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 ش کاالمعرفی شرکت متقاضی پذیر
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی هامون گستر نفت باختر نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 14005901353 اصفهان 18/03/1395 56327

مطابق موضوع فعالیت )

 (اساسنامه

 

 تولید. بسته بندی و صادرات انواع قیر و مواد نفتی

 

 

 سهامداران  مشخصات -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 %50 5000 حسین میرچوپان 

 %49 4999 مرضیه واحدی کیان 

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 گستر نفت باخترهامون  مدیرعامل حسین میرچوپان
 هامون گستر نفت باختر رئیس هیات مدیره مرضیه واحدی کیان
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیرعامل حسین میرچوپان

 رئیس هیات مدیره مرضیه واحدی کیان
 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 031-46412959-32352811 :رونیکی مديرعاملشماره تماس و آدرس پست الکت

Hoseinmir62gmail.com 

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

 031-32352811 رئیس هیئت مديره : آدرس پست الکترونیکیشماره تماس و 

marziavahedikian@gmail.com 
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

رانيا یسجز یشهرک صنعت اصفهان   
 یکد پست پالک خیابان/ کوچه

 8139174594 20 پنجم غربی

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

61-46412959-031 61-46412959-031 bakhtar.o.c@gmail.com 

  وب سايت  

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

رانيا یسجز یشهرک صنعت اصفهان   
 یکد پست پالک خیابان/ کوچه

 8139174594 20 پنجم غربی

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

61-46412959-031 61-46412959-031 bakhtar.o.c@gmail.com 

  وب سايت  
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7

 شرکت الیتسابقه فعشرح مختصری از 

شتن بازارهای که با توجه به نیاز بازار و دا به ثبت رسید 18/03/1395شرکت هامون گستر نفت باختر در تاریخ 

ربن هدا  اع هیددروک هدف مرتبا اقدام به افزایش خطوط تولید و افزایش امکانات کارخانه از تولید قیر تا تولیدد اندو  

ر کت واقع داین شر.ر سال که صددرصد محصوالت آن صادر می گرددد نامحدودبا توان تولید  و ارتقاء یافته است

ا تجهیدزات  بد برترین تکنولوژی روز دنیدا  باالو شهرک صنعتی سگزی اصفهان دارای پشتوانه ریالی و ارزش بسیار 

سدای   وفنی آلمانی و دوستدار محیط زیست می باشد. آزمایشگاه ایدن شدرکت بدا دارا بدودن بهتدرین برنددهای       

ولتدی  دهی تست فنی ممتازی ارائه می نماید که به موجب آن محصول این شرکت بدا پاالیشدگاه هدای    آزمایشگا

ی یفیدت دارا رقابت نموده و دارای کیفیت بسیار باالی می باشد این شرکت به دلی  ارائه محصوالت بسدیار بدا ک  

ار در ای آن اظهتولید تا انته خوشنامی بسیار باالیی در گمرکات کشور می باشد. فرایند تولید محصوالت از چرخه

م ازمحدیط  گمرک و صادرات مطابق قانون و بدون هیچ گونه نقص و تخلفی بوده و از تمامی ارگان های ناظر اعد 

 .استتاییدیه  زیست، استاندارد، گمرک ، صنعت و معدن و غیره دارای
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 

 OB112از بلندينگ کد  هیدرو کربن سبک حاصل

 

 هامون گستر نفت باختر نام تولید کننده کاال: 

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

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

 خط1 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کیفی -9

 استاندارد يا گواهی کیفیت  های موجود درپارامترمشخصات کیفی بر اساس 

 انالیز کاال به پیوست ارائه می گردد.
 

 دوره اعتبار مرجع صدور يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی
 

 312990602 یکد استاندارد ساز

 

  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

 براساس عرضه و تقاضا و قیمت بازار

 

 

 ئمضما
)در صورت نیاز(

 ل گذشتهسا 3سابقه تولید در  -10

 سه سال گذشته گذشته سالدو  گذشته سال شرح

 - - تن 8000 ظرفیت اسمی

 - - تن 20000 میزان تولید خالص

  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

 کارگزاری پیشگامان بهپرور نام مشاور پذيرش 05/01/98 شماره و تاريخ درخواست پذيرش

 19/01/98 کمیته عرضه تاريخ تايید توسط - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش

بالمانع  یدنامه و عرضه کاالسازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار ام 26/01/98مورخ  82204/121بر اساس نامه شماره  شرايط پذيرش
 اعالم گرديد.

 تن 15000 میزان تعهد عرضه کاال تولید ساالنه %75 درصد تعهد عرضه کاال

 خطای مجاز تحويل  عرضهحداقل  %10 حداقل خريد جهت کشف نرخ
 

5%  

 اطالعیه عرضه هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 رينگ بین الملل ساير ماهیانه 
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 أییدیهت

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
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