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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی توسعه منابع آب و نیروی ايران نام شرکت
 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

74966 31/02/1368  10101198589 تهران 

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 تهیه ، اجرا و توسعه تاسیسات ، تجهیزات و سازه های تولید انرژی برق آبی .1

آب و  نتقالروژ های ملی ، سدها ، سازه ها و تاسیسات تامین و اتهیه و اجرای طرح ها و پ .2

 تاسیسات تلمبه ذخیره ای 

ای وگاههارائه خدمات مدیریت طرح در زمینه احداث و توسعه تاسیسات مربوط به آب و نیر .3

 برق آبی ، براساس روش های مختلف سرمایه گذاری

رکت شن به رق آبی کشور و ارائه آتهیه طرح های اجرایی متناسب با نیاز های صنعت آب و ب .4

  مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و اعمال نظارت در اجرای این گونه طرح ها

ب آیسات انجام مطالعات امکان سنجی ، شناخت ، توجیهی و طراحی تفصیلی برای ایجاد تاس .5

 انو نیروگاه های برق آبی و ارائه آن به شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایر

رائه اکت و مشارکت در تهیه استاندارد های ملی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف شر .6

 خدمات مشاوره ای در این ارتباط

ت تقوی اجرای برنامه های شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران در زمینه حمایت و .7

 جلب ورق آبی ظرفیت های پیمانکاری، مشاوره ای و ساخت و تولید تجهیزات نیروگاهای ب

 مشارکت مردمی در اجرای طرح های توسعه منابع آب و انرژی برق آبی 

ه بررسی انجام تحقیقات الزم و همکاری و اشتراک مساعی با موسسات ذیربط در پژوهش و ب .8

کت از یف شرمنظور توسعه علمی ، فنی ، مدیریتی و اقتصادی در امور مربوط به اهداف و وظا

 بی آبرق  ی و فنی و مدیریتی در اجرای تاسیسات و سازه های آبی وجمله روشهای جدید علم

ز اداری خرید خدمات از بخش غیر دولتی برای انجام امور مطالعاتی ، اجرایی و بهره بر .9

ره وری یش بهتاسیسات آب و سازه های آبی و انرژی برق آبی به منظور کاهش هزینه ها ، افزا

 و ارتقای سطح خدمات 

ر دشرکت  عملیات و معامالت که  عالوه بر رعایت صرفه و صالح برای مقاصدانجام هرگونه  .10

 چارچوب قوانین و مقررات مربوط ضروری و مرتبط باشد.



 

 
 4 

بی به آبرق  مدیریت بهره برداری از تاسیسات احداث شده ، تولید برق و خرید و فروش انرژی .11

 منظور بازگشت سرمایه و نقدینگی برای توسعه فعالیت های شرکت

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 100 100 شرکت مدیریت منابع آب ایران 1

 

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

دیر ت مدیره و مرئیس هیئ سید حسن رضوی

 عامل
 

  مدیره  هیئتعضو موظف  غالمرضا عابدینی
ت مدیره عضو موظف هیئ بهروز مرادی

 ومعاونت برنامه ریزی و نظارت
 

  ت مدیره عضو موظف هیئ جالل الدین حجتی
 

 

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

یحسن رضو دیس  ت مدیره و مدیر عاملرئیس هیئ 
یز مرادبهرو  ه فظوم وضعیتئ دميهر 
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 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل:

 
021-22026101-3 

E .mail: m.rezazadeh@iwpco.ir 

 

 

امور بازار برق و برنامه واحد شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی 
 ريزی تولید:

 

021-27822708 
E .mail: s.davari@iwpco.ir 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

 

021-22026101-3 
E .mail: m.rezazadeh@iwpco.ir 

 
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

-بزرگراه شهید مدرس شمال
خ بیدار-ابتدای آفريقا  

3شماره  1964913581 

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

27821-021  26213732-021  info@iwpco.ir 

 www.iwpco.ir وب سايت

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 سردشت آذربایجان غربی ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

کلوسه سفلی یروستا روستای کلوسه سفلی  سد و نیروگاه سردشت 
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 تتاریخچه فعالیت شرک -7
 شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت

 

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در سال 1368 تأسیس گردید. رسالت اصلی این شرکت بالفعل نمودن بخش قابل توجهی از پتانسیل 

 های کشور در زمینه انرژی برق آبی و توسعه تأسیسات ذخیره و انتقال آب میباشد.

 در راستای تحقق ماموریت مذکور هدف از تشکیل شرکت عبارت است  از:

مبه آبی شامل نیروگاه های برق آبی و تأسیسات تلها و پروژه های تأمین و انتقال آب و تولید انرژی برق، توسعه و تکمیل طرحایجاد

  های مذکورای و همچنین انجام خدمات مدیریت طرح در زمینهذخیره

های های زیر در حال تکمیل و توسعه فعالیتبه منظور تحقق هدف مذکور و حرکت به سمت رسالت سازمانی یاد شده، این شرکت در زمینه

 خود می باشد:

آبیهای تولید انرژی برقتهیه، اجرا و توسعه تأسیسات و سازه  

ایذخیرهقال آب و تأسیسات تلمبهها و تأسیسات تأمین و انتهای ملی در زمینه سازهها و پروژههیه و اجرای طرحت  

o های مختلف آبی، براساس روشهای برقارائه خدمات مدیریت طرح در زمینه احداث و توسعه تأسیسات مربوط به آب و نیروگاه

گذاریسرمایه  

ا نیازهای صنعت آب کشور و ارائه آن به شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و اعمال نظارت در اجرای های اجرایی متناسب بتهیه طرح

