رزومه شرکت هرمز انرژی

شرکت هرمز انرژی وابسته به شرکت شاهد و سهام آن متعلق به همسران و فرزندان گرانقدر شهدا می
باشد ،مدت  25سال است که در زمینه تجارت ،ترانزیت و صادرات انواع فرآورده های نفتی فعالیت می
نماید و دارای مالکیت دو سایت ذخیره سازی انواع فرآورده های نفتی جمعاً به ظرفیت  82000مترمکعب
می باشد که شامل  41000مترمکعب موسوم به سایت  S.T.Cواقع در منطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی
خلیج فارس ( دو مخزن  15000و یک مخزن  5000و دو مخزن  3000متر مکعبی و همچنین یک ساختمان
اداری و عملیات  ،یک نگهبانی  ،یک انبار و یک کارگاه تعمیرات) و  41000مترکعب موسوم به سایت ترافیک
ساحلی واقع در اسکله شهید رجایی ( دو مخزن  15000و یک مخزن  ( 5000سقف شناور ) و دو مخزن 3000
مترمکعبی و همچنین دو ساختمان اداری و عملیات  ،یک نگهبانی  ،یک انبار و یک کارگاه تعمیرات ) بوده
و ذخیره سازی و تخلیه سوخت از تانکر به مخازن و شوتینگ آن به کشتی در هر دوسایت امکان پذیر می
باشد.
از آنجا ئیکه این شرکت در نظر دارد با توجه به امکانات ،تجهیزات و زیرساخت موجود نسبت به اجرای
عملیات سوخت رسانی اقدام نماید تا گامی در جهت تحقق اهداف سازمانی که همانا خدمت رسانی به جامعه
هدف ( خانواده معزز شهدا ) برداشته و در راستای تحقق اهداف کالن کشور در سالی که به نام اقتصاد
مقاومتی ،تولید و اشتغال نامگذاری گردیده و با توجه به سوابق عملیاتی انجام شده و معرفی امکانات
موجود ،در ذیل به ارائه مختصری از اسناد و توضیحات اقدام می نماید:
این شرکت در سال در سال  1393بمنظور بهره مندی از معافیت های مناطق ویژه اقتصادی ،مرکز اصلی
خود را از تهران به بندرعباس منطقه ویزه اقتصادی شهید رجایی منتقل گردید و در اداره ثبت بندرعباس
به شماره 15061به ثبت رسید و آخرین تغییرات هیأت مدیره شرکت از  5عضو به  3عضو تغییر پیدا کرد.
تعداد پرسنل مشغول به کار در دفتر تهران شامل 20نفر و در بندرعباس شامل  37نفر می باشد.

امکانات دریافت ،انتقال و ذخیره سازی شامل دو سایت  S.T.Cو ترافیک ساحلی و در مجموع 82000
مترمکعب می باشد که به تفصیل نسبت به معرفی آن پرداخته شد.
این شرکت دارای قرارداد اجاره کشتی با شرکت دریابان جنوب ایران کیش می باشد و دارای قرارداداجاره
و استفاده از تجهیزات و تأسیسات خشکی و ساحلی در بندر عباس با شرکت بناگستر کرانه و مورد تأیید
سازمان بنادر و دریانوردی می باشد که این قرارداد مشتمل بر استفاده از اسکله ها جهت پهلودهی کشتی
و خطوط لوله جهت شوتینگ به کشتی می باشد.
د ر خصوص عملکرد شرکت نیز کلیه قراردادهای سوآپ که طی سالهای  86تا  91با شرکت ملی پخش
فرآوردههای نفتی انجام گردیده که مدارک آن در شرکت موجود است.
ساختمان دفتر تهران واقع در میدان آرژانتین بلوار بیهقی نبش خیابان سام پالک  10مشتمل بر 4طبقه
می باشد و مالکیت شش دانگ این ساختمان متعلق به این شرکت می باشد.
شرکت هرمز انرژی در غالب کنسرسیوم با شرکت نوگام ( زیر مجموعه بانک ملت) دارای مجوز بانکرینگ
تا پایان سال  1395بوده و از سال  1396به صورت مجزا و انفرادی درخواست مجوز بانکرینگ از شرکت ملی
نفت ایران را نموده که پرونده این درخواست در حال رسیدگی مراحل اداری می باشد.

