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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

ذیرشمشخصات متقاضی پ -1  
 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی شرکت  پتروشیمی بیستون نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

12123 00/02/1331  10110121201 کرمانشاه 

(اساسنامهمطابق موضوع فعالیت )  

لحووثلو ر سل   ساسوومامع اهوواست لسووا ل  ل2فعالیووا لیوورک  ووق ا دهوو  مووا      موضووو  

لسو  اسخانجووات یوومعهک رووع مملوووس اولیووثی را لس،ووارکی فووقر ی یووثرس  لنووثل و ر رهووق  رووق 

محصووو ت رهقر ووی ک ر رهقر ووی یا،ک ر فووقیرس    وواو فقاووک ر م ووهاات  و سروو  ینهووا ر 

لنجام  ریوع فعالیههواو اولیوثو ر یومعهک ر را س وانک فموک ر مهمثسوک مقرووی روع ا ریوات           

 10/10/0831ا  س اوواس،  مووو وس هرووع دوووس موووهایی ر ،ووا (یووق موووهایی  مووک را ث  ووق  

رووع  03711/02رووع رهووق  رووق لسو سسوویث  ر دهوو  یخووق،ه رقرلنووع رهووق  رووق لسو رووع  وو اس   

 مک را ث  03/11/0831ااس،  

 

 

  مشخصات سهامداران -2

د(درصد سهام شرکت ذکر شو 11)اسامی سهامداران دارای بیش از   

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 %   2223/22 102222000 یه گزاری سهام عدالت استانهاشرکت سرما 1

 % 10 222222000 شرکت صنایع خودرو سازی ماهور اسپادانا 2

 

اعضاء هیئت مدیره -3  

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت صنایع خودرو سازی ماهور اسپادانا ب رئیس هیئت مدیره ینا مدیر عامل و  آیت جوشن

 شرکت فوالد ماهان سپاهان عضو هیئت مدیره فاضلایمان 

 شرکت بازرگانی فیروز صفه اصفهان عضو هیئت مدیره محمد اخالقی

 شرکت فرو گاز اصفهان رئیس هیت مدیره محمد رحیمی
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اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4  

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیر عامل آیت جوشن

 دیرهرئیس هیئت م محمد رضا رحیمی

 رئیس امور مالی همایون خلیل پور

 ل  رق ش را لمضاو مث،قاامل ر ،کک ل  لاضاو  یئا مث،ق  ر  س (یاب مث،قاامل را لمضاو سئیس  یئا مث،ق  ر ،کک ل  لاضاو  یئا مث،ق   س مولس  ما

 ت   ق  ث  را مهق رقسوهع  ق ا لنجام مک  و میریاس  س،ال را سع لمضاو م هقک مث،قاامل ر سئیس  یئا مث،ق  ر سئیس لموس مالک  س  ع حا 

 

نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5  

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  

 تلفن دفتر تهران

21201031-021  

22033125-021  

21201035-021  

فکس دفتر تهران   

21201035-021  

 تلفن سايت کرمانشاه

30033001-033  

 فکس سايت کرمانشاه

30033003-033  

30033002-033  

 

a.jowshan@bispc.net 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  

 تلفن دفتر تهران

21201031-021  

22033125-021  

  21201035-021  

 تلفن سايت کرمانشاه

30033001-033  

 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

21201035-021  

02123030035 

کد 10/جنب سفارت سوريه پالکبلوار آرش غربیبلوار آفريقا/ -تهران  

1210053111پستی     

a.jowshan@bispc.net 
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آدرس -6  

دفتر مرکزی   

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران

یکد پست پالک خیابان/ کوچه  

بلوار آرش بلوار آفريقا/
/جنب سفارت سوريهغربی  

10 1210053111 

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

1 - 21201035 - 021  22033125-021  a.jowshan@bispc.net 

وب سايت    http://www.bispc.net 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 کرمانشاه کرمانشاه ايران

