
  » و دارائی سهام عمومی عرضه« 
  

نحوه دریافت . با مشخصات و شرایط زیر را واگذار نماید )جایگاه سوخت(دارائی و  ن و مقررات مربوطه، سهامقانون اساسی، مصوبات هیئت واگذاري و سایر قوانی) 44(هاي کلی اصل ارد به استناد قانون اجراي سیاستسازي در نظر د سازمان خصوصی

هاي سازمان، مندرج در و اطالعیهقرارداد واگذاري  یط مندرج در فرم شرکت در مزایده،شود شرابه متقاضیان اکیداً توصیه می. باشدقابل دسترسی می ،)هاي واگذاريجدیدترین آگهی(همین بخش  مزایده و اطالع از سایر شرایط واگذاري دراسناد 

  .را به دقت مطالعه نمایندسایت اینترنتی، 
  

 

  

  

  
  

  

  
  
  
  

  

  

  :زیرهاي بنگاهوارد قابل توجه متقاضیان خرید سهام م

هیأت واگذاري قیمت پایه سهام شرکت را پس از کسر ارزش اراضی مورد انتقال تصـویب نمـود    ت جهاد کشاورزي و شرکت مادرتخصصی شهرکهاي کشاورزي در خصوص انتقال بخشی از اراضی شرکت کشت و صنعت و دامپروري مغان،با عنایت به درخواست وزار :کشت و صنعت و دامپروري مغان - 1

هکتار مربوط به اعیانی ها و محوطـه سـازي    2.1هکتار و مساحت حدود  422هکتار و  1.814به ترتیب به مساحت  )3(و  )2(و بخشی از اراضی مزارع  )هکتار 2.528به مساحت  ) (1( هکتار اراضی زراعی مزارع 4.764ل هکتار از اراضی شرکت شام 4.767جمعاً معادل مساحت حدود  و در اجراي آن

  .از قیمت پایه سهام شرکت کسر شده است میلیون ریال 2.336.062به ارزش کارشناسی معادل مبلغ  )1(واقع در مزرعه 

بر اساس اعالم شـرکت تعـداد    )ب .شده استقیمت کل سهام شرکت کسر  و از فهرست اموال و دارائیهاي منتقل شده و وزارت کشاورزي به ریال  1.074.893.250.000به ارزش انبار خلیج فارس و یک قطعه زمین واقع در ضلع شرقی بلوار چمران شهرستان کرج  )الف :خدمات حمایتی کشاورزي - 2

، شـرکت مبلـغ   29/12/1394صـورتهاي مـالی حسابرسـی شـده منتهـی بـه       ) 7(بـر اسـاس یادداشـت شـماره      )ج .باشدنمیبا وجود ثبت در دفاتر در ید شرکت ) مورد فاقد سند مالکیت 24مورد داراي سند مالکیت، حکم انتقال اجراي و حکم دادگاه و تعداد  38شامل (مورد از امالك شرکت  62

 .نمایدجلب می 1394گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت براي عملکرد سال ) 4(میلیون ریال بابت تعهدات مرتبط با یارانه از وزارت جهاد کشاورزي طلب دارد که در این خصوص نظر خریدار را به بند  16.739.925

  مالك عمل خواهد بود ارزش کل پایه سهام قابل واگذاريقیمت پیشنهادي بر اساس . باشدداراي اعشار می »خدمات حمایتی کشاورزي«و » وري مغانکشت و صنعت و دامپر«ارزش پایه هر سهم در شرکتهاي. 

  سهام  - الف

ف
دی

ر
  

  نام بنگاه 
  سرمایه

 )ریال میلیون(
 سهامداران عمده نوع فعالیت

اه
گ

 بن
زه

دا
ان

ي  
ار

گذ
وا

ش 
رو

 

  )ریال( ارزش پایه سهام قابل واگذاري ابل عرضهق تعداد سهام

مبلغ سپرده شرکت 

 )ریال( در مزایده

مشوق خرید  شرایط تسویه ثمن معامله

بخش 

خصوصی و 

  تعاونی

شرایط 

  اختصاصی

واریز  مهلت

سپرده و تحویل 

 هاي مزایدهپاکت

 تاریخ مزایده
 کل  هر سهم درصد  جمع ترجیحی بلوکی

 درصد

 حصه

 نقدي

مدت 

اقساط 

 )سال(

مهلت 

پرداخت ثمن 

  نقدي

 )روز کاري(

1  

کشت و صنعت 

و دامپروري 

  مغان

51.000  

و  يکشاورز اتیعمل ياجرا

و  عیصنا جادیو ا يدامپرور

و  يکشاورز يها فراورده

      یدام

  100شهرکهاي کشاورزي 

گ
زر

ی ب
خیل

  

ده
ای

مز
  

3.023.191.650  159.115.350  3.182.307.000  100  7.931  25.238.933.383.000757.168.001.490  10  8  20   

مندرج در 

فرم شرکت 

  در مزایده

08/05/1396  09/05/1396  

2  
خدمات حمایتی 

  کشاورزي

1.505.

