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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال

 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

شیمی بافت  نام شرکت  حقوقی نوع شخصیت 

 : شناسه ملی : محل ثبت :  تاریخ ثبت : شماره ثبت

019401 22/11/0132  01010900121 تهران 

مطابق موضوع فعالیت )

(اساسنامه  

های تولیدی در  ایجاد و توسعه ، راه اندازی و اداره و مشاوره و اجرای انواع طرحها و واحد -0

 بخشهای مختلف صنایع شیمیایی و صنعت پالستیک و موارد مشابه 

 خرید و وارد کردن مواد ماشین آالت و تجهیزات و لوازم یدکی.  -2

خرید و فروش و انجام هرگونه فعالیت مجاز بازرگانی و تولیدی دانش فنی و مهندسی  -1

لی و خارجی و در ارتباط با مرتبط با موضوع و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی، داخ

 موضوعات فوق .

مشارکت در سایر شرکتها و موسسات تابعه و وابسته که فعالیت های آنها به نحوی از انحاء  -9

 مکمل فعالیت های شرکت باشد ، در داخل و خارج از کشور ایران .

تاسیس و تعطیل شعب و نمایندگی ها در هر نقطه که برای حفظ و توسعه فعالیت های  -2

 رکت ضروری باشد.ش

 انجام هر گونه عملیات و معامالتی که جهت حصول به مقاصد فوق ضروری باشد

 

 

 مشخصات سهامداران -2

د(درصد سهام شرکت ذکر شو 01)اسامی سهامداران دارای بیش از   

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 31.2 093402099  یمیپتروش عیصنا یگذار هیشرکت سرما 0

 23 31113213  نینو اقتصاد 2

ملت یگذار هیسرما شرکت 1  02110092 3.2 

رمکویونصب ف یمهندس شرکت 9  3391109 2.4 

نیریسا 2  4239 1.0 
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 ت مدیرهئاعضاء هی -3

 به نمایندگی از سمت نام و نام خانوادگی
 صنایع پتروشیمی شرکت سرمایه گذاری مدیر عامل ونایب رئیس هیات مدیره سید محسن شمس

 مهندسی و نصب فیرمکو رئیس هیات مدیره علیرضا فهامی 

 بانک اقتصاد نوین عضوء هیئت مدیره  محمد ربیع زاده 

 شرکت تولیدی گاز و لوله عضوء هیئت مدیره  اسماعیل باقر پور اردکانی 

 

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی
 مدیر عامل ونائب رئیس هیات مدیره س  سید محسن شم

 رئیس هیات مدیره علیرضا فهامی 

 عضو هیات مدیره محمد ربیع زاده 

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل:
66767614 

151داخلی   
Shams1404@yahoo.com  

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاریابی و 

 فروش:

66767614 
116داخلی   

sales@shimibaft.com  

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مدیره :
66767614 

116داخلی   
Alifahami52@gmail.com 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

کوچه پدیدار –بلوار نلسون ماندال   22 0200099001 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

00333009-120  00333003-120  info@shimibaft.com 

وب سایت     www.shimibaft.com 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

: استان کشور :   شهر :  

 منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر خوزستان ایران

  یپست صندوق   پالك  خیابان/ کوچه

1سایت    020 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

22003142 -130  22003134-130  info@shimibaft.com 

وب سایت     www.shimibaft.com 

 

 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

در تهران تاسیس گردید ، نوع  0131میباشد که در سال  2شرکت پتروشیمی شیمی بافت به عنوان اولین و تنها تولید کننده رافینت 

با  0102قه ویژه اقتصادی ماهشهر به بهره برداری رسید و نهایتاً در سال در منط 0100مالکیت شرکت سهامی خاص بوده که در سال 

 .تن در سال ، تولید خود را رسماً آغاز نمود  21.111ظرفیت تولید 
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 :    التین  : فارسی

 Raffinate II 2رافینت 

 شیمی بافت   نام تولید کننده کاال: 

  ق( :فقط برای کاالی بر) یو سوخت مصرف نوع واحد

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

 واحد تولیدی  2 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کیفی -9

های موجود در استاندارد یا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
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یا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  

 
 دوره اعتبار مرجع صدور

ISO 9001 IMQ 15/10/2020 

ISO/TS 29001 IMQ 15/10/2020 

ISO 14001 IMQ 11/10/2020 

OHSAS 18001 IMQ 15/10/2020 

HSE-MS IMQ 12/10/2020 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 

 

 

 
 

 

 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

 

  PLATTS% قیمت نفتا ) فوب خلیج فارس ( مطابق با نشریه 00

 

 

 

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -11

 

)تن( 97 گذشته سال شرح )تن( 96 گذشته سالدو   )تن( 95 گذشته سه سال   

 21111 21111 21111 ظرفیت اسمی

 23290 33209 33339 میزان تولید خالص

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید ها تیمحدود   
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

 

شماره   5/21/89 شماره و تاریخ درخواست پذیرش

1912/89  
مشاور پذیرشنام  توسعه صادراتبانک    

21/02/40 تاریخ تایید توسط کمیته عرضه - تاریخ تایید توسط هیئت پذیرش  

 عرضه و امیدنامه انتشار بهادار، اوراق و بورس سازمان 27/12/86مورخ 116162/121 شماره نامه طبق شرایط پذیرش
 گرديد اعالم بالمانع مذکور کاالی

 آزاد تولید رفیتظ% 21 درصد تعهد عرضه کاال

 ساالنه

تن 03221 میزان تعهد عرضه کاال  

رخحداقل خرید جهت کشف ن % حداقل عرضه01   خطای مجاز تحویل  

 

% آخرین محموله قابل 2

 تحویل

اطالعیه عرضهدر  هزینه انبار داری  

 تناوب عرضه 

 

داخلی و بین المللرینگ  سایر ماهانه  
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 تأییدیه

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13

 
 

 


