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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال

 قاضی پذیرشمشخصات مت -1

شرکت با مسئولیت  نوع شخصیت حقوقی صنایع طبی آرکا شیمی سورنا نام شرکت

 محدود

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

 14009153889 کرج 1399/02/30 38069

موضوع فعالیت 

 )مطابق اساسنامه(

زرگانی ، خرید و فروش و توزیع و تولید و واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز با

تولید گاز مایع نیتروژن و اکسیژن ، اخذ و اعطای نمایندگی شرکت های معتبر داخلی و 

خارجی اخذ وام و تسهیالت بانکی به صورت ارزی و ریالی از کلیه بانک ها و مسسات 

مالی و اعتباری داخلی و خارجی ، گشایش اعتبارات و ال سی برای شرکت نزد بانک ها 

یه گمرکات داخلی ایجاد شعب و نمایندگی در سراسر کشور برپایه ، ترخیص کاال از کل

غرفه و شرکت در کلیه نمایشگاههای معتبر داخلی و خارجی وبین المللی ، عقد قرارداد 

با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در کلیه مناقصات و مزایدات و پیمانها اعم 

از اخذ مجوزهای الزم از  از دولتی و خصوصی و بین المللی در صورت لزوم پس

 مراجع ذیربط.

 
 مشخصات سهامداران -2

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

 درصد مالکیت نام سهامدار ردیف

 %60 محمدرضا قربانی 1

 %40 ارشیا قربانی 2
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 اعضاء هیئت مدیره -3

 سمت نام و نام خانوادگی

 س هیئت مدیرهرئی ارشیا قربانی

 مدیرعامل محمدرضا قربانی

 

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس هیئت مدیره ارشیا قربانی

 مدیرعامل محمدرضا قربانی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل  

 محمدرضا قربانی

02634761021-3 

ghorbani.oxygen@yahoo.com 

 

کترونیکی واحد شماره تماس و آدرس پست ال

 بازاریابی و فروش:

 افشین حمیدی

02634761021-3

 afshinhamidi14@yahoo.com 

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت 

 مدیره :

 ارشیا قربانی

02634761021-3

 ghorbani_arshia@yahoo.com 
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 آدرس -6

نونی)دفتر مرکزی(قا  

 شهر استان کشور

 کرج البرز ایران

 کد پستی پالك خیابان/ کوچه

 شهرك صنعتی
 - بهارستان

 گلستان او ل

0 3197996649 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

02634761021-3 02634761018 info@priestley.ir 

 www.pgas.ir وب سایت

لیت شرکت تولیدکننده فعا

 کاال

 شهر استان کشور

 کرج البرز ایران

 کد پستی پالك خیابان/ کوچه

 شهرك صنعتی
 - بهارستان

 گلستان او ل

0 3197996649 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(

 پست الکترونیکی شماره فکس

02634761021-3 02634761018 info@priestley.ir 

 www.pgas.ir وب سایت
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 تاریخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

به پشتوانه یع صنایع طبی آرکا شیمی سورنا در زمینه تولید و توزیع نیتروژن بصورت اکسیژن مایع و نیتروژن ما

ع برای نیتروژن مای 5/  5و گرید  5تجربه کهنی که در خصوص تولید این محصوالت با خلوص حداقل گرید 

از سوی مشتریان وفادار  دارد ، در حجم انبوه دارای توانایی تولد بوده ، تا پاسخگوی سفارش نیتروژن مایع

 سازمانی باشد .

 

 

 معرفی کاال

 نام کاال -8

 التین فارسی

 Liquid Nitrogen نیتروژن مایع

 صنایع طبی آرکا شیمی سورنا نام تولید کننده کاال:

  ق( :فقط برای کاالی بری )فنوع واحد و سوخت مصر

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

 2 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 
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 کاال مشخصات کیفی -9

 مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد یا گواهی کیفیت

 
 

یا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 نیتروژن مایع فاقد استاندارد ملی است

 

 استاندارد آزمایشگاه همکار

 فرافن گاز

 نامحدود

 

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت 

 مربوطه

این مقرارت توسط وزارت صنعت معدن و تجارت 

 تعیین می شود.

 

 
 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته لسادو    سه سال گذشته 

.به علت تازه تاسیس بودن آمار تولید سال های قبل موجود نیست ظرفیت اسمی  

 میزان تولید خالص

های فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان محدودیت

کاالتولید   

 محدودیتی ندارد.
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

 رضه و تقاضا در بورس انرژی ایرانبر اساس مکانیزم ع
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 ضمائم
 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

شماره و تاریخ درخواست 

 پذیرش

11ب/ك/ا//05 نامهشماره   

15/11/99تاریخ   

مشاور پذیرشنام   کارگزاری بانک ملت 

توسط هیئت  تاریخ تایید

 پذیرش

تاریخ تایید توسط کمیته  -

 عرضه

08/02/1400  

 - شرایط پذیرش

%100 درصد تعهد عرضه کاال تن 1200 میزان تعهد عرضه کاال   

حداقل خرید جهت کشف 

 نرخ

10%  خطای مجاز تحویل 

 

5%  

 - هزینه انبار داری

 تناوب عرضه

 

 سایر هفتگی
 رینگ داخلی و بین الملل
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 تأییدیه

 یرشمشاور پذشرکت  تأییدیه -13
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