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 ماهیت کسب و کاربخش اول: 

 موضوع فعالیت شرکت

طبق اساسنامه جدید  ،گذاری به هلدینگماهیت از سرمایهتغییر از پسو  1396از اوایل سال گذاری نیرو سرمایهشرکت 

آب،  صنایع داری درگذاری و شرکتسرمایههای مرتبط با فعالیتمطابق اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار و خود 

 .ه استنمود لحاظ خودموضوع فعالیت  دررا نفت و گاز  ، برق

 هامحصوالت شرکت از بازارسهم 

کل ظرفیت که با در نظر گرفتن  دارد بر عهدهمگاوات ظرفیت نیروگاهی را  850حدود  مدیریتاین شرکت در حال حاضر 

  ، سهم حدود یک درصدی از تولید برق در کشور را بر عهده دارد.(مگاواتهزار  86حدود ) نیروگاهی کشور

 جایگاه شرکت در آن بازارها و سهم محصوالت شرکت از بازارهابازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و 

باشند و در صورت مواجه شدن با های انرژی برق در سطح کل کشور میکنندهمصرف هلدینگبازار اصلی محصوالت این 

صرف کننده داخلی و بورس انرژی ایران، بازار برق و یا از طریق فروش مستقیم برق به م درتوان برق تولیدی را مازاد تولید می

از برق کشور توسط  %1با تولید حدود  گذاری نیروسرمایه هلدینگخارجی )انعقاد قرارداد دوجانبه( عرضه داشت. در حال حاضر 

نقش به سزایی سال آینده در این صنعت  10مگاوات نیروی برق تا  5000گذاری تولید های تحت مالکیت خود و هدفنیروگاه

 بادی MW50نیروگاه  و MW546نیروگاه سیکل ترکیبی آریان زنجان به ظرفیت  اندازیراه پس از. همچنین نمایدایفا می

 سهم بیشتری از تولید برق در کشور را به عهده بگیرد. تواندمی گذاری نیروسرمایه

 ثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنهاوقوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی م

درصد شرکت انرژی  5/61حدود مالک  شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسااز طریق  گذاری نیروسرمایههلدینگ 

بخش اعظم برق تولیده شده خود را به مدیریت  که دباشری رسیده خوی و تابان یزد میدو نیروگاه به بهره بردا باگسترجم 

تابع قوانین هیأت تنظیم بازار برق برق  های تولیدکنندهشرکتاصوالً  .نمایدشبکه برق و مابقی را در بورس انرژی عرضه می

باشد. از سوی دیگر به دلیل ماهیت استراتژیک این صنعت قوانین حاکمیتی و وانین بورس انرژی در این حوزه میایران و ق

کشور توسط دولت و رژی در های انباشد چرا که قیمت حامللکرد شرکت بسیار مؤثر میکشور نیز بر عمای قوانین بودجه

 ها خواهد بود.شود که این امر تأثیرگذار بر درآمد سالیانه نیروگاهمجلس تعیین می

مد های ارزی از اهداف آبه صنایع و ایجاد درسرمایه گذاری نیرو، فروش برق  هلدینگبراساس سیاست گذاری جدید در 

 استراتژیک شرکت می باشد.
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 های حاکم بر آنریسک ها و محیط کسب و کار و فرصت

 نمود: زیر اشارهتوان به موارد می موجود و قابل توجه در صنایع نیروگاهیهای فرصتجمله مهمترین از 

آمده  ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانقانون برنامه پنج 48در بند ت ماده  .1

 است:

 :دولت مکلف است

اجرای برنامه نسبت به افزایش توان تولید برق تا بیست و پنج هزار مگاوات از طریق ز طریق وزارت نیرو در طول ا"

های گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصی اعم از داخلی و خارجی و یا منابع داخلی شرکتسرمایه

برداری و ساخت، بهره( BOO) برداری و تصرفگذاری از جمله ساخت، بهرههای متداول سرمایهصورت روشتابعه یا به

 "از طریق برگزاری مناقصه مشخص خواهد شد. خرید تضمینی برق نرخ اقدام نماید. ( BOT) و انتقال
 

گذاری شده هدفدرصدی  8توسعه کشور، به طور متوسط ساالنه رشد اقتصادی ششم ی اینکه در برنامه با توجه به

باشد سالیانه، رشد بخش صنعت و باالخص بخش نیروگاهی می است، یکی از موارد دستیابی به چنین رشد اقتصادی

که خود گواهی بر عزم حاکمیت در توسعه صنایع  ؛توسعه کشور نیز ذکر شده است ششم یکه صراحتاً در برنامه

 باشد.نیروگاهی و حرکت رو به جلوی این صنعت در کشور می

عرضه انرژی نسبت به تقاضا کمتر است، تسهیالت  از آنجا که دولت تحت شرایط ویژه و در مناطقی از کشور که .2

نماید این گذاران این صنعت منعقد میسال با سرمایه 7خرید تضمینی تا ای را تحت عنوان قراردادهای ویژه

 نماید.گذاران فراهم میامکان یک فرصت قابل توجهی را برای سرمایه

رید تضمینی برق در نیروگاه آریان زنجان را با در حال حاضر شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب قرار داد خ

 برق حرارتی منعقد نموده است. مادر تخصصی تولید شرکت

برآورد کارشناسان ساالنه به طور  راساسبا توجه به کمبود تولید و عرضه برق در کشور در سنوات آتی که ب .3

آنجایی که سرعت به مدار آمدن باشد و از مگاوات نیاز به تولید نیروگاهی جدید می 4000متوسط بیش از 

این نابرابری در افزایش تقاضا و عرضه نیاز به انرژی برق کمتر است، لذا افزایش های جدید به مراتب از نیروگاه

               شرکت  های سیاستیکی دیگر از  گردد.تلقی می گذاری در این بخشی برای سرمایهفرصت مناسب

 با درآمد ارزی می باشد. BOTنیرو عقد قرارداد های  گذاری سرمایه

 باشدتولیدکنندگان برق، صادرات برق به کشورهای همجوار می گذاران وسرمایه رویهای پیشاز فرصت دیگر یکی .4

های توجه به تمهیدات و پیگیریاند ولی با ای در این امر نداشتهگرچه تولیدکنندگان تاکنون توفیق قابل مالحظه

تا حدودی امیدواری جهت تحقق این امر مهم وجود  فعالین بخش خصوصی این صنعت، عمل آمده توسط به 

 دارد. 
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 توان به موارد زیر اشاره کرد:های موجود در این صنعت میبطور کلی در حال حاضر از مهمترین ریسک

هایی ث افزایش هزینه ها در خصوص پروژهمستمر نرخ ارز باع عدم ثبات نسبی و نوسان ریسک ناشی از تغییرات نرخ ارز:         

تا حدودی به واسطه لحاظ در قراردادهای تضمین خرید . الزم به ذکر است این ریسک کنندمیت ارزی استفاده باشد که از تسهیالمی

 شود.نمودن نوسانات نرخ ارز کاهش داده می

شده  منجر گذارهای اعمال شده از سوی نهادهای قانونگذشته مصوبات و محدودیتطی سالیان  ریسک ناشی از تعرفه برق:       

های تولید، انتقال و توزیع برق کمتر مورد توجه قرار گیرد و باعث ایجاد شکافی روز گذاری در توسعه بخشهای سرمایهاست تا هزینه

روش برق شود. امید است با تغییراتی که از فو متوسط نرخ افزون بین قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت برق تحویلی به مشترکین 

تنظیم بازار برق وزارت نیرو در روش عرضه برق ایجاد شده است تولیدکنندگان بتوانند از سه طریق شرکت در بازار برق)بازار  هیأتطریق 

تر به منصفانه برق تولیدی خود را با قیمتکنندگان عمده )قراردادهای دو جانبه( و شرکت در بورس انرژی،  رقابتی(، فروش به مصرف

 فروش برسانند.

