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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش  -1

 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی  تولید نیروی جنوب غرب صبا نام شرکت 

 شناسه ملی  محل ثبت  تاریخ ثبت شماره ثبت 

 10320777461 خرمشهر  1391/03/07 3403

موضوع فعالیت  
 )مطابق اساسنامه(
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   مشخصات سهامداران  -2

 درصد مالکیت  تعداد سهام نام سهامدار

 50 1.376.190.000 شرکت صنایع برق و انرژی صبا

 49 1.323.809.997 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی

 0 1 ره نگار خاور میانه پارس 

 0 1 پیوند تجارت آتیه ایرانیان

 0 1 مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا 
 
 

 به نمايندگی از  سمت نام و نام خانوادگی 

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره  علی نواصرزاده

 ره نگار خاور میانه پارس  رئیس هیأت مدیره  اکبر حسین زاده علمداری 

 مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا  عضو هیأت مدیره  محمد ضیائی منش

 صنایع برق و انرژی صبا عضو هیأت مدیره  رضا مرتضائی 

 پیوند تجارت آتیه ایرانیان عضو هیأت مدیره  مجید دربارپناه 

 تلفن مستقیم سمت نام و نام خانوادگی 

 88659598 مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره  نواصرزادهعلی 

 88647964 رئیس هیأت مدیره  اکبر حسین زاده علمداری 

 88659598 عضو هیأت مدیره  محمد ضیائی منش

 88659740 عضو هیأت مدیره  رضا مرتضائی 

 46814760 عضو هیأت مدیره  مجید دربارپناه 
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 نحوه ارتباط با مدیران شرکت  -5

 پست الکترونیکی  شماره تماس  مشخصات سمت

 ali.navaserzadeh@gmail.com 88659598 علی نواصرزاده مدیرعامل 

 salesandmarketing.saba@gmail.com 88659740 علی شاه محمدی  واحد بازاریابی و فروش 

مدیرهرئیس هیئت   
اکبر حسین زاده 

 علمداری 
88647964 

info@sabapeg.ir 

 
 

 آدرس   -6

 )دفتر مرکزی( قانونی

 شهر  استان  کشور 

 تهران تهران ايران

 یکد پست پالك  خیابان/ کوچه 

 15196-13540 نرسیده به خیابان آفريقا  بزرگراه رسالت

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

88659598-021 88659736 info@sabapeg.ir 

 www.sabapeg.ir سايتوب  

 عالیت شرکت تولیدکننده کال ف

 شهر  استان  کشور 

 اهواز  خوزستان ايران

 یکد پست پالك  خیابان/ کوچه 

 6167613111 - مسجد سلیمانجاده  5کیلومتر  –بلوار پاسداران 

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

34460970-061 - info@sabapeg.ir 

 www.sabapeg.ir سايتوب  
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 تاریخچه فعاليت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

نیروی جنوب غرب صبا در سال   نیروگاه های واقع در منطقه جنوب    1391شرکت تولید  با هدف تمرکز در اداره 

از طریق نیروگاه  گردید. هدف از تأسیس این شرکت تولید انرژی الکتریکی  غرب کشور متعلق به گروه صبا تشکیل  

های تولید برق تابعه است. در حال حاضر این شرکت در حوزه اداره تخصصی نیروگاه های تحت پوشش خود ، بهینه  

 ی جدید در منطقه فعالیت می نماید.سازی نیروگاه های موجود و توسعه و احداث نیروگاه ها
 

 معرفی کاال 

 نام کاال   -8

 التین فارسی 
 برق

 

Electricity 

 شرکت تولید نیروی جنوب غرب صبا  نام تولید کننده کاال:  
 واحد گاز / سوخت : گاز   4واحد بخار و    2 ق( :فقط برای کاالی بر) ینوع واحد و سوخت مصرف

 درصد   25واحد گاز   درصد /    30واحد بخار  ق( : فقط برای کاالی برد )تولی( بازده )راندمان
 واحد گاز  4بخار و    واحد   2 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 
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 کاال  مشخصات کيفی   -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت  پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
 

 

ولید و  کنترل فرکانس: در شبکه برق ايران، فرکانس عادی بهره برداری از تجهیزات ت -طبق دستورالعمل های ثابت بهره برداری

می باشد.  50انتقال برابر   
 

يا استاندارد مرتبط با کاالت هی کیفیگوا  دوره اعتبار مرجع صدور 

 112-89-1138-2پروانه بهره برداری و تولید به شماره 

 

 22/06/1401تا تاریخ  وزارت نیرو 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه 

 

قوانین حاکم بر تولید و خرید  و فروش برق در کشور به سه دسته 

 م بندی می شود : تقسی

 الف( قوانین ناظر بر مالکیت و مدیریت شبکه برق کشور 

 قانون اساسی و سیاست های مربوط به آن  44اصل -

 قانون سازمان برق ایران -

 قانون تاسیس وزارت نیرو-

 قانون برنامه دوم توسعه -

 قانون برنامه سوم توسعه-

ن بودجه سال قانون برنامهسوم بند) ژ( قانو  95استفساریه ماده -

1383 

قوانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری -

 اسالمی ایران

 قانون استقالل شرکت های توزیع برق استان ها -

 سایر قوانین و مقررات مرتبط -

 ب. قوانین ناظر بر بورس های کشور 

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران -

رویه ها و دستورالعمل های انجام معامله  قوانین و آئین نامه ها -

 تسویه و پایاپای و پذیرش کاالی برق در بورس انرژی 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط -

 ج. آئین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوه عملکرد

آئین نامه تعیین شرایط و روش خرید  و فروش برق در شبکه -

 03/05/1384برق کشور مصوب 

شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برق  آئین نامه تعیین -

و بازنگری شده در تاریخ   1382/ 25/06کشور مصوب 

03/05/1384 

 مصوبات هیات تنظیم بازار برق کشور -



 

 
 8 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط -

 د. سایر مقررات و مصوبات
 اساسنامه شرکت بورس انرژی  -

 اساسنامه شرکت توانیر -

 برق ایران   اساسنامه شرکت مدیریت شبکه-

 دستورالعمل های ثابت بهره برداری نیروگاه ها-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 

 
 

 
 
 

 تعيين قيمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس   نحوه  -11

کشف  شور قیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس براساس عرضه و تقاضا و قوانین و مقررات ناظر بر تجارت برق در ک
. خواهد شد   

 

 

 سال گذشته  3سابقه توليد در  -10

گذشته  سال شرح گذشته  سالدو    سه سال گذشته  

مگاوات   418 ظرفیت اسمی  مگاوات  418  مگاوات   418   

مگاوات  .338844 میزان تولید خالص مگاوات  1.409.996   مگاوات  1.215.097 

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید هاتيمحدود  محدوديت آب و سوخت  
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس  -12

 شماره و تاريخ درخواست پذيرش 
 

مورخ   329370/271شماره  

08/07/99  

مشاور پذيرشنام   
 بورس بهگزين 

20/07/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

  شرايط پذيرش 

کاال درصد تعهد عرضه  کل تولید ساالنه  30%  مگاوات  125 میزان تعهد عرضه کاال   
حداقل عرضه  %10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل  

 
- 

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه  
 

انهماه  - ساير 
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أیيدیه ت  

 مشاور پذیرش شرکت  تأیيدیه  -13
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