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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال

 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

پاالیش کاسپین شیمی  پترو نام شرکت

 پاسارگاد

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

13889 14/5/95  140005134135 قم 

موضوع فعالیت 

 )مطابق اساسنامه(

صفیه ، روغن موتور ت صنعتی روغن موتور )تصفیه اول(تولید روغن های موتوری و 

 مجدد، روغن و قوه خودرو تصفیه اول

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

امتعداد سه نام سهامدار ردیف  درصد مالکیت 

 39 سهم 3120 راحله علی بیگی 1

شرکت کاسپین سرمایه  2

پاسارگاد به نمایندگی از حجت 

 وارثی

 59 سهم 4720

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمایندگی از سمت نام و نام خانوادگی

مدیر عامل و عضو هیئت  راحله علی بیگی

 مدیره

 

  نائب رئیس هیئت مدیره احمد علی بیگی

  رئیس هیئت مدیره حجت وارثی

 

 



 

 

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدیر عامل راحله علی بیگی

 رئیس هیئت مدیره حجت وارثی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل  
 02532859936راحله علی بیگی 

lomicoilco@gmail.com 

کترونیکی واحد بازاریابی شماره تماس و آدرس پست ال

 و فروش:
 02532859936وحید رستمی 

lomicoilco@gmail.com 

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت 

 مدیره :
 02532859936حجت وارثی 

lomicoilco@gmail.com 

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 قم قم ایران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

 3713956313 18 11الغدیر

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

02532132 02532850171 info@ccpco.ir 

 www.ccpco.ir وب سایت

الیت شرکت فع

 تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 قم قم ایران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

mailto:info@ccpco.ir
http://www.ccpco.ir/


 

 

 B104(118) 3746139945 کاج

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

32132 02532850171 info@ccpco.ir 

 www.ccpco.ir وب سایت

 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

عتی واقع در شهرک صن 1394شرکت کاسپین شیمی پاسارگاد تولید کننده انواع مشتقات نفتی در سال 

بدیل به ته ای رائی طرح توسعسلفچگان احداث گردید. که با پایه بسته بندی روغن بنیان گذاری شده و با اج

 مینی پاالیشگاه در منطقه گردیده است.

 

mailto:info@ccpco.ir
http://www.ccpco.ir/


 

 

 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 

هیدروکربن سبك حاصل از برش دوم میعانات گازی 

 111110104کد شیرین سازی نشده ) ترش ( 

Light hydrocarbon, the result of the 

second cut of gas condensate, code 

111110104 

 پترو پاالیش کاسپین شیمی نام تولید کننده کاال: 

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

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

 دو خط واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کیفی -9

تاندارد یا گواهی کیفیت های موجود در اسپارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 



 

 

یا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

سامان صنعت و معدن  تأییدیه کار گروه مرکزی کشور

 تجارت

- 

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت 

 مربوطه

تمامی آنالیز و مشخصات محصول طبق گواهی نامه 

 استاندارد میباشد و به عنوان مثال رنج تقطیر،نقطه

ضه اشتعال و چگالی طبق آنالیز استاندارد به بازار عر

 میشود.

 
 

 

 

 

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

 براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ایران    

 

 

 ضمائم

از()در صورت نی 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 صفر صفر صفر ظرفیت اسمی

 - - - میزان تولید خالص

قوقی موثر بر میزان ی فنی، قانونی و حهاتیمحدود

کاالتولید   

 محدودیت فنی:در صورت ایجاد خرابی در سیستم برج ها

محدودیت قانونی:درصورت ممنوع کردن فروش میعانات 

 گازی



 

 

 

 د.گردیم* این قسمت از اميد نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکميل 

 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

شماره و تاریخ درخواست 

 پذیرش
140014551 – 30/11/1400 مشاور پذیرشنام    کارگزاری بورس بیمه ایران 

تاریخ تایید توسط هیئت 

 پذیرش
 

کمیته  تاریخ تایید توسط

 عرضه
16/01/1401  

 - شرایط پذیرش

%100 درصد تعهد عرضه کاال تن 15.000 میزان تعهد عرضه کاال   

حداقل خرید جهت کشف 

 نرخ
10%  

 خطای مجاز تحویل

 
5%  

 - هزینه انبار داری

 تناوب عرضه

 
بین المللی رینگ سایر هفتگی  

 



 

 

 

 تأیيدیه

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13

مغایرتی  گونهچیهو  فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شدهمندرجات این 

 در اطالعات ارائه شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.

 

                   

 

                       

 

 

 



 

 

 
 

                                                                                                               


