیبــی علــی آبــاد گلســتان مــی باشــد کــه بــا

نیروگاه علی آباد در مقایسه با سایر

مشــارکت شــرکت هــای ســنا و مپنا تاســیس شــده اســت .شــرکت تولید

نیروگاههای گازی کشور ،قابلیت تولید

نیــروی آذرخــش بــا ســرمایه اولیــه ده میلیــون ریــال و بــا مشــارکت

نیروگاه علی آباد نسبت به سال گذشته

شــرکت ســرمایه گــذاری نیروگاهــی ایــران ســنا بــه میــزان  99/98درصــد

افزایش قابل توجه داشته است و ضریب

کل ســهام و شــرکتهای نیروترانــس و ســرمایه گــذاری صنایــع بــرق و

بهره برداری از  26درصد در سال  94به 33

آب صبــا و بــا هــدف احــداث و بهــره بــرداری از نیــروگاه علــی آبــاد

درصد در سال  95رسیده است.

گلســتان مشــتمل بــر  6واحــد گازی  162مگاواتــی بــه ظرفیــت مجمــوع

 972مــگاوات تأســیس و در تاریــخ  1384/02/17تحــت شــماره 245281

در اداره ثبــت شــرکتها و مؤسســات غیرتجــاری تهــران بــه ثبــت رســید.

در تاریــخ  ،1384/06/23چهــل درصــد از ســهم شــرکت ســنا در شــرکت
آذرخــش 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 سرمایه

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

(میلیون ریال )
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خـالصه عملکـرد
 -1قرارداد بانک صنعت و معدن (تسهیالت بخش گاز)

 -6تحویل دائم قرارداد پیمانکار  EPCبخش گاز

بــا توجــه بــه بــاز بــودن قــرارداد  EPCبخــش گاز نیــروگاه و لــزوم خاتمــه قــرارداد و بســتن حســاب هــای

موجــود ،بــا پیگیــری بــه عمــل آمــده کلیــه مــوارد باقیمانــده مــورد توافــق قــرار گرفــت و در نهایــت صــورت

اعمــال آئیــن نامــه اجرائــی مــاده  20قانــون رفــع موانــع تولیــد در دســت پیگیــری اســت .طبــق اصالحیــه

جلســه تحویــل دائــم در اســفند مــاه بــه امضــای طرفیــن رســید.

رســید ،میــزان ســود ریالــی اقســاط معوقــه بــه  15درصــد کاهــش یافــت.

 -7بیمه تمام خطر تجهیزات نیروگاه

آئیــن نامــه اجرائــی مــاده  20قانــون رفــع موانــع تولیــد کــه در تاریــخ  95/12/08بــه تصویــب هیــات وزیــران

بــا توجــه بــه مصوبــه اخیــر هیــات محتــرم دولــت ،زمــان پرداخــت بدهــی حــال شــده بــه بانــک صنعــت و

معــدن تــا تاریــخ  96/12/29تمدیــد شــده اســت و از طــرف دیگــر ایــن تاریــخ غیــر قابــل تمدیــد میباشــد .لــذا

در ســال  95جهــت بیمــه تمــام خطــر نیــروگاه مناقصــه محــدود برگــزار و در نهایــت بــا شــرکت بیمــه ایــران

قــرارداد بیمــه بــرای یــک دوره دو ســاله امضــا شــد.

ضــروری اســت اقدامــات الزم جهــت نهایــی نمــودن مبلــغ بدهــی بــر اســاس ایــن مصوبــه انجــام و منابــع الزم

 -8انبار قطعات و لوازم یدکی

 -2توسعه بخش بخار

فرآینــد انبــار گردانــی بــرای اولیــن بــار در نیــروگاه صــورت پذیرفــت .همچنیــن پیگیــری هــای الزم در خصــوص

بــرای پرداخــت بدهــی تــا قبــل از پایــان اســفند  96بــه عمــل آیــد.

در ســال  1393قــرارداد بیــع متقابــل امضــا و بــه شــرکت ابــاغ گردیــد .بــا توجــه بــه کاهــش بهــای نفــت و
لــزوم بازنگــری در مفــاد قــرارداد پیگیریهــای الزم از شــرکت توانیــر و شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی

بــرق حرارتــی جهــت اصــاح و بازنگــری قــرارداد بــه عمــل آمــده و بــه زودی امضــا و نهایــی خواهــد شــد .از
طــرف دیگــر جهــت عقــد قــرارداد توســعه بخــار بــا شــرکت مپنــا نســبت بــه اصــاح محــدوده کار و نهایــی

نمــودن قــرارداد اقدامــات الزم انجــام شــده و قــرارداد بــه زودی نهایــی و بــه بانــک ارســال خواهــد شــد.

قــرارداد انجــام مطالعــات زیســت محیطــی بــا شــرکت مشــاور دارای صالحیــت بــه امضــا رســید و تاییدیــه

اداره کل اســتان گلســتان جهــت ارســال بــه ســازمان حفاظــت محیــط زیســت کل کشــور اخــذ گردیــد.

همچنیــن بــه منظــور اخــذ تاییدیــه نهایــی ســازمان حفاظــت و محیــط زیســت پیگیــری هــای الزم از ســوی
ایــن شــرکت و مشــاور ادامــه دارد.

 -3پست نیروگاه

بــا توجــه بــه اتمــام قــرارداد  6ســاله بهــره بــرداری نیــروگاه علــی آبــاد گلســتان و لــزوم تحویل انبــار از کنسرســیوم،

اســتقرار سیســتم انبــار داری قطعــات و تجهیــزات یدکــی در نیــروگاه نیــز صــورت پذیرفــت .اقدامــات الزم جهــت

شــروع خریــد قطعــات و لــوازم یدکــی مــورد نیــاز نیــروگاه در دســت انجــام اســت .

 -9پرونده مالیاتی

پــس از قطعیــت معافیــت مالیاتــی  10ســاله شــرکت ،کلیــه پرونــده هــای مالیاتــی شــرکت از ســال  1388تــا

 1393مــورد بازبینــی قــرار گرفــت و تعییــن تکلیــف و نهایــی گردیــد .بــا توافــق صــورت گرفتــه بخشــی از بدهــی
مالیاتــی شــرکت بــه اداره دارایــی علــی آبــاد گلســتان بــا مطالبــات از توانیــر تهاتــر گردیــد.

