شرکت بورس انرژی ایران
مدیریت پذیرش و بازاریابی

امیدنامه پذيرش و درج کاالی ( Full Range Naphthaفول رنج نفتا)
شرکت نفت ستاره خلیج فارس
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معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 -1مشخصات متقاضی پذیرش
نام شرکت

شرکت نفت ستاره خلیج فارس

نوع شخصیت حقوقی

سهامی عام

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

شناسه ملی

18767

1385/10/11

تهران

10103۲۴۴۴۲5

موضوع فعالیت
(مطابق اساسنامه)

 )1احداث ،راهاندازی و بهرهبرداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید ،بازاریابی،
فروش ،صدور انواع مختلف محصوالت نفتی ،شیمیایی و مشابه،
 )۲دریافت ،معاوضه(سوآپ) ،خرید و انتقال خوراک پاالیشگاه (میعانات گازی ،گاز
طبیعی و محصوالت جانبی پتروشیمی) از شرکت ملی نفت ایران ،شرکت ملی پاالیش و
پخش فرآورده های نفتی ایران ،شرکت ملی گاز ایران ،و یا هر عرضهکننده داخلی و
خارجی دیگر،
 )3انجام عملیات پاالیش و فرآورش و انتقال میعانات گازی و سایر هیدروکربورها،
ساختن و فروش فرآوردههای نفتی از قبیل بنزین ،نفت سفید ،نفت گاز ،گاز مایع،
سوخت جت و سایر مشتقات و فرآوردههای اصلی و ویژه،
 )۴انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه.

 -۲مشخصات سهامداران
(اسامی سهامداران دارای بیش از  10درصد سهام شرکت ذکر شود)
نام سهامدار

ردیف

صندوق بازنشستگی ،پس انداز

1

و رفاه کارکنان صنعت نفت
شرکت ملی پاالیش و پخش

۲

فرآورده های نفتی ایران
شرکت سرمایه گذاری نفت،

3

گاز و پتروشیمی تامین

3

تعداد سهام
8،۴۴1،55۴،9۲0،000

۴،563،۴۴5،060،000

1۲،۴9۴،999،980،000

درصد مالکیت
33.1

17.9

۴9

 -3اعضاء هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

سمت

به نمایندگی از

محمدعلی دادور

مدیرعامل و عضو هیئت
مدیره

شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون

یاسر میرزایی سیروئی

رئیس هیئت مدیره

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

رضا توکلی بنیزی

نایب رئیس هیئت مدیره

شرکت گسترش تجارت هامون

احسان باباخانلو

عضو هیئت مدیره

شرکت مجتمع صنعتی نفت و گاز صبا کارون

 -۴اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت
نام و نام خانوادگی

سمت

محمدعلی دادور

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

یاسر میرزایی سیروئی

رئیس هیئت مدیره

 -5نحوه ارتباط با مدیران شرکت
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل:

07631310000
Dadvar@pgsoc.ir

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاریابی
و فروش:
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت
مدیره :
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0763131۲873
R.karamad@pgsoc.ir
07631310000

 -6آدرس

قانونی(دفتر مرکزی)

کشور

استان

شهر

ایران

تهران

تهران

خیابان /کوچه

پالک

کد پستی

میرداماد-رودبار غربی-
کوچه کاووسی

1۴

15۴691۴۴11

شماره تلفن (کد شهر ذکر
شود)

شماره فکس

پست الکترونیکی

0۲1-۲6709500

0۲1-۲6709585

pgsoctravel@gmail.com

وب سایت

https://www.pgsoc.ir
شهر
استان

کشور

فعالیت شرکت
تولیدکننده کاال

ایران

هرمزگان

بندرعباس

خیابان /کوچه

پالک

کد پستی

کیلومتر  13بندر شهید
رجایی

7931181183

شماره تلفن (کد شهر ذکر
شود)

