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 کنندهعرضهمعرفی  -1

 :تاريخچه -1-1

به صورت شرکت سهامی خاص تاسيس و در تاريخ  10102384652شرکت بهمن موتور به شناسه ملی 

مالکيت صنعتی تهران به ثبت رسيده است. در حال در اداره ثبت شرکتها و  196603طی شماره  1/10/1381

حاضر ،شرکت بهمن موتور يکی از شرکتهای فرعی شرکت گروه بهمن هست. نشانی مرکز اصلی شرکت در تهران 

،طبقه همکف  279،شهر تهران ،ايران خودرو ، خيابان خاکی ،بزرگراه امير سر لشگر شهيد حسين لشگری ،پالک 

جاده قديم  16متری فتح )کيلومتر  65ان ،اسماعيل آباد کوچه کانال آب بزرگراه و محل کارخانه آن در تهر

 ،طبقه همکف واقع است. 810کرج(،پالک 

  :شرکت( اساسنامه مفاد مطابق) موضوع فعاليت -1-2

 مونتاژ، توليد و ساخت انواع خودرو سبک سنگين و موتور و اجزاء و قطعات و لوازم يدکی آنها.

 جات در هر محل به منظور توليد قطعات برای صنايع خودرو سازی و غير آن.تاسيس و اداره کارخان

 واردات و صادرات انواع کاالها. ،انجام فعاليت های بازرگانی داخلی

داخلی و خارجی و خريد و سرمايه گذاری هر نوع شرکت و اقدام هر گونه مشارکت با اشخاص حقيقی و حقوقی 

 فروش سهام ساير شرکتها و موسسات .

 انجام مشاوره در زمينه امور صنعتی و مديريتی اعم از داخلی و خارجی.

 عقد قرارداد با کليه وزارتخانه و موسسات و ارگانهای دولتی و خصو.صی اعم از داخلی و خارجی .

 اخذ وام و تسهيالت و اعتبار از کليه بانکهای داخلی و خارجی و موسسات مالی و اعتباری .

 زايدات و نمايشگاههای داخلی و خارجی دولتی و غير دولتی .شرکت در مناقصات و م

 اخذ نمايندگی و شرکتهای داخلی و خارجی و اعطای آن به شاخص حقيقی و حقوقی داخلی .

صی و صندوق های پس انداز و بيمه خصوصی بانک خصو شرکت در ايجاد موسسات مالی و اعتباری غير بانکی،

 ت با رعايت مقررات مربوطه.جهت گسترش و توسعه فعاليتهای شرک

                            : % سهام )سرمايه(10 االیيا شرکاء دارای ب سهامدارانمشخصات  -1-3

ريال می  23.200.000.000.000مبلغ  10102384652 به شناسه ملیدر حال حاضر سرمايه ثبت شده شرکت 

 شرکت به شرح جدول زير است. درصد 10باالی  باشد. ترکيب سهامداران

   

 درصد مالکيت نام سهامدار رديف

 %99 سهامی عام_گروه بهمن  1
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مرکز اصلی و شعب شرکت -1-4  

 :نشانی اقامتگاه قانونی )دفتر مرکزی(

 لشگریخيابان: . تهران          شهر:  تهران         استان: 

 1399939711، کدپستی: 279پالک: ،  جاده مخصوص  13کيومتر کوچه: 

   48097357. دورنگار:021480818502تلفن )به همراه کد شهر(: 

 : نشانی کارخانه

 )فتح(جاده قديم  16کيلومتر  جزئيات آدرس: تهران        شهر:   تهران استان: 

 13871-43495کدپستی:  810پالک: 

 02166282906 دورنگار:  02166282904تلفن )به همراه کد شهر(:

 مديران -1-5

 باشد: شرکت به شرح زير می و صاحبان امضای مجاز مدير عاملعات مربوط به اعضای هيئت مديره، اطال

 

