
  » و دارائی سهام عمومی عرضه« 
  

نحوه دریافت اسناد مزایده . هاي با مشخصات و شرایط زیر را واگذار نمایدن و مقررات مربوطه، سهام و بنگاهقانون اساسی، مصوبات هیئت واگذاري و سایر قوانی) 44(هاي کلی اصل ارد به استناد قانون اجراي سیاستسازي در نظر د سازمان خصوصی

را هاي سازمان، مندرج در سایت اینترنتی، و اطالعیهقرارداد واگذاري  یط مندرج در فرم شرکت در مزایده،شود شرابه متقاضیان اکیداً توصیه می. باشدقابل دسترسی می ،)هاي واگذاريجدیدترین آگهی(همین بخش  الع از سایر شرایط واگذاري درو اط

  .به دقت مطالعه نمایند

  

  

  

  

  
  

  :زیرهاي بنگاهوارد قابل توجه متقاضیان خرید سهام م

 .باشـد مـی قطعـات سـنگین    گـري وسازي و طرح ایجاد کارخانه ریختهدستگاه از وسائط نقلیه شرکت به نام سازمان گسترش و ن 111عمده اسناد مالکیت زمین و ساختمانها و  29/12/1394زرس قانونی سال مالی منتهی به گزارش حسابرس مستقل و با )6(بند  طبق -الف :مجتمع صنعتی اسفراین -1

سـهم شـش    6,213,750سـهم مشـاع از    4,400,000درصد از سهام سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران در شرکت سایپا و تمـام   41/10در قبال دریافت تسهیالت ارزي از بانک صنعت و معدن  02/06/1395مورخ  13203/95اعالم شرکت مادر تخصصی طی نامه شماره  بر اساس -ب

خریـدار مکلـف اسـت بـدهی بـه شـرکت مـادر تخصصـی سـازمان           -ج .واقع در زمین در رهن قرار گرفته است لیکن موضوع تضامین فوق در صورتهاي مالی حسابرسی شده افشاء نگردیده استدانگ قطعه زمین ملی شده انتقالی و کلیه ساختمانها، ماشین آالت، قطعات یدکی و ادوات فعلی و آتی 

  .سازي به آن شرکت مادر تخصصی پرداخت نمایدداخت اقساط به سازمان خصوصی، با شرایط و نرخ سود مشابه پر)خصوصی شدن(گسترش و نوسازي صنایع ایران را از زمان واگذاري سهام شرکت مذکور 

را از نـام شـرکت    »ملـی «کلمـه   ،يف است در حدود اختیارات سـهامدار ظخریدار مو -ب . گرددصورتیکه سهامداران عمده تمایل به فروش سهام خود با شرایط مصوب هیئت واگذاري داشته باشند، این موضوع در فرم شرکت در مزایده قید می در -الف: ملی کشت و صنعت و دامپروري پارس -2
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  سهام  - الف

رد
ف
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  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

مهلت واریز 

ه و تحویل سپرد

 هاي مزایدهپاکت

 تاریخ مزایده
 کل  هر سهم درصد  جمع ترجیحی بلوکی

 درصد

 حصه

 نقدي

مدت 

اقساط 

 )سال(

مهلت پرداخت 

  نقديثمن 

 )روز کاري(

1  
مجتمع صنعتی 

  اسفراین
1,358,000  

تهیه و تولید انواع 

هاي چدنی و فرآورده

  فوالدي

  100ران سازمان گسترش و نوسازي صنایع ای

گ
زر

ی ب
خیل

  

ده
زای

م
  

  دارد  20  8  10  260,491,560,000  8,683,052,000,000  6,394  100  1,358,000,000  67,900,000  1,290,100,000

مندرج در فرم 

شرکت در 

  مزایده
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2  
لوله گستر 

  اسفراین
1,808,592  

تولید و تکمیل و تعمیر انواع 

  لوله، تیوپ و اتصاالت
  100ن گسترش و نوسازي صنایع ایران سازما

گ
زر

ی ب
خیل

  

ده
زای

م
  

  -  دارد  20  8  10  70,426,572,480  2,347,552,416,000  1,298  100  1,808,592,000  90,429,600  1,718,162,400

3  

ملی کشت و 

صنعت و 

  دامپروري پارس

325,340  
زراعت، دامپروري و 

  پرورش طیور و آبزیان

   40مغان  شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

40گذاري گروه توسعه ملی    شرکت سرمایه  

20شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا  گ 
زر

ی ب
خیل

  

ده
زای

م
  

  دارد  20  6  10  64,393,895,520  2,146,463,184,000  16,494  40  130,136,000  6,506,800  123,629,200

