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شرکت بورس کاالی ايران
مديريت پذيرش و بازاريابی
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مقدمه
-1معرفی شرکت :
 -1-1تاريخچه :

در سال  1387شرکت آذر نبش جهت تامين مصارف فوالدی و نورد
ناودانی و نبش با ظرفيت ساالنه  100000تن تاسيس و در سال 1390
بصورت آزمايشی مورد بهره برداری قرار گرفت و از اول سال  1391با
توجه به نياز بازار رسما فعاليت نموده است  .شرکت پس از خريد سهام
شريک خارجی  ،با صد در صد سهامداران ايرانی فعاليت خود را ادامه
داده و با تمام تالش صنعتگران ايرانی هر روز از توانايی های خود جهت
توسعه و استفاده از امکانات برای توليد بيشتر برنامه ريزی نموده است.
 -1-2موضوع فعاليت (مطابق مفاد اساسنامه شرکت) :

موضوع شرکت عبارتست از  :توليد انواع محصوالت صنعتی در زمينه
های صنايع فلزی (احداث ذوب آهن  ،توليد محصوالت فلزی از قبيل تير
آهن – نبشی – ورقهای فوالدی – لوله های فوالدی – انواع پروفيل های
فوالدی و مصنوعات آهنی و فوالدی) – توليد محصوالت صنعتی در زمينه
های صنايع پالستيکی و سلولزی وکانی غير فلزی و زمينه های صنعتی
ديگر  ،انجام فعاليت های بازرگانی و واردات و صادرات و تامين مواد
اوليه مورد نياز صنايع و موضوع شرکت  ،ترخيص کاال از گمرکات کشور ،
واردات و صادرات تجهيزات و ماشين آالت صنعتی  ،احداث تاسيسات و
ساختمانها و ساخت و ساز واحد های صنعتی  ،جذب سرمايه و
سهامداران داخلی و خارجی  ،شرکت در مناقصات و مزايده های دولتی و
خصوصی داخلی و خارجی  ،اخذ نمايندگی از شرکت های خارجی و
داخلی واعطای نمايندگی و ايجاد شعب در کليه شهرستان ها و خارج از
کشور و شرکت در نمايشگاه های بين المللی و داخلی.
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 -1-3سهامداران
در حال حاضر سرمايه ثبت شده شرکت مبلغ  32.050ميليون ريال منقسم به  100سهم عادی می باشد.
آخرين ترکيب سهامداران شرکت به شرح جدول زير است.

تعداد سهام

درصد مالکيت

سهامداران
آقای غالمرضا سروی

35

35%

آقای رحيم نيکوش

15

15%

آقای مجيد پيرمحمدی

4

4%

خانم فاطمه حقيقی خيابانيان اصل

5

5%

10

10%

آقای احسان سروی

3

3%

آقای امين سروی

3

3%

خانم حديث پير محمدی

25

25%

خانم وحيده مقصود پور

 -1-4مرکز اصلی و شعب شرکت
دفتر مرکزی شرکت:
استان آذربايجان شرقی شهر تبريز جاده صوفيان شهرک سرمايه گذاری خارجی پالک  111کدپستی 5189151798
شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)  39-04132466038شماره فكس 04132466072
کارخانه:
استان آذربايجان شرقی شهر تبريز جاده صوفيان شهرک سرمايه گذاری خارجی پالک  111کدپستی 5189151798
شماره تلفن (کد شهر ذکر شود)  39-04132466038شماره فكس 0432466072
پست الكترونيكی شرکت ...........................................................................................
سايت اينترنتی شرکت .................................................................................................
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 -1-5مديران
اطالعات مربوط به اعضای هيئت مديره و مدير عامل شرکت به شرح زير می باشد:
نام و نام خانوادگی

سمت

رحيم نيکوش

به نمايندگی از

سوابق حرفه ای

رئيس هيئت مديره
مدير عامل

غالمرضا سروی

نائب رئيس هيئت مديره

مجيد پير محمدی
خانم وحيده مقصود پور

عضو هيئت مديره

خانم فاطمه حقيقی خيابانيان

عضو هيئت مديره

امين سروی

عضو هيئت مديره
 -4-1-1نحوه ارتباط با مديران شرکت:
شماره تماس و آدرس پست الكترونيكی مديرعامل09141158747 :
شماره تماس و آدرس پست الكترونيكی رئيس هيئت مديره 09141153598 :
شماره تماس و آدرس پست الكترونيكی واحد بازاريابی و فروش09149108447 :

-2معرفی محصول
 -2-1اطالعات محصول
نام و مشخصات محصول
کاربرد و کانون های مصرف

نبشی
ساختمان-توليدات صنعتی

عوارض واردات کاال

عدم واردات

شماره تعرفه واردات کاال

عدم واردات

عوارض صادارت کاال

عدم صادرات

شماره تعرفه صادرات کاال

عدم صادرات
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 -2-2اطالعات خط توليد محصول
يک خط
تعداد خطوط توليد
برنامه زمانبندی تعميرات
دورهای و ساالنه و زمانی که
خطوط توليد برای اين موارد
متوقف میباشد

روزانه :بعد از تعطيلی توليد و زمان استراحت عصرانه خط
ساالنه :در تير يا مرداد ماه به مدت  10روز

 -2-3ظرفيت توليد ( اسمی و حقيقی )
نام محصول

ظرفيت اسمی توليد

ظرفيت حقيقی توليد

نسبت توليد واقعی به ظرفيت اسمی

نبشی

 80000تن

4750

6%

 -2-4اطالعات انبار
نام انبار

آذر نبش تبريز

آدرس انبار

تبريز – جاده صوفيان – شهرک سرمايه گذاری خارجی –خ آسيا-پالک111

ظرفيت

 5000تن

امکانات

جرثقيل هوايی و سالن سر پوشيده

وضعيت مالکيت انبارها

در مالکيت آذر نبش

 -2-5استاندارد کاال  :استاندارد -13968-1
نوع استاندارد  :اجباری  -استاندارد ملی ايران
مرجع صادر کننده استاندارد  :سازمان ملی استاندارد ايران
 -2-6نحوة تعيين قيمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس :
بر اساس قيمت های جهانی و هزينه تمام شده توليد
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*اين قسمت از اميد نامه پس از پذيرش کاال توسط بورس تکميل می گردد .
 -3پذيرش در بورس
 -3-1فرآيند پذيرش کاال در بورس
 -3-1-1اقدامات انجام شده
درخواست پذيرش کاالی نبشی ،توليدکننده شرکت آذر نبش تبريز از طريق شرکت امين سهم
در تاريخ  97/09/03به شرکت بورس کاالی ايران ارائه گرديد و در دويست و بيست و سومين
جلسه کميته عرضه بازار اصلی شرکت بورس کاالی ايران مورخ  97/09/28مورد بحث و تبادل
نظر قرار گرفته و پذيرش آن به تصويب رسيد.
 -3-1-2شرايط پذيرش
عرضه کننده متعهد گرديد که شرائط عرضه را به گونه ای فراهم نمايد که حداقل دو بار عرضه
در ماه انجام پذيرد و در صورت وجود تقاضا با نظر بورس نسبت به عرضه اقدام نمايد .
 -3-2عرضة کاالی شرکت در بورس
 -3-2-1مشاور پذيرش  :شرکت امين سهم
 -3-2-2تعهدات عرضه کننده  :عرضه کننده متعهد گرديد به ميزان  %50از کل توليد ساالنه
معادل  2.375تن را در بورس عرضه کند.
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