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 شرکت بورس انرژی ایران

 پذیرش و بازاریابی دیریتم

 

 
 
 
 
 
 

 KBR21کاالی هیدرو کربن سنگین حاصل از بلندينگ کد پذيرش و درج  امیدنامه

 قیر کسریشرکت 
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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 شخصات متقاضی پذیرشم -1
 نام شرکت

 پاالیش قیر کسری
 نوع شخصیت حقوقی

 سهامی خاص

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 91811970181 تهران 99/9/9391 14714

مطابق موضوع فعالیت )

(اساسنامه  

یر تهیه صادرات و واردات و خرید و فروش فراوری فرآورده های نفتی از جمله انواع ق

و پارافین، تهیه تامین نصب و راه اندازی تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، 

تاسیس و احداث توسعه تجهیزات کارگاه ها و کارخانجات صنعتی و خرید و فروش و 

 صادرات و واردات ملزومات بسته بندی از قبیل بشکه های فلزی و ....

ی استاندارد انجام خدمات بازرسی کاال و کنترل کیفیت و صدور مشاوره کیف

آزمایشگاهی به عنوان آزمایشگاه همکار با اداره استاندارد و ارائه خدمات به مدت نا 

محدود و انجام کلیه عملیات حمل و نقل درون شهری و داخل اسکله و ذخیره سازی و 

 نگهداری انواع فرآورده های نفتی و مواد شیمیایی

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 51 451.111 علی جابریان محمود 1
 111/34 316.119 مهرداد جابریان محمود 2

 



 

 
 4 

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

 ---- مدیر عامل مهرداد جابریان محمود

 ---- رئیس هیات مدیره سعید مهدوی

 ---- نائب رئیس هیات مدیره حمید مهدوی
 

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیر عامل مهرداد جابریان محمود

 رئیس هیات مدیره سعید مهدوی

 نائب رئیس هیات مدیره حمید مهدوی
 

 کتنحوه ارتباط با مدیران شر -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  m.jaberian@kasrabitumen.com 
32507623600 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  mail.comsirwan.razavi@g 

32507623600 

 s.mahdavi@kasrabitumen.com شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

32507623600 
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 بندر عباس هرمزگان ایران

یپست کد پالك خیابان/ کوچه  

 7934174731 شهرک صنعتی خلیج فارس جاده خمیر 35کیلومتر 

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

17632571533 42695671 INFO@KASRABITUMEN.COM 

mailto:m.jaberian@kasrabitumen.com
mailto:m.jaberian@kasrabitumen.com
mailto:sirwan.razavi@gmail.com
mailto:sirwan.razavi@gmail.com
mailto:s.mahdavi@kasrabitumen.com
mailto:s.mahdavi@kasrabitumen.com
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وب سايت    
WWW.KASRABITUMEN.COM 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 درعباسبن هرمزگان ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 7934174731 شهرک صنعتی خلیج فارس جاده خمیر 35کیلومتر 

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

17632571533 42695671 INFO@KASRABITUMEN.COM 

وب سايت    
WWW.KASRABITUMEN.COM 

 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتتصری از شرح مخ  

 

با هدف تولید انواع قیر جاده ای و صنعتی پایه گذاری شده  ۲۹۳2شرکت پاالیش قیر کسری در سال 

می باشد. تن در سال به صورت پیوسته را دارا ۹۰۳،۳۳۳است. این مجموعه ظرفیت تولید   

ازرگانی فوالد اقدام به تاسیس سهامداران این مجموعه با توجه به سابقه طوالنی در زمینه تولید و ب

این مجموعه با هدف حضور مستمر در بازارهای بین المللی و ارائه محصول با کیفیت در کالس جهانی 

.نموده اند  

  

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 KBR21هیدروکربن سنگین حاصل از بلندینگ کد 

 

Heavy Hydrocarbons Cod KBR21 

 0815900891630001 :کد ملی کاال

 پاالیش قیر کسری نده کاال: نام تولید کن
 یک خط تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:
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 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 
 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

کارگروه مربوطه استاندارد زیر نظر  762941511تحت کد این کاال 

 سازی شده است.

اداره استاندارد و ستاد مبارزه با قاچاق 

 کاال و ارز
 

 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
محدودیت های ستاد مبارزه با قاچاق کااال وارز و همچناین محادودیت هاای     

 تامین خوراک
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  حوهن -11
 بر آورد قیمت بر اساس محاسبه بهای تمام شده تولید و سود انتظاری و همچنین عرضه و تقاضای بازار و بر اساس قیمت های جهانی منتشره در

 نشریه پلتس می باشد.

 

 

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

 شتهسال گذ 3سابقه تولید در  -11
گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 آغاز شده است.اخیراً  تولید این محصول ظرفیت اسمی
 میزان تولید خالص

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید ها تيمحدود محادودیت هااای ساتاد مبااارزه بااا قاچااق کاااال وارز و همچنااین     

 محدودیت های تامین خوراک
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 د.گرد یمال توسط بورس تکمیل این قسمت از امید نامه پس از پذیرش کا *

 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
مشاور پذيرشنام  27/19/97مورخ  97/پ/2426 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مفیدکارگزاری    

 16/11/97 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه  تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش

  شرايط پذيرش

%71 درصد تعهد عرضه کاال تن 126.111 میزان تعهد عرضه کاال   

ف نرخحداقل خريد جهت کش % حداقل عرضه11  آخرين محموله قابل تحويل %5 خطای مجاز تحويل    

شرح اطالعیه عرضهبه  هزينه انبار داری  

 تناوب عرضه 
 

رينگ بین المللپذيرش  ساير ماهانه  
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
مغایرتی در اطالعات ارائه  گونه چیهمندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و 

 وق مالحظه نشده است.شده در این فرم و مستندات ف
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