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 : شرکت مپنا کیت آستان قدس در ل: وضعیت ماالف

از سهام شرکت صنایع آب و  %49.9از سهام شرکت مهاب قدس بوده، شرکت مهاب قدس مالک  %26آستان قدس رضوی مالک 

 باشد. می از سهام شرکت مپنا %48صبا مالک  برق صبا بوده و شرکت صنایع آب و برق

 

 

 

 

 

 

معرفی شده و  ها به عنوان یک استراتژی بسیار مطلوبگذاری ایجاد ساختار مالکیت هرمی در هلدینگسرمایه راتژیبه لحاظ است

را مدیریت  کت استراتژیک مپنااز سهام شر %48مشخصا آستان قدس رضوی گردد. بر اساس این استراتژی، میهمواره پیشنهاد 

گذاری می باشد. بدین ترتیب ساختار ایجاد شده بسیار مطلوب به لحاظ سرمایه %6آورده مستقیم آستان فقط کند در حالی که می

  باشد.یم

به  یآستان قدس رضو تیسبز رنگ نشان از مالک یهادرصدباشد. )به عبارت دیگر نقشه مالکیت آستان قدس به شرح ذیل می

 دارد . میمستق ریو غ میصورت مستق
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 محرمانه



  گروه مپنا: مالی ضعیت وبررسی : ب

 سی وضعیت بازده سهام شرکت مپنا : برر 

 بازده نماد مپنا صنعت رابورسف اوراق بهاداربورس 

 هفته ۱ ٪  .  ٪  .  ٪  .۳ ٪  . 

 ماه ۱ ٪  .   ٪  .   ٪  .   ٪  .  

 ماه ۳ ۳٪ .   ۵۵٪.   ٪  .   ٪  .  

 ماه ۶ ٪ ۳.  ٪ ۳.  ۵۵٪.  ۳٪ .۵

 سال ۱ ٪  . - ۳.۳۵٪- ۵٪ .   ٪ ۵.۵ 

 سال ۳ ٪  . ۳۵ ٪  .  ۳ ٪  . ۳  ٪  .۳  

 در بازار بورس بررسی و مقایسه ضرایب شرکت: 

 ضریب نماد نعتص بورس 

 P/E قیمت به سود محقق شده  ۳.۳    .     . 

 P/S قیمت به فروش  ۵.    .    . 

 P/S M قیمت به فروش ماهانه - - -

 P/B قیمت به ارزش دفتری   .    .۵   . 

 P/FCFF قیمت به جریانات نقد آزاد شرکت ۳ .     .     .۳ 

 P/FCFE قیمت به جریانات نقد آزاد سهامداران  ۳.     ۵۵.۳  ۳.۵ 

 EV/EBIT ارزش شرکت به سود قبل از بهره و مالیات   .     .   ۵ . 

  ساالنه:رکت سه ماه و نرخ رشد درآمد شبررسی و مقایسه 

 نرخ رشد

 نرخ رشد درآمد فصل به فصل قبل -٪ .  

 نرخ رشد درآمد فصل به فصل مشابه ٪ .  

 نرخ رشد درآمد سال به سال قبل ۵.۳٪  

 نرخ رشد سود عملیاتی فصل به فصل قبل -٪ .۵ 

 نرخ رشد سود عملیاتی سال به سال قبل ٪ .  

 نرخ رشد سود خالص فصل به فصل قبل -۵.۳٪ 

 ضرایب سال به سال قبل ۳٪. 

شود نرخ رشد درآمد فصلی در این شرکت منفی بوده و کاهشی است. اما نرخ رشد درآمد شرکت همانطور که مالحظه می* 

 منفیمنجر به رشدی بوده که این خود نشانگر هزینه های باالی شرکت از قبیل هزینه های عملیاتی و هزینه مالی می باشد. که 

 شده است. نسب به سال قبل رخ رشد سود شرکت درصدی ن 85شدن 



 های مالی : بررسی و مقایسه سه ساله صورت ها و نسبت 

 ارقام به میلیون ریال

 صورت وضعیت مالی

 1400/01منتهی به  1399/01منتهی به  1398/01منتهی به  شرح

 دارایی ها

 دارایی غیرجاری

 179,656,169 127,648,521 81,596,021 دارایی های ثابت مشهود

 455,857 123,128 143,457 سرقفلی

 1,943,839 1,511,355 1,177,474 دارایی های نامشهود

 4,018,593 2,354,019 1,720,948 سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته 

 19,762,156 27,609,695 27,182,668 سایر سرمایه گذاری های بلند مدت 

 170,117,015 93,385,451 64,562,934 دریافتنی های بلند مدت 

 6,444,887 9,078,558 3,864,449 سایر دارایی ها 

 382,398,516 261,710,727 180,247,951 جمع دارایی های غیر جاری 

 دارایی های جاری 

 109,744,115 70,229,099 47,644,349 پیش پرداخت ها 

 91,475,648 53,399,744 48,035,676 موجودی مواد و کاال 

 920,818,754 420,775,243 234,804,181 دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها 

