
0صفحه 

کننده تخصصی محصوالت صنعتی  توزیع 

شرکت سی بی ران



بخش اول 
گروه بوتان



2صفحه

شرکت بوتان از دیروز تا امروز

آقای محمود خلیلی 
انبنیانگذار شرکت بوت

آقای محسن خلیلی 
پدر صنعت ایران

آقای شاهین خلیلی 
ریاست هیات مدیره بوتان



3صفحه 

1397/2018:
رکت تشکیل گروه شرکت های ابزارسرا با محوریت ابزارسرا و دو ش

اال و  سی بی ران و کاال و خدمات مهندسی بوتان به منظور تامین ک
ارائه خدمات تخصصی به جامعه صنعتی کشور

1332/1953:
تان  تاسیس کمپانی بو

لیبوسیله خانواده خلی

1343/1964:
تی تاسیس کمپانی بوتان صنع
جهت تولید لوازم خانگی 

1361/1982:
ی مالکیت کمپانی سی ب

کانادا

1375/1996:
تاسیس ابزارسرا به عنوان  
نماینده انحصاری فروش  
محصوالت بوش در ایران

1378/1999:
ن به  تاسیس شرکت سی بی را

هنوان توزیع کننده قطعات 
صنعتی در ایران

از بوتان تا سی بی ران

1383/2004:
تاسیس شرکت کاال و خدمات

ین  مهندسی بوتان به عنوان تام
ختکننده تحهیزات انتقال سو

1388/2009:
حضور سی بی ران در 

خودروسازی ها با توافق 
وشاستراتژیک با ابزارسرا و ی



4صفحه 

سایر فعالیت ها

صنعت ساختمان

گردش مالی کل 
میلیون  500گروه 

یورو

بانکداری

بخش های کسب و کار بوتان

لجستیک و توزیع

حمل و نقل زمینی و ریلی
دومین شرکت بزرگ حمل و نقل مواد خطرناک

توزیع و ذخیره سازی گاز ال پی جی
بزرگترین شرکت در بخش خصوصی و دومین شرکت بزرگ در کشور

توزیع ابزارآالت صنعتی
بزرگترین شبکه توزیع ابزارآالت و تجهیزات صنعتی در کشور

تامین قطعات صنعتی و تخصصی
ت خطوط تامین کننده کننده تخصصی قطعات مکانیکی انتقال  قدرت، تجهیزا

تولید و اتصاالت ساختمانی

تامین تجهیزات انتقال سوخت
آمونیاک و کرایوژنیک وهمچنین صنایع نفت تأمین کاالهای صنایع گازمایع،

وپتروشیمی

تولید
آبگرمکن و رادیاتور

ازی در سومین تولید کننده بزرک آبگرمکن های دیواری گ
دنیا

سیلندر، مخازن تحت فشار و تانکر
در ایرانLPGتنها توزیع کننده و تولید کننده گاز 

لوازم بهداشتی
بزرگترین تولید کننده لوازم بهداشتی در ایران

CNGتجهیزات 

تولید و ارائه خدمات

توسعه رفاه و مسئولیت های 
اجتماعی

توزیع و حمل و نقل گاز صنعتی
کسب و کار جدید و در حال رشد



5صفحه 

سال سابقه درخشان60بیش از 

تولید اولین اجاق گاز

تولید اولین بخاری گازی

رپایه گذاری اولین خدمات مشتریان سراسری درکشو

یم درکشورراه اندازی اولین مرکز تماس مجهز به سیستم بی س

تولید اولین آبگرمکن گازی ایستاده

تولید اولین سیلندرگاز مایع

گازسوز کردن خودرو برای اولین بار

تولید اولین اجاق پیک نیک

تولید اولین مینی فر

تولید اولین آبگرمکن دیواری

تولید اولین شوفاژ دیواری

تولید اولین مایکروفر

دیواریایجاد اولین آزمایشگاه آکردیته آزمون آبگرمکن های

 ۹۰۰1و ۹۰۰۲اولین تولید کننده لوازم خانگی دارنده ایزو

تولید اولین آبگرمکن دیواری کم فشار

اولین آبگرمکن دارای استاندار کیفیت اروپا

گازی دنیا کسب رتبه سومین تولید کننده آبگرمکن دیواری

ملیدارای جوایز، نشان ها، گواهینامه ها و تندیس های متعدد

 نفر۲۰۰۰کارآفرینی برای بیش از



6صفحه 

ارزش های محوری

ما به یکدیگر احترام می گذاریم و روابط مان را بر اساس اعتماد پایه گذاری می کنیم:  احترام.

