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 بنزول خامکاالی ی پذيرش و درج کاال امیدنامه
 شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان
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 معرفی شرکت متقاضی پذیرش کاال
 

 پذیرش مشخصات متقاضی -1

 سهامي عام نوع شخصیت حقوقي شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان نام شرکت

 شناسه ملي محل ثبت تاريخ ثبت شماره ثبت

23252 28/6/1353  11261461122 اصفهان 

مطابق موضوع فعالیت )

(اساسنامه  

 

مقاطع  ام عملیات ذوب و ریخته گری و نورد فلزات آهنی و فوالدهای آلیاژی جهت تولید انواعجان -1

 هندسی استاندارد و تولید ورق.

 تهیه و تولید لوازم و مواد و قطعات یدکی مورد نیاز. -2

احداث و بهره برداری ، توسعه ، تعمیر ، نگهداری ، نوسازی و اداره کارخانه ها و تاسیسات و  -3

 تجهیزات مربوطه و صنایع وابسته.

جام کارهای تحقیقاتی و تبلیغاتی در تهیه و تدوین و انتشار نشریات علمی،فنی و تحقیقاتی و ان -4

 رابطه با موضوع شرکت.

 تولید و بازیابی محصوالت فرعی حاصله از مراحل تولید. -5

هر  انجام عملیات بازرگانی از قبیل خرید و فروش کاال و خدمات ،صادرات و واردات ،پیمانکاری و کالً

 آنچه که مربوط به فعالیت شرکت باشد

 

 

 مشخصات سهامداران  -2

د(درصد سهام شرکت ذکر شو 11)اسامي سهامداران دارای بیش از   

 درصد مالکیت تعداد سهام نام سهامدار رديف

 65 4۰416۰317۰136 سازمان تامین اجتماعي 1

کارکنان  وبازنشستگي حمايت صندوق موسسه 2
 فوالد

1۰317۰628۰952 7561 

 

 اعضاء هیئت مدیره -3

نمايندگي ازبه  سمت نام و نام خانوادگي  

حسین ناجی مهندس  شرکت سرمایه گذاری صدر تامین رییس هیئت مدیره 

 شرکت سرمایه گذاری هامون شمال نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مهندس احمد صادقی
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میرمسعود میرحسینی مهندس هیئت مدیره عضو   شرکت سرمایه گذاری صبا تامین 

ههیئت مدیر عضو مهندس منصور یزدی زاده فرآورده های نسوز ایرانشرکت    

محمد یاسر طیب نیا مهندس هیئت مدیره عضو   موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد 

 
 

 اسامی صاحبان امضاء مجاز شرکت -4

 سمت نام و نام خانوادگي

حسین ناجی مهندس  رییس هیئت مدیره 

 نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مهندس احمد صادقی

 

 نحوه ارتباط با مدیران شرکت -5

:شماره تماس و آدرس پست الکترونیکي مديرعامل  03152511150 
sadeghi@esfahansteel.com 

کترونیکي واحد بازاريابي و فروش:شماره تماس و آدرس پست ال  03134240031 
sales@esfahansteel.com 

 05121011551 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکي رئیس هیئت مديره :
hn.naji@gmail.com 

 

 آدرس -4

 قانوني)دفتر مرکزی(

 شهر استان کشور

 اصفهان اصفهان ايران

يکد پست پالك خیابان/ کوچه  

81756-14461 178 بلوار بوستان سعدی  

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

65002267-267 65002266-267  sales@esfahansteel.com 
سايت وب  http://sales.esfahansteel.com 

 فعالیت شرکت تولیدکننده کاال

 شهر استان کشور

 اصفهان اصفهان ايران

   آدرس

 شرکت سهامي ذوب آهن اصفهان -اتوبان ذوب آهن 45کیلومتر 

الکترونیکي پست شماره فکس شماره تلفن   

03152513415 03152511114 info@esfahansteel.com 
سايت وب  http://www.esfahansteel.com 

 
 

http://sales.esfahansteel.com/
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 تاریخچه فعالیت شرکت -1

شرکت سابقه فعالیتشرح مختصری از   

است که با ظرفیت  ایرانساختمانی و ریل در  فوالدکننده  اولین و بزرگترین کارخانه تولید شركت سهامي ذوب آهن اصفهان

 1344آهن اصفهان در سال  کند. کارخانه ذوب ید میمیلیون تن محصول نهایی، انواع مقاطع فوالدی ساختمانی و صنعتی را تول 2.1

میلیون تن در سال افزایش خواهد یافت.  3.4بردای از طرح توازن تولیدات این شرکت به  تاسیس شد. بر طبق برنامه، با بهره

های  شود و در بازار داخل این محصوالت در پروژه صادر می آفریقاییو  آسیایی، اروپاییکشور  23به بیش از محصوالت این شرکت 

 ، سدهای بزرگ و مترو مورد استفاده قرار گرفته است.ای بوشهر نیروگاه هستهتهران،  برج میالدبزرگی همچون 

 

 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B4%DB%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
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 معرفی کاال

 نام کاال  -1

 التین فارسي 
 crude benzol بنزول خام

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان نام تولید کننده کاال: 

 ---- ق( :فقط برای کاالی بر) نوع واحد و سوخت مصرفي

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

 1 تعداد خطوط/ واحدهای تولیدی:

 

 کاال خصات کیفیمش -5

های موجود در استاندارد يا گواهي کیفیت پارامترمشخصات کیفي بر اساس   

 
 

 

 

 
 

يا استاندارد مرتبط با کاالت گواهي کیفی  دوره اعتبار مرجع صدور 
 

 آن کیفیت و بودهن ملی و اجباري استاندارد داراي کاال اين

 شود می تايید و بیان تولیدکننده آزمايشگاه توسط
 

)شرکت  تولیدکننده آزمايشگاه

 سهامی ذوب آهن(

 

 محموله تحويل دوره پايان تا

 

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

اساس نرخ های بازار و شرايط تولیدبر   

 

 

 پذیرش در بورس 

 

 فرآیند پذیرش کاال در بورس -12

8913شماره  3/2/96 شماره و تاريخ درخواست پذيرش مشاور پذيرشنام   آگاهکارگزاری    

17/12/96 تاريخ تايید توسط کمیته عرضه - تاريخ تايید توسط هیئت پذيرش  

سازمان   ها نظارت بر بورسمحترم مديريت به  19/12/1396 مورخ 1627/221مدارك و مستندات طي نامه شماره  شرايط پذيرش
اداره امور بورس ها و بازارها سازمان   25/12/1396مورخ  31422/121بورس و اوراق بهادار ارسال و طي نامه شماره 

.بورس و اوراق بهادار بالمانع بودن انتشار امیدنامه و عرضة کاالی مذکور اعالم شد  

%27 درصد تعهد عرضه کاال تن 1211 میزان تعهد عرضه کاال   

% حداقل عرضه11 حداقل خريد جهت کشف نرخ  خطای مجاز تحويل  
 

% آخرين محموله قابل تحويل5  

 تناوب عرضه 
 

 رينگ داخلي و بین المللي ساير دو ماهه

 

 سال گذشته 3سابقه تولید در  -10

گذشته سال شرح گذشته سالدو    سه سال گذشته 

 6111 4000 4000 ظرفیت اسمي

 3145 2545 4310 میزان تولید خالص

ی فني۰ قانوني و حقوقي موثر بر میزان تولید کاالها تيمحدود  تولید اين فرآورده بستگي به میزان تولید کك دارد. 
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أیيدیهت  

 مشاور پذیرششرکت  تأییدیه -13
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