شرکت بورس انرژی ایران
مدیریت پذیرش و بازاریابی

امیدنامه پذیرش و درج کاالی زغال سنگ بیتومینه حرارتی
شرکت کانی کربن طبس
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معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 -1مشخصات متقاضی پذیرش
نام شرکت

کانی کربن طبس

نوع شخصیت حقوقی

سهامی خاص

شماره ثبت

تاریخ ثبت

محل ثبت

شناسه ملی

1171

1394/05/22

خراسان جنوبی

14005146604

موضوع فعالیت (مطابق
اساسنامه)

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  2اساسنامه ،اکتشاف ،استخراج و بهره برداری از معادن ایران  ،کانه آرایی،
تغلیظ ،تصفیه ،تکلیس و ذوب مواد و سایر فرآورده های معدنی در نقاط مناسب کشور و احداث کارخانجات
مربوط ،تهیه طرح هایی اکتشافی و بهره برداری از معادن ایران ،تجزیه و ترکیب مواد معدنی و ایجاد مراکز
مربوطه ،فروش تولیدات شرکت اعم از خام و تبدیل شده و ملحقات آن به خارج و داخل کشور ،واردکردن ماشین
آالت ،مواد مصرفی و تجهیزات معدنی و صنایع وابسته از خارج از کشور ،انجام کلیه امور بازرگانی و صادرات و
واردات کلیه عملیاتی که به طور مستقیم و غیر مستقیم با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

 -2مشخصات سهامداران
(اسامی سهامداران دارای بیش از  10درصد سهام شرکت ذکر شود)
ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

درصد مالکیت

1

شرکت باما (سهامی عام)

274.662.286

% 68

 -3اعضاء هيئت مدیره
نام و نام خانوادگی

سمت

به نمایندگی از

حسن اسالمی قانع

رییس هیات مدیره

شرکت باما (سهامی عام)

سید فرهنگ حسینی

نایب رییس هیات مدیره

شرکت ذوب روی اصفهان (سهامی عام)

رضا حویزاوی

عضو هیات مدیره

شرکت سرمایه گذاری گلومینکو قشم

همت سالمی

عضو هیات مدیره

شرکت تولیدی و صنعتی شاهین روی سپاهان

اسماعیل حاجیان نژاد

عضوهیات مدیره و
مدیرعامل

شرکت کوشش آذین قشم
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 -4اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت
نام و نام خانوادگی

سمت

حسن اسالمی قانع

رییس هیات مدیره

سید فرهنگ حسینی

نایب رییس هیات مدیره

رضا حویزاوی

عضو هیات مدیره

همت سالمی

عضو هیات مدیره

اسماعیل حاجیان نژاد

عضو هیات مدیره ومدیر عامل

 -5نحوه ارتباط با مدیران شرکت
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مدیرعامل:
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی واحد بازاریابی و فروش:
شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی رئیس هیئت مدیره :
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s.hajiyan1365@gmail.com
40226678-021
cfo@kctmine.com
40227846-021
eslami@bamaco.ir
40228458-021

 -6آدرس

قانونی(دفتر مرکزی)

کشور

استان

شهر

ایران

تهران

تهران

خیابان /کوچه

پالك

کد پستی

گلفام

10

1915674771

شماره تلفن (کد شهر ذکر
شود)

شماره فکس

پست الکترونیکی

021-40226678

021-26231375

info@kctmine.com

www.kct mi ne.com

وب سایت

استان

شهر

کشور

خراسان جنوبی

طبس خیابان شهید نواب
صفوی

خیابان /کوچه

پالك

کد پستی

کوچه شهید منتظری

8

9791613731

شماره تلفن (کد شهر ذکر
شود)

شماره فکس

پست الکترونیکی

056-32832853

056-32832853

info@kctmine.com

ایران
فعالیت شرکت تولیدکننده
کاال

وب سایت

www.kct mi ne.com

 -7تاریخچه فعاليت شرکت
شرح مختصری از سابقه فعالیت شرکت

شرکت کانی کربن طبس (سهامی خاص) به شناسه ملی  14005146604در تاریخ  22/05/1394به صورت شرکت سهامی خاص
تاسیس شد و به شماره  1171در اداره ثبت شرکت ها و موسسات تجاری طبس به ثبت رسید و متعاقبا از تاریخ 05/02/1395
شروع به بهره برداری از معدن نموده است .مرکز اصلی شرکت خراسان جنوبی و محل فعالیت اصلی آن در شهر طبس و محل
معدن واقع در کیلومتر  67جاده طبس به یزد است  .ظرفیت اسمی تولید و استخراج زغال سنگ حرارتی طبق پروانه بهره برداری
به میزان  190،000تن در سال است ،همچنین پروانه بهره برداری کارخانه کنسانتره زغال سنگ در سال 1399به ظرفیت
 100،000تن اخذ گردیده است.
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معرفی کاال
 -8نام کاال
زغال سنگ

التین :
Coal

نام تولید کننده کاال:

شرکت کانی کربن طبس

فارسی:

نوع واحد و سوخت مصرفی (فقط برای کاالی برق) :
بازده (راندمان) تولید (فقط برای کاالی برق) :
تعداد خطوط /واحدهای تولیدی:

 -9مشخصات کيفی کاال
مشخصات کیفی بر اساس پارامترهای موجود در استاندارد یا گواهی کیفیت
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گواهی کیفیت یا استاندارد مرتبط با کاال

مرجع صدور

آنالیز محصول
الزم به ذکر است که این کاال فاقد استاندارد اجباری و ملی
بوده وکیفیت آن توسط آزماشیگاه تولیدکننده اظهار می شود

آزمایشگاه تولید کننده

دوره اعتبار
تا پایان دوره تحویل محموله

قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه

 -10سابقه توليد در  3سال گذشته
شرح

سال گذشته

دو سال گذشته

سه سال گذشته

ظرفیت اسمی

190.000

190.000

190.000

میزان تولید خالص

184.562

172.500

176.004

محدودیتهای فنی ،قانونی و حقوقی موثر بر میزان تولید کاال

7

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

براساس مکانيزم عرضه و تقاضا در بورس انرژی ایران
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پذیرش در بورس

 -12فرآیند پذیرش کاال در بورس
شماره و تاریخ درخواست
پذیرش

/400/315ط –
1400/12/22

نام مشاور پذیرش

کارگزاری مدبر آسیا

تاریخ تایید توسط هیئت
پذیرش

تاریخ تایید توسط کمیته
عرضه

1400/01/16

شرایط پذیرش

-

درصد تعهد عرضه کاال

%100

حداقل خرید جهت کشف
نرخ

%10

هزینه انبار داری
تناوب عرضه

9

میزان تعهد عرضه کاال
خطای مجاز تحویل

 184.562تن
%5

ماهانه

سایر

رینگ داخلی و بین المللی

تأیيدیه
 -13تأیيدیه شرکت مشاور پذیرش
مندرجات این فرم از جنبه مطابقت با مستندات فنی ارائه شده و استانداردهای کاال ،بررسی شده و
هیچگونه مغایرتی در اطالعات ارائه شده در این فرم و مستندات فوق مالحظه نشده است.
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