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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی پااليش نفت کرمانشاه نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10101874728 اداره ثبت شرکتهاي تهران 1377/07/26 144516

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 عبارت است از: اساسنامه موضوع شرکت 2بر اساس ماده 

 موضوع اصلی -الف

 ،برداري از کارخانجات صنعتی بمنظور تولید ، بازاریابی اندازي و بهرهراهاحداث ،  -1

 فروش و صدور انواع مختلف محصوالت نفتی ، شیمیایی و مشابه .

 وضه)سوآپ( و خرید خوراك پاالیشگاه )نفت خام ، مایعات گازي ،دریافت ، معا-2

هاي پخش فرآورده گاز طبیعی و محصوالت جانبی پتروشیمی( از شرکت ملی پاالیش و

اخلی دننده نفتی ایران ، شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و یا هر عرضه ک

 و خارجی دیگر .

پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر هیدرو کربورها ، ساختن  انجام عملیات-3

ر  یه ، ساهاي نفتی از قبیل گاز مایع ، بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کورفرآورده

 هاي جنبی .سوختها ، سایر مشتقات و فرآورده

 انجام هرگونه عملیات به منظور عرضه مواد مندرج در اساسنامه . 

 موضوع فرعی -ب

ا بتشكیل انواع شرکتها و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی  -4

 رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه.

جی،صادرات و واردات و انجام انواع خرید و فروش کاالهاي داخلی و خار -5

 معامالت بازرگانی داخلی و خارجی مرتبط با عملیات شرکت .

جی و خار استفاده از تسهیالت مالی و اعتباري بانكها و موسسات اعتباري داخلی و -6

 انتشار اوراق مشارکت .

خرید و فروش سهام شرکتها و اوراق بهادار در بورس ایران و سایر کشورها با  -7
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 یت قوانین و مقررات بازار سرمایه .رعا

شرکت  الیتانجام هرگونه عملیات خدمتی ، مالی ، اعتباري و بازرگانی مرتبط با فع -8

. 

 گی در داخل و خارج کشور .اخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه ، اعطا نمایند -9

ا بامی انعقاد قراردادهاي خدمت ، پیمانكاري ، مهندس مشاور ، مشاوره و استخد -10

 یقی و حقوقی و موسسات علمی ، فنی و مالی .اشخاص حق

قول یرمنخرید ، فروش ، اجاره ، استجاره، رهن ، تحصیل و تملك اموال منقول و غ -11

 براي انجام مقاصد و عملیات شرکت .

 جذب ، تربیت و آموزش نیروي انسانی مورد نیاز . -12

یفی ککمی و هاي عملیاتی به منظور ارتقا مطالعه ، تهیه ، تنظیم و اجراي برنامه -13

 ها با توجه به معیارهاي روز بازار .عملیات شرکت و متنوع نمودن فرآورده

اقل کوشش مداوم در جهت توسعه و پیشرفت فعالیتهاي شرکت و اهتمام در به حد -14

 رسانیدن وابستگی شرکت .

المللی ، ملی و صنعت نفت ایران براي محصوالت و رعایت استانداردهاي بین -15

 ها.فرآورده

 ت الزامات محیط زیست .رعای -16

ه تشخیص هیئت مدیره م دیگري که براي وظایف اصلی شرکت بانجام هر گونه اقدا

 ضروري می باشد

 

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

پخش تجارت گستر شركت  1

 تونبيس
107.763.989 

80 

 شركت ملي پااليش و پخش 2
27.025.011 

20 
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 اعضاء هیئت مدیره -3
 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

قائم مقام مدير عامل و  سهراب بر انديشه

 مديرههيئت رئيس 
 شركت پخش تجارت گستر بيستون

مديرهعضو هيئت  هوشنگ داميار  ونشركت پخش تجارت گستر بيست 
مديرهعضو هيئت  پور جهانگير آريان  شركت پخش تجارت گستر بيستون 

مديرهعضو هيئت  عليرضا ابهجي  شركت پخش تجارت گستر بيستون 
مديرهعضو هيئت  اقبال انصاري  شركت ملي پااليش و پخش 

 
 

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

 مديره هيئت رئيسو  مديرعاملقائم مقام  سهراب بر انديشه
 مديرهعضو هيئت  هوشنگ داميار

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5
38355915: شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل     Modiramel@korc.ir  

ش:اريابی و فروکترونیکی واحد بازشماره تماس و آدرس پست ال  allahbakhshjalilian@yahoo.com 
 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

