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 عرفی شرکت متقاضی پذیرش کاالم
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی تولید نیروی برق سهند نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10861351572 تبريز 1387/04/09 46231

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 

ی تولید و فروش انرژی برق در چارچوب ضوابط و مقررات بازار برق به اشخاص حقیق -1

 و حقوقی

 سازی و توسعه ظرفیت نیروگاه.وری، بهینهم به منظور ارتقاء بهرهانجام اقدامات الز -2

و نگهداری،  برداری، تعمیربرونسپاری عملیات اجرایی رقابت پذیر) اعم از بهره -3

 سازی تاسیساتتوسعه و بهینه

ی، پیش فروش انرژی برق و سایر روشهای تامین منابع مالی از منابع داخلی و خارج -4

ع لی و اعتباری، عرضه اوراق مشارکت با اخذ مجوز از مراجاخذ وام و تسهیالت ما

 قانونی.

 سرمایه گذاری و مشارکت در احداث و خرید نیروگاه. -5

ه تهیه و تامین ابزار، ماشین آالت و تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز در زمین -6

 فعالیت شرکت.

ت همکاری و مشارکت با سایر شرکتها و موسسات درجهت تحقق موضوع فعالی -7

 شرکت.

ق( مبادرت به سایر فعالیتهایی که مستقیم با موضوع فعالیت شرکت)تولید نیروی بر -8

 مرتبط باشد.

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق  1

 تیحرار
1278000000 99.998 
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 اعضاء هیئت مدیره -3
 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی مديرعامل و رئیس هیأت مديره مجید پاشائی

 شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی نائب ريئس هیأت مديره زادهمقصود مهدی 

 ت مادر تخصصی تولید برق حرارتیشرک عضو هیأت مديره علی بدری

 شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی عضو هیأت مديره شهرام معصومیان

 شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی عضو هیأت مديره ساناز جعفرزاده

 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 مديرعامل و رئیس هیأت مديره مجید پاشائی
 نائب ريئس هیأت مديره زادهمقصود مهدی 

 عضو هیأت مديره علی بدری
 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  33248481-041 
Stppp1387@gmail.com 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  33248481-041 
Stppp1387@gmail.com 

 041-33248481 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
Stppp1387@gmail.com 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تبريز آذربايجان شرقی ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

بهمن، روبروی شرکت  29بلوار 
آب و فاضالب استان آذربايجان 

، 5قی، ساختمان زمرد، طبقهشر
 Dواحد 

- 5156917139 

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

04133248481 04133248496 Stppp1387@gmail.com 

وب سايت     

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 بناب آذربايجان شرقی ايران

یتکد پس پالك خیابان/ کوچه  

بريزت -جاده بناب 7کیلومتر   -  

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

0413377812 04137780017 Stppp1387@gmail.com 

وب سايت    - 

 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

از مقررات  یبخش میظبه قانون تن یقانون الحاق مواد 27مستفاد از ماده  یبرق سهند با اخذ مجوزات قانون یروین دیشرکت تول

 یجزو شرکت ها خود را آغاز نموده است و در حال حاضر تیفعال 09/04/1389 خیو از تار سیتاس 1384دولت مصوب سال  یمال

ر قررات بازامابط و در چارچوب ضو برق یو فروش انرژ دیبوده و هدف آن تول یحرارت رقب یروین دیتول یتابعه شرکت مادر تخصص

 باشد. یبرق م
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 
 Electricity برق

 نیروگاه سهند-شرکت تولید نیروی برق سهند نام تولید کننده کاال: 

 گار شهری و مازوت –حرارتی  ق( :فقط برای کاالی بر) ینوع واحد و سوخت مصرف

 درصد 35 ق( :ط برای کاالی برفقد )تولی( بازده )راندمان

 2 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 
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 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 

 .اشدکیلو وات می ب 230هرتز و سطح ولتاژ 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 09/10/1401 نیرووزارت  09/10/96مورخ  112-89-1152-2به شماره بهره برداری ه وانپر

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 بندی تقسیم در کشور به سه دستهقوانین حاکم بر تولید و خرید و فروش برق 

 :می شود

 الف. قوانین ناظر بر مالکیت و مدیریت شبکة برق کشور

  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 

  مقانون برنامة سو 95استفساریة مادة 

  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. قوانین ناظر بر بورس های کشور

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

  امله،نامه ها، رویه ها و دستورالعمل های انجام معقوانین، آئین 

 تسویه و پایاپای و پذیرش کاالی برق در بورس انرژی 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط 

 ج. آیین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوة عملکرد

  ب"آیین نامة اجرایی شرایط و تضمین خرید برق موضوع بند" 

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

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

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

 مصوبات هیأت تنظیم بازار برق کشور 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط 

 د. سایر مقررات و مصوبات

 اساسنامه شرکت بورس انرژی 

 اساسنامة شرکت توانیر 

 دیریت شبكة برق ایراناساسنامة شرکت م 

 دستورالعمل های ثابت بهره برداری نیروگاه ها 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
قیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس بر اساس عرضه و تقاضا و سایر قوانین و مقررات ناظربر تجارت برق در کشور کشف 

 خواهد شد.

 

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10
گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 MWh 5694000 MWh 5694000 MWh 5694000 ظرفیت اسمی

 MWh 3751163 MWh 3128849 MWh 3651138 میزان تولید خالص

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود  محدوديت فنی واحدها و محدوديت سوخت مصرفی 
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 ذیرش در بورس پ

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
مورخ  99الف//352شماره نامه  شماره و تاريخ درخواست پذيرش

12/11/99  
مشاور پذيرشنام  گاهآکارگزاری    

10/12/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

 - شرايط پذيرش

تولید سالیانه %30 درصد تعهد عرضه کاال کاالمیزان تعهد عرضه   مگاوات 195   

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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