مندرج در فرم 

شرکت در 

  مزایده

4  

بین المللی 

مهندسی ایران 

  )یتکایر(

180,000  

تهیه و اجراي طرح 

مهندسی براي ساختمان، 

ها و ایجاد کارخانه

  واحدهاي صنعتی

سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع 

52/43معدنی ایران    

48/56سایر سهامداران     

گ
زر

ب
ده  

زای
م

  

رددا  20  5  20  13,713,421,824  457,114,060,800  58,353  52/43  7,833,600  391,680  7,441,920  

مندرج در فرم 

شرکت در 

  مزایده

5  
ماشین سازي 

  لرستان
136,500  

تولیدي تاسیس کارخانه 

براي ساخت اسکلت فلزي 

   ساختمانها، دریایی،

  ...انبارها، 

96/94گذاري امیر منصور آریا  گروه سرمایه  

04/5سایر سهامداران     ک 
چ

کو
  

ده
زای

م
  

129,626,182  -  129,626,182  96/94  436  56,517,015,352  1,695,510,461  30  3  20  - 

به وکالت از 

گروه سرمایه 

گذاري امیر 

  منصور آریا

  دارائی - ب

 روش واگذاري  )تخته(تعداد   دارائینام 
ارزش کل پایه 

)ریال(  

 مبلغ سپرده شرکت در مزایده

 )ریال(

 شرایط تسویه ثمن معامله
   واریز سپرده و تحویلمهلت 

  هاي مزایدهاکتپ
  زایدهمتاریخ 

 )روز کاري( نقديمهلت پرداخت ثمن  نقدي حصه درصد

27/01/1396 20 کالً نقد 321,000,000 10,700,000,000 مزایده 77  فرش  28/01/1396  

  ایران -دنیاي اقتصاد: نام روزنامه

  15/01/1396نوبت دوم   24/12/1395نوبت اول : تاریخ انتشار 

  19/01/1396 نوبت سوم                     



  مفاد قرارداد واگذاري است رایط ومختار است، شرکت در مزایده به معنی اطالع کامل و رعایت و قبول کلیه ش در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهاسازي ضمن تأکید بر اینکه سازمان خصوصی:  شرایط واگذاريسایر  - ج
  

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

 مزایده 

 هاي مزایده و نحوه ارائه پاکت

 محل تحویل

زمان گشایش پاکت ها و شرایط 

  جلسه مزایدهدر حضور 
 وثایق و تضامین

قال نقل و انتنحوه 

 بنگاه
  کلی واگذاري سهام ترجیحی شرایط  واگذاري اولویت

نرخ سود 

فروش 

  اقساطی

در   هـا و آخرین اطالعیه شامل موارد زیر اسناد مزایده و سایر شرایط عمومی و اختصاصی

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

  :استقابل دسترس   -واگذاري

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

  صورتهاي مالی و سایر مستندات مرتبط -2

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

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

  واگذاري سهام ترجیحی  نامه نحوهآئین  -5

  )در معامالت اقساطی( رسی و پیشنهاد اعطاي تخفیف به خریدارانشیوه نامه نحوه بر -6

  هانامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشارکت در واگذاريشیوه-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

  نامهمعرفیصدور 

واریز به حساب سیبا شـماره   :مزایده

بـــه نـــام   – 2170159008002

نزد بانـک   - سازمان خصوصی سازي

شــعبه مســجد جــامع   -ملــی ایــران

قابـل    – )1458(شهرك قـدس کـد   

واریز در کلیه شعب بانک ملی ایـران ،  

با تأکید بر عدم قبـول ارائـه هرگونـه    

ـیه بـه   و ضمانتنامه بانکی چک  و توص

ینـان از انتقــال وجــه ســپرده بــه  اطم

  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   اداري ــه م ــوق ب ــت ف مهل

حراست سازمان خصوصی سـازي   

تهران، شـهرك قـدس،   : به نشانی

ــین، خیا   ــران زم ــان ای ــان خیاب ب

   15الك مهستان، پ

پاکت ها رأس ساعت  گشایش

هندگان با حضور پیشـنهادد  14

یا نمایندگان قانونی آنان بـا در  

اختیار داشتن مدارك شناسـائی  

  .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  

 سـامانه معــامالت یـا  

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  

ـ  سرمایه تگان بنگـاه  پذیر و نیـز بازنشس

  مورد واگذاري

حداقل یکسال سابقه کـار   :برخی شرایط

عدم دریافت و یا استرداد  -پردازيو بیمه

عـدم   –) بازنشسـتگان (سـهام عـدالت   

 – دریافت سـهام ترجیحـی در گذشـته   

ي تماماً اقساط طی ده سال به قیمت پایه

  فوق

14%  

فواصل 

  اقساط

  ماه 6


