
  اطالعیه
  سازمان خصوصی سازی

  
عنوان سهام وکالتی بـه     مورد مشارکت این سازمان به      های   رساند بخشی از سهام شرکت    وسیله باطالع می   بدین

 از  1379 الـی    1354کارگران ، سایر کارگران ، کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی روسـتایی و ایثـارگران از سـال                  
طبق ضوابط ومقررات   ) ان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق      سازم( طریق اعتبار اعطایی این سازمان      

ه دمدت  موجود با انعقاد قرارداد با هر یک از سهامداران به آنان واگذار گردیده است که پیش بینی شده بود ظرف                     
سـوی  ، بدهی تسویه واوراق سهام از        و یا پرداخت نقدی      گروه از شرکتها   سال از محل سود پرداختی این     و هفت   

به دالیلی بابت تسویه بدهی سهام با این        و یا سهامداران    که تاکنون شرکتهای ذیل     . سازمان با آنان تحویل گردد    
سازمان اقدامی ننموده اند و کماکان اوراق سهام در وثیقه سازمان باقی است بـا عنایـت بـه مراتـب فـوق ، ایـن                          

اطالع کلیه سهامداران وکالتی رسانده شـود کـه         مقرر گردید موضوع به     عمومی  سازمان براساس مصوبات مجمع     
 فرصت دارند جهت تسویه پرداخـت       ماهاز اولین آگهی بمدت سه      ) سال  ده و هفت    ( با توجه به اتمام قرارداد آنها       

در  و بدهی خود ازطریق این سازمان اقدام نمایند و اوراق سهام از وثیقه آزاد و در اختیـار آنهـا قـرار خواهـدگرفت      
 مراجعه یا عدم پرداخت مانده بدهی توسط سهامداران ذیربط در مهلت آگهی شده ، یا عـدم تـوان و                   صورت عدم   

عدم تمایل برای پرداخت مانده بدهی ، سازمان خصوصی سازی مطابق مقررات موجود در اولین فرصت ممکـن ،                   
  ات خـود منظـور     بـه حـساب مطالبـ     پس از کسر هزینه هـا       سهام را برای فروش عرضه نموده وجوه حاصل از آن           

 مـدیریت واگـذاری تمـاس       021-88083380  تلفـن   بـا شـماره    اتکسب هرگونه اطالع  ضمناً جهت   می نماید و    
  ن/.حاصل نمائید

ردیف
 

کشاورزان عضو   سایرکارگران  کارگران  نام شرکت سهم دهنده
  ایثارگران  شرکت های تعاونی

          ارج 1
         ایران خودرو دیزل 2
         برزتولیدی الستیک ال3
         قند شهد4



ردیف
  

کشاورزان عضو   سایرکارگران  کارگران  نام شرکت سهم دهنده
  ایثارگران  شرکت های تعاونی

         شهرضای جدید اصفهان   5
         پارس الکتریک  6
         پالسکو کار سایپا  7
         تولیدی جام جهان نما  8
         تولیدی مرتب  9

         چیت سازی بهشهر  10
         ویتانا  11
         پارس مینو   12
         پروفیل و یخچال ایران پویا  13
         نساجی قائمشهر  14
         قوه پارس  15
         بافکار  16
         بنیان دیزل  17
         صنایع کاغذ پارس   18
         صنعتی آزمایش  19
         صنعتی ایران غرب  20
         نخکار  21
         صنایع فلزی ایران  22
         تی بوتانصنع  23
         قرقره زیبا  24
         اتمسفر  25
         پمپ پارس  26
         پروفیل پارس  27
         شیشه ایمنی میرال  28
         پشم شیشه ایران   29
         تولیدی سپهررنگ  30
          ایراندنیصنایع چ  31
          خلیج مرکزی  32
         کف  33
         کفش شادانپور  34
         گروه صنعتی رنا  35
         قند کرج   36
         پشمبافی کشمیر  37
         بیسکویت گرجی  38
         کابل سازی تک  39



 

ردیف
  

کشاورزان عضو   سایرکارگران  کارگران  نام شرکت سهم دهنده
  ایثارگران  شرکت های تعاونی

         بافت آزادی  40
          رشت –الکتریک ایران   41
         نپتو الکتریک  42
         روکش چوبی ایران  43
         نیشکر هفت تپه   44
         سرمایه گذاری کار آفرین  45
         گچ تهران  46
         سرمایه گذاری اعتبار ایران   47
         گرد باف  48
         فرآورده های غذایی مشهد  49
         ن النت ترمز ایر  50
         پیچک  51
         صنعتی کیمیدارو  52
         صنایع بسته بندی مشهد  53
         پیستون ایران   54
         کارتن مشهد  55
         لیفتراک سازی سهند  56
         کمپر سور سازی تبریز  57
         گروه بهمن   58
         کاغذ سازی قائمشهر  59
         نقش ایران  60
          ایران نجوش واکسیژ  61
         سولیران  62
         جامکو  63
         حریر   64
         لعابیران  65
         آرمکو  66
         قند یاسوج  67
         پارس فاستون  68
         صنایع کاغذ سازی نوظهور  69
         کابل باختر  70
         پشمبافی توس   71
         قند دزفول  72
          شهریار–کشت و صنعت جیرفت   73



 

ردیف
  

کشاورزان عضو   سایرکارگران  کارگران  نام شرکت سهم دهنده
  ایثارگران  شرکت های تعاونی

         نخ البرز  74
         الیاف خراسان  75
         الیافت شیروان  76
         اسفنج شیروان  77
         خودرو لنت ایران  78
         نازنخ  79
         پایساز  80
         مبیلران  81
         آماصنعتی   82
         صنایع بسته بندی ایران   83
         قند بیستون  84
         روغن نباتی پارس   85
         سیمان فارس وخوزستان  86
         کاشی و سرامیک سعدی  87
         قند نقش جهان  88
         آبسال  89
         پالستیک شاهین  90
         کارخانجات صنعتی پیام  91
         مارگارین  92
         شکر  93
         المیران  94
         درخشان تهران  95
         داروئی لقمان  96
         کارخانجات نورد و آلومینیوم  97
         دارویی اسوه   98
         نیرو محرکه   99

        ن شیمیدارویی امی  100
        الستیک دنا  101
        پتروشیمی آبادان  102
        پتروشیمی فارابی   103
         رادیو الکتریک ایران  104
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