صول مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو و به تبع آن افزایش میزان مطالبات سررسید وافزایش دوره  ریسک وصول مطالبات:       

 گذشته ، منجر به کمبود نقدینگی و افزایش هزینه های مالی ناشی از تامین منایع از طریق استقراض گردیده است. 

  لبات که مطامناسبی باشد. بدین معنی راهکار نندتوامیهای جدید درنیروگاهها گذاریاستفاده از ابزارهایی نظیرتهاتر برای سرمایه

 این محل نیروگاههای جدید ساخته شود.ل وازقمپنا منتهایی نظیربه حساب مطالبات شرکت تواندنیروگاهها از وزارت نیرو می

ها از طریق صندوق مالی پروژهها و بازارهای مالی ایران، در حال حاضر تأمین با توجه به ساختار پروژه: ریسک تأمین منابع مالی      

باشد. های خارجی و یا آورده نقدی سهامداران از محل افزایش سرمایه میهای داخلی، تأمین مالی ارزی و فاینانستوسعه ملی و یا بانک

طریق فاینانس خارجی لیکه تأمین مالی از اباشد در حوثیقه میتامین های داخلی نیازمند تأمین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و بانک

های سیاسی همراه است. راهکار مالی از طریق آورده نقدی سهامداران نیز با وثایق کمتر ولی با ریسک باالی تغییر نرخ ارز یا ریسک

 باشد.زمانبر بوده و مستلزم طی مراحل و تشریفات قانونی می

 ع تامین مالی می تواند هدف گذاری شود. استفاده از مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو بعنوان یکی از مناب 

  انعقاد قراردادهایBOT گاهها و فروش انرژی بشکل ارزی و پیش فروش برق در دوره احداث نیروگاهها با صنایع برای احداث نیرو

 نیز یکی از راهکارهای اساسی می باشد.

 عقدقراردادهایECA  وPAA  احداث نیروگاه باروشبا وزارت نیرو وBOO فروش برق به وزارت نیرو ازدیگر راهکارهای پیش و

 موجود می باشد.

 آفرینی آنو نحوه ارزش واحدتجاریساختار 

نیروگاه به بهره  2 باتوسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا  شرکتدرصدی سهام  99/99 مالک گذاری نیروسرمایه هلدینگدر حال حاضر 

 شرکتسهام درصدی 100مالک شرکت سرمایه گذاری نیرو  عالوه بر آن می باشد. برنامه ساختنیروگاه در  3برداری رسیده و 

در زمینه تجارت می باشد که گسترش فعالیت این شرکت در زمینه های بازرگانی لوازم یدکی فعال صادرات نیرو خلیج فارس کیش 

 100شرکت سرمایه گذاری نیرو مالک همچنین قرار گرفته است. این شرکت نیز در دستور کار نیروگاهها و ایجاد مزارع ارز دیجیتال

دارای همچنین  گذاری نیروسرمایهشرکت  .باشدشرکت ساتراپ گستر نیرو فعال در زمینه امالک و مستغالت می  سهام درصدی

 .باشدمی  (31/06/1401 )در تاریخمیلیارد ریال  1.826پرتفوی بورسی به بهای تمام شده 
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    به شرح زیر است:گذاری نیرو سرمایه هلدینگهای شرکت 

 شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا )سهامی خاص(     
 

ای و صادرات نیروی ورود به بازارهای ملی و منطقه منظور بهدر حوزه نیروگاهی و  هاتیفعالاین شرکت در راستای گسترش 

های حرارتی سیکل مگاوات نیروگاه 4500نیروی برق  شامل  مگاوات 5،000 مالکیت،احداث وبهره برداری ازو تحقق هدف برق 

ی در گذارهیسرمادر اقصی نقاط کشور در یک برنامه ده ساله، اقدام به  پذیر های تجدیدمگاوات نیروگاه 500ترکیبی و 

 اثرگذارهای فعال حوزه انرژی و نیروگاهی نموده است تا با جذب منابع مالی داخلی و خارجی مناسب بتواند به شرکتی شرکت

 این حوزه تبدیل گردد.در 

اعضای و و ترکیب سهامداران  میلیارد ریال رسیده است 7،500 رقمسرمایه این شرکت پس از طی چند مرحله افزایش به 

 باشد:به شرح زیر می 31/06/1401شرکت در تاریخ هیئت مدیره 

 

 نام نماینده سهامداران شرکت

 اشخاص حقوقی 

 تعداد سهام مالکیت سمت

 7،499،662،500 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره علیرضا افسر گذاری نیروسرمایه 
 75،000 رئیس هیأت مدیرهنائب  مهدی نیکفال آذر ای اف اس کیش
 75،000 - - تجارت پایا طاها

 75،000 - - المللی فراساحل پترو بینا کیشبین
 75،000 - - فراساحل  ایران

 18،750 رئیس هیئت مدیره محمد رضا زاهد صادرات نیرو خلیج فارس کیش
 18،750 - - سرمایه گذاری ایران

  جمع
7،500،000،000

 : 31/06/1401اهم اقدامات شرکت توسعه مدیریت نیرو گاهی ایرسا در دوره مالی منتهی به 

                 دری مناقصه جهت احداث و بهره بردار یبرق )سابتا( اقدام به برگزار یانرژ یو بهره ور ریپذ دیتجد یها یسازمان انرژ

در  رسایا یگاه روین تیریشرکت توسعه مد قیاز طر روین یگذار هیسرما شرکتدر این راستا  .مگاوات نمود 4000 یپروژه ها

 ییبرق )سابتا(شرکت نموده و پس از بازگشا یانرژ یو بهره ور ریپذ دیتجد یها یساز مان انرژ 1/1401شماره  یمناقصه عموم

به  10برنده مناقصه فوق الذکر در سبد شماره  سنت دالر(  6.9توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا با قیمت پیشنهادی )پاکات شرکت 

 . گردید در شهر برد اسکن کاشمر(  10مگاوات ) ساختگاه شماره 100 تیظرف

کیلو وات  1.130.040.000درصد( حدود  5/21سال با توجه به راندمان پنل های خورشیدی )متوسط  6طی  توضیح آنکه در

سنت دالر می باشد  6.9ساعت میزان تولید انرژی نیروگاه خواهد بود وبا توجه به نرخ فروش انرژی که به ازاء هر کیلووات ساعت 

 ن دالر خواهد بود.میلیو 78سال مبلغ قرارداد خرید تضینی حدود  6در طی 
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 توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا  شرکت یهانیروگاهترکیب 

 
 

  

ساتوسعه مدیریت نیروگاهی ایر

انرژی نیروسان مهریز

درصد99/9

پروژه نیروگاه خورشیدی 
(در حال بررسی)مهریز 

توربین بادی آبان            
درصد97/9

پروژه نیروگاه بادی تاکستان

(دوره پیشبرد)

توسعه انرژی شمال و جنوب   

درصد99/1

پروژه نیروگاه آریان زنجان

در حال ساخت و بهره برداری

انرژی گستر جم

درصد61/5

نیروگاه خوی

در حال بهره برداری

نیروگاه تابان یزد

در حال بهره برداری
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 های پیش گفته در قالب شرکتها و پروژهمالک چندین شرکت فعال در حوزه انرژی است که نیروگاه  توسعه مدیریت نیروگاهی ایرساشرکت 

 کنند.های زیر اداره و فعالیت می

 

 شرکت انرژی گسترجم )سهامی خاص(. 1

در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری  373774به شماره  7/2/1389شرکت انرژی گستر جم )سهامی خاص( در تاریخ 

تهران به ثبت رسید. این شرکت توسط بخش خصوصی و با هدف کلی حضور در بازار انرژی منطقه، و به طور اخص توسعه بخش 

 .یکی کشور تشکیل گردیدانرژی الکتر

 احداث نیروگاه سیکل ترکیبی تابان از وزارت نیرو جهت  12/4/1389مورخ  34257/360شرکت دارای مجوز احداث به شماره 

