
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ري شركت سرماهي  آتيه دماوندگذا

 

 

 گزارش خالصه وضعیت

کارخانجات صنعتی مالیرشرکت    
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 تاریخچه فعالیت شرکت: -1

 کلیات  -1-1

شماره  باو گردید تأسیس  20/4/1362شرکت کارخانجات صنعتی مالیر )سهامی عام( در تاریخ 

ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکت 02/05/1362در تاریخ  48602

 است.

 

  :موضوع فعالیت شرکت -2

 :آن عبارت است ازاساسنامه  3موضوع فعالیت اصلی شرکت طبق ماده 

خطوو  آبکواری ایجاد یا خرید کارخانه و کارخانجاتی به منظور تولید و ساخت انواع سیم های فووددی  

هوا  وسیم بکسل و حصارهای توری ساده و خاردار روکش دار و بدون روکوش و همننویا انوواع طنوا 

حوی در ارتبوا  بوا نی و سایر فرآورده های دیگری که بههای کشاورزی و بسته بندی از مواد مصنوعنخ

کردن و بهره برداری از ور دایرمنظهو یا معامله قانونی ب مبادرت به هرگونه فعالیت تولیدات مذکور باشد.

 ماشیا آدت مورد نیاز و تأمیا مواد و سایر تجهیزات که به نحوی به فعالیت های شرکت مربو  باشد.

شرکت در بازارهای داخلی و   فروش و توزیع و انجام خدمات فنی در ارتبا  با کلیه فرآورده های مذکور

یس شرکتهای تجاری دیگری کوه بوه منظوور انجوام خارجی که مستقیما توسط شرکت و یا از طریق تأس

موارد مذکور ضروری باشد مبادرت به هر گونه عملیات و یا معامالت بازرگانی دیگری که بورای انجوام 

 طور مستقیم و یا غیرمستقیم نافع باشد.همقاصد فوق الذکر ب

 

 آدرس و تلفن دفتر مرکزي و محل کارخانه :   -3

 2طبقه -131پالک  –بیا جمالزاده و دکتر غریب  -بلوار کشاورز دفتر مرکزی:

 6571696331کد پستی:  -اول جاده اراک -مالیر کارخانه:

 021-66595403و  021-66595402تلفن: 

 88824738 فکس:
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 پروانه تاسیس و بهره برداري :   -4

شوماره  بوا ؛ وگردیودتأسویس  20/4/1362شرکت کارخانجات صنعتی مالیر )سهامی عام( در تواریخ  

ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده اسوت. در اداره ثبت شرکت 02/05/1362در تاریخ  48602

نوام شورکت کارخانجوات صونعتی هب 1357در سال  70009/29274/31شماره به پروانه بهره برداری 

 . است صادر گردیده مالیر
 

 :سرمایه و صاحبان سهام  -5 

 :سرمايه -الف

میلیون ریال منقسم به شش میلیوون و ههارصود و بیسوت و دو  422 6سرمایه شرکت به مبلغ 

هزار ریالی با نام تماماً پرداخوت شوده موی باشود. ترکیوب سوهامداران در تواریخ هزار سهم یک

 شرح زیر می باشد:هترازنامه ب
 

 :صاحبان سهام -ب
 دارندگان سهام  میزان و درصد مشارکت هریک از آنان در حال حاضر به شرح جدول زیر است.

 درصد سهام (میلیون ریال)مبلغ  تعداد سهام صاحبان سهام ردیف

 28 67 000 679 320 4 679 320 4 بانک صنعت و معدن 1

 36 18 000 993 178 1 993 178 1 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن 2

 87 1 000 000 120 000 120 شرکت سرمایه گذاری عمران سازان 3

 26 1 000 087 81 087 81 شرکت مدیریت سرمایه گذاری بانک ملی ایران 4

 26 1 000 986 80 986 80 شرکت سرمایه گذاری ملی ایران 5

 22 0 000 072 14 072 14 کارگزاری بانک صنعت و معدن 6

 75 9 000 183 626 183 626 سایر سهامداران 7

 %100 6،422،000،000 6،422،000 جمع 
 

 اعضاي هیأت مدیره: -6

 تاریخ انتصاب موظف/غیر سمت نماینده شرکت نام عضو حقیقی ردیف

 21/05/93 غیرموظف هیأت مدیره عضو سرمایه گذاری آتیه دماوندشرکت  محمدعلی جبرئیلآقای  1

 21/05/93 غیرموظف هیأت مدیره ب رئیسنای بانک صنعت و معدن نیک منششمس الدیا آقای  2

 21/05/93 غیر موظف رئیس هیأت مدیره  گروه کارخانجات صنعتی ومعدنیشرکت  حسا وفاییآقای  3

