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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

عامسهامی  نوع شخصیت حقوقی تولید نیروی برق بیستون نام شرکت  

ه ملیشناس محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت  

12904 16/04/1387  10861834369 کرمانشاه 

موضوع فعالیت 
(اساسنامهمطابق )  

انجام اقدامات الزم به -2 یوحقوق یقیبرق در چارچوب ضوابط ومقررات بازار برق به اشخاص حق یوفروش انرژ دیتول-1
) اعم ازبهره ريرقابت پذ يیااجر اتیعمل یبرون سپار-3روگاهین تیوتوسعه ظرف یساز نهیبه،یبهره ور یمنظور ارتقا

از  یمنابع مال نیتام یروشها ريبرق وسا یفروش انرژ شیپ-4( ساتیتاس یساز نهیتوسعه وبه،یو نگهدار ریتعم،یبردار
 هيسرما-5 یقانون راق مشارکت با اخذ مجوز از مراجععرضه او،یواعتبار یمال التیاخذ وام و تسه،یو خارج یمنابع داخل

در  ازیمورد ن یومواد مصرف زاتیتجه آالت و نیماشابزار، نیوتام هیته-6 روگاهین دياحداث وخرو مشارکت در  یگذار
 -8شرکت  تیشرکتها وموسسات در جهت تحقق موضوع فعال ريو مشارکت با سا یهمکار-7شرکت  تیفعال نهیزم

.برق( مرتبط باشد یروین دیشرکت )تول تیکه با موضوع فعال يیتهایفعال ريمبادرت به سا  

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 %100 880.000.000 شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 1

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت تولید نیروی برق بیستون رئیس هیئت مدیره جید رحیمی فرم
 شرکت تولید نیروی برق بیستون نایب رئیس هیئت مدیره مهدی جعفری کرهرودی

 شرکت تولید نیروی برق بیستون عضو هیئت مدیره مجتبی خدرزاده
 شرکت تولید نیروی برق بیستون عضو هیئت مدیره فریبرز شریف نیا

 شرکت تولید نیروی برق بیستون عضو هیئت مدیره و مدیر عامل  نامیر امیریا
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس هیئت مدیره مجید رحیمی فر

 عضو هیئت مدیره فریبرز شریف نیا

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  bpgc@tpph.ir 08338239249 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  Mohamadifar_f@yahoo.com 08338239249 

 Rahimifar_m@mapnagroup.com 08338239249 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 کرمانشاه کرمانشاه ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

یابان گاليولخ -بهمن  22   6744164395 

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

08338239249 08338233611 bpgc@tpph.ir 

وب سايت    http://bisotoun.tpph.ir 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 کرمانشاه کرمانشاه ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

یابان گاليولخ -بهمن  22   6744164395 

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

08338239249 08338233611 bpgc@tpph.ir 

وب سايت    http://bisotoun.tpph.ir 
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

ت الزم به منظور انجام اقداما-2 یوحقوق یقیبرق در چارچوب ضوابط ومقررات بازار برق به اشخاص حق یوفروش انرژ دیتول -1

و  ری، تعم یازبهره بردار ) اعمریرقابت پذ ییاجرا اتیعمل یبرون سپار-3روگاهین تیوتوسعه ظرف یساز نهی، به یبهره ور یارتقا

،  یو خارج یاز منابع داخل یع مالمناب  نیتام یروشها ریبرق وسا یفروش انرژ شیپ -4( ساتیتاس یساز نهی، توسعه وبه ینگهدار

 و مشارکت در احداث یگذار هیرماس -5 ی،  عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجع  قانون یواعتبار  یمال التیاخذ وام و تسه

و  یهمکار -7شرکت  تیفعال نهیمدر ز ازیمورد ن یومواد مصرف زاتیآالت وتجه نیابزار ، ماش نیوتام هیته -6 روگاهین دیوخر

 تیکه با موضوع فعال ییتهایفعال ریبادرت به سام -8شرکت  تیشرکتها وموسسات در جهت تحقق موضوع فعال ریمشارکت با سا

 برق( مرتبط باشد. یروین دیشرکت )تول
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 Electricity برق

 اسالم آبادنیروگاه  نام تولید کننده کاال: 

 واحد بخار و سوخت اول گاز و سوخت دوم مازوت ق( :فقط برای کاالی بر) ینوع واحد و سوخت مصرف

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

 واحد بخار 2 های تولیدی:واحدخطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کیفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

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

  .کیلو وات می باشد 230تاژ هرتز و سطح ول
يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

تاريخ  112-93-1344برداری برای تولید برق به شماره پروانه بهره 
 03/07/96صدور 

 03/07/1401 وزارت نیرو

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

ی بند تقسیم ید و خرید و فروش برق در کشور به سه دستهقوانین حاکم بر تول

 :می شود

 الف. قوانين ناظر بر مالكيت و مديريت شبكة برق كشور

  قانون اساسی و سیاست های مربوط به آن 44اصل 

 قانون سازمان برق ایران 

 قانون تأسیس وزارت نیرو 

 قانون برنامة دوم توسعه 

 قانون برنامة سوم توسعه 

 قانون برنامة سوم 95دة استفساریة ما 

  1383قانون بودجة سال  "ژ"بند 

 قوانین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری 

 اسالمی ایران

 قانون استقالل شرکت های توزیع برق استان ها 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط 

 ب. قوانين ناظر بر بورس هاي كشور

 ی ایرانقانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالم 

 املهقوانین، آئین نامه ها، رویه ها و دستورالعمل های انجام مع، 

 تسویه و پایاپای و پذیرش کاالی برق در بورس انرژی 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط 

 ج. آيين نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوة عملكرد
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  ب"آیین نامة اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند" 

  8/4/1384برنامه چهارم، مصوب  قانون 25ماده 

 آیین نامة تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکة برق 

  21/10/1383و بازنگری شده در تاریخ 3/6/1382مورخ 

 مصوبات هیأت تنظیم بازار برق کشور 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط 

 د. ساير مقررات و مصوبات

 اساسنامه شرکت بورس انرژی 

 وانیراساسنامة شرکت ت 

 اساسنامة شرکت مدیریت شبکة برق ایران 

 دستورالعمل های ثابت بهره برداری نیروگاه ها 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط
 

 
 

 

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

ر کشف قیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا و سایر قوانین و مقررات ناظربر تجارت برق در کشو

 خواهد شد.

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

 سه سال گذشته دو سال گذشته سال گذشته شرح

)مگاوات(ظرفیت اسمی  100 100 100 

عملی)مگاوات( میزان تولید خالص  85 85 85 

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود  ------------------------- 
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

 شماره و تاريخ درخواست پذيرش
مورخ  1845/99طی نامه شماره 

01/09/99  
مشاور پذيرشنام   کارگزاری فارابی 

16/09/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  
 - شرايط پذيرش

د تعهد عرضه کاالدرص میزان تولید سالیانه 30%  مگاوات 30 میزان تعهد عرضه کاال   
حداقل عرضه %10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل  

 
- 

 - هزينه انبار داری
 تناوب عرضه 

 
 ساير ماهانه

- 
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13

رائه ار اطالعات مغایرتی د گونهچیهتندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و مندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مس

 شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.
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