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جلس��ه مجم��ع عمومی س��الیانه صاحبان س��هام 
ش��رکت تولید نیروی برق دماون��د با حضور بیش از 
98 درص��د از س��هامداران و به ریاس��ت آقای رضا 
س��هم دینی روز ش��نبه 16 تیرم��اه 1397 در محل 
هتل بزرگ ارم واقع در میدان ونک بزرگراه شهید 
حقانی بعد از متروحقانی روبروی ورزش��گاه ش��هید 

کشوری جنب پل روگذر همت، برگزار شد.
هی��ات رئیس��ه مجم��ع مرک��ب از آق��ای احم��د 
عبدالهیان و آقای هیبت اله مهربانی نماینده سهامدار 
عمده، جمال الدین عزیزی بندرآبادی منشی جلسه و 
نمایندگان س��ازمان بورس اوراق بهادار، و موسس��ه 

حسابرسی سخن حق بود.
پ��س از قرائت گ��زارش هیات مدیره از س��وی 
آق��ای مهن��دس جم��ال الدی��ن عزی��زی بندرآب��ادی 
مدیرعام��ل ش��رکت و قرائ��ت گزارش حس��ابرس و 
تصویب صورتهای مالی و ترازنامه ش��رکت برای سال 
مالی منتهی به 1396/12/29 در این جلس��ه مقرر 
شد مبلغ 900 ریال به ازای هر سهم پرداخت شود.

همچنین موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان 
بازرس قانونی وحسابرس شرکت و موسسه حسابرسی 
کوش��ا منش به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 
سال مالی 97 انتخاب شدند و روزنامه دنیای اقتصاد به 

عنوان روزنامه رسمی و کثیراالنتشار تعیین گردید.

پیام هیات مدیره
خدا را ش��اکر و سپاسگزاریم که یک سال دیگر 
به ما ای��ن توفیق را داد که در عرصه تولید برق که 
یکی از اساس��ی ترین نیازها و به تعبیری زیرساخت 
زیرساخت هاس��ت فعالیت نموده و خدمتگزار مردم 
عزی��ز باش��یم. این ش��رکت ب��ه عن��وان بزرگترین 
تولیدکنن��ده برق حرارتی که س��همی در حدود 4/5 
درصد از کل تولید برق کش��ور را به خود اختصاص 
داده چش��م ان��داز منتهی ب��ه س��ال 1400 خود را 
انتخاب اول س��رمایه گ��ذاران، رهبری در بازار برق 
ای��ران و تعال��ی و س��رآمد کارکنان ق��رار داده و با 
ماموریت مدیریت بهین��ه منابع نیروگاهی در اختیار 
ب��رای تولی��د و فروش ب��رق ایمن و اقتص��ادی خود 
را موظ��ف نموده ک��ه با هدف گذاری های س��الیانه و 
برنامه ریزی الزم ضمن تحقق اهداف تعیین ش��ده، 
بیش��ترین درآمد را نیز کس��ب و موجب��ات رضایت 

ذینفعان شرکت را فراهم سازد.
هم��ه این اقدامات در زمان��ی انجام می گیرد که 
مش��کالت زی��ای در راه تولید مس��تمر و مطمئن برق 
وجود دارد هیات مدیره تمام س��عی و تالش خود را 
در جهت رفع این مشکالت بکار گرفته و این اطمینان 
را دارد که بحول و قوه الهی این مس��یر دشوار ولی 
ش��یرین و پرافتخ��ار را مصم��م ت��ر از پی��ش ادامه 
خواهد داد و در همین راستا دستیابی به بیشترین 
میزان آمادگی طی س��الهای بهره برداری از نیروگاه، 
کس��ب عن��وان نیروگاه برت��ر در س��ال 1396، عقد 
نزدیک ب��ه 315 مگاوات قرارداد ف��روش دوجانبه 
برق با صنایع بزرگ کشور، اجرای پروژه های زیست 
محیطی، اجرای پروژه های بازچرخانی، استفاده مجدد 
از آب، تمدید پروانه به��ره برداری برای تولید برق 
از وزارت نیرو به مدت 5 س��ال و اخذ پروانه خرده 
فروشی برق از وزارت نیرو از اهم فعالیت های این 

