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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال

 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

خاصسهامی نوع شخصیت حقوقی پتروشیمی بندر امام نام شرکت  

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

 10860723760 بندر ماهشهر 1352/02/09 1331

مطابق موضوع فعالیت )

(اساسنامه  

بق مفاد اساسانامه موضوع فعاليت شرکت عبارت است از فعاليت در امور توليدد،  بازرادانی     بر ط

خدماتی در صنایع پتر شيمی   پتر شيميایی    ابسته به آن در داخل   خارج از کشدور از ممهده   

ا، مذکور  مبادرت به خرید   فر ش کاال تشکيل شرکت   مشارکت در سرمایه اذار، برا، فعاليته

  خدمات مر بط به موضوع شرکت در داخل   خارج از کشوراخذ تسهيالت مالی   اعتبار،   انتشار 

ا راق مشارکت   اخذ   اعطا، نمایندای   ایجاد شعب در داخل   خدارج از کشدور   مشدارکت بدا     

يم یا غير مسدتقيم بدرا، تققدق اهددا      سرمایه اذاران   انجام هراونه عمهيات که به طور مستق

 شرکت الزم   مفيد بوده   یا در مهت امرا، موضوع شرکت ضر رت داشته باشد.

 

  مشخصات سهامداران -2

د(درصد سهام شرکت ذکر شو 13)اسامی سهامداران دارای بیش از   

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 %69.27 9.676.653.241 شرکت ههدینگ خهيج فارس 1

 %36 3.936.899.666 شرکت سرمایه اذار، استانی سهام عدالت 2

 

 اعضاء هيئت مدیره -3

 به نمایندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتر شيمی رئيس هئيت مدیره احمد بار ل
  شيمی خهيج فارسصنایع پتر رکتش نایب رئيس هئيت مدیره   مدیر عامل حميدرضا رستمی

 شرکت پتر شيمی نور، عضو هئيت مدیره کریم بر فرد

 شرکت پتر شيمی فجر عضو هئيت مدیره مسعود معفر، اصطهباناتی

 شرکت کارازار، سهام عدالت خراسان رضو، عضو هئيت مدیره قدرت اله فرج پور بی باالن

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام   نام خانوادای

 نایب رئيس هئيت مدیره   مدیر عامل حميدرضا رستمی

 مدیر مالی سيدرضا سيد موال

 

 نقوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل  @bipc.org.irostamir  /00325115160 

کترونیکی واحد بازاریابی و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  ftorabi@bipc.org.ir  /12301211100 

ماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مدیره :ش  ahmad.barol@gmail.com  /01211602626 

http://bipc.org.ir/?page_id=3300
http://bipc.org.ir/?page_id=3300
http://bipc.org.ir/?page_id=3303
http://bipc.org.ir/?page_id=3303
http://bipc.org.ir/?page_id=3304
http://bipc.org.ir/?page_id=3304
mailto:rostami@bipc.org.ir
mailto:rostami@bipc.org.ir
mailto:ftorabi@bipc.org.ir
mailto:ftorabi@bipc.org.ir
mailto:ahmad.barol@gmail.com
mailto:ahmad.barol@gmail.com
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 آدرس -6

(مرکزیقانونی)دفتر   

 شهر استان کشور

 بندر امام خمینی خوزستان ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 1391114616 پتروشیمی بندر امام منطقه ویزه پتروشیمی

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

311 25525255 info@bipc.org.ir 

وب سایت    http://bipc.org.ir 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 بندر امام خمینی خوزستان ایران

چهخیابان/ کو یکد پست پالك   

 1391114616 پتروشیمی بندر امام منطقه ویژه پتروشیمی

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

311 25525255 info@bipc.org.ir 

وب سایت    http://bipc.org.ir 
 

تاریخچه فعاليت شرکت -7  

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 11891و تحت شماره  1392ژاپن با مشارکت شرکت میتسوئی ژاپن و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال  –خاص ایران شرکت سهامی 
این اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است که مرکز اصلی و کارخانه های آن در بندر امام خمینی واقع میباشد. فعالیت 

