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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 نوع شخصیت حقوقی نفت پارس نام شرکت

 سهامی عام

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10100302746 تهران 1337/09/15 6388

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 
 

 : نامه عبارت است ازموضوع شركت براساس ماده دو اساس

ت در اي نفالف : ایجاد كارخانجات تهيه مواد ومحصوالت نفتی وساختمان تصفيه خانه ه

روش فمل ، نقاط مختلف كشور و واردات مواد ومحصوالت نفتی ، بسته بندي ، توزیع ، ح

 اشد كها ميبو صادرات مواد ومحصوالت نفتی و آنچه مربوط به مواد نفتی و هيدروكربوره

ين نا)بارعایت قو ي شركت الزم بنظر ميرسدیا بعداً هيئت مدیره ویاشركاء الزم بدانند .برا

 (.مربوطه

 ب : تصدي هرنوع عمليات توليدي ومعامالت مربوط به آن كه طبق تشخيص هيئت

ت ق شركمدیره شركت متضمن منافع شركت باشد یابنحوي از انحاء موجبات ازدیاد حقو

 ونفتی  شتقاتماید ، باالخص نسبت به توليد مواد ومحصوالت و یا اموال آن را فراهم بنم

و  ت فنیهایدروكاربورها و كليه عمليات مربوط به آن و ارائه و صدور هرگونه خدما

 .مهندسی

 . ج : ساخت عمارات وكارخانه ها بنحویكه مقصود شركت را عملی سازد

 

بوسيله تعيين  یاغيرمستقيم یاو وكالتاً  و د : اقدام به عمليات مذكور درفوق اصالتاً 

ران یا يمانكاپاربه نماینده یا غيرآن درتمام نقاط دنيا ویابوسيله عقد قرارداد یاواگذاري ك

ا افراد بیا ازطریق مشاركت  و ها بوسيله هيئت هاي نمایندگی یابوسيله تأسيس شركت

ن به ه قانوحویكرنحقيقی یا حقوقی یا مبادرت به هرنوع عملی كه قانوناً  مجاز باشد وبه ه

 . صراحت منع نكرده باشد
 



 

 
 4 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 49.92 8،331،457،075 شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا 1

 18.44 3،077،392،512 گذاري تدبير شركت گروه سرمایه 2

 14.74 2،461،680،106 شركت سرمایه گذاري ملی ایران 3

 4.01 669،756،465 شركت گروه توسعه انرژي تدبير 4

 12.89 2،150،847،842 ســایـر سهـامداران )كمتر از یك درصد( 5

 100 16،691،134،000 - جمع

 

 اعضاء هیئت مدیره -3
 از به نمایندگی سمت نام و نام خانوادگی

 گروه توسعه انرژي تدبير رهیمد ئتيه سيرئ حميدرضا خليلی

 سرمایه گذاري ملی ایران رهیمد ئتيه سيرئ بینا مهرداد كارگري

 شيميایی مدبران شيمی عامل ریمد علی كرامتی

 توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا رهیمد ئتيعضو ه بهزاد نجارنژاداصل

 گروه سرمایه گذاري تدبير رهیمد ئتيعضو ه اميد فرهنگی فر
 

 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت .1
 سمت نام و نام خانوادگی

 رئيس هيات مدیره حميدرضا خليلی

 نایب رئيس هيات مدیره مهرداد كارگري

 مدیر عامل علی كرامتی

 عضو هيات مدیره بهزاد نجارنژاداصل

 عضو هيات مدیره اميد فرهنگی فر
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 مدیران شرکت نحوه ارتباط با -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
keramati@parsoilco.com 

22229500-021 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  
m@parsoilco.comnokhbehzaee 

021-22229500 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
khalili@parsoilco.com 

021-22229500 
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

یكد پست پالك خيابان/ كوچه  

شهيد وحيد 

 دستگردي)ظفر(

143 1919838415 

شماره تلفن )كد شهر ذكر 

 شود(

 پست الكترونيكی شماره فكس

22229500-021  22229744-021  Mali@parsolico.com 

وب سایت     

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان كشور

 تهران تهران ایران

یكد پست پالك خيابان/ كوچه  

جاده مخصوص 22كيلومتر   - 4347937531 

شماره تلفن )كد شهر ذكر 

 شود(

 پست الكترونيكی شماره فكس

5-815001546-021  46815000-021  Mali@parsoilco.com 
وب سایت    https://parsoilco.com 

 
 
 
 
 

mailto:keramati@parsoilco.com
mailto:nokhbehzaeem@parsoilco.com
mailto:khalili@parsoilco.com
mailto:Mali@parsoilco.com
https://parsoilco.com/
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 اریخچه فعالیت شرکتت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

ه ثبت بدر اداره ثبت شركتها ومالكيت صنعتی تهران  6388تحت شماره  1337آذرماه  15كت درتاریخ شر

 ارتصنعت ، معدن و تجازسوي وزارت  09/05/1394مورخ  37165رسيده وپروانه بهره برداري بشماره 

 صادرگردیده است .
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 کاال معرفی

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 فورفورال اكستراكت

 

Rubber  process oil 

 شركت نفت پارس نام تولید کننده کاال: 
 - ق( :فقط برای کاالی بر) نوع واحد و سوخت مصرفی

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

 - تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 

 الکا 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 
 

 

 پروانه بهره برداري
 

 

 
 

 وزارت صمت
 

 

 

 نامحدود

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 یستقوانين مربوط به محيط ز

 )لوبكات(ربوط به قيمت گذاري محصوالت نفتی قوانين م

 قوانين مربوط به حوزه بازرگانی صادرات و واردات
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
و تقاضا در بورس انرژیبراساس مکانیزم عرضه   

 

 

 

 

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10
گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 116،000 116،000 116،000 ظرفیت اسمی
 102،166 117،224 127،026 میزان تولید خالص

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيودمحد  - 
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
40/04/1401-112562/1/230 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام   تدبيرگران فرداكارگزاري    

ريخ تايید توسط هیئت پذيرشتا 15/04/1401 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه    

 - شرايط پذيرش

%50 درصد تعهد عرضه کاال تن 58.000 میزان تعهد عرضه کاال   

 حداقل خريد جهت کشف نرخ
10%  

 خطای مجاز تحويل 
 

5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 ماهانه
 ساير

داخلی وبين المللیرینگ   
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
رائه ار اطالعات مغايرتی د گونهچیهز جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و مندرجات اين فرم ا

 شده در اين فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.

 

 كارگزاری تدبیرگران فردا نام شركت مشاور پذیرش:

 021-82428تلفن:     73ت و سوم، پالک تهران، خیابان گاندی نبش بیس آدرس و تلفن شركت مشاور پذیرش:
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