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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی تولید برق گناوه مپنا نام شرکت

ثبتتاريخ  شماره ثبت  شناسه ملی محل ثبت 

337802 08/08/1387  10103734777 تهران 

 مطابقموضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 
 خريد ، فروش ،ید برق ت تولاحداث انواع نیروگاه اعم از گازی ، سیکل ترکیبی يا بخاری و بهره برداری از آن جه

و  بآ فروش و صدور ،ولید آب ، خريد و صدور برق و احداث انواع آب شیرين کن و بهره برداری از آن جهت ت
 یشود.نجر ممیم به تحقق اهداف شرکت همچنین کلیه فعالیتهای تجاری که به طور مستقیم و غیر مستق

 

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف
 92.6 11.299.998 روه مديريت نیروگاهی ايرانیان مپناشرکت گ 1

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

یبهبهان لیخل رهيمد اتیه سیرئ   گروه مديريت نیروگاهی ايرانیان مپنا 

یهاشم یبن یعل دیس رهيمد اتیه سیرئ بينا   تولید برق توس مپنا 

یگودرز یمظفر شاهپور مديره اتیو عضو ه رعامليمد   تولید برق عسلويه مپنا 

 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

یبهبهان لیخل رهيمد اتیه سیرئ   

یهاشم یبن یعل دیس رهيمد اتیه سیرئ بينا   

یگودرز یمظفر شاهپور مديره اتیو عضو ه رعامليمد   
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 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
02181984258 

mozafari_s@mapnagroup.com 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  
02181981628 

mahtaj_s@mapnagroup.com 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
02181981900 

Behbahani@mapnagroup.com 
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 1549965711 282 میرداماد

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

02181984258 02122908597  

وب سايت     

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 گناوه بوشهر ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 7534136659 - رازجانب-محور گناوه 20کیلومتر 

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

07733846250 07733846252 - 

وب سايت    - 

 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

تولید برق ، شرکت گروه مدیریت نیروگاهی ایرانیان مپنابا ترکیبی از سهامداران متشکل از شرکت  تولید برق گناوه مپناشرکت 

انواع نیروگاه ها )اعم از گازی، سیکل ترکیبی یا  با هدف احداث 08/08/1387تاریخ در  مپنا و شرکت تولید برق توسمپنا عسلویه 

. تاسیس شداز آن جهت تولید برق، خرید و فروش و صدور برق برداری  هره، توسعه و ببخاری(  
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 Electricity برق

 شرکت تولید برق گناوه مپنا نام تولید کننده کاال: 
 گاز سوخت -سیکل ترکیبی ق( :فقط برای کاالی بر) ینوع واحد و سوخت مصرف

 %50الی  %48 ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( نبازده )راندما
 دو واحد گاز و يک واحد بخار واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کیفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
 

 

جهیزات ز تا برداری رهبه عادی فرکانس يران،ا برق شبکه در فرکانس کنترل –طبق دستورالعمل های ثابت بهره برداری 
 .کیلو وات می باشد 230هرتز و سطح ولتاژ  50تولید و انتقال برابر 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 112-91-1269-3به شماره  و تولید پروانه بهره برداری

 21/02/98مورخ 

 21/02/1403تا تاریخ  وزارت نیرو

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

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-

 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-

 نین و مقررات مرتبطسایر قوا-

 ب. قوانین ناظر بر بورس های کشور

 ازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرانقانون ب -
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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 -

 وبات ناظر بر نحوه عملکردج. آئین نامه ها و مص

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

 03/05/1384برق کشور مصوب 

 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-

 قوانین و مقررات مرتبطسایر -

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

کشف قیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس براساس عرضه و تقاضا و قوانین و مقررات ناظر بر تجارت برق در کشور 
.خواهد شد  

 

 

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

مگاوات 484 ظرفیت اسمی مگاوات 484  مگاوات 484   

 MWH 5,113,183  MWH 7,699,893  MWH 2,497,887 میزان تولید خالص

ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید هاتيمحدود
 کاال

کاهش مصرف و دیماند برق در جنوب کشور و در نتیجه محدودیت انتقال 

ماه سرد سال )نیمه دوم( 3تا  2ان طی تو  
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 پذیرش در بورس 

 

 اال در بورسفرآیند پذیرش ک -12

 99الف//172شماره نامه  شماره و تاريخ درخواست پذيرش
  27/08/99مورخ 

مشاور پذيرشنام   کارگزاری آگاه 

16/09/1399 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  
 - شرايط پذيرش

تولید سالیانه %30 درصد تعهد عرضه کاال مگاوات 145 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
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