سال بوده است.
بدیهی اس��ت موفقیت های کس��ب شده عالوه بر 
تالش روزافزون مدیران و کارکنان، حاصل حمایت های 
بی دریغ س��هامداران محت��رم بوده که بدینوس��یله 
کمال تش��کر و قدردانی را از ش��ما داریم و تعهد به 
حفظ سرمایه های س��هامداران و منابع آنها را همواره 

سرلوحه اهداف و برنامه خود قرار می دهیم.
مطالب��ات ش��رکت تولی��د نی��روی ب��رق دماوند 
از مجموع��ه وزارت نی��رو در ح��ال حاض��ر حدود 12 
هزار میلیارد ریال می باش��د که متاس��فانه علی رغم 
پیگیری های صورت گرفته این شرکت، تاکنون اقدام 
خاصی از سوی مسئوالن ذیربط صورت نگرفته است 
و طبیعتا عدم پرداخت مطالبات با عنایت به انباش��ت 
روزاف��زون آن موجب و زمینه س��از مش��کالت کامال 

جدی در زمینه تولید برق را فراهم خواهد آورد.

بررسی وضعیت کلی صنعت برق
گ��زارش کل��ی وضعی��ت صنع��ت برق ای��ران و 
خالصه اقدامات انجام شده در سال 1396 بر مبنای 
آمار تفصیلی ویژه مدیریت راهبردی منتش��ر ش��ده 

توسط وزارت نیرو به شرح زیر می باشد:
1� احداث واحدهای نیروگاهی:

 16 واح��د نی��روگاه گازی ب��ه ظرفیت 1206 
مگاوات

 5 واح��د نی��روگاه چرخه ترکیب��ی به ظرفیت 
800 مگاوات

 واحده��ای گازی تولی��د پراکن��ده به ظرفیت 
267 مگاوات

 واحده��ای انرژی ه��ای ن��و ب��ه ظرفیت 100 
مگاوات

 3 واحد نیرگاه برقآبی به ظرفیت 365 مگاوات
افزای��ش ظرفی��ت واحده��ای  ترتی��ب  بدی��ن 
نیروگاهی کش��ور در سال 1396 به میزان 2/472 
مگاوات بوده اس��ت و ظرفیت نصب شده کل نسبت 
ب��ه س��ال 1395، 3/2 درص��د رش��د داش��ته و به 

78/900 مگاوات رسید.
2� انرژی تولید ش��ده در سال 1396 با رشدی 

مع��ادل 8/1 درص��د نس��بت به س��ال قب��ل 312 
میلیارد کیلووات ساعت بالغ گردید که از این مقدار 
304 میلیارد کیلووات ساعت آن تولید نیروگاه های 
وزارت نی��رو و بخش خصوصی و مابقی آن مربوط به 

صنایع بزرگ است.
3� توان تولیدی همزمان در پیک سال 1396 به 
54/016 مگاوات رسید که توان تولیدی نیروگاه های 
حرارت��ی ب��ا افزای��ش 5/1 درص��دی ب��ه 44/947 
م��گاوات و توان تولیدی نیروگاه های برقابی و اتمی با 

رشد 2/8 درصدی به 9/068 مگاوات رسید.
4� حداکث��ر نیاز مص��رف اصالح ش��ده همزمان 
کش��ور )پی��ک روز( 55/442 م��گاوات در تاری��خ 

96/05/08 ساعت 14/45
5� حداکث��ر نیاز مص��رف اصالح ش��ده همزمان 
کش��ور )پی��ک ش��ب(53/366 م��گاوات در تاری��خ 

96/05/07 ساعت 21/46 
6� ق��درت س��رانه 964 وات و تولی��د س��رانه 

3/820 کیلوات ساعت
7� روستاهای برقدار:

در سال 1396 تعداد 272 روستا از نعمت برق 
برخوردار شدند و بدین ترتیب جمع روستاهای برق 
دار به 57/065 روس��تا بالغ گردید که 0/5 درصد 

نسبت به سال قبل رشد نشان می دهد.