باشد مگاوات در شهرستان اشکذر در استان یزد می 1000هکتار و با ظرفیت  50می باشد. نیروگاه مذکور در زمینی به مساحت یزد 

اسفند و واحد بخار آن در  1394مگاوات احداث گردیده و واحدهای گازی آن در اسفند ماه سال  500که فاز اول آن با ظرفیت اسمی 

 ”هایو سهامدار شرکتکل ترکیبی خوی نیروگاه سی درصد 08/50لک . همچنین این شرکت مابرداری قرار گرفتمورد بهره 1396

 باشد. درصد می 4/50به میزان  هریک  "تولید نیروی پرتو شمس تابان "و "غربی مدیریت تولید برق آذربایجان

 :موضوع  فعالیت شرکت

 کلیات موضوع فعالیت شرکت انرژی گسترجم عبارت است از

 های تولید برقاحداث نیروگاه 

 انتقال و توزیع نیروی برق 

 هانیروگاهگذاری در خرید سرمایه 

 های احداث نیروگاه و تولید برقخارجی پروژههای داخلی و شرکت در مناقصه 

 اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از بانکها، سازمانها و شرکتهای تامین کننده مالی داخلی و خارجی 

 های صنعتی و تجاری مرتبطانجام فعالیت 
 

 :ژی گسترجمشرکت انر های زیر مجموعهشرکت

 سیکل ترکیبی خوی(مگاواتی  350نیروگاه  مدیریت) شرکت تولید نیروی پرتو شمس تابان 

   بهره بردار نیروگاه های سیکل ترکیبی خوی، گازی ارومیه، سیکل ترکیبی شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان غربی(

برداری نیروگاهی که این شرکت مدیریت بهره 4به ذکر است که از میان  . الزم()کهنوج(ارومیه و سیکل ترکیبی شوباد

 باشد.گروه می خود وی متعلق بهختنها نیروگاه سیکل ترکیبی  برعهده داردآن را 
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 شرکت انرژی گسترجم سرمایه و ترکیب سهامداران

 و پنجاه دویست سهم هر اسمی ارزش به سهم، یک هزار تعداد ریال )شامل میلیارد پنجاه و دویست مبلغ تاسیس بدو در شرکت سرمایه

 میلیون ششصد و بیست و هزار سه تعداد ریال )شامل میلیارد ششصد و بیست و هزار سه حال حاضر به مبلغدر  کهریال( بوده  میلیون

تاریخ                        در شرکت و اعضای هیئت مدیره  ترکیب سهامداران .یافت افزایش  ریال( هزار سهم هر اسمی به ارزش سهم،

 باشد:به شرح زیر می 31/06/1401
 

 شرکت انرژی گستر جم سهامداران
 نام نماینده 

 اشخاص حقوقی
 تعداد سهام مالکیت سمت

 2،226،278،280 نائب رئیس هیئت مدیره کریم افشار شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

1،212،700،000 رئیس هیأت مدیره محمد مالکی آرین ماهتاب گستر
108،600،000 عضو هیأت مدیره رضا حدادیان شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان

7،240 عضو هیأت مدیره فیالیحمیدرضا  شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
و عضو هیأت  رعاملیمد محمدعلی وحدتی شرکت فراساحل ایران

 مدیره 

7،240

 7.240%0.0002 - - شرکت سرمایه گذاری ایران
 72.400000%2 - - درصد( 5سایرین)کمتر از 

 جمع
3،620،000،000

 : 31/06/1401دوره مالی منتهی به در اقدامات شرکت انرژی گسترجم اهم 

  ریال توسط نیروگاه خوی 881 مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هرکیلووات ساعت  281.425فروش 

  توسط نیروگاه تابان یزد ریال 1.151مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هرکیلووات ساعت 1.574.058 فروش 

 شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب )سهامی خاص( . 2

سرمایه کنونی شرکت . میلیارد ریال تأسیس گردید 200یه با سرمایه اول 1391شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در آبان ماه سال  

 باشد:می شرح زیر به 06/1401 /31 در تاریخاین شرکت  و اعضای هیأت مدیره سهامدارانو ترکیب  میلیارد ریال 2.497

 

سهامداران شرکت توسعه انرژی  شمال و 

 جنوب
 تعداد سهام مالکیت سمت نام نماینده اشخاص حقوقی

2.475.218.000%99.1 رئیس هیأت مدیره علیرضا افسر شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

2.525.000 نائب رئیس هیئت مدیره قندهاری میرزا محمدی حمیدرضا شرکت فراساحل ایران

12.626.000 مدیرعامل و  عضو هیأت مدیره سروش سالم شرکت توربین بادی آبان

 7،486،000  - (%5سایرین)کمتر از

 2.497.855.000%100 جمع
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                      واحد گازی   2رای دا مگا وات 546سیکل ترکیبی آریان زنجان با ظرفیت اسمی برداری از نیروگاهاحداث و بهرهمأموریت این شرکت 

 1397در اواخر سال  باشد. در راستای اجرای طرحدر استان زنجان میمگا وات  180ر با ظرفیت واحد بخا 1مگا وات ( و  183) هر کدام 

 حدود                  پروژه  31/06/1401تاریخ  در. انجام و فعالیتهای اجرای پروژه آغاز گردیده استشایش اعتبار خرید تجهیزات نیروگاه گ

میلیون  24مبلغ حدود  و یورو به پیمانکار پرداخت شده میلیون 108 حدود مبلغ تاکنون LCدرصد پیشرفت داشته است و از محل   8/60

  .باشددر مرحله پرداخت میپیمانکار دیگر صورتحساب  یورو

  برق سنکرون شد. ظرفیت اسمی تولید این              مگا وات( راه اندازی و با شبکه سراسری  183اولین واحد گازی ) 10/03/1401در تاریخ 

حدود  1401ه و ظرفیت عملی تولید تا پایان سال میلیارد کیلو وات ساعت بود 3/1حدود  1401احد گازی از تاریخ سنکرون تا پایان سال و

 میلیارد کیلو وات ساعت می باشد . 08/1

  مگا وات( نیروگاه آریان زنجان راه اندازی و با شبکه سراسری برق سنکرون شد ظرفیت  183دومین واحد گازی ) 18/03/1401در تاریخ

حدود  1401میلیارد کیلو واحد ساعت بوده و ظرفیت عملی تولید تا پایان سال  3/1حدود  1401تولید اسمی این واحد گازی تا پایان سال 

 میلیارد کیلو وات ساعت می باشد. 08/1

 نحوه فروش برق( ، قرارداد   329براساس رویه  22/04/1401در تاریخ ، نیروگاه آریان زنجان  2و  1واحد های گازی  شماره  پیرو بهره برداری از(

فی مابین شرکت مدیریت شبکه برق  " نیروگاه آریان –خرید برق و ارائه خدمات جابجائی) انتقال ( برق "  موضوعبا 2181/1401شماره 

  منعقد و مبادله گردید . 1401تا پایان سال  22/03/1401ایران و شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب از تاریخ 

 :در آمد ناشی از قرار داد فوق الذکر 

           ریال بوده و در شش ماه دوم سال  2.600بطور متوسط به ازاء هر کیلو وات ساعت مبلغ  1401ماهه اول سال  6نرخ فروش انرژی در 

میلیارد ریال  و در شش ماهه دوم سال   مبلغ  1.300ماهه اول سال مبلغ  6ریال می باشد .در آمد حاصل شده بطور متوسط در  1.000مبلغ 

می                       ECAمیلیارد ریال می باشد . الزم به ذکر است این درآمد خارج از قرارداد  2.300یلیارد ریال که در مجموع مبلغ م 1.000

  می باشد.  ECAکم نخواهد شد و در آمد فوق الذکر مازاد بر درآمد قرارداد   ECAساله قرارداد  5باشد و از زمان 
 