 20/11/94  عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ آتیه الوند اسمعیل گورانآقای  4



4 
 

 نیروي انسانی : -7

نفهر در  49نفر است که  تعهداد  59در پایان دوره مالی مورد گزارش تعداد نیروهای شاغل در شرکت بالغ بر 

 داشت  اند و در مقایس  با سال قبل تغییری نداشت  است.کار ب نفر در دفتر تهران اشتغال  10کارخان  و 
 

 1391سال  1392سال  تعـــــــــداد ردیفدر

 47 48 کارکنان قراردادی 1

 12 11 کارکنان رسمی 2

 59 59 جمــــــــــــــع

  

 : لیست بناهاي احداث شده توسط شرکت در محل کارخانه -8

 لیست بناها

 )متر مربع(مساحت  نام و موقعیت بنا رديف

 576 انبار قطعات  1

 117 های تأسیسات و باغبانیاتاق 2

 39 اتاقک تأسیسات 3

 48 رختکا فوددی 4

 50 دفتر انبار محصودت 5

 39 اتاق فلزی سرپرستی فوددی 6

 16 اتاق فلزی سرپرستی وایرمیل 7

 20 رختکا وایر میل 8

 28 شست و شوی و سرویسسالا اتاق  9

 109 های سالا مصنوعیاتاق 10

 30 پست برق واسطه 11

 80 شوفاژ خانه داری و اتاق مجاور 12

 140 انبار سیمان 13

 85 گاراژها و دفاتر ترانسپورت 14



5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خریداري شده توسط شرکت کارخانجات صنعتی مالیر :لیست ماشین آالت و تجهیزات  -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65 ساختمان تعاونی مصرف 15

 56 اتاق کمپرسورهای مرکزی 16

 77 اتاق تانک گازوئیل 17

 51 های هاه های عمیقاتاقک 18

 8 اتاق باسکول 19

 66 اتاق ژنراتور 20

 77 گلخانه  21

 25 دیوارهینی 22

 ماشین آالتلیست 

 نام سیستم رديف

 20kvسیم کشی هوایی  1

 اضافه کردن دیگ های آ  گرم 2

 برای نخ تا  ها ACساخت تابلو و نصب درایو  3

 L1-3برای طنا  باف  ACساخت تابلو و نصب درایو  4

 برای اکسترودر ACساخت تابلو و نصب درایو  5

 ساخت تابلوی کنترل حرارت دیجیتالی برای اکسترودر 6

 برای کلکتورها و ساخت یک کلکتور جدید ACساخت تابلو ونصب درایو  7

 نصب شمارشگرهای دیجیتالی حافظه دار و کانتر ساعت 8

 ppاضافه کردن تانک مواد  9

 برای نوردها DCو  ACساخت تابلو و نصب درایو  10

 LRمدیفای و بهینه سازی خط عملیات حرارتی  11
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 :ت خریداري شدهو تجهیزاآالت ماشین -10

 توضیحات یا دستگاه نـــام ماشیــن ردیف

 عدد کلید دژنگتور و تابلوی مربوطه 2عدد کلید سکسیونر و  2 تجهیزات پست واسطه 1

2 
سور نعدد کندا 2-عدد الکتروپمپ 4 -های مربوطهو مشعل 400kcal/h 000عدد دیگ  5 هاتجهیزات شوفاژ خانه اداری و کارگاه

 و...

 مترو کم ایتالیایی LRتست استرند بتون  3

 تنی دیجیتالی و تعدادی باسکول مکانیکی 60باسکول  باسکول ها 4

 سیما ایتالیایی دو دستگاه نخ تاب جديد 5

 قطعات متفرقه بخشی از قطعات يدکی ماشین آالت 6

 سهند لیفتراک گازوئیلی 7

  لیفتراک بنزينی 8

 سهند لیفتراک برقی سالن مصنوعی 9

 فراپا جرثقیل سالن شستشو 10

  پیکانوانت  11

  آمبوالنس  12

 LRماشیا آدت سالا مصنوعی و اصالح خط  اصالح سیستم برقی ماشین آالت 13

14 
برج خنک کننده سالن وايرمیل و مخزن 

 زمینی

 ساراول

 Lbs/Hr 3520 -ماشیا سازی اراک ديگ بخار و تأسیسات مربوطه 15

 انگلیسی دو دستگاه کمپرسورهوای فشرده 16

  وان اسید و تانک ذخیره 17

 psi /hr3M 60به  250دو خط  ايستگاه گاز 18
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 آلمان شرقی VEMدیزل  sklژنراتور  ژنراتور 19