 121,618,046 55,153,993 55,239,723 مبلغ قابل بازیافت پیمان ها 

 8,288,489 2,875,082 1,899,510 سرمایه گذاری های کوتاه مدت 

 89,497,278 57,685,705 48,594,867 موجودی نقد 

 1,341,442,330 660,118,866 436,218,306 های جاری  جمع دارایی

 1,723,840,846 921,829,593 616,466,257 جمع دارایی ها 

 حقوق مالکانه و بدهی ها 

 حقوق مالکانه

 40,000,000 27,000,000 27,000,000 سرمایه 

 802,886 585,399 482,251 صرف سهام خزانه 

 5,853,399 4,513,166 3,346,732 اندوخته قانونی 

 8,912,105 6,729,075 6,530,075 سایر اندوخته ها 

 295,923,644 155,554,724 89,786,112 تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی 

 430,047,415 220,856,188 144,248,065 سود انباشته 

 3,524,875- 3,014,307- 2,962,654- سهام خزانه 

 778,014,574 412,224,245 268,430,581 الکان شرکت اصلی حقوق مالکانه قابل انتساب به م

 10,451,742 7,218,673 5,970,489 منافع فاقد حق کنترل 



 788,466,316 419,442,918 274,401,070 جمع حقوق مالکانه 

 بدهی ها 

 بدهی های غیر جاری 

 42,043,076 35,468,294 23,185,338 پرداختنی های بلند مدت 

 36,155,892 17,051,103 12,108,735 مالی بلند مدت  تسهیالت

 7,980,122 5,199,563 3,541,355 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 86,179,090 57,718,960 38,835,428 جمع بدهی های غیر جاری 

 بدهی های جاری 

 390,971,863 198,995,323 126,709,622 پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها 

 17,478,532 13,764,901 8,989,558 مالیات پرداختنی 

 11,662,275 10,329,849 8,495,936 سود سهام پرداختنی 

 143,354,666 87,940,726 56,960,106 تسهیالت مالی 

 55,723,489 43,748,025 33,732,670 ذخایر 

 230,004,615 89,888,891 68,341,867 پیش دریافت ها 

 849,195,440 444,667,715 303,229,759 ی های جاری جمع بده

 935,374,530 502,386,675 342,065,187 جمع بدهی ها 

 1,723,840,846 921,829,593 616,466,257 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها 

 

 صورت سود و زیان

 1400/01منتهی به  1399/01منتهی به  1398/01منتهی به  شرح

 326,871,460 141,332,161 118,260,263 ی درآمد های عملیات

 3,314,461- 0 0 کاهش درآمد شناسایی شده قبلی 

 138,773,969- 77,211,393- 54,291,354- بهای تمام شده درآمد های عملیاتی 

 184,783,030 64,120,768 63,968,909 سود ناخالص 

 13,454,040- 9,048,448- 6,339,979- هزینه های فروش اداری و عمومی

 288,337,050 71,330,168 25,399,502 سایر درآمد ها 

 160,411,792- 31,683,289- 19,359,024- سایر هزینه ها 

 299,254,248 94,719,199 63,669,408 سود عملیاتی 

 14,058,420- 11,429,581- 10,247,615- هزینه های مالی 

 45,092,802- 3,801,839 2,909,456 سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی 

سود قبل از احتساب سهم گروه از سود 

 شرکت های وابسته 
56,331,249 87,091,457 240,103,026 

 2,710,591 610,335 1,217,437 سهم گروه از سود شرکت های وابسته 



 242,813,617 87,701,792 57,548,686 سود قبل از مالیات 

 هزینه مالیات بر درآمد:

 8,609,301- 5,022,392- 2,954,165- سال جاری

 2,707,340- 656,640- 656,478- سال های قبل 

 231,496,976 82,022,760 53,938,043 سود خالص 

 قابل انتساب به:

 229,282,470 81,009,416 53,313,453 مالکان اصلی شرکت 

 2,214,506 1,013,344 624,590 منافع فاقد حق کنترل 

  53,938,043 82,022,760 231,496,976 

 سود پایه هر سهم:

 7,675 2,423 2,452 عملیاتی 

 1,232- 146- 232- غیر عملیاتی

 6,443 2,277 2,220 سود پایه هر سهم 

 

 های مالیبررسی و تحلیل نسبت : 