 -10سند زمین نیروگاه

بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه ،شــرکت مــادر تخصصــی بــرق حرارتــی (ســازمان توســعه بــرق ســابق) نســبت
بــه هماهنگــی بــا ســازمان هــا و ارگان هــای مختلــف اســتان جهــت انتقــال ســند زمیــن بــه شــرکت تولیــد

نیــروی آذرخــش اقــدام نمــود .در حــال حاضــر شــاکی خصوصــی نســبت بــه مالکیــت زمیــن ،ادعایــی را مطــرح

قــرارداد واگــذاری پســت بــه شــرکت بــرق منطقــه ای ،پــس از تخصیــص اعتبــار بــرای ســال  1394توســط

نمــوده کــه واحــد حقوقــی شــرکت مــادر تخصصــی بــرق حرارتــی در حــال پیگیــری موضــوع مــی باشــد و پــس از

قــرارداد مذکــور ،تکمیــل مــدارک و تحویــل لــوازم یدکــی و ســایر اقدامات مــورد نیاز بــرق منطقــه ای مازندران

شــد و پــس از اخــذ ســند تفکیکــی نســبت بــه انتقــال ســند بــه شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش اقــدام میگــردد.

شــرکت توانیــر ،تهیــه و بــه امضــای طرفیــن رســیده و بــه صــورت رســمی ابــاغ گردیــد .مطابــق تعهــدات

بــه انجــام رســیده اســت و تحویــل دائــم پســت نیــز انجــام شــده اســت .همچنیــن بهــره بــرداری پســت نیز
بــه طــور کامــل از بهمــن  95بــه شــرکت بــرق منطقــه ای واگــذار گردیــد .پیــرو واگــذاری پســت  230کیلوولت

بالفصــل نیــروگاه ،پیگیــری جهــت پرداخــت مبلــغ توافق شــده و منظور نمــودن در حســابهای فیمابیــن انجام

شــده و پیــش بینــی میشــود مبلــغ  240میلیــارد ریــال در ســال  96از ایــن بابــت بــه شــرکت پرداخــت گــردد.

 -4قرارداد بهره برداری نیروگاه

قــرارداد بهــره بــرداری  6ســاله نیــروگاه در خــرداد مــاه ســال  95بــه پایــان رســید .در مرحلــه اول تمدیــد

ایــن قــرارداد بــه صــورت کوتــاه مــدت مــورد توجــه قــرار گرفــت .از ابتــدای ســال  96نیــز موافقتنامــه ای
بــا کنسرســیوم متشــکل از شــرکت بهــره بــرداری و تعمیــرات ســنا و شــرکت بهــره بــرداری و تعمیــرات مپنــا

بــه امضــاء رســید .در حــال حاضــر بهــره بــرداری نیــروگاه بــه ایــن کنسرســیوم ابــاغ و کار در دســت انجــام
اســت .

 -5تعمیرات اساسی واحدهای  1و  2نیروگاه

بــا توجــه بــه در پیــش بــودن تعمیــرات اساســی  2واحــد نیــروگاه در ســال آینــده  ،عملیــات تجهیــز نیــروگاه
آغــاز و در ایــن رابطــه خریــد و ســاخت تجهیــزات و ابــزار آالت مــورد نیــاز شــروع شــد .در ایــن رابطــه

پیگیــری هــای الزم در خصــوص ســاخت اســتراکچر ،جرثقیــل ســقفی  25تــن و خریــد لیفتــراک ،کانتیــر،

کانکــس و ...انجــام گردیــد .همچنیــن در خصــوص امــکان ارتقــای توربیــن گاز نیــروگاه در مرحلــه تعمیــرات
اساســی ،بــا شــرکت مپنــا و زیمنــس آلمــان مذاکــرات و مکاتبــات در حــال پیگیــری اســت.

رفــع آن تفکیــک ســند بــه  3بخــش نیــروگاه ،پســت بــه همــراه محوطــه توســعه و ایســتگاه گاز انجــام خواهــد

 -11شرکت در بازار برق و فروش در بورس انرژی

در ســال  1395بــا حضــور فعــال در بــازار بــرق ،فــروش انــرژی تولیــدی ،آمادگــی و غیــره در بــازار بــرق انجــام شــده

اســت .همچنیــن بــا آنالیــز بــورس انــرژی بــه طــور محــدود فــروش انــرژی در بــورس انــرژی صــورت پذیرفتــه
اســت.

 -12طرح ارتقای توربین گاز ()IGV+

بــا بررســی هــای صــورت گرفتــه و تاییــد شــرکت مپنــا و همچنیــن تاکیــد شــرکت مــادر تخصصــی تولیــد نیــروی

بــرق حرارتــی در خصــوص اجــرای طــرح  IGV+بــه منظــور افزایــش ظرفیــت نیــروگاه بــه میــزان حداکثــر 3

مــگاوات در هــر واحــد ،طــرح مذکــور بــرای واحدهــای نیــروگاه علــی آبــاد اجــرا شــده و در تابســتان  95نیــز مــورد
اســتفاده قــرار گرفــت .بــا توجــه بــه اســتفاده از طــرح مذکــور میــزان جرائــم بــازار بــرق ایــن شــرکت در تابســتان
ســال 95کاهــش قابــل توجهــی نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال  94داشــت.

 -13شرکت در هجدهمین دوره رتبه بندی  500شرکت برتر ایران ()IMI-100

شــرکت تولیــد نیــروی آذرخــش در نوزدهمیــن دوره رتبــه بنــدی  500شــرکت برتــر ایــران ( )IMI-100در ســال ،95

رتبــه  198را در فــروش کســب نمــود.
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مشخصات نیروگاه :
پــروژه نیــروگاه گازی خــرم آبــاد در ابتــدا شــامل احــداث  8واحــد
گازی بــه ظرفیــت  1.296مــگاوات بــوده کــه بــه دلیــل عــدم تخصیــص
اعتبــارات الزم و تغییــر مقــررات وزارت نیــرو در زمینــه احــداث نیــروگاه

توســط ســرمایه گــذاران بخــش خصوصــی ،در حــال حاضــر شــرکت

پــروژه بــر احــداث  2بلــوک ســیکل ترکیبــی کــه شــامل  4واحــد گازی

و  2واحــد بخــش بخــار مــی باشــد تاکیــد دارد.