یکد پست پالک خیابان/ کوچه  

جاده بیستون 3 کیلومتر نب مرکز شماره گذاری خودرو،ج   1000132110 

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

1 -30033050  (033)  30033003 (033)  a.jowshan@bispc.net 

وب سايت    http://www.bispc.net 

 
 

تاریخچه فعاليت شرکت -7  

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

 س  میمع اولیث مول  لرلیع  و،مث   ا ر محصوو ت سوانهک روع یووست سسو ک ل  اواس،          ق ا رهقر ی ک ریوهون فعالیا خو  سل

    وی  وث  م ووول روع اولیوث   88137/02رع  و اس    را  س،افا رقرلنع رهق  رق لسو 20/02/0831 قر   ق   ر  سااس،    10/10/31

  س حال اولیث محصو ت رع  قح  ،ل مک را ث  03/11/0831موسخ  03711/02رع   اس  س،افا رقرلنع رهق  رق لسو  مون را ل

 اولیثظقفیا سا نع 

 : محصوالت اصلی

   LABاه  00111    -0

 محصوالت فرعی :

 (BIS-502)لخهصاسلً     Bisotun Solvent  502 را نام اجاسو اه سفیمیا 030111 -0

 (BIS-503) لخهصاسلBisotun Solvent  503ً و را نام اجاس اه رق  سمگیهه  وو لنث  11111 -2

 رق   یثسر قرمک حایل ل  ضا،عات رهقر ی کهااسو ل   ق ونع فقیرس    او ،اسلنع لو  اه   311 -8

  ASO لخهصاسلً        

 اه نقمال راسلفیه 10111   -1

 (BIS-402)لخهصاسلً  Bisotun Solvent  402   را نام اجاسو      ،ا لنث ه112حالل نفهک اه  021111  -0

   HABاه   1111   -1

 مک را ث یا سلت س حال فعالیا ر اامیه نیا   ق ههاو  لخرک ر 
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 معرفی کاال
  نام کاال -8

 التین فارسی 
  Bisotun Solvent  503      ( BIS 503 ) 503حالل 

 شرکت پتروشیمی بیستون نام تولید کننده کاال: 

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

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

 خط تولید 1 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

کاال مشخصات کیفی -9  

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

  
 

 

 

 



 

 
 0 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

فرانسه  AXENSطراحی، لیسانس و استانداردها مربوط به شرکت 
 می باشد

شرکت پتروشیمی بیستون و 
 اداره کل استاندارد 

 نامحدود

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 برنامه تولید ساالنه ابالغ شده از سوی هیئت مديره 

 

 

 

 
 

 

 
 

 پس از پذیرش کاال در بورس تعیین قیمت پایه  نحوه -11

 گزارش ماهانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

سال گذشته 3ولید در سابقه ت -11  

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

اه 11111 ظرفیت اسمی اه 1  اه 1   
اه 21111 میزان تولید خالص اه 1  اه 1   

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید ها تيمحدود  برنامه تولید ساالنه ابالغ شده از سوی هیئت مديره  
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 د.گرد یماین قسمت از اميد نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکميل  *

 پذیرش در بورس 
 

فرآیند پذیرش کاال در بورس -12  

ص پ 31-1-1330شماره  23/0/20 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام   آگاهکارگزاری    

20/0/1320 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

به مديريت محترم نظارت بر بورس ها سازمان  31/0/1320مورخ4072/442و مستندات طی نامه  شماره  کمدار شرايط پذيرش
اداره بورس ها و بازارها سازمان بورس   3/5/1320مورخ  11105/121بورس و اوراق بهادار ارسال و طی نامه  شماره 

راق بهادار بالمانع بودن انتشار امیدنامه و عرضه کاالی مذکور اعالم شد.او  

%50 درصد تعهد عرضه کاال تن 12000 میزان تعهد عرضه کاال   

% حداقل عرضه10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل  
 

حويل% آخرين محموله قابل ت5  

عرضهاطالعیه  هزينه انبار داری  

 تناوب عرضه 
 

 - ساير ماهانه
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 أییدیهت

 
مشاورشرکت  تأییدیه -13  

 

 


