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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال

 مشخصات متقاضی پذیرش  -1

 دولتی نوع شخصیت حقوقی  ملی پخش فرآورده های نفتی ايران نام شرکت 

 شناسه ملی  محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10101122904 تهران  1366/06/30 67337

اساسنامه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به پیوست   5در این ارتباط ماده   موضوع فعالیت ) مطابق اساسنامه( 

 ارائه می گردد

 
 

 مشخصات سهامداران  -2

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

يف رد  درصد مالکیت  تعداد سهام نام سهامدار 

نفتی ایران از شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت  ملی پخش فرآورده های با توجه به اینکه شرکت 

   درصد سهام آن متلعق به دولت می باشد. 100می باشد، 

 
 

 اعضاء هیئت مدیره  -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی 

 ____ ير عامل و رئیس هیات مديره  مد  کرامت ویس کرمی

 ______ معاون مدير عامل و نائب رئیس هیات مديره حمید قاسمی ده چشمه 

 ______ مدير عملیات   اصغر عباسی 

 ______ رئیس امور حقوقی و قراردادها  محمدعلی شهبازی

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت  -4

 سمت نام و نام خانوادگی 

 مدير عامل و رئیس هیات مديره  کرامت ویس کرمی 

 معاون مدير عامل و نائب رئیس هیات مديره حمید قاسمی ده چشمه 

 مدير مالی  فرشید سعیدی 

 معاون مديرمالی  محمد صادق صادقی فرد 
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 نحوه ارتباط با مدیران شرکت  -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
5-02188325224  

info@niopdc.ir 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش: ره تماس و آدرس پست الشما  
5-02188325224  

info@niopdc.ir 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره : 
5-02188325224  

info@niopdc.ir 

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی( 

 شهر استان  کشور 

 تهران تهران ايران 

ی کد پست پالك خیابان/ کوچه  

1ساختمان شماره  خیابان ايرانشهر، نبش برادران شاداب   1583746911 

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

41298-021  88813112-021  info@niopdc.ir 
وب سايت      

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال 
 
( مجتمع گازی پارس جنوبی)  

 شهر استان  کشور 

سلويهع بوشهر  ايران   

ی کد پست پالك خیابان/ کوچه  

شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی-بندر عسلويه-بوشهر  311/75391  

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

22191-077273  23003-077273  info@spgc.ir 

وب سايت     http//www.spgc.ir 
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 تاریخچه فعالیت شرکت  -7

شرکت سابقه فعالیتز شرح مختصری ا  

سال است که در امر   85میالدی(تشکیل شده و بیش از  1928) 1307شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در سال  

 تامین و توزیع فرآورده های نفتی کشور فعالیت دارد.

احیه)در مراکز  ن 230منطقه)عمدتا در مراکز استانها(،  37نفر پرسنل سازمانی،  8900این شرکت با دارا بودن حدود  

مرکز سوختگیری   49میلیارد لیتر، 5/12انبار ذخیره سازی فرآورده های نفتی با ظرفیت بیش از  92شهرستان ها(،

جایگاه عرضه سوخت   1996ت و نفتگاز ، بیش از جایگاه عرضه سوخ3000هواپیمایی و مدیریت و نظارت بر بیش از  

CNG  ن استفاده از مخزن دارهای راه آهن ، خطوط لوله انتقال  دستگاه نفتکش و گازکش و همچنی 12000و حدود

میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی را در سراسر کشور توزیع   250فرآورده و کشتی های سوخت رسان، روزانه بیش از  

 می نماید.  

و توزیع ، فعالیت  این شرکت به منظور پاسخگویی به بازار مصرف داخلی و بین المللی ، توسعه امکانات ذخیره سازی 

محل آغاز نموده تا ظرفیت    22میلیارد لیتر در    1/6دستگاه مخزن با ظرفیت   59انبار نفت جدید و   9خود را با احداث 

یتر برساند که بخشی از این طرح ها تا کنون به بهره برداری رسیده  میلیارد ل 18ذخیره سازی فرآورده های نفتی را به 

 ست. است و مابقی در حال اجرا ا

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران برای تامین و توزیع فرآورده های نفتی در سراسر کشور از امکانات و  

 تاسیسات زیر بهره می گیرد:  

 منطقه    37 •

 ناحیه  230 •

 ی  انبار ذخیره ساز   92 •

 جایگاه عرضه فرآورده های نفتی   3030 •

 (CNGجایگاه عرضه گاز ) 1996 •

 یماییمرکز سوخت گیری هواپ  49 •

 دستگاه نفتکش و گازکش برای حمل فرآوردهای نفتی و گاز مایع   12000 •

 میلیارد لیتر  7/12تاسیسات ذخیره سازی چهار فرآورده ی عمده با ظرفیت  •

مدیریت )امور اداری و آموزشی ،امور    9ن از لحاظ ساختار سازمانی دارای  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایرا

امه ریزی، تامین و توزیع، سامانه هوشمند سوخت ، عملیات ، مهندسی و طرح ها و مدیریت  مالی ، بازرگانی، برن

CNG حراست   واحد بالفصل )بهداشتی، ایمنی و محیط زیست ، امور حقوقی، بازرسی فنی ، پژوهش و توسعه 8( و ،

 می ، کمیسیون مناقصات( می باشد.  ، حسابرسی داخلی ، روابط عمو
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 معرفی کاال 

 نام کاال    -8

 التین فارسی 
 Gas Condensate میعانات گازی 

 مجتمع گازی پارس جنوبی  نام تولید کننده کاال:  

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

  ق( : فقط برای کاالی بر)د تولی( بازده )راندمان

 متعدد  واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال  مشخصات کیفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت  پارامترت کیفی بر اساس مشخصا  

 
 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 

بر اساس استاندارد های آزمایشگاهی مورد تایید شرکت ملی  

 پخش فرآورده های نفتی ایران

  

ربوطه و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مقوانین   
شرکت از زیر مجموعه های وزارت نفت می باشد و محدودیت  

 فنی و قانونی و حقوقی اثرگذار بر تولید محصول ندارد. 
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس   نحوه -11

در نظر گرفتن شرایط کلی   شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران باقیمت گذاری پس از پذیرش در بورس براساس مکانیسم قیمت گذاری 

 عرضه و تقاضا انجام می شود. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 سال گذشته  3سابقه تولید در  -10

گذشته  سال شرح گذشته  سالدو    سه سال گذشته  

بشکه 000،3 روزانه  ظرفیت اسمی    
میلیون لیتر  5،11 میزان تولید خالص  ________  ________ 

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید هاتيمحدود  قوانین ملی و ضوابط وزارت نفت  
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

مشاور پذيرشنام  49195/143شماره  18/08/99مورخ  شماره و تاريخ درخواست پذيرش   کارگزاری بانک ملی 

ط هیئت پذيرشتاريخ تايید توس عرضهتاريخ تايید توسط کمیته  -   18/08/99  

 - شرايط پذيرش 

تولید مجاز سالیانه  %100 درصد تعهد عرضه کاال  بشکه  3000روزانه  میزان تعهد عرضه کاال   

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

آخرين محموله قابل تحويل  5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه  
 

 رينگ داخلی ساير ماهانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 

أییدیه ت  

 مشاور پذیرش شرکت  تأییدیه -13
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