  صورت هالی مالی تلفیقی

 حسابرسی شده تجدید ارائه شده

 سال مالی 

 1400/01/31 1399/01/31 1398/01/31 ینسبت های سود آور

 15.26 29.47 32.68 حاشیه سود خالص

 16.66 29.47 32.68 حاشیه سود ناخالص

 25.09 35.06 44.35 حاشیه سود عملیاتی

 41.63 35.68 26.78 حاشیه سود ناویژه

 ROA 5.36 4.81 3.1ها بازده دارایی

 ROE 32.12 27.37 23.54بازدهی سرمایه 

 های نقدینگینسبت 

 0.86 0.9 0.88 نسبت جاری

 0.04 0.01 0.02 نسبت نقدینگی

 76.426.233- 29.472.411- 28.112.492- سرمایه در گردش خالص

 نسبت های فعالیت)کارایی(

 1.088.87 1.168.53 1.036.84 دوره وصول مطالبات

 0.2 0.16 0.16 هاگردش مجموع دارایی



 ری(نسبت های اهرمی)سرمایه گذا

 0.87 0.82 0.83 نسبت بدهی

 6.6 4.69 4.99 نسبت بدهی به ارزش ویژه

 0.62 0.5 0.03 نسبت دارایی ثابت به ارزش ویژه

 8.63 2.29 0.14 نسبت پوشش بدهی

 5.68- 2.88- 9.16- نسبت پوشش بهره

 14.97 25.42 9.83 های مالی به سود خالصهزینه

 9.11 21.37 7.25 های مالی به سود عملیاتیهزینه

 32، 1398به طوری که در سال مالی  ،باشدمید خالص تلفیقی شرکت نزولی شود حاشیه سوهمانطور که مالحظه می 

 .!!کمترهم سود بانکی  رسیده است. یعنی ازدر صد  15به  1400بوده و در سال مالی درصد 

 ند. کاهشی بوده ااشیه سود عملیاتی و سود ناخص نیز ح  

 ایه یا همان بازدهی سرمROE   درصد می باشد که باز هم مساوی نرخ صندوق های درآمد ثابت در 23شرکت در حدود

  باشد.میمی باشد که این نیز یکی از مشکالت شرکت بوده و محل بحث سرمایه بازار 

 .درخصوص سرمایه در گردش خالص شرکت که منفی می باشد بیان گر کمبود نقدینگی شرکت می باشد 

 روز یا  1000گردش وصول مطالبات می باشد که باید گفت بیش از  تها در این شرکت نسبتی از مهمترین نسبشاید یک

 سال می باشد. 2.5به عبارتی بیش از 

 های هزینه یانگر باال بودهدرصد می باشد که این خود ب15بدهی شرکت  هزینه های مالی به سود خالص  تدر خصوص نسب

 .گرددنا متحمل میگروه مپ در شرکت می باشد کهمالی 

 یم.وضعیت بد دریافت مطالبات می باش، شاهد ، مطابق جدول زیررابطه با حساب های دریافتنی در  

 1400 1399 1398 شرح

 920.818.754 420.775.243 234.804.181 دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

  تریان در بخش اقساط نرخ بانکی لحاظ گردیده و مش ،شودن بسته مییی که با مشتریاهادر خصوص مطالبات و قراردادالبته

سیار سنگینی در . اما کمبود نقدینگی شرکت باعث گردیده که شرکت متحمل هزینه مالی بملزم به پرداخت آن می باشد

 گردد. سال بشرح جدول ذیر

 1400 1399 1398 شرح

 14.058.420- 11.429.581- -10،247،615 یمال یها نهیهز

 



 سرمایه گذاری های انجام شده : بررسی :  ج

 نام شرکت
درصد 

 مالکیت
 بهای تمام شده

 29/12/1399 منتهی بهسال  31/06/1400 ماهه منتهی به 6دوره 

 شرکت خالصسود 
بازده سرمایه 

 گذاری ساالنه
 شرکت خالصسود 

بازده سرمایه 

 گذاری ساالنه

 %108 13,850,182  ندارد 9,348,418 %73 مجتمع آلومینیوم المهدی

 %332 5,991,620 %34- 606,348- 1,785,074 %99 مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا

 %896 21,566,304  ندارد 1,660,899 %69 تولید برق پره سر مپنا

توسعه انرژی خاورمیانه نور کیش)سهامی 
 خاص(

 %0 ندارد  ندارد 1,580,044 99%

سیکل ترکیبی احداث وتوسعه نیروگاههای 
 مبنا توسعه

 %0 ندارد  ندارد 1,000,000 99%

 %24 232,708 %15- 146,108- 941,260 %97 مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا)پارس(

 %0 ندارد  ندارد 931,359 %100 مپنا بین الملل

 %0 ندارد  ندارد 736,915 %72 مهندسی و ساخت پره توربین پن پرتو

 %105 986,858 %4- 33,720- 582,412 %62 امهندسی و ساخت بویلر مین

 %146 732,291 %459 2,295,304 500,000 %100 مهندسی و ساخت لکوموتیو مپنا

 %34494 134,525 %19099 74,486 390 %100 مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا

 %103539 430,291 %35527 147,643 320 %77 مهندسی موادکاران جاهد نوآور

 %82591 262,554  ندارد 302 %95 رانموننکوای

 %0 ندارد  ندارد 609,999 %100 3اهداف و توسعه پروژه های ویزه مپناتوسعه

 %63787 291,252 %41750 190,633 242 %53 نیر پارس

 %141177 423,531  ندارد 192 %64 ساخت تجهیزات سپاهان

دندار  ندارد 146 %100 سرمایه گذاری کارکنان گروه مپنا  0% 

 %6 63,360 %3 29,479 1,098,000 %98 احداث و توسعه ریلی مپنا

 %38947 50,402  ندارد 66 %51 مشاوران انرژی تهران

 %633486 373,757 %1642466 969,055 59 %100 بهره برداری تعمیراتی مینا

 %0 2,933  ندارد 20,411,688 %100 گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا

 %8 62,553 %8 62,553 790,939 %96 رونصب نی

 %0 منتشر نشده  اطالعاتی وجود ندارد 6 %48 مشارکتی ریلی مپنا فوله پارس

 %14164600- 141,646-  121,651- 1 %100 توسعه ناوگان ریلی مپنا

 %2488 12,438  ندارد 500 %100 توسعه نفت و گاز مپنا

 %29125 291,252 %19063 190,633 390 %39 نمهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربی

شرکت تعمیرات و توسعه بهره برداری ریلی 
 مپنا

 %574369 1,148,737  ندارد 180 900%

 %10 52,323 %12 59,234 500,098 %99 احداث و توسعه نیروگاههای مپنا توسعه یك

 %1704700 170,470 %1327590 132,759 70 %700 توسعه بهداشت و سالمت مپنا تبسم

 %4069- 411- %1356- 137- 10 %99 شرکت مشاوره مدیریت مپنا

   ندارد  ندارد 14 %0 تولید برق عسلویه مپنا

 %1 1,642  ندارد 1,407,237 %700 برق راشد تربت حیدریه

 %745 586,262  ندارد 550,498 %700 صنایع فن آوری نور ساخت اترک

 %4- 411-  ندارد 9,970 %100 توسعه نوین آب مپنا

 

 



 ها : تحلیل سرمایه گذارید: 

توسعه با شتاب قابل توجهی اتفاق افتاده است. مجموعه مپنا به عنوان یک کل واحد تمامی سرمایه گذاری ها را به در گروه مپنا 

نا در طی سالیان سال، های جدید انجام و ثبت نموده است. لذا سود شرکت مپقیمت بهای تمام شده در ساخت نیروگاه ها و شرکت 

های جدید. و نهایتا این شرکت ها و نیروگاه ها تحت عنوان علدینگ نیروگاهی ایرانیان مپنا تبدیل شده است به نیروگاه و شرکت

 آوری شده اند. جمع

 :هلدینگ نیروگاهی ایرانیان مپنا هـ: 

د، شامل صنعت برق، حمل و نقل ریلی و نفت و گاز گروه مپنا به عنوان موتور محرک صنعت کشور در حوزه های کسب و کار خو

در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عمل نموده است و با تاکید بر توسعه کسب و کارها، حداکثرسازی استفاده از توانمندی 

 های داخلی و کاهش هزینه ها گام های موثری در جهت رشد و افزایش سودآوری در برداشته است. 

تاکید بر اصالح ساختار مالی و تمرکز بیشتر بر فعالیت های نیروگاهی به تاسیس شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان  گروه مپنا با

 مپنا اقدام کرده است. هدف از تاسیس این شرکت تخصصی سازی فعالیت شرکت های گروه مپنا می باشد. 

 14005921810و شناسه ملی  493518تحت شماره ثبت  25/03/1395شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا )سهامی عام( در 

در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت 

هیئت مدیره سازمان  08/07/1392قانون بازار اوراق بهادار و مصوبه مورخ  27ماده  4گروه مپنا می باشد. این شرکت به موجب بند 

میلیارد ریال باشد از ثبت نزد سازمان  50شرکت های سهامی عامی که جمع حقوق صاحبان آن ها مساوی یا کم تر از »مبنی بر این که 

از ثبت نزد سازمان معاف شد. پس از نقل و انتقال سهام شرکت های مدنظر و رسیدن سرمایه به  26/11/1394در تاریخ « معاف است

میلیون ریال را انجام  20.000.000زان مشمول نهاد مالی )حداقل یکصد میلیارد ریال است که این شرکت افزایش سرمایه به مبلغ می

شرکت توانست موافقت اصولی تبدیل شرکت از شرکت سهامی عام به هلدینگ سهامی  06/10/1399داد( این شرکت در تاریخ 

شرکت نیروگاهی به شرح زیر  8دریافت کند. گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنا شامل عام را از سازمان بورس و اوراق بهادار 

 می باشد: 

