
 

 
 1 

 
 
 

 

 
 
 

 شرکت بورس انرژی ایران

 پذیرش و بازاریابی  مدیریت 

 

 
 
 
 
 
 

 برقی پذيرش و درج کاال امیدنامه
 تولید نیروی برق خلیج فارس  شرکت

 

 



 

 
 2 

 
 3 ................................................................................................................................ کاال رشی پذ یشرکت متقاض یمعرف 

 3 ......................................................................................................................................... رشیپذ یمتقاض مشخصات -1

 3 ............................................................................................................................................... سهامداران مشخصات -2

 3 .................................................................................................................................................. رهیمد ئتیه اعضاء -3

 4 ................................................................................................................................ شرکت مجاز امضاء صاحبان یاسام -4

 4 ...................................................................................................................................... شرکت رانیمد با ارتباط نحوه  -5

 4 ................................................................................................................................................................ آدرس -6

 5 ............................................................................................................................................ شرکت فعالیت تاریخچه -7

 6 ................................................................................................................................................................... کاال یمعرف 

 6 ............................................................................................................................................................... کاال نام -8

 6 .............................................................................................................................................. کاال یفیک مشخصات -9

 8 ...................................................................................................................................... گذشته سال 3 در دیتول سابقه -10

 8 ............................................................................................................ بورس در کاال رشیپذ از پس هیپا قیمت نییتع نحوه  -11

 9 ........................................................................................................................................................ پذیرش در بورس 

 9 ..................................................................................................................................... بورس در کاال پذیرش فرآیند -12

 10 .................................................................................................................................................................... يدیهی تأ

 10 .................................................................................................................................. رشیپذ مشاور شرکت یدیهیتأ -13



 

 
 3 

 

 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

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

 شناسه ملی محل ثبت  تاریخ ثبت  شماره ثبت 

 10861984786 استان هرمزگان 1387/04/11 9932

مطابق  موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 

توليد و فروش انرژی در چارچوب ضوابط و مقرارات بازار برق به اشخاص حقيق و  

 حقوقی

 
 

 مشخصات سهامداران  -2

د( درصد سهام شرکت ذکر شو 10ارای بیش از امداران د)اسامی سه  

 درصد مالکیت  تعداد سهام  نام سهامدار  ردیف

 99.9 339،673،042 تامين اجتماعی 1

    

 

 اعضاء هيئت مدیره -3

 به نمایندگی از  سمت نام و نام خانوادگی
 افق تامین آب شیرین  دیره رئیس هیئت م  عبداهلل کالنتر مهرجردی

 سرمایه گذاری تامین اجتماعی  و نایب رئیس هیئت مدیره   مدیر عامل بادی استاد قانع ع مرتضی 

 افق تامین انرژی پارس  عضو هیئت مدیره  داود افشاری راد 
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی
 س هیئت مدیرهرئی عبداهلل کالنتر مهرجردی

 مدیر عامل و نایب رئیس هیئت مدیره استادمرتضی قانع عبادی 

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل  22147367  m.ghane@otpgc.co 

کترونیکی واحد بازاریابی و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  22147367  a.mirjalili@otpgc.co 

ترونیکی رئیس هیئت مدیره :شماره تماس و آدرس پست الک  22147367   

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران  تهران  ایران

یکد پست پالك  خیابان/ کوچه  

باالتر از میدان سعادت  

 آباد.کوچه نهم

. طبقه دوم  18  1998713646 

شماره تلفن )کد شهر ذکر  

 شود( 

اره فکسشم  پست الکترونیکی  

021-14736722   info@otpgc.co 

وب سایت      

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 بندرعباس  هرمزگان ایران

یکد پست پالك  خیابان/ کوچه  

جاده میناب. جنب   40کیلومتر 

 بخش قلعه قاضی 

شرکت تولید نیروی برق خلیج  

 فارس

7944117581 

تلفن )کد شهر ذکر  شماره 

 شود( 

 پست الکترونیکی  شماره فکس

07633554456  info@otpgc.co 

وب سایت      
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 تاریخچه فعاليت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیت شرح مختصری از   

رات مالی دولت  قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخش از مقر 27شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس )سهامی عام( به استناد ماده 

در اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان  11/04/1387مورخ  9932ه شرکت سهامی عام تاسیس و طی شمار به صورت 1384مصوب 

 35960/ت 182344شروع شده و اساسنامه آن تحت نامه شماره  01/07/1387بندرعباس به ثبت رسیده است. فعالیت شرکت از تاریخ 

بق مصوبه هیئت عالی واگذاری  قانون اساسی و ط 44ابالغیه اصل  هیئت وزیران رسیده است. بر اساس  به تصویت 10/11/1396مورخ 

قانون برنامه سوم توسعه، با واگذاری این شرکت به روش   15آیین نامه اجرای ماده  20در راستای اجرای ماده  07/05/1387مورخ 

د.  توسط سازمان خصوصی سازی اصالح گردی 10/03/1391امه شرکت در تاریخ موافقت شد و متعاقباً، اساسن 1387مزایده تا پایان سال 

کت از محل واگذاری بخشب از داراییهای متعلق به  طبق اساسنامه، شرکت بر اساس قانون تجارت اداره می شود. ضمناً سرمایه شر

یج فارس به قیمت دفتری تامین شده است و به  شرکت سهامی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران )توانیر( در نیروگاه خل

تخصصی تولید  صددرصد سهام شرکت به قیمت اسمی به شرکت مادر  27/07/1395موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت مادر  05/03/1395مورخ  4392نیروی برق حرارتی منتقل گردید و سپس طی نامه شماره 