شماره فکس

پست الکترونیکی

07631310000

07631313131

pgsoctravel@gmail.com

وب سایت

https://www.pgsoc.ir

 -7تاریخچه فعالیت شرکت
شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت

پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیجفارس که نام رسمی آن شرکت نفت ستاره خلیجفارس است ،بهعنوان
نخستین پاالیشگاه طراحی شده بر اساس خوراک میعانات گازی با ظرفیت  360هزار بشکه در روز شامل
واحدهای تقطیر ،پاالیش گاز مایع ،تبدیل کاتالیستی ،پاالیش نفتا ،ایزومریزاسیون ،پاالیش نفت سفید و نفت گاز با هدف
تولید بنزین ،گازوییل ،گاز مایع و سوخت جت در کنار پاالیشگاه نفت بندرعباس ساخته شدهاست .خوراک مورد نیاز
این پاالیشگاه با یک خط لوله به طول بیش از  485کیلومتر از پاالیشگاههای گاز پارس جنوبی تأمین شدهاست.
ساخت این پاالیشگاه با  700هکتار مساحت از سال  1385آغاز شدهاست و در پایان سال  1397سه فاز نخست
آن به بهرهبرداری رسید و اکنون بزرگترین پاالیشگاه میعانات گازی در جهان میباشد .پاالیشگاه ستاره خلیج

5

فارس روزانه  35میلیون لیتر بنزین (عدد اکتان  )95و  14میلیون لیتر گازوئیل به ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی
کشور ایران اضافه کرد .تولید روزانه  4میلیون لیتر گاز مایع 3 ،میلیون لیتر سوخت جت و  130تن گوگرد از دیگر
محصوالت تولیدی این واحد پاالیشی هستند .ظرفیت ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی این پاالیشگاه در حدود 11
میلیون بشکه میباشد.

معرفی کاال
 -8نام کاال
فارسی

التین

فول رنج نفتا

Full Range Naphtha
شرکت نفت ستاره خلیج فارس

نام تولید کننده کاال:
نوع واحد و سوخت مصرفی (فقط برای کاالی برق) :
بازده (راندمان) تولید (فقط برای کاالی برق) :
تعداد خطوط /واحدهای تولیدی:
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 -9مشخصات کیفی کاال
مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد یا گواهی کیفیت

گواهی کیفیت یا استاندارد مرتبط با کاال

مرجع صدور

دوره اعتبار

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت

_

_

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت
مربوطه
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 -10سابقه تولید در  3سال گذشته
شرح

سال گذشته

ظرفیت اسمی

تن 1,640,000

میزان تولید خالص

تن 1,209,000

دو سال گذشته

محدودیتهای فنی ،قانونی و حقوقی موثر بر میزان
تولید کاال

 -11نحوه تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس

بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای بازار

ضمائم
(در صورت نیاز)

8

سه سال گذشته

-

* این قسمت از امید نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکمیل میگردد.

پذیرش در بورس
 -1۲فرآیند پذیرش کاال در بورس
شماره و تاریخ درخواست
پذیرش

-1۴00/08/۲7
00/۴00۲6

نام مشاور پذیرش

کارگزاری صبا تامین

تاریخ تایید توسط هیئت
پذیرش

-

تاریخ تایید توسط کمیته
عرضه

1۴00/11/13

-

شرایط پذیرش
درصد تعهد عرضه کاال

%50

حداقل خرید جهت کشف
نرخ

%10

هزینه انبار داری
تناوب عرضه

9

میزان تعهد عرضه کاال
خطای مجاز تحویل

 600.000تن
%5

ماهانه

سایر

رینگ داخلی و بین المللی

تأیيدیه
 -13تأییدیه شرکت مشاور پذیرش
مندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال ،بررسی شده و هیچگونه مغایرتی در اطالعات ارائه
شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.
نام شرکت مشاور پذیرش :کارگزاری صباتامين
آدرس و تلفن شرکت مشاور پذیرش :تهران ،سعادت آباد ،خيابان عالمه طباباطبایی جنوبی ،خيابان بيست و ششم غربی(حق
طلب) ،پالک47
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