 HECKERTآلمان  دستگاه فرز 20

 MAS دريل راديال 21

 ماشیا سازی تبریز دستگاه تراش 22

 شرکت پالیک ماشیا اصفهان دستگاه بسته بندی حرارتی پالستیک 23

  گازکشی داخلی کارخانه 24

  تعويض مشعل ها به گازی و ... 25

 

 

 

 : ساختمان ها -11
 

 نام شناخته شده ساختمان رديف

 ابعاد

 طول توضیحات مشخصه

 )متر(

 عرض

 )متر(

مساحت 

 متر مربع

  سوله 3288.6 30.45 108 سالن پالستیک 1

  سوله 1276.8 30.4 42 سالن وايرمیل 2

 سالن فوالدی 3
 ساختمان Lشکل  سوله 5040 30 90

78 30 - -  

 مصالح بنایی دیوار آجری 79.8 3.8 21 سرويس بهداشتی فوالدی 4

  سوله 445.2 10.60 42 سالن شستشوی اسیدی 5

  سوله 196.5 6.55 30 سالن انبار اسید 6

  اسکلت فلزی 78.6 6.55 12 سالن حوضچه های اسیدی 7

 دیوار آجری مصالح بنایی 90.95 8.5 10.7 ساختمان ديگ بخار 8

 شوفاژخانه مرکزی و پست برق 9
  مصالح بنایی 292 14 18

10 4 -   



8 
 

  مصالح بنایی 77.01 7.55 10.2 ساختمان منبع شوفاژخانه 10

  سوله 933.38 7.8 17.10 شوفاژخانه و سرويس کارگاه 11

 آجری مصالح بنایی 81.37 7.9 10.3 شوفاژخانه دفتر و انبار کانتین 12

 آجری سوله 1002.64 15.1 66.40 سالن کارگاههای فنی 13

14 
و سرويس  ساختمان بنايی

 ترانسپورت
 آجری مصالح بنایی 114.73 7.7 14.9

 آجری مصالح بنایی 56.1 6.80 8.25 اطاق کمپرسور 15

  مصالح بنایی 42.57 6.50 6.55 برج خنک کننده عملیات حرارتی 16

 استخر سرپوشیده و محوطه باز بتنی 100 10 10 برج خنک کننده وايرمیل 17

 آجری مصالح بنایی 30 5 6 برق 2پست شماره  18

 آجری مصالح بنایی 77.55 8.25 9.4 1برقساختمان ترانسپورت و پست  19

  سوله 1620 15 108 انبار مواد اولیه 20

 مصالح بنایی 576 6 96 انبار قطعات 21
از دیوار انبار مواد و سالا پالستیک استفاده 

 شده

 بتا مسلح و بدون سقف دیوار مصالح بنایی 1500 30 50 انبار روباز و بدون سقف 22

 با سقف کاذ  و شناور مصالح بنایی 406 - - ساختمان اداری 23

  - 59.23 5.15 11.5 انتظامات و کارگزينی 24

  - 64.31 5.9 10.9 تعاونی مصرف 25

  - 7.25 2.5 2.8 سرويس بهداشتی انتظامات 26

  - 226.6 12.7 18 کانتین و آشپزخانه 27

 ساختمان مجزا جهت دو حلقه هاه عمیقدو  - 177.38 9.8 18.1 سالن اجتماعات و خانه بهداشت 28

  بتا مسلح  - - منبع آب 29

  مصالح بنایی 32 4 4 ساختمان منبع آب 30

  57/17174متر مربع  جمع کل
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 لیست سوله هاي احداث شده 

 )مترمربع(مساحت   نام و موقعیت بنا رديف

 1 620  سوله و انبار مواد اولیه 1

 1 003  آزمایشگاهسوله و کارگاههای فنی و  2

 177  سوله سالا اجتماعات و اتاق مجاور 3

 76  سوله بخشی از ساختمان اداری 4

 133  هاسوله شوفاژخانه و سرویس کارگاه 5

 83  سوله خنثی سازی اسید 6

 90  سوله دیگ بخار 7

 182،3  جمع

 لیست بتون ریزي و کانال هاي ساخته شده 

 )مترمربع(مساحت  موقعیت بنانام و  رديف

 2,464 بتون ریزی پارکینگ و محوطه ضلع غربی سالا شماره یک )شمالی( فوددی 1

 5,390 بتون ریزی محوطه )انبار وایر راد( 2

 1,006 بتون ریزی زمیا فوتبال 3

 500 های تأسیساتی و برقیکانال 4

 9,360 جمع


