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 شرکت بورس انرژی ایران

 پذیرش و بازاریابی ریتیمد

 

 
 
 
 
 
 

 نیتروژن مايع یپذيرش و درج کاال امیدنامه
 پتروشیمی غدير شرکت
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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

یت حقوقینوع شخص پتروشیمی غدير نام شرکت  سهامی عام 

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

155696 21/07/1378  10101984431 تهران 

مطابق موضوع فعالیت )
(اساسنامه  

 
کاتی اردتعملیات  نجاما –ايجاد و اداره واحد های تولیدی در زمینه های صنايع شیمیايی، نفت و پتروشیمی 

ای تحقق مستقیم برملیاتی که به صورت مستقیم و غیرعانجام کلیه  -کتو بازرگانی در ارتباط با موضوع شر
 اهداف شرکت الزم و مفید بوده و يا در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد.

 

 

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

الکیتدرصد م تعداد سهام نام سهامدار رديف  

ین شرکت سرمايه گذاری نفت و گاز و پتروشمی تام 1

 ) تاپیکو(

878430671 67.6 

 

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت سرمايه گذاری صبا تامین عضو غیرموظف و ريیس هئیت مديره غالمعلی اکوان

سبز شرکت تامین انرژی عضو موظف  حسن عطايی نژاد  

 شرکت پتروشیمی فن آوران عضو موظف محسن بیگلربیگی

 شرکت پتروشیمی آبادان عضو موظف رضا نصراهلل زاده

 
 
 
 
 
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 مشخصات سهامداران  -2

 اعضاء هیئت مدیره -3
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 سمت نام و نام خانوادگی

 عضو موظف هئیت مديره حسن عطايی نژاد

 عضو موظف هئیت مديره محسن بیگلربیگی

ضو موظف هئیت مديرهع رضا نصراهلل زاده  

 

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  info@gpc.ir 

41791000 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  mbiglarbeigi@gpc.ir 
41791000 

 akvan@ssic.ir شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

41791000 
 

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

شفق -دادمان  1 1431466963  

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

41791000-021  06152124010 info@gpc.ir 

وب سايت    www.gpc.ir 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 بندر ماهشهر خوزستان  ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

3سايت  منطقه ويژه اقتصادی  8806635617  

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

06152124000 06152124010 info@gpc.ir 

وب سايت    www.gpc.ir 

 
 
 
 
 
 
 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

 آدرس -6

mailto:info@gpc.ir
mailto:mbiglarbeigi@gpc.ir
mailto:akvan@ssic.ir0
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شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

در  21/7/1378مورخ  155696ی خاص تاسیس و طی شماره به صورت شرکت سهام 15/6/1378شرکت بازرگانی فرآورد کارون جنوب درتاريخ 
ومی فوق العاده نام شرکت به مجمع عم 25/5/1379اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است . بموجب صورتجلسه مورخ 

تغییر  "ت پتروشیمی غدير شرک"به  مجمع عمومی فوق العاده 13/9/1380شرکت فرآورد کارون جنوب و متعاقبًا به موجب صورتجلسه مورخ 
ی غدير جزء شرکتهای فرعی در حال حاضر شرکت پتروشیم از شرکت سهامی خاص به سهامی عام تبديل گرديد. 11/3/1392نمود. ودر تاريخ 

د. مرکز اصلی باش اعی مین اجتمشرکت سرمايه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین است و واحد تجاری نهايی گروه شرکت سرمايه گذاری تامی
 شرکت در تهران و کارخانه شرکت در منطقه ويژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی )ره(  واقع است.

 معرفی کاال
 

 التین فارسی 
 Liquid Nitrogen  نیتروژن مايع

 پتروشمی غدير نام تولید کننده کاال: 

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

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

 واحد 3 تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 تاریخچه فعالیت شرکت -7

 نام کاال  -8
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مشخصات کیفی کاال -9  
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 

 
 

 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
 نا محدود آزمایشگاه پتروشیمی غدیر ستاندارد شرکت پتروشیمی غدیرا

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
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 ی ايرانبر اساس عرضه و تقاضا در بورس انرژو  طبق مصوبات شرکت پتروشیمی ايران و مطابق با نرخ مصوبه پتروشیمی مبین   

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

)تن(ظرفیت اسمی  2400 2400 2400 

)تن(میزان تولید خالص  2400 2400 2400 

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود  توفقات تولید و نیاز داخلی مجتمع 

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

31/06/99مورخ  156/99شمار  شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام    بانک توسعه صادرات 

20/07/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

 - شرايط پذيرش

لید سالیانهتو %50 درصد تعهد عرضه کاال تن 1200 میزان تعهد عرضه کاال   

حداقل عرضه %10 حداقل خريد جهت کشف نرخ آخرين محموله قابل تحويل %5 خطای مجاز تحويل    

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 رينگ داخلی و بین الملل ساير ماهانه

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

 



 

 
 9 

 

أییدیهت  
 تأییدیه شرکت مشاور پذیرش -13
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