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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

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

 ملیشناسه  محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

 14005698594 اهواز 1394/12/24 45651

مطابق موضوع فعالیت )

 تولید برق (اساسنامه

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

1 
شرکت مادرتخصصی تولید نیروی 

 برق حرارتی
2.800.000.000.000 100% 

 

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

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی رئیس هیئت مدیره عبدالکریم جاوید

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی عضو هیئت مدیره غالمرضا آتشین صدف

 رکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتیش عضو هیئت مدیره منفرداسفندیار صفایی

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

 مدیرعامل منصور نعیمی

 معاونت فنی و مهندسی صدفغالمرضا آتشین

 عاونت مالی و پشتیبانیم منفرداسفندیار صفایی

 مدیر مالی و ذیحسابی فررضا نریمانی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 Mozo128@yahoo.com :شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل
32266682-061 

و  ابیکترونیکی واحد بازاريشماره تماس و آدرس پست ال
 فروش:

r.salemi@tpph.ir 
32266682-061 

ره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت شما
 مديره :

tolidebarghramin@tpph.ir 
32266682-061 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 اهواز خوزستان ج.ا. ایران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

بلوار آیت ا.. بهبهانی پشت 

-میدان بار فروشان سابق

ساختمان معاونت و 

شرکت تولید -هرهبرداریب

 نیروی برق رامین

- 6174611187 

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

32266682-061 32266687-061 tolidebarghramin@tpph.ir 

 www.raminpower.ir وب سايت

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 ۲۰شهر ویس و کیلومتر -ه رامین نیروگا خوزستان ج.ا.ایران

 اهواز–مالثانی جاده

 یکد پست پالك وچهخیابان/ ک

- - 6145199511 

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

4-34449041-061 34449186-061 www.tolideebarghramin@tpph.ir 

 www.raminpower.ir وب سايت
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7
 شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از 

 1393/11/25هررر مررور   50393ت/141616برره اسررتناد مصرروبه شررماره  نیبرررق رامرر یرویررن دیررشرررکت تول

 یهاوزارتخانرره 1392/12/21مررور   92/52385/20/100مشررترش شررماره  شررنهادیو برره پ رانیرروز ئررتیه

 یکلرر یهااسررتیس ی( قررانون اارررا18( مرراده )5و برره اسررتناد بنررد ) یو دارائرر یو امررور اقتصرراد رویررن

 یشرده  ر سیتأسر نیبررق رامر یرویرن دیرساسرنامه شررکت تولا -1386صرو  م- ی( قانون اساسر44اصل)

اسررت. بررر  دهیسررربرره ثبررت  یصررنعت تیررها و مالکدر اداره ثبررت شرررکت 1394/12/22مررور   45651شررماره 

 94/48712/350برره شررماره  روگرراهیو تعهرردات ن هایبررده هررا یاسرراد دسررتورالعمل نحرروه انتقررا  دارائ

بره شرماره  اهروگریو تعهردات ن هایبرده هرا یتورالعمل نحروه انتقرا  دارائدسر هیو اصرحح 94/11/14مور  

الرررکر از فوق خیاز تررار زیررن نیرامرر روگرراهین یهررایامرروا  و دارائ هیررکل 1395/08/02مررور   8960ص//95

 یصربره شررکت مرادر تخص ریو سرسس از شررکت تروان ریخوزسرتان بره شررکت تروان یاشرکت برق منطقره

 یرویرن دیربره شررکت تول یبررق حرارتر یرویرن دیرتقرل و پرس از آن از شررکت تولمن یبررق حرارتر دیتول

 دیمنتقل گرد نیبرق رام

 

 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 برق فارسی
 Electricity التین

 نیروگاه رامین نام تولید کننده کاال:

 گازوییل-مازوت-گاز ق( :فقط برای کاالی بر) نوع واحد و سوخت مصرفی

 درصد 35 ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( ندمانبازده )را

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

 زات تولید ودی بهره برداری از تجهینتر  فرکانس: درشبکه برق ایران  فرکانس عاک - بق دستورالعمل های ثابت بهره برداری

 هرتز می باشد. 50انتقا  برابر 

 دوره اعتبار مرجع صدور يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی

 
  به 113-88-1063-3به شماره  پروانه بهره برداری و تولید

 15/09/1397تاریخ 

 

 15/09/1401تا تاریخ  وزرات نیرو

 تولید کاال در صنعت مربوطهقوانین و مقررات حاکم بر 

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

 تقسیم بندی می شود :

 الف( قوانین ناظر بر مالکیت و مدیریت شبکه برق کشور 

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

 قانون سازمان برق ایران-

 قانون تاسیس وزارت نیرو-

 برنامه دوم توسعه قانون -

 قانون برنامه سوم توسعه-

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

1383 

وانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری ق-

 اسالمی ایران

 ل شرکت های توزیع برق استان هاقانون استقال-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 ر بر بورس های کشورب. قوانین ناظ

 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 کاالی برق در بورس انرژی

 بطسایر قوانین و مقررات مرت -

 ج. آئین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوه عملکرد

ر شبکه دامه تعیین شرایط و روش خرید  و فروش برق آئین ن-

 ۰3/۰5/1384برق کشور مصوب 

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

و بازنگری شده در تاریخ  ۲5/۰6/138۲کشور مصوب 

۰3/۰5/1384 
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 زار برق کشورمصوبات هیات تنظیم با-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 ررات و مصوباتد. سایر مق
 اساسنامه شرکت بورس انرژی -

 اساسنامه شرکت توانیر-

 بکه برق ایرانشاساسنامه شرکت مدیریت -

 ثابت بهره برداری نیروگاه ها دستورالعمل های-

  سایر قوانین و مقررات مرتبط-
 

 

 

 
 
 
 

 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
شور کشف ق در کروگاه پس از ورود شرکت در بورد بر اساد عرضه و تقاضا و سایر قوانین و مقررات ناظربر تجارت برقیمت برق تولیدی نی

 خواهد شد

 
. 

 

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

 1850 1850 1850 ت اسمیظرفی

 میزان تولید خالص
 9,815,879 مگاوات مگاوات 9,298,072

 

 10,265,071 مگاوات

 

 محدودیت دیسساچینگ  محدودیت سوخت کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
 کارگزاری توسعه فردا نام مشاور پذيرش 01/06/1399مورخ  3067/1399 شماره و تاريخ درخواست پذيرش

 16/06/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - اريخ تايید توسط هیئت پذيرشت

 - شرايط پذيرش

 مگاوات 558 میزان تعهد عرضه کاال کل تولید ساالنه %30 درصد تعهد عرضه کاال

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

- 

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 - ايرس ماهیانه
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 أییدیهت

 مشاور پذیرشتأییدیه شرکت  -13
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