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 ش کاالمعرفی شرکت متقاضی پذیر
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی تولیدی صنعتی شیمی دُرسلف نام شرکت

 شناسه ملی 10102092340 محل ثبت :استان قم  تاريخ ثبت1379/07/09   شماره ثبت6103

    

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

ن پایه تصفیه دوم، روغن موتور، تولید و فرآوری،بسته بندی،توزیع انواع روغن شامل:روغ

روغن صنعتی،دنده،ترمز، ضدیخ، انواع گریس، انواع شامپوی شستشوی چرم،انواع مکمل 

 های سوختی دیزل)شامل : میعانات گازی، روغن سنگین جهت ساخت دوده و غیره(

 

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 49.9 1798 محمودزاجکانیها 1

 49.9 1798 هنریک درغوکاسیان 2

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

  مدیرعامل محمودزاجکانیها

  رئیس هیئت مدیره هنریک درغوکاسیان

  اعضاء هیئت مدیره طاهره قوامی
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیرعامل محمودزاجکانیها

 رئیس هیئت مدیره هنریک درغوکاسیان

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل -17پالک-ا بلوار گلشهرخیابان آفریق-رانته 

 (22016762-021)-18واحد 6طبقه

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال -17پالک-ا بلوار گلشهرخیابان آفریق-رانته 

 (22016762-021)-20واحد 7طبقه

-17پالک-ا بلوار گلشهرخیابان آفریق-تهران شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

 (22016763-021)-2واحد 1طبقه

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 1915676976 17 گلشهر

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

22016762-021  22016760-021  info@chemidor.com 

وب سايت    www.chmidor.com 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 سلفچگان قم ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

2توسعه  106 3746137665 

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

7-33677136-250    

وب سايت     
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7

رکتش سابقه فعالیتشرح مختصری از   

ه کنون با اتکاء ب در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان تاسیس گردیده است این شرکت تا1379در سال  دُرسلفشرکت تولیدی صنعتی شیمی

توان  شناسان خود،ران و کارهای علمی توانسته با اتکاء به دانش مدیهای فوق و بر اساس مطالعات دقیق و بررسیهای مستمر در زمینهفعالیت

االترین ایران با ب ای تولیدای و جهانی عرضه کننده کاالهتولید خود را به مقدار چشمگیری افزایش داده وبا حضور در بازارهای منطقهفنی و 

 استانداردها باشد.

ی راستا یش و درهای صادراتی خوهیأت موسس این شرکت با سالها تجربه صادراتی در گذشته به منظور نهادینه کردن سمت و سوی حرکت

 رفتن موقعیتر نظر گهای کارشناسی و با توجه به قوانین حاکم مناطق آزاد و ویژه و با داهداف دولت خدمتگذار و کشور، پس از بررسی

ال حاضر با حود. در گذاری صد در صد خصوصی نمجغرافیایی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، تصمیم به فعالیت در منطقه مذکور با سرمایه

ل شرکت از سا مچنین اینبرداری شرکت ارتقاء و افزایش یافته است. ههای صورت گرفته طی چندین مرحله، پروانه بهرهفعالیتتوجه به حجم 

  عنوان صادرکننده برتر استانی را احراز نموده است.15لغایت سال جاری بصورت متوالی، 1381
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 2PL 2PLحاصل از بلندینگ کدهيدروکربن سنگين 

 فلشیمی دُرس نام تولید کننده کاال: 

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

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

 واحد1 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کیفی -9

تاندارد يا گواهی کیفیت های موجود در اسپارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 
يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 

 

250650504 
 

 

 

 اداره استاندارد
 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

 HFO180براساس تخفیف یا افزایش)دیسکانت/ پریمیوم(قیمت طبق قیمت شاخص پلتس 

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

ت اسمیظرفی هزارتن  200  هزار تن100  هزارتن 60   

تن 400،17 میزان تولید خالص تن 3000   - 

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود   
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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

14/11/97 شماره و تاريخ درخواست پذيرش  کارگزاری پارسیان نام مشاور پذيرش 

توسط کمیته عرضه تاريخ تايید - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  15/11/97  

سازمان بورس و اوراق بهادار انتشار امیدنامه و عرضه کاالی مذکور  27/12/1397مورخ  80923/121طی نامه شماره  شرايط پذيرش
 بالمانع اعالم گرديد.

%70 درصد تعهد عرضه کاال تن 73981 میزان تعهد عرضه کاال   

حداقل عرضه %10 حداقل خريد جهت کشف نرخ حويل خطای مجاز ت   
 

اخرين محموله قابل تحويل 5%  

 اطالعیه عرضه هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 رينگ بین الملل ساير ماهیانه
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أیيدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13

رائه ااطالعات  رمغایرتی د گونهچیهمندرجات 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.

 

 

 
 
 

 
 


