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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 پذیرش متقاضیمشخصات  -1

شرکت تولید نیروی برق  نام شرکت

 اصفهان

 دولتی نوع شخصیت حقوقی

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

 14005699289 اصفهان 12/12/1394 55847

موضوع فعالیت 

 (اساسنامهمطابق )

بط تولید و فروش برق )انرژی و ظرفیت( و پیش فروش انرژی برق در چارچوب ضوا -1

ی و و مقررات ابالغی وزارت نیرو )از جمله مقررات بازار برق( به اشخاص حقیق

 حقوقی.

یروگاه نوری، بهینه سازی و توسعه ظرفیت انجام اقدامات الزم به منظور ارتقای بهره -2

 )های( تحت مالکیت.

ی، توسعه برونسپاری عملیات اجرايی رقابت پذير )اعم از بهره برداری، تعمیر و نگهدار -3

 و بهینه سازی تاسیسات(.

ا رعايت بتامین منابع مالی الزم، اخذ تسهیالت مالی و اعتباری و عرضه اوراق مشارکت  -4

 موازين قانونی.

 ونی.يه گذاری و مشارکت در احداث و خريد نیروگاه با اخذ مجوز از مراجع قانسرما -5

نه فعالیت تهیه و تامین ابزار، ماشین آالت و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمی -6

 شرکت.

همکاری و مشارکت با ساير شرکت ها و موسسات در جهت تحقق موضوع فعالیت  -7

 شرکت.

برق(  که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت )تولید نیرویمبادرت به ساير فعالیت هايی  -8

 مرتبط باشد.
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 مشخصات سهامداران -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی  1

 برق حرارتی

 درصد 100 1.100.000.000

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمایندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 - عضو و رئیس هیئت مدیره سعید محسنی

 - عضو و نایب رئیس اکبر لطفی

 - عضو ابراهیم شیرانی چهارسوقی

 - عضو مهدی معلم

 - عضو محمدعلی فرحناکیان
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 مديرعامل سعید محسنی

 معاون مالی و پشتیبانی اکبر لطفی

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل و 

 رئیس هیئت مديره:

 سعید محسنی

s.mohseni@tpph.ir 

 031- 37871781 – 8000داخلی 

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاريابی 

 فروش:و 

 مصطفی يحیی آبادی

Yahyaabadi_aut@yahoo.com 

 031- 37871781 – 8042داخلی 
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 آدرس -6

 قانونی )دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 اصفهان اصفهان ایران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

 -ابتدای اتوبان ذوب آهن 

خیابان نیروگاه  –بلوار شفق 

جنب ساختمان معاونت  –

 بهره برداری

- 8178615651 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

37871781-031 37871782-031 Esfahan@tpph.ir 

 - وب سایت

فعالیت شرکت تولیدکننده 

 کاال

 شهر استان کشور

 اصفهان اصفهان ایران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

 - - شفق

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

37882850-031 - - 

 - وب سایت
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 معرفی کاال

 نام کاال -8

 التین فارسی

 برق

 

electricity 

 نیروگاه اصفهان نام تولید کننده کاال:

 واحد بخار با سوخت گاز ق( :فقط برای کاالی بر) واحد و سوخت مصرفینوع 

 درصد 32 ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( بازده )راندمان

 واحد 5 تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7

 شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت

 دهه در زمینه تولید برق فعالیت داشته است. 5واحد بخار در حدود  5نیروگاه اصفهان با داشتن 

 واحدها:حداکثر توان تولید 

 مگاوات 35              1واحد 

 مگاوات 35              2واحد 

 مگاوات 120            3واحد 

 مگاوات 320            4واحد 

 مگاوات 320            5واحد 
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 مشخصات کیفی کاال -9

 های موجود در استاندارد یا گواهی کیفیتپارامترمشخصات کیفی بر اساس 

س: درشبکه برق ايران، فرکانس عادی بهره برداری از تجهیزات کنترل فرکان -های ثابت بهره برداری طبق دستورالعمل

 هرتز می باشد. 50تولید و انتقال برابر 

 دوره اعتبار مرجع صدور یا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی

 

 پروانه بهره برداری و تولید

 

 1403/06/25 وزرات نیرو

مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت قوانین و 

 مربوطه

سته در کشور به سه دقوانین حاکم بر تولید و خرید  و فروش برق 

 تقسیم بندی می شود :

 الف( قوانین ناظر بر مالکیت و مدیریت شبکه برق کشور 

 اساسی و سیاست های مربوط به آن  قانون 44اصل -

 قانون سازمان برق ایران-

 قانون تاسیس وزارت نیرو-

 قانون برنامه دوم توسعه -

 قانون برنامه سوم توسعه-

وم بند) ژ( قانون بودجه سال برنامهس قانون 95استفساریه ماده -

1383 

وانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری ق-

 اسالمی ایران

 شرکت های توزیع برق استان ها قانون استقالل-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-
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 ب. قوانین ناظر بر بورس های کشور

 ار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرانقانون باز -

له وانین و آئین نامه ها رویه ها و دستورالعمل های انجام معامق-

 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

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

 03/05/1384کشور مصوب 

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

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

 ر برق کشورمصوبات هیات تنظیم بازا-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 د. سایر مقررات و مصوبات

 اساسنامه شرکت بورس انرژی -

 اساسنامه شرکت توانیر-

 اسنامه شرکت مدیریت شبکه برق ایراناس-

 ای ثابت بهره برداری نیروگاه هادستورالعمل ه-

  سایر قوانین و مقررات مرتبط-
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس نحوه -11

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

 .در کشور خواهد شد

 

  

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

 (1396سه سال گذشته ) (1397دو سال گذشته ) (1398سال گذشته ) شرح

 مگاوات ساعت 7.2140.000 مگاوات ساعت 7.214.000 مگاوات ساعت 7.214.000 ظرفیت اسمی

 مگاوات ساعت 3.558.990 مگاوات ساعت 2.753.000 مگاوات ساعت 3.013.000 تولید خالصمیزان 

ولید تی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان هاتیمحدود

 کاال

 محدودیت آب و سوخت
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

 کارگزاری مبین سرمایه نام مشاور پذیرش 25/05/99مورخ  322057/271 شماره و تاریخ درخواست پذیرش

 16/06/99 تاریخ تایید توسط کمیته عرضه - تاریخ تایید توسط هیئت پذیرش

 - شرایط پذیرش

 مگاوات 250 میزان تعهد عرضه کاال کل تولید ساالنه %30 درصد تعهد عرضه کاال

 - خطای مجاز تحویل  حداقل عرضه %10 حداقل خرید جهت کشف نرخ

 - هزینه انبار داری

 - سایر ماهیانه تناوب عرضه 
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 أییدیهت

 مشاور پذیرشتأییدیه شرکت  -13
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