 : تا کنون اهم اقدامات شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب 

 10/03/1401  تاریخ در گازی واحد اولین سنکرون انجام 

 18/03/1401تاریخ  در گازی واحد دومین سنکرون انجام 

 انعقاد قرارداده فروش انرژی با شرکت مادر تخصصی 

  1401هزار مگاوات ساعت انرژی در تابستان 500تولید و فروش بیش از  

 شروع به کار تیم بهره برداری و تعمیرات نیروگاه)   (O & Mنفر نیروی انسانی 35با 

  بخار بخش اجرایی فعالیت ادامهبرنامه  ریزی  

 پرداخت نوبت در یورو میلیون 24 و مرکزی بانک طریق از پیمانکار به یورو میلیون 108 میزان به ارزی خالص پرداخت انجام  

  (2ریال توسط نیروگاه آریان)زنجان 2.685مگاوات ساعت برق با میانگین نرخ فروش هرکیلووات ساعت   511.507فروش 

                            مقرر گردید سرمایه شرکت از 07/01/1400طبق مصـوبه مجمع عمومی فوق العـاده شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب در مورخ 

میلیون ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی در دو مرحله افزایش یابد. که در  3.997.965میلیون ریال به  744.500مبلغ 

به ثبت  میلیون ریال در اداره ثبت شرکتها 2.497.855میلیون ریال به  744.500مرحله اول افزایش سرمایه از مبلغ 06/06/1400تاریخ 

 رسید.
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 (خاص یسهام) آبان یباد نیتورب شرکت .3

         .انرژی آغاز نموده است ریدپذیتجدمشارکت در تولید انرژی برق از منابع  هدف باا ر خود تیفعال آبان یباد نیتورب شرکت          

سهامداران و اعضای هیأت ترکیب  .باشدمیلیون ریالی می 2سهم  50،000میلیارد ریال شامل  100سرمایه شرکت در حال حاضر 

 باشد:به شرح زیر می 31/06/1401در تاریخ  مدیره این شرکت
 

 تعداد سهام مالکیت سمت نام نماینده اشخاص حقوقی سهامداران شرکت توربین بادی آبان

  رئیس هیأت مدیره مهران بهمنی شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا
500 - - فراساحلشرکت 

500 نائب رئیس هیأت مدیره سروش سالم شرکت توسعه انرژی شمال و جنوب
50 و عضو هیأت مدیره رعاملیمد حمیدرضا میرزامحمدی قندهاری شرکت انرژی نیروسان مهریز

 جمع
50.000

 همچنین .باشدمی که در دوره پیشبرد قزوین درتاکستان عدد توربین 20متشکل از  مگاواتی متعلق به این شرکت 50نیروگاه پروژه

یدی شمبادرت به احداث یک واحد نیروگاه خور 1399بر اساس مصوبه هیأت مدیره و پیرو قرارداد خرید تضمینی برق ، شرکت در سال

به  1400در فروردین ماه میلیون ریال نموده است که  12،095قیمت تمام شده بالغ بر ات در محل پروژه باو کیلو 100با ظرفیت 

 1 ظرفیت  را به خورشیدی دیگری رسیده است. شایان ذکر است هیأت مدیره شرکت درصدد است تا نیروگاهتجاری برداری  بهره

  در همین محل احداث نماید.مگاوات 
  

 (خاص یسهام) مهریزن نیروسا انرژی شرکت .4

و مأموریت این  میلیارد ریال 20و سرمایه کنونی آن گردیده است  سیتأس 1394 سال ماهاسفند در انرژی نیروسان مهریز شرکت

مهریز یزد  در باشد و در حال حاضر احداث یک نیروگاه خورشیدیمیشرکت تحقیق، توسعه و اجرای طرحهای نیروگاهی خورشیدی 

تاریخ                     درشرکت  اعضای هیأت مدیره اینو  ترکیب سهامداران های خود دارد.مگاوات را در برنامه 30با ظرفیت 

 باشد:به شرح زیر می 31/06/1401

                 شرکت توسعه انرژی غرب را به ، کلیه سهام خود در 1399 سال در اسفند ماه رکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسااست شالزم به توضیح 

 میلیارد ریال واگذار نموده است. این شرکت تا زمان واگذاری هیچگونه فعالیت عملیاتی قابل توجهی نداشته است. 44مبلغ 

 

 تعداد سهام مالکیت سمت نام نماینده اشخاص حقوقی سهامداران شرکت انرژی نیروسان مهریز

 19.978.000 رئیس هیأت مدیره قندهاریمحمدی   میرزا حمیدرضا شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا

 20،000 و عضو هیأت مدیره  رعاملیمد امیر باقی انرژی شمال و جنوبشرکت توسعه 

 -- نائب رئیس هیأت مدیره یاسر زرد چقایی شرکت توسعه انرژی غرب

 0.005 1.000 - - شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش
 1.000%0.005 - - شرکت توربین بادی آبان 

 20،000،000%100 جمع
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 شرکت سرمایه گذاری نیروسایر شرکتهای تحت پوشش 

 

  سهامی خاص() شیک فارسجیخلشرکت صادرات نیرو 

صنعتی  یهاتیمالکو  هاشرکتدراداره ثبت  11/12/1379کیش )سهامی خاص( در تاریخ  فارس جیخلنیرو  شرکت صادرات

سرمایه شرکت طبق مصوبه مجمع عمومی . باشدیممحل قانونی شرکت در جزیره کیش  و منطقه آزاد کیش به ثبت رسیده است

و سود میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده  دوهزارمیلیارد ریال به  دویستاز مبلغ مقرر شد  25/03/1400العاده مورخ فوق

مبلغ ول از افزایش سرمایه شرکت در مرحله ا 09/04/1400بد،  که در تاریخ افزایش یاانباشته و آورده نقدی سهامداران در دو مرحله 

 ت گردید . بدویست میلیارد ریال به هزار میلیارد ریال در اداره ثبت شرکتها با مالکیت معنوی جزیره کیش ث

                           شرکت مزبور را کنترلکیش  فارس جیخلدرصد سهام شرکت صادرات نیرو  100گذاری نیرو با مالکیت شرکت سرمایه

 دستور کار شرکت در وورود به بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها و ایجاد مزارع ارز دیجیتال از اهداف  ذکر است الزم به بر عهده دارد.

 می باشد.فوق الذکر 
 

 

 )شرکت احیای اراضی کوثر )در حال تصفیه 

هدف از ایجاد  صنعتی در تهران به ثبت رسیده است. یهاتیمالکو  هاشرکت در اداره ثبت و تشکیل 1375این شرکت در سال 

الی در منظقه عملیاتی شرکت، کسبوده است. لیکن با توجه به وقوع پدیده خش سراسر کشور های بایرسرزمین آبادکردنشرکت، 

 1374قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال  141دهی و مشمول ماده های آن کاهش یافت و نهایتاً منجر به زیانفعالیت

تصمیم بر انحالل این شرکت  05/04/1398هیئت مدیره این شرکت با برگزاری مجمع عمومی فوق العاده مورخ گردید. لذا  تجارت

 گرفت و مراحل انحالل این شرکت در حال پیگیری است.

  

 سهامی خاص(شرکت ساتراپ گستر نیرو( 

ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی  در اداره 14007894541و شناسه ملی 532766تحت شماره  24/07/97در تاریخ ین شرکت ا    

 درصد100مالکیت   گذاری نیروباشد. شرکت سرمایهمیلیون ریال می 10سرمایه شرکت در حال حاضر مبلغ تهران به ثبت رسیده و 

و الزم به ذکر است گسترش فعالیت شرکت ساتراپ گستر نیرو در زمینه سرمایه گذاری در مسکن شامل ساخت  آن را در اختیار دارد.

 بازرگانی در دستور کار این شرکت می باشد.