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

• میزان سرمایه گذاری 288 ،میلیون یورو

• پیــش بینــی تاریــخ بهــره بــرداری اولیــن واحــد گازی در ســال 1397

و بلــوک ســیکل ترکیبــی در ســال 99

فاز دوم

شرکت مولد نیروی خرم آباد

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

شــرکت مولــد نیــروی خــرم آبــاد ســرمایه گــذار و مجــری پــروژه نیــروگاه  1000مگاواتــی ســیکل ترکیبــی خــرم آبــاد

• میزان سرمایه گذاری 288 ،میلیون یورو

ایــران -ســنا بــه میــزان  99/98درصــد کل ســهام ،ســرمایه گــذاری صنایــع بــرق و آب -صبــا و نیروترانــس و بــا

و صنـدوق توسـعه ملـی بـا پرداخـت تسـهیالت بـه پـروژه ،فـاز دوم با

مــی باشــد .ایــن شــرکت بــا ســرمایه اولیــه ده میلیــون ریــال و بــا مشــارکت شــرکتهای ســرمایه گــذاری نیروگاهــی

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

هــدف احــداث و بهــره بــرداری از نیــروگاه ســیکل ترکیبــی خــرم آبــاد تأســیس و در تاریــخ  1384/2/17تحــت

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

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
ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی شســتا منتقــل گردیــد .شــرکت ســرمایه گــذاری تأمیــن اجتماعــی در ســال

 1386بــا عــدم مشــارکت در افزایــش ســرمایه و واگــذاری حــق تقــدم خــود بــه شــرکت ســنا ،میــزان ســهام خــود
را بــه  2/83درصــد کاهــش داد و در ســال  1387نیــز بــا انعقــاد قــراردادی الباقــی ســهام متعلــق بــه خــود را بــه

خـالصه وقــایع مهـم پــروژه :
سال

ماه

96

1

شــرکت صنایــع بــرق و انــرژی صبــا واگــذار نمــوده اســت .درحــال حاضــر بعــد از دو مرحلــه افزایــش ســرمایه

میــزان ســرمایه شــرکت  765میلیــارد ریــال میباشــد کــه ترکیــب ســهامداران آن بــه شــرح ذیــل اســت.

آدرس دفتر  :دفتر مرکزی شرکت سنا ،طبقه سوم

مدیر عامل :علی اصغر مجیدی

12
95

اعتبار اسنادی مرحله اول دریافتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی

تصویب کمیته بررسی ریسک بنیاد برای طرح نیروگاه سیکل ترکیبی

تصویب ستاد برنامه بنیاد برای تغییر طرح از نیروگاه گازی به یک بلوک سیکل ترکیبی

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

تعداد سهام

درصد سهام

مبلغ سرمایه
(میلیون ریال )

8

اعالم مسدودی تسهیالت پروژه از طرف بانک مرکزی به بانک عامل
تمدید کارت بازرگانی شرکت مولد نیروی خرم آباد

6

واریز ارزی  % 0/5کارمزد تســهیالت صندوق توسعه ملی

4

ابالغ اصالحیه شماره  4قرارداد به پیمانکار  EPCپروژه

3

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

شرکت سنا

552,051,898

72/16

552,052

شرکت فراب

191,250,000

25/00

191,250

شرکت صنایع برق و انرژی صبا

21,621,600

2/83

21,622

76,502

0/01

76

2

765,000,000

100

765,000

1

مجموع

گاز به نیروگاه

اخذ موافقت هیات امنای حساب ذخیره ارزی در خصوص تمدید دوره تامین مالی تسهیالت

سرمایه و ترکیب سهامداران:

سایر

تعیین محل جدید ایستگاه گاز و تعیین تکلیف متولی تحصیل اراضی مورد نیاز خط انتقال

پیگیری تمدید پروفرما توسط پیمانکار  EPCپروژه

11

سهامداران

توافق با بانک ملی ایران در خصوص نحوه تامین  %25وثایق نقدشونده تسهیالت اختصاص یافته

نیــروگاه خــرم آباد

اخذ تاییدیه افزایش سرمایه از سازمان حسابرسی
اخذ ابالغ وام ارزی پروژه از سوی بانک ملی برای پروژه
اعالم موافقت صندوق توسعه ملی با پرداخت تسهیالت پروژه

65
سال

ماه

12
94

11
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
6
3
2

92

91

90

تاییدیه نهائی

موافقت صندوق توسعه ملی با سهم آورده  %25سرمایه گذار

9
93

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

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 و ابالغ قرارداد تامین مالی با شرکت مپنا

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
تبدیل قرارداد  EPCاز حالت کنسرسیوم به عقد قرارداد با گروه مپنا

89

6

گشایش  60درصد از اعتبارات پروژه (که بطور کامل محقق نشد )

9
8
87

شروع عملیات اجرایی با حضور پیمانکاران فراب و مپنا

7
3
2

تملک زمینهای جاده دسترسی

1
85

84

12

امضاء قرارداد فروش تضمینی برق ( )ECAبا شــرکت توانیر برای نیروگاه گازی خرم آباد

4

اخذ مجوز محیط زیست برای احداث نیروگاه گازی

12

شروع عملیات احداث و کلنگ زنی توسط وزیر محترم نیرو
تملک زمین نیروگاه

66

67
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خــالصـه عمـلکــرد
پیشرفت پروژه در فاز اول

پــروژه نیــروگاه خــرم آبــاد در بخــش گاز در ســه فــاز برنامــه ریــزی شــده کــه درصــد

پیشــرفت آن در هــر یــک از فازهــا مطابــق جــدول زیــر مــی باشــد .

فازهای پروژه

ردیف

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

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

میزان پیشرفت

و شــرایط اســتفاده از منابــع صنــدوق توســعه ملــی بــرای احــداث یــک بلــوک
ســیکل ترکیبــی در فــاز اول فراهــم گردیــد.

