
 

 
 1 

 
 
 
 
 
 

 شرکت بورس انرژی ایران

 پذیرش و بازاریابیمدیریت 

 

 

 

 

 

 

 

 اکسیژن مايعی پذيرش و درج کاال امیدنامه

 فجر انرژی خلیج فارسشرکت 
 

 



 

 
 2 

 
 3 .................................................................................................................................... کاال رشیپذ یشرکت متقاض یمعرف

 3 ...................................................................................................................................... رشیپذ یمتقاض مشخصات -1

 3 ............................................................................................................................................. سهامداران مشخصات -2

 4 ................................................................................................................................................ رهیمد ئتیه اعضاء -3

 4 ........................................................................................................................... شرکت مجاز امضاء صاحبان یاسام -4

 4 ................................................................................................................................... رکتش رانیمد با ارتباط نحوه -5

 5 ................................................................................................................................................................ آدرس -6

 6 ........................................................................................................................................... شرکت فعالیت تاریخچه -7

 6 ............................................................................................................................................................... کاال نام -8

 7 .............................................................................................................................................. کاال یفیک مشخصات -9

 7 ................................................................................................................................... گذشته سال 3 در دیتول سابقه -10

 7 ...................................................................................................... : بورس در کاال شریپذ از سپ هیپا قیمت نییتع نحوه -11

 8 .................................................................................................................................................................... ضمائم

 9 .......................................................................................................................................................... پذیرش در بورس

 9 ................................................................................................................................... بورس در کاال پذیرش فرآیند -12



 

 
 3 

 

 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال

 

 مشخصات متقاضی پذيرش -1

 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی فجر انرژی خلیج فارس نام شرکت

 محل ثبت: تهران تاريخ ثبت: 77/05/02 شماره ثبت:6629
شناسه 

 ملی:10860730192

موضوع فعالیت 

 )مطابق اساسنامه(

کارخانجات  و بهره برداری سرمايه گذاری در احداث،راه اندازی

،توزيع،انتقال،بازاريابی ،خريد و فروش  صنعتی،توسعه،نوسازی،... به منظور تولید 

محصوالت تولیدی،سرويس های جانبی شامل:برق ،بخار،انواع آبهای صنعتی و 

و انجام کلیه فعالیتهای  نیتروژن، اکسیژن و آرگون مايع بهداشتی،هوای فشرده،

یدی،صنعتی،فنی، مهندسی، بازرگانیتول  

 

 مشخصات سهامداران -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

1 
صنایع پتروشیمی خلیج 

 فارس
4.000.000.000 59.84 

 30 1.800.0000 سهام عدالت 2
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 اعضاء هیئت مديره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 علی زال خانی
مديرعامل و نائب رئیس 

 ت مديرههیا
 صنايع پتروشیمی خلیج فارس

 مبین انرژی خلیج فارس رئیس هیات مديره علیرضا خداکرمی

 پتروشیمی بندرامام عضو هیات مديره فرزاد فارسیانی

 سهام عدالت مازندران عضو هیات مديره محمد رحمان گائینی

 

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 مدير عامل و نايب رئیس هیات مديره ی زال خانیعل

 رئیس هیات مديره علیرضا خداکرمی

 

 نحوه ارتباط با مديران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  061-52121911 

Zal khani .a@ f aj rco.com 

کترونیکی واحد شماره تماس و آدرس پست ال

 بازاريابی و فروش:
06152171373 

aboual i .m@f aj rco.com 

شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت 

 مديره :
09124353680 

akhoda@gmai l .com 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

: ايرانکشور : تهراناستان  :تهرانشهر   

 تهران تهران ايران

:ولیعصرخیابان/ کوچه :پالك  :یکد پست   

ولیعصر باالتر از میدان 

نرسیده به خیابان -ونک

کوچه دامن -میرداماد

 افشار

48 1969753151 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(
 پست الکترونیکی شماره فکس

021-89588792  021-89588792  info@fajrco.com 

 www.fepg.ir وب سايت

فعالیت شرکت تولیدکننده 

 کاال

 شهر استان کشور

 ماهشهر خوزستان ايران

-:ماهشهرچهخیابان/ کو یکد پست پالك   

–منطقه ويژه اقتصادی 

4سايت   
2سايت  6356178721 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(
 پست الکترونیکی شماره فکس

061-11852171  061-521511  info@fajrco.com 

 www.fepg.ir وب سايت
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 تاريخچه فعالیت شرکت -7

تشرک سابقه فعالیتشرح مختصری از   

لید نظور تومکارخانجات صنعتی،توسعه،نوسازی،... به  و بهره برداری سرمایه گذاری در احداث،راه اندازی

ع ،انوا،توزیع،انتقال،بازاریابی ،خرید و فروش  محصوالت تولیدی،سرویس های جانبی شامل:برق ،بخار

ی م کلیه فعالیتهاو انجا آبهای صنعتی و بهداشتی،هوای فشرده،نیتروژن، اکسیژن و آرگون مایع

 یدی،صنعتی،فنی، مهندسی، بازرگانیتول

 

 معرفی کاال

 نام کاال -8

 التین فارسی

 Liquid oxygen اکسیژن مايع

 فجر انرژی خلیج فارس 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 
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 کاال مشخصات کیفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیتپارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 
يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

GC 
آزمايشگاه شرکت فجر انرژی 

 خلیج فارس
 نامحدود

بر تولید کاال در صنعت قوانین و مقررات حاکم 

 مربوطه

 

 

 

 

 

 

 

 :ش کاال در بورس تعیین قیمت پايه پس از پذير نحوه -11

 براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ایران

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

تن14200 ظرفیت اسمی  - - 

 - - - میزان تولید خالص

ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان هاتيمحدود

کاالتولید   
--- 
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 ضمائم
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 پذیرش در بورس

 فرآيند پذيرش کاال در بورس -12

شماره و تاريخ درخواست 

 پذيرش

 32- 1س /92شماره نامه 

 ص پ

26/02/1400تاريخ   

مشاور پذيرشنام   کارگزاری بانک ملت 

ريخ تايید توسط هیئت تا

 پذيرش
 

تاريخ تايید توسط کمیته 

 عرضه
1400/03/11 

 - شرايط پذيرش

%50 درصد تعهد عرضه کاال تن 3600 میزان تعهد عرضه کاال   

حداقل خريد جهت کشف 

 نرخ
10%  

 خطای مجاز تحويل

 
5%  

 - هزينه انبار داری

 تناوب عرضه

 
 داخلی ساير هفتگی
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