شرکت بورس انرژی ایران
مدیریت پذیرش و بازاریابی

امیدنامه پذيرش و درج کاالی برق نیروگاه سیکل ترکیبی سرو
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
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معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
.1مشخصات متقاضی پذیرش
نام شرکت

معدنی و صنعتی چادرملو

نوع شخصیت حقوقی

سهامی عام

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

شناسه ملی

145857

1371/03/04

یزد

10101887744

موضوع فعالیت (مطابق

اکتشاف وبهره برداری از معادن سنگ آهن وتولید کنسانتره از آن و تولید گندله ،تولید سنگ آهن «المپ

اساسنامه)

اور»  ،تولید محصوالت فوالدی

.2مشخصات سهامداران (اسامی سهامداران دارای بیش از  10درصد سهام شرکت ذکر شود)
تعداد سهام

درصد مالکیت

نام سهامدار
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

 17میلیارد

39.26

شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات

 8میلیارد

17.28

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

 4میلیارد

8.27

شرکت سرمایه گذاری سپه

 1میلیارد

2.29

.3مشخصات اعضاء هيأت مدیره
نام و نام خانوادگی

به نمايندگی از

سمت

ناصر تقی زاده

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید

محمود نوریان

رئیس هیأت مدیره

سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات

صادق نجفی خضرلو

نایب رئیس هیأت مدیره

شرکت فوالد مبارکه اصفهان

سید محمد ابریشمی

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری سپه

محسن مصطفی پور

عضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاری استان گیالن (عدالت)

 .4اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت (روزنامه رسمی)
نام و نام خانوادگی

تلفن مستقیم

سمت

ناصر تقی زاده

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

021-88879024

محمود نوریان

رئیس هیأت مدیره

021-88879024
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 .5نحوه ارتباط با مدیران شرکت
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل و وعضو هیأت
مديره
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاريابی و فروش:
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

021-88879024

info@chadormalu.com
021-88879024

info@chadormalu.com
021-88879024

info@chadormalu.com

.6آدرس

دفتر مرکزی (ثبتی)

کشور

استان

شهر

ایران

تهران

تهران

خیابان /کوچه

پالك

کد پستی

ولیعصر-باالتر از میرداماد -بلوار

56

1968653647

اسفندیار

شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)
021 - 88883102

شماره دورنگار

پست الکترونیکی

- 88775935

info@chadormalu.com

021

www.chadormalu.com

وب سايت
کشور

استان

شهر

ایران

یزد

اردکان

خیابان /کوچه

پالك

کد پستی

محل فعالیت شرکت

کیلومتر  25جاده اردکان  -نایین

تولیدکننده کال

شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)
035 - 32231120
وب سايت
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شماره دورنگار

پست الکترونیکی

powerplant@chadormalu.com - 32231122
035

www.chadormalu.com

 .7تاریخچه فعاليت شرکت
شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خرداد ماه  1371تحت شماره  2257در دفتر ثبت شرکتهای شهرستان یزد به ثبت رسیده است.
سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1377/8/16مرکز شرکت به تهران منتقل و به شماره  145857در اداره کل ثبت
شرکتها و مؤسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
در سال  1383سکان هدایت شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در حالی در اختیار آقای مهندس محمود نوریان قرار گرفت که این
شرکت تنها با  3خط تولید در معدن چادرملو اقدام به تولید چهار میلیون و  200هزار تن کنسانتره سنگ آهن می نمود .مدیریت جدید
با نگرش توسعه بخشی در فعالیت های شرکت عالوه بر احداث و راه اندازی  2خط تولید جدید کنسانتره ،راندمان تولید  5خط
فرآوری را از ظرفیت اسمی هفت و نیم میلون تن به  10و نیم میلیون تن افزایش داد .در عین حال سنگ بنای مجتمع عظیم صنعتی
چادرملو با ساخت و راه اندازی کارخانه گندله سازی چادرملو در  25کیلومتری اردکان یزد نیز گذاشته شد .با بهره برداری از این واحد
فوالدی بخشی از کنسانتره تولیدی شرکت برای تولید  3میلیون و  400هزار تن گندله آهن به این واحد صنعتی منتقل می گردد.
همچنین با ترسیم چشم اندازه روشنتر برای واحد های معدنی و صنعتی با هدف تکمیل زنجیره خطوط تا مرحله تولید فوالد ،شرکت
چادرملو با مشارکت در  2طرح فوالدی اقدام به راه اندازی واحد آهن اسفنجی و کارخانه شمش فوالدی شرکت آهن و فوالد ارفع هر
یک با ظرفیت  800هزار تن در سال و واحد تولید آهن اسفنجی شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان با ظرفیت  800هزار تن در سال به
.توسعه طرح های خود در مجتمع صنعتی ادامه داد
چادرملو در اوج تحریم های اقتصادی از اجرای طرح های توسعه بخش خود عقب نشینی نکرد و عملیات ساخت کارخانه جدید فوالد
سازی را با عزمی جزم به پیش برد و در سال  1397با تولید حدود  800هزارتن شمش فوالد به یکی دیگر از اهداف خود دست یافت.
ظرفیت این کارخانه ،تولید ساالنه  1میلیون و  300هزار تن شمش فوالد است .به موازات اجرای طرح کارخانه شمش فوالد چادرملو
کار ساخت کارخانه نورد سرمد ابرکوه با سرمایه گذاری  65درصدی چادرملو در ابرکوه یزد آغاز شد .این واحد نیز با ظرفیت 500
 .هزارتن انواع مقاطع فوالدی بعنوان محصول نهایی در زنجیره تولید در اوایل سال  1396به بهره برداری رسید
با توجه به طرح های در دست توسعه این شرکت در شهریور  1388برنامه ریزی و انجام مطالعات جهت احداث نیروگاه سیکل ترکیبی
 500مگاواتی آغاز گردید که در تیر ماه  1389موفق به أخذ موافقت اجرای طرح از وزارت نیرو گردید و در دی ماه  1391عملیات
اجرایی آن آغاز گردید .در تیر ماه  1391فاز یک نیروگاه افتتاح گردید و در شهریور  1391فاز دو و اردیبهشت  1395به صورت کامل
به بهره برداری رسید.
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معرفی کال
 .8نام کاال
فارسی
برق

