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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی پتروشیمی پارس نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 53610200103 کنگان 1386/12/25 967

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

رات و ی، تعمیوسازسرمايه گذاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانجات صنعتی، توسعه، ن
ش، صدور بی، فرواريایره به منظور تولید، بازنگهداشت، تحقیقات، آزمايشگاه، پژوهش، بسته بندی و غ

رآورده فمیايی، روشیمحموالت پتروشیمی، ذخیره، واردات و صادرات و تبديل کلیه مواد پتروشیمی و پت
ولیدی، تلیتهای فعا های فرعی، مشتقات نفتی به مواد اولیه صنايع پايین دستی و غیره و انجام کلیه

ذکور می ملیات معبه  ه بطور مستقیم و يا بطور غیر مستقیم مربوطصنعتی، فنی و مهندسی و بازرگانی ک
 باشد با رعايت قوانین و مقررات مربوطه.

 موضوع فرعی شرکت:

  ینه ر زمدتشکیل انواع شرکتها و يا مشارکت)حقوقی يا مدنی(با شرکتهای ديگر
 موضوع اصلی شرکت در داخل و خارج از کشور.

 ا موضوع ببازرگانی داخلی و خارجی مرتبط  و فروش و معامالت مبادرت به خريد
 اصلی شرکت.

 خارجی. لی واستفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها و موسسات اعتباری داخ 

 .خريد و فروش سهام شرکتهای تولیدی، خدماتی و غیره 

 .خريد و فروش اوراق بهادار 

 شرکت. صلیع اانجام عملیات خدماتی، مالی، اعتباری و بازرگانی مرتبط با موضو 

 شور.اخذ نمايندگی، ايجاد شعبه و اعطاء نمايندگی در داخل و خارج از ک 

 شرکت  هدافانجام کلیه عملیاتی که بطور مستقیم و يا غیر مستقیم برای تحقق ا
 شد.ه باالزم و مفید بوده و يا در جهت اجرای موضوع اصلی شرکت ضرورت داشت

 و يا با سرمايه گذاران داخلی و خارجی در زمینه موضوع اصلی سرمايه گذاری و مشارکت در صنايع منفرداً
 شرکت در داخل و خارج از شرکت.
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 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 %60 سهم( )میلیون 3600 شرکت صنايع پتروشیمی خلیج فارس 1

 78/19% )میلیون سهم( 8/1186 شرکت نفت و گاز پارسیان 2

 78/19% )میلیون سهم( 8/1186 شرکت سرمايه گذاری غدير 3

 % 44/0 )میلیون سهم( 4/26 سهام ترجیحی کارکنان 4

 

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

 توسعه صنايع پتروشیمی رئیس هیأت مديره سعید محبی فرد

 گروه گسترش نفت و گاز پارسیان نائب رئیس هیأت مديره قاسم منظری 

 شرکت صنايع پتروشیمی خلیج فارس عضو هیأت مديره و مديرعامل مسعود حسنی

 شرکت سرمايه گذاری غدير عضو هیأت مديره امیر افسر

 شرکت پتروشیمی بندر امام عضو هیأت مديره مجتبی طاهری

 
 
 
 

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

 عضو هیأت مديره و مديرعامل مسعود حسنی

 مدير امور مالی فريدون امیری
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 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل   37263891 (077 )– 

netm.hasani@parspc.  

 
ش:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاريابی و فرو  

 

077-37263891 
a.tabrizi@parspc.net 

ت مديره :شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئ  
37263891 (077) 

i nf o@parspc.net  

 

 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ايران
یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

شیراز  -مالصدراخیابان 

 یابان پرديسخ -شمالی

52 7539146848 

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

88031300-021 88030376-021 info@parspc.net 

وب سايت    http://www.parspc.net 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 عسلويه بوشهر ايران
یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

ه ويژه اقتصادی انرژی منطق

 پارس

 1584851181 

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

6-37263880(077) 37263890(077) info@parspc.net 

وب سايت    http://www.parspc.net 

 
 

mailto:a.vafa@parspc.net37263891
mailto:m.hasani@parspc.net
mailto:a.tabrizi@parspc.net
mailto:a.vafa@parspc.net37263891
http://www.parspc.net/
http://www.parspc.net/
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت بقه فعالیتساشرح مختصری از   

 

 1377اسفندماه ی پارس درروشیمبا توجه به منابع عظیم گازی در منطقه پارس جنوبی و لزوم استفاده بهینه از اين ذخاير،شرکت پت
رمايه میلیون دالر و س720م شده آغاز گرديد.کل سرمايه گذاری ارزی انجا 1378تأسیس شده و فعالیتهای اجرائی مرتبط با آن از سال

 میلیارد ريال بوده است. 2835ی ريالی انجام شدهگذار
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 گاز مایع
 

L.P.G 

 شرکت پتروشیمی پارس نام تولید کننده کاال: 

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

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

 یک احدهای تولیدی:وخطوط/ تعداد 

 

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

اعالم میگردد. توسط آزمايشگاه تولید کنندهگاز مايع با توجه به عدم وجود استاندارد ملی و اجباری، در هر بار عرضه مشخصات محصول   
 گواهینامه ها:
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يا استاندارد مرتبط با کاالت یفیگواهی ک  دوره اعتبار مرجع صدور 

 ایران کد

 کد جهانی

 وزارت صمت

 شرکت لینده)طراح واحد(

 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
 

 قوانین حاکم بر صنعت پتروشیمی
 

 
 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

 سابقه تولید سه سال گذشته ولید دو سال گذشتهسابقه ت سابقه تولید سال گذشته شرح

 980000پروپان  ظرفیت اسمی)تن(

 57000بوتان  

 980000پروپان 

 57000بوتان  

 980000پروپان 

 57000بوتان  

 790441پروپان  میزان تولید خالص)تن(

 481173بوتان  

 816130پروپان 

 506310بوتان  

 801401پروپان 

 503775بوتان  

 ی فنی، قانونی و حقوقی مؤثر بر میزان تولید محصولاهتیمحدود
 محدودیت فنی یا قانونی خاصی وجود ندارد.
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

بار و از طريق فته يکه مت هرتوسط کارگروه قیمت گذاری دفتر توسعه صنايع پايین دستی پتروشیمی تعیین میگردد. اين قی گازمايعقیمت محصول 

 اعالم میگردد. pdid.irسايت دفتر توسعه صنايع پايین دستی پتروشیمی به نشانی 

 

 

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 
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 د.گردیماین قسمت از امید نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکمیل  *

 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
17/02/98 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشام ن  سهم آشنای کارگزار   

22/02/98 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

انتشارامیدنامه و عرضه کاالی گاز مايع اوراق بهادار سازمان بورس و  24/02/98مورخ  84492/121نامه شماره طبق  شرايط پذيرش
 پتروشیمی پارس باالمانع اعالم گرديد.

تولید ساالنه %50 درصد تعهد عرضه کاال تن 000،630 میزان تعهد عرضه کاال   

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

اخرين محموله قابل تحويل 5%  

 تناوب عرضه 
 

و بین المللداخلی  ساير هفتگی  
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13

 

 
 
 

 
 


