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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

خاصسهامی  نوع شخصیت حقوقی پترو پاالیش کنگان نام شرکت  

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

 10320829716 تهران 17/08/1391 429313

موضوع فعالیت 

 )مطابق اساسنامه(

ات صنعتی به منظورتولید،بازاریابی،فروش احداث،راه اندازی وبهره برداری کارخانج

وصدور مشتقات نفتی و محصوات شیمیایی و پتروشیمیایی،ذخیره و واردات 

وصادرات،تبدیل کلیه مواد معدنی، شیمیایی و پتروشیمیایی و فرآورده های فرعی و 

مشتقات ذیربط آن ها وانجام کلیه فعالیت های تولیدی و صنعتی،فنی و مهندسی 

که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مرتبط با عملیات مذکور می باشد.وبازرگانی   

 
 

 مشخصات سهامداران -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 %100 40.000.000.000 تابان فردا 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اعضاء هيئت مدیره -3

و نام خانوادگی نام  به نمایندگی از سمت 

 شرکت افق زرین مدیرعامل ونائب رئیس هیأت مدیره حمید قادری

 توسعه نفت و گاز صبا کارون رئیس هیأت مدیره داوودرضا ربانی

 توسعه نفت و گاز صبا کارون عضو هیأت مدیره مهرداد محقق زاده
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خانوادگینام و نام   سمت 

 مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره حمید قادری

 رئیس هیأت مدیره داوودرضا ربانی

 عضو هیأت مدیره مهرداد محقق زاده
 

 
 

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی 

:مدیرعامل  

 co.com-@KprderiHGha  قادریحمید 

021-86083179 

کترونیکی واحد شماره تماس و آدرس پست ال

 بازاریابی و فروش:

  o.comc-ABehbahani@Kpr امیر بهبهانی نژاد

86080965-021 

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس 

 هیئت مدیره :

 o.comc-DRabbani@Kpr  داوود رضا ربانی

021-86083479 

 
 

 آدرس -6

انونی)دفتر مرکزی(ق  

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

 ی:کد پست پالك: خیابان/ کوچه:

 اندیم-عصر یول دانیم

بش ن -عباسپور دیشه

 نیکوچه شاه

 1434874436 یک

 پست الکترونیکی شماره دورنگار شماره تلفن

86083179-021 88791326 INFO@KPR-CO.COM 

فعالیت شرکت 

االتولیدکننده ک  

 شهر استان کشور

 عسلویه بوشهر ایران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

بین کارخانه سیمان و فاز 

 پارس جنوبی 12

  

 پست الکترونیکی شماره دورنگار شماره تلفن

1378989-0773 - - 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

mailto:HGhaderi@eorc.ir
mailto:HGhaderi@eorc.ir
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 تاریخچه فعاليت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

یی خش دریادر جنوب شرقی ترین قسمت میدان گازی پارس جنوبی در خط مرزی با قطر واقع شده است. ب 12فاز 

سلویه( کیلومتری غرب ع 65کیلومتر از خط ساحلی ایران و بخش خشکی آن در منطقه کنگان ) 150آن حدود 

متر  میلیون 81انه حدود اشد. این فاز روزبرابر بزرگ تر از سایر فازها( می ب 3قرار دارد. این فاز بزرگ ترین فاز )

 .مکعب گاز غنی تولید می کند

مانند  ت این گازرکیباگاز غنی در این فاز بدون بازیابی اتان مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اهمیت باالی ت

 .، شرکت پتروپاالیش کنگان تأسیس شده است+C5 اتان، پروپان، بوتان و

 : ان شامل دو فاز می باشدپروژه پتروپاالیش کنگ

از  +C5 تان وطرح بازیابی و شکست اتان جهت بازیابی محصوالت ارزشمندی هم چون اتان، پروپان، بو :فاز اول

 .گاز غنی طبیعی

 … یکول وطرح های کرکینگ اتان و پلیمر شامل الفین، پلی اتیلن سبک و سنگین، مونو اتیلن گال :فاز دوم

 .حصوالت به بازار داخلی و هم چنین صادرات ایجاد شده استاین پروژه با هدف عرضه م

 70دود حکیلومتری جنوب شرقی کنگان و  20سایت کنگان، در ساحل خلیج فارس در استان بوشهر، در فاصله 

وتان و برش بشرکت پتروپاالیش کنگان تولید کننده محصوالت اتان، پروپان، .کیلومتری عسلویه واقع شده است

ر خود مجتمع دپارس جنوبی است که سرویس های جانبی مورد نیاز  12اك گاز غنی دریافتی از فاز پنتان از خور

 تولید می شوند.

 

 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 

 C5 CUT برش پنتان

 پترو پاالیش کنگان نام تولید کننده کاال: 

  تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:
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 کاال مشخصات کيفی -9

های موجود در استاندارد یا گواهی کیفیتپارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 
 

 
یا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 نامحدود پترو پاالیش کنگانشرکت  این محصول فاقد استاندارد ملی و اجباری می باشد.

ربوطهقوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت م  

 

 حاکم بر صنعت نفت و گاز و پتروشیمیقوانین و مقررات 
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 تعيين قيمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

و هر د تمیاین قی که میپتروش یدست نیدفتر توسعه صنایع پای یگذار متیتوسط کارگروه ق برش پنتانمحصول  متیق

و نیز بر اساس دد گر اعالم می  pdid.ir یبه نشان یمیپتروش یدست نیهفته یکبار و از طریق سایت دفتر توسعه صنایع پای

 تعیین می گردد.  Platts میانگین قیمت های منتشره نفتا در نشریه

 

 

 

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

 - - - ظرفیت اسمی

 - - - میزان تولید خالص

های فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان محدودیت

 تولید کاال

ی وجود ندارد.محدودیت فنی و قانونی خاص  
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 ضمائم
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 .دگردیم* این قسمت از اميد نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکميل 

 پذیرش در بورس 

 

 فرآيند پذيرش کاال در بورس -12

شماره و تاریخ درخواست 

 پذیرش

1241/1400  

01/04/1400  
مشاور پذیرشام ن  کارگزاری خبرگان سهام 

تاریخ تایید توسط هیئت 

 پذیرش
22/04/1400 تاریخ تایید توسط کمیته عرضه   

 - شرایط پذیرش

% تولید ساالنه 50 درصد تعهد عرضه کاال تن 53460 میزان تعهد عرضه کاال   

%10 حداقل خرید جهت کشف نرخ  
 خطای مجاز تحویل

 
5%  

 - هزینه انبار داری

 تناوب عرضه

 
 رینگ داخلی و بین المللی سایر ماهانه
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأیيدیه -13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


