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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی تولید نیروی برق شیروان نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10861350704 شیروان 1387/04/11 877

مطابق موضوع فعالیت )

 (اساسنامه

 

 تولید و فروش انرژی در چارچوب ضوابط و مقرارات بازار برق به اشخاص حقیقی و حقوقی

 

 

 مشخصات سهامداران -2

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

 مالکیتدرصد  تعداد سهام نام سهامدار رديف

شرکت مادرتخصصی تولید نیرو  1

 برق حرارتی

230.000 100 

 

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

نايب ريیس هیات مديره و  علیرضا بانگیان تبريزی

 مديرعامل

 

 مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی

 لید نیروی برق حرارتیمادر تخصصی تو ريیس هیات مديره محمدحسین نخعی

 مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی عضو هیات مديره محمد کفشدار گوهريان

 مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی عضو هیات مديره حمید مطیعی

 مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی حسابذي-مديرمالی علی اصغر علیزاده
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 تاسامی صاحبان امضاء مجاز شرک -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 رعامليو مد رهيمد اتیه سيیر بينا علیرضا بانگیان تبريزی

 ريیس هیات مديره محمدحسین نخعی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 :شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل
coma.bankiyan1393@gmail. 

05836343545 

کترونیکی واحد بازاريابی و شماره تماس و آدرس پست ال

 فروش:

naaderii@yahoo.com 

05836343545 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
Nakhaee2001@yahoo.com 

05836343545 

 

mailto:a.bankiyan1393@gmail.com
mailto:Nakhaee2001@yahoo.com
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 آدرس -6

 )دفتر مرکزی(قانونی

 شهر استان کشور

 شیروان خراسان شمالی ايران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

-جاده شیروان 12کیلومتر 

 قوچان

 9465152322 نیروگاه برق شیروان

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

05836343545 05836343550 shirvan.po.ge@gmail.com 

  ايتوب س

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 شیروان خراسان شمالی ايران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

-جاده شیروان 12کیلومتر 

 قوچان

 9465152322 نیروگاه برق شیروان

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

05836343545 05836343550 como.ge@gmail.hirvan.ps 

  وب سايت
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7

 شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از 

بت شرکتها در اداره ث 877شماره  یتاسیس شده وط 11/04/1387عام( در تاريخ  یبرق شیروان )سهام یشرکت تولید نیرو

از  یون تنظیم بخشبه قان یقانون الحاق مواد 27ده به ثبت رسیده است. اساسنامه شرکت به استناد ما روانیش یومالکیت صنعت

عالیت فبه تصويب هیات محترم وزيران رسیده است. شروع  10/11/1386يخ در تار 1384دولت مصوب سال  یمقررات مال

با  "ضمناباشد. یم 01/07/1387از تاريخ  31/06/1387بطور فوق العاده مورخ  یعاد یشرکت به موجب مصوبه مجمع عموم

اريخ ، شرکت از ت یدرصد از سهام شرکت به بخش خصوص 65 یبر واگذار یاساسنامه شرکت مبن 5توجه به مفاد ماده 

ت(گرديده و در قانون برنامه چهارم )اداره شرکت درچارچوب قانون تجار 7ماده  "ج"مشمول حکم مقرر در بند  07/05/1387

وزيران  هیات 04/06/1391قرارگرفته است. طبق تصويب نامه مورخ  یساز یخصوص سازمان یمشمول واگذار یلیست شرکتها

 ه شمارهسهام عدالت منتقل شود. اما طبق تصويب نام یاستان یگذار سرمايه یمقرر شده تمام سهام شرکت به شرکتها

هام عدالت س یاستان یرسرمايه گذا یز لیست شرکتهاا 08/11/1392 خيه هیئت محترم وزيران شرکت از تار49599ت/169019

 یوصسازمان خص یمشمول واگذار یشرکتها ستیشرکت در ل 1395قرار گرفته است. در سال  یحذف و در فهرست واگذار

است. در  خارج شده یساز یسازمان خصوص یمشمول واگذار یشرکتها ستیاز ل  1396قرار گرفت اما مجدداً در سال  یساز

فوق  یوممجامع عم یو به موجب صورتجلسه ها رانيمحترم وز ئتیه 28/12/1392رخ ه مو 50393ت /192437 مصوبهی راستا