همچنیــن بــا پیگیــری هــای صــورت گرفتــه طــرح توجیــه فنــی واقتصــادی پــس از

1

فاز بستر سازی Development Phase (Non EPC)-

%86/34

2

فاز احداث Construction Phase (EPC)-

% 25/76

مــورخ  94/8/05هیــات عامــل صنــدوق توســعه ملــی ،اعتبــار طــرح جهــت درج

3

فاز پیش از بهره برداری Preoperational Phase -

0

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

کل پروژه

% 36/7

تاییــد بانــک عامــل بــه صنــدوق توســعه ملــی ارســال گردیــد .بــه موجــب مصوبــه
در قــرارداد عاملیــت ارزی منعقــده فــی مابیــن صنــدوق و بانــک عامــل مصــوب و
میــزان  %25اخــذ گردیــد .شناســنامه اعتبــاری طــرح بــر اســاس آخریــن نظــرات
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

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

باتوجــه بــه تاخیــر در گشــایش اعتبــارات اســنادی تاکنــون امــکان فعالیتهــای اجرایــی

در بخــش بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی فراهــم نگردیــده اســت.

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.

از تابســتان ســال  1386پرونــده و گــزارش تاییــد شــده ارزیابــی فنــیاقتصــادی ،جهت
طــرح در هیــأت امنــا حســاب ذخیــره ارزی بــه معاونــت برنامــه ریــزی و نظــارت

موافقــت خــود را بــا پرداخــت تســهیالت بــه بانــک عامــل اعالم نمــود کــه اقدامات

و پیگیر یهــای الزم بــرای اخــذ مســدودی انجــام و در تاریــخ  95/8/23صنــدوق
توســعه ملــی بــا مســدودی مبلــغ تســهیالت پــروژه موافقــت نمــوده و در تاریــخ
 95/8/29ایــن موافقــت و اعــام مســدودی از طــرف بانــک مرکــزی بــه بانــک

عامــل ابــاغ گردیــد کــه پیگیــری بــرای گشــایش اعتبــار اســنادی در جریان اســت.

افزایش سرمایه
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 تاکنــون 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 تهیه شــده اســت.
گــزارش افزایــش ســرمایه شــرکت از مبلــغ فعلــی  765میلیــارد ریــال به مبلــغ 2,175

راهبــردی ریاســت جمهــوری ارســال گردیــد.
نهایتـ ً
ـا در تیرمــاه  1387شــورای اقتصــاد بــا اعطــای وام بــه مبلــغ  269/66میلیــون

اســت و اقدامــات اجرایــی جهــت تصویــب افزایــش ســرمایه در دســت اقــدام مــی

مشــروط بــه تعهــد وزارت نیــرو و شــرکت مولــد نیــروی خــرم آبــاد مبنــی بــر ســیکل

افزایــش ســرمایه بــه مبلــغ  1,410میلیــارد ریــال پیشــنهاد شــده اســت.

یــورو از محــل حســاب ذخیــره ارزی بــه نیــروگاه خــرم آبــاد بــرای  8واحــد گازی

ترکیبــی شــدن نیــروگاه و ارائــه مطالعــات توجیهــی فنــی -اقتصــادی بخــش بخــار بــه
بانــک عامــل موافقــت نمــود.

بــا توجــه بــه پیگیــری هــای صــورت گرفتــه در ســال  1389اعتبــارات ارزی پــروژه بــه

عاملیــت بانــک ملــی ایــران و در قالــب  2اعتبــار اســنادی بــه مبالــغ  151,437,000و

 32,878,500در تاریــخ  89/6/28گشــایش گردیــد کــه اعتبــار اســنادی 151,437,000
یورویــی بدلیــل عــدم پوشــش بانــک مرکــزی غیــر قابــل اســتفاده بــود.

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

میلیــارد ریــال از محــل آورده ســهامداران بــه تاییــد ســازمان حسابرســی رســیده
باشــد .بــا توجــه بــه اطالعــات ارائــه شــده درخصــوص نیــاز نقدینگــی پــروژه،

69

68
گزارش ساالنه  1395شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

اسامی اعضای هیات مدیره :
نام عضو

ردیف

نام نماینده

سمت

1

شركت مولدنیروی خرم آباد(سهامی خاص)

محمد ضیائی منش

رئیس هیاتمدیره

2

شرکت توانیر(سهامی خاص)

مصطفی ربانی

نائب رئیس هیاتمدیره

3

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران -سنا (سهامی عام)

غالمعلی جمشیدی

عضو هیات مدیره و مدیرعامل

شـرکت تولیـد نیـروی زاگـرس

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.

مذکـور بـه شـرکت زاگرس و سـنا پایبند نبوده اسـت .کـه در نتیجه منجر بـه پیگیری های متعـدد این موضوع

مدیر عامل :غالمعلی جمشیدی

از طـرف شـرکت سـنا در خصوص تعییـن تکلیف واگـذاری مالکیت نیـروگاه های پرنـد ،اروميه ،اردبيـل و قائن
بـه شـرکت تولیـد نیروی زاگرس شـده اسـت .پیرو ایـن پیگیری ها شـرکت زاگـرس موفق به اخذ حکـم دادگاه

سرمایه و ترکیب سهامداران :

بـدوی در تاریـخ  1390/10/20بـه نفـع خـود گردید .همچنین تشـکیل دادگاه تجدید نظر به درخواسـت شـرکت

درصد سهام

مبـلغ سرمـایه
(میلیون ریال )

شرکت سنا

59,990

59/99

60

شرکت توانیر

40,000

40/00

40

10

0/01

--

100,000

100

100

سهامداران

سایر
مجموع

طبــق مصوبــات مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه مــورخ  1395/03/16و انتخــاب اعضــای هیــات مدیــره

و معرفــی نماینــده هــای جدیــد ،آقــای غالمعلــی جمشــیدی بــه عنــوان مدیــر عامــل و اعضــای هیــات
مدیــره بــه شــرح ذیــل انتخــاب گردیدنــد.

