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 پذیرش و بازاریابی مدیریت
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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی پااليش پارسیان سپهر نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت 3۸۹۰21

 1۰32۰3۹313۶ تهران 1389/08/16 

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 یورو فرآ دیتول یاز واحدها یو نگهدار یتملک، احداث، بهره بردار ،یطراح ،یگذار هیسرما

 یهرم ریغ یابیازارواحدها، ب یهایازمندین ریو سا هیمواد اول دیخر ،یجانب یاصل ساتیتأس دروکربورها،یه

 و یگاز عاتین، پروپان، بوتان، مااتا لیاز قب یدیو فروش محصوالت تول یالتیتشک ریو غ

 ..باشد یم میمرتبط و مستق یمعامالت بازرگان هیتر و انجام کل نیسنگ یدروکربورهایه

 

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

د(درصد سهام شرکت ذکر شو 1۰)اسامی سهامداران دارای بیش از   

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 3۰ 3.000.000 ریبتد یگروه توسعه انرژ 1

 3۰ 3.000.000 انیپارس یگروه مال 2

 2۰ 2.000.000 نفت پارس 3

 1۹.7 1.970.000 ریتدب یگذار هيسرما 4
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 اعضاء هيئت مدیره -3

 به نمایندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 ز ایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعاملن ای محمود زیرکچیان زاده

 شرکت نفت پارس رئیس هیت مدیره آقای پرویز راحت

 شرکت توسعه حفاری تدبی عضو هیأت مدیره قای مهدی فیضآ

 گروه سرمایه گذاری تدبیر عضو هیأت مدیره آقای محمد لطفی مزرعه شاهی

 گروه مالی پارسیان عضو هیأت مدیره آقای مهدی اشعریون قمی زاده

 
 
 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

خانوادگینام و نام   سمت 

 ایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعاملن ی محمود زیرکچیان زادهآقا
 رئیس هیت مدیره آقای پرویز راحت

 عضو هیأت مدیره قای مهدی فیضآ
 عضو هیأت مدیره آقای محمد لطفی مزرعه شاهی
 عضو هیأت مدیره آقای مهدی اشعریون قمی زاده

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل شماره  021-22229054  

mz@palayeshparsian.org 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  
021-22229054  

h.najafi@palayeshparsian.org 

22229054-021 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :  

 

 

 

 

 

 آدرس -6

ونی)دفتر مرکزی(قان  شهر استان کشور 
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 تهران تهران ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 154۹۹44511 34۶ میرداماد شرقی

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

2222۹۰54-۰21  222۶۹1۹۸-۰21  mail@palayeshparsian.org 

وب سايت    www.palayeshparsian.org 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 عسلويه بوشهر  ايران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

کیلومتر يک  -سه راه پترشیمی
 جاده شیرينو

  

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

۶211-۰773137  ۶21۸-۰773137  mail@palayeshparsian.org 

 www.palayeshparsian.org وب سايت

 
 

 تاریخچه فعاليت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 یاندازراه یرانیبه همت متخصصان ا 1399شرکت در سال  نیآغاز و ا 1394سپهر در سال  انیپارس شیطرح پاال ییاجرا اتیعمل

 74سپهر روزانه  انیرس. واحد استحصال اتان پادیرس یبرداربه بهره یمحترم جمهور استیتوسط ر 1400 نیفرورد 26شد و در 

که پس از  کندیم افتیو هما در یتابناک، شانول، وراو دانیاز چهار م انیپارس شگاهیاالپ قیرا از طر یمترمکعب گاز غن ونیلیم

 تیه ساخط لوله ب لهیوسبه یدیتول باتیترک یو مابق ابدییاختصاص م یتن متان به شبکه گاز شهر ونیلیم 16ساالنه  ،یجداساز

 .شودیسپهر منتقل م انیپارس شیمجتمع پاال هیعسلو

که در حال حاضر  باشدیهزار تن م 1،000 تیهزار تن و کاندنس 1،000هزار تن، بوتان و پروپان  1،300اتان  دیتول یاسم تیظرف

 .باشدیروز م 30تا  20 نیتلف بمحصوالت مخ یمخازن شرکت برا تیرا دارد. ظرف زانیم نیبه ا دیتول ییشرکت توانا

 ان، پروپانالت بوت. خط لوله محصوشودیم لیشرکت به خط لوله اتان منطقه متصل شده و به شرکت گاز تحو یدیاتان تول محصول

 یصادرات اسکله پارس به سمت یمیبه خطوط شرکت مخازن سبز متصل شده و با اتصال به خطوط لوله پتروش یدیتول تیو کاندنس

ت اص شرکخ طیشرکت مخازن سبز، در شرا زیپارس و ن یمی. با توجه به اتصال خطوط شرکت به خطوط پتروششودیم منتقل

و مخزن دشامل  دیپروژه احداث مخازن جد نیاستفاده کند. همچن زیبوشهر ن یمیپارس و پتروش یمیاز مخازن پتروش تواندیم

 یریبارگ هگایو جا  یاختصاص یاسکله صادرات جادیاست. ا فیعردرحال ت تیمجاور سا نیمخزن بوتان در زم کیپروپان و 

 رسدیبه نظر م حالنی. در عباشدیشرکت م نیا یآت یهابرنامه گریاز د ونیمحصوالت توسط کام یاانتقال جاده یمحصوالت برا

 باشدین مآ یطراح یبرا ینزیاز پروپان بوده و شرکت درحال را لنیپروپ دیطرح تول یآت یهاسال یپروژه شرکت برا نیمهمتر

 



 

 
 ۶ 

 

 معرفی کاال

 نام کاال -8

 التین فارسی
 نفتا

 LIGHT NAPHTHA 

 پاالیش پارسیان سپهر نام تولید کننده کاال:

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

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

 4 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کيفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیتپارامترمشخصات کیفی بر اساس   
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يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
 

 آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت
 

- - 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
 

 
- 

 



 

 
 ۸ 

 

 
 
 

 تعيين قيمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

 بازار بر اساس مکانيزم عرضه و تقاضای

 

 

 ضمائم
)در صورت نیاز( 

 سال گذشته 3بقه توليد در سا -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 - - 860.000 ظرفیت اسمی

 - -  میزان تولید خالص

کاالید ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولهاتيمحدود   



 

 
 ۹ 

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

 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

1۸/12/14۰۰-15173 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام    کارگزاری تدبیرگران فردا 

رشتاريخ تايید توسط هیئت پذي 1۶/۰1/114۰ تاريخ تايید توسط کمیته عرضه    

 - شرايط پذيرش

%1۰۰ درصد تعهد عرضه کاال تن 21۰.۰۰۰ میزان تعهد عرضه کاال   

%1۰ حداقل خريد جهت کشف نرخ  
 خطای مجاز تحويل

 
5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه
 

ماه يکبار 2هر   رينگ داخلی و بین المللی ساير 

 



 

 
 1۰ 

 

أیيدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأیيدیه -13

رائه ار اطالعات مغايرتی د گونهچیهمندرجات اين فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده و 

 شده در اين فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 11 

 