 داشته باشندبیرونی شرکت صنعت و محیط  ای بر توانند اثر عمدهعواملی که می

 عبارتند از : صنعت و محیط بیرونی شرکتمهمترین عوامل تاثیر گذار بردر حال حاضر 

 : های انرژی افزایش قیمت حامل عوامل موثر بر افزایش درآمد 

  هایی که وام ارزی دریافت های مالی نیروگاهافزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه -افزایش نرخ ارز   موثر بر کاهش سود:عوامل

 گردد.های در حال ساخت میاند و همچنین موجب افزایش بهای تمام شده نیروگاه نموده

 شکل ریالی با ضریب تعدیل ارزی می باشد.بفروش انرژی برق به شکل ارزی و یا  ،بهترین راهکار برای افزایش درآمد و کاهش سود

)فروش ریالی با تعدیل ارز( بهترین  BOO)فروش برق ارزی( و انعقاد قرارداد به شکل  BOTدر حال حاضر انعقاد قرار با صنایع به شکل 

 راهکار برای کاهش عوامل منفی برافزایش درآمد و کاهش سود می باشد.
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 به شرح زیر می باشد: 02/03/1400آخرین اعضا هیئت مدیره شرکت به موجب تصمیمات مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام مورخ 

 نام نماینده  اعضاء هیأت مدیره

 اشخاص حقوقی

 مدرک  سمت

 تحصیلی

 میزان

 مالکیت سهام  

 سوابق کاری وضعیت مشاغل فعلی تحصیالت

 شرکت آی اف اس کیش

 )سهامی خاص(
 پرویز مقدسی

 رئیس

 هیئت مدیره
 4.268.664 لیسانس

 لیسانس

 مدیریت بازرگانی
 عضو هیئت مدیره بیمه سرمد

 هیئت مدیره بانک صادرات و رئیس  عضو

 مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت توسعه فناوری اطالعات خوارزمی

 بانک ملیرئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری 

 رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری خوارزمی

 عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری ایران

 عضو هیئت مدیره شرکت خدمات انفورماتیک

 شرکت توسعه اقتصادی آرین

 )سهامی عام(
 مجتبی صمیمی

نائب رئیس 

 هیئت مدیره
 1.176.064.825 دکترا

 دکترای

 مدیریت

 کسب و کار

 آرمان مهیب رهیمد تئیه عضو

  نیساب اقتصاد گروه رهیمد اتیه سیرئ

 رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت بین الملل دماوند

  نیساب اقتصاد گروه رهیمد اتیه سیرئ

 حافظ مهیب شرکت رهیمد ئتیه سیرئ نائب

 نیزم رانیا نگیزیل شرکت رهیمد ئتیه عضو

 نیآر یاقتصاد توسعه شرکت رهیمد ئتیه عضو

 دماوند یگذار هیسرما گروه عامل ریمد و رهیمد اتیه سیرئ

 شرکت آرمان نیکو سگال

 )سهامی عام(
 حسین محمدپورزرندی

 عضو

 هیئت مدیره
 1.000  دکترا

 دکترای

 مدیریت

 کسب و کار

 نیمع شهیاند آزاد یعال یآموش مؤسسه سیرئ

 رانیا یشهر اقتصاد یعلم انجمن سیرئ

 شهر بانک رهیمد ئتیه سیرئ نائب و رعاملیمد

  تهران یشهردار یادار و یمال معاون

 خودرو رانیا یصنعت گروه یاقتصاد و یمال معاون

 زلید خودرو رانیا شرکت مقام قائم 

 نیقوام بانک رهیمد ئتیه عضو

 یدادگستر یرسم کارشناسان کانون گروه یعلم ئتیه مسئول

 شرکت فرا ساحل ایران

 )سهامی خاص(
 حمید رضا صالحی سلمی

 عضو

 هیئت مدیره
 26.248 لیسانس

 لیسانس

 مهندسی برق

 رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران

 دبیرکل و عضو هیئت مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران

 عضو هیئت مدیره سندیکای برق ایران

 عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن استان تهران

 (EPILشرکت آزمایشگاه های صنایع انرژی )رئیس هیئت مدیره 

 عضو شورای ارزیابی و کنترل کیفیت توانیر

 عضو هیئت رئیسه اتاق ایران و عمان

 عضو شورای مرکزی جامعه فارغ التحصیالن دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 مدیرعامل شرکت توسعه توانگاه سیرجان

 

 

 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت صانیر

 سال( 8به مدت یره و دبیرکل سندیکای صنعت برق ایران )عضو هیئت مد

 عضو هیئت مدیره انجمن برق و الکترونیک

 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت اپیل

 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و موسس شرکت سرمایه گذاری مشانیر

 عضو هیئت مدیره شرکت ایران سوییچ

 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ساپتا

 هیئت مدیره شرکت مقره سازی ایرانعضو 

شرکت بین المللی فراساحل 

 پتروبینا کیش)سهامی خاص(
------------ 

 عضو

 هیئت مدیره
----- 158.000 -------- --------------------------- --------------------------- 

 ------------- لیسانس مدیر عامل حسنعلی تقی زاده لنده خارج از هیئت مدیره
 لیسانس

 مهندسی برق

 عضو هیئت مدیره سندیکای شرکتهای تولید کننده برق

 عضو هیئت مدیره شرکت مولد نیروگاهی هریس

 عضو هیئت مدیره شرکت ساینا گستر )نیروگاه نیشابور(

 مدیر عامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

 مدیر عامل شرکت گاز لوله

 بوشهرمدیر عامل لوله سازی 

 مدیر عامل شرکت مهندسی بازرگانی ساتکاب

 عضو هیئت مدیره شرکت زرین پرشیا امید

 عضو هیئت مدیره شرکت گوهر انرژی سیرجان

 عضو هیئت مدیره شرکت توسعه مسیر برق گیالن
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 سهامداران اصلی شرکت

 باشد:به شرح زیر می 31/06/1401 شرکت در تاریخ اصلی انرسهامداترکیب 

 

 مـدرصد سه مـتعداد سه رحشـــ

59.30 6،226،102،503 شرکت سرمایه گذاری ایران 

9.77 1.025.325.456 شرکت توسعه اقتصادی آرین )سهامی عام (

PRX 138،294،601 1.32 نیآر یسبدشرکت توسعه اقتصاد

1 105،105،400 یقیحق شخص

1 105،035،765 گروه توسعه مالی مهرآیندگان شرکت

0.71 74،758،617 یقیحق شخص

0.50 52،558،984 یقیحق شخص

0.50 52،447،484 یقیحق شخص

0.45 47،700،000 وم.شیمیایی.ص.پتروقطعات.م.وتامینطراحیشرکت

0.43 45،014،999 یقیحق شخص

0.42 44،469،000 یقیحق شخص

0.41 43،008،428 یقیحق شخص

0.40 42،040،000 یقیحق شخص

   خاص( یآذر )سهام یگذار هیسرما شرکت

0.29 30،500،000 یقیحق شخص

0.27 28،025،665 سیراد شرکت

0.27 28،589،883 شیفارس ک جیخل رویصادرات ن شرکت

22.57 2،370،023،215 سهامداران ریسا

 100 10،500،000،000 جمع
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 اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف  بخش دوم :

 

 برای یک دوره زمانی معقول آتیو اولویت آنها  مدتاهداف بلندمدت و کوتاه 

 زیر: ترتیب الویت ی ایجاد و توسعه طرحهای زیرمجموعه بهمطرح در کشور به واسطه ایچند رشتهتبدیل شدن به هلدینگ 

  سیکل ترکیبی مگاوات نیروگاه  5000دستیابی به سرمایه گذاری در(BOO  وBOT )و تجدید پذیر 

 فاضالب، تصفیه خانه فاضالب، آب شیرین کن( ی) سرمایه گذاری در اجرای شبکه هاو فاضالب صنعت آب ایجاد یک هلدینگ تخصصی در زمینه 