علیرغـم تحویـل و بهـره بـرداری از نیـروگاه هـای پرند از تاریـخ  85/1/31تـا  86/8/1و نیـروگاه ارومیـه از تاریخ
 85/7/1تـا  86/7/1توسـط ایـن شـرکت ،شـرکت توانیـر بـه تعهـدات خود بـا موضوع واگـذاری نیـروگاه های

آدرس دفتر  :دفتر مرکزی شرکت سنا ،طبقه اول

تعداد سهام

خــالصـه عملکـــرد :

توانیـر در تاریـخ  1392/04/31منجـر بـه حـذف نیـروگاه پرند از مـورد دعوی و صـدور رای دادگاه مجـددا به نفع

شـرکت سـنا و زاگـرس گردیـد .اما متاسـفانه با ارائه درخواسـت اعمـال مـاده  18از قوه قضائیه از طرف شـرکت
توانیـر همچنـان ایـن پرونده باز و بدون تکلیف نگه داشـته شـده اسـت.
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خــالصـه عمـلکــرد
 -انجــام بهــره بــرداری و تعمیــرات و نگهــداری  6واحــد توربوکمپرســور 162.5

مگاواتــی نیــروگاه و تجهیــزات جانبــی نیــروگاه.

 -ابــراز و پیــش بینــی مــگاوات قابــل تولیــد و حفــظ آمادگــی واحدهــای نیــروگاه و

برقــراری فرآینــد فــروش انــرژی و اعــام آمادگــی از طریــق بــازار بــرق

 -پایــش و تمدیــد گواهینامــه سیســتم مدیریــت یکپارچــه ( )IMSکــه متشــکل از

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 ایــن
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 نیــروگاه هــا 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

عملیــات بهــره بــرداری از نیــروگاه گازی علــی آبــاد 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.

مدیر عامل :اصغر عبادی بادله

سرمایه و ترکیب سهامداران:
تعداد سهام

درصد سهام

مبلغ سرمایه

شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران-سنا

4,999

49/99

4,999,000

شرکت گروه مپنا

4,999

49/99

4,999,000

شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا

1

0/01

1,000

شرکت مولد نیروی خرم آباد

1

0/01

1,000

10,000

100

10,000,000

سهامداران

مجموع

( ریال )

ســه اســتاندارد مدیریــت کیفیــت  ،ISO 9001مدیریــت زیســت محیطــی ISO 14001

و سیســتم ایمنــی و بهداشــت شــغلی  OHSAS 18001مــی باشــد.

 -ارتبــاط بــا پــروژه هــای نیروگاهــی و همــکاری در رونــد راه انــدازی نیروگاههــای

تــازه تاســیس و همچنیــن مشــارکت در تعمیــرات اساســی ســایر نیروگاههــا
(مشــارکت در راه انــدازی نیــروگاه موبایــل  25مگاواتــی در پرنــد و بهشــهر)

 تمدید پروانه ی صالحیت بهره برداری و نگهداری نیروگاه تا سال 99کل ظرفیــت قابــل اتــکای واحدهــای نیــروگاه درســال  95برابــر  7,586,284مــگاوات

ســاعت و مقــدار تولیــد انــرژی برابــر  2,590,643مــگاوات ســاعت بــوده اســت کــه

در نتیجــه حــدود  %34از ظرفیــت قابــل اتــکای نیــروگاه تبدیــل بــه انــرژی شــده

و باقیمانــده بــه علــت عــدم نیــاز شــبکه جــزء محدودیــت شــبکه بــرق کشــور

محســوب مــی گــردد.
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مقایسه آمادگی تولید نیروگاه علی آباد در پنج سال اخیر (برحسب مگاوات ساعت)

افزایش مختصر درآمادگی سال  95نسبت به سال  94به علت انجام بهره برداری و تعمیرات مطلوب (خروج کمتر) و همچنین وجود
شرایط جوی مطلوب منطقه درسال  95میباشد که باعث افزایش توان قابل تولید لحظه ای واحدها شده است.

مقـایسه میزان قابلیــت دستــرسی نیــروگاه در پنــج سال اخیـر

قابلیت دسترسی نیروگاه به دلیل بهره برداری بهینه و برنامه ریزی منظم نگهداری و تعمیرات (درنتیجه کاهش زمان
ً
نسبتا بهبود یافته است.
بازدید ها و خروجهای اضطراری) تقریبا ثابت مانده و در بلند مدت
مقایسه تعداد تریپ و تعداد استارت ناموفق در سال های گذشته

درســال  95شــاهد افزایــش تعــداد اســتارت هــای ناموفــق نســبت بــه ســال  94مــی باشــیم کــه ایــن رونــد
بــه دلیــل اعــام محدودیــت مصــرف گاز توســط دیســپاچینگ ملــی از اوایــل آبــان مــاه تــا پایــان ســال  95و

مشــکالت گازوئیــل ســوز شــدن واحدهــا بــوده اســت .هــر چنــد کــه ایــن مشــکالت بــه ســرعت توســط بخــش
تعمیــرات و بهــره بــرداری در کمتریــن مــدت رفــع شــده و واحدهــا بــه ســرعت اســتارت و بــا شــبکه ســنکرون

میشــدند .همچنیــن در ســال  95شــاهد کاهــش تعــداد تریــپ و خــروج اضطــراری نســبت بــه ســال  94هســتیم

( از  8عــدد تریــپ در ســال  94بــه  3عــدد تریــپ در ســال  )95ایــن موضــوع بــه دلیــل ســرویس منظــم و رونــد
رو بــه بهبــود نگهــداری و تعمیــرات نیــروگاه بــوده اســت.

تحـلیــــــل
محــیــــــط
کسب و کـــار
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بـررسی وضـعیت بـورس انــرژی

بررسی میزان تولید نیروگاههای حرارتی

بــر اســاس آمارهــای اقتبــاس شــده از بــورس انــرژی در رابطــه بــا قراردادهــای ســلف مــوازی بــرق ،در

میزان تولید نیروگاههای حرارتی در سال  95نسبت به سال 94

بــا توجــه بــه آمــار تفصیلــی صنعــت بــرق ایــران ،انــرژی تولیــدی ســال  95نســبت به ســال  94رشــد

 3درصــدی داشــته اســت ،از ســوی دیگــر ظرفیــت نامــی نیروگاهــی نصــب شــده در ســال  1395از
رشــد  3/1درصــدی نســبت بــه ســال قبــل برخــوردار بــوده و بــه میــزان  2,325مــگاوات بــه ظرفیــت

نیروگاهــی ایــران افــزوده شــده اســت .از ایــن میــزان  1,254مــگاوات آن مختــص بــه نیروگاههــای
گازی و  976مــگاوات آن مربــوط بــه نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی بــوده اســت .بــا وجــود اینکــه

ســال  95ارزش معامــات بــورس انــرژی نســبت بــه ســال گذشــته حــدود 53درصــد کاهــش داشــته

اســت ،ایــن کاهــش نقدینگــی درحالــی صــورت میپذیــرد کــه متوســط نــرخ معامــات در ســال  95بــه
علــت نیــاز نیروگاههــا بــه نقدینگــی و عوامــل دیگــر بــا کاهــش  13درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته

همــراه بــوده اســت .جــدول زیــر آمــار معامــات منتشــر شــده توســط بــورس انــرژی بــرای ســه ســال
اخیــر را نشــان میدهــد.

