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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال

 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

 سهامی خاص نوع شخصیت حقوقی احداث معدن تکافر سپاهان نام شرکت

 شناسه ملی محل ثبت تاریخ ثبت شماره ثبت

21472 17/09/1382  10260423236 اصفهان 

موضوع فعالیت 

 )مطابق اساسنامه(

تهیه طرح های اکتشافی، استخراج، تغلیظ و فرآوری مواد معدنی.1  

آرایش مواد معدنی، اخذ عملیات پیمانکاری، .اجرای عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ، فرآوری و 2

 انجام خدمات مشاوره ای در این زمینه

.انجام کلیه اموری که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته و در چارچوب قوانین و مقررات 3

 موضوعه کشور جمهوری اسالمی ایران بوده و مفید و نافع باشد.

سایر شرکتها و یا مشارکت با شرکت های دولتی و  .ایجاد شرکت های جدید و سرمایه گذاری در4

 خصوصی

.انجام مفاد موضوع فعالیت شرکت در صورت لزوم با کسب اجازه از مجمع صنفی یا اتحادیه مربوطه 5

 امکان پذیر است.

.سرمایه گذاری در جهت اکتشاف و بهره برداری معادن و فرآوری مواد6  

ات و واردات مرتبط با موضوع شرکت.انجام کلیه امور بازرگانی اعم از صادر7  
 

 مشخصات سهامداران -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 54.37 163.124.304 شرکت تکادو 

 21.1 63.296.917 شرکت معدنجو 

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمایندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت تکادو رئیس هیئت مدیره ناصر هاشمی طاهری

 شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبس نایب رئیس هیئت مدیره غالمرضا شاهرخی

 شرکت فرآوری زغال سنگ پروده طبسعضو هیئت مدیره و  مجيد حيدرآبادی پور
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 مدیرعامل

 شرکت معدنجو عضو هیئت مدیره جواد رستم زاده

مد یزدانی احمد حا

 آبادی
 شرکت معادن منگنز ایران عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس هیئت مدیره  ناصر هاشمی طاهری

 نایب رئیس هیئت مدیره  غالمرضا شاهرخی

 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل مجید حیدرآبادی پور

 عضو هیئت مدیره جواد رستم زاده

  عضو هیئت مدیره   حامد یزدانی احمد آبادی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل  031-36682084 

 takafar@yahoo.com 

کترونیکی واحد بازاریابی شماره تماس و آدرس پست ال

 و فروش:
031-26682084 

takafar@yahoo.com 

اره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت شم

 مدیره :
031-36681001 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 اصفهان اصفهان ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

شیخ صدوق جنوبی ، 

14کوچه   
70 8168713953 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(
 پست الکترونیکی شماره فکس

031-36682084 031-36680835 takafar@yahoo.com 

  وب سایت

فعالیت شرکت 

 تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 زرند کرمان ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 شهر کوهنبان
معدن زغال سنگ چشمه 

 پودنه
- 

شماره تلفن )کد شهر ذکر 

 شود(
 پست الکترونیکی شماره فکس

034-33448928 034-33448928 - 

  وب سایت

 

 

 تاریخچه فعالیت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   
اصفهان به ی در اداره ثبت شرکت ها 17/09/1392مورخ   21472شرکت احداث معدن تکافر سپاهان )سهامی خاص( طی شماره 

گروه شرکت  ییعام( است و شرکت نها یو )سهامشرکت تکاد یفرع یجزء شرکتها این شرکتثبت رسیده است. در حال حاضر، 

باشد. مرکز اصلی شرکت اصفهان و معدن شرکت در شهرستان کوهبنان منطقه چشمه  یم سپاهان اءیو معادن اح عیمجتمع صنا

 پودنه واقع در استان کرمان می باشد.
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 معرفی کاال

 نام کاال -8

 التین فارسی

 بیتومینه کک شو زغال سنگ

 Coke bituminous coal 

 شرکت احداث معدن تکافر سپاهان نام تولید کننده کاال:

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

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

 1 واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کیفی -9

اندارد یا گواهی کیفیتهای موجود در استپارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 

 
 

یا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 

 

 پروانه بهره برداری

 

 سال 25 وزارت صمت

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت 

 مربوطه

 دنقانون معا

 

 

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

سال گذشته سه دو سال گذشته سال گذشته شرح  

000150. ظرفیت اسمی)تن(  150.000 150.000 
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 تعیین قیمت پایه پس از پذیرش کاال در بورس  نحوه -11

     براساس مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ایران                             

 

 

 96.723 92.176 111.832 میزان تولید خالص )تن(

ی فنی، قانونی و حقوقی موثر بر میزان هاتیمحدود

 تولید کاال

شامل نرخ گذاری براساس نرخ شمش فوالد خوزستان و نیز آنالیز 

 زغال سنگ تولیدی در بازار داخلی می باشد
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 پذیرش در بورس 

 

 کاال در بورسفرآیند پذیرش  -12

شماره و تاریخ درخواست 

 پذیرش

29/01/1401 – 

1025/1401  

تدبیر نقش جهانآرمان  نام مشاور پذیرش  

تاریخ تایید توسط هیئت 

 پذیرش

تاریخ تایید توسط کمیته  

 عرضه

15/04/1401  

 - شرایط پذیرش

%100 درصد تعهد عرضه کاال  120.000 میزان تعهد عرضه کاال 

حداقل خرید جهت کشف 

 نرخ

10%  خطای مجاز تحویل 

 

5%  

 - هزینه انبار داری

 تناوب عرضه

 

رسای ماهانه داخلی و بین المللیرینگ    
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 تأیيدیه

 تأیيدیه شرکت مشاور پذیرش -13

مغایرتی  گونهچیهو  مندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال، بررسی شده

 در اطالعات ارائه شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.

 

 بير نقش جهانکارگزاری آرمان تد نام شرکت مشاور پذیرش:

 31پالك –م کوچه ساعی دو-باالتر از پارك ساعی–خیابان ولیعصر  –تهران آدرس و تلفن شرکت مشاور پذیرش: 

 کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان –

 021-86080513تلفن:   
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