 سرمایه گذاری در زمینه رمز ارزها 

  زمینه مسکنسرمایه گذاری در 

 بازرگانی لوازم یدکی نیروگاهها 

  سرمایه گذاری در پست هایGIS 

 نیروگاه خورشیدی،  احداث پارک انرژی (CHP )ونیروگاه های سیکل ترکیبی 

 احداث منطقه ویژه اقتصادی در کاشمر 

 گذاری و توسعه گروه در فعالیتهایی که طبق اساسنامه تعریف شده است.سرمایه 
 

 روی شرکتشپی یهاو فرصت یدهاتهد

 باشد:به شرح زیر می ی شرکت پیشرو هایو تهدید هافرصتمهمترین 

 پیشرو : فرصتهای

 ساله ششم توسعه اقتصادی،  قانون برنامه پنج 48ی افزایش توان تولید برق کشور تا بیست و پنج هزار مگاوات بر طبق بند ت ماده برنامه

فرصت مناسبی برای  گذاری مؤسسات عمومی غیردولتی، تعاونی و خصوصیسرمایهی از طریق اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالم

ای منطقهورود به بازارهای ملی و منظور بهو های فوق شرکت با توجه به فرصت گذاران فعال در این صنعت فراهم نموده است. اینسرمایه

 500های حرارتی سیکل ترکیبی و مگاوات نیروگاه 4،500شامل نیروی برق  مگاوات 5،000تحقق هدف تأمین و صادرات نیروی برق و

 های خود را طراحی نموده است.برنامههای تجدید پذیردر اقصی نقاط کشور مگاوات نیروگاه

 گرددبرداری رسیده خوی و تابان یزد میهای به بهرهر به درآمدزایی بیشتر نیروگاههای انرژی: منجش نرخ حاملیافزا. 

  ملی بخش خصوصی جزء الویتهای صندوق توسعههای طرحهای توسعه نیروگاهقرار داشتن 

 المللی برای مشارکت در این صنعتمندی بسیاری از تأمین کنندگان مالی)فاینانسورهای( بینعالقه 

 نقش خاص این صنعت و محصوالت آن به عنوان زیرساختهای توسعه کشور و منطقه 

  وزارت نیرو بین بامافیو خورشیدی مهریز یزد  بادی آبان ، 2آریان زنجانهای خرید تضمینی برق از نیروگاه وجود قرارداد 

  اند و های سیکل ترکیبی حضور داشتهاندازی نیروگاهکه در راه گذاری نیروگروه سرمایهتجربه و نیروی انسانی متخصص قابل توجه در

 توانند مورد استفاده قرارگیرند. ها میبعنوان یک مزیت مهم در مذاکره با تأمین کنندگان مالی و بانک

 محیطی پاریسهای تجدیدپذیر و پیوستن ایران به کنوانسیون زیستویژه دولت به افزایش ظرفیت نیروگاه توجه 

 امکان افزایش راندمان و اعمال کنترل های هوشمند در کل زنجیره تولید تا مصرف برق و پروژه های بهبود کیفیت و کاهش تلفات برق 

 (کالس 500مشارکت در سرمایه گذاری احداث نیروگاه سیرجان )مگا واتF  که قرارداد بشکل ارزی بوده و با مدلBOT می             احداث

درصد 20 ،و صرفه و صالح شرکت ایرسا در صورت تامین مالی پروژه توسط سهامداران مدیریت نیروگاهی ایرسا گردد. شرکت توسعه

 میلیون یورو باشد. 55. پیش بینی می شود درآمد سالیانه این نیروگاه شرکت پروژه را مالک خواهد بود
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 پیشرو: هایتهدید

 و افزایش بهای تمام شده  تابان یزد برداری رسیدههای به بهرهارزی نیروگاهسهیالت افزایش نرخ ارز: اثر گذاری بر بازپرداخت ت

 باشد.ی پیشروی در این صنعت میتهدیدهابرنامه ساخت از مهمترین های در نیروگاه

 تغییر قوانین و مقررات حاکم بر صنعت 

 از وزارت نیرو ریسک وصول مطالبات 

 بازار برق و بورس انرژی  گذاری دولتی درقیمت 

 ها را از کشورهای موردنظر دچار چالش اندزای نیروگاهها که جریان مالی الزم برای خرید تجهیزات جهت راهتشدید تحریم

 ها را افزایش دهد.تر و هزینه تمام شده طرحها را طوالنیاندازی نیروگاهتواند زمان راهکند و میمی

 نوسانات شدید تقاضای برق در فصول مختلف 

  منابع مالی به موقع و الزم توسط صندوق توسعه ملیعدم تأمین 

 یاصل یبا روندها راهبردتطابق 

میلیارد  400برنامه افزایش سرمایه از  ،پس از تبدیل شدن به هلدینگگذاری نیرو شرکت سرمایه ،ها و اهداف اصلیمطابق با برنامه

به میلیارد ریال  400افزایش سرمایه شرکت از در حال حاضر که  میلیارد ریال را در دستور کار خود قرار داده است10،000ریال به

 .صورت پذیرفته استمیلیارد  10،500

 به اهداف  دستیابی برای روهای پیشها و ریسکبینی چالشپیش

های نیاز از چالشباشد، تأمین نقدینگی مورد گذاری مورد نیاز جهت احداث و یا توسعه نیروگاه بسیار باال میاز آنجاییکه حجم سرمایه

 هایباشد. چنانچه تامین مالی از طریق صندوق توسعه ملی و یا بانکهای داخلی صورت پذیرد نیاز به توثیقاساسی پیشروی مدیریت می

 برجامبه خروج آمریکا از  همچنین با توجه .خواهد بودخود  خاص های خارجی باشد دارای ریسکهایسنگین و چنانچه از طریق فاینانس

 کندی یا توقف روند تامین مالی پروژه از طریق فاینانس وجود دارد.احتمال تر ایجاد شرایط سخت و

 که مطالبات د. بدین معنینتوانند راهکار مناسبی باشاستفاده از ابزارهایی نظیر تهاتر برای سرمایه گذاری های جدید در نیروگاهها می

 مطالبات شرکت هایی نظیر مپنا منتقل و از این محل نیروگاههای جدید ساخته شود.نیروگاهها از وزارت نیرو می تواند به حساب 

  می تواند هدف گذاری شود. بعنوان یکی از منابع تامین مالی استفاده از مطالبات نیروگاهها از وزارت نیرو 

  انعقاد قراردادهایBOT  نیز یکی از  روش برق در دوره احداث نیروگاهفبا صنایع برای احداث نیرو گاهها و فروش انرژی بشکل ارزی و پیش

 می باشد.در این خصوص راهکارهای اساسی 

 قراردادهای عقدECA وPAA احداث نیروگاه باروش باوزارت نیرو وBOO وزارت نیرو ازدیگر راهکارهای موجود  فروش برق بهپیشو

 باشد.می
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 شرکتهای اجتماعی و زیست محیطی اطالعاتی در خصوص مسئولیت

پذیری مسئولیت پذیری اجتماعی، در ابعاد اجتماعی موجب بهبود کیفیت زندگی اجتماعی افراد می شود. همچنین مسئولیت

الح داران و مصطور هم زمان توجه به منافع سهام اجتماعی تالش شرکت برای حداکثرسازی سود را افزایش خواهد داد. در این حالت به

ان و سایر نیل به توان پاسخگویی اجتماعی در مقابل ذی نفعگذاری نیرو به منظور شرکت سرمایه .گیردجامعه نیز مورد توجه قرار می

های را به انرژیهای خود نیروگاه ظرفیت نیز توجه داشته است.  لذا بخشی از محیط زیست چونهای جامعه افراد جامعه، به دغدغه

های تجدید نامحدود بادی و خورشیدی در مقابل انرژین استفاده از انرژی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی اختصاص داده است تا ضم

  را به حداقل برساند. ای و گرم شدن کره زمین، تولید گازهای گلخانهناشی از استفاده از سوخت فسیلی مقدار آلودگیناپذیر فسیلی، 

