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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 قاضی پذیرشمشخصات مت -1

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی پتروشیمی ایالم نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10102942739 تهران 1384/06/07 253861

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

ه ببرداري کارخانجات صنعتی موضوع شرکت عبارت است از احداث، راه اندازي و بهره

 وادرات ، بازاریابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره ، واردات و صمنظور تولید 

 و انجام هاآن هاي فرعی و مشتقات ذیربطتبدیل کلیه مواد پتروشیمی و پتروشیمیایی و فرآورده

و یا  ستقیممکلیه فعالیت هاي تولیدي و صنعتی بازرگانی فنی و مهندسی و بازرگانی که بطور 

 . به عملیات مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطهغیر مستقیم مربوط 

 موضوع فرعی -ب

  .براي نیل به اهداف خود می تواند به عملیات زیر مبادرت نماید شرکت

  ؛تشکیل انواع شرکتها و یا مشارکت )حقوقی یا مدنی( با شرکتهاي دیگر (1

 ؛مبادرت به خرید و فروش و معامالت بازرگانی داخلی و خارجی (2

 ؛استفاده از تسهیالت مالی و اعتباري بانکها و مؤسسات اعتباري (3

  ؛خرید و فروش سهام شرکتهاي تولیدي و خدماتی (4

  ؛خرید و فروش اوراق بهادار (5

وضوع انجام عملیات خدماتی ، مالی ، اعتباري غیر بانکی و بازرگانی در خصوص م (6

 ؛ شرکت

  ر؛داخل و خارج کشواخذ نمایندگی ، ایجاد شعبه و اعطاء نمایندگی در  (7

الزم  شرکت انجام کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم براي تحقق اهداف (8

 . و مفید بوده و یا در جهت اجراي موضوع شرکت ضرورت داشته باشد

 

 

 

 

 مشخصات سهامداران -2

د(درصد سهام شرکت ذکر شو 10)اسامی سهامداران دارای بیش از   
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رنام سهامدا رديف  درصد مالکیت تعداد سهام 

1 
شرکت گروه پتروشیمی 

 سرمایه گذاري ایرانیان
10.588.073.645 58.9 

2 
شرکت سرمایه گذاري صندوق 

 بازنشستگی
3.062.221.439 17 

3 
شرکت سرمایه گذاري نفت و 

 گاز پتروشیمی تامین
3.062.221.439 17 

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

نمايندگی ازبه  سمت نام و نام خانوادگی  

 گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان رئیس هیات مدیره احد شکري

نایب رئیس هیات مدیره و  حسن نجفی سمنانی

 مدیرعامل

 مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان

 پتروشیمی ممسنی عضو هیات مدیره افشین کیانی
 ه گذاري صندوق بازنشستگیسرمای عضو هیات مدیره علیرضا هادي پور مال سرایی

 سرمایه گذارینفت و گاز پتروشیمی تامین عضو هیات مدیره داریوش قنبري
 
 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس هیات مدیره احد شکري

 نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل حسن نجفی سمنانی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
86092986 

Nadj af i@i l ampetro.com 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  86092986 
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h.talouki@ilampetro.com 

کی رئیس هیئت مديره :شماره تماس و آدرس پست الکترونی  
86092986 

ahadshokri@yahoo.com 

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 1993873045 18 شیخ بهایی

 پست الکترونیکی شماره فکس شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(
60929538-86092986-

021 
86092966-021 h.talouki@ilampetro.com 

وب سايت    http://ilampetro.ir 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 چوار ایالم ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 6936159700 سایت پتروشیمی سایت پتروشیمی

ماره تلفن )کد شهر ذکر شود(ش  پست الکترونیکی شماره فکس 
5-33360782-084 33360781-084 h.talouki@ilampetro.com 

وب سايت    http://ilampetro.ir 
 
 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

هایی جاري نشرکت پتروشیمی ایالم جز واحدهاي تجاري فرعی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان و واحدهاي ت

ر سال میباشد که دهزار تن پلی اتیلن  300شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس میباشد، شرکت اکنون داراي ظرفیت اسمی تولید 

ه فین سیزدهم بوده کهزار تن در سال را دارا میباشد. این شرکت متولی طرح ال 240به علت کمبود خوراک توانایی تولید حدود 

 به بهره برداري رسیده است. 1399یکی از طرح هاي برنامه پنج ساله چهارم است که در دي ماه 

 

 

mailto:h.talouki@ilampetro.com
mailto:h.talouki@ilampetro.com
mailto:h.talouki@ilampetro.com
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 

 پروپیلن
Propylene 

 

 ایالمپتروشیمی  نام تولید کننده کاال: 

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

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

 یک واحد )واحد الفین( واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کیفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
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يا استاندارد مرتبط با کاالت کیفی گواهی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 
شرکت یالملل نینامه ب یگواه  IMQ ایتاليا   

 

استاندارد دارها  

 
ساله سه  

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 

 هر محصولی باید مطابق با مشخصات فنی ارائه شده در اسناد

 فنی باشد . الیسنسور یا همان صاحب دانش
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تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11  

 انرژی ایران بر اساس عرضه و تقاضا در بورس

 

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 --- --- --- ظرفیت اسمی

 --- --- --- میزان تولید خالص

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود هر محصولی باید مطابق با مشخصات فنی ارائه شده در اسناد  

یسنسور یا همان صاحب دانش فنی باشدال  
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 د.گردیماین قسمت از امید نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکمیل  *

 پذیرش در بورس 

 

 اال در بورسفرآیند پذیرش ک -12

03/12/1400 -2268-1400 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام   آيندهبانک کارگزاری    

16/01/1401 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه  تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

  شرايط پذيرش

%50 درصد تعهد عرضه کاال تن 62.250 میزان تعهد عرضه کاال   

%10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  
 خطای مجاز تحويل

 
5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه
 

يرسا ماهانه داخلی و بین المللیرينگ    
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أیيدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13

ائه اطالعات ار مغایرتی در گونهچیهمندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهاي کاال، بررسی شده و 

 شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.

 ه آیند  کارگزاری بانک نام شرکت مشاور پذیرش: 

 42764000: ، تلفن 54تهران ، خيابان ولنجک ، باالتراز خيابان بيستم ، پالک  آدرس و تلفن شرکت مشاور پذیرش:

 22180514فکس: 

     

                          

 
 
 
 

 
 