التین
Electricity

نام تولید کننده کاال:

نیروگاه سیکل ترکیبی سرو

نوع واحد و سوخت مصرفی (فقط برای کاالی برق) :

گاز طبیعی (سوخت جایگزین نفتگاز)

بازده (راندمان) تولید (فقط برای کاالی برق) :
تعداد خطوط /واحدهای تولیدی:
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.9مشخصات کيفی کاال
مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت
طبق دستورالعمل هاي ثابت بهره برداري – كنترل فركانس در شبكه برق ايران ،فركانس عادي بهره برداري از

تجهيزات توليد و انتقال برابر  50هرتز و سطح ولتاژ  230كيلو وات مي باشد.

گواهی کیفیت يا استاندارد مرتبط با کاال

پروانه بهر ه برداری و نگهداری از نیروگاه به شماره
 112-93-1329-1مورخ 95/2/27

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
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مرجع صدور

وزارت نیرو

دوره اعتبار

اردیبهشت 1400

قوانین حاکم بر تولید و خريد و فروش برق در کشور به سه دسته
تقسیم بندی می شود:
الف .قوانین ناظر بر مالکیت و مديريت شبکة برق کشور
اصل  44قانون اساسی و سیاست های مربوط به آنقانون سازمان برق ايرانقانون تأسیس وزارت نیروقانون برنامة دوم توسعه-قانون برنامة سوم توسعه

استفسارية مادة  95قانون برنامة سوم بند" ژ "قانون بودجة سال1383قوانین برنامه توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمیايران
قانون استقالل شرکت های توزيع برق استان هاساير قوانین و مقررات مرتبطب .قوانین ناظر بر بورس های کشور
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ايرانقوانین ،آئین نامه ها ،رويه ها و دستورالعمل های انجام معامله ،تسويهو پاياپای و پذيرش کاالی برق در بورس انرژی
ساير قوانین و مقررات مرتبطج .آيین نامه ها و مصوبات ناظر بر نحوة عملکرد
آيین نامة اجرايی شرايط و تضمین خريد برق موضوع بند" ب "قانونبرنامه چهارم ،مصوب 1384/04/08
آيین نامة تعیین شرايط و روش خريد و فروش برق در شبکة برقکشور مصوب 1382/06/25
و بازنگری شده در تاريخ 1384/05/03
مصوبات هیأت تنظیم بازار برق کشورساير قوانین و مقررات مرتبطد .ساير مقررات و مصوبات
اساسنامه شرکت بورس انرژیاساسنامة شرکت توانیراساسنامة شرکت مديريت شبکة برق ايراندستورالعمل های ثابت بهره برداری نیروگاه ها-ساير قوانین و مقررات مرتبط

 .10سابقه توليد در  3سال گذشته
سال گذشته

شرح

دو سال گذشته

سه سال گذشته

ظرفیت اسمی

500مگاوات

500مگاوات

500مگاوات

میزان تولید خالص

 492مگاوات

 492مگاوات

 492مگاوات

محدودیتهای فنی ،قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید کاال

 -11نحوه تعيين قيمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس
بر اساس عرضه وتقاضا
.
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پذیرش در بورس
 .12فرآیند پذیرش کاال در بورس
شماره و تاریخ درخواست پذیرش
تاریخ تایید توسط هیئت پذیرش

 99/04/23شماره 99/871
-

نام مشاور پذیرش
تاریخ تایید توسط کمیته عرضه

کارگزاری بانک توسعه صادرات
99/04/22

شرایط پذیرش
 %30کل تولید ساالنه

درصد تعهد عرضه کاال
حداقل خرید جهت کشف نرخ

 %10حداقل عرضه

میزان تعهد عرضه کاال
خطای مجاز تحویل

 154مگاوات
-

هزینه انبار داری
ماهیانه

تناوب عرضه
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سایر

-

تأیيدیه
 .13تأیيدیه شرکت مشاور پذیرش
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