رزومه شركت بازرگاني پترو اكسير كيش
شرکت بازرگانی پترواکسیر کیش در راستای اهداف و سیاستهای اقتصادی صاحبان سهام خود با ایجاد
فعالیتهای اقتصادی سودآور ،در دیگر عرصههای اقتصادی در تاریخ  1390/10/12تاسیس و تحت شماره 9735
در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی منطقه آزاد کیش به ثبت رسید .موضوع فعالیت شرکت در یک نگاه کلی
عبارتست از :انجام هرگونه فعالیت اقتصادی (صنعتی ،تولیدی و خدماتی) باالخص بازرگانی به صورت واردات
و صادرات برای شرکت های داخلی و خارجی خصوصاً در حوزه کاالهای اساسی ( )Commoditiesبه همراه
انجام فعالیتهای بازرگانی در سایر حوزههای سودآور از جمله صنایع پتروشیمی و صنایع پایین دستی آن ،حمل
و نقل ،ترخیص و انبارداری ،سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتها و پروژه های بازرگانی که از تاریخ
 1391/04/01رسماً فعالیت خود را شروع نموده است و براساس صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به تاریخ
 ،1391/10/12نام شرکت از بازرگانی پتروشیمی اکسیر کیش به بازرگانی پترو اکسیر کیش تغییر یافت .محل
اصلی شرکت به آدرس :جزیره کیش  -بلوار اندیشه  -خیابان میثم تمار  -روبروی مسجد امیر  -ساختمان
قدیم کشتیرانی والفجر  -طبقه سوم  -واحد  304و دفتر بازرگانی شرکت :تهران  -بزرگراه آفریقا  -نبش
خیابان نهم گاندی  -شماره  - 38طبقه ششم  -واحد های  28و  27می باشد.
 100%سهام شرکت پترواکسیر کیش ( )PEKمتعلق به شرکت بازرگانی پتروشیمی میباشد .این شرکت در امر
تجارت اقالم عمومی و فرآوردههای شیمیایی و پتروشیمیایی از سال  2011فعال بوده و در طی این مدت با
کشورهای برزیل ،آســـــیای میانه و حوزه بالکان فعالیت تجاری داشته است .شرکت  PEKدارای یک شرکت
تجاری در کشور برزیل و اندونزی و آذربایجان میباشد.
این شرکت توانسته است جهت همکاری در عرضه قیر به بازارهای جهانی از طریق شرکت نفت پاسارگاد برای
بازار اندونزی ،هند ،آذربایجان و  ...اقدامات تجاری موثری انجام دهد ،ضمن آنکه با سایر شرکتهای تولید کننده
قیر هم تعامل تجاری دارد.
سر فصل اصلی فعالیتهای شرکت عبارتند از:
أ .تنظیم بازار داخل از طریق طرح واردات
ب .صادرات محصوالت پتروشیمیایی و غیر پتروشیمیایی
ج .قراردادهای مشارکت مدنی

عملکرد اجرایی شرکت پترو اکسیر کیش:
 .1تفاهم نامههای و فعالیتهای اجرایی
 1-1تفاهم نامه همکاری سه جانبه بین شرکت پرتا مینای اندونزی PCC ،و PEK
 موضوع همکاری :صادرات  LPGپلیمرها ،کاندنسیت و قیر از ایران و خرید آروماتیکها
از اندونزی
 2-1تفاهم نامه همکاری بین  PEKو شرکت سپهر تجارت خضراء
 موضوع همکاری :واردات اقالم عمومی
 3-1تفاهم نامه و قرارداد بین  PEKو شرکت نفت پاسارگاد
 مشارکت در امر راهبری ،تامین محصول ،ایجاد شبکه و بازاریابی و فروش لجستیک و ...
محصول قیر تولیدی شرکت نفت پاسارگاد به اندونزی بصورت انحصاری و سایر بازارها در
قالب تعامل
 صادرات مقدار معتنابهی قیر به اندونزی و دپو کردن آن در انبارهای تحت اختیار
 4-1فعالیت صادراتی از طریق شرکت AZ _ MIRVARI
 با همکاری شرکت  PEKدر آذربایجان ،توانستیم مبادرت به صادرات محصوالتی نظیر
 ، HIPS,ABS,PVCانواع پلی اتیلن و  ...نمائیم.
 5-1تفاهم نامه همکاری مشترك فیمابین شرکت سرمایهگذاری اقتصاد و رفاه فرهنگیان و شرکت
بازرگانی پتروشیمی
 سرمایهگذاریهای مشترك در پروژههای مطالعه شده

 ساماندهی و مدیریت تهیه و تأمین لوازم و مایحتاج ضروری و کاال های اساسی آموزشی ،
اداری  ،رفاهی و درمانی وزارت آموزش و پرورش و واحد های تابعه.

لیست فعالیتهای سه گانه
واردات

صادرات

قراردادهای مشارکت مدنی

پلی استایرن انبساطی )(EPS

دی اکتیل فتاالت ()DOP

تامین و تولید مواد اولیه گوشت

پلی پروپیلن )(PP

گازوئیل به کشور عراق

تولید وازلین

دو اتیل هگزانول )(2-EH

خشکبار به برزیل

تولید بنزین و مشتقات نفتی

پلی اتیلن ترفتاالت )(PET

قیر به اندونزی

واردات کره

کود کلرور پتاسیم )(KCL

PVC, ABS,HIPSانواع پلی

واردات جو دامی

و ادویجات و ...

اتیلن به آذربایجان
پلی استایرن معمولی )(GPPS
پلی استایرن مقاوم )(HIPS
پلی کلرور وینیل ()PVC
پلی اتیلن سنگین ()HDPE
پوششهای ضد خوردگی
پروژههای نفت و گاز
لوازم یدکی خودرو
فیلم استرچ ( PVCو )PE
گوشت منجمد برزیلی مصرف
خانوار
گوشت منجمد صنعتی
دانههای روغنی  ،روغن
خوراکی و کنجاله
خوراك دام
اسانس های خوراکی و صنعتی

واردات روغن سویا

 تامین ماشین آالت کشاورزی ،کارخانجات صنایع غذایی و قطعات خودروهای هیوندای و کیا
 تامین منابع مالی و مشارکت مدنی در تولید محصوالت کارخانجات صنایع غذایی

طرح واردات  PCCجهت تنظیم بازار در داخل
اتمام مراحل واردات

در حال انجام امور واردات

واردات دو محموله HIPS

واردات یک محموله )PVC(S-70

واردات یک محموله EPS
واردات یک محموله PET
واردات دو محموله PVC Stretch film
واردات یک محموله )PVC(S-65

عضویتها
 عضو گروه واردکنندگان مواد پروتئینی
 عضو اتاق بازرگانی ایران
 عضو اتاق بازرگانی ایران و برزیل
 دارنده نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت  ،معدن و تجارت

مدیریت شرکت بازرگانی پترو اکسیر کیش

