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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی پتروشیمی بوشهر نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

 10101920878 تهران 1377 149239

موضوع فعالیت 

 )مطابق اساسنامه(

 

 ویایی دماتی در صنایع شیمیایی و پتروشیمفعالیت در امور تولیدی ،بازرگانی و خ

به  وابسته به آن در داخل و خارج از شرکت ،خرید و فروش کاال و خدمات مربوط

 موضوع شرکت در داخل و خارج شرکت، اخذ تسهیالت مالی و اعتباری بانکها و

ر د یگندینما یشعبه و اعطا جادیا ،یندگیاخذ نماموسسات اعتباری داخلی و خارجی،

 و مشارکت در یگذار هیسرما، ه با موضوع شرکت در داخل و خارج از کشوررابط

 ز کشور.ادر داخل و خارج   یخارجو  یگذاران داخل هیبا سرما یمیپتروش عیصنا

زم رکت الشتحقق اهداف  یبرا میمستق ریغ ایو  میکه بطورمستق یاتیانجام هرگونه عمل

 رورت داشته باشد.موضوع شرکت ض یدر جهت اجرا ایبوده و  دیو مف
 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

1 
 یاجتماع نیتأم یگذار هیشرکت سرما

 مسلح شستان یروهاین
3،179،999،980 60 

 40 2،119،999،990 مارون یمیپتروش شرکت 2
 



 

 
 4 

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

 شرکت سرمایه گذاری ساتا رئیس هیأت مدیره آقای امیرحسین بحرینی

 شرکت تینا تدبیر مارون نایب رئیس هیأت مدیره آقای عبدالمحمد آزادی

 شرکت مهندسی توسعه پترو فرآیند کرخه عضو هیأت مدیره فرزاد فرشیدآقای 

 شرکت مخازن سبز عسلویه عضو هیأت مدیره سیّد غالمرضا مستجاب الدعوه آقای

 شرکت پتروشیمی مارون عضو هیأت مدیره آقای مصطفی احمدزاده
 
 
 
 

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

 مدیر عامل غالمرضا جوکار

 مدیر مالی و عضو هیات مدیره فرزاد فرشید
 

 ارتباط با مدیران شرکت نحوه -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل  
Gh.gokar@bupc.ir 

02142757401 

کترونیکی واحد شماره تماس و آدرس پست ال

 بازاریابی و فروش:

b.parizad@bupc.ir 

02142757431 

ی رئیس هیئت شماره تماس و آدرس پست الکترونیک

 مدیره :

info@aryasasol.ir 

02185920000 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 تهران تهران ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 1455693917 7 خ ستارخان خ متولیان

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

02142757000 71080214275  info@bupc.com 

 www.bupc.ir وب سایت

فعالیت شرکت 

 تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 ایران
علسویه منطقه ویژه اقتصادی  بوشهر

 انرژی پارس

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

مجتمعهای پتروشیمی2فاز   - 7511811374 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

07737324590 07737324591 info@bupc.com 

 www.bupc.ir وب سایت
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

تهران  یتصنع تیدر اداره ثبت شرکتها و مالک 24/12/1377 خیخاص( در تار یبوشهر )سهام یمیشرکت پتروش

نطقه مآن در  یدیتول یها تیشرکت در تهران و سا یاست و مرکز اصل دهیبه ثبت رس 149239تحت شماره 

 جانیز هندنفت و گا یربا نام شرکت بهره بردا 1377پارس قرار دارد. شرکت در سال  یانرژ یاقتصاد ژهیو

هام س هیلشرکت، ک تینشدن موضوع فعال ینهائ لیثبت شده است که به دل رانینفت ا یشرکت مل تیتحت مالک

 عیصنا ینفت به شرکت مل یفوق العاده شرکت مل یمجمع عموم 09/02/1382ورتجلسه مورخ به موجب ص

، به فوق العاده نام شرکت یعموم عمجم 20/03/1382صورتجلسه مورخ یسپس ط افت،یانتقال  یمیپتروش

ق مصوبه ز شد. طبآغا 01/05/1382 خیشرکت از تار تینمود و رسماً فعال داینام پ رییتغ المیا یمیشرکت پتروش

ام ن رییتغ خاص( مجدداً یبوشهر )سهام یمیفوق العاده نام شرکت به پتروش یمجمع عموم 30/01/1384مورخ 

رخ مو یمیپتروش عیصنا یشرکت مل رهیمد اتیجلسه ه نیو پنجم کصدیو بر اساس مصوبه هزار و  افتی

 عیصنا یبه شرکت مل 06/06/1384 خیبوشهر در تار یمیشرکت پتروش یها یی، خالص دارا16/11/1384

در جلسه مورخ  رانیمحترم وز أتیه بیبوشهر طبق تصو یمیواگذار شد. شرکت پتروش یمیپتروش

گرفت  قرار یقابل واگذار یشرکت ها ستیدر ل یواگذار ئتیه 161681نامه شماره  بیو تصو 24/11/1386

 یمیشسهام شرکت پترو %100، 261942/44297با شماره  26/12/1388مورخ  رانیوز اتیمصوبه ه رویو پ

ق العاده فو یوممصوبه مجمع عم یساتا واگذار شد و در اجرا یگذار هیبه شرکت سرما 89بوشهر در خرداد 

 مارون منتقل شد. یمی% سهام به شرکت پتروش40 تیمالک 22/12/1389شرکت مورخ 
 

 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی

 METHANOL متانول

ه کاال:نام تولید کنند  پتروشیمی بوشهر 

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

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

واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد   یک 
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 کاال مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 

 
 

 

 

 دوره اعتبار مرجع صدور یا استاندارد مرتبط با کاالت یفیگواهی ک

 باریفاقد استاندارد اج کاالبه ذکر است که این  الزم

و ملی بوده و کیفیت آن توسط آزمایشگاه 

 تولیدکننده اظهار می شود

 تا زمان حمل محصول آزمایشگاه شرکت

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت 

 مربوطه
 شرکت ملی نفت در منطقه حاکم میباشد قوانین
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
 م عرضه و تقاضااساس مکانیزبر 

 

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

 -  1650,000 ظرفیت اسمی

 - - 22,196 میزان تولید خالص

ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان هاتیمحدود

کاالتولید   

ضا به دلیل کاهش تقا –افزایش بهای حمل صادرات 

کمبود فضاهای انبار-کرونا   
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 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
02/06/99مورخ  1399ک//3748 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام    تأمین سرمايه کاردان 

12/06/99 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

 - شرايط پذيرش

تولید سالیانه میزان %50 درصد تعهد عرضه کاال  تن 473920 میزان تعهد عرضه کاال 

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

 ليمحموله قابل تحو نيآخر 5% 

  هزينه انبار داری

 تناوب عرضه 
 

 رينگ داخلی و بین الملل ساير ماهیانه
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
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