آرم��ان و ماموری��ت ش��رکت تولید نی��روی برق 
دماوند:

ماموریت:
 مدیری��ت بهین��ه منابع نیروگاه��ی در اختیار 

برای تولید و فروش برق ایمن و اقتصادی
آرمان:

 انتخاب اول سرمایه گذاران
 رهبری در بازار برق ایران
 آرامش و سرآمدی کارکنان

خط مشی:
ش��رکت تولید نیروی برق دماوند )سهامی عام( 
ب��ه عنوان مال��ک بزرگترین نیروگاه س��یکل ترکیبی 
کشور )نیروگاه2868 مگاواتی شهدای پاکدشت( و 
با ماموریت مدیریت بهینه منابع نیروگاهی در اختیار 
ب��رای تولید و ف��روش برق ایم��ن و اقتصادی، طرح 
 IMS ریزی و اس��تقرار سیس��تم مدیری��ت یکپارچه

مبتن��ی ب��ر اس��تانداردهای 
،  را ب��ه عنوان   ،
یک هدف استراتژیک در دستور کار خود قرار داده 

است.
که در این راس��تا تبعی��ت از الزام��ات قانونی، 
ایمن��ی و محیط زیس��تی براس��اس اس��تانداردهای 
نیروگاه��ی، ملی و بی��ن المللی را س��رلوحه کار خود 

قرار داده است.
ممیزی داخلی و بازنگری مدیریت، ابزاری است 
که این شرکت را در پایش بهبود اثربخش و مستمر 
سیس��تم های ف��وق در جه��ت تعالی س��ازمانی یاری 
رسانده و کلیه سهامداران اینجانب در عمل، خود را 
ملزم به تبعیت از نتایج آن و حرکت به س��وی تحقق 

رضایت بخش مشتریان و ذینفعان می دانند.
این خط مش��ی حداقل یکبار در هر سال شمسی 
ب��ه منظور اطمینان از تداوم مناس��ب بودن آن مورد 
بازنگ��ری ق��رار گرفت��ه و به کلیه کس��انی ک��ه برای 
س��ازمان یا از ط��رف آن کار می کنند اب��الغ می گردد. 
همچنین نماینده مدیریت، مسئول حفظ ونگهداری از 
این سیستم و ارائه گزارش به مدیرعامل می باشد.

روش های فروش برق تولیدی نیروگاه:
در حال حاضر عمده فروش برق تولیدی نیروگاه 
سیکل ترکیبی ش��هدای پاکدشت )دماوند( از طریق 
بازار برق ایران که متولی آن شرکت مدیریت شبکه 
برق ایران می باش��د صورت می گیرد. این نیروگاه با 
عقد قرارداد با ش��رکت مدیریت شبکه و حضور در 
ب��ازار رقابتی در کنار س��ایر نیروگاه های کش��ور و با 

قیمت رقابتی، برق خود را به فروش می رساند.
ضمنا در حال حاضر فروش برق از طریق بورس 
ان��رژی و قرارداده��ای دوجانب��ه نی��ز ام��کان پذیر 
می باش��د ولیک��ن زمینه ص��ادرات برق ب��رای بخش 

خصوصی تاکنون مهیا نشده است.

بازار برق ایران:
ب��ازار ب��رق ای��ران با اب��الغ آیین نام��ه »تعیین 
روش، نرخ و ش��رایط خرید و فروش برق در ش��بکه 
برق کش��ور« توس��ط وزی��ر محت��رم نی��رو در تاریخ 

1382/8/1 راه اندازی گردید.

اهداف:
 ایج��اد فض��ای رقابت��ی در بخش��های تولید و 

توزیع برق
 تامین مناب��ع مورد نیاز از طریق حضور بخش 

غیردولتی در سرمایه گذاری
 افزایش بهره وری اقتصادی

 ش��فافیت هزینه ه��ا در بخش ه��ای تولی��د، 
انتقال و توزیع
ویژگی ها:

 م��دل ب��ازار در ب��ازار روز ف��روش )عم��ده 
فروشی( برق ایران بازار روز قبل می باشد.

