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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی تولید نیروی برق تهران نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 14005709529 استان تهران 1394/12/25 489154

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 

وابط و مقررات ابالغی وزارت نیرو )از برق )انرژی و ظرفیت (در چارچوب ض تولید و فروش

 جمله مقررات بازار برق ( به اشخاص حقیقی و حقوقی

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 درصد 100 000/500/1 شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی 1

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت تولید نیروی برق تهران رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یعقوب روحی
 شرکت تولید نیروی برق تهران عضو هیئت مديره ژیال آلیاندوست
 شرکت تولید نیروی برق تهران عضو هیئت مديره شهرام عابدی
 دانشگاه شهید بهشتی)شهید عباسپور( عضو هیئت مديره مجید یادآور نیک روش
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 ديرعامل و رئیس هیئت مديرهم يعقوب روحی

 معاون مالی و پشتیبانی و عضو هیئت مديره ژيال آلیاندوست

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل:
Tehran@tpph.ir 

021-44388004 

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

021-44388004 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
Tehran@tpph.ir 

021-44388004 

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

يرانا  تهران تهران 

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

نبش جهانی نسب–ستارخان   539 1453693611 

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

02144388005 02144289954 Tehran@tpph.ir 

وب سايت     

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

نتهرا تهران ايران  

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

-خیابان تقوی -بزرگراه بعثت
 تقاطع خیابان سالمت بخش

 1836663113 شرکت مديريت تولیدبرق بعثت

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

02155064020 02155064019 Info@besatpower.ir 

وب سايت    www.besatpower.ir 
 
 

mailto:Tehran@tpph.ir
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7

 شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت

 

ک به پیشنهاد مشتر 1392/12/28مورخ ه 50393ت/192437نامه شماره شركت تولید نیروی برق تهران به موجب تصویب  

( قانون 18( ماده )5) های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و به استناد بندوزارتخانه 1392/12/21مورخ  92/52385/20/100شماره 

 489154ت سهامی عام تاسیس و طی شماره به صورت شرك - 1386مصوب  -( قانون اساسی 44های كلی اصل )اجرای سیاست

ی برق ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شركت تولید نیرودر اداره ثبت شركت 1394/12/25مورخ 

ی مركز ت. نشانفرعی شركت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی )واحد تجاری نهائی گروه( استهران جزء واحدهای تجاری 

 یروگاه طرشت و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.  ن  -خان خیابان ستار -اصلی شركت، تهران 

 مجوز تاسیس:

 هیئت وزیران 1393/11/25ه مورخ 50393ت/141666نامه شماره 

 

 المعرفی کا

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 برق

 

Electricity 

 شركت مدیریت تولید برق بعثت نام تولید کننده کاال: 

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

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

 3 تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:
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 شخصات کیفی کاالم -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
 

 50بر انتقال برا وتجهیزات تولید  زا برداری بهره عادی فرکانس ايران، برق شبکه در فرکانس کنترل –طبق دستورالعمل های ثابت بهره برداری 

 .می باشد لتکیلو و 230هرتز و سطح ولتاژ 

 

 

 

 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 

 

 2-1142-89-111پروانه بهره برداری و نگهداری از نیروگاه 

 09/02/1396مورخ 

 

 

 وزارت نیرو
 1401اردیبهشت 

 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 دسته در كشور به سهقوانین حاكم بر تولید و خرید  و فروش برق 

 تقسیم بندی می شود :

 الف( قوانین ناظر بر مالکیت و مدیریت شبکه برق كشور 

 ون اساسی و سیاست های مربوط به آن قان 44اصل -

 قانون سازمان برق ایران-

 قانون تاسیس وزارت نیرو-

 قانون برنامه دوم توسعه -

 قانون برنامه سوم توسعه-

هسوم بند) ژ( قانون بودجه سال برنام قانون 95استفساریه ماده -

1383 

وانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری ق-

 اسالمی ایران

 ل شركت های توزیع برق استان هاقانون استقال-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 ب. قوانین ناظر بر بورس های كشور

 ازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرانقانون ب -

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

 تسویه و پایاپای و پذیرش كاالی برق در بورس انرژی

 بطسایر قوانین و مقررات مرت -

 ج. آئین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوه عملکرد

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

 03/05/1384برق كشور مصوب 
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 ئین نامه تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکه برقآ-

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

03/05/1384 

 زار برق كشورمصوبات هیات تنظیم با-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 د. سایر مقررات و مصوبات
 اساسنامه شركت بورس انرژی -

 اساسنامه شركت توانیر-

 اسنامه شركت مدیریت شبکه برق ایراناس-

 ثابت بهره برداری نیروگاه ها دستورالعمل های-

  سایر قوانین و مقررات مرتبط-
 

 

 
 

 
 
 

  تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس نحوه -11

.در کشور خواهد شد قوانین و مقررات ناظر بر تجارت برق و ضا قیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس براساس عرضه و تقا     

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

 سه سال گذشته دو سال گذشته سال گذشته شرح

 2.168.100 2.168.100 2.168.100 ظرفیت اسمی

.178.9721 1.207.169 میزان تولید خالص  1.537.489 

ید کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود   
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

15/05/99مورخ  99الف//95 شماره و تاريخ درخواست پذيرش  کارگزاری آگاه نام مشاور پذيرش 

26/05/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

 - شرايط پذيرش

کل تولید ساالنه %30 درصد تعهد عرضه کاال مگاوات 74 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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 تأیيدیه

 تأییدیه شرکت مشاور پذیرش -13
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