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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی شرکت تولید نیروی برق فارس نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 14005687789 شیراز 1394/12/12 43764

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 یالغوابط و مقررات ابضبرق در چهار چوب  یفروش انرژ شی( و پ تیو ظرف یو فروش برق ) انرژ دیتول -1

 . یو حقوق یقیاز جمله مقررات بازار برق به اشخاص حق رویوزارت ن

 .تیالکمتحت  یروگاههاین تیعه ظرفو توس یساز نهی، به یدامات الزم به منظور ارتقاء بهره ورانجام اق-2
 .(  ساتیاست یساز نهیتوسعه و به یدارو نگه ری، تعم ی) اعم از بهره بردار ریرقابت پذ یاجرائ اتیعمل یبرونسپار-3

 .یانونق نیمواز تیت با رعارضه اوراق مشارکو ع یو اعتبار یمال التیاخذ تسه قیالزم از طر یمنابع مال نیتام -4

 .ینونبا اخذ مجوز از مراجع قا روگاهین دیو مشارکت در احداث و خر یگذار هیسرما-5

 شرکت. تیعالف نهیدر زم ازیمورد ن یو مواد مصرف زاتیآالت و تجه نیابزار ، ماش نیو تام هیته-6

 شرکت. تیموضوع فعال و مشارکت با شرکت ها و موسسات در جهت تحقق یهمکار-7

 داشببرق ( مرتبط  یروین دیشرکت ) تول تیبا موضوع فعال میکه مستق ییها تیفعال ریمبادرت به سا -8

 

 مشخصات سهامداران  -2

د(درصد سهام شرکت ذکر شو 10)اسامی سهامداران دارای بیش از   

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار

ی برق حراراتیشرکت مادر تخصصی تولید نیرو  640,000,000 100 

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 مدير عامل و رئیس هیات مديره  محمد صادق روزی طلب

 
 حرارتی برق تولید نیروی شرکت مادر تخصصی

 نائب رئیس هیات مديره اسماعیل نمازی

 ضو هیئت مديرهع-معاونت مالی و پشتیبانی بهادر کشاورز

 ضو هیئت مديرهع-معاونت فنی و مهندسی حسین جعفرپور

 عضو هیئت مديره سیروس جوادپور
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدير عامل و رئیس هیات مديره محمد صادق روزی طلب

 ضو هیئت مديرهع-معاونت مالی و پشتیبانی بهادر کشاورز

 
 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 07132251757 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل:

Ms.roozitalab@tpph.ir 

ش:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاريابی و فرو  
07132250216 
fars@tpph.ir 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
07132251757 

Ms.roozitalab@tpph.ir 
 
 

 

 

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 شیراز فارس ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

5/13 فرعی-13رم ا-ارم  182 7143673769 

 پست الکترونیکی شماره فکس شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(

07132250216 07132250249 fars@tpph.ir 
ب سايتو     

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال
 
 

 شهر استان کشور

 جم بوشهر ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

کیلومتری پااليشگاه جم روستای  12
 تشان

 7143673769 

 پست الکترونیکی شماره فکس شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(

07737684431 07733443811  

وب سايت     
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

 1392/12/21منور   92/52385/20/100مشنتر  شنماره  شننهادیبه پ 1393/07/27و  1392/12/28در جلسات  رانیوز أتیه

(  44اصن  )  یکلن یهنا اسنتیس ی( قناننون اجنرا 18( مناده )  5و به استناد بند )  ییو دارا یو امور اقتصاد روین یوزارتخانه ها

ر  منو 43764شنماره  یشنرکت طن نیننمنود . ا بیبرق فارس را تصنو یروین دیاساسنامه شرکت تول 1386مصوب  یاساس قانون

 تینروع به فعالش،  1395/1/1 خیاست و متعاقباً از تار دهیفارس به ثبت رس یصنعت تیدر اداره ثبت شرکتها و مالک 1394/12/19

 یخصصنتشنرکت منادر  یفرع یتجار یعام ( جزء واحدها یرق فارس ) سهامب یروین دینموده است .در حنال حناضر ، شرکت تول

