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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش 
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1
 سهامی ) عام ( نوع شخصیت حقوقی پتروشیمی بوعلی سینا نام شرکت

 محل ثبت   بندر ماهشهر تاریخ ثبت   1386/06/31 شماره ثبت   6272
  شناسه ملی

10860723245 

موضوع فعالیت 

(اساسنامه)مطابق   

ازی، ، نوسسرمایه گزاری در احداث، راه اندازی، بهره برداری کارخانه صنعتی، توسعه

ولید، ظور تتعمیرات و نگهداری، تحقیقات، آزمایشات، پژوهش، بسته بندی و غیره به من

واد ماریابی، فروش، صدور محصوالت پتروشیمی، ذخیره، واردات و تبدیل کلیه باز

یع ه صناپتروشیمی و پتروشیمیایی، فرآورده های فرعی و مشتقات نفتی به مواد اولی

ی ازرگانی و بپایین دستی و غیره و انجام کلیه فعالیتهای تولیدی ، صنعتی، فنی، مهندس

 انین ویت قوربوط به عملیات مدکور می باشد با رعاکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم م

 مقررات مربوطه.

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

شرکت صنایع پتروشیمی  1

 خلیج فارس
1.993.952.466 57%  

ر سهام شرکتهای سرمایه گذا 2

 عدالت
1.050.000.000 30 %  

 %13 456.047.534 سایر 3
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 اعضاء هیئت مدیره -3
 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی رییس هیئت مدیره بهنام توانا

 شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس نایب رییس هیئت مدیره سید محمد احمد زاده

 شرکت پتروشیمی مبین عضو هیئت مدیره ن پارساحسی

 شرکت پتروشیمی نوری عضو هیئت مدیره اکبر اسمعیلی

 شرکت سرمایه گذاری استان ایالم عضو هیئت مدیره زهرا وهاب نژاد

   
 
 

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

 مدیرعامل سید محمد احمد زاده

 رئیس امور مالی محمد رحیمی پور

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
06152173771 

ahmadzadeh@bspc.ir 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  
06152173786 

sedaghatzadeh@bspc.ir 

 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :
02188780521 

behnamtavana@gmail.com 
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 آدرس - 6

 دفتر مرکزی)ثبتی(

 شهر استان کشور

 ماهشهر خوزستان ایران

 یکد پست پالك خیابان/ کوچه

 علیپتروشیمی بو -ژه اقتصادی  پتروشیمی بندر اماممنطقه وی

 سینا
47139-63581 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره دورنگار

52173771-061 52173000-061  

 سایتوب
WWW. BSPC.IR 

محل فعالیت شرکت تولیدکننده 

 کاال

 شهر استان کشور

 ماهشهر خوزستان ایران

 یکد پست پالك کوچهخیابان/ 

 علیپتروشیمی بو -منطقه ویژه اقتصادی  پتروشیمی بندر امام

 سینا
47139-63581 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره دورنگار

52173771-061 52173000-061  

 سایتوب
WWW. BSPC.IR 

 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7
شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

توزایلین، جهت تولید محصوالت آروماتیکی از قبیل بنزن، پارازایلین، ار 1383پتروشیمی بوعلی در سال 

ی انات گاز، برش سنگین نفتا، برش سبک نفتا راه اندازی شده است. خوراك اصلی شرکت، میعLPGرافینیت، 

 تامین می گردد.است که از شرکتهای مناطق نفت خیز و پاالیشگاههای فجرجم و پارسیان 
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8
 التین فارسی 

 LPG گاز مایع

 پتروشیمی بوعلی سینا نام تولید کننده کاال: 

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

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

  واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 
 

 الکا مشخصات کیفی -9
های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
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يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
 

 

ISO 9001- ISO 14001 – ISO 45001 

 

 

 یکساله آلمان DQSموسسه 

 حاکم بر صنعت پتروشیمی کشورقوانین  قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11
 براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ایران

 
 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

 شرح

سابقه تولید سال 

 ) تن (گذشته 

1400 

 سابقه تولید دو سال گذشته

 )تن(

1399 

سابقه تولید سه سال 

 ) تن (  گذشته

1398 

 39000 39000 39000 ظرفیت اسمی)واحد(

 34375 39001 74845 میزان تولید خالص

ی فنی، قانونی و حقوقی مؤثر بر هاتیودمحد

 میزان تولید محصول

- 
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 پذیرش در بورس

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12
50/02/1140 -0064/1/114 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام    کارگزاری ايساتیس پويا 

20/02/1401 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه  تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

 - شرايط پذيرش

%50 درصد تعهد عرضه کاال تن 74.845 میزان تعهد عرضه کاال   

%10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  
 خطای مجاز تحويل

 
5%  

 - هزينه انبار داری

رضهتناوب ع  
 

 داخلی و بین المللی ساير هفتگی 
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أییدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -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.
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