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 شرکت بورس انرژی ایران

 پذیرش و بازاریابی مدیریت

 

 
 
 
 
 
 

 برقی پذيرش و درج کاال امیدنامه
 برق خوزستان غديرنیروی تولید  شرکت

 )نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان(
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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی خاص  نوع شخصیت حقوقی شرکت تولید برق خوزستان غدير نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

404460 07/03/1390  10320556017 تهران  

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

مدیریت احداث نيروگاه ها و تاسيسات مرتبط ، مدیریت توليد برق ، مدیریت فروش برق 

، نظارت بر عمليات احداث ، آزمایش  داخلی و به خارج از کشور ، ساخت تجهيزات نيروگاهی

 های بهره برداری ، نظارت بربهره برداری 

 

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

شرکت سرمایه گذاری برق و  1

 انرژی غدیر 

8449997 65% 

 %35 4549998 گروه مپنا شرکت  2

 

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

 شرکت سرمايه گذاری برق و انرژی غدير مديرعامل و عضو هیات مديره  حسین مرسلی 

 شرکت گروه مپنا  رئیس هیات مديره خلیل بهبهانی 

 گذاری اعتضاد غدير  شرکت سرمايه نايب رئیس هیات مديره محمد رضا پناهی 
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 مديرعامل و عضو هیات مديره حسین مرسلی

 رئیس هیات مديره خلیل بهبهانی

 نايب رئیس هیات مديره محمد رضا پناهی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:عاملشماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدير  02188191041 

H.Morsali@geicgroup.com 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  09124768278 

M.keshavarz@geicgroup.com 

 09121300356 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

  
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران  تهران  ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 1434835363 14 نظامی گنجوی کوچه احتشام 

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

02188191041 02188191041-9 info@geicgroup.com 
وب سايت    https://www.geicgroup.com 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 بهبهان خوزستان ايران 

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

جاده بهبهان به  23کیلومتر 
 اهواز

- 63641-43331 

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

061-552822996 021-88191041-9 m.haghnevis@geicgroup.com 

وب سايت    https://www.geicgroup.com 
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

به شماره  404460خاص تحت شماره  یبه صورت شرکت سهام 1390خرداد ماه سال  7 خیبرق خوزستان مپنا در تار دیشرکت تول

ران اقع در تهو "شرکت قبال یمرکز اصل یاست. نشان دهیتهران به ثبت رس یدر اداره ثبت شرکت ها 10320556017 یشناسه مل

به  1397مهر ماه سال  ، محل شرکت در رهیمد اتیبوده که طبق مصوبه ه 282شماره  ، ینفت جنوب ابانی، نبش خ ردامادی، بلوار م

فوق العاده  یمومعو طبق صورتجلسه مجمع است  افتهی رییتغ 14، ، کوچه احتشام ، پالک  یگنجو ینظام ابانیآدرس تهران ، خ

ان رستان بهبهشرکت واقع در شه تیفعال لاست. مح افتهی رییتغ ریبرق خوزستان غد دینام شرکت به تول 02/05/1398مورخ 

رکت ش یانیم یو واحد تجار ریغد یبرق و انرژ یگذار هی، شرکت سرما یباشد. در حال حاضر واحد اصل یاستان خوزستان م

 باشد. یم نرایا یاسالم یمسلح جمهور یروهاین یاجتماع نیتام یگذار هیشرکت سرما یینها یو واحد تجار ریغد یگذار هیسرما
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 Real power(active power) برق

 نیروگاه سیکل ترکیبی بهبهان نام تولید کننده کاال: 

 سیکل ترکیبی / گاز و گازوئیل ق( :فقط برای کاالی بر) ینوع واحد و سوخت مصرف

%48.5 ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( بازده )راندمان  

واحد بخار  1واحد گاز و  2 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد   

 

 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 

 

 ویزات تولید س: در شبکه برق ایران، فرکانس عادی بهره برداری از تجهکنترل فرکان -دستورالعمل های ثابت بهره برداریطبق 

  می باشد 50انتقال برابر 

 

 

 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
 

 

 پروانه بهره برداری و تولید
 

 

 

 1403داد ساله تا مر 5 وزرات نیرو

 قوانین و مقررات حاکم در صنعت برق قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
 براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ايران

 

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

مگاوات 486 ظرفیت اسمی مگاوات 486  مگاوات 486   

 262.8مگاوات 330.3مگاوات 309.5مگاوات میزان تولید خالص

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود  محدودیت دیسپاچینگ،محدودیت سوخت 
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
اره و تاريخ درخواست پذيرششم  KHG/1401/214-

1401/03/31 

مشاور پذيرشنام  توسعه فرداکارگزاری    

05/05/1401 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه  تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

  شرايط پذيرش

%30 درصد تعهد عرضه کاال اتمگاو 147 میزان تعهد عرضه کاال   

%10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل 
 

5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

داخلی و بین المللیرينگ  ساير ماهانه  
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
رائه ار اطالعات مغایرتی د گونهچیهمندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و 

 شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.
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