شرکت بورس انرژی ایران
مدیریت پذیرش و بازاریابی

امیدنامه پذيرش و درج کاالی پروپان
شرکت پتروشیمی رجال
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معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 -1مشخصات متقاضی پذیرش
نام شرکت

شرکت مجتمع صنعتی
پتروشیمی رجال

نوع شخصیت حقوقی

سهامی خاص

شماره ثبت

تاریخ ثبت
1379/05/15

محل ثبت

شناسه ملی

خوزستان -ماهشهر

10420224883

2978

موضوع فعالیت
(مطابق اساسنامه)

تولید انواع محصوالت پتروشیمی از نفت و گاز و کلیه مشتقات آن و ساخت کلیه
تجهیزات مربوطه و ارائه خدمات آزمایشگاهی آزمون و کالیبراسیون

 -2مشخصات سهامداران
(اسامی سهامداران دارای بیش از  10درصد سهام شرکت ذکر شود)
نام سهامدار

رديف

تعداد سهام

 1آقاي علي محمد رجالي

درصد مالکیت
4000

%20

 -3اعضاء هیئت مدیره
نام و نام خانوادگی

سمت

به نمایندگی از

آقاي حمید رضا رجالی

رئیس هیات مدیره

-

آقاي محمد رضا رجالی

نائب رئیس هیات مدیره

-

سرکارخانم نعیمه انصاري عضو هیات مدیره-اصلی

-

آقاي احسان راستی
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مدیرعامل(خارج از اعضاء هیأتمدیره) -

 -4اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت
سمت

نام و نام خانوادگی
آقاي حمید رضا رجالی

رئیس هیات مدیره

آقاي محمد رضا رجالی

نائب رئیس هیات مدیره

 -5نحوه ارتباط با مدیران شرکت
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل:
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاریابی
و فروش:
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت
مدیره :

02188329001
www.regalpetro.com
02188329001
www.regalpetro.com
02188329001
www.regalpetro.com

 -6آدرس

قانونی(دفتر مرکزي)

کشور

استان

شهر

ایران

استان خوزستان

ماهشهر،بخش بندر امام
خمینی ،شهر بندرامام خمینی

خیابان /کوچه

پالك

کد پستی

منطقه ویژه اقتصادي،
سایت،3

6356178653

شماره تلفن (کد شهر ذکر شماره فکس
شود)

پست الکترونیکی

02188329001

02188329001
www.regalpetro.com

کشور

استان

شهر

استان خوزستان

ماهشهر،بخش بندر امام
خمینی ،شهر بندرامام خمینی

پالك

کد پستی

وب سایت
فعالیت شرکت
تولیدکننده کاال

ایران
خیابان /کوچه
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info@regalpetro.com

منطقه ویژه اقتصادي،
سایت،3

6356178653

شماره تلفن (کد شهر ذکر شماره فکس
شود)

پست الکترونیکی

02188329001

info@regalpetro.com

02188329001
www.regalpetro.com

وب سایت

 -7تاریخچه فعالیت شرکت
شرح مختصري از سابقه فعالیت شرکت
شرکت پتروشیمی رجال از سال  1385تولید کننده پلی پروپیلن در گریدهاي مختلف براي مصرف و نیاز داخل
و خارج از کشور بوده است و در حال حاضر در راستاي صیانت از محیط زیست اقدام به استحصال گاز پروپان از
فلرینگ مجموعه نموده است.
این محصول حاصل تالش متخصصین داخلی بوده که منجر به کاهش فلرینگ و کاهش عوارض زیست محیطی
آن بوده است.

معرفی کاال
 -8نام کاال
التین
Propane cut

فارسی
برش پروپان
نوع واحد و سوخت مصرفی (فقط براي کاالي برق) :

پتروشیمی رجال
-

نام تولید کننده کاال:
بازده (راندمان) تولید (فقط براي کاالي برق) :

-

تعداد خطوط /واحدهاي تولیدي:

1
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 -9مشخصات کیفی کاال
مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت

گواهی کیفیت یا استاندارد مرتبط با کاال
پروانه بهره برداري
قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت
مربوطه

6

مرجع صدور
وزارت صنایع و معادن

دوره اعتبار
 10سال

قوانین بورس – سازمان استاندارد-ستاد مبارزه با قاچاق
کاال و ارز و سازمان صنایع و معادن

 -10سابقه تولید در  3سال گذشته
شرح

سال گذشته

دو سال گذشته

سه سال گذشته

ظرفیت اسمی

 7000تن

-

-

میزان تولید خالص

 4000تن

-

-

محدودیتهاي فنی ،قانونی و حقوقی موثر بر میزان
تولید کاال

با توجه به به روز بودن بارگیري در صورت وقوع شرایط
اضطراري بارگیري متوقف خواهد شد

 -11نحوه تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس
براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ايران
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پذیرش در بورس

 -12فرآیند پذیرش کاال در بورس
شماره و تاريخ درخواست پذيرش

T1401/1247

نام مشاور پذيرش

کارگزاری مفید

تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش
شرايط پذيرش
درصد تعهد عرضه کاال
حداقل خريد جهت کشف نرخ

%50
%10

تاريخ تايید توسط کمیته عرضه
میزان تعهد عرضه کاال
خطای مجاز تحويل

1401/02/20
 2.000تن
%5

هزينه انبار داری
تناوب عرضه

ماهانه

ساير

داخلی و بین المللی
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تأییدیه
 -13تأییدیه شرکت مشاور پذیرش
مندرجات اين فرم از جنبه مطابقت با مستندات فني ارائه شده و استانداردهاي کاال ،بررسي شده و هیچگونه مغايرتي در اطالعات ارائه
شده در اين فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.
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