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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 متقاضی پذیرشمشخصات  -1
  نوع شخصیت حقوقی سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

 10100970248 اصفهان 12/05/1370 8027

مطابق موضوع فعالیت )

 (اساسنامه

 

 توليد ماده اوليه شوینده ها

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 9/49 2309886542 بانک صنعت و معدن 

 05/29 1345031143 سرمایه گذاری آتیه دماوند 

 

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

 انسانی صنعت و معدنرفاه اندیش سرمایه  مدیر عامل امير رحيمی 
 بانک صنعت و معدن رئیس هیات مدیره مهدی علی دوستی شهرکی

 بازرگانی و خدمات بندری ایران عضو هیات مدیره سهراب ضيائی
 لیزینگ صنعت و معدن عضو هیات مدیره جواد باقری
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 املمدیر ع امير رحيمی
 رئیس هیات مدیره مهدی علی دوستی شهرکی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 03133808341 :شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل

 26203835 ش:کترونیکی واحد بازاریابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال

 03133808343 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مدیره :
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

 1967963735 16 نلسون ماندال

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

22054890-021 22059868-021 Int_sales@iciiclab.com 

 www.iciiclab.com وب سایت  

فعالیت شرکت تولیدکننده 

 کاال

 شهر استان کشور

 اصفهان اصفهان ایران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

 انهرت-اصفهانجاده  15کیلومتر 
جنب نیروگاه شهید 

 منتظری

8335144114 

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

33804803-031 33808360-031 Int_sales@iciiclab.com 

 www.iciiclab.com وب سایت  
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 تاریخچه فعاليت شرکت -7
 شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از 

 

جتمع آلکیل تأسیس گردید. عملیات اجرایی طرح ایجاد م 1363گذاری صنایع شیمیایی ایران )سهامی عام( در سال شرکت سرمایه

نعتی شمال غرب اصفهان آغاز صمترمربع در منطقه  3.420.000ای به مساحت یهدر ناح 1369در اواخر سال  (LAB)بنزن خطی 

اری گردید و سرانجام تن نرمال پارافین خرید  46.000تن آلکیل بنزن خطی و 50.000شد. دانش فنی این طرح برای تولید ساالنه 

 مصرف داخلی و همچنین بهبود بازار مصرف درش برداری رسید. با افزایبه بهره 1373خرداد ماه سال  11این مجتمع تولیدی در 

فین قوت گرفت. با تن نرمال پارا 140.000تن آلکیل بنزن خطی و  75.000منطقه، اجرای طرح توسعه شرکت برای تولید ساالنه 

رح ط 1382های علمی و تجربی نیروهای متخصص، این شرکت موفق شد در سال کارگیری مهارتدانش موجود و به گیری ازبهره

ل جانبی تولید محصو گذاری صنایع شیمیایی ایران به منظور کاهشتوسعه خود را با موفقیت به انجام رساند. شرکت سرمایه

 Sinopecرکت ش، با همکاری (LAB)و همچنین ارتقای کیفیت و افزایش میزان تولید آلکیل بنزن خطی  (HAB)آلکیالت سنگین 

گذاری صنایع برداری رساند. شرکت سرمایها موفقیت به بهرهب 1387را در سال  (DSH)ها الفیندهی انتخابی دیطرح هیدروژن

مه را در کارنا موفق به دریافت استاندارد ملی برای محصوالت خود گردید و برگ زرین دیگری 1389شیمیایی ایران در سال 

 .افتخارات خود به ثبت رسانید
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 سنگینبرش 
 

HEAVY END 

 سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران نام تولید کننده کاال: 

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

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

 خط تولیدی 1  واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کيفی -9
 های موجود در استاندارد یا گواهی کیفیت پارامتریفی بر اساس مشخصات ک
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 دوره اعتبار مرجع صدور یا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی
 

ISO9001:2015 
 

 

SGS 2018-2020 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
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 تعيين قيمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

 

 

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

 سال گذشته 3سابقه توليد در  -10
 1395 سه سال گذشته 1396 گذشته سالدو  1397 گذشته سال شرح

تن هوی اند تولیدی 186.600  ظرفیت اسمی

 از نفت پاالیشگاه

هوی اند تولیدی تن  24.000

 از سایر منابع

تن هوی اند تولیدی 186.600

 از نفت پاالیشگاه

تن هوی اند تولیدی  24.000

 از سایر منابع

تن هوی اند تولیدی 186.600

 الیشگاهاز نفت پا

تن هوی اند تولیدی از  24.000

 سایر منابع

تولیدی از نفت  269.028 میزان تولید خالص

 پاالیشگاه

 تن از سایر منابع  24.000

 

 

تن تولیدی از نفت  290.454

 پاالیشگاه 

 تن از سایر منابع  24.000

تن تولیدی از نفت  250.314

 پاالیشگاه

 تن از سایر منابع 24.000

  کاالید فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تول یهاتیمحدود
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 د.گردیم* این قسمت از اميد نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکميل 

 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
رخواست شماره و تاریخ د

 پذیرش
17/07/98 

بانک صنعت و معدن کارگزاری نام مشاور پذیرش  

تاریخ تایید توسط هیئت 

 پذیرش

 تاریخ تایید توسط کمیته عرضه -
29/07/98 

سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار امیدنامه و عرضه  12/08/98مورخ  97112/121طبق نامه شماره  شرایط پذیرش
عالم گردید.کاالی مذکور بالمانع ا  

تولید ساالنه %50 درصد تعهد عرضه کاال تن 12000 میزان تعهد عرضه کاال   

حداقل عرضه %10 حداقل خرید جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحویل  
 

اخرین محموله قابل تحویل 5%  

  هزینه انبار داری

 تناوب عرضه 

 

 رینگ داخلی و  بین الملل سایر هفتگی
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 تأیيدیه

 مشاور پذیرششرکت  تأیيدیه -13

 
 

 

 

 

 
 