 م��دل ح��راج در ب��ازار روز ف��روش )عم��ده 
فروشی( برق ایران حراج یکطرفه می باشد.

 پرداخت به فروشندگان بر مبنای پیشنهاد قیمت 
انرژی آنها در نقطه مرجع )pay as bid( می باشد.

 بازار برق ایران بازار عمده فروشی می باشد.
 پرداخت عمده به نیروگاه ها بر مبنای آمادگی 

و انرژی می باشد.
در سال 1396 سهم برق تولیدی فروش رفته در 
بازار برق معادل 77 درصد )اصل تقسیم میزان انرژی 
فروخته شده در بازار بر میزان کل انرژی فروخته شده 
در ب��ازار و خ��ارج از بازار( از کل تولید و درآمد کس��ب 
شده معادل 85 درصد )حاصل تقسیم درآمد حاصل از 
آمادگی، انرژی و خدمات جانبی در بازار بر کل درآمد بازار 

و خارج از بازار( از کل درآمد این شرکت بوده است.

بورس انرژی:
ب��ورس ان��رژی ای��ران، ب��ه عنوان ی��ک بورس 
کاالیی، تش��کلی خود نظام اس��ت که امکان معامالت 
حامل ه��ای انرژی )ش��امل نف��ت، گاز، برق و س��ایر 
حامل ه��ای انرژی( و اوراق به��ادار مبتنی بر کاالهای 

مذکور در آن وجود دارد.
ب��ورس انرژی ایران دارای س��ه ب��ازار فیزیکی، 
مشتقه و فرعی می باش��د. در بازار فیزیکی، کاالهای 
پذیرفته ش��ده در بورس و در بازار مش��تقه، اوراق 
بهادار مبتنی بر کاالهای پذیرفته شده در بورس مورد 
معامله قرار می گیرند. کاالهای تک محموله ای و خارج 
از هرگونه نیز در ب��ازار فرعی قابلیت معامله دارند. 
بازار فیزیکی خود شامل سه تابلوی برق، نفت و گاز و 
تابلوی سایر حامل های انرژی و بازار مشتقه شامل سه 
تابلوی قرارداد سلف موازی استاندارد، قرارداد آتی 
و قرارداد اختیار معامله می باشد. همچنین هر یک از 
تابل��و دارای دو رینگ داخلی و بین المللی هس��تند. 
در ب��ازار فیزیک��ی معام��الت در قال��ب قراردادهای 
نقدی، نسیه، سلف، کشف پریمیوم انجام می پذیرند 
و قرارداده��ای آت��ی، اختی��ار معامله و س��لف موازی 
 استاندارد و ... نیز قابلیت معامله در بازار مشتقه را 

دارا می باشند.
این شرکت با اخذ کد معامالتی از بورس انرژی آمادگی 
دارد با ش��رایط توافقی، برق مورد نیاز مصرف کنندگان 

واجد شرایط را از طریق بورس انرژی تامین کند.
در سال 1396 سهم انرژی تولیدی فروش رفته 
در بورس انرژی معادل 9 درصد )حاصل تقسیم میزان 
انرژی فروخته شده بورس انرژی بر میزان کل انرژی 
فروخته ش��ده در بازار و خارج از بازار( از کل تولید و 
درآمد کس��ب ش��ده معادل 5 درصد )حاصل تقسیم 
درآمد حاصل از بورس انرژی بر کل درآمد بازار وخارج 

از بازار( از کل درآمد این شرکت بوده است.

اهداف و برنامه های سال 1397:
 عقد قراردادهای دوجانبه به میزان 500 مگاوات
ش��ده  بین��ی  پی��ش  آمادگ��ی  تحق��ق   

17/607/912 مگاوات ساعت
 تحق��ق ان��رژی تولی��دی پی��ش بین��ی ش��ده 

14/000/000 مگاوات ساعت
 G11 واحدهای گازی LTE تعمیرات اساسی 

و G12 به مدت 45 روز
 تعمیرات نیمه اساسی واحد بخار S5 به مدت 

20 روز
 راه اندازی بازرگانی خارجی و خرید مستقیم 

لوازم یدکی مورد نیاز

اهم اقدامات انجام شده در سال 1396:
 فروش انرژی تولیدی به میزان 12/5درصد 

باالتر از متوسط نرخ بازار
 عق��د قرارداده��ای دوجانبه ب��ه میزان 316 

مگاوات )حدود 29درصد کل کشور(
 ارائة مناس��ب خدمات کنترل فرکانس و رفع 

اشکاالت موجود
 تمدید پروانه بهره ب��رداری برای تولید برق 

به مدت 5 سال
 اخ��ذ پروانه خرده فروش��ی به میزان 1486 

میلیون کیلووات ساعت در یک سال
 ثب��ت بیش��ترین آمادگ��ی ناخالص ب��ه مقدار 

18/009/844 مگاوات ساعت
 G16 واحدهای گازی LTE تعمیرات اساسی 
و G14 ب��ه صورت همزمان و کاهش زمان تعمیرات 

واحد G14 به 45 روز
 تعمیرات اساسی LTE  واحد G13 به مدت 50 روز
 تعمیرات نیمه اساسی واحد بخار S4 به مدت 21 روز

 تعویض لوله های بویلرهای 3، 4، 6، 8
 اس��تفاده از پس��اب فازهای 1 و 2 به منظور 

جبران کمبود آب
 آسفالت خیابان های نیروگاه و محوطه سازی

 انجام پاالیش آنالین پارامترهای زیست محیطی 
دودکش بویلرها با هدف کاهش آلودگی محیط زیست
 نصب سیستم UV در تصفیه خانه آب جهت 

میکروب زدایی آب
 اجرای پروژه ساخت سوله انبار

 اج��رای پ��روژه تصفی��ه خانه دوم ب��ه منظور 
تصفیه آب های خروجی از تصفیه خانه اول

طرح های توسعه ای آینده:
 اجرای پروژه های بهینه سازی واحدهای گازی 

از جمله خنک کاری هوای ورودی
 اجرای طرح انتقال آب از سد ماملو به نیروگاه

 اخ��ذ مجوز و تامین بخش��ی از آب نیروگاه از 
طریق منابع زیرزمینی

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت
از آنجاییک��ه ه��دف کلی��ه س��هامداران کس��ب 
بیش��ترین بازدهی اس��ت، مفهوم ریسک نیز اهمیت 
ویژه ای پیدا می کند. در حقیقت ریسک و بازدهی دو 
رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری می باشد 
و همواره بیشترین بازدهی با توجه به حداقل ریسک، 

معیاری مناسب برای سرمایه گذاری است.
مفهوم ریس��ک در ب��ازار مالی نقش کلی��دی بازی 
می کن��د بنابرای��ن باید آن را ش��ناخت و ان��دازه گیری 
ک��رد و برنامه ای در نظر گرفت که بتواند ریس��ک های 
غیرضروری را از بین برد و ریسک های همراه با فرصت 
را مدیریت کرد.برای مطالعه ریسک در یک سازمان باید 
تمامی این ریس��ک ها را به صورت ی��ک مجموعه مورد 
بررسی قرارداد. ریسک های غیرمالی بر ریسک های مالی 
تاثیر زیادی دارند بدین معنی که هر یک از ریسک های 
غیرمال��ی در نهایت باعث تغیی��رات در متغیرهای مالی 
می گردند. تغیی��رات متغیرهای مالی به عنوان بس��یار 
متعددی بستگی دارند و از آنجا که در بسیاری از مواقع 
رفتار بازار به راحتی قابل پیش بینی نیست، تغییرات 
متغیرهای مال��ی نیز به راحتی قاب��ل پیش بینی نبوده 
وحتی میزان حساس��یت این متغیرها نسبت به تغییر 
عوامل دیگر در شرایط و زمان های متفاوت تغییر می کند. 
همانگونه که اش��اره ش��د نیروگاه ش��هدای پاکدش��ت 
)دماوند( با ظرفیت نامی 2868 مگاوات و ظرفیت عملی 
2234 م��گاوات و با موقعی��ت جغرافیای موجود، موفق 
به بهره برداری از ظرفیت عمل��ی خود با ضریب 68/7 
درصد، راندمان 46/9 درصد و همچنین س��هم تولید 
4/3 درصدی از تولید کل کش��ور را ش��ده اس��ت. لذا 
به منظور بررسی ریس��ک های مربوطه می بایست ابتدا 
به برخی از ویژگی های محصول تولیدی این شرکت که 

انرژی الکتریکی می باشد به شرح زیر اشاره نمود:
1� نیاز به انبارش ندارد.

