
  

  »مزایده  از طریق وال و دارائیآگهی فروش ام« 
  

 ،همچنین مصوبات هیئت واگذاري؛ به شرح منتشر شده در سایت اینترنتی این سازمانقانون اساسی و  44به استناد تکالیف مقرر در قانون اجراي سیاستهاي کلی اصل  سازي در نظر دارد، سازمان خصوصی

  با مشخصات و شرایط زیر واگذار نماید. ل واگذاري متعلق به شرکتهاي دولتی راقاب كمالا ،و سایر قوانین و مقررات
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1 
مسکونی  امالك

  ایل گلی
  11/4793و  11/103امالك مسکونی ایل گلی به پالك ثبتی 

83,500  

  متر مربع 
ایل گلی –تبریز    -  مسکونی 105,876,000,000 3,529,200,000,000 

شرکت ماشین سازي 

  زتبری
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2 
گاراژ و دو باب 

  تجاري

و اعیانی هاي احداثی 4/121یک قطعه زمین به پالك ثبتی 

درآن به انضمام حق سرقفلی دو باب تجاري موجود در ضلع 

 شرقی ملک

737  

  متر مربع

ابن بابویه،  -شهرري -تهران

ضلع شمال شرقی ابن بابویه، 

132الی126پالك  

 - تجاري -گاراژ 1,281,000,000 42,700,000,000

شرکت توسعه و 

نگهداري اماکن ورزشی 

 کشور

 10 نقد

3 
پیست اسب 

 سواري خرم آباد

   14 -2/3عرصه به پالك ثبتی 
74,211    

 60بلوار  -خرم آباد - لرستان  متر مربع

 متري
 - ورزشی 7,962,682,500 265,422,750,000

ت آب ، برق و امتیازا- منبع آب  -اصطبل-سوله-اعیان (حصار

  گاز سوله ) 

2,625   

  متر مربع

 پیست اسکی خور 4

  عرصه پیست 
1,149,252   

  متر مربع

جاده 22کیلومتر -کرج -البرز

 چالوس 
 1-6بشرح بند  ورزشی -فرهنگی 2,370,918,000 79,030,600,000

اعیان (ساختمان هاي پائین پیست، سرویس بهداشتی، دکه ها 

  اخل پیست و جاده دسترسی داخل پیست) و کانکس د

4,954   

  متر مربع

  -  تاسیسات و اماکن رفاهی پیست (حق االمتیازات و برند) 

  -  تجهیزات و تاسیسات -ماشین آالت 

5 
جایگاه سوخت 

  گرگان

   267عرصه و اعیان جایگاه شرکتی گرگان به پالك ثبتی 
2,100  

  متر مربع 
میدان فتح  -گرگان   36,461,375,000 1,093,841,250 

  تأسیسات شهري

-  

پاالیش و شرکت ملی 

پخش فرآورده هاي 

  نفتی ایران 

 10 نقد

  -  تاسیسات و تجهیزات جایگاه 

6 

جایگاه سوخت 

گنبد  2شماره 

  سوکاو

گنبد کاووس به پالك ثبتی  2عرصه و اعیان جایگاه شماره 

253/153   

2,500   

جنب  -جاده گنبد به آزاد شهر   متر مربع

 انبار نفت 
30,306,860,000 909,205,800 - 

  -  گنبد کاووس 2تاسیسات و تجهیزات جایگاه شماره 

7 

جایگاه سوخت 

گنبد  1شماره 

  سوکاو

  گنبد کاووس (فاقد تاسیسات)  1عرصه و اعیان جایگاه شماره 
1,362   

  متر مربع
شهریور  17میدان  -گنبد   1-7بشرح بند  945,738,300 31,524,610,000 

  

  جام جم –ایران  –دنیاي اقتصاد  نام روزنامه:

                                        15/10/93نوبت دوم    07/10/93نوبت اول   تاریخ انتشار:



  

  : معاملهشرایط  - 1

  .گیرد میمبناي ثمن معامله قرار  در مزایده») امالكدرخواست شرکت در مزایده فروش «(مندرج در فرم  پیشنهادي   بدیهی است باالترین قیمت .می باشند امالكقیمت پایه  جدول فوق مندرج درقیمت هاي  -1- 1 

حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنان با در اختیار داشتن مدارك شناسائی و حکم نمایندگی در  گشوده می شود.سازي، سازمان خصوصیدر  30/10/1393 مورخ سه شنبه روز14ساعت  هاي شرکت در مزایده رأس پاکت -2-1

  اي مختار است. هاي مزایدههر یک از پیشنهادات در  فروش سازي در رد یا قبولجلسه آزاد است. سازمان خصوصی

و )، قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران واریز 1458شعبه مسجد جامع شهرك قدس کد ( - نزد بانک ملی ایران 2170159008002بایست صرفاً به صورت نقدي و به حساب سیبا شماره  سپرده نقدي جهت شرکت در مزایده، می -3-1

 مورخ دوشنبه بