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 رش کاالمعرفی شرکت متقاضی پذی
 

 مشخصات متقاضی پذيرش -1

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی شرکت متانول کاوه نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10102607867 تهران 1383/01/29 219476

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

ول و توزیع آنها و موضوع شرکت عبارت است از:احداث و بهره برداری کارخانجات توليد متان

واردات قطعات و ماشين آالت الزم و صادرات محصوالت شرکت و مشارکت در سایر شرکت 

ها از طریق تامين و یا تعهد شرکت های جدید و یا خرید سهام شرکت های موجود و عقد 

 قرارداد با اشخاص حقيقی و حقوقی و داخلی و خارجی

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 %25/22 سهم بی نام 5145سهم با نام و  640 آقاي ابراهيم عسگريان دماوندي 1

 %4/16 بی نام 3625 و سهم با نام640 آقاي محمدرضا عسگريان دماوندي 2

 %4/16 بی نام 3625م با نام سه640 آقاي مسعود عسگريان دماوندي 3

 %4/16 بی نام 3625سهم با نام 640 آقاي محمود عسگريان دماوندي 4

 %16 بی نام 3520سهم با نام 640 خانم صديقه مشهدي حسين حداد 5

 

 



 

 
 

 اعضاء هیئت مديره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

آقاي محمد مهدي کربالي 

 قديري

 شرکت پليمر سپهر کاوه يرهرئيس هيئت مد

 گروه پترو کاوه افق عضو هيئت مديره امین سیاه باالییآقای 

 شرکت بلور شيشه دماوند عضو هيئت مديره طهانی حسنآقاي 
 

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئيس هيئت مديره آقاي محمد مهدي کربالي قديري

 عضو هيئت مديره االيیآقاي امين سياه ب

 

 نحوه ارتباط با مديران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
7-5465192-0773  

Fo-jaberi@ kavehglass.com 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  
02184404 

b-nikkhah@kavehglass.com 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
02184400 

m-ghadiri@kavehglass.com 
 



 

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 1956983111 4 اوشان

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

84404-021  22198001-021  b-nikkhah@kavehglass.com 

وب سايت    www.kavehglass.com                 

فعالیت شرکت تولیدکننده 

 کاال

 شهر استان کشور

 دير بوشهر ايران 

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

- -  7555178598 

تلفن )کد شهر ذکر شماره 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

7-1925465-0773  897763001-021  b-nikkhah@kavehglass.com 

وب سايت    www.kavehglass.com 

 
 

 تاريخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

سیده است . ره تولید متانول به ثبت به عنوان بزرگترين کارخان 29/01/1383شرکت متانول کاوه در تاريخ 

انول که محصول تن می باشد شايان ذکر است در اين کارخانه به غیر از مت7000ظرفیت تولید روزانه کارخانه 

شروع  05/11/1397رگون نیز به صورت مايع تولید می گردد. و در تاريخ نیتروژن و آ -اصلی می باشد اکسیژن

ر گرديد.کارخانه پروانه بهره برداری اين شرکت صاد 05/11/1397ت. در تاريخ به تولید  محصوالت خود کرده اس

 شهرستان دير واقع شده است .  ،متانول کاوه در استان بوشهر 
 

 

 

http://www.kavehglass.com/


 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 مايع اکسیژن

 

Liquid Oxygen 

 متانول کاوه نام تولید کننده کاال: 

  ق( :فقط برای کاالی بر) یفنوع واحد و سوخت مصر

  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 اعتبار دوره مرجع صدور   
 

 

 

ده شايان ذکر است کیفیت اين محصول توسط آزمايشگاه تولید کنن

 اظهار می شود.
 

 

 

 

 آزمايشگاه تولید کننده

- 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 

طبق مصوبات شرکت پتروشیمی ايران و مطابق با نرخ مصوبه 

 پتروشیمی مبین
 

 



 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

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

 یرانبر اساس عرضه و تقاضا در بورس انرژی او  طبق مصوبات شرکت پتروشیمی ایران و مطابق با نرخ مصوبه پتروشیمی مبین   

 

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 - - 1.420.320تن ظرفیت اسمی

تن 595.870 میزان تولید خالص  - - 

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود  نقص فنی غیر قابل پیش بینی کارخانه 



 

 

 پذیرش در بورس

 

 فرآيند پذيرش کاال در بورس -12

مورخ 329138/272شماره نامه  شماره و تاريخ درخواست پذيرش

07/07/99  

مشاور پذيرشنام   
 کارگزاری بانک میل

08/09/99 تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  - تاريخ تايید توسط کمیته عرضه 

  شرايط پذيرش

تولید آزاد سالیانه %50 درصد تعهد عرضه کاال تن00051 میزان تعهد عرضه کاال   

 حداقل خريد جهت کشف نرخ
حداقل عرضه 10%  

 خطای مجاز تحويل 

 
آخرين محموله قابل تحويل 5%  

ار داریهزينه انب  - 

 تناوب عرضه 

 
 هفتگی

 ساير
 رينگ داخلی و بین الملل

 



 

 

 تأیيدیه

 مشاور پذيرششرکت  تأيیديه -13

 

 

 
 

 



 

 


