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الف :متقاضی حقوقی
 -1معرفی عرضه کننده
 -1-1تاریخچه :شرکت صنايع مس شهید باهنر در نزديکی بزرگترين معادن مس خاورمیانه و در
دوازده کیلومتری شهر کرمان قرار گرفته است .اين شرکت که در نیمه دوم سال  13۷0راه اندازی
شده ،بزرگترين مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشور با صنايع تولیدی به شمار
میرود .اين شرکت گسترده ترين محصوالت مسی و آلیاژهای آنرا به صورت ورق (شامل کويل ،تسمه
و فويل) ،لوله (به صورت شاخه ،کويل و پن کیک) و مقاطع (شامل سه گوش ،چهار گوش ،شش گوش
و میلگرد توپر و توخالی) تولید میکند .شرکت صنايع مس شهید باهنر يک شرکت پويا بوده که با
تبادل تجارب و همکاری با ساير شرکتها ،محصوالت خود را مطابق استانداردهای روز دنیا عرضه
میکند .اين شرکت با استفاده از نیروی انسانی ماهر و ماشین االت پیشرفته بهترين خدمات را به
مشتريان رو به گسترش خود ارائه می نمايد.
 -1-2موضوع فعاليت (مطابق مفاد اساسنامه شرکت)  :موضوع شرکت اکتشاف ،استخراج و
بهره برداری از معادن مس ايران و تولید محصوالت پر عیار شده سنگ مس و فلز مس و تصفیه آن و
محصوالت فرعی و وابسته مس وتوزيع و فروش محصوالت مزبور و انجام هر گونه عملیات تولیدی و
معامالت بازرگانی مربوط به امور مذکورمیباشد.
 -1-3مشخصات سهامداران یا شرکاء دارای باالی  %10سهام (سرمایه) :
در حال حاضر سرمايه ثبت شده شرکت به شناسه ملی  101009414۷3مبلغ  1.125.000میلیون ريال
می باشد .ترکیب سهامداران باالی  10درصد شرکت به شرح جدول زير است.
رديف
1

نام سهامدار
شرکت سرمايهگذاری صدر تأمین
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۷۷/61
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 -1-4مرکز اصلی و شعب شرکت
نشانی اقامتگاه قانونی (دفتر مرکزی)
استان :تهران شهر :تهران خیابان :گاندی جنوبی
 ،کدپستی151۷655911 :
کوچه :پالیزوانی  ،پالک19 :
تلفن (به همراه کد شهر) 02182166163 :دورنگار02182166153 :
نشانی کارخانه :
استان :کرمان ،شهر :کرمان ،جزئیات آدرس :کیلومتر  12بزرگراه آيت اهلل هاشمی رفسنجانی
کدپستی۷613836183 :
(کرمان-باغین)
دورنگار0343122۷999:
تلفن (به همراه کد شهر)0343122۷999 :

 -1-5مدیران
اطالعات مربوط به اعضای هیئت مديره ،مدير عامل و صاحبان امضای مجاز شرکت به شرح زير می
باشد:
رديف

نام

سمت

کد ملی

شماره تلفن همراه

1

عباس حسنی
کبوترخانی

رئیس هئیت
مديره

30511
56841

09121581668

2

مجید ضیايی

مديرعامل و
نائب رئیس
هئیت مديره

3

علی ندرلو

نشانی
(محل
سکونت)

تهران

کد پستی

151۷65
5911

نمونه
امضا

حدود اختیارات
 اسناد تعهدآور
 اسناد عادی
 اسناد تعهدآور
 اسناد عادی

1218۷
89425

09121581668

تهران

151۷65
5911

عضو هئیت
مديره

58994
05۷16

09121581668

تهران

151۷65
5911

 اسناد تعهدآور
 اسناد عادی

4

محمد جواد
مقصودی

عضو هئیت
مديره

29915
54126

09121581668

تهران

151۷65
5911

 اسناد تعهدآور
 اسناد عادی

5

علیرضا علینقلی
پور

عضو هئیت
مديره

29914
23021

09125382۷88

تهران

151۷65
5911
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 اسناد تعهدآور
 اسناد عادی
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 -2اطالعات کاالی مورد پذیرش
 -2-1اطالعات کاال
مقاطع برنجی (اسلب و بیلت)

نام کاال

صنايع برق و الکترونیک ،صنايع برودتی -حرارتی،

کاربرد و مصرف

نام و مشخصات کاال

صنايع نفت و گاز
 ۷4032100و ۷4031900

کد تعرفه گمرکی کاال

فله

نوع بسته بندی

 8400تن

مقدار کاال (واحد اندازه گیری)

حراج حضوری

روش عرضه (يکجا  ،حراج
حضوری)

 -2-2اطالعات انبار کاال
نام انبار

کارخانه صنايع مس شهید باهنر

آدرس انبار

کیلومتر  12بزرگراه آيت اهلل هاشمی رفسنجانی (کرمان-باغین)

کد پستی انبار

۷613836183

ظرفیت

 10000تن

امکانات

جرثقیل ،لیفت تراک ،باسکول و تمام امکانات مورد نیاز انبار

وضعیت مالکیت انبار

درمالکیت شرکت

هزينه انبارداری(در زمان
پذيرش)

ندارد
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 -2-3استاندارد کاال
نام استاندارد

فاقد استاندارد ملی مطابق با آنالیز پیوست

شماره استاندارد ملی
بلی

استاندارد اجباری است؟

خیر

مرجع صادر کننده استاندارد
بلی

آيا تولیدکننده محصول ،استاندارد

خیر

مذکور را اخذ نموده است؟

 -3پذيرش در بورس
تاريخ ارائه مدارک

1400/06/22

تاريخ پذيرش

1400/0۷/2۷
315

شماره جلسه کمیته عرضه

1400/0۷/2۷

تاريخ درج امیدنامه

کارگزاری صبا تامین

مشاور پذيرش

بر اساس قیمت های جهانی

نحوة تعیین قیمت پايه پس از پذيرش کاال
در بورس

 5%آخرين محموله قابل تحويل

خطای مجاز تحويل
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