ولید نیروی برق حرارتی به سازمان تامین اجتماعی واگذار و برگ سهام صادر و دفتر سهام امضا و به نام خریدار منتقل  تخصصی ت

 گردید.
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 برق 

 

Electricity  

 نیروگاه خلیج فارس نام تولید کننده کاال: 

 گاز طبیعی ق( :ی برفقط برای کاال) نوع واحد و سوخت مصرفی

 33 ق( : فقط برای کاالی برد )تولی( بازده )راندمان

 6 تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 

 مشخصات کیفی کاال -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت  پارامتربر اساس  مشخصات کیفی  
 

 از برداري بهره عادي فركانس ران، اي برق شبكه در  فركانس كنترل – برداري بهره ثابت هاي دستورالعمل طبق

 .باشد مي وات كيلو  230 ولتاژ سطح و هرتز 50 برابر انتقال و توليد تجهيزات

 

 

 

 

 

د مرتبط با کااليا استاندارت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 

 

 نگهداری از نیروگاه به شماره پروانه بهر ه برداری و 

 26/9/96مورخ  2-1550-89-113

 

 

 

 

 

 وزارت نیرو 

 

 

 1400آذر 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه 

 
 دسته  سه به کشور در برق فروش  و خريد و تولید بر حاکم قوانین
 :شود می بندی تقسیم

 کشور برق شبكة مديريت و مالكیت بر ناظر  قوانین .الف
 آن  به مربوط های سیاست  و  اساسی قانون 44 اصل -
 ايران  برق ازمانس قانون -
 نیرو  وزارت  تأسیس قانون -
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 توسعه  دوم برنامة قانون -
 توسعه  سوم  برنامة قانون -

 1383 سال بودجة قانون "ژ" بند سوم برنامة قانون 95 مادة استفسارية-
  اسالمی  جمهوری فرهنگی  و اجتماعی اقتصادی، توسعه برنامه قوانین -

 ايران 
 ها استان  رقب  توزيع های شرکت استقالل قانون -
 مرتبط  مقررات و قوانین ساير -
 کشور های بورس بر ناظر قوانین .ب
 ايران  اسالمی جمهوری بهادار اوراق بازار قانون -
 تسويه معامله، انجام های دستورالعمل و  ها رويه ها، نامه نآئی قوانین، -
 انرژی  بورس در برق کاالی پذيرش و پاياپای و

 تبط مر مقررات و قوانین ساير -
 عملكرد نحوة بر  ناظر  مصوبات و ها نامه آيین .ج

  قانون  "ب" بند موضوع برق  خريد تضمین و  شرايط اجرايی نامة آيین -
 08/04/1384 مصوب چهارم، برنامه

  برق شبكة در برق  فروش و خريد روش  و شرايط تعیین نامة آيین -
  25/06/1382کشور مصوب 

 03/05/1384 تاريخ در شده بازنگری و
 کشور برق بازار تنظیم هیأت مصوبات -
 مرتبط  مقررات و قوانین ساير -
 مصوبات  و  مقررات ساير .د

 انرژی بورس شرکت اساسنامه -
 نیر توا شرکت اساسنامة -
 ايران  برق شبكة  مديريت شرکت اساسنامة -
 ها نیروگاه برداری بهره ثابت های دستورالعمل -
 مرتبط  مقررات و قوانین ساير -
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 ذیرش کاال در بورس تعيين قيمت پایه پس از پ نحوه  -11

 رهقیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس بر اساس عرضه وتقاضا در چهار چوب قوانین بورس انرژی ،مصوبات هیئت مدي
 . بورس وساير قوانین  ومقررات ناظر برتجارت برق در کشور کشف خواهد شد            

 

 

 

 سال گذشته 3سابقه توليد در  -10

گذشته  سال شرح گذشته  سالدو    سه سال گذشته  

 8،500،000 8،500،000 8،500،000 ظرفیت اسمی

 4,088,020 5,108,649 4,021,065 میزان تولید خالص 

کاال ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید هات یمحدود   
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 پذیرش در بورس 

 

 در بورسفرآیند پذیرش کاال  -12

مشاور پذیرشنام   شماره و تاریخ درخواست پذیرش لکسکارگزاری سی و   

تایید کاالی اصلی جلسه مورخ  تاریخ تایید توسط هیئت پذیرش

12 /10 /1391 

 99/ 02/ 07جلسه مورخ  تاریخ تایید توسط کمیته عرضه 

ق بهادار، انتشار امیدنامه و عرضه سازمان بورس و اورا 99/ 02/ 20مورخ  121/ 111599طبق نامه شماره  شرایط پذیرش

 بالمانع اعالم گردید. ی مزبورکاال

% 30حداقل  درصد تعهد عرضه کاال  مگاوات    میزان تعهد عرضه کاال    

خحداقل خرید جهت کشف نر  خطای مجاز تحویل    

 
های معادل کالس دقت دستگاه

گیری شرکت مدیریت اندازه

 شبکه برق ایران

  هزینه انبار داری 

ناوب عرضه  ت  

 

  سایر 
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 تأیيدیه

 مشاور پذیرششرکت  تأیيدیه  -13

مغایرتی در اطالعات ارائه شده در  گونهچ یهمندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و  

 م و مستندات فوق مالحظه نشده است.این فر

 

 زاری سی ولکسکارگ نام شرکت مشاور پذیرش:

   69غربی پالک  13کوچه -خيابان بخشایش -سرو غربی-سعادت آباد   -تهرانآدرس و تلفن شرکت مشاور پذیرش:

 
 

 
 