:ما افرادی پیشقدم برای همکاری هستیم و تالش و اثربخشی یکدیگر را ارج می نهیم:همکاری.

ما همواره یاد می گیریم، یاد می دهیم و نواوری می کنیم: یادگیری و نوآوری.

مبرد هستیم و نظرات خود را با صراحت مطرح می کنی/ما همواره به دنبال برقراری رابطه برد: بُرد/بُرد.

ی پذیریمما بر مبنای تحلیل اطالعات تصمیم می گیریم و مسئولیت اقدامات خود را م: مسئولیت پذیری.

ما همواره در جهت حفظ و افزایش منافع جوامع مرتبط قدم بر می داریم:حمایت.

سال سابقه درخشان60بیش از 



بخش دوم
گروه ابزارسرا



8صفحه 

شناسنامه گروه ابزارسرا

.استوتانبمهندسیخدماتوکاالورانبیسیابزارسرا،شرکتسهازمتشکلابزارسراگروه•

.داردقرارگروهاینراسدرمادرشرکتعنوانبهابزارسرا•

فرآیندهااین.استابزارسراشرکتعهدهبردیگرشرکتدوپشتیبانیفرآیندهایمسئولیت•

.شوندمیحسابداریوانبارداریبازرگانی،اطالعات،فناوریانسانی،منابعشامل



9صفحه 

یزمینه های تخصص

زمینه تخصصیشرکت

توزیع کننده ابزارآالت و تجهیزات صنعتی و ارائه خدمات پس از فروش مرتبطشرکت ابزار سرا

اختمانیخدمات محصوالت انتقال قدرت، ابزارآالت خطوط تولید و اتصاالت ستامین کننده تجهیزات وسی بی ران

مهندسی صنایع گازمایع، آمونیاک و کرایوژنیکتامین کننده تجهیزات و مشاورهبوتان کاال
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(گروه ابزار سرا در گذر زمان) نقاط عطف گروه ابزار سرا 



11صفحه 

:ها برند/تامین کنندگان
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:عشبکه های توزی

نماینده 260
فروش

خرده 250
فروش

فروشگاه 35
زنجیره ای

نماینده فروش 5
انالین

فروش اینترنتی  
تخصصی

فروش 
فروشگاه
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سرمایه های انسانی

تحصیالت  

11 کارشناسی ارشد

18 مدرک لیسانس

17 فوق دیپلم

20 دیپلم

12 سیکل

78 نهاییجمع

بخش ها
7 مدیریت

10 اداری

10 حسابداری

6 بازاریابی

15 فروش

5 از فروشخدمات پس

3 با مشتریانارتباط

7 زنجیره تامین

7 انبار

6 کامپیوتر

2 منابع انسانی
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دارایی ها

مربعمتر2900ازبیشتجاریواداریمساحتمجموعباتهرانقلبدراداریساختمان2مالکیت

تهرانحومهدرچهاردانگهصنعتیمنطقهدرمربعمتر3000مساحتبهانبار2استیجاریمالکیت

(خمینیامامالمللیبینفرودگاهنزدیکیدر)پرندشهردرکاریفضایمربعمتر3712مساحتبهایکارخانهمالکیت