2� همزمان با تولید مصرف می شود.
3� کیفی��ت محصول تولید ش��ده در زمان تولید 

مطابق با استاندارد و نیاز مصرف کننده است.
4� تاریخ انقضاء ندارد.

5� م��واد اولیه ب��ه منظور تولید ای��ن محصول، 
س��وخت گاز وگازوئیل اس��ت که توسط دولت تامین 
ش��ده و عمده هزینه آن نیز توس��ط مجموعه وزارت 

نیرو پرداخت می شود.
لذا با عنایت به ویژگی های مذکور ریس��ک هایی 
از قبی��ل ریس��ک کیفیت محصوالت، ریس��ک تجاری 
و ریس��ک اقبال مش��تریان به محص��والت جایگزین 

پوشش داده شده است.
در خصوص ریسک نوسانات نرخ ارز، از آنجاییکه این 
شرکت به منظور آماده سازی، بهینه سازی و تامین قطعات 
نیاز به تامین برخی لوازم یدکی خارج از کشور می باشد 
که در ارتباط مس��تقیم با نوسانات ارزی و منابع ارزی در 
دسترس است، نوسانات موجود در این زمینه تاثیر قابل 
توجهی در قیمت تمام ش��ده تعمیرات و بهره برداری از 
نیروگاه ایجاد خواهد نمود. بنابراین ریسک نوسانات نرخ 

ارز در این مقوله قابل شناسایی و مطرح می باشد.
هر چند الزم به ذکر اس��ت این شرکت براساس 
تدابیر قبلی، بخش قابل توجهی از نیازهای خود را در 
انبارهای خود ذخیره نموده و بدین ترتیب ریسک کوتاه 

مدت این بخش را کنترل و مدیریت کرده است.
در خصوص ریسک نقدینگی از آنجاییکه در حال 
حاضر بخش عمده برق تولیدی این نیروگاه به شرکت 
مدیریت ش��بکه برق ایران و براساس استانداردهای 
شبکه برق کشور و قوانین وزارت نیرو بعنوان اصلی 
ترین خریدار برق کشور می باشد، این شرکت در جهت 
کاهش ریس��ک موجود تصمیم به عق��د قراردادهای 
دوجانب��ه و ف��روش در ب��ورس انرژی یا ن��رخ کمتر از 
بازار روز فروش نموده است که این موضوع از طرفی 
باع��ث تامین نقدینگی مورد نی��از و همچنین کمک به 
انجام تعهدات مربوط به تولید و آماده سازی واحدهای 
نیروگاه ش��ده اس��ت و از طرف دیگر ریس��ک کاهش 
درآمد ش��رکت را افزایش داده است که البته بخش 
عم��ده ای از آن با بررس��ی و دقت و اصالح در فرآیند 
قیمت دهی در بازار و همچنین تالش به منظور افزایش 

آمادگی واحدهای نیروگاه جبران گردیده است.
الزم به ذکر است مطالبات این شرکت از شرکت 
مدیریت شبکه برق ایران بالغ بر 12/000 میلیارد 

ریال می باش��د. در خصوص ریسک قیمت نهاده های 
تولی��دی، نیروگاه ه��ای تولیدکنن��ده ب��رق به قیمت 
س��وخت مربوط می ش��ود، در حال حاضر ب��ا توجه به 
پرداخ��ت مبلغ 50 ری��ال به ازای ه��ر مترمکعب از 
سوخت مصرفی نیروگاه ها به صورت نقدی به فشار 