عمدتا به دلیل جنگ تحمیلی و عدم همکاری ژاپن متوقف شد و در نهایت طبق مفاوقتنامه مورخ  1318لغایت  1391شرکت از سال 
کلیه سهام شرکت میتسوئی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی منتقل گردید و به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  11/31/1318
سهامی پتروشیمی بندرامام )سهامی خاص( تغییر نمود. در راستای اجرای ضمن جایگزینی اساسنامه جدید نام شرکت به شرکت  19/12/1318

و براساس مصوبه هیئت عالی واگذاری مقرر شد سهام این شرکت از طریق انتقال به هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج  44سیاستهای کلی اصل 
به شرکت مذکور در دفاتر سهام انجام شد. به استناد  تقل و انتقال سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی 1363فارس واگذار شود که در سال 

محل شرکت به استان خوزستان ، بندرامام خمینی منتقل گردید و شماره و محل ثبت  11/13/1389صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
ماهشهر تغییر یافت. 1331نیز به شماره   

 

 عرفی کاالم

نام کاال  -8  

 التین فارسی 
 Hexane هگزان

 1832121116611111 ایرانکد کاال:
 )ره( پتروشیمی بندر امام نام تولید کننده کاال: 

 - ق( :فقط برای کاالی بر) ینوع واحد و سوخت مصرف
 - ق( :فقط برای کاالی برد )تولی( بازده )راندمان

 ندو مخز واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 
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کاال مشخصات کيفی -9  

های موجود در استاندارد یا گواهی کیفیت پارامتراس مشخصات کیفی بر اس  

TEST METHOD SPECIFICATION UNIT TYPICAL TEST 
G.C - WT % TOTAL BUTANE 

G.C - WT % ISO PENTANE 

G.C - WT % NORMAL PENTANE 

G.C - WT % 2,2 DIMETHYL BUTANE 

G.C - WT % 2-METHYL PENTANE 

G.C - WT % 3-METHYL PENTANE 

G.C 50 MIN WT % NORMAL HEXANE 

G.C - WT % METHYL CYCLO PENTANE 

G.C - WT % BENZEN 

G.C 4.5 MAX WT % CYCLO HEXANE 

G.C 97 MIN WT % TOTAL HEXANE 

G.C - WT % HEPTANE PLUS 

ASTM D-4052 0.65 ~ 0.75 gr/cm
3
 DENSITY @15.6 °C 

 

با کاالیا استاندارد مرتبط ت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
- - - 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
 

 ارائه شده باشد . SPEC کلیه آیتم ها محصول می بایست طبق 
 

 
 

 
 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
 پتروشیمی شرکت توسعه صنایع پائین دستیقیمت اعالم شده هفتگی توسط             

 

 

 

 
 ضمائم

  )در صورت نیاز( 

 

سال گذشته 3تولید در  سابقه -51  

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 تولیدی نداشته است. ظرفیت اسمی
ن تولید خالصمیزا  

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید ها تیمحدود .بایست طبق مشخصات جدول ارائه شده باشدمحصول تولیدی می   
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 پذيرش در بورس
 

فرآیند پذیرش کاال در بورس -12  

21/38/61 شماره و تاریخ درخواست پذیرش مشاور پذیرشنام    کارگزاری صنعت و معدن  

28/38/61 تاریخ تایید توسط کمیته عرضه - تاریخ تایید توسط هیئت پذیرش  

 شرایط پذیرش
بورس و اوراق بهادار، انتشار امیدنامه و عرضه کاالی مذکور  سازمان 33/36/61رخ مو 13686/121ه طی نامه شمار

 بالمانع اعالم گردید.

% تولید ساالنه93 درصد تعهد عرضه کاال تن 3333 میزان تعهد عرضه کاال   

% حداقل عرضه13 حداقل خرید جهت کشف نرخ % اخرین محموله قابل تحویل9 خطای مجاز تحویل   

ر داریهزینه انبا  سایر موارد در اطالعیه عرضه اعالم می گردد. 

 رینگ داخلی و بین الملل سایر ماهانه تناوب عرضه 
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 تأييديه
 

 تأییدیه شرکت مشاور پذیرش -11

ارائه مغایرتی در اطالعات  گونه چیهمندرجات 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.

 

 