نقلیهوسایل
11سواریخودرو
5باربریوانت

جهانیاستانداردهایبااطالعاتیسیستمیک(ERP)اطالعاتیسرمایهسال15با

کشوردرصنعتیابزارآالتتوزیعدرمعتبروشدهشناختهنامی

جهانیاستانداردگواهیدارایISO 9001-2015



بخش سوم

سی بی ران
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ماموریت

مناسب،خدماتومحصوالتقطعات،تامین•

وکنندگانتولیدبرایمطمئنومستمر

.کشورصنعتگران

چشم انداز

یهتهطریقازمشتریانتجاریرشدازحمایت•

قابلیتامنیت،کهخدماتیومحصوالت

نایشابرایرابیشتریپایداریواطمینان

.آوردفراهم

ارزش ها

یکدیگرازقدردانیواعتماداحترام،•

مستمربهبودی•

پذیریمسئولیتوتعهد•

حقایقپذیرشوجوییحقیقت•

گرایینتیجهوکارگروهی•

برد-بردوگراییمشتری•

ارزش ها، ماموریت و چشم انداز شرکت سی بی ران



17صفحه 

پویایی و تکاپوی  
سرمایه های انسانی

همسویی با استانداردها  
و رویکردهای جهانی

سرمایه گذاری در 
فناوری های پیشرفته

روابط و اعتبار ملی و 
بین المللی

توان و اعتبار شرکت 
های گروه

شناخت و درک روندها  
و انتظارات صنعت

شناسایی، درک و تامین نیازهای ذینفعان

پاسخگویی و پایبندی به اصول و ارزشها

(به ویژه مشتریان)رضایت و اعتماد ذینفعان 

اعتبار و موفقیت سازمان

خط مشی، باور و اراده موسسین
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درباره سی بی ران

          درت شرکت سی بی ران به عنوان یک شرکت بازرگانی بین المللی و با هدف ارائهه راه حهل ههای تخصصهی و تهأمین قطعهات و تجهیهزات خطهوط انتقهال قه
(Power Transmission Parts)  پا به عرصه فعالیت نهاد1378در سال .

     صصهی  ختجلب اعتماد و رضایت مشتریان و تامین کنندگان این فرصت را فراهم کرد تا این شرکت بتواند خدمات خود را به به دیگهر حهوزه ههای صهنعتی و
. گسترش دهد

ایهن رویکهرد   . توجه همزمان به کیفیت و قیمت کاال و خدمات، در کنار خواست و نیاز مشتریان عاملی است که این شرکت را نسبت به رقبا متمایز کرده است
. سبب شده است تا سی بی ران همواره به عنوان یک تامین کننده مطمئن و قابل اعتماد شناخته شود

فعالیت های اصلی این شرکت عبارتند از:

تامین قطعات و تجهیزات صنعتی

آموزش و انتقال دانش فنی

ارائه راه حل ها و مشاوره های فنی

پشتیبانی و ارائه خدمات پس از فروش



19صفحه 

توسعه گروه محصوالت و تامین کنندگان

1380/2001:

1379/2000:

1381/2002:

1387/2008:

1393/2014:1386/2007:

1389/2010: 1396/2017:

1395/2016:

1396/2017:

1397/2018:

1397/2018:

1398/2019:

1398/2019:

1398/2019:

1398/2019:

1378/1999
تاسیس



20صفحه 

تامین کنندگان
• بیرینگ
• گیربکس
• کوپلینگ
• کالچ
• پمپ
• الکتروموتور
• ابزارآالت خطوط تولید
• اتصاالت ساختمانی
• کسیستم های پنوماتی
• تجهیزات شست و شو
• تجهیزات ایمنی
• روانکار
• چسب

تولید کنندگان
فوالد•
معدن•
سیمان•
نفت و گاز•
پتروشیمی•
صنایع ریلی•
نیروگاهی•
چوب و کاغذ•
خودروسازی•
ساختمانی•
سایر•

نساجی•
صنایع غذایی و •

نوشیدنی
دارویی•
قطعات یدکی  •

خودرو
لوازم خانگی•
ماشین سازی•
تهویه مطبوع•

زنجیره تأمین سی بی ران

محصوالت و 
خدمات

نیازها و 
انتظارات
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سبد محصوالت متنوع و با کیفیت

SFK:(سال18ازبیش)ومحصوالتوهاکنندهروانها،بیرینگانواعشامل
نگهداریوتعمییرجهتقطعات

BOSCH:(سال11ازبیش)برقیوتولیدخطوطابزارهایانواعشامل
ییدکقطعاتومتعلقات،(شارژیودقیقابزارباال،فرکانسپنوماتیک،)

SMC:(سال3ازبیش)پنوماتیکتجهیزاتوهاسیستمشامل

FISCHER:(سال3ازبیش)باالبسیارتنوعباساختمانیاتصاالتشامل

ABZ:فروشانحصارینمایندگیB2B(ابزارسرا)زدبیایمحصوالت
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سبد محصوالت متنوع و با کیفیت

