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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی شرکت  پتروشیمی بیستون نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10660121906 کرمانشاه 07/09/1386 12193

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

بهت      صحتاص     ص  صدتاص      ساستاام  بمتا ا صست  ص    ص2فعالیت  صلت ش کت ط   متد متا        موضوع 

یمش   لتتاع ش بتت  ماتتتو   ولیتتاا با ص وتتابشا فتت  الا لتتا   م  تتو ا     کتت  بتت  ص   طا نادتتتاا

   ولیتتا       کتیمیاوش   فت ر     یتا  ف بتتش   م ت  اا     بتو ردهتا   صدتتتال ط یت  فعالی هتا         

  لتتاع ش   با  نتتادش فاتتش   مهااستتش م بتتوت بتت  بم یتتاا متتقطو   بتت   تتو  م تت  ی    وتتا  یتت    

 م   ی ( مش باکا.

 

 مداران مشخصات سها -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 %  30 149999000 شرکت سرمایه گزاری سهام عدالت استانها 1

 % 68.0999 299999000 کرمانشاه نفت پاالیش شرکت 2

 

 اعضاء هیئت مدیره -3
تسم نام و نام خانوادگی  به نمايندگی از 

 - رئیس هیئت مدیره  جهانگیر آریان پور

 - هیئت مدیرهنایب رئیس  هوشنگ دامیار

مدیر عامل و عضو هیئت  عباس کاظم پور

 مدیره

- 

 کرمانشاه نفت پاالیش شرکت عضو هیئت مدیره بیژن فتح ا... پور

 قزوینن شرکت سرمایه گزاری سهام عدالت استا عضو هیئت مدیره نبی بیک زاد
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 ماو  بامل بماس طاظ   و 

  ئیس ییئ  ماو   جهادگی  ر وان  و 

  ئیس ییئ  ماو  داوب  یوکاگ  صمیا 

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  0833171728 

@bispc.netinfo 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  08331731725 

info@bispc.net 

 08331731030 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

info@bispc.net 
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

كپال خیابان/ کوچه یکد پست   
جنت آباد شمالی)ایران  -تهران

طبقه -خیابان جوانمرد-پارس(

پالک  -انتهای بنفشه دوم-هشتم

2و1  1477983811 
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طبقه اول 2و1  

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

02122922412 02122922412 info@bispc.net 

وب سايت    http://www.bispc.net 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 کرمانشاه کرمانشاه ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

جاده بیستون 8کیلومتر   6744132110 جنب تعویض پالک 

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

6 -34733750  (083) 34733773 (083)  info@bispc.net 

وب سايت    
http://www.bispc.net 

 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 
 500هکتــار واقــع شده است که تعداد  63اين شرکت در شمال شــرقي شهر کـرمانشاه و در زمينـي به مساحت 

ميليون يورو ،  113ارزي اين شرکت  نفر از نيروهاي متخصص و غير متخصص در آن شاغل مي باشند . سرمايه گذاري

ميليارد لاير مي باشد .خـــوراک اين شرکت ، نفت سفيد و بنزن مي باشد که نفت سفيد آن به ميزان  817بعالوه 

هزارتـن در سال از سايـر مجتمع هاي  19هزارتـن در سـال از پااليشگاه هاي کرمانشـاه و آبادان و بنزن به مقدار  386
لکيل بنزن خطي آ  :L.A.B    )تأمين خواهد شد . توليدات نهايي اين شرکت در سال عبارت است از پتروشيمي کشور

تن بعنوان  6480بـه مقـدار  )آلکيـالت سنگين   H.A.B    )هزارتـن جهـت مصارف داخـلي و خارجي و 50) به ميزان 
نفت سفيد  %88ينيت جمعاً به ميزان مواد اوليه روان کننده های صنعتی ، و بــرش هاي سبک و سنگيـن و راف

 .دريافتي ، که کالً به پااليشگاه کرمانشاه برگشت داده خواهد شد
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 Raffinate رافینیت

 پتروشیمی بیستون نام تولید کننده کاال: 
 خط تولید 1 تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 

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

 

 

 وس  مش باکا ی

 

 

 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 

 ردالیز صبالمش ک ط      کیمش بی  ون

 

 

 

ر ماو گا  ک ط      کیمش 

 بی  ون

 دام ا  

تولید کاال در صنعت مربوطهقوانین و مقررات حاکم بر   

 قوصدین   م   صا حاط  ب  لاع  دف    نا        کیمش 
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

 و با لحاظ نمودن قيمتهای جهانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایرانبر اساس قيمت ها  و یا فرمول های اعالمی 

 

 

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

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

 تولید اين محصول به تازگی آغاز شده است ظرفیت اسمی

 میزان تولید خالص

کاالید موثر بر میزان تول ی فنی، قانونی و حقوقیهاتيمحدود محدودیت های احتمالی ناشی از تامین خوراک  که می تواند بر  

برنامه تولید ساالنه ابالغ شده میزان تولید خالض اثرگذار باشد و 

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

 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
مشاور پذيرشنام  98/02/15 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مفیدکارگزاری    

خ تايید توسط هیئت پذيرشتاري 22/02/98 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه -   

بورس و اوراق بهادار، انتشار و عرضه کاالی رافینیت شرکت  سازمان 24/02/98مورخ  84491/121نامه شماره طبق  شرايط پذيرش
 پتروشیمی بیستون بالمانع اعالم گرديد.

%50 درصد تعهد عرضه کاال تن 000،39 میزان تعهد عرضه کاال   

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

اخرين محموله قابل تحويل 5%  

عرضه اطالعیه  هزينه انبار داری  

 تناوب عرضه 
 

داخلی و بین المللرينگ  ساير ماهانه  
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
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