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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 مشخصات متقاضی پذیرش -1

نام 
 شرکت

 سهامی عام نوع شخصیت حقوقی فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

شماره 
 ثبت

 شناسه ملی محل ثبت تاريخ ثبت

1677

1 
19/09/1379  10260377008 اصفهان 

موضوع 
فعالیت 

مطابق )

اساسنامه
) 

 

 باشد:اساسنامه بشرح زیر می 12فعالیت اصلی شرکت طبق ماده  

 رآوری مواد معدنیتهیه طرحهای اکتشافی، استخراج، تغلیظ و ف 

 ای در ت مشااورهاجرای عملیات اکتشافی، استخراج، تغلیظ و آزمایش مواد معدنی، اخذ و انجام عملیات پیمانكاری و خدما

 .این زمینه

برداری از معادن و فرآوری آنهاگذاری در جهت اکتشاف و بهرهسرمایه. 

 وع شارکت ارتبااط داشاته و در چاارچوا قاوانین کشاور وضهائی که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با مانجام کلیه فعالیت

 .باشدجمهوری اسالمی ایران نافع و مفید می

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

   

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

دارنام سهام رديف  درصد مالکیت تعداد سهام 

 37/56 304.410.849 شرکت تكادو  

 20 108.000.000 شرکت معدنجو 
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 اعضاء هيئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت تكادو رئیس هیئت مدیره ناصر علی بابائی رنانی
 تكادوشرکت سرمایه گذاری آتیه  نایب رئیس هیئت مدیره هادی گلزار

 شرکت معادن منگنز ایران عضو هیئت مدیره محمود شهشهانی پور
 شرکت معدنجو عضو هیئت مدیره محمد مجتهدزاده
 شرکت نگین طبس عضو هیئت مدیره حجت اله دربانی
 - مدیرعامل مجید ظهیری

 
 
 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس هیئت مدیره  یناصر علی بابائی رنان

 ایب رئیس هیئت مدیرهن هادی گلزار

 عضو هیئت مدیره محمود شهشهانی پور

 عضو هیئت مدیره محمد مجتهدزاده

 عضو هیئت مدیره حجت اله دربانی

 مدیرعامل مجید ظهیری

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
60313641100  

m.zahiri63@gmail.com 

ش:کترونیکی واحد بازاريابی و فروشماره تماس و آدرس پست ال  03136412001  

Derakhshande.parvade@gmail.com 

 03136681001 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مديره :

naseralibabaei@icloud.com 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 اصفهان اصفهان ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 -چهارراه آپادانا -خیابان سجاد
 جنب بانک مسکن

161 8165667466 

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

03136411006 03136412001 parvadehtabas@gmail.com 

وب سايت    
http://www.parvadeh.com 

 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 طبس خراسان جنوبی ایران

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

شرکت  -منطقه معدنی پروده
 فرآوری ذغالسنگ پروده طبس

  

97931886334 

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

05632834722 05632828662 parvadehtabas@gmail.com 

وب سايت    http://www.parvadeh.com 

 
 

 تاریخچه فعاليت شرکت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

اندازی شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس در راستای اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی و با هدف ساخت و راه

بصورت  16/7/1379نتره ذغالسنگ با کیفیت مطلوا در تاریخ کارخانه فرآوری ذغالسنگ با تكنولوژی روز و تولید کنسا

صفهان ادر اداره ثبت شرکتها و مالكیت صنعتی  19/9/1379مورخ  16771شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره 

 به شماره 8/5/1384برداری آن در تاریخ آغاز و پروانه بهره 1383برداری از کارخانه در سال به ثبت رسیده است. بهره

ان یزد صادر شده تن کنسانتره ذغالسنگ از سوی اداره صنایع و معادن است 150.000با ظرفیت تولید سالیانه  101/84

بیش از 1399است. میزان تولید این شرکت طی سالهای متوالی به طور مداوم افزایش یافته است بطوریكه در سال 

اوراق بهادار ایران   نیز طی نامه سازمان بورس 29/10/1393خ هزار تن کنسانتره ذغالسنگ تولید نموده است. در تاری240

 به شرکت سهامی عام تبدیل گردیده است.
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 معرفی کاال

 نام کاال  -8

 التین فارسی 
 کنسانتره ذغالسنگ

 

  Coal  concentrate 

 شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس نام تولید کننده کاال: 

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

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

 یک خط واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 

 

 کاال مشخصات کيفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت پارامترمشخصات کیفی بر اساس   
 

 

 
 

 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهی کیفی عتباردوره ا مرجع صدور   
 

 بهره برداریروانه پ

 

 

 صنعت و معدن و تجارتزارت و

 

- 

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه
 

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

راساس مکانیزم عرضه و تقاضا دربورس انرژی ايرانب  

 

 

مائمض  
)در صورت نیاز( 

 سال گذشته 3سابقه توليد در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 220.000 220.000 220.000 ظرفیت اسمی)تن( 

 210.194 227.006 240.181 میزان تولید خالص

کاالید و حقوقی موثر بر میزان تول ی فنی، قانونیهاتيمحدود   - 
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 د.گردیم* این قسمت از امید نامه پس از پذیرش کاال توسط بورس تکمیل 

 پذیرش در بورس 

 

 رآیند پذیرش کاال در بورسف -12

18/11/1400 –ف ط  /1634/400 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام   تدبیر نقش جهانآرمان    

16/01/1401 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه  تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

 - شرايط پذيرش

%100 درصد تعهد عرضه کاال تن 250.000 میزان تعهد عرضه کاال   

%10 حداقل خريد جهت کشف نرخ  
 خطای مجاز تحويل

 
5%  

 - هزينه انبار داری

وب عرضهتنا  
 

داخلی و بین المللیرينگ  ساير ماهانه  
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 تأیيدیه

 مشاور پذیرششرکت  تأیيدیه -13

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

 شده در اين فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.

 

 ری آرمان تدبیرنقش جهانكارگزا نام شركت مشاور پذیرش:

 021-86080513آدرس و تلفن شركت مشاور پذیرش: 

 ارگزاری آرمان تدبیر نقش جهانك-31پالک –كوچه ساعی دوم –باالتر از پارک ساعی –خیابان ولیعصر –تهران 

   

                          

 

 
 
 

 


