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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 حقوقی نوع شخصیت حقوقی شرکت نفت ستاره خلیج فارس نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10103244425 بندرعباس 85/10/11 18767

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 گاه هااالیشطراحی، مدیریت ،تامین مالی، احداث، تملیک، بهره برداری و نگهداری از پ

 عانات( برای تولید محصوالت پاالیشی از می"طرح"یالت مربوطه آن )و همچنین تسه

ن ایرا گازی و سایر محصوالت ، که یکی از آنها در بندرعباس ، در جمهوری اسالمی

، ای فنیینه همستقر می باشد، با توجه به قوانین و مقررات حاکم ، فعالیت در تمامی زم

 د.ت دارا غیر مستقیمی با موضوع شرکمهندسی، مالی و تجاری که ارتباط مستقیم و ی
 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

، پس انداز و رفاه  یصندوق بازنشستگ 1
 کارکنان صنعت نفت

000،920،554،441،8   1/33  

پخش فرآورده و  شيپاال یمل شرکت 2
رانيا ینفت یها  

000،060،445،563،4  9/17  

نفت ، گاز و  یگذار هيسرما شرکت 3
نیتام یمیپتروش   

000،980،999،494،12  49 
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 اعضاء هیئت مدیره -3
 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 محمد علی دادور
مدیرعامل و رئیس هیئت 

 مدیره

 و رفاه کارکنان صنعت صندوق بازنشستگی ، پس انداز

 نفت

 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران عضو هیئت مدیره سروش ذیگلری

 شرکت سرمایه گذاری نفت ، گاز و پتروشیمی تامین  عضو هیئت مدیره رضا توکلی

 شرکت توسعه خدمات مدیریت اهداف نایب رئیس هیئت مدیره شهاب الدین متاجی

 شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی عضو هیئت مدیره حمزه وکیلی
 
 
 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 صندوق بازنشستگی ، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت محمد علی دادور

 نفت
 شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران سروش ذیگلری

 

 ران شرکتنحوه ارتباط با مدی -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  7631310000دادور  یمحمد عل 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  07631312873 رضا کار امد  

 7631310000دادور  یمحمد عل شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
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 آدرس -6

نونی)دفتر مرکزی(قا  

 شهر استان کشور

 بندرعباس هرمزگان ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

  7931181183 

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

   

وب سايت    http://www.pgsoc.ir 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

عباسبندر هرمزگان ايران  

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

بندر شهید رجايی 13کیلومتر     

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

  7931181183 

وب سايت    http://www.pgsoc.ir 

 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

برداری و نگهداری از با هدف طراحی، مدیریت، تامین منابع مالی، احداث، بهره 1385ل شرکت نفت ستاره خلیج فارس در سا

 .پاالیشگاه میعانات گازی به ثبت رسید

 برداری مناسب ازطراحی و ساخت بخشهای مختلف پاالیشگاه، بهره یهانهیدر زم دیجد هاییتالش در جهت کسب فناور

های این الیترین فعایسته به نیاز روزافزون به محصوالت پاالیشگاه از زمره مهمتگنجینه زیرزمینی کشورمان و ارائه پاسخ ش

 شرکت است.
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8
    التین   فارسی  

 M. Naphta میانینفتای 

 شرکت نفت ستاره خلیج فارس نام تولید کننده کاال: 

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

  ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( زده )راندمانبا

  واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 

 انالیز به پیوست امیدنامه می باشد.

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی عتباردوره ا مرجع صدور   
 

 زمایشگاه  کنترل کیفیت شرکتا
 

  

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

 

 بر اساس قیمت های پایه

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

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

تن 500،766 ظرفیت اسمی    

تن 000،730 میزان تولید خالص    

کاالید ی موثر بر میزان تولی فنی، قانونی و حقوقهاتيمحدود   



 

 
 8 

 
 د.گردیماین قسمت از امید نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکمیل  *

 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
درخواست پذيرش شماره و تاريخ  07/05/98  کارگزاری ايساتیس پويا نام مشاور پذيرش 

09/05/98 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار امیدنامه و عرضه کاالی مذکور  16/05/98مورخ  91048/121ره شما طبق نامه  شرايط پذيرش
باشد. بالمانع می  

تولید ساالنه %50 درصد تعهد عرضه کاال تن 000،365 میزان تعهد عرضه کاال   

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

اخرين محموله قابل تحويل 5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 رينگ داخلی و بین الملل ساير ماهیانه
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أیيدیهت  

 مشاور پذیرشکت شر تأییدیه -13
رائه ار اطالعات مغایرتی د گونهچیهمندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و 

 شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.
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