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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
زاهدانشرکت تولید نیروی برق  نام شرکت  سهامی عام نوع شخصیت حقوقی 

ناسه ملیش محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت  

 14005684009 زاهدان 18/12/1394 6731

مطابق موضوع فعالیت )

(اساسنامه  

یه تولید، فروش و پیش فروش انرژی و ظرفیت برق درچارچوب مقررات و ضوابط و ابالغ

 .وزارت نیرو )ازجمله مقررات بازار برق( به اشخاص حقیقی و حقوقی

ه های روگابهینه سازی و توسعه ظرفیت نی انجام اقدامات الزم به منظور ارتقای بهره وری،

 .تحت مالكیت

سعه و ، توبرونسپاری عملیات اجرائی رقابت پذیر ) اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهداری

 .بهینه سازی تاسیسات(

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

د سهامتعدا نام سهامدار رديف  درصد مالکیت 

 %100 700.000.000 شرکت مادر تخصصی تولید نبروی برق حرارتی 1

 

 اعضاء هیئت مدیره -3
 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل علی  سارانی نژاد

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی رهنایب رئیس هیئت مدی احمد غرویان

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی عضو هیئت مدیره عسگر  آقا کوشا

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی عضو هیئت مدیره امین بهزادمهر
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل دعلی  سارانی نژا

 مدیر مالی و ذیحساب محمد عزیز نامجو

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5
:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  zahedan@tpph.ir 25-33329112-054  

کترونیکی واحد بازاريابی و شماره تماس و آدرس پست ال
 فروش:

zahedan@tpph.ir 
25-23332911-540  

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت 
 مديره :

zahedan@tpph.ir 
25-33329112-054  

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 زاهدان سیستان و بلوچستان ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

ر اعظم)ص( روبروی بلوار پیامب -زیباشهر

 م)ص( ساختمان نیروبیمارستان پیامبر اعظ

 9817911918 

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

25-33291123-054 33291129-054 zahedan@tpph.ir 

 http://zahedan.tpph.ir وب سايت

فعالیت شرکت 
 تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 زاهدان سیستان و بلوچستان ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

کیلومتری شمال  18جاده گوربند 5کیلومتر 

کیلومتری غرب سه 2/1غربی ایرانشهر و در 

 راه ایرانشهر به بم درحاشیه جنوبی جاده

- - 

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

05433437458 37229380 - 

 http://zahedan.tpph.ir وب سايت
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

مورخ   92/52385/20/100به پیشنهاد مشترک شماره 27/07/1393و 1392 /28/12 هیأت محترم وزیران در جلسات

ی ای سیاست های کلقانون اجر 18 ماده 5 وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارایی و به استناد بند 21/12/1392

به صورت   شرکت  اساسنامه شرکت تولید نیروی برق زاهدان را تصویب کرد. 138۶ قانون اساسی ـ مصوب ۴۴ اصل

دیه شورای هیات وزیران و تائی25/11/1393هـ مورخ  1۴1۶98/503/93شماره   سهامی عام تاسیس و بنا به مصوبه

ه ثبت شرکتها در ادار  18/12/139۴در تاریخ   131۴  ، طی شماره12/11/1393مورخ  93/102/3۴50نگهبان به شماره 

ت. درحال حاضر، فعالیت نموده اس به شروع 01/01/1395از تاریخ به ثبت رسیده و  و مالكیت صنعتی شهرستان زاهدان

ی )واحد شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارت شرکت تولید نیروی برق زاهدان جزء واحدهای تجاری فرعی

 .وه( میباشدتجاری نهایی گر

 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 برق فارسی
 Electricity التین

 بمپورنیرو گاه  نام تولید کننده کاال:

 گازوئیل -گاز )اصلی( ق( :فقط برای کاالی بر) نوع واحد و سوخت مصرفی

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

 احدو 2 تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:
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 مشخصات کیفی کاال -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیتپارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 ویزات تولید س: درشبكه برق ایران، فرکانس عادی بهره برداری از تجهکنترل فرکان -طبق دستورالعمل های ثابت بهره برداری

 هرتز می باشد. 50انتقال برابر 

اندارد مرتبط با کااليا استت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 
 پروانه بهره برداری و تولید

 

 1403/06/25 وزرات نیرو

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

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

 تقسیم بندی می شود :

 یریت شبكه برق کشور الف( قوانین ناظر بر مالكیت و مد

 ون اساسی و سیاست های مربوط به آن قان ۴۴اصل -

 قانون سازمان برق ایران-

 قانون تاسیس وزارت نیرو-

 قانون برنامه دوم توسعه -

 قانون برنامه سوم توسعه-

ال قانون برنامهسوم بند) ژ( قانون بودجه س 95ستفساریه ماده ا-

1383 

جتماعی و فرهنگی جمهوری صادی اقوانین برنامه توسعه اقت-

 اسالمی ایران

 ل شرکت های توزیع برق استان هاقانون استقال-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 ب. قوانین ناظر بر بورس های کشور

 ازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرانقانون ب -

امله وانین و آئین نامه ها رویه ها و دستورالعمل های انجام معق-

 ایاپای و پذیرش کاالی برق در بورس انرژیتسویه و پ

 بطسایر قوانین و مقررات مرت -

 ج. آئین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوه عملكرد

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

 03/05/138۴برق کشور مصوب 

 ئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبكه برقآ-

و بازنگری شده در تاریخ  25/0۶/1382وب کشور مص

03/05/138۴ 

 زار برق کشورمصوبات هیات تنظیم با-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-
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 د. سایر مقررات و مصوبات
 اساسنامه شرکت بورس انرژی -

 اساسنامه شرکت توانیر-

 بكه برق ایرانشاساسنامه شرکت مدیریت -

 وگاه هاهره برداری نیردستورالعمل های ثابت ب-

  سایر قوانین و مقررات مرتبط-
 

 

 
 

  

 

 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
تجارت برق در کشور کشف و سایر قوانین و مقررات ناظربر  قیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا

 خواهد شد

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10
 سه سال گذشته دو سال گذشته سال گذشته شرح

 2187 2126 2255 یلو وات ساعتمیلیون ک-(آمادگیظرفیت اسمی)

 1773.5 1684.5 1723 یلیون کیلو وات ساعتم- میزان تولید خالص

کاالو حقوقی موثر بر میزان تولید ی فنی، قانونی هاتيمحدود  محدودیت دیسپاچینگ ،محدودیت سوخت 
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
10/06/99مورخ  321558/271 شماره و تاريخ درخواست پذيرش  کارگزاری توسعه فردا نام مشاور پذيرش 

16/06/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

 - شرايط پذيرش

د تعهد عرضه کاالدرص کل تولید ساالنه 30%  مگاوات 97 میزان تعهد عرضه کاال   

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

- 

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 - ساير ماهیانه
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أییدیهت  

 مشاور پذیرشتأییدیه شرکت  -13
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