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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

مشخصات متقاضی پذیرش -1  

 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی شرکت پاالیش نفت شیراز شرکت نام

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

 40404871701 شیراز 62/7/4777 411441

موضوع فعالیت 

 (اساسنامهمطابق )

موضوع فعالیت اصلی شرکت پاالیش نفت خام و میعانات گازی و تولید فرآورده های 

 نفتی می باشد. 

 

صات سهامداران مشخ -2  

 د(درصد سهام شرکت ذکر شو 40)اسامی سهامداران دارای بیش از 

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 22% 233222355 شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان 1

 54% 511410554 شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت 2

 

اعضاء هیئت مدیره -3  

دگینام و نام خانوا  به نمايندگی از سمت 

سیدمحمدجعفر مرعشی 

 شوشتری
 شرکت سرمايه گذاری هامون سپاهان)سهامی خاص( رئیس هیئت مديره

 شرکت سرمايه گذاری سهام عدالت استان لرستان نائب رئیس هیئت مديره عبدالرحیم شمس الدینی

 انیشرکت گسترش نفت و گاز پارس عضو اصلی هیئت مديره شهرام حیدری

 شرکت سرمايه گذاری هامون سپاهان)سهامی خاص( عضو اصلی هیئت مديره ید جعفر علوی معلمس

 شرکت سرمايه گذاری سهام عدالت استان اردبیل عضو اصلی هیئت مديره رضا درگاهی
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اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4  

 سمت نام و نام خانوادگی

 و مدیرعامل هریمد ئتیه سینائب رئ عبدالرحیم شمس الدینی

 مدیر مالی بهنام گشتاسبی

 

نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5  

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  78474000-074info@sorc.ir 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  78474077-074sales@sors.ir 

 074info@sorc.ir-78474000 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

 

آدرس -6  

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور
 شیراز فارس ايران

یکد پست پالك خيابان/ کوچه  
اصفهان-جاده شیراز55کیلومتر    5343113112 

)کد شهر ذکر شود(شماره تلفن   پست الكترونيكی شماره فكس 
36515211-051  36516565-051  info@sorc.ir 

 www.sorc.ir وب سايت

فعاليت شرکت توليدکننده 

 کاال

 شهر استان کشور
 شیراز فارس ايران

یکد پست پالك خيابان/ کوچه  
اصفهان-جاده شیراز55کیلومتر    5343113112 

)کد شهر ذکر شود(تلفن  شماره  پست الكترونيكی شماره فكس 
36515211-051  36516565-051  info@sorc.ir 

 www.sorc.ir وب سايت
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تاریخچه فعالیت شرکت -7  

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

به بهره  4746اشد، در سال و تولید فرآورده های نفتی می ب شرکت پاالیش نفت شیراز که موضوع فعالیت آن پاالیش نفت خام

به صورت شرکت سهامی خاص به عنوان یکی از شرکت های فرعی  411441تحت شماره  4777برداری رسید. پاالیشگاه در سال 

میلیون ریال در اداره ی کل ثبت شرکت ها و مالکیت 400شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با سرمایه اولیه ی 

 سهم هزار ریالی( است.4206724122200)منقسم به  420672141ه ثبت رسید و سرمایه کنونی شرکت بالغ بر صنعتی تهران ب

به "سهامی  "سهامی خاص"صاحبان سهام، نوع شرکت از  70/1/4788به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

 ره ی ثبت شرکت ها ثبت شد.در ادا 9/33/3211مورخ  2063(23عام" تغییر یافت و طی شماره ی )ت
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 معرفی کاال

نام کاال  -8  

 التین فارسی 
 406حالل 

 

A W 502 

 شرکت پاالیش نفت شیراز نام تولید کننده کاال: 

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

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

 یک خط :واحدهای تولیدیخطوط/ تعداد 

 

کاال مشخصات کیفی -9  

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
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يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
 

 

 

 شرکت پاالیش نفت شیراز

 

شرکت پاالیش نفت شیراز و استاندارد های 

 شرکت ملی پاالیش و پخش

 اطالع ثانویتا 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 

اولویت تولید و فروش حالل و نفت سفید مورد نیاز کشور مطابق مقررات وزارت نفت و در مرحله 

 بعد تامین خوراک صنایع پایین دستی

 

 
 

 

 
 
 

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

 

 درصد قیمت باالتربر اساس نفت سفید فوب خلیج فارس و با ده    plattsله جماعالمیه ماهیانه قیمت فرآورده های نفتی صادره از  

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

سال گذشته 3سابقه تولید در  -11  

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 0 0 0 ظرفیت اسمی

 0 0 0 میزان تولید خالص

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید ها تيمحدود   
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 د.گرد یماين قسمت از اميد نامه پس از پذيرش کاال توسط بورس تكميل  *

 پذیرش در بورس 

 

فرآیند پذیرش کاال در بورس -12  

55/06/35 شماره و تاريخ درخواست پذيرش   اقتصاد بیدار کارگزاری نام مشاور پذيرش 

رشتاريخ تايید توسط هیئت پذي 56/06/35 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه -   

بورس و اوراق بهادار، انتشار امیدنامه و عرضه کاالی مذکور  سازمان 03/03/35مورخ  50366/151ه طی نامه شمار شرايط پذيرش
 بالمانع اعالم گرديد.

% تولید ساالنه20 درصد تعهد عرضه کاال مترمکعب 50000 میزان تعهد عرضه کاال   

% حداقل عرضه10 حداقل خريد جهت کشف نرخ % اخرين محموله قابل تحويل2 خطای مجاز تحويل   

 ساير موارد در اطالعیه عرضه اعالم می گردد. هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 رينگ داخلی و بین الملل ساير ماهانه
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أییدیهت  

مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13  

مغایرتی در اطالعات ارائه  گونه چیهطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و مندرجات این فرم از جنبه م

 شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.

 

 

 
 
 

 
 