در ســال  95ظرفیــت جدیــد افــزوده شــده بــه نیروگاههــای گازی بیشــتر از نیروگاههــای ســیکل

ترکیبــی بــوده ،ولــی همچنــان رشــد تولیــد انــرژی بــرای نیروگاههــای ســیکل ترکیبــی در ســال 95
بیشــتر از رشــد تولیــد نیروگاههــای گازی بــوده اســت.

سال 95

سال 94

سال93

شرح
ارزش معامالت (میلیون ریال)

3,468,528

7,344,328

2,983,144

انرژی (مگاوات ساعت)

10,202,310

18,807,898

7,196,001

14,001

21,522

15,373

339،975

390,492

414,556

تعداد معامالت
میانگین نرخ (ریال/مگاوات)

آمار بورس انرژی ایران -سال95

تولیدسال94

تولیدسال95

بخاری (وزارت نیرو)

15,830

_

86,968

85,243

-2

گازی (وزارت نیرو)

28,124

1,254

75,423

77,028

2,1

مجموع سیکل ترکیبی

19,470

976

100,936

103,643

2,7

نوع نیروگاه

ظرفیت نامینصب شده
تا آخر سال(95مگاوات)

ظرفیت نامی نصب
شده سال

(95مگاوات)

(مگاوات ساعت)

(مگاوات ساعت)

درصد تغییر

خالصه وضعیت بخش تولید صنعت برق در سال ( 95آمار تفضیلی صنعت برق ایران -سال)95

بــا توجــه بــه اهتمــام وزارت نیــرو بــرای افزایــش راندمــان شــبکه بــرق بــه منظــور کاهــش مصــرف

ســوخت ضــرورت تبدیــل نیــروگاه هــای گازی بــه ســیکل ترکیبــی بیــش از پیــش مشــهود مــی

باشــد.
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گزارش ساالنه  1395شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

ابــاغ امــکان عقــد قراردادهــای دوجانبــه از ســوی وزارت نیــرو بــه ایــن امیــد صــورت پذیرفــت کــه ،تســویه

انـرژی هـای تجدید پـذیر

مالــی بــرای نیــروگاه هــای خصوصــی و مصــرف کنندههــای صنعتــی بــدون واســطه انجــام پذیــرد .لــذا

امـروزه بـا کاهش مصرف سـوخت های فسـیلی در جهان ،اسـتفاده

نقدینگــی نیروگاههــا افزایــش یابــد .امــا موانعــی از قبیــل عــدم تضامیــن کافــی بــرای نیــروگاه هــا بمنظــور

جهـان ،بدسـت آورده اسـت .محـدود بـودن منابـع انرژی فسـیلی

و ...باعــث گردیــد ایــن نــوع روش فــروش بــرق ،از رونــق کافــی برخــوردار نباشــد.

پیـش بـه انـرژی هـای تجدیدپذیـر را بر همـگان روشـن و ضروری

از طریــق ایــن نــوع روش فــروش ،میتــوان مطالبــات نیروگاههــا از دولــت را کاهــش و بــه تبــع آن

از انـرژی هـا نـو و تجدیدپذیـر نقـش پـر رنگـی در سـبد انـرژی

دریافــت مبالــغ بــرق فــروش رفتــه و عــدم اعتمــاد مصــرف کننــدگان بــه تامیــن بــرق از ســوی نیــروگاه هــا

و مشـکالت ناشـی از انتشـارات گازهـای گلخانـه ای ،توجـه بیش از

یکــی از راهکارهــای مناســب بــرای افزایــش ایــن نــوع از فــروش ،عقــد قــرارداد بیــن مصــرف کننــده و

کـرده اسـت .در سـال های اخیـر کشـورهای مختلف پیشـرفته و در

در دو ســال اخیــر عقــد شــده اســت ،لــذا بــا اســتفاده از ایــن راهــکار ،گــردش مالــی معامــات درون

ایجـاد تنـوع در اسـتفاده از منابـع انـرژی و کاهـش وابسـتگی بـه

مقرراتــی در قالــب بــورس انــرژی مــی باشــد ،کــه مصوبــه  95/50373/20/100توســط وزیــر نیــرو بــه همیــن

معطـوف داشـتهاند .بـاال رفتـن قیمـت سـوخت هـای فسـیلی،

بتــوان ایــن نــوع از قراردادهــا را در محیــط رقابتــی ســالم و شــفاف گســترش داد.

پتروشـیمی ،پیشـرفت فنـاوری و توجیه اقتصادی در برخـی موارد از

تولیــد کننــده متعلــق بــه یــک هلدینــگ مشــترک میباشــد ،نمونــه هایــی از ایــن نــوع قــرارداد داخلــی

حـال توسـعه توجـه فزاینده ای را بـه انرژی هـای تجدیدپذیر جهت

خــود هلدینــگ صــورت میپذیــرد .راهــکار دیگــر بــرای افزایــش قراردادهــای دوجانبــه ،تدویــن قوانیــن و

یـک حامـل انـرژی و همچنیـن رعایت مالحظـات زیسـت محیطی

منظــور تدویــن گردیــد .امیــد اســت تــا بــا ورود مصــرف کننــده هــای بــاالی  5مــگاوات بــه بــورس انــرژی

مالحظـات زیسـت محیطـی ،امنیـت تامیـن انـرژی ،کاربـری در
جملـه عوامـل تعییـن کننـده آینـده انرژی هـای تجدیدپذیر اسـت.

