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 شرکت بورس انرژی ایران

 پذیرش و بازاریابی مدیریت

 

 
 
 
 
 
 

ین و گازوئیلبرش سبک ی پذيرش و درج کاال امیدنامه ز وشییم به جز بتز  حاصل از پاالیشگاه نفت و پتر

)LFS( 
 نفت قشم شيپاال نیپارس به شرکت
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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی پارس بهین پاالیش نفت قشم نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

3894 22/05/1392  14003566836 قشممنطقه آزاد  -هرمزگان 

مطابق موضوع فعالیت )
 اساسنامه(

 

یشگاهی/پتروشیمی، ساخت و تولید قطعات و تجهیزات و تعمیر العبارتست از ایجاد و اداره مجتمع های پا

های در زمینه صنایع نفت  و نگهداری مجتمع های نفت و گاز پتروشیمی و همچنین مبادرت به فعالیت

وگاز پتروشیمی شامل مطالعات مهندسی و طراحی و ساخت و نصب مجتمع صنعتی خرید، اجاره و 

استجاره دستگاه های حفاری خشکی و دریایی و تجهیزات مرتبط، مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی 

انک ها و موسسات مالی/ اعتباری داخلی خارجی فعالیت های مذکور، اخذ وام و تسهیالت ارزی و ریالی از ب

ت مجاز بازرگانی، صادراتی و واردات کاال و خدمات و سایر امور عملیاتی داخلی و خارجی و هرگونه معامال

م و مفید بوده و یا در جهت اجرای موضوع اتحقیق اهداف شرکت الز که مستقیم و غیرمستقیم برای

.شرکت ضروری می باشد  
 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

%9989/99 19999700 پاسارگاد  یشرکت گسترش انرژ 1  
 

 

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

 انرژی پاسارگاد)سهامی خاص( سترشگ رئیس هیأت مدیره غالمحسین رمضان پور آبگرمی

 روش انرژی پایدار)سهامی خاص(س نایب رئیس هیات مدیره محمد رضائی

 )سهامی خاص( روماک انرژی سرآمد عضو اصلی هیأت مدیره سید رضا حسینی نودهی

 بهار )سهامی خاص(اگسترش صنایع شیمیایی سینا منطقه آزاد چ عضو اصلی هیأت مدیره محمد حسین رزاقی

 پلی اتیلن گستران البرز )سهامی خاص( و عضو اصلی هیات مدیره مدیرعامل د دشمن فنایزدیحام

 قشم مولد )سهامی خاص( عضو علی البدل هیأت مدیره مسعود جاوید مهر
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 مديرعامل آقای حامد دشمن فنایزدی

 عضو هیات مديره یآقای محمد حسین رزاق

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  26709416-021  

hdoshmanfana@pedc.ir 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  26709416-021  

businesspbp@pedc.ir 

021-26709416 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :  

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 قشم هرمزگان ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

چهار راه -خیابان ولیعصر

خیابان فلسطین-پردیس  
3 7951975983 

ست الکترونیکیپ شماره فکس شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(  

26709416-021  26709726-021  businesspbp@pedc.ir 

ht وب سايت t p://www.parsbehi n.com/ 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 قشم قشم ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

جاده اسکله الفت به درگهان ، 

روبروی سه راه زینبیه،جنب 

الیشگاه نفت اسکله کاوه ، پا

 سنگین قشم

0 
7951975983 

 

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

076335249357 07635249356 businesspbp@pedc.ir 

ht وب سايت t p://www.parsbehi n.com/ 

 
 



 

 
 5 

تاريخچه فعالیت شرکت -7  

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   
شگاه الیمأموریت اصلی شرکت پارس بهین پا .ای زیرمجموعه گروه گسترش انرژی پاسارگاد می باشداین شرکت یکی از شرکت ه

شگاه در دو فاز مختلف با الیاین پا .شگاه نفت خام سنگین قشم واقع در جزیره قشم در استان هرمزگان استالینفت قشم ساخت پا

ک بعنوان محصول فرعی در حال ساخت است .طراحی پایه محصول مشابه از جمله قیر به عنوان محصول اصلی و نفت خام سب

شگاه به نحوی صورت گرفته است که پس از نمک زدایی از نفت خام سنگین، قیر و محصوالت میان تقطیر شامل نفتا، نفت الیپا

بدست می  ت میان تقطیر باهم ترکیب شده و محصول نفت خام سبکالسفید و گازوییل نیز تولید می شود. در حال حاضر محصو

اهداف اصلی  .آید که در صورت ایجاد واحد های گوگردزدایی می توان هر یک از محصوالت را بصورت مجزا تولید و صادر نمود

، کاهش آلودگی  2005مطابق با استانداردهای یورو  الت با کیفیت باالشگاه در جزیره قشم عبارتند از: تولید محصوالیساخت پا

 .ژی، بهبود بهره وری تجارت و عملیاتمحیط زیست، بهره وری انر
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

برش سبک حاصل از پاالیشگاه نفت و پتروشیمی به 

 جز بنزین و گازوئیل
 

Light FeedStock 

 نفت قشم شیپاال نیپارس به نام تولید کننده کاال: 

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

  ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( ازده )راندمانب

  واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 
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 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
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يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
 دوره جاری وزارت صمت وزارت صمت

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
 

 قوانين شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران
 

 

 
 
 

 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
 براساس مکانيزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ایران

 

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

 -- -- تن در سال 430.000 ظرفیت اسمی

 -- -- تن در سال 66.530 میزان تولید خالص

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید هاتيمحدود یدر خوراك ورود راتییتغ   
یدیمحصوالت و نسبت تول ليدر درصد تبد راتییتغ  
بودن مخازن فرآورده و عدم فروش به موقع محصوالت پر  

شگاهيپاال یناخواسته  یدان ها شات  
در صادرات و اسکله مجاور تمشکال  
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
 – 11/05/1401 شماره و تاريخ درخواست پذيرش

3179/14/1111/1401  
ارگزاری بانک پاسارگادک نام مشاور پذیرش  

24/05/1401 تاریخ تایید توسط کمیته عرضه  تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

 - شرايط پذيرش

%60 درصد تعهد عرضه کاال تن 126.000 میزان تعهد عرضه کاال   

 حداقل خريد جهت کشف نرخ
10%  

 خطای مجاز تحویل

 
%5  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 رینگ داخلی و بین الملل سایر ماهانه
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
مغايرتی در اطالعات ارائه  گونهچیهمندرجات اين فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و 

 شده در اين فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.

 

 کارگزاری بانک پارسارگاد  نام شركت مشاور پذیرش:

 4، شماره23: میدان آرژانتین، بلوار بهاران)شهید مغنیه(، خیابان آدرس و تلفن شركت مشاور پذیرش
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