محیطی و منابع آب و آلودگی به زیست ،های اجتماعیهای مختلفی در حوزهفعالیت برداریدر حال بهره هایپروژه در همچنین

 انجام رسیده است که عمده آنها به شرح زیر است:

 یزد نیروگاه تابان در ریزی برای خرید و نصب سیستم پایش آالیندگی گازهای خروجی اگزوزبرنامه .1

های تحصیلی نامههای مقاطع تحصیالت تکمیلی و پایانیت از پروژهها در زمینه پذیرش کارآموز و حماهمکاری با دانشگاه .2

 هامحیطی نیروگاهبرتر مرتبط با مسائل زیست 

 ها در نیروگاه خوی)بر خط( آالینده onlineنصب سیستم کنترل  .3

 طراحی نیروگاه تابان در برداری از نیروگاه خوی ورعایت استانداردهای پسماند و گازهای خروجی در بهره .4
 

 ها و روابطمهمترین منابع، ریسکبخش سوم : 
 

 شرکتکفایت ساختار سرمایه تجزیه و تحلیل 

جمع حقوق و میلیارد ریال 1.701رکتـهای شیــجمع بده 31/06/1401اریخ ـترکت در ـش اصلی ای مالیــهتبرمبنای صور

  باشد.میمیلیارد ریال  14.409شرکت  مالکانه

                    های در ها و پروژهو تأمین منابع مالی مورد نیاز برای تکمیل و اجرای طرح تسویه دیون، مالیاصالح ساختار شرکت جهت 

                 بهمیلیارد ریال  9،350از مبلغ خود  سرمایه افزایشآخرین  18/09/1399تاریخ در  خود های زیرمجموعهشرکتدر  دست اقدام

  ه است.به ثبت رسانید میلیارد ریال 10،500 مبلغ

 های نقدیجریان و نقدینگی

 به عنوان بانک کارگزار صندوق توسعه ملی جهت از بانک صنعت و معدن  های مستمر جهت دریافت تسهیالتتالش

مجموعه توسعه مدیریت  زیرتوسعه انرژی شمال و جنوب ) های طرح توسعه شرکتعملیاتی کردن ساخت نیروگاه

 به نفع پیمانکار ذینفع گشایش یافته است 1397سال و اعتبار اسنادی آن در هپذیرفت صورت با موفقیت (نیروگاهی ایرسا

میلیون  108حدود  برداشت اقدام به های ارسالیحساببا توجه به تأیید صورت و در حال حاضر پیمانکار )شرکت مپنا(

 در نوبت پرداخت بانک مرکزی است.میلیون یورو صورتحساب دیگر پیمانکار  24و مبلغ حدود  نموده LCاز  یورو
 

  به ثبت  18/09/1399تاریخ در  میلیارد ریال 10،500 بهمیلیارد ریال  9،350مبلغ  ازشرکت نیز  سرمایه افزایشآخرین

 .رسیده است
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 سرمایه انسانی و فکری

 باشد:برحسب میزان تحصیالت به شرح ذیل می 31/06/1401منتهی به سال مالی در کارکنان شرکت سرمایه گذاری نیرو  ترکیب

 

رو
 نی

ی
ار

گذ
ه 

مای
سر

ت 
رک

ش
 

 تعداد )نفر( مقطع تحصیلی

 4 فوق لیسانس

 6 لیسانس

 1 فوق دیپلم

 7 دیپلم و سیکل

 18 جمع کل

 

 راهبردهای مدیریت ریسک اثربخشیها و میزان برای مقابله یا کاهش ریسک مدیرو راهبردهای  هابرنامه

های غیر دولتی که دارای قرارداد باشد. جهت مصون سازی نیروگاهیکی از ریسکهایی که شرکت با آن روبرو است افزایش نرخ ارز می

( قانون برنامه چهارم توسعه 25ماده ) "ب "بند شرایط و تضمین خرید برق موضوع  ینامه اجرایآیین باشند طبقمی تضمین خرید

، متوسط نرخ تبدیل انرژی تولید برقمتوسط نرخ ،رخ پایه پرداخت بابت آمادگیناجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ، اقتصادی

 د:شودرج می به شرح زیر تعدیل و در قرارداد و هزینه ترانزیت در طول دوره قرارداد

 
 

)بر اساس  داردنیروگاه آریان زنجان )در حال ساخت( تورم ارزی تاثیر مثبت در نرخ فروش برق  ECAهرچند تا پایان مدت قرارداد 

ها، تورم ش هزینهریالی می باشد( ولی در بخ %30ارزی و  %70قرارداد فروش برق تضمینی میزان تاثیر پذیری نرخ فروش برق بصورت 

فروش  الزم به توضیح است خواهد داشت.و استهالک  های مالی اقساط وام صندوق توسعه ملی افزایش هزینه رز تاثیر مستقیم درنرخ ا

روش تضمینی فو 1398سال  ماه گاوات این نیروگاه  در اردیبهشتم 324دو واحد گازی نیروگاه تابان یزد با ظرفیت تولید  تضمینی برق

 به اتمام رسیده است. 1399بهمن ماه سال  درمگاوات  160برق واحد بخار این نیروگاه با ظرفیت تولید 
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. 

تعهدات شرکت و  ،الزاماتشامل  ،در گردش یهسرما یتوضعو  های شرکت و امکان بازپرداخت آن از سوی شرکتبدهی

 سرمایه در گردشتوانایی شرکت در مواجهه با کمبود راهبرد و 

 ایرسا شرکت مدیریت توسعه نیروگاهی  به شرکت سرمایه گذاری ایران بابت خرید سهام گذاری نیروسرمایه مهمترین بدهی شرکت

 است.تسویه شده های گذشته شرکت افزایش سرمایه از طریقای از این بدهی بخش عمده .بوده است
 

 باشد که به منظور احداث فاز اول نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد به یورو میمیلیون  230حدود مبلغ  های گروهاز دیگر بدهی

شرکت انرژی گستر جم )شرکت فرعی توسعه مدیریت  میانمگاوات از محل وجوه ارزی منابع صندوق توسعه ملی  484ظرفیت 

شده عالم امانده بدهی اه به اتمام رسیده و است. هم اکنون دوران احداث نیروگ ردیدهو بانک صادرات ایران منعقد گنیروگاهی ایرسا( 

. بودسال خواهد  6قسط به مدت  12در آن بازپرداخت اقساط  کهباشد میلیون یورو می 311حدود مذکور  توسط بانک به شرکت 

هیأت وزیران  12/3/1394مورخ  51709ت/31108در خصوص چگونگی تسویه اقساط وام ارزی فوق و نرخ تسعیر آن مصوبه شماره  

 به شرح زیر قابل توجه می باشد: 
 

کنندگان بخش غیر دولتی برق و وزارت نیرو و شرکت های تابعه و همچنین در مواردی که قرارداد خرید برق بین تولید"

بنادر  قراردادهای بخش غیر دولتی با وزارت راه و شهرسازی و شرکت های تابعه در طرح های حمل و نقل از قبیل توسعه ریلی،

و فرودگاه ها به صورت ریالی منعقد گردد، به منظور بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی بخش غیر دولتی از منابع صندوق 

توسعه ملی، بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مؤظف است بر اساس درخواست بانک عامل طرف قرارداد با صندوق یاد شده، 

کور، شرایط الزم برای تبدیل ریال به ارز با نرخ رسمی )مبادله ای( مورد معامله را طبق جدول بازپرداخت ارزی تسهیالت مذ

 ."فراهم نموده و پس از دریافت مبلغ ریالی هر قسط، معادل ارزی آن را به حساب صندوق توسعه ملی نزد خود منظور نماید
 

ازمان حسابرسی صورت های مالی شرکت انرژی گستر س 02/03/1401مورخ  12320/1401بر اساس نامه شماره الزم به ذکر است      

تعدیل گردیده که نهایتًا منجر به شناسایی سود در شرکت انرژی گستر  )مبادله ای( ارز با نرخ رسمی 1400لغایت  1397جم از سال 

   جم شده است.