38355915 
   Modiramel@korc.ir  

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 کرمانشاه کرمانشاه ايران

الكپ خیابان/ کوچه یکد پست   

 6714799794  بلوار شهید بهشتی

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

31497597-083 38363022-083 Modiramel@korc.ir 

وب سايت    www.korc.ir 
 شهر استان کشور فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

mailto:Modiramel@korc.ir
mailto:Modiramel@korc.ir
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 کرمانشاه کرمانشاه ايران

كپال خیابان/ کوچه یکد پست   

 6714799794  بلوار شهید بهشتی

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

31497597-083 38363022-083 Modiramel@korc.ir 

وب سايت    www.korc.ir 
 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

پاالیش  فصل دو اساسنامه شرکت ملی 7ماده  4بر اساس بند  01/10/1377اریخ شرکت پاالیش نفت کرمانشاه در ت

تاسیس  و پخش فرآورده هاي نفتی ایران بعنوان شرکت فرعی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران

سییده و ردر اداره کل ثبت شرکتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت  25/07/1377به تاریخ  144516و تحت شماره 

 30/04/1388مرکز اصلی شرکت در کرمانشاه واقع شده است. بر اساس مصوبه مجمع عمومی فیوق العیاده میور  

 شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل وضعیت گردیده است.

اه ، پاالیشگ با توجه به تغییر خوراك از نفت خام سبك نفت شهر به سنگین جنوب ، به منظور افزایش ظرفیت       

پیروهه  ، تغییراتی در دستگاههاي پیاالیش تحیت عنیوان 1363کرمانشاه ) شرکت پاالیش نفت کرمانشاه ( در سال 

 70مقدار  بشكه در روز افزایش داده شد که این 25000بهسازي صورت گرفت و خوراك پاالیشگاه عمالً تا بیش از 

فیییت )نصییش فییالش درام( در تییاریخ بییا اجییراي طییرا ازدیییاد ظر بییود درصیید بیییش از ظرفیییت طراحییی اولیییه

 از(  شیود ینتأم آسماري -اهواز حوزه از خوراك خام نفت که شرایطی در)  باردیگر پاالیشگاه ظرفیت  15/11/67

هر افت .در حال حاضر خوراك شرکت ترکیبی از نفت خام سبك نفت شی افزایش روز در بشكه 30000 به 25000

. برسید روز در بشیكه 25000   موجش گردیید تیا ظرفییت عملییاتی بیه و سنگین جنوب می باشد که این اختالل

 . ، نفت گاز و نفت کوره میباشد ، بنزین موتور، نفت سفید گاز مایع شامل شرکت اصلی تولیداتهمچنین 

و از سیال  ( را آغیاز نمیود . A.T.K تولید آزمایشی سوخت هواپیما ) 1390سال  ازالزم بذکر می باشد این شرکت 

ت و گیاز ، رافینی 404، حالل 402تولید و فروش محصوالت ویژه شامل نرمال هگزان ، حالل  پنتان ، حالل  1392

 مایع بوتان و ... در بورس انرهي ایران را آغاز کرد .
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین LPG فارسی : گاز مايع

 

 

 

 پااليش نفت كرمانشاه نام تولید کننده کاال: 

  ق( :فقط برای کاالی بر) ید و سوخت مصرفنوع واح

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

 U-500 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
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ستاندارد مرتبط با کااليا ات گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
 

LPG 
 

آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت 

 پاالیش نفت کرمانشاه

 جاري
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 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 

وي سبرنامه هاي تولیدي اعالمی یا دستورالعمل هاي ابالغی از 

ید و میتواند در تولشرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی 

 فروش این فرآورده تاثیر گذار باشد.

 

 
 

 
 
 

  :تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضاقیمتهای اعالمی از سوی انجمن صنفی   

 

 

 
 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10
1396 سال شرح 1397 سال  1398سال    

مترمكعش 25550 ظرفیت اسمی مترمكعش  18250  مترمكعش  18250   

مترمكعش  24455 میزان تولید خالص مترمكعش  27740    13206:  1398شش ماهه اول  
شمترمكع  

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود   
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  ذیرش در بورسپ

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
نعت و معدنص بانک کارگزاری نام مشاور پذيرش 22/07/98 شماره و تاريخ درخواست پذيرش  

 29/07/98 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش

ادار، انتشار امیدنامه و عرضه کاالی مذکور سازمان بورس و اوراق به 12/08/98مورخ  97077/121طبق نامه شماره  شرايط پذيرش
 بالمانع اعالم گرديد.

تولید سالیانه %30 درصد تعهد عرضه کاال متر مکعب 7300 میزان تعهد عرضه کاال   

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

اخرين محموله قابل تحويل 5%  

  هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

ايرس ماهانه  رينگ داخلی و  بین الملل 
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13

 

 
 
 

 
 