 شرکت تولید آب و برق قشم مپنا )سهامی خاص(  (1

 شرکت تولید انرژی های تجدید پذیر )سهامی خاص( (2

 شرکت تولید برق توس مپنا )سهامی خاص( (3

 شرکت تولید برق سنندج مپنا )سهامی عام( (4

 شرکت تولید برق عسلویه مپنا )سهامی عام( (5

 شرکت تولید برق غرب کارون مپنا )سهامی خاص( (6

 شرکت تولید برق گناوه مپنا )سهامی خاص( (7

 صندوق سرمایه گذاری پروژه آرمان پرند مپنا )شرکت تولید برق پرند مپنا )سهامی خاص(( (8

 1399یلیون ریال عملی شد. در سال م 20.696.448مپنا و به مبلغ  انتقال شرکت های مذکور به ارزش دفتری ثبت شده در دفاتر گروه

افزایش سرمایه از محل این مطالبه و آورده نقدی سهامداران مورد تصویب مجمع شرکت قرار گرفت  19/05/1399در مجمع مورخ 



به ثبت رسید.  28/08/1399ریخ میلیون ریال در تا 20.000.000و پس از طی شدن مراحل قانونی افزایش سرمایه، سرمایه شرکت به 

با ثبت افزایش سرمایه اقدامات الزم جهت ثبت شرکت به عنوان نهاد مالی نزد سازمان بورس و اوراق بهادار دنبال شد که در تاریخ 

از سوی سازمان « شرکت مادر )هلدینگ(»موافقت اصولی تبدیل شرکت به نهاد مالی  76239/122طی نامه شماره  06/10/1399

 .س و اوراق بهادار اعالم شدبور

 : ایران و جهان در برق صنعت تاریخچه: و

 تجاری برق صنعت ایجاد راه در اساسی گامی اختراع، این. شد اختراع گرام ماشین( شمسی هجری1250) میالدی 1871 سال در

 برقی انرژی به( آورد دست به یکیمکان کار آن از بتوان که دیگری انرژی نوع هر و) مکانیکی انرژی تبدیل آن از پس زیرا بود

 تجاری برق مؤسسه نخستین ادیسون توماس( شمسی هجری1261میالدی ) 1882 سال در آن، از پس سال یازده. گردید ممکن

 برق مؤسسه از بعد سال سه ایران، در برق مولد اولین. کرد افتتاح نیویورک هایخیابان از یکی در روشنایی تأمین برای را خود

 .کرد کار به شروع ادیسون توماس

 نصب » مشهد خیابان باال «در و خریداری کشور از خارج از ولت 110 اسبی 12 برق موتور یک شمسی هجری 1279 سال در

 کشور در برق کارخانه یک تأسیس مجوز اولین اما. گیرد قرار استفاده مورد)ع( رضا امام حضرت مطهر حرم روشنایی برای تا شد

 عمومی برق کارخانه اولین تأسیس به اقدام الضرب امین ج. حاشد داده الضرب امین آقا حسین حاج نام به یرانیا بازرگان یک به

 در. شدند برق دارای تهران عمده خیابان چند بعد به زمان این از. بود برق فاقد شمسی هجری 1283 سال تا تهران. کرد تهران در

 این به و داشت برعهده را معابر روشنایی به مربوط تأسیسات نگهداری و تعمیر ب،نص تهیه، مسئولیت تهران شهرداری هنگام این

 ایجادشد.« اداره روشنایی» نام به واحدی تهران شهرداری در منظور

 سازمان و کشور وزارت طریق از کالن تصمیمات و نداشت وجود واحدی سازمان کشور برق مدیریت برای 1341 سال تا واقع در

 .شدمی اعمال و ابالغ شهرستانها در برق متولی دولتی یا خصوصی مؤسسات و شهرداریها به هبودج و برنامه

 سوم برنامه در آبی هاینیروگاه ایجاد بخصوص و ایمنطقه محدود وضعیت از برق مصرف و تولید شدن خارج و تقاضا افزایش با

 این توسعه برای مستقلی سازمان ایجاد و یافت بیشتری یتاهم برق صنعت شد، گذاشته اجرا به 1341 مهرماه از که کشور عمرانی

 ایجاد فکر برق صنعت سریع توسعه .شد تأسیس ایران برق سازمان 1341 ماه دی در منظور این به .شد داده تشخیص الزم صنعت

 تأسیس برق و آب ارتوز 1342 اسفند 22 در اساس همین بر و کرد ایجاد را کشور نیاز مورد برق و آب تأمین برای وزراتخانهای

 2 ماده براساس همینطور. رسید سنا و ملی شورای مجلسین تصویب به غیردولتی برق مؤسسات توسعه قانون 1344 تیرماه در .شد

 از پیروی به الزام بدون برق، تأمین نظر از را کشور تا شد داده اجازه برق و آب وزارت به 1346 سال در ایران برق سازمان قانون