کمبود نقدینگی افزوده شده است.
در خص��وص ریس��ک کاهش قیم��ت محصوالت، 
ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات 
دولت��ی، از آنجاییکه قوانین مربوط��ه در این خصوص 
از طری��ق وزارت نیرو و هیات تنظیم ب��ازار برق ایران 
مشخص می شود و این در حالیست که نهاد تنظیم کننده 
مقررات بازار برق و همچنین خریدار عمده برق تولیدی 
نیروگاههای کش��ور عمال یک مجموعه و نهاد محس��وب 
می ش��وند ک��ه این موضوع به ش��دت ریس��ک کاهش 
قیمت محصوالت خریداری ش��ده را افزایش می دهد، 
این شرکت عضویت در سندیکای تولیدکنندگان برق 
کش��ور، بعنوان شخصیت حقوقی رسمی مدافع حقوق 
تولیدکنن��دگان ب��رق، عق��د قرارداده��ای دوجانبه و 
همچنین استفاده از ابزارهای تامین مالی مانند اوراق 

خزانه اسالمی را در دستور کار خود قرار داده است.
در این خصوص وفق ماده شش دستور العمل بند 
»و« م��اده 133 قانون برنامه پنج س��اله پنجم مصوب 
شورای اقتصاد، می بایست نرخ پایه آمادگی در ابتدای 
هر س��ال با اعمال ضریب تعدی��ل مربوطه )مندرج در 
ماده شش( توسط وزارت نیرو تعدیل و اعالم شود لکن 
نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی به نیروگاه ها و سقف نرخ 
پیش��نهاد تولید انرژی در بازار برق ایران بدون تغییر 
در سه سال گذشته بوده است که این موضوع مغایر با 
قانون و مصوبه مربوطه شورای اقتصاد می باشد که این 

شرکت به صورت کامال جدی پیگیر موضوع می باشد.

برنامه های آینده شرکت
در خص��وص گس��ترش بازاره��ای ف��روش برق 
تولیدی نیروگاه و تنوع بخشی شیوه های فروش، این 
شرکت اقدام عقد قرارداد دوجانبه با مصرف کنندگان 
بزرگ صنعتی کشور و همچنین فروش بخشی از برق 
تولیدی خود در بورس انرژی را نموده است. الزم به 
ذکر اس��ت که این ش��رکت در حال پیگیری صادرات 
برق تولیدی خود نیز در صورت فراهم ش��ده س��از و 

کار آن از طریق مراجع ذیربط می باشد.
در حال حاضر و براس��اس اطالع��ات آمار تفصیلی 
منتشر شده توسط وزارت نیرو در سال 96 سهم تولید 
نیروگاه دماوند از تولید کل کشور 4/3 درصد می باشد 
که برنام��ه ریزی های الزم در خصوص افزایش س��هم 

تولیدی در سال 97 به دقت صورت گرفته است.
از دیگ��ر برنامه ه��ای آین��ده ش��رکت می ت��وان 
ب��ه کاهش مدت زم��ان تعمیرات اساس��ی واحدهای 
نیروگاه��ی در جهت افزایش تولی��د و کاهش خروج 
اضط��راری و همچنین اس��تفاده از پس��اب به منظور 

جبران کمبود آب اشاره کرد.

در مجمع عمومی سالیانه 900 ریال سود تقسیم شد

تحقق برنامه ها و تداوم سوددهی شرکت تولید نیروی برق دماوند در سال 1396

میزان راندمان و سوخت مصرفی نیروگاه در سال 1396

وضعیت سهام شرکت طی 3 سال اخیر به شرح زیر بوده است:

الزم به ذکر است مطالبات این شرکت از شرکت مدیریت شبکه برق ایران بالغ بر 12/000 میلیارد ریال می باشد. 
در خصوص ریسک قیمت نهاده های تولیدی، نیروگاه های تولیدکننده برق به قیمت سوخت مربوط می شود

در حال حاضر با توجه به پرداخت مبلغ 50 ریال به ازای هر مترمکعب از سوخت مصرفی نیروگاه ها 
به صورت نقدی به فشار کمبود نقدینگی افزوده شده است


