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 پذیرش و بازاریابی مدیریت

 

 

 

 کاالی هیدروکربن سبکپذیرش و درج  امیدنامه
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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال

 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی پتروپاالیش نیک یزد نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

 10840443941 یزد 1391/10/30 13871

فعالیت  موضوع

 )مطابق اساسنامه(

خرید ، فروش ، صادرات و واردات انواع نفت خام و فرآورده های نفتی ، شیمیایی، -1

احداث ، راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات  -2پاالیشگاهی ، پتروشیمی و مشابه

فروش و صدور انواع مختلف نفت خام ،  صنعتی به منظور تهیه ، تولید، بازاریابی ،

انجام عملیات شیرین سازی  -3فرآورده های نفتی ، شیمیایی ، پاالیشگاهی و مشابه 

 -4مکمل های سوخت، گازوییل ، بنزین ، روغن ، سایر مشتقات و فرآورده های جنبی، 

ت انجام عملیا -5انجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها 

انجام کلیه امور مربوط به واردات و -6نمک زدایی نفت خام و شیرین سازی گازی 

سرمایه گذاری و -7صادرات و تهیه و توزیع ماشین آالت ، مواد اولیه و محصوالت 

مشارکت در بورس های داخلی و خارجی و پروژه های صنعتی و اقتصادی در داخل و 

م عملیات بازرگانی مجاز، اخذ نمایندگی، اخذ کارت بازرگانی ، انجا-8خارج از کشور

شرکت در -9عضویت در کلیه اتحادیه ها و انجمن ها و کنسرسیوم های مرتبط 

اخذ تسهیالت و اعتبارات از بانک ها، -10مناقصات و مزایده های دولتی و غیر دولتی 

به طور کلی شرکت میتواند هر -11موسسات مالی و اعتباری و صندوق های کشور 

فعالیتی که به نوعی با موضوعات شرکت مرتبط باشد اقدام نماید.گونه   
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 مشخصات سهامداران -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 28 224000 آقای علی شهوازیان 1

 18 144000 آقای محمد شهوازیان 2

 18 14000 ان شهوازیانآقای شای 3

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمایندگی از سمت نام و نام خانوادگی

  رئیس هیات مدیره آقای علی شهوازیان

  نائب رئیس هیات مدیره خانم فاطمه شهوازیان

آقای علیرضا وطن 

 دوست
  مدیرعامل

 

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس هیات مدیره آقای علی شهوازیان

 نائب رئیس هیات مدیره خانم فاطمه شهوازیان

 مدیرعامل آقای علیرضا وطن دوست
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 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل:
02188033200 

info@ppny.ir 

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد 

 ی و فروش:بازاریاب

02188203 

info@ppny.ir 

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت 

 مدیره :

09132596963 

info@ppny.ir 

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 -مالصدرا شیراز جنوبی

 کوچه بهاران
20  

د شهر شماره تلفن )ک

 ذکر شود(
 پست الکترونیکی شماره فکس

8306-021  88608683 info@ppny.ir 

 www.ppny.ir وب سایت

فعالیت شرکت تولیدکننده 

 کاال

 شهر استان کشور

 یزد یزد ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 –منطقه ویژه اقتصادی 

 میدان صادرات

صنعت  –خیابان صنعت 

5 
8947185187 

ره تلفن )کد شهر شما

 ذکر شود(
 پست الکترونیکی شماره فکس

7-72752003-035  37275209 info@ppny.ir 

 www.ppny.ir وب سایت
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 عهدهربشرکت صنعتی پتروپاالیش نیک یزد به منظور رونق صنعت نفت و پاالیش در بخش خصوصی و با هدف 

لید حدود یت توگرفتن بخشی از بار صادرات کشور همراه با تولید هیدروکربن های سبک و سنگین با گستره فعال

نش روز جهانی با فرمول های متفاوت با بهره گیری از دا فرآورده نهایی 45محصول و دامنه کاری بیش از  12

احی، و ابزارآالت صد درصد داخلی طرمتخصصان در زمینه پاالیشگاه های کوچک با تجهیزات، فن آوری 

 ساخت، تجهیز و راه اندازی گردیده است

 

 

 

 

 

 معرفی کاال

 نام کاال -8

 التین فارسی

حاصل از برش دوم میعانات گازی  هیدروکربن سبک

 پارس جنوبی 
Light hydrocarbon (351380153) 

 پتروپاالیش نیک یزد نام تولید کننده کاال:

فقط برای کاالی ) مصرفینوع واحد و سوخت 

 ق( :بر
 

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

 2 تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:
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 کاال مشخصات کیفی -9

های موجود در استاندارد یا گواهی کیفیتپارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 
یا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی تباردوره اع مرجع صدور   

مورخ  14754داری به شماره ه برپروانه بهردارای 

از وزارت صنعت، معدن و تجارت  10/04/1394

 میباشد

مبارزه با قاچاق کاال  دارای نامه ستاد

ص /200600/00به شماره  و ارز 

 میباشد 20/02/1400مورخ 

 دائمی

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت 

 ت مربوطهقوانین و مقررا مربوطه
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس نحوه -11

 در بورس انرژی ایران براساس مکانیزم عرضه و تقاضا    

 

  

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 تن60،000 تن60،000 تن60،000 ظرفیت اسمی)واحد(

 تن9،552 تن3،631 تن4.521 میزان تولید خالص

ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر هاتیمحدود

 میزان تولید کاال

ر معطلی د –انرژی محدودیت عرضه خوراک در بورس 

 اخذ استاندارد سازی محصول جدید



 

 

 9 

 

 پذیرش در بورس

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

شماره و تاریخ درخواست 

 پذیرش

1400م//758  

27/02/0014تاریخ   
 تامین سرمایه نوین نام مشاور پذیرش

تاریخ تایید توسط هیئت 

 پذیرش
 

تاریخ تایید توسط کمیته 

 عرضه
11/03/1400  

  شرایط پذیرش

%70 درصد تعهد عرضه کاال تن 14700 میزان تعهد عرضه کاال   

حداقل خرید جهت کشف 

 نرخ
10%  

 خطای مجاز تحویل

 
5%  

 - هزینه انبار داری

 تناوب عرضه

 
وهفتگید  رینگ بین الملل سایر 
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پیوست ها     
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هیدروکربن سبک حاصل از برش دوم میعانات گازی پارس 

 (351380153پتروپاالیش نیک یزد )جنوبی 


