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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی پتروشیمی آبادان نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10102373511 تهران 1381/09/11 195465

 موضوع فعالیت )مطابق اساسنامه(
 

 تولیدی

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

د(درصد سهام شرکت ذکر شو 10)اسامی سهامداران دارای بیش از   

امدارنام سه رديف  درصد مالکیت تعداد سهام 

  شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین)تاپیکو( 

340.000.000 

54.050 

 34.58 218.000.000 سایر سهامداران  

 

 اعضاء هیئت مدیره -3
 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت پتروسینا رییس اسمعیل تبادار
 سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین رییس نایب مسعود جبرائیلی

 پلیمرهای صنعتی پولیکا نوین عضو محسن هادی زاده
   

 
 



 

 

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4
 سمت نام و نام خانوادگی

 نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل مسعود جبرائیلی

 عضو هیات مدیره محسن هادی زاده

 

 مدیران شرکت نحوه ارتباط با -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  petro.com-info@abadan02122223464 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  mpetro.co-info@abadan02122223464 

 info@abadan-petro.com02122223464 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 1918983553 6 بلوار میرداماد خیابان مصدق شمالی

شهر ذکر شود( شماره تلفن )کد  پست الکترونیکی شماره فکس 

9-02122253006  02122253006 info@abadan-petro.com 

وب سايت    www.abadan-petro.com 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 آبادان خوزستان ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

  138 بلوار شهدای پتروشیمی 

 پست الکترونیکی شماره فکس شماره تلفن )کد شهر ذکر شود(

06153260021 06153260021 info@abadan-petro.com 

وب سايت    www.abadan-petro.com 

mailto:info@abadan-petro.com
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

ن می در ایرانایع پتروشیو نفت فرانسه از طریق سازمان برنامه و بودجه مامور شد تا در مکان ایجاد صانستیت 1342در اواخر سال 

ی سهم شرکت مل % 74این مطالعات منجر به تاسیس شرکت سهامی پتروشیمی آبادان با مشارکت  . مطالعات جامعی به عمل آورد

  . سهم شرکت ب اف گودریج آمریکا گردید %26پتروشیمی و 

ی رسید . ظرفیت رسما به بهره بردار 1348عملیات ساختمانی مجتمع توسط شرکت الماس آمریکا آغاز و در سال  1346سال  در

طرح  1354ر سال تن سود سوز آور بوده است. د 24000تن دودسیل بنزن و  10000 , تن پی وی سی 20000اولیه تولید ساالنه 

  .تن در سال به اجرا در آمد 60000گسترش به منظور افزایش تولید پی وی سی به 

از پایان جنگ ,  ساله ایران و عراق ویران شد. پس 8در اثر آتش جنگ 1367تا  1359مجتمع پتروشیمی آبادان در طی سالهای 

  .پتروشیمی آبادان توسط نیروهای متخصص مجتمع بازسازی گردید

سی هدف طرح  تن پی وی 110000رسیدن به تولید ساالنه  تن افزایش یافت. 60000به حدود  1384تولید پی وی سی در سال 

 توسعه آینده مجتمع در طی چند سال آینده می باشد
 

 

 

 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 پروپان مایعگاز  

 

 

 Li qui d Gas Propane 

 پتروشیمی آبادان نام تولید کننده کاال: 

 - ق( :ی برفقط برای کاال) ینوع واحد و سوخت مصرف

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

 9 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

Propane 90%      MIN 

Propylene 7%         MAX 

ISO-Butane 3%         MAX 

N-Butane 1%         MAX 

Ethane 4%           MAX 

Methane 0.01%     MAX 

Ethylene 0.01%      MAX  
يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 

 

 استاندارد شرکت پتروشیمی آبادان
 

 

 

آزمایشگاه پتروشیمی آبادان داری گواهینامه تایید 

 حیت آزمایشگاه از مرکز ملی تایید صالحیت ایرانصال

 می باشد
 

 نامحدود
 

ربوطهمقوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت   

 

 قوانین و مقررات حاکم بر صنعت پتروشیمی

 های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیتپارامتربر اساس 
 

 

 
 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10
گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

تن 14600 ظرفیت اسمی تن 29200  تن 43800   
تن 2200 میزان تولید خالص تن 6300  تن 9000   

ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید هاتيمحدود
 کاال

ید در صورت کاهش یا قطع خوراک دریافتی از پاالیشگاه آبادان تول

 کاهش خواهد یافت

 



 

 

 ین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس تعی نحوه -11

 ضمائم
 د.گردیماین قسمت از امید نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکمیل  *

 پذیرش در بورس 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
مشاور پذيرشنام  97/12/20 شماره و تاريخ درخواست پذيرش  شرکت کارگزاری باهنر 

خ تايید توسط کمیته عرضهتاري - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  97/12/26 

سازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار امیدنامه و عرضه کاالی پروپان  19/01/98ورخ م 81733/121طبق نامه شماره  شرايط پذيرش
 مايع شرکت پتروشیمی ابادان بالمانع می باشد.

تن 1700 میزان تعهد عرضه کاال تولید ساالنه %75 درصد تعهد عرضه کاال  

حداقل عرضه %10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل  
 

اخرين محموله قابل تحويل 5%  

 اطالعیه عرضه هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 رينگ داخلی و بین الملل ساير هفتگی

 



 

 

 تأییدیه

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 


