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 هؼرفی ضرکت

 فعبلیت خًد سا آغبص ومًدٌ يعمذٌ فعبلیت َبی آن 1376اصسبل (سُبم خبظ )ضشکت صىعت پًیب 

دس صمیىٍ وفت يگبص يخذمبت مُىذسی   دسمًسد محصًالت پبالیطگبٌ َب يپتشيضیمی َب تجبست

.پتشيضیمی می ببضذ  

  َذف ضشکت

افضایص ضشفیت تًلیذات داخلی اص طشیك ببصاسیببی محصًالت داخلی جُت پشکشدن ضشفیت خبلی 

 تًلیذ کطًس ي سيوك دادن بٍ آن اصطشق فشيش يصبدسات محصًالت ایشاوی

  تبمیه مًاد ايلیٍ ي کبالَبی ياسطٍ ای

  استفبدٌ بُیىٍ اص مىببع مبلی ي اوسبوی کطًس

 معشفی محصًالت داخلی بٍ دویب جُت سيوك کسب يکبس يتًلیذ ملی 

 اجشای سیبست َبی کالن َیئت مذیشٌ يکلیٍ ریىفعبن ضشکت 

عشفی فعبلیتُبی ضشکت م  

 صمیىٍ َبی فعبلبت ضشکت دس چُبس ضبخٍ دس چُبس دپبستمبن 

  مطتقبت وفتی

  مًاد ضیمیبئی

  مًاد پتشيضیمی

  مًاد سياوکبسَب

ایه ضشکت دامىٍ فعبلیت خًد سا عاليٌ بش داخل کطًس دس صمیىٍ َبی ریل، دس سبیش وقبط جُبن 

 : ویض گستشدٌ است

صبدسات سًخت بٍ کطًسَبی دیگش -1

 (پتشيضیمی)فشيش يصبدسات يمًاد يمحصًالت پلیمشی- 2

فشيش يصبدسات مطتقبت وفتی - 3



فشيش يصبدسات میعبوبت گبصی - 4

ياسدات يصبدسات محصًالت وفت يگبص يپتشيضیمی کطًسَبی َمسبیٍ  -5

ي -3اوًاع سيغه َبی صىعتی -2اوًاع سيغه مًتًس -1)صبدسات محصًالت سياوکبسَب -6

 (دیگشسياوکبسَب

ياسدات يتبمیه مًاد ايلیٍ مصشفی صىعت سياوکبسَب -7

ياسدات اوًاع مًاد پلیمش مًسدویبص کطًس -8

خشیذ يفشيش يصبدسات ي ياسدات مًاد ضیمیبیی -9

تجبست ي سشمبیٍ گزاسی دس صمیىٍ محصًالت وفت يگبص يپتشيضیمی     -10

سشمبیٍ گزاسی ي مطبسکت دس پشيطٌ َبی مختلف دس داخل ي خبسج کطًس  -11

وفت )مطبسکت بب ضشکت َبی فعبل ببصسگبوی دس جُت تبمیه مبیحتبج اسبسی کطًس-12

 (يگبصيپتشيضیمی

اسائٍ خذمبت مُىذسی دسصىعت سياوکبسَب -13

اسائٍ خذمبت مُىذسی دس صىعت پبالیطگبَی - 14

 چبست سبصمبوی ضشکت تیپکً

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخص مىاد پتروضیمی بخص مىاد ضیمیبئی

 مذیرمبلی  مذیر منببع انسبنی مذیر ببزرکبنی مذیر آمىزش مذیر مهنذسی

 بخص مطتفبت نفتی بخص مىاد روانکبرهب

 مذیرعبمل

 هیئت مذیره



 

 

 

 

 

      ًظر تِ فؼالیت ّا اثرتخص گرٍُ تازرگاًی ٍ هٌْذسی صٌؼت پَیا در زهیٌِ ػرضِ خذهات هٌْذسی ٍ تاهیي 

هَاد اٍلیِ ٍ صادرات  در راُ تؼالی ٍتَسؼِ صٌؼت ٍ اقتصاد کطَر  تِ استحضارهی رساًذ ایي ضرکت دارای چْار 

تخص ارائِ خذهات هٌْذسی ٍ تازرگاًی هی تاضذ یکی از ایي تخص ّا تخص فرآٍردُ ٍ هطتقات ًفتی  هی تاضذ 

.کِ ضرکت ها خذهات تِ ضرح ریل ارائِ هی دّذ   

 خذهات تازرگاًی

  فرٍش ٍ صادرات اًَاع هَاد هطتقات ًفتی درسطح تجاری تاقیوت رقاتتی 

 ِفرٍش ٍصادرات  اًَاع هازٍت ایراى ٍ رٍسیِ ٍ ػراق ٍدیگر کطَرّای هٌطق 

 صادرات گازٍئیلD2ایراى  

 ِفرٍش گازٍئیل اػراق ٍ رٍسی 

 فرٍش ٍصادرات سَخت جت 

 فرٍش ٍصادرات اًَاع  قیر تا گریذ ّای هختلف 

  ِفرٍش رٍغي پایsn650  الی  sn100   (virgin ,recycle) 

  فرٍش ٍصادرات هیؼاًات گازی ٍگازLPGٍ LNG  

 فرٍش اًَاع ّیذرٍکرتي تا فلص ّای هختلف 

 فرٍش ٍ صادرات اًَاع حالل ّای صٌؼتی 

 فرٍش اسالک ٍاکس ٍ اکستراکت 

  (صٌؼتی ٍ دارٍئی ٍ خَراکی  تا درصذ چرتی ّای هختلف )فرٍش اًَاع پارافیي 

 فرٍش هحصَالت پاالیطگاّی 

 ارائِ خذهات هٌْذسی درطراحی ٍساخت پاالیطگاُ ّای کَچک 
 

 
 
