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 االمعرفی شرکت متقاضی پذیرش ک
 

مشخصات متقاضی پذیرش -1  
 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی  تبریز پتروشیمی   نام شرکت 

 شناسه ملی  محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10101241928 تبریز  29/ 03/ 1387 24097

مطابق  موضوع فعالیت ) 

 اساسنامه(

ابی، فروش،  برداری کارخانجات صنعتی به منظور تولید، بازاریاندازی و بهرهحداث، راه  ا

صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبدیل کلیه مواد پتروشیمی و  

های فرعی و مشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی  پتروشیمیایی و فرآورده

و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم  

ومقررات مربوطه.   مذکور می باشد با رعایت قوانینمربوط به عملیات   
 

مشخصات سهامداران   -2  

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

 درصد مالکیت  تعداد سهام نام سهامدار رديف 

 48.586 2.420.547.778 شرکت پاالیش نفت تبریز  1

 17.890 891.293.285 شرکت گروه سرمایه گذاری امیر  2

 11.565 576.168.300 سازمان تامین اجتماعی  3

 10 498.200.000 شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت  4

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

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

 شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان  رییس هیات مدیره  قاسم منظری توکلی

 شرکت پاالیش نفت تبریز  نایب رییس هیات مدیره  لو علیرضا آقابگ

 شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان  عضو هیات مدیره  آیدین عبداله نژاد محمدی 

 شرکت گروه سرمایه گذاری امیر  عضو هیات مدیره  عبدالرضا تقوی 

 سازمان تامین اجتماعی  عضو هیات مدیره  مرتضی بیک علی زاده
 

 
 
 

 
 

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

 رییس هیات مدیره  قاسم منظری توکلی

 مدیرعامل  سیاوش درفشی 
 
 

نحوه ارتباط با مدیران شرکت  -5  

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  34280000-041  s.derafshi@tpco.ir 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش: شماره تماس و آدرس پست ال  34280000-041  sales@tpco.ir 

041-34280000 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :   G-tavakoli2003@yahoo.com 

 

 

 

 



 

 

آدرس  -6  

 قانونی)دفتر مرکزی( 

 شهر استان  کشور 

 تبریز آذربایجان شرقی  ایران 

ی کد پست پالك خیابان/ کوچه  

 5197133377 0 رگراه شهید باکری بلوار پتروشیمی بز

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

34280000-041 34201487-041 info@tpco.ir 

وب سايت     www.tpco.ir 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال 

 شهر استان  کشور 

 تبریز آذربایجان شرقی  ایران 

كپال خیابان/ کوچه ی کد پست   

 5197133377 0 بزرگراه شهید باکری بلوار پتروشیمی 

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

34280000-041  34201487-041  info@tpco.ir 

وب سايت     www.tpco.ir 
 
 

تاریخچه فعالیت شرکت  -7  
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

  1367طرح در بهمن ماه    اتی و کل  بیکل کشور تصو  1366در قانون بودجه سال    زی تبر  یمیپتروش مجتمع  طرح    یاجرا

  1368دوم سال    هیدر نم  یو مهندس  یطراح  یها  تیاست. فعال  دهی رس  یمیپتروش  عیصنا  یشرکت مل   رهیمد  ئتیه  دی به تائ

  1362هکتار و ارتفاع    391حت  به مسا  ی نیدر زم  زی تبر  یم یپتروش  شرکت  .دیآغاز گرد  1371نصب در سال    اتیو عمل

 واقع شده است  ز یتبر شگاهیپاال  یو در جوار غرب زیشهر تبر یدر جنوب غرب  ایمتر از سطح در

 



 

 

 

 معرفی کاال 

 8- نام کاال  
 التین فارسی 
کربنه)رافینیت( 4برش   C4 Cut (Raffinate) 

 تبریز پتروشیمی  نام تولید کننده کاال:  

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

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

 یک واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

کاال  مشخصات کیفی  -9  
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت  پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 



 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی اردوره اعتب مرجع صدور   

 آزمایشگاه شرکت پتروشیمی تبریز 
 

 ــ کنترل کیفیت شرکت پتروشیمی تبریز

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت 
 مربوطه 

 

   قوانین مربوط به استانداردهای کشور جمهوری اسالمی ایران 

 

 
  

 

تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11  
 )برحسب تن/دالر( ضربدر آلفا  PAAAA00نشريه پلتس بر اساس فوب خلیج فارس کد متوسط قیمت ماهانه نفتا در 

سال گذشته  3سابقه تولید در  -10  
گذشته  سال شرح گذشته  سالدو    سه سال گذشته  

ت اسمی ظرفی تن34000  تن34000  تن34000   

تن735711.56 میزان تولید خالص تن38913.59  تن40413.492   

ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید کاالهاتيمحدود  عدم فروش محصول و یا کمبود خوراک 



 

 

 

 ذیرش در بورس پ

 

فرآیند پذیرش کاال در بورس -12  
46689/103شماره   21/3/99 شماره و تاريخ درخواست پذيرش  مشاور پذيرشنام    کارگزاری بانک ملی ايران  

ريخ تايید توسط هیئت پذيرشتا 25/3/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه -   

و عرضه  هامید نامسازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار   99/ 03/ 26مورخ   121/ 114125طبق نامه شماره    شرايط پذيرش 

 بالمانع اعالم گردید. کاالی مزبور

ظرفیت آزاد قابل   %100)%523. درصد تعهد عرضه کاال 
 عرضه(

تن 8000 میزان تعهد عرضه کاال  

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

آخرین محموله قابل تحویل  5%  

 در اطالعیه عرضه هزينه انبار داری

 تناوب عرضه  
 

  ساير هفتگی 

 



 

 

 

أییدیه ت  

مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13  
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 


