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 مشخصات متقاضی پذیرش -1

كاوه   سدیمكربنات   نام شرکت   
خاصسهامی   نوع شخصیت حقوقی   

 شناسه ملی  محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

253567 05 /06/1384  10102939838 تهران  

مطابق موضوع فعالیت )

 اساسنامه(

 
توليد و توزيع كربنات سديم سنگين و سبك و انواع فرآوري شيميايي و توليد مواد معدني و كليه  

ت و واردات  ص حقيقي و حقوقي و صادراتوليدات مجاز و عقد قرارداد با اسخا  

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

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

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

1 
 آقاي ابراهيم عسگريان دماوندي

سهم   38880سهم با نام و  1920

 بي نام
17% 

2 
 انديآقاي محمدرضا عسگريان دم

سهم   33550سهم با نام و  2450

 بي نام
15 % 

3 
 آقاي مسعود عسگريان دماوندي

سهم   30790سهم با نام و  2810

 بي نام
14% 

4  
 آقاي محمود عسگريان دماوندي

سهم   36310سهم با نام و  2090

 بي نام
16% 

5  
 خانم صديقه مشهدي حسين حداد

سهم   30800سهم با نام و  2800

 بي نام
14 % 
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 اعضاء هیئت مدیره -3

 به نمايندگی از سمت نام و نام خانوادگی 

 - رئيس هيئت مديره عسگريان دماوندي مسعودآقاي 
آقاي محمدرضا عسگريان 

 دماندي
 نايب رئيس هيئت مديره

- 

 - عضو هيئت مديره خانم فرزانه اقشارخواه
 - عضو هيئت مديره حميدرضا سرشادآقاي 
 - عضو هيئت مديره لحامد مرام قرطاوآقاي 

 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شركت -4

 سمت نام و نام خانوادگی 

 رئيس هيئت مديره آقاي مسعود عسگريان دماوندي

 نايب رئيس هيئت مديره آقاي محمدرضا عسگريان دماندي

 عضو هيئت مديره خانم فرزانه اقشارخواه

 عضو هيئت مديره حميدرضا سرشادآقاي 

 عضو هيئت مديره د مرام قرطاولآقاي حام

 
 
 

 نحوه ارتباط با مدیران شركت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی مديرعامل  
07138720492 

Carbonatesodiomkaveh@yahoo.com 

کترونیکی واحد بازاريابی و فروش: شماره تماس و آدرس پست ال  
021-84404 

  b-nikkhah@kavehglass.com 

ترونیکی رئیس هیئت مديره : شماره تماس و آدرس پست الک  
02184400-                                                                   

masoud @kavehglass.com 
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 آدرس -6

 قانونی)دفتر مرکزی(

 شهر استان  کشور

 تهران تهران ايران 

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

 1969743434 57 ولیعصر

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

84400-021  22198001-021  info@kavehglass.com 

وب سايت     www.kavehglass.com 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان  کشور

 فیروزآباد فارس ايران  

یکد پست پالك خیابان/ کوچه  

فیروزآباد به جم  جاده  30کیلومتر   1212 1113831747  

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

07138720492 09107008572 carbonatesodiomkaveh@yahoo.com 

وب سايت     www.kavehglass.com 

 
 

 تاریخچه فعالیت شركت -7

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

 

به بهره برداري رسید. تولیدات این واحد كربنات سدیم سنگین و سبك  1397كاوه در تاریخ بهمن سال  كارخانه كربنات سدیم

تن افزایش می یابد . عالوه بر محصول ذكر شده از  3000روز كه در سال آینده به رتن د800 ،جوش شیرین به ظرفیت 

 می باشد. سالتن در   4000استخراجات این كارخانه میعانات گازي میباشد كه ظرفیت تولید 

 نه كربنات سدیم كاوه در استان فارس شهرستان فیروزآباد واقع شده است.كارخا

 معرفی کاال

 نام كاال  -8

 التین فارسی 
 Condensate ميعانات گازي 

 كربنات سدیم كاوه نام تولید کننده کاال: 

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

 - ق( : ی برفقط برای کاالد )تولی( بازده )راندمان

 - واحدهای تولیدی:خطوط/ تعداد 
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 كاال مشخصات كیفی -9

های موجود در استاندارد يا گواهی کیفیت  پارامترمشخصات کیفی بر اساس   

 

 
 

 

 

با کاال  يا استاندارد مرتبطت گواهی کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
  ارت صنعت معدن تجارتوز 26/12/1398مورخ  95479به شماره  پروانه بهره برداري

 قوانین و مقررات حاکم بر تولید کاال در صنعت مربوطه 
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  تعیین قیمت پایه پس از پذیرش كاال در بورس نحوه -11

فراشبند -طبق قیمت میعانات بندر طاهری   

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته  سال شرح گذشته  سالدو    سه سال گذشته  

 - - - ظرفیت اسمی 

 - - - میزان تولید خالص

کاالی موثر بر میزان تولید ی فنی، قانونی و حقوقهاتيمحدود   
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 پذيرش در بورس 

 

 سفرآیند پذیرش كاال در بور -12

25/01/99 شماره و تاريخ درخواست پذيرش  مشاور پذيرشنام    کارگزاری امین سهم 

توسط کمیته عرضهتاريخ تايید  - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  21/2/99  

و عرضه  هامید نامسازمان بورس و اوراق بهادار، انتشار  99/ 03/ 20مورخ   121/ 113573طبق نامه شماره    شرايط پذيرش 

 بالمانع اعالم گردید. کاالی مزبور

 

تولید ساالنه  %100 درصد تعهد عرضه کاال تن 4000 میزان تعهد عرضه کاال   

خحداقل خريد جهت کشف نر حداقل عرضه، 10%   

 

 خطای مجاز تحويل 
 

آخرین محموله قابل تحویل 5%  

 

 در اطالعیه عرضه هزينه انبار داری

 

 تناوب عرضه  
 

  ساير ماهیانه
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یيدیهأت  

 مشاور پذیرششركت  تأییدیه -13
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