مورخ  فوق العاده یو مجمع عموم یبرق حرارت یروین دیو تول ریتوان یخصصمادر ت 10/07/1395العاده مشترك مورخ 

 یعفر یتجار یجزء واحدهامنتقل شده و لذا شرکت  یبرق حرارت یروین دیتول یسهام شرکت به مادر تخصص هیکل 27/07/1395

 .است یبرق حرارت دیتول یشرکت مادر تخصص

 

 معرفی کاال

 نام کاال -8

 التین فارسی
El برق ect ri ci t y 

 تولید نیروی برق شیروان نام تولید کننده کاال:

 با سوخت گاز و گازويیل V94.2واحدهای گازی  ق( :فقط برای کاالی بر) ینوع واحد و سوخت مصرف

 ای بخارواحدهو 

 درصد 41با يک واحد بخار  98بازده نیروگاه در سال  ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( بازده )راندمان

واحد بخار که از واحدهای بخار فقط دو  3واحد گازی و  6 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 واحد مشغول به کار میباشند.
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 کاال مشخصات کیفی -9

 های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیتامترپارمشخصات کیفی بر اساس 

 ولت کیلو400هرتز و سطح ولتاژ  50انرژی الکتريکی با فرکانس 

 112-89-1101-3شماره پروانه 

 

 دوره اعتبار مرجع صدور يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی

 09/10/1402 وزارت نیرو پروانه بهر ه برداری و تولید

 ت حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطهقوانین و مقررا

 قوانین حاکم بر تولید و خريد  و فروش برق در کشور به سه

 دسته تقسیم بندی می شود :

 الف( قوانین ناظر بر مالکیت و مديريت شبکه برق کشور

 ن اساسی و سیاست های مربوط به آنقانو 44اصل -

 قانون سازمان برق ايران-

 قانون تاسیس وزارت نیرو-

 قانون برنامه دوم توسعه-

 قانون برنامه سوم توسعه-

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

1383 

وانین برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری ق-

 اسالمی ايران

 ل شرکت های توزيع برق استان هاقانون استقال-

 ساير قوانین و مقررات مرتبط-

 نین ناظر بر بورس های کشورب. قوا

 ازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايرانقانون ب -

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

 تسويه و پاياپای و پذيرش کاالی برق در بورس انرژی

 بطساير قوانین و مقررات مرت -

 ج. آئین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوه عملکرد

ئین نامه تعیین شرايط و روش خريد  و فروش برق در شبکه آ-

 03/05/1384برق کشور مصوب 

ئین نامه تعیین شرايط و روش خريد و فروش برق در شبکه آ-

و بازنگری شده در تاريخ  25/06/1382برق کشور مصوب 

03/05/1384 

 زار برق کشورمصوبات هیات تنظیم با-
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 ساير قوانین و مقررات مرتبط-

 ساير مقررات و مصوباتد. 

 اساسنامه شرکت بورس انرژی-

 اساسنامه شرکت توانیر-

 ريت شبکه برق ايراناساسنامه شرکت مدي-

 ای ثابت بهره برداری نیروگاه هاهدستورالعمل -

 ساير قوانین و مقررات مرتبط-

 

 

 

 

 

 پذیرش کاال در بورس ازتعیین قیمت پایه پس  نحوه -11

ور کشف ق در کشو ساير قوانین و مقررات ناظربر تجارت برقیمت 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

 1276MW 1115MW 954MW فیت اسمیظر

 4475000MWh 4110037MWh 3608040MWh میزان تولید خالص

ید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود

 کاال

اشی از مسائل فنی)از نمحدوديت های -محدوديت مصرف گاز

افت فشار  -ويلرراه اندازی ب-افت خال-قبیل دمای حرارتی اگزوز

 گازو...(
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 پذیرش در بورس

 

 کاال در بورس فرآیند پذیرش -12

 کارگزاری سی ولکس نام مشاور پذيرش 01/06/99مورخ  930/100/99 شماره و تاريخ درخواست پذيرش

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

 - شرايط پذيرش

 مگاوات 334 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

 

 - ساير ماهیانه

 



 
 

 
 
 10 

 

 أییدیهت

 مشاور پذیرشتأییدیه شرکت  -13
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