در  یاساسن قنانون 44گنروه دو اصن   یقاب  واگنذار یشرکتها ستی( و مشمول لیینها یتجار ) واحد یبنرق حنرارت یروین دیتول

 واقع شده است . رازیشرکت در شهر ش یاصل تیباشد . مرکز و مح  فعال یم 96و  95 یسالها
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 Electricity برق

 نیروگاه گازی کنگان-شرکت تولید نیروی برق فارس نام تولید کننده کاال: 

 وخت مصرفی گازس -نیروگاه گازی کنگان ق( :فقط برای کاالی بر) نوع واحد و سوخت مصرفی

 درصد 23نیروگاه کنگان: ق( :برای کاالی برفقط د )تولی( بازده )راندمان

  واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 کاال مشخصات کیفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
 

 ز می باشدهرت 50برابر  تجهیزات تولید و انتقالنترل فرکانس: درشبکه برق ایران، فرکانس عادی بهره برداری از ک -طبق دستورالعمل های ثابت بهره برداری

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 1401/06/27 وزرات نیرو 112-89-1134-2به شماره  پروانه بهره برداری و تولید

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

ندی یم بید  و فروش برق در کشور به سه دسته تقسقوانین حاکم بر تولید و خر

 می شود :

 الف( قوانین ناظر بر مالکیت و مدیریت شبکه برق کشور 

 و سیاست های مربوط به آن  قانون اساسی 44اص  -

 قانون سازمان برق ایران-

 قانون تاسیس وزارت نیرو-

 قانون برنامه دوم توسعه -

 قانون برنامه سوم توسعه-

 1383ه سال قانون برنامهسوم بند) ژ( قانون بودج 95ه ماده استفساری-

 وانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایرانق-

 ای توزیع برق استان هاقانون استقالل شرکت ه-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 ب. قوانین ناظر بر بورس های کشور

 ی اسالمی ایرانرقانون بازار اوراق بهادار جمهو -

اپای ه و پایوانین و آئین نامه ها رویه ها و دستورالعم  های انجام معامله تسویق-

 و پذیرش کاالی برق در بورس انرژی

 سایر قوانین و مقررات مرتبط -

 ج. آئین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوه عملکرد

کشور امه تعیین شرایط و روش خرید  و فروش برق در شبکه برق نآئین -

 03/05/1384مصوب 

ئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق کشور آ-

 03/05/1384و بازنگری شده در تاریخ  25/06/1382مصوب 

 شورمصوبات هیات تنظیم بازار برق ک-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 د. سایر مقررات و مصوبات

 اساسنامه شرکت بورس انرژی -

 شرکت توانیراساسنامه -
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 رق ایرانباساسنامه شرکت مدیریت شبکه -

 بهره برداری نیروگاه ها دستورالعم  های ثابت-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 
 
 

 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
خواهد شد. یدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا و مقررات ناظر بر تجارت برق در کشور کشفقیمت برق تول  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

مگاوات 7/160 ظرفیت اسمی مگاوات 7/160  مگاوات 7/160   

لید خالصمیزان تو مگاوات ساعت 599910  مگاوات ساعت 469967  مگاوات ساعت 651315   

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود محدوديت های فنی شامل: عدم تیاز شبکه، طول عمر واحدها، کم بازده  
 بودن
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

مورخ  339380/271شماره نامه  شماره و تاريخ درخواست پذيرش
18/08/99  

مشاور پذيرشنام  بانک ملیکارگزاری    

18/08/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

  شرايط پذيرش

میزان تولید سالیانه %30 درصد تعهد عرضه کاال مگاوات 48 میزان تعهد عرضه کاال   

حداقل عرضه %10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل  
 

- 

  هزينه انبار داری

  تناوب عرضه
 

 - ساير ماهانه
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13

رائه ار اطالعات مغایرتی د گونهچیهمندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و 

 شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.

 

 كارگزاری بانک ملی ایران رش:نام شركت مشاور پذی

 02184359267-9تلفن  2وزرا انتهای خیابان چهارم بن بست رفیع پالک  آدرس و تلفن شركت مشاور پذیرش:
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