 
 
 
 
 

شرکت بازرگانی نیب المللی صنعت پویا 

 دپارتمان مشتقات نفتی



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ضیویائی  فرٍش هَاد 

 تاهیي صادرات ٍٍاحذ تازرگاًی خارجی ضرکت صٌؼت پَیا آهادُ ّوکاری تا ضرکت ّای هصرف کٌٌذُ یا تجاری داخلی ٍخارجی جْت فرٍش ٍ

 ضرایط هٌاسة قیوت ٍ تحَیل تی ٍاسطِ در پاالیطگاُ ٍ کارخاًِ ٍ اًثار یا تٌاش تاال ٍهَاد ضیویائی هی تاضذ ها هی تَاًین هَاد ضیویائی ریل تا 

 تٌادر ایراى هی تاضذ  FOB تحَیل در هرز یا تحَیل تصَرت

  

 (پَدری گراًَلی کلَخِ ٍ قالة خَردُ)گَگردفرٍش ٍ صادرات  اًَاع 

ٍ اٍرُ صٌؼتی  اٍرُ فرٍش ٍ صادرات  اًَاع 

اسیذسَلفَریک فرٍش 

  MPG هًََ پرٍپیلي گلیکَل

هٌَ اتیلي گلیکَل 

هحلَل آهًَیاک 

کَدضیویائی فرٍش ٍصادرات اًَاع 

فٌَل جاهذ ٍهایغ 

سَد سَز آٍر 

کرتٌات سذین 

سَلفات هس ٍ آّي 

  هتاًَل فرٍش ٍ صادرات  اًَاع

  اتاًَل

   سَلفات پتاسین

  سَلفات کلسین

  تَلَئي

  ًِآب اکسیص

  زائلیي

   کریستال هالهیي فرٍش ٍ صادرات

  اًَاع سَد

  تٌسى

  هَرد ًیاز صٌؼتدیگر هَاد ضیویائیفرٍش ٍتاهیي  
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 موادشیمیائیدپارتمان 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 خذهات تازرگاًی

دپبستمبن مًاد پلیمشی آمبدٌ َمکبسی بب مصشف کىىذگبن يتجبس صبدسکىىذٌ مًاد پلیمش جُت تبمیه مًاد ریل بب ضشایط مىبسب 

..می ببضذ  

  فرٍش اًَاع هَاد پلیوری درسطح تجاری تاقیوت رقاتتی 

  اًَاع پلی اتیليPE ( اًَاع گریذّای پلی اتیلي سثکLDPE سٌگیي HDPE ٍخطیLLDPE  ٍPET)... 

  پلی پروپیلنPP  
  پلی ٍیٌیل کلرایذPVC 

  پلی استایرى PS ( گریذ ّای هختلف  هؼوَلیGPPS - هقاٍمHIPS–ٍ اًثساطی..  ...) 

  اکریلًَیتریل تَتادیي استایرىABS 

 هطاٍرُ در ساخت ٍتاهیي پلیورّای هٌْذسی 

 هؼادل سازی هَاد داخلی ٍخارجی 

  پلی کرتٌاتPC اکرٍلیک  ٍ PMMA درگریذ ّا هختلف 

  پلی آهیذّاPA 

  پلی اٍراتاى ٍ پلی یَراتاى 

  فرٍش اًَاع هسترتج ّای رًگی ٍ افسٍدًی  ٍ رٍغيDOP 

 صادرات هَاد پلیوری 

 گرفتي پرفَرها جْت ٍاردات 

 خریذار هَاد پلیورهازاد در اًثارضوا 

 خریذ ٍفرٍش هَاد گراًَلی در تٌاش تاال 
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 (پتروشیمی)موادپلیمری دپارتمان 



 
 
 
 
 
 
 
 

خذهات هٌْذسی.  

 طراحی ٍ راُ اًذازی ٍ تْثَد فرایٌذ ّا تَلیذی 

 هطاٍرُ درزهیٌِ تْیٌِ کردى فرهَالسیَى هحصَالت تَلیذی

 هطاٍرُ ٍّوکاری در استاًذارد سازی هحصَالت تَلیذی

 هطاٍرُ ٍ ّوکاری در گرفتي تائیذیِ ّای تیي الوللی

 هطاٍرُ در هَرد تاهیي  ا ًَاع  هَاد اٍلیِ در صٌؼت رٍاًکارّا

 هطاٍرُ در راُ اًذازی آزهایطگاُ کٌترل کیفیت

 هطاٍرُ در آًالیس رٍغي

 طراحی ٍساخت پاالیطگاُ ّای کَجک

 خذهات تازرگاًی

   (Sn100 -  sn650, virgin , recycle)فرٍش اًَاع رٍغي پایِ    

 (جْت هطاّذ تٌَع آى تِ سایت ضرکت هراجؼِ ًوائیذ)فرٍش اًَاع افسٍدًی هَرد استفادُ در صٌؼت رٍاًکارّا 

 فرٍش هَاد اٍلیِ رٍغي ترهس

 فرٍش هَاد اٍلیِ ضذ یخ

 صادرات هحصَالت رٍاًکارّا

 
 : ما با ارتباط 

 
 بازرگانی بین المللی صنعت پویا شرکت

 پالك صتارخان ویش صه راه تهران ویال ، خیابان تهران،: آدرس دفتر مرکزی ایران 
 8 واحد  طبقه صىم 3 

 66501871و021-88289093:تلفه تماس 
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کاراهدپارتمان   مواد روان
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