 .کند اقدام ایمنطقه برق شرکتهای تأسیس به نسبت تدریج به و تقسیم مناطقی به کشوری تقسیمات

 با 1353 بهمن 28 در. شد تشکیل برق فروشی عمده و انتقال تولید، تأسیسات توسعه مسئولیت با توانیر شرکت نیز 1348 سال در

 نیرو وزارت به وزارت این برق و آب وزارت به ورکش سطح در انرژی فعالیت کردن هماهنگ و جامع ریزی برنامه کردن محول

 شرایط با و اسالمی انقالب پیروزی از پس. شد ایجاد توانیر شرکت اساسنامه در تغییراتی بعد سال و سال همان در و یافت نام تغییر

 سرانجام و یافت ایویژه اهمیت برق صنعت ساختار در تغییرات مسأله شد ایجاد کمی و کیفی نظر از برق صنعت در که جدیدی



 هایمأموریت و وظایف و تبدیل)توانیر(  ایران برق نیروی انتقال و تولید مدیریت سازمان به 1374 سال ماه مهر در توانیر شرکت

 .شد داده برق امور معاونت به سازمان این مدیرعامل پست و محول سازمان این به نیرو وزارت برق امور معاونت

 و کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان تأیید و نیرو وزارت پیشنهاد به بنا وزیران هیأت 27/09/1381باالخره در جلسه مورخ 

 تولید، مدیریت تخصصی مادر شرکت نام به آن اساسنامه و ایجاد تغییراتی توانیر شرکت ساختار در دارائیو  اقتصادی امور وزارت

 .رسید تصویب به)توانیر(  ایران برق توزیع و انتقال

 الملل: بین منظر از برق صنعت بررسی

 سیاستگذاران و تحلیلگران آن، از حاصله مثبت نتایج و گاز و مخابرات هواپیمایی، راهآهن، چون صنایعی در ساختار تجدید روند

 هسازیذخیر امکان عدم چون ذاتی تفاوتهای گرچه .نمود ترغیب آمده دست به تجارب از استفاده اندیشه به را برق صنعت عرصه

 وابستگی )تقاضا نبودن دار کشش( قیمت، به تقاضا پاسخگویی عدم تقاضا، و عرضه بین تعادل برقراری لزوم زیاد، ابعاد در انرژی

 بررسی لیکن .مینمود متمایز دیگران از را برق صنعت شبکه، نقاط سایر به محل یک از خطا گسترش و سیستم یکپارچگی و

 امکانپذیر صنعت این در ساختار تجدید که داد نشان برق صنعت در بهرهوری و رقابت افزایش زمینه در شده انجام فعالیتهای

 بر حاکم قوانین ساختار اصالح جهت در فراوانی تالشهای جهان، سراسر در 1990 دهه طول در بهویژه گذشته دهه دو در .میباشد

 اداره قطبی تک بهصورت آنها الکتریکی انرژی بازار ساختار که کشورهایی .گرفت انجام تولید بخش در بهویژه برق صنعت

 مشارکت رقابتی، بازار ایجاد با تا برآمدند درصدد داشت قرار دولت به وابسته نهادی برعهده برق انرژی تأمین مسئولیت یا و میشد

 از عاری و ایمن هبرداریبهر جهت رقابتی بازارهای ایجاد با .برساند حداکثر به انرژی نوع این تولید در را مختلف شرکتهای

 .شدمی دیده ضروری شبکه بهرهبردار عنوان به مستقل نهادی تأسیس سیستم، این از تبعیض هرگونه

 .میرود شمار به حیاتی و مهم بسیار کشورها تمامی برای باال، افزوده ارزش ایجاد با صنایع معدود از یکی عنوان به برق صنعت

 صنعتگران را آن گزاف بهای و کند وارد کشورها اقتصاد کل به جبرانناپذیری خسارت ندمیتوا دلیل هر به صنعت این تضعیف

 حوزه این در اصالحاتی بعد به 1990 سال از اما بود دولتها انحصار در 1980 سال تا جهان کشورهای بیشتر در برق .پردازندمی

 .است داشته وجود مسیر این در هاییشکست و هاموفقیت البته .گرفت شکل سازیخصوصی جدید تفکر و شد آغاز

 برق: نیروی تولید

 به را ...بادو حرکت خورشید، زمین، اعماق بخار و آب سدها، پشت آب فسیلی، سوختهای از حاصل انرژی برق، نیروگاههای

 منابع از فادهاست میزان افزایش همواره جهان، در فسیلی انرژی منابع محدودیت به باتوجه .کنندمی تبدیل الکتریکی انرژی

 اهمیت محیطی، زیست هایآالینده از حاصل مشکالت طرفی از .میباشد برق صنعت صاحبنظران و متخصصان مدنظر تجدیدپذیر

