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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 نام شرکت
شهید  شرکت تولید نیروی برق

نکا( -یسلیمی)نیروگاه شهید سلیم  
 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

13813 09/01/1395  14005720266 ساری 

مطابق موضوع فعالیت )

(اساسنامه  تولید و فروش و پیش فروش برق در چارچوب ضوابط و مقرارت ابالغی 

 

 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
3100000000 100%  

 

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

 نیروی برق حرارتی شرکت مادر تخصصی تولید رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای امیر یوسف فوالدی

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی نایب رئیس هیات مدیره آقای حشمت اهلل علیزاده

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی عضو آقای محمدرضا عابدی

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی عضو آقای تقی بارفروشی

 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی عضو آقای محمد غالمی دازمیری
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای امیر یوسف فوالدی

 نایب رئیس هیات مدیره آقای حشمت اهلل علیزاده

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:یکی مديرعاملشماره تماس و آدرس پست الکترون  01133399420 
Salimi@TPPH.ir 

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

01133399420 
Salimi@TPPH.ir 

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت 
 مديره :

01133399420 
Salimi@TPPH.ir 

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 ساری مازندران ایرانج.ا. 

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 4814896139 2کوچه ورزش یابان ورزشخ -بلوار آزادی

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

01133399420 01133399420 Salimi@TPPH.ir 

 http://salimi.tpph.ir وب سايت

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

ورکش  شهر استان 

 نکا مازندران ج.ا.ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

نیروگاه -جاده زاغمرز 25کیلومتر 

 شهید سلیمی
- 4853141131 

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

01134622344 01134544006 info@nekapowerplant.ir 

 www.nekapowerplant.ir وب سايت

 

mailto:info@nekapowerplant.ir
http://www.nekapowerplant.ir/
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

ی نیارو و در هیات وزیران و به پیشنهاد مشترک وزارتخانه هاا شهید سلیمیاساسنامه شرکت تولید نیروی برق 

سای تصاویب قاانون اسا 44قانون اجرای سیاست های کلی اصل  18ماده  5قتصاد و دارایی به استناد بند امور ا

هید شابه واسطه مالکیات نیروگااه تاسیس گردید. این شرکت 13813با شماره ثبت  09/01/1395ودر تاریخ شد

احدها جام تعمیرات مرتبط با وکا کلیه فعالیتهای مرتبط  اعم از تولید و فروش برق و بهینه سازی و انن -سلیمی

 به منظور افزایش بهره وری را انجام می دهد.
  

 
 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی

 Electricity رقب

 نکا( -شرکت تولید نیروی برق شهید سلیمی)نیروگاه شهید سلیمی نام تولید کننده کاال:

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

 %38 ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( بازده )راندمان

 واحد توربین انبساطی(2واحد بخارو 1واحد گازی و 2)5 تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 



 

 
 6 

 

 

 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیتپارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 

 

کنترل فرکانس: در شبکه برق ایران، فرکانس عادی بهره برداری از تجهیزات تولید و  -هره برداریطبق دستورالعمل های ثابت ب

می باشد. 50انتقال برابر   
 

 

 

 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 
 پروانه بهره برداری و تولید

 

 وزرات نیرو
 22/06/1401تا 22/06/1396

 

مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطهقوانین و   

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-

 رت نیروقانون تاسیس وزا-

 قانون برنامه دوم توسعه -

 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-

 طسایر قوانین و مقررات مرتب-

 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-

 تسویه و پایاپای و پذیرش کاالی برق در بورس انرژی

 بطسایر قوانین و مقررات مرت -

 عملکرد ج. آئین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوه

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

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

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

03/05/1384 

 زار برق کشورمصوبات هیات تنظیم با-

 رتبطسایر قوانین و مقررات م-

 د. سایر مقررات و مصوبات
 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
 .واهد شدخو مقررات ناظربر تجارت برق در کشور کشف قیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10
ل گذشتهسه سا دو سال گذشته سال گذشته شرح  

 مگا وات  ساعت 2195 مگا وات  ساعت 2195 مگا وات  ساعت 2195 ظرفیت اسمی

 گیگا وات ساعت 10725 گیگا وات ساعت 10554 گیگا وات ساعت 9192 میزان تولید خالص

کاالولید تی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان هاتيمحدود  مازوتوافزایش مصرف  محدودیت دیسپاچینگ،محدودیت سوخت 
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 پذیرش در بورس 

 

 بورس فرآیند پذیرش کاال در -12
28/05/99ك مورخ /1237/99 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

کل تولید ساالنه %30 درصد تعهد عرضه کاال مگاوات 658 میزان تعهد عرضه کاال   

ل خريد جهت کشف نرخحداق حداقل عرضه 10%   خطای مجاز تحويل  
 

- 

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 - ساير ماهیانه

 



 

 
 9 

 

أییدیهت  

 مشاور پذیرشتأییدیه شرکت  -13
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