 کد ملی سمت نام رديف
شماره تلفن 

 همراه

نشانی )محل 

 سکونت(
 حدود اختيارات کد پستی

1 

مدير  محمد ضرابيان

 عامل

 16کيلومتر  09123809739 0054581044

جاده قديم 

 )فتح(

 اسناد تعهدآور □ 1399939711

 اسناد عادی □

2 

علی پور ابراهيم 

 آبادی

رئيس 

هئيت 

 مديره

 16کيلومتر  09121008496 1284726592

جاده قديم 

 )فتح(

 اسناد تعهدآور □ 1399939711

 اسناد عادی □

3 

نائب  آرمان موسوی

 رئيس 

 16کيلومتر  09125495927 0040787168

جاده قديم 

 )فتح(

 اسناد تعهدآور □ 1399939711

 اسناد عادی □

4 

عيسی حسين 

 پناه

عضو 

 هئيت 

 16کيلومتر  09121786488 1880873745

جاده قديم 

 )فتح(

 اسناد تعهدآور □ 1399939711

 اسناد عادی □

5 

عضو  رضا اروجلو

 هئيت

 16کيلومتر  09121240657 0051296861

جاده قديم 

 )فتح(

 اسناد تعهدآور □ 1399939711

 اسناد عادی □
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 :مورد پذيرشی کاال اطالعات -2

 اطالعات کاال -2-1

 خودرو کارا کاالنام 

 باری سبک مصرف و کاربرد

 98870445  کاالکد تعرفه گمرکی 

 - نوع بسته بندی

 )بر اساس اطالعات توليدکننده( توليد کاالاطالعات خط  -2-2

 3 تعداد خطوط توليد

بندی تعميرات  برنامه زمان

 وليدتمنجر به توقف ای  دوره

در خارج از زمانهای توليد به طور مثال در شیيفت   pmکليه فعاليتهای 

هیای زمیانبر دارنید در     pmانجام می گردد. فعاليتهای کیه نيیاز بیه     3

تعطيالت تابستانی و در تعطيالت سال نو انجام می پذيرد،لذا هيچکیدام  

 .متوقف نمی گردد pmاز خطوط توليد برای برنامه 

 .باشند به استثنای کاالهايی که دارای خط توليد نمی

 ، )بر اساس اطالعات توليدکننده(سال جاریظرفيت توليد  -2-3

 :ميليون ريال اندازه گيری

 نسبت توليد واقعی به ظرفيت اسمی توليد واقعی ظرفيت اسمی

25000 15000 60% 

 کننده()بر اساس اطالعات عرضه اطالعات انبار -2-4

 ) اداره تحويل(شرکت بهمن موتور انبار محصول نام انبار

 جاده قديم کرج،اداره تحويل 16کيلومتر  انبارآدرس 

 1387143495 کدپستی انبار

 دستگاه خودرو  500پانصد  ظرفيت

 کارواش امکانات

 تحت مالکيت شرکت بهمن موتور وضعيت مالکيت انبار

 هزينه انبار داری خاصی ندارد. )در زمان پذيرش( هزينه انبارداری
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 اال استاندارد ک -2-5

موتوری و تريلرها و  خودرو و تاييد نوع وسايل نقليه  استانداردنام 

 سيستم ها، قطعات و واحدهای فنی مجزای آن 

 6924 شماره استاندارد ملی

 خير             بلی        استاندارد اجباری است؟

 استاندارد سازمان ملی مرجع صادرکننده استاندارد

آيا توليدکننده محصول، استاندارد 

 مذکور را اخذ نموده است؟

 خير        بلی           

 

 

 پذيرش در بورس -3

 26/12/1400 تاريخ ارائه مدارک 

 24/01/1401  تاريخ پذيرش

 141 شماره جلسه هيأت پذيرش 

 07/02/1401 تاريخ درج اميدنامه 

 کارگزاری آپادانا  مشاور پذيرش 

بر اساس دستورالعمل سازمان  نحوة تعيين قيمت پايه پس از پذيرش کاال در بورس

 حمايت و بهای تمام شده 

% از توليد ساليانه يا  50حداقل  / فروش داخلیفروش/ کل حداقل درصد عرضه از توليد

 دستگاه  7.500

 % آخرين محموله قابل تحويل  5 خطای مجاز تحويل

 