Wings:ترکیه(عقاب)وینگزهایسنگصفحهفروشرسمینماینده

MTK+:کبلژیکیتیاممرتبطمحصوالتوهابیرینگانحصارینماینده

FOCQUET:بلژیکفوکههایالکتروموتوررسمینماینده

شاملصنعتیقطعاتوتجهیزاتدیگرتامینو:
Karcher, Helvi, Siemens, Flender, Hansen, Sumitomo, NTN, NSK,
Timken, Witchita, Comintec, Haldex and …



23صفحه 

آگاهی کامل از نیازها و انتظارات صنایع مختلف

....و فوالد خوزستان، هرمزگان، اکسین، خراسان، پرشین فوالد، فوالد ناب تبریز، مجتمع ذوب آهن اصفهان فوالد مبارکه، گروه ملی فوالد اهواز •
فوالدیصنایع

....شرکت ملی صنایع مس کرمان، شرکت ملی صنایع مس تبریز، سنگ آهن مرکزی ایران، معادن گل گهر، گروه میدکو و •

صنایع معدنی

...سیمان هرمزگان، سیمان ساوه، سیمان فیروزکوه، سیمان خوی، سیمان مازندران، سیمان جوین و •

صنایع سیمان  

....پاالیشگاه تهران، شیراز، اراک، تبریز، اصفهان، شرکت نفت فالت قاره، شرکت ملی نفت ایران و •

صنایع نفت و پاالیشگاهی

....پتروشیمی های تند گویان، تبریز، شیراز، فن اوران، خارک، کرمانشاه، بنر امام، رازی، زاگرس و •
صنایع پتروشیمی

.....نیروگاه های لوشان، شهید رجایی، بیستون، لوشان، ایرانشهر، کرمان، تبریز، مشهد و •
صنایع نیروگاهی

... ایران خودرو تهران، شیراز، تبریز، سایپا تهران، سایپا کاشان، پارس خودرو، مدیران خودرو، ایران خودرو دیزل، گروه خودرو سازی بهمن و•

صنایع خودرو سازی

....همکاری با بزرگترین پروژه های ساختمانی کشور از جمله ایران مال ، مگا پارس،  برج میالد، آزاد راه تهران شمال، بازار بزرگ مشهد و •
صنایع ساختمان
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 مهندسین فروش متخصص

اعتبار و خوشنامی در صنایع مختلف

اداری در مرکز تهران /فضای مجهز و بزرگ تجاری

تهرانفضای انبارداری و امکانات لجستیکی مناسب در

انیسیستم اطالعاتی پیشرفته با استانداردهای جه

 2015-9001گواهی ایزو

 (بوتان/ابزارسرا)امکانات پشتیبانی شرکت مادر

ساختار سازمانی و مدیریتی مدرن

زیر ساخت ها و سرمایه های انسانی 

تعداد هابخش

2 مدیریت

3 اداری

2 حسابداری

6 فروش

2 پشتیبان فروش

1 زنجیره تامین

2 انبار

1 منابع انسانی

19 مجموع

تعداد تحصیالت

1 مدیریت راهبردیدکترای

4 فوق لیسانس

9 لیسانس

3 دیپلم

2 دیپلمزیر

19 مجموع
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چرا سی بی ران ؟

ای کشوربیش از بیست سال تجربه ارتباط با بزرگترین شرکت های تولـیدی و کارخانه ه

پایگاه داده غنی در کنار دانش حرفه ای برای ارتباط موثر با سازمان های بزرگ

ئنتضمین ارائه کاالی اصل و با کیفیت با قیمت مناسب و خدمات پس از فروش مطم

امکان حضور در تمامی نقاط ایران و ارائه خدمات پس از فروش در سراسر کشور

هسرمایه های انسـانی با تجربه، حرفه ای و کارآزمود

بهره مندی از ساختار سازمانی قدرتمند و پاسخگو



26صفحه 

با تشکر از توجه شما 

2تهران کریمخان زند خیابان سنایی نبش کوچه هفدهم شماره : آدرس 

021-88305703: تلفن 

15866-45915: کد پستی  CBIran@company.com: ایمیل www.CBIran.com: آدرس سایت 


