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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 جیخل دبلندیگاز ب شیپاال نام شرکت

 فارس

 نوع شخصیت حقوقی
 سهامی خاص

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10320393117 خوزستان 1389/08/16 389019

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 يدیتول تملک، احداث، بهره برداري و نگهداري از واحد هاي ،یگذاري، طراح هیسرما

  يدیو فروش محصوالت تول دروکربورهایه يو فرآور

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 % 99.7 19,700 فارس جیخل یمیپتروش عیصنا 1

 

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

 شرکت فجر انرژی خلیج فارس رییس هیات مدیره عبدالحسین ثمری میبدی
ل و نایب رییس مدیرعام محمود امین نژاد

 هیات مدیره 
 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی  عضو هیات مدیره  حمید فدایی
سیاوش میر حاجی 

 مغانجوقی 

 شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد عضو هیات مدیره
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 رییس هیات مدیره ثمری میبدی عبدالحسین

 مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره  محمود امین نژاد

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
88703436- 021

 aminnejad@pgbidboland.ir 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  
88556846- 02

 

j.a.abdizadeh@pgbidboland.ir 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
88935986- 021

 h.samari@pgpic.ir 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 ریاحمد قص ابانیخ

 )بخارست(

8 1513645311    

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

88703436-021  88703522 info@pgbidboland.ir 

وب سايت    pgbidboland.ir 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 بهبهان خوزستان ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

بزرگراه  17 لومتریک

 بهبهان،رامهرمز

- - 

 

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

52734320 061      52734321 061  info@pgbidboland.ir 

وب سايت    pgbidboland.ir 
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 ،یجتماعو ا ياقتصاد ،یفن ،یو ارتقا سطح علم یدرآمد مال شیبا هدف افزا فارس جیخل دبلندیگاز ب شیپاال

 ،یعیبط ياهآن با گاز  ینیگزیو جا ینفت يمصرف فرآورده ها زانیشده، کم شدن م دیتول نیریگاز ش شیافزا

 ازید نن موراتا نیتام ،يشهر گاز نیتام ،یصادرات محصوالت جانب ،يگاز عاناتیپروپان و بوتان و م دیتول

هکتار  60و  شگاهیهکتار پاال 244به مساحت  ینیاشتغال در منطقه در زم جادیو ا یمیپتروش يواحد ها

هامد سوان فارس به عن جیخل یمیپتروش عیشرکت صنا ياز سو هیسرما نیماهشهر با تام يساز رهیذخ ساتیتأس

 تیلا عام، صنعت و معدن بسپه، ملت، تجارت يبانک ها يکایسند قیو از طر یو صندوق توسعه مل یار اصل

 ساتیستأ نیربزرگت دیتول تیظرف زانیفارس از لحاظ م جیخل دبلندیب شگاهیپاالاحداث شده است . بانک سپه 

غرب  ای انهیخاورم يگاز يها شگاهیپاال نیاز بزرگتر یکیو  رانیصنعت نفت ا خیو فرآورش در تار يجمع آور

 نویلیم 56,6نه فرآورش روزا تیپروژه ظرف نیر اجرا شده است. ادال اردیلیم 3,4 يگذار هیکه با سرما استیآس

تن  ونیلیم کی، تن اتان ونیلیم 1,5تن متان،  ونیلیم 10,4همراه نفت را داراست که ساالنه  يمترمکعب گازها

 خواهد کرد.  دیتول يدیتن گاز اس ونیلیم 0,9 ،يگاز عاناتیتن م ونیلیم 0,6تن بوتان،  ونیلیم 0,5پروپان، 

 

 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 +C5  برش پنتان
 

 پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس نام تولید کننده کاال: 

  ق( :فقط برای کاالی بر) نوع واحد و سوخت مصرفی

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

  - تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:
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 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 

 
 

 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

رضه ار عر ببا توجه به عدم وجود استاندارد ملی و اجباری، در ه
 د کنندهتوسط آزمايشگاه تولیبرش پنتان مشخصات محصول 

 اعالم میگردد.
 

 آزمايشگاه شرکت تولید کننده
 

 نا محدود
 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 

 یمیحاکم بر صنعت نفت و گاز و پتروش نیقوان
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
 براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ايران

 

 

 

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

 - - - ظرفیت اسمی

تولید خالص میزان  - - - 

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود  محدودیت فنی یا قانونی خاصی وجود ندارد. 
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 پذیرش در بورس 

 

 کاال در بورس فرآیند پذیرش -12
مورخ  99ك/ص//1118نامه شماره  شماره و تاريخ درخواست پذيرش

29/10/99  
مشاور پذيرشنام   کارگزاری سهم آشنا 

10/12/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

  شرايط پذيرش

تن 000،190 درصد تعهد عرضه کاال ید سالیانهتول %38 میزان تعهد عرضه کاال   
تولید آزاد سالیانه( 100%)  

حداقل عرضه %10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل  
 

آخرين محموله قابل تحويل 5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 رينگ داخلی و بین الملل ساير ماهانه
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
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