شرکت بورس انرژی ایران
مدیریت پذیرش و بازاریابی

امیدنامه پذيرش و درج کاالی برق
شرکت تولید نیروی برق شازند (سهامی عام )
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معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 -1مشخصات متقاضی پذیرش

نام شرکت

شرکت تولید نیروی برق شازند

نوع شخصیت حقوقی

سهامی عام

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

شناسه ملی

15477

1394/12/18

اراک

14005681783

موضوع فعالیت

توليد و فروش انرژی در چارچوب ضوابط و مقرارات بازار برق به اشخاص حقيق و حقوقی

(مطابق اساسنامه)

 -2مشخصات سهامداران

(اسامی سهامداران دارای بیش از  10درصد سهام شرکت ذکر شود)
ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

1

شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

2.200.000.000

%100

 -3اعضاء هيئت مدیره

نام و نام خانوادگی

سمت

علیرضا شیخی مهرآبادی

رئیس هیأت مديره و مديرعامل

محسن حاتمی

نايب رئیس هیأت مديره

علیرضا اسحاقیان راد

عضو اصلی هیأت مديره

رضا احمدی

عضو اصلی هیأت مديره

حامد ديلمی عضدی

عضو اصلی هیأت مديره
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 -4اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت

سمت

نام و نام خانوادگی
علیرضا شیخی مهرآبادی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل

محمد نجفی

ذیحساب و مدیر امور مالی

 -5نحوه ارتباط با مدیران شرکت

ايمیل سازمانی

شماره تماس

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل:

086-34021514

shazand@tpph.ir

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد تدارکات :

086-32244148

shazand@tpph.ir

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مدیره :

086-34021514

shazand@tpph.ir

 -6آدرس

دفتر مرکزی (ثبتی)

کشور

استان

شهر

ایران

مرکزی

اراک

خیابان /کوچه

پالک

کد پستی

شریعتی  /شهید نجمی

4781

3813884781

شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)

شماره دورنگار

086-32244239

34021511

پست الکترونیکی
shazand@tpph.ir

وب سایت

محل فعالیت شرکت تولیدکننده
کاال

کشور

استان

شهر

ایران

مرکزی

اراک

خیابان /کوچه

پالک

کد پستی

شریعتی  /شهید نجمی

4781

3813884781

شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)

شماره دورنگار

086-32244148

34021511

پست الکترونیکی
shazand@tpph.ir

وب سایت
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www.shazand.tpph.ir

www.shazand.tpph.ir

 -7تاریخچه فعاليت شرکت

شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت
هیأت وزیران در جلسات  92/12/28و  93/07/27به پیشنهاد مشترک شماره  100/20/52385/92مورخ  92/12/21وزارتخانههای
نیرو و امور اقتصاد و دارایی و به استناد بند  5ماده  18قانون اجرای سیاستهای کلی اصل  44قانون اساسی مصوب  1386تقاضای
تاسیس شرکت های تولید نیروی برق را نمود و بر اساس مصوبه شماره /192437ت 50393هـ مورخ  92/12/28اساسنامه پیشنهادی
شرکت تولید نیروی برق شازند را طی نامه شماره  25322/50393مورخ  93/03/08معاون اول محترم ریاست جمهوری به شورای
محترم نگهبان ارجاع نموده و در راستای مصوبه مذکور طی نامه شماره  3454/102/93مورخ  93/11/12اساسنامه شرکت تولید
نیروی برق شازند مورد تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفت و سرانجام در تاریخ  94/12/04در اولین جلسه مجمع عمومی اعضاء
هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند و شرکت تولید نیروی برق شازند فعالیت خود را رسما از تاریخ  95/01/01آغاز
نمود.

معرفی کال
 -8نام کال

فارسی

التین

برق

Electricity

نام تولید کننده کاال:

شرکت تولید نیروی برق شازند (سهامی عام )

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

بخار  /سوخت اول  :گاز طبیعی سوخت دوم  :مازوت

بازده (راندمان) تولید (فقط برای کاالی برق) :

39

تعداد خطوط /واحدهای تولیدی:

4
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 -9مشخصات کیفی کال

مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت
طبق دستورالعمل های ثابت بهره برداری – کنترل فرکانس در شبكه برق ايران ،فرکانس عادی بهره برداری از

تجهیزات تولید و انتقال برابر  50هرتز و سطح ولتاژ  230کیلو وات می باشد.

گواهی کیفیت يا استاندارد مرتبط با کاال

مرجع صدور

دوره اعتبار

پروانه بهر ه برداری و نگهداری به شماره
 112-89-1113-2مورخ 97/03/01

وزارت نیرو

خرداد 1402

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

6

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

کشور 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 شبكة برق ايراندستورالعمل های ثابت بهره برداری نیروگاه ها-ساير قوانین و مقررات مرتبط

 -10سابقه توليد در  3سال گذشته

شرح

سال گذشته

دو سال گذشته

سه سال گذشته

ظرفیت اسمی (مگاوات )

1300

1300

1300

میزان تولید خالص ( مگاوات ساعت )

7.134.000

6.558.000

7.361.000

محدودیتهای فنی ،قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید کاال

 -11نحوه تعيين قيمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس

قیمت برق تولیدی نیروگاه پس از ورود شرکت در بورس بر اساس عرضه وتقاضا در چهار چوب قوانین بورس انرژی ،مصوبات هیئت مديره
بورس وساير قوانین ومقررات ناظر برتجارت برق در کشور کشف خواهد شد.
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پذیرش در بورس
 -12فرآیند پذیرش کاال در بورس

شماره و تاریخ درخواست پذیرش
تاریخ تایید توسط هیئت پذیرش

 99/1051مورخ 99/05/12
-

نام مشاور پذیرش
تاریخ تایید توسط کمیته عرضه

شرایط پذیرش

کارگزاری بانک توسعه صادرات
99/05/26

 %30میزان تولید سالیانه

درصد تعهد عرضه کاال
حداقل خرید جهت کشف نرخ

 %10حداقل عرضه

میزان تعهد عرضه کاال
خطای مجاز تحویل

 390مگاوات
-

-

هزینه انبار داری
تناوب عرضه

ماهانه
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سایر

-

تأیيدیه
 -13تأیيدیه شرکت مشاور پذیرش
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