بررسی وضعیت صادرات برق

بررسـی مـا نشـان می دهد میزان سـرمایه گـذاری جدیـد در زمینه

همــگام بــا حركــت جهانــی در راســتای مبــادالت انــرژی بــرق از طریــق اتصــال بــرون مــرزی شــبكههای
بــرق ،ایــران نیــز بــه دالیــل متعــددی مــی توانــد بــا كشــورهای همســایه مبادلــه انــرژی الكتریكی بیشــتری
داشــته باشــد .از جملــه ایــن دالیــل عبارتنــد از :

 -اســتفاده از امكانــات كشــورهای متعامــل در جهــت تأمیــن ظرفیــت ذخیــره و در نتیجــه عــدم نیــاز بــه

انـرژی هـای تجدید پذیر در سـال  2016به  241,6میلیارد دالر رسـیده
اسـت .الزم بـه ذکـر اسـت میـزان سـرمایه گـذاری جدیـد در زمینه

انـرژی هـای تجدیـد پذیر از سـال  2014الی  2016رشـد متوسـط %15
در هر سـال داشـته است.

ســرمایهگذاری در كشــور بــرای ایجــاد ایــن ظرفیــت.

 -غیــر همزمانــی اوج مصــرف ســاالنه در زمســتان و تابســتان و اختــاف افــق ،درجــه حــرارت ،شــرایط

مختلــف آب و هوایــی و اقلیمــی بــا كشــورهای همســایه.

 -فراهم بودن امكان دسترسی به بازارها و مراكز مصرف جدید.

 -ایــن حركــت ضمــن توســعه شــبكه انتقــال بــرون مــرزی ،موجــب كســب درآمــد ارزی ،ایجــاد اشــتغال،

رونــق اقتصــادی و ایجــاد زمینههــای مناســب بــرای رقابــت ســالم و در نتیجــه افزایــش بهــرهوری و بهبــود
كیفیــت ســرویس دهــی خواهــد شــد.

متاســفانه بهرغــم ایــن پتانســیلها ،مجــوز بــرای حضــور بخــش خصوصــی در بازارهــای صادراتــی همچنــان

از ســوی وزارت نیــرو بالتکلیــف مانــده و صــادرات بــرق تنهــا از ســوی بخــش دولتــی صــورت میپذیــرد.
البتــه بررســی وضعیــت صــادرات در ســال اخیــر حاکــی از مشــکالت دولــت بــرای دریافــت مطالبــات از

ســوی کشــورهای مقصــد بــوده اســت .طبیعــی اســت ایــن مشــکل بــه مراتــب وصــول مطالبــات را بــرای

بخــش خصوصــی دشــوارتر مینمایــد.

جــدول زیــر از آمــار تفصیلــی صنعــت بــرق ایــران اســتخراج شــده و میــزان صــادرات و واردات بــرق را در
ســال اخیــر نشــان میدهــد .همانگونــه کــه مشــاهده مــی شــود صــادرات بــرق در ســال  95نســبت بــه

ســال  94بــا کاهــش قابــل توجهــی مواجــه بــوده اســت.

سال93

سال95

سال94

(هزارمگاوات)

(هزارمگاوات)

(هزارمگاوات)

انرژی ارســال شده

برون مرزی

7,610

9,880

9,660

انرژی دریافت شده

برون مرزی

4275

4,148

3,772

3,335

5,732

5,888

شــــــرح

باالنس انرژی

میزان صادرات و واردات برق (آمار تفصیلی صنعت برق ایران -سال)95

میزان تولید برق جهانی به تفکیک بخش ها در سال 2015
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میزان سرمایه گذاری جهانی در انرژی های تجدید پذیر به

گزارش ساالنه  1395شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران(سنا)

تفکیک بخش ها و میزان رشد سال  2016نسبت به 2015
تعرفه خرید تضمینی برق در سال : 96
نــوع فنـــاوری

ردیف

تعرفه خرید تضمینی برق
(ریال بر کیلـوات ساعت)

سال1396
1

زیست توده

2

مزرعه بادی

لندفیل

2700

هضم بی هوازی زائدات دامی و کشاورزی و فاضالب

3500

زباله سوز و گازی سازی زباله

3700

با ظرفیت بیش از  50مگاوات

3400

با ظرفیت  50مگاوات و کمتر

4200

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

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

3

ایـران بـه دلیـل شـرایط خـاص جغرافیایـی ظرفیتهای زیـادی بـرای اسـتفاده از انرژیهای برق آبـی ،بادی،

خورشـیدی ،زمیـن گرمایـی و زیسـت تـوده را دارد و در صـورت سـرمایه گـذاری هـای جدید مـی توان از

مزرعه خورشیدی

5700

با ظرفیت بیش از  30مگاوات

3200

با ظرفیت  30مگاوات و کمتر

4000

با ظرفیت  10مگاوات و کمتر

4900

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

7000

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

8000

هـای صـورت گرفتـه در زمینـه انـرژی بادی نشـان مـی دهـد ظرفیت نصـب شـده نیروگاههای بـادی در

4

زمین گرمایی (شامل حفاری و تجهیزات)

4900

تـا اواسـط سـال  2016میـزان  21,556مـگاوات ظرفیـت جدید نیـروگاه بادی در جهان نصب شـده اسـت.

5

تولید برق از بازیافت تلفات حرارتی در فرآیندهای صنعتی

2900

ایـن نعمـت خـدادادی بـه بهترین شـکل بهـره مند شـد .با وجـود حمایتهـای اخیـر دولت از انـرژی های

تجدیـد پذیـر متاسـفانه میـزان رشـد این انرژی ها متناسـب بـا ظرفیت های موجود نمی باشـد .بررسـی
جهـان تا اواسـط سـال  2016به  456,500مگاوات رسـیده اسـت که با توجـه به آمار منتشـره  WWEAتنها

6

آبی کوچک
(به ظرفیت  10مگاوات و کمتر)

بر رودخانه ها و تاسیسات جانبی سدها

2100

بر خطوط لوله انتقال آب

1500

وزارت نیرو 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 سال  95نسبت به  94اعمال گردید .بر اساس اعالم سازمان انرژی های نو ایران نرخ های سال
 96نسبت به سال گذشته تغییری نداشته و تنها در صورتی که قیمت جهانی نفت دچار نوسانات اساسی شود ،امکان

تغییر نرخ ها وجود خواهد داشت.

