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 معرفی شرکت متقاضی پذيرش کاال
 

 خصات متقاضی پذیرشمش -1

 حقوقی شرکت سهامی عام نوع شخصیت حقوقی شرکت پاالیش نفت الوان  نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت   تاريخ ثبت  شماره ثبت

02902 11/10/1832  12121310121 شیراز 

مطابق موضوع فعالیت )

(اساسنامه  

ولید ، بازاریابی و فروش ، الف. راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور ت

 شیمیایی و مشابه ،نفتی محصوالت صدور انواع مختلف 

ب. دریافت و معاوضه )سوآپ( و خرید خوراک پاالیشگاه )نفت خام ، میعانات گازی ، گاز 

طبیعی و محصوالت جانبی پتروشیمی ( از شرکت ملی نفت ایران ، شرکت پاالیش و پخش 

 ایران و یا هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر.ملی گاز  فرآورده های نفتی ایران، شرکت

ج.انجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربورها ، ساختن فرآورده های 

از قبیل بنزین ، نفت سفید ، نفت گاز ، نفت کوره ، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و  نفتی

 فرآورده های جانبی

 

 

 مشخصات سهامداران  -0

د(درصد سهام شرکت ذکر شو 11)اسامی سهامداران دارای بیش از   

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 %22 211121322 تامین اجتماعی 1

سرمایه گذار استانی )سهام  0

 عدالت استانها(

021893102 02% 

 

 اعضاء هیئت مدیره -8

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت رفاه گستر تامین اجتماعی رئیس هیئت مدیره عبدالهادی مطلقآقای 

مدیر عامل و عضو هئیت  آقای محمد علی اخباری

 مدیره

 موسسه امالک و مستغالت تامین اجتماعی

 شرک مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین اجتماعی عضو هیئت مدیره آقای یونس کریم نژاد

 سهام عدالت استان همدان مدیرهعضو هیئت  بهمن نیاز مند اقدم

 سهام عدالت استان خراسان جنوبی عضو هیئت مدیره پرویز هاشم نژاد
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 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -0

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیر عامل محمد علی اخباری

 رئیس هیئت مدیره عبدالهادی مطلق

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -2

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
mohammadaliakhbari@lorc.ir 

021-26419060 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  
Lorc.marketing@gmail.com 

021-26413010 

یکی رئیس هیئت مديره :شماره تماس و آدرس پست الکترون  
021-22919020 

 

 آدرس -1

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 شیراز شیراز ایران
یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

02قصرالدشت کوچه   20 1191120233 
 پست الکترونیکی شماره فکس شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(

0713-6248573 0713-6240075 Lorc.marketing@gmail.com 
 WWW.LORC.IR وب سايت

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 جزیره الوان هرمزگان ایران
یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

- - 7349163115 
 پست الکترونیکی شماره فکس شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(

0713-8173006 0713-8173031 Lorc.marketing@gmail.com 
 WWW.LORC.IR وب سایت

 
 

mailto:Lorc.marketing@gmail.com
mailto:Lorc.marketing@gmail.com
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 تاریخچه فعالیت شرکت -1

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 الف. راه اندازی و بهره برداری از کارخانجات صنعتی به منظور تولید ، بازاریابی و فروش ، صدور انواع مختلف

 نفتی و شیمیایی و مشابه محصوالت

ک پاالیشگاه )نفت خام ، میعانات گازی ، گاز طبیعی و محصوالت جانبی ب. دریافت و معاوضه )سوآپ( و خرید خورا

پتروشیمی ( از شرکت ملی نفت ایران ، شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران، شرکت ملی گاز ایران و یا 

 هر عرضه کننده داخلی و خارجی دیگر.

از قبیل بنزین ، نفت  ا ، ساختن فرآورده های نفتیج.انجام عملیات پاالیش و فرآورش نفت خام و سایر هیدروکربوره

 سفید ، نفت گاز ، نفت کوره ، سوخت هواپیما و سایر مشتقات و فرآورده های جانبی
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 معرفی کاال

 نام کاال  -3

 التین فارسی 
 بلندینگ نفتا

 

BLENDING NAPHTHA 

 شرکت پاالیش نفت الوان نام تولید کننده کاال: 

 - ق( :فقط برای کاالی بر) یوخت مصرفنوع واحد و س

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

 - 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  دوره اعتبار مرجع صدور 

  شرکت پاالیش نفت الوان آزمایشگاه شرکت تولید کننده

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
قوانین و مقررات ابالغی از سوی وزارت نفت و شرکت ملی پاالیش و 

 آورده های نفتی ایرانپخش فر
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 ین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورستعی نحوه -11

 

مجله  NAPHTHA, FOB PERSIAN GULF , APAGقیمت پایه برای فروش در رینگ بین الملل بورس  انرژی قیمت های 

PLATTS .میباشد 

 

 سال گذشته 8سابقه تولید در  -12

گذشته سال شرح گذشته السدو    سه سال گذشته 

 ظرفیت اسمی
سبد محصوالت تولیدی شرکت نبوده و با متريک تن ضمنا اين فرآورده جز  111.111ظرفیت اسمی 

 انجام تغییرات عملیاتی در خطوط ارائه شده است
 میزان تولید خالص

کاالی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید ها تيمحدود  - 
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 پذيرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -10

24/2/66مورخ  1646/221 شماره و تاريخ درخواست پذيرش شاور پذيرشمنام    آتی ساز بازار 

24/2/66 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

سازمان بورس   ها نظارت بر بورسمحترم مديريت به  24/2/66مورخ  1646/221 مدارك و مستندات طی نامه شماره شرايط پذيرش
اداره امور بورس ها و بازارها سازمان بورس و   12/13/1366مورخ  31657/121و اوراق بهادار ارسال و طی نامه شماره 

 اوراق بهادار بالمانع بودن انتشار امیدنامه و عرضة کاالی مذکور اعالم شد

%51 درصد تعهد عرضه کاال تن 51.111 میزان تعهد عرضه کاال   

 حداقل خريد جهت کشف نرخ
% حداقل عرضه11  

 خطای مجاز تحويل 
 

ل تحويل% اخرين محموله قاب5  

 تناوب عرضه 
 

 دو ماهه
 ساير

 رينگ داخلی و بین الملل
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أييديهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -18
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