هااین گونه طرح  

o ادرتخصصی مدیریت منابع آب ایرانآبی و ارائه آن به شرکت مهای برقسنجی برای ایجاد نیروگاهانجام مطالعات امکان  

o ای در این ارتباطی مرتبط با اهداف و وظایف شرکت و ارائه خدمات مشاورههامشارکت در تهیه استاندارد در زمینه  

o ای و های پیمانکاری، مشاورههای شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران در زمینه حمایت و تقویت ظرفیتاجرای برنامه

آبیوسعه منابع آب و انرژی برقهای تطرح آبی و جلب مشارکت مردمی در اجرایهای برقساخت و تولید تجهیزات نیروگاه  

o آبیهای آبی و برقرای تأسیسات و سازههای جدید علمی و فنی در اجبه روش  

 
ها، آبی به منظور کاهش هزینههای آبی و انرژی برقخرید خدمات از بخش غیردولتی برای انجام امور مطالعاتی، اجرای تأسیسات آب و سازه

ماتوری و ارتقای سطح خدافزایش بهره     

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 )Real Power (active power برق )توان حقیقی(

 نیروگاه سردشت نام تولید کننده کاال: 

 آب پشت سد ق( :فقط برای کاالی بر) ینوع واحد و سوخت مصرف

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

 مگاوات ساعت 150مگاوات ساعت که در مجموع  50واحد  3 تولیدی:واحدهای خطوط/ تعداد 
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 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 

 

تولید و  تتجهیزابق طرالعمل برداری بهره ثابت های دستو –از برداری بهره عادی فرکانس ايران، برق شبکه در : فرکانس کنترل 
 کیلو وات می باشد 230هرتز و سطح ولتاژ  50انتقال برابر 

 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 پروانه بهره برداری برای تولید برق 
17/12/1392به تاريخ  112-09-1691-3شماره   

سال پس از صدور 5 وزارت نیرو  

تولید کاال در صنعت مربوطهقوانین و مقررات حاکم بر   

 قوانین حاکم بر تولید و خرید و فروش برق در کشور به سه دسته

 :تقسیم بندی می شود

 الف. قوانین ناظر بر مالكیت و مدیریت شبكة برق كشور

  قانون اساسی و سیاست های مربوط به آن 44اصل 

 قانون سازمان برق ایران 

 قانون تأسیس وزارت نیرو 

 وم توسعهقانون برنامة د 

 قانون برنامة سوم توسعه 

  قانون برنامة سوم 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 

 ی كشورب. قوانین ناظر بر بورس ها

 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 

  ه،عاملمقوانین، آئین نامه ها، رویه ها و دستورالعمل های انجام 

 تسویه و پایاپای و پذیرش کاالی برق در بورس انرژی 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط 

 ج. آیین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوة عملكرد

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

 1384/4/  8قانون برنامه چهارم، مصوب 

 رقآیین نامة تعیین شرایط و روش خرید و فروش برق در شبکة ب 

 1384/5/ 1382  3کشور مصوب  /6/ 25و بازنگری شده در تاریخ 

 مصوبات هیأت تنظیم بازار برق کشور 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط 
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 وباتد. سایر مقررات و مص

 اساسنامه شرکت بورس انرژی 

 اساسنامة شرکت توانیر 

 اساسنامة شرکت مدیریت شبکة برق ایران 

 دستورالعمل های ثابت بهره برداری نیروگاه ها 

 سایر قوانین و مقررات مرتبط 
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 عیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس ت نحوه -11

 رانيا یعرضه و تقاضا در بورس انرژ زمیبراساس مکان

 

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

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

اوات ساعتمگ 150 ظرفیت اسمی مگاوات ساعت 150  مگاوات ساعت 150   

گا وات ساعتم 489252 میزان تولید خالص گا وات ساعتم 900005  گا وات ساعتم 127895   

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود محدودیت پایین دست و محدودیت -حجم و ارتفاع آب پشت سد 

 های شبکه برق
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 پذیرش در بورس 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
22/09/1400 – 1094/24 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام    کارگزاری سهم آشنا 

توسط هیئت پذيرشتاريخ تايید  13/11/1400 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه    

 شرايط پذيرش
نیروگاه برق آبی  بهنیروگاه سردشت  از ، 1400/  11/  13 مورخ 156 کمیته در شده پذيرفته ،نام نیروگاه سردشت

يافت تغییر سردشت  

%30 درصد تعهد عرضه کاال مگاوات 45 میزان تعهد عرضه کاال   

جهت کشف نرخحداقل خريد   10%  
 خطای مجاز تحويل

 
5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه
 

 رينگ داخلی و بین الملل ساير ماهانه

 
كمیته عرضه با توجه به درخواست ،  13/11/1400مورخ  156پذیرفته شده در كمیته عرضه  وسعه منابع آب و نیروی ایران ) تیروگاه سردشت (ت تغییر نام شركت تدرخواس*   

آب ونیروی ایران ) نیروگاه برق آبی سردشت ( با اعمال تغییرات مذكور و بروزرسانی امیدنامه موافقت گردید. شركت توسعه منابع 14/12/1400مورخ  1519/24ارسالی به شماره   
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أییدیهت  

 مشاور پذیرشتأییدیه شرکت  -13
رائه ار اطالعات تی دمغایر 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.

 

 شرکت کارگزاری سهم آشنا شرکت مشاور پذیرش:

 27سعادت آباد باالتر از ميدان کاج کوچه هشتم )شهيد یعقوبی( پالک آدرس و تلفن شرکت مشاور پذیرش: 

    ABCOساختمان

 

            
   احترام ا تقدیمب                                                                                                                                                                                       

 مدری عامل و عضو هیأت مدریه    
 صر کشاورزان                                                                                                                                                                                                          
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