
  » 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

  

  

  

  

  
  

  
  
  

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

ف
  

  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

 شرایط تسویه ثمن معامله

  شرایط اختصاصی

مهلت واریز سپرده 

-و تحویل پاکت

 هاي مزایده

 خ مزایدهتاری
 کل  هر سهم درصد  بلوکی

 درصد

 حصه

 نقدي

مدت 

اقساط 

 )سال(

مهلت پرداخت 

  نقديثمن 

 )روز کاري(

1  
ذغال سنگ البرز 

  شرقی
336،757  

انجام عملیات اکتشاف مواد معدنی، آبهاي زیرزمینی و 

طراحی، تجهیز و بهره برداري از معادن و سایر 

  فعالیتهاي مرتبط

95هان ذوب آهن اصف  

5سایر سهامداران  گ 
زر

ب
ده  

زای
م

  

319،919،205  95  1،566  500،993،475،030  15،029،804،251  20  5  20  
به وکالت از شرکت ذوب 

  آهن اصفهان

11/04/96  12/04/96  

  414،700  هلیکوپتري ایران  2

ارائه خدمات هلیکوپتري و هوائی به اشخاص حقیقی و 

نقل هلیکوپتري حقوقی، هرگونه عملیات مرتبط با حمل و 

  و هواپیمائی در داخل و خارج از کشور

45سرمایه گذاري مهرگان   

31بنیاد تعاون ناجا   

8/6ناجی پاس   

8/6سرمایه گذاري هتلهاي پارس   

8/6گروه هتلها و مراکز تفریحی پردیس   

6/3کارکنان شرکت هلیکوپتري ایران   

ط
س

تو
م

  

ده
زای

م
  

15،475،661  54/33  29،429  455،433،227،569  13،662،996،828  30  3  20  

به وکالت از شرکت 

سرمایه گذاري مهرگان و 

  شرکاء

3  
بازرسی کیفیت و  

  استاندارد ایران
188،000  

بازرسی و اجراي استانداردها جهت ارتقاء کیفیت 

  ...محصوالت تولیدي و 

95 سرمایه گذاري سبو قشم  

5سایر سهامداران   ط 
س

تو
م

  

ده
زای

م
  

11،966،189  67  8،957  107,181,154,873  3،215،434،647  30  3  20  
به وکالت از شرکت 

  سرمایه گذاري سبو قشم

4  
ماشین سازي 

  لرستان
136,500  

تولیدي براي ساخت اسکلت فلزي تاسیس کارخانه 

  ...انبارها،    ساختمانها، دریایی،

96/94گذاري امیر منصور آریا  گروه سرمایه  

04/5سایر سهامداران     ک 
چ

کو
  

ده
زای

م
  

129,626,182  96/94  447  57،942،903،354  1،738،287،101  10  1  20  

به وکالت از گروه 

سرمایه گذاري امیر 

  منصور آریا

5  
گروه صنعتی 

  ایدرو لندرا
  به آن لقتولید آمبوالنس و نصب تجهیزات متع  21،000

40آقاي اصغر ببران   

30آقاي استفانو لندرا   

30آقاي سید جعفر خانی سید جوادي   

کو
ک

چ
  

ده
زای

م
  

  20  کالً نقد  81،490،997  2،716،366،548  348  17/37  7،805،651
به وکالت از آقاي اصغر 

  ببران

  دارائی - ب

 روش واگذاري  )تخته(تعداد   دارائینام 
ارزش کل پایه 

)ریال(  

 مبلغ سپرده شرکت در مزایده

 )ریال(

   واریز سپرده و تحویلمهلت  شرایط تسویه ثمن معامله

  هاي مزایدهاکتپ
  مزایدهتاریخ 

 )روز کاري( نقديمهلت پرداخت ثمن  نقدي حصه درصد

11/04/96 20 کالً نقد 321,000,000 10,700,000,000 مزایده 77  فرش  12/04/96  

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

 تحویل

ایش پاکت ها و شرایط زمان گش

  جلسه مزایدهدر حضور 
بنگاهنقل و انتقال نحوه  وثایق و تضامین   واگذاري اولویت 

نرخ سود 

فروش 

  اقساطی

در  سـایت اینترنتـی    هاشامل موارد زیر و آخرین اطالعیه اسناد مزایده و سایر شرایط عمومی و اختصاصی

  :استقابل دسترس   -هی هاي واگذاريبخش جدیدترین آگ   -www.ipo.ir :به نشانی سازمان

  فرم شرکت در مزایده، نمونه قرارداد و وکالتنامه محضري -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

  )در معامالت اقساطی( سی و پیشنهاد اعطاي تخفیف به خریدارانشیوه نامه نحوه برر -5

  دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري -6

ارســـال درخواســـت 

بازدید از طریق نمـابر  

ــماره  ــه شــــ بــــ

به دفتـر   88085622

بازاریــابی و واگــذاري 

هــا و صــدور  بنگــاه

  نامهمعرفی

واریـز بـه حسـاب سـیبا شـماره       :مزایده

نـام سـازمان   بـه   – 2170159008002

  -نزد بانک ملـی ایـران   - خصوصی سازي

-(شعبه مسجد جامع شـهرك قـدس کـد    

قابل واریز در کلیه شعب بانـک    – )1458

ملی ایران ، با تأکید بـر عـدم قبـول ارائـه     

هرگونه چک و ضمانتنامه بانکی و توصیه به 

  اطمینان از انتقال وجه سپرده به حساب 

ـ   قراردادن  نهاد اصل فـیش واریـزي و پیش

خرید بصورت دو پاکت جداگانه درون یک 

تحویل  تا پایـان  پاکت الك و مهر شده و 

وقت اداري مهلت فوق به مدیریت حراست 

ــه نشــانی  : ســازمان خصوصــی ســازي  ب

ـین،   تهران، شهرك قدس، خیابان ایران زم

   15بان مهستان، پالك خیا

 14گشایش پاکت ها رأس ساعت 

ــا حضــور پیشــنهادد ــا ب هندگان ی

یندگان قانونی آنان با در اختیـار  نما

ــائی و   ــدارك شناسـ ــتن مـ داشـ

  .می باشد نمایندگی

توثیق سهام معـادل  

مانده اقساطی سهام 

+ مـــورد معاملـــه   

دریافـــت اســـناد  

ــداقل  ــمینی حـ تضـ

ــادل  درصــد  50مع

  مانده بدهی

از طریق دفتـر سـهام یـا    

ــامالت  ــامانه مع ــازار  س ب

و یـا   حسب مورد  سرمایه

ورد دفتر اسناد رسمی در م

در چـــارچوب  دارایـــی،  

 قرارداد فیمابین

ــاون در  ــش تع بخ

شرایط یکسان در 

 زایـده هاي معرضه

  اي اولویت دارد

13%  

فواصل 

  اقساط

  ماه 6
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