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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامي خاص نوع شخصیت حقوقی مولد برق يزد نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت  

296476 17/02/86  10103330010 تهران 

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

سرمايه گذاري و مشاركت در توليد و فروش انرژي برق با ايجاد و توسعه و بهره برداري از نيروگاه توليد 

 برق با اخذ مجوزهاي الزم

وليدي، مواد اوليه، آالت تخريد و فروش صادرات و واردات هرگونه مواد، مصالح، تجهيزات و ماشين (1

 ساخته و لوازم يدكي مرتبط با موضوع فعاليتقطعات نيمه

 مبادرت به هرگونه فعاليت بازرگاني، صنعتي، توليدي در جهت تحقق موضوعات مشروحه فوق (2

 عقد هرگونه قرارداد با سازندگان، پيمانكاران، مشاوران و كارفرمايان جهت تحقق موضوع شركت (3

گذاري در موسسات داخلي و خصاص حقيقي و حقوقي ايراني و خارجي و نيز سرمايهمشاركت با اش (4

 خارجي به منظور پيشبرد موضوع شركت

 

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 % 9999/94 11.399.999 شركت فراب 1

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شركت فراب رئيس هيات مديره محمد عبدالهي
 تجارت و سرمايه گروه فراب نائب رييس هيات مديره مهرزاد لموچي دلي

عضو هيات مديره و  احمد صادقيان پور

 مديرعامل
 ساخت تجهيزات فراب 
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 امضاء مجاز شرکتاسامی صاحبان  -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 عضو هيات مديره و مديرعامل احمد صادقيان پور

 نائب رييس هيات مديره مهرزاد لموچي دلي

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:مدیرعامل الکترونیکی پست آدرس و تماس شماره  
81292371 

a.sadeghianpour@farab.com 

 و بازاریابی واحد کترونیکیال پست آدرس و تماس شماره
:فروش  

81292371 
m.samadimajd@farab.com 

: مدیره هیئت رئیس الکترونیکی پست آدرس و تماس شماره  
81292029 

m.abdolahi@farab.com 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

التر از ميدان وليعصر، با

 وليعصر

41 1594659914 

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

02188900042 82132357 mailbox@farab.com 

وب سايت    www.farab.com 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 - يزد ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

جاده فوالد آلياژي، جنب 

 نيروگاه خورشيدي يزد
-- -- 

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

035-37266601-3  mailbox@farab.com 

وب سايت    www.farab.com 

 
 

 ت شرکتتاریخچه فعالی -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

در اداره ثبت  296476تاسیس و طی شماره  17/02/1386در تاريخ  10103330010شرکت مولد برق يزد )سهامی خاص( به شناسه ملی 

 وش برق می باشدشروع به بهره برداری نموده است و فعالیت اصلی آن تولید و فر 1/1/92شرکت ها به ثبت رسید و متعاقبا از تاريخ 

 

mailto:mailbox@farab.com
mailto:mailbox@farab.com
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 Electricity برق 

 شركت مولد برق يزد نام تولید کننده کاال: 

 گاز و گازوئيل ق( :فقط برای کاالی بر) نوع واحد و سوخت مصرفی

 %7/46 ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( بازده )راندمان

 دو واحد گازي :تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی

 يک واحد بخاري

 

 کاال مشخصات کیفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

  : فركانس كنترل – برداري بهره ثابت هاي دستورالعمل طبق

 مي ولت كيلو 230 ولتاژ سطح و هرتز 50 برابر انتقال و توليد تجهيزات از برداري بهره عادي فركانس ايران، برق شبكه در

 .باشد

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

  112-91-1256-3پروانه بهره برداري براي توليد برق شماره

 01/07/1398تاريخ صدور 

 01/07/1403 وزارت نيرو

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

تقسيم بندي  م بر توليد و خريد و فروش برق در كشور به سه دستهقوانين حاك

 :مي شود

 الف. قوانين ناظر بر مالكيت و مديريت شبكة برق كشور

  قانون اساسي و سياست هاي مربوط به آن 44اصل 

 قانون سازمان برق ايران 

 قانون تأسيس وزارت نيرو 

 قانون برنامة دوم توسعه 

 قانون برنامة سوم توسعه 

 قانون برنامة سوم 95سارية مادة استف 

  1383قانون بودجة سال  "ژ"بند 

 قوانين برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري 

 اسالمي ايران

 قانون استقالل شركت هاي توزيع برق استان ها 

 ساير قوانين و مقررات مرتبط 

 ب. قوانين ناظر بر بورس هاي كشور

 ري اسالمي ايرانقانون بازار اوراق بهادار جمهو 

 ،قوانين، آئين نامه ها، رويه ها و دستورالعمل هاي انجام معامله 
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 تسويه و پاياپاي و پذيرش كاالي برق در بورس انرژي 

 ساير قوانين و مقررات مرتبط 

 ج. آيين نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوة عملكرد

  ب"آيين نامة اجرايي شرايط و تضمين خريد برق موضوع بند" 

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

 آيين نامة تعيين شرايط و روش خريد و فروش برق در شبكة برق 

  21/10/1383و بازنگري شده در تاريخ 3/6/1382مورخ 

 مصوبات هيأت تنظيم بازار برق كشور 

 ساير قوانين و مقررات مرتبط 

 د. ساير مقررات و مصوبات

 اساسنامه شركت بورس انرژي 

 ة شركت توانيراساسنام 

 اساسنامة شركت مديريت شبكة برق ايران 

 دستورالعمل هاي ثابت بهره برداري نيروگاه ها 

 ساير قوانين و مقررات مرتبط
 

 
 
 

 

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

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

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

 سه سال گذشته دو سال گذشته سال گذشته شرح

مگاوات 484 ظرفیت اسمی مگاوات 484  مگاوات 484   

صمیزان تولید خال مگاوات ساعت 2803450  مگاوات ساعت 2850945  مگاوات ساعت 2634507   

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید هاتيمحدود  ------------------------- 
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

 343603/271شماره نامه طی  شماره و تاريخ درخواست پذيرش
03/09/99مورخ   

 نام مشاور پذيرش
 کارگزاری سهم آشنا

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

میزان تولید سالیانه %30 درصد تعهد عرضه کاال مگاوات 146 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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