810  

واع بذر توزیع، خرید و فروش ان

  و نهال اصالح شده
  100خدمات کشاورزي 

گ
زر

ی ب
خیل

  

ده
ای

مز
  

1.430.520  75.290  1.505.810  100  4.839.742  7.287.732.079.427  218.631.962.383  10  8  20   

مندرج در 

فرم شرکت 

  در مزایده

3  

فرآوري مواد 

پروتئینی استان 

  کردستان

61,957  

ساخت و بهره برداري از 

ام و طیور، کشتارگاه هاي د

  ...میادین دام، سردخانه، 

  64/66پشتیبانی امور دام کشور  

  74/26شهرداري سنندج  

  41/3سازمان همیاري شهرداریهاي کردستان

  21/3اتحادیه دامداران کردستان 

ط
س

تو
م

  

ده
ای

مز
  

78,451  4,129  82,580  64/66  1.264.546  104.426.208.680  3.132.786.261  10  7  20   

مندرج در 

شرکت فرم 

  در مزایده

  استحصال شکر از چغندر قند  3.000  قند دزفول  4

  52ورثه مرحوم یوسفی 

 78/30) اصالتی و وکالتی(سازمان خصوصی سازي 

  8/14خانم فرشته یدي 

  42/2سایر سهامداران 

ط
س

تو
م

  

ده
ای

مز
  

886.400  37.030  923.430  78/30  109.155  100.797.001.650  3.023.910.050  20  4  20   

رج در مند

فرم شرکت 

  در مزایده

  جایگاه سوخت - ب

ف
دی

ر
  

  نام جایگاه  استان
روش 

  واگذاري

  قیمت پایه

  )ریال(

مبلغ سپرده شرکت 

  )ریال (در مزایده 

  شرایط تسویه ثمن معامله

  شرایط اختصاصی
  مهلت واریز سپرده و

  تحویل پاکت مزایده
  درصد  مزایدهتاریخ 

 حصه

  نقدي

مدت 

اقساط 

 )سال(

مهلت پرداخت 

  ثمن معامله

  )روز کاري(

08/05/1396 به وکالت از آقاي محمد رامین  20 2  40 676.177.320 22.539.244.000  مزایده آوج قزوین  1  09/05/1396  

  ایران -دنیاي اقتصاد: نام روزنامه

  24/04/1396نوبت دوم   17/04/1396نوبت اول : تاریخ انتشار 



و آماده سازي و اخـذ برخـی از مجوزهـا جهـت بهـره بـرداري از اراضـی مـذکور و          15/07/1380مورخ  6003قرارداد اجاره ده ساله به شماره شهرستان سنندج توسط شرکت مذکور طی  10هکتار از اراضی ملی در قریه گزنه بخش  35با توجه به تصرف : فرآوري مواد پروتئینی استان کردستان - 3

تعیـین نمـوده و در صـورت واگـذاري     ) 21(ن احتساب بدهی به کمیسـیون مـاده   هره برداري از زمین مذکور را بدومبنی بر انتقال قطعی اراضی مذکور به شرکت با وجود عدم تمدید قرارداد اجاره کارشناس رسمی دادگستري در رشته راه و ساختمان ارزش حق ب) 21(همچنین موافقت کمیسیون ماده 

  .شرکت به بخش خصوصی پرداخت بدهی جهت انتقال زمین به شرکت بر عهده خریدار میباشد

لـیکن بـر اسـاس    . میلیارد ریال نیز قابل افـزایش میباشـد   750ها و دعوي حقوقی تا سقف مبلغ ریال و با توجه به عدم وجود تعدادي از اسناد هزینه و حجم زیاد پرونده میلیارد 530بر اساس اعالم مدیر تصفیه شرکت مذکور میزان بدهی شرکت بر اساس اسناد و مدارك موجود مبلغ  )الف: قند دزفول - 4

بـر اسـاس   ) ب .ریال تعیین گردیده که در قیمت پایه سهام لحاظ شده اسـت  428.373.952.499جلسه مجمع عمومی بستانکاران شرکت کل بدهی شرکت به مبلغ موضوع  04/10/1395شعبه یک دادگاه عمومی شهرستان شوش به استناد قرارداد ارفاقی مورخ  01/12/1395راي صادره مورخ 

میلیارد ریال بدهی به پیمانکاران شاغل در بازسازي تا تاریخ راه اندازي کارخانه اعالم گردیده که بـا توجـه بـه     250ینه هاي انجام شده توسط هیأت مزبور و مبلغ میلیارد ریال هز 300میلیارد ریال شامل مبلغ  550اعالم هیأت حمایت از صنایع، مبلغ مورد نیاز جهت بازسازي کارخانه قند دزفول مبلغ 

و ماشین آالت، ارزیابی ماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات کارخانه بر اسـاس وضـعیت آن قبـل از بازسـازي      نیاز به کارشناس رسمی منتخب این سازمان در رشته برق صرف هزینه هاي مذکور جهت بازسازي ماشین آالت و تجهیزات و تأسیسات تولیدي کارخانه و عدم ارائه اسناد و مدارك مورد

