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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی تولید نیروی برق شهید مفتح نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت ثبتتاريخ  شماره ثبت

 140056699893 همدان 15/12/94 12335

مطابق موضوع فعالیت )

 (اساسنامه

 

 تولید و فروش انرژی برق و پیش فروش آن

 

 

 مشخصات سهامداران -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

مادر تخصصی تولید برق شرکت  1
 حرارتی

 درصد 100 1.450.000.000

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

رئیس هیئت مديره و  داريوش حجت
 مديرعامل

- 

 - عضو هیئت مديره مسعود مرادی

 - عضو هیئت مديره محمد حسن مرادی

 - عضو هیئت مديره عبدالرضا تقوی

 - عضو هیئت مديره تقوايیمسعود 
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 رعامليو مد رهيمد ئتیه سیرئ حجت وشيدار

 معاون مالی و اداری کیومرث احمديان

 ذيحساب و مدير مالی ابراهیم جعفرنیا
 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 :نیکی مديرعاملشماره تماس و آدرس پست الکترو
08138202661 

Emarket.mofateh@tpph.ir 

 ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال
 212داخلی  08138202650

Emarket.mofateh@tpph.ir 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
08138202661 

Emarket.mofateh@tpph.ir 
 

 آدرس -6

 ونی)دفتر مرکزی(قان

 شهر استان کشور

 همدان همدان ایران
 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

 6515919783 30 متری صنوبر 18 –فاطمیه 
 پست الکترونیکی شماره فکس شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(

08138202650 08138202659 Emarket.mofateh@tpph.ir 

 Mofateh.tpph.ir وب سايت

 شرکت تولیدکننده کاال فعالیت

 شهر استان کشور

 همدان همدان ایران
 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

 177/65514 - جاده تهران 45کیلومتر 

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

08135378737 08135378727 m.p.p@chmail.ir 
 - وب سايت
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 تتاریخچه فعالیت شرک -7

 شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از 

اه هزارمگاواتی شهید فعالیت رسمی خود را به عنوان مالک نیروگ 1395شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح همدان از ابتدای سال 

 محترم وزیران، مگاواتی دورود آغاز کرد. این شرکت دولتی بر اساس اساسنامه مصوب هیئت 50ی مفتح همدان و نیروگاه گاز

کور گاه های مذر نیرومسئول تولید و فروش انرژی تولیدی در نیروگاه های مذکور، تعمیر و نگهداری و مجری پروژههای عمرانی د

 می باشد. 

 

 

 معرفی کاال

 نام کاال -8

 التین فارسی
 برق

 
Electricity 

 نیروگاه شهید مفتح نام تولید کننده کاال:

 گازی با سوخت اصلی گاز و جایگزین مازوت ق( :فقط برای کاالی بر) ینوع واحد و سوخت مصرف

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

 مگاواتی 250واحد بخار  4 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 
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 کاال کیفیمشخصات  -9

 های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیتپارامترمشخصات کیفی بر اساس 

 

ز ا برداری بهره عادی فرکانس ایران، برق شبكه در فرکانس کنترل –طبق دستورالعمل های ثابت بهره برداری 

  .کیلو وات می باشد 230هرتز و سطح ولتاژ  50تجهیزات تولید و انتقال برابر 

 
 دوره اعتبار مرجع صدور يا استاندارد مرتبط با کاالت یفیگواهی ک

 

  112-89-1114-2پروانه بهره برداری و تولید به شماره 

 

 

 29/06/1401 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

 شود :تقسیم بندی می 

 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-

ل اقانون 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-

 ب. قوانین ناظر بر بورس های کشور

 ازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایرانقانون ب -

امله دستورالعمل های انجام معا رویه ها و قوانین و آئین نامه ه-

 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

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

 03/05/1384برق کشور مصوب 

 ش خرید و فروش برق در شبکه برقآئین نامه تعیین شرایط و رو-

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

03/05/1384 
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 زار برق کشورمصوبات هیات تنظیم با-

 سایر قوانین و مقررات مرتبط-

 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

رت برق در کشور کشف قیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا و سایر قوانین و مقررات ناظربر تجا

 خواهد شد.
 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

 سه سال گذشته دو سال گذشته سال گذشته شرح

 مگاوات 1000 مگاوات 1000 مگاوات 1000 هرواحد ظرفیت اسمی
 مگاوات 250 مگاوات 250 مگاوات 250 هرواحد میزان تولید خالص

 پساب ورودی، آب و خطوط انتقال برق 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
 332653/271شماره نامه 

19/07/99مورخ   
مشاور پذيرشنام   کارگزاری فارابی 

20/07/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

  شرايط پذيرش

کل تولید ساالنه %30 درصد تعهد عرضه کاال مگاوات 300 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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