امــا نــگاه بــه انــرژی بــادی در ایــران بــه گونــه ای دیگــر اســت بطوریکــه بــر اســاس آمــار تفصیلــی
صنعــت بــرق ایــران  ،1395ظرفیــت نصــب شــده توربینهــای بــادی کشــور تــا انتهــای ســال  1395معــادل

 166مــگاوات مــی باشــد کــه نســبت بــه ســال  1393تنهــا  11مــگاوات افزایــش یافتــه اســت.

احـداث و توسعه
طـــــرحهـــای
سرمایهگـــذاری
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احــداث و توسعــه طــر حهای سرمــایهگـذاری

احداث نیروگاه بادی :
بـا توجـه به قـرار گیری نیـروگاه های تجدید پذیر در اسـتراتژی های توسـعه ای شـرکت،

پـس از انجـام مطالعـات مکانیابی و انتخاب چهار سـایت ابهر ،سـراب ،خواف و بسـطام،
بـا پیگیـری هـای صـورت گرفتـه شـرکت سـنا در ابتـدای سـال  94موفـق بـه اخـذ چهار

پروانـه احـداث  25مگاواتـی در مناطـق مذکـور گردیـد .بـا دریافـت مجوزهـای مربوطـه
از سـازمان انـرژی هـای نـو ایـران ،پیگیـری هـای الزم جهـت تملـک زمیـن و دریافـت
مجوزهـای مربوطـه در چهـار اسـتان منتخب صـورت پذیرفت که نهایتا در سـال گذشـته
مجـوز محیـط زیسـت و مجـوز اتصال به شـبکه برای دو سـایت خواف و سـراب دریافت
گردیـد .همچنیـن مذاکـرات و فرآینـد اداری عقـد قـرارداد زمین بـرای این دو سـایت در

احداث بخش بخار نیروگاه علی آباد :

مراحـل پایانـی خـود مـی باشـد .الزم به ذکر اسـت عملیـات عمرانی پـروژه هـای مذکور

گازی در تامیــن بــرق شــبکه کشــور در جهــت افزایــش راندمــان شــبکه ،تبدیــل

بـا توجـه بـه اینکـه جمـع آوری اطالعـات باد منطقـه از جملـه عوامـل حیاتـی در تعیین

قــرار گرفــت .طــرح بخــار نیــروگاه گازی علــی آبــاد ،عــاوه بــر افزایــش حــدود

بسـتری مطمئـن جهـت سـرمایه گـذاری پایدار ،شـرکت سـنا در سـال گذشـته بـا انجام

بــرداری و در نتیجــه فــروش نیــروگاه خواهــد داشــت.

مناقصـه نصـب دکل بادسـنجی در مناطـق سـراب و خـواف گردید.

بــا توجــه بــه سیاســتهای وزارت نیــرو مبنــی بــر کاهــش ســهم نیروگاههــای

بالفاصلـه پـس از عقـد قـرارداد زمیـن قابـل اجرا خواهـد بود.

نیــروگاه گازی علــی آبــاد بــه ســیکل ترکیبــی از ســال  93در دســتور کار شــرکت

فاکتورهـای اقتصـادی پـروژه هـای احداث نیـروگاه بـادی می باشـند ،در راسـتای ایجاد

 16درصــدی راندمــان نیــروگاه ،افزایــش چشــم گیــری در تولیــد و ضریــب بهــره

مکاتبـات متعـدد موفـق بـه اخذ مجـوزات الزم جهـت احـداث دکل بادسـنجی و برگزاری

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

در راسـتای جلـب مشـارکت سـهامدار اصلـی شـرکت در پـروژه های مذکور ،شـرکت سـنا

تکمیــل اســت .از طــرف دیگــر اولویــت تامیــن اعتبــار از منابــع صنــدوق توســعه

مگاواتـی سـراب گردیـد .همچنیـن بـا توجه به عقـد تفاهم نامـه همکاری با یک شـرکت

الزم ،کار اجرایــی بخــش بخــار در ســال  1396آغــاز شــود .همچنیــن قــرارداد بیــع

اجـرای پـروژه بـا شـرکت مذکور در سـال  95برگزار شـد.

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

یـورو اسـت کـه در صورت انجام پروژه در سـایر سـایتها ،ایـن مبلغ به حـدود  150میلیون

الزم از منابــع صنــدوق توســعه ملــی در ســال گذشــته بــه عمــل آمــده و در دســت

در سـال  95موفـق بـه اخـذ مصوبه سـتاد بنیـاد مسـتضعفان جهـت احداث نیـروگاه 25

ملــی از وزارت نیــرو در دســت پیگیــری اســت و امیــد اســت بــا تامیــن اعتبــارات

آلمانـی بـرای سـایت سـراب ،جلسـات متعـددی در خصوص نحـوه همکاری و نیـز نحوه

متقابــل جهــت فــروش انــرژی بــا شــرکت توانیــر امضــا شــده کــه بازپرداخــت

مبلـغ سـرمایه گـذاری ایـن پروژه در سـاختگاه سـراب با  25مـگاوات ،حـدود  37میلیون

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

یـورو بـرای  100مگاوات خواهد رسـید.

آبــاد بــه  1452مــگاوات خواهــد رســید .مجمــوع هزینــه هــای ســرمایه گــذاری

بخــش بخــار حــدود  420میلیــون یــورو بــرآورد شــده اســت.

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

ظرفیت اسمی  968مگاوات تعریف شده است .قرارداد تضمینی فروش برق این
نیروگاه با شرکت توانیر برای دو بلوک سیکل ترکیبی امضا شده و همچنین قرارداد
تبدیل چهار واحد گازی به دو بلوک سیکل ترکیبی با پیمانکار داخلی ( )EPCمورد

توافق قرار گرفته است.

اضافه شدن بلوک دوم با اعتباری حدود  288میلیون یورو ،مبلغ کل سرمایه گذاری
این پروژه را به حدود  576میلیون یورو افزایش خواهد داد .در صورت تامین

سرمایه گذاری مورد نیاز ،همچنین موافقت وزارت نیرو و صندوق توسعه ملی با
پرداخت تسهیالت به پروژه ،فاز دوم با فاصله زمانی یکسال از فاز اول به مرحله
اجرایی خواهد رسید.