گستر جم  یشرکت انرژ( 12/03/139مورخ   5179ت/31108)مصوبه  فوق الذکر  یاز اجرا یپس از استنکاف بانک مرکزاز طرفی 

بر  یمبن               فوق الذکرمصوبه  یبه اجرا یبر الزام بانک مرکز یمبن یدادخواست روین یگذار هیشرکت سرما یفرع یاز شرکتها

گستر جم از محل صندوق  یشرکت انرژ یافتیدر  التیتسه هیجهت تسو یبه ارز با نرخ رسم الیر لیتبد یفراهم نمودن شراط الزم برا

 یبانک مرکز تیبه محکوم یرا وانی، د یعدالت ادار وانیمطرح که پس از ارجاع پرونده به شعبه سوم د یبانک مرکز هیعل یتوسعه مل

 31/05/1401 تاریخ ارجاع که در وانینظر د دیتجد 5پرونده به شعبه  یمصوبه فوق صادر نمود پس از اعتراض بانک مرکز یبه اجرا

 .افتی تیقطع یدادنامه بدو بیترت نیرا رد نمود و بد یاعتراض بانک مرکز وانینظر د دیشعبه تجد
 

  برق حرارتی و  نیرویمیلیون ریال از شرکت مادر تخصصی  8.508.115در حال حاضر شرکت انرژی گستر جم حدود                              

میلیون ریال از شرکت مدیریت شبکه برق ایران مطالبات سنواتی دارد که برنامه وصول این مطالبات با راهکارهای  3.356.707مبلغ 

 موجود در دستور کار فوری شرکت قرار گرفته است. 
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 حجم تخفیفاتو های فروش روش، تغییر در الگوهای خرید مشتریان

باشد در شود و خرید آن بصورت انحصاری در اختیار دولت میاستراتژیک محسوب میاز آنجایی که برق در کشور ایران کاالیی 

گذاری نیرو هم اکنون فروش برق به دو روش فروش سنتی )فروش به نهاد دولتی( و فروش در بورس شرکتهای زیرمجموعه سرمایه

فروش خود را از طریق قراردادهای دوجانبه در صورت موافقت نهادهای ذیربط شرکت درصدد است تا این  پذیرد. لیکنانرژی صورت می

برداری و فروش این روش با توجه به حذف انحصار خرید از سوی دولت، به تولیدکنندگان امکان بهرهنیز انجام دهد به این معنا که 

البته این امر نیازمند تدوین و تصویب  خواهد شد. خالی بودن بخشی از ظرفیت نیز مرتفع ینگراندهد و تمامی ظرفیت تولید را می

 باشد که تاکنون نهایی نشده است.قوانین و مقررات خاص به خود می
 

 اندازهاچشمنتایج عملیات و  بخش چهارم : 
 

 )رشد یا تغییر( شرکت در سال جاری پیشرفت 

 نسبت   31/06/1401 ماهه منتهی به ششدوره  درهای بورسی با توجه به شرایط بازار سرمایه سود حاصل از خرید و فروش سهام شرکت

 به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

  و پیرو  "بازار برق قیمت ابالغ سقف"با موضوع  21/06/1401مورخ  100/20/37003/1401ابالغیه وزیر محترم نیرو به شماره عطف به

 642از  تولیدی سقف نرخ فروش هر کیلو وات ساعت انرژی)امور عملیات بازار برق ( وزارت نیرو  22/06/1401مورخ  1690شماره  نامه 

نسبت به قبل برق ایران ت مدیریت شبکه کدرصدی سقف نرخ فروش انرژی به شر25که معادل رشدریال افزایش یافته است  803ریال به 

 است.اجرایی گشته  23/06/1401این افزایش نرخ از تاریخ است و 
 

 همیت در خصوص سودهای تقسیمیا اطالعات با هر گونه

 31/06/1396 29/12/1396 29/12/1397 29/12/1398 30/12/1399 29/12/1400 شرح

 288 95 134 67  385 37 سود واقعی هر سهم )ریال(

 250 63 125 35 40 50 سود نقدی هر سهم )ریال(

 400 3،200 7،000 9،350 10،500 10.500 سرمایه )میلیارد ریال(

 

 در چند سال آینده شرکت یتاز وضع یریتصو

 

  
 توضیحات سال

 شمال و جنوب  انرژی نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعهبخش گازی برداری از بهره 1401

 راه اندازی مزرعه ارز دیجیتال در شرکت صادرات نیرو خلیج فارس کیش 1401

 کیش در زمینه بازرگانی لوازم یدکی نیروگاه هاگسترش فعالیت شرکت صادرات نیرو خلیج فارس  1401

 سرمایه گذاری در زمینه مسکن 1401

 برداری از سیکل کامل نیروگاه آریان زنجان شرکت توسعه انرژی شمال و جنوببهره 1402

 GISسرمایه گذاری در پست های  1402
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 شدهبرای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم های عملکردمعیارها و شاخصمهمترین بخش پنجم : 
 

گیری ها و معیارهای عملکرد خود را بطور مستمر پایش و اندازهگذاری نیرو با توجه به اهداف کالن و عملیاتی خود، شاخصشرکت سرمایه

 باشند:ها و معیارها به شرح زیر میکند. این شاخصمی

 

  

 

 

 های استفاده شده، به همراه دالیل تغییرات؛نتایج شاخصتوضیح تغییرات مهم در 
 

 اصلی  تغییر سود خالص شرکت 

 

 درآمد های ناشی از سود سهام شرکت های فرعی در پایان سال صورت خواهد پذیرفت. ،با عنایت به ماهیت شرکت اصلی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منظر مالی

افزایش ثروت سهامدران افزایش سود خالص شرکت

کاهش معوقات

کاهش بدهی ها

میزان وصول مطالبات جاری و سنواتی
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 گذشتهسال کوتاه مدت شرکت نسبت به  یها یگذار یهکاهش ارزش سرما یا یشافزا

 

 صنعت

 29/12/1400سال مالی منتهی به  31/06/1401ماهه  منتهی به 6دوره 

 میلیون ریال -ارقام میلیون ریال -ارقام

 ارزش بازار بهای تمام شده

افزایش )کاهش( 

ارزش بازار نسبت 

 به بهای تمام شده

 ارزش بازار بهای تمام شده

افزایش )کاهش( 

ارزش بازار نسبت 

 تمام شدهبه بهای 

 (155،720) 163،403 319،123 (165،297) 127،053 292،350 فرآورده های نفتی

 (13،142) 512،457 525،599 (88،347) 372،303 460،650 فلزات اساسی

 154،844 391،863 237،019 162،655 373،229 210،574 شیمیایی

 (92،124) 62،334 154،458 (105،244) 46،312 151،556 استخراج کانه های فلزی

 0 0 0 0 0 0 چندرشته ای صنعتی

 (83،472) 168،447 251،919 (67،457) 97،263 164،720 بانکها و موسسات اعتباری

 (48،103) 151،571 199،674 (37،754) 162،061 199،815 قند و شکر

 (10،041) 8،874 18،915 (8،831) 22،931 31،762 سرمایه گذاریها

 (10،823) 16،965 27،788 173 210 37 فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط

 0 0 0 0 0 0 ماشین آالت و تجهیزات

 372 113،359 112،987 196 2،165 1،969 صندوق سرمایه گذاری قابل معامله

 0 0 0 12935 124681 111746 انبوه سازی امالک و مستقالت

 0 0 0 181 6126 5945 واسطه گریهای مالی و پولی

 (146،223) 49،114 195،337 (147،797) 47،540 195،337 محصوالت فلزی

 (404،432) 1،638،387 2،042،819 (444،587) 1،381،874 1،826،461 جمع
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