 در فناوری و علمی آوردهایدست آخرین از شودمی سعی راه، این در .کندمی دوچندان را فسیلی هایسوخت از استفاده کاهش

 .شود استفاده برق صنعت

 :باشدمی کشور برق صنعت مدیران و دستاندرکاران توجه مورد زیر خطمشیهای شده، اشاره موارد به توجه با

 برقابی، مانند تجدیدپذیر و نو انرژی نیروگاههای توسط کشور برق تولید ظرفیت افزایش برق، صنعت اهداف راستای در 

  .است مدنظر....  و امواج خورشیدی، بادی،



 قراردارد کار دستور در دارند، کمتری آالیندگی و بیشتر راندمان و پیشرفته فناوری که ترکیبی چرخه هاینیروگاه از استفاده. 

 مدتمیان اهداف جزو زیست محیط از حفاظت و کارایی و وریبهره افزایش برای نقل و حمل صنعت در برق کارگیری به 

 .باشدمی کشور برق صنعت

 تلمبه هاینیروگاه احداث کمباری، ساعات در شبکه تولید ذخیره از استفاده و پذیریفانعطا اطمینان، قابلیت افزایش جهت 

 .قراردارد کاری برنامه در ذخیرهای

 سیلیکون براساس قدرت الکترونیک هایسیستم از مدتکوتاه در  (Post Silicon )استفاده برق، پایش و کنترل برای 

 . شودمی

 مناسب آینده رقابتی بازار برای که شبکه جدید معماری قالب در محلی ذخیرهسازی و غیرمتمرکز تولیدات سازییکپارچه 

 .است نظر مد باشد،

 و برق همزمان تولید افزایش ( حرارتCHP )پراکنده تولید توسعه همچنین و سوخت وریبهره افزایش هدف با (DGتا ) 

 .باشدمی نظر مد عتوزی شبکه تلفات کاهش و محلی مصرف تأمین هدف با مگاوات 3000 سطح

 کشور برق صنعت توسعه کوتاهمدت اهداف از توسعه درحال کشورهای با همسو زیست محیط حفاظت مسایل به توجه بطورکلی

 فسیلی هایانرژی منابع و یابدمی افزایش درصد 60 حدود انرژی جهانی نیاز آینده سال 25 تا کارشناسی هایبررسی طبق. باشدمی

 به کار اجرای و برنامه طرح، ایده، باید هاآوریفن جدیدترین به رویکرد با رو این از. رسدمی اتمام به یالدیم 21 قرن پایان تا

 .شود تولید زیست محیط با سازگار و پایدار مطمئن، صورتبه برق انرژی همواره که شود انجام ایگونه

 :انرژی اقتصاد کلیات

 آن به مربوط مسائل آن، تبع به و دارد هاانسان زندگی کیفیت بهبود در ایویژه یگاهجا انرژی اجتماعی، و اقتصادی نظر نقطه از

 انرژی بنابراین. دارد ...و توسعه حال در یافته، توسعه از اعم مختلف کشورهای توسعه برنامه و هاسیاستگذاری در بسزایی نقش نیز

 تقاضا، عرضه، اقتصادی کالن متغیرهای بین که آنجایی ز. ادارد تاثیر زیست محیط و جامعه اقتصاد، روی بر عمیقی صورتبه

 برآورد ارتباط این کمی مقادیر سنجی، اقتصاد و آماری هایتکنیک از استفاده با دارد وجود ارتباط انرژی متغیرهای سایر و قیمت

 .شودمی

 تجربه حصول، قابل هایگونه انواع علمی، اقتصاد نوین دیدگاه ارائه جهت به انرژی اقتصاد الذکر،فوق اساسی نقش به توجه با

 انواع محرکه موتور امروزه. باشدمی اقتصادی هایتئوری قالب در آن ارائه پی در و قرارداده مطالعه مورد را انرژی مشخص و شده

 سازمان که است بقدری مسئله این اهمیت. باشدمی آن به دسترسی سهولت و انرژی امنیت کشورها، اکثر در اقتصادی هایفعالیت

 .شد تأسیس اعضاء برای انرژی عرضه امنیت تأمین منظور به انرژی، المللیبین آژانس

 گسترش زیربنای بلکه دارد آنها در انرژی تأمین امنیت با مستقیم ارتباط تنها نه توسعه درحال کشورهای انرژی منابع در تنوع

 را تقاضا طرف بلکه عرضه، طرف تنها نه که است چندوجهی ایمقوله واقع در انرژی امنیت. باشدمی نیز پایدار توسعه و آوریفن

 و نو هایانرژی خصوصاً) انرژی تنوع بازارها، ساختار تغییر جمله از جهانی تحوالت. دهدمی قرار خود تاثیر تحت شدت به نیز

 ...و تکنولوژیک تغییرات مصرفی، تأسیسات و کاالها تنوع ،(باشندمی همراه محیطی زیست هایهزینه کمترین با که تجدیدپذیر



 اقتصاد رشته درون در تریتخصصی هایرشته اخیراً که بطوری است، بخشیده توسعه را انرژی اقتصاد مطالعاتی هایزمینه همگی

 .)اندجمله آن از انرژی مدیریت و انرژی حسابرسی( است گرفته شکل انرژی

 و مصرف هم و صادرات جنبه از هم انرژی، اهمیت دلیل به .است انرژی عمده خایرذ دارنده بزرگ کشورهای از یکی نیز ایران

 با بودن همگام منظور به بنابراین .میشود احساس خوبی به زمینه این در توسعه و تحقیق بخش وجود لزوم اقتصادی، توسعه

 یعنی کند، دنبال را مهم این مناسب، هایسیاست و تدابیر اتخاذ با نیز ایران است الزم جهانی، سطح در مطالعاتی و فنی پیشرفتهای

 .دهد انجام را مناسب گذاریسرمایه توسعه و تحقیق امر در

 :برق اقتصاد

 میزان به توجه با که است جایی تا انسان زندگی در برق نقش اهمیت. باشدمی هاانرژی تمیزترین و بهترین از یکی برق انرژی

 آثار لحاظ به. پرداخت کشورها یافتگی توسعه درجه سنجش به توانمی بار منحنی و کینمشتر ترکیب و انرژی شدت آن، مصرف

 برق تولید در گذاریسرمایه به گرایش فسیلی، هایسوخت قیمت رشد روبه افزایش و بودن پذیرپایان به توجه با و محیطی زیست

 خورشیدی، ای،هسته همانند برق تولید منظور به ثبات با ابعیمن یافتن که ایگونه به است، یافته افزایش غیرفسیلی انرژی منابع از

 .است گرفته شتاب افزون روز طور به ...و گرمایی زمین بادی،

. کندمی تضمین را صنعت هر دوام و بقاء هاقیمت دقیق تنظیم و بوده هرصنعت در مالی مدیریت اصلی ارکان از یکی گذاریقیمت

 .باشدمی متفاوت بازار شرایط به توجه با هیبنگا هر در گذاریقیمت هایروش

 کشور نقاط کلیه در را رسانیبرق وظیفه و بوده غیرانتفاعی تولیدی بنگاه یک مادر، و عظیم صنعت یک عنوان به برق صنعت

 و ساخت دوره طول حداقل اینکه و اجتماعی و اقتصادی هایفعالیت در برق کاالی نقش و اهمیت به توجه با لذا. دارد برعهده

 به پاسخگویی و فعلی متقاضیان برای برق خدمات بهینه ارائه و تداوم جهت باشد، می سال 5 الی 3 برق نیروگاه یک برداریبهره

 دیدگاه از. باشدمی پویا و منسجم گذاریسرمایه نیازمند برق صنعت آتی، هایسال در جدید متقاضیان و آنها تقاضای رشد

 مشترک هر که هاییهزینه به توجه با و خدمات این از کنندگان استفاده توسط بایستمی هاگذاریسرمایه این مالی منابع اقتصادی

 اقتصادی ابعاد بر عالوه گذاریقیمت بحث در برق، صنعت هایویژگی به توجه با اینرو از. گردد تأمین نماید،می تحمیل سیستم به

 اخیرابعاد سالیان طی در سازد،می متأثر مصرفی مختلف هایبخش در را برق هایتعرفه و بوده دخیل نیز سیاسی بعد اجتماعی، و

 مصوبات براساس اغلب برق، گذاریقیمت که ایگونه به است گرفته پیشی آن اقتصادی بعد بر برق گذاریقیمت سیاسی اجتماعی،

 و توزیع و انتقال تولید، های هزینه به یانم این در و است گرفته صورت گیر تصمیم مراجع سوی از شده اعمال های محدودیت و

 شکافی تا شده باعث روند این ادامه و است شده توجه کمتر تولید، ظرفیت افزایش برای گذاریسرمایه هایهزینه مهمتر همه از

 .آید بوجود آن فروش نرخ متوسط و مشترکین به تحویلی برق ساعت وات کیلو هر شده تمام قیمت مابین روزافزون

 مردم از استقراض به اقدام تولیدی، فعالیت ادامه جهت برق صنعت گذشته، سالیان طی مالی منابع کسری به توجه با دیگر سویی از

 عالوه اخیر هایسال در فوق دیون دیرکرد جریمه نیز و اقساط بازپرداخت که است نموده جهانی بانک یا و کشور بانکی سیستم و

 آتی هایسال در امر این تبعات که است، نهاده برق صنعت دوش بر را مضاعفی مالی بار گذاری،قیمت موجود مشکالت بر

 .شد خواهد کشور اجتماعی و اقتصادی هایبخش تمامی نهایت در و برق صنعت گیرگریبان

 