لذا پرداخت بدهی مذکور و یـا هزینـه هـاي انجـام     . ظور نگردیده و از طرف دیگر نیز هزینه هاي صرف شده توسط هیأت مزبور در قیمت پایه سهام لحاظ نگردیده استتوسط هیأت مزبور صورت پذیرفته بنابراین ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از بازسازي در تعیین ارزش کارشناسی ماشین آالت من

  .شده بابت بازسازي بر عهده خریدار و سایر سهامداران به نسبت مالکیت در سهام شرکت خواهد بود

  

  اگذاري است سازي در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است، شرکت در مزایده به معنی اطالع کامل و رعایت و قبول کلیه شرایط و مفاد قرارداد وضمن تأکید بر اینکه سازمان خصوصی:  شرایط واگذاريسایر  - ج

  

و کسب اطالع از سایر شرایط واگذاري  مزایده نحوه دریافت اسناد   بنگاهبازدید از نحوه  
اریز سپرده شرکت در نحوه و

 مزایده 

 هاي مزایده و نحوه ارائه پاکت

 محل تحویل

زمان گشایش پاکت ها و شرایط 

  جلسه مزایدهدر حضور 
 وثایق و تضامین

نقل و انتقال نحوه 

 بنگاه
  کلی واگذاري سهام ترجیحی شرایط  واگذاري اولویت

نرخ سود 

فروش 

  اقساطی

در   هـا شامل موارد زیر و آخرین اطالعیه تصاصیاسناد مزایده و سایر شرایط عمومی و اخ

بخـش جدیـدترین آگهـی هـاي        -www.ipo.ir :بـه نشـانی   سایت اینترنتی سـازمان 

  :استقابل دسترس   -واگذاري

  فرم شرکت در مزایده، نمونه قرارداد و وکالتنامه محضري -1

  صورتهاي مالی و سایر مستندات مرتبط -2

  هاي مالی و یا غیر مالی وقمش دستورالعمل نحوه اعمال -3

  دستورالعمل نحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطاي تخفیفات -4

  واگذاري سهام ترجیحی  نامه نحوهآئین  -5

  )در معامالت اقساطی( شیوه نامه نحوه بررسی و پیشنهاد اعطاي تخفیف به خریداران -6

  هاارينامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذشیوه-7

  دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري -8

ارسـال درخواســت  

ــق   ــد از طری بازدی

ــماره   ــه ش ــابر ب نم

بــــه  88085622

ــابی و   ــر بازاری دفت

هـا و  واگذاري بنگاه

  نامهصدور معرفی

واریز به حساب سیبا شـماره   :مزایده

بـــه نـــام   – 2170159008002

نزد بانـک   - سازمان خصوصی سازي

مســجد جــامع شــعبه   -ملــی ایــران

قابـل    – )1458(شهرك قـدس کـد   

واریز در کلیه شعب بانک ملی ایـران ،  

با تأکید بر عدم قبـول ارائـه هرگونـه    

ـیه بـه    چک و ضمانتنامه بانکی و توص

اطمینـان از انتقــال وجــه ســپرده بــه  

  حساب 

ـیش واریـزي و    قـراردادن   اصـل ف

پیشنهاد خرید بصـورت دو پاکـت   

 جداگانه درون یـک پاکـت الك و  

تحویل  تا پایان وقـت  مهر شده و 

ــدیریت   ــه م ــوق ب ــت ف اداري مهل

حراست سازمان خصوصی سـازي   

تهران، شـهرك قـدس،   : به نشانی

ــین، خیا   ــران زم ــان ای ــان خیاب ب

   15مهستان، پالك 

گشایش پاکت ها رأس ساعت 

هندگان با حضور پیشـنهادد  14

یا نمایندگان قانونی آنان بـا در  

ی اختیار داشتن مدارك شناسـائ 

  .می باشد و نمایندگی

توثیق سهام معادل 

مانــده اقســـاطی  

سهام مورد معامله 

ـناد +  ــت اسـ دریاف

ــداقل   ــمینی ح تض

درصــد  50معــادل 

  مانده بدهی

از طریق دفتر سـهام  

 یـا سـامانه معــامالت  

حسـب   بازار سـرمایه 

ـناد   مورد  و یا دفتر اس

رســـمی در مــــورد  

در چــارچوب دارایــی، 

 قرارداد فیمابین

ــاون در ــش تع  بخ

شرایط یکسـان در  

 زایـده هاي معرضه

  اي اولویت دارد

مـدیران و کارکنـان شـاغل و     :مشمولین

هـاي  مأمور بنگاه مورد واگـذاري و بنگـاه  

ـتگان بنگـاه    سرمایه پذیر و نیـز بازنشس

  مورد واگذاري

حداقل یکسال سابقه کـار   :برخی شرایط

عدم دریافت و یا استرداد  -پردازيو بیمه

عـدم   –) شسـتگان بازن(سـهام عـدالت   

 – دریافت سـهام ترجیحـی در گذشـته   

ي تماماً اقساط طی ده سال به قیمت پایه

  فوق

13%  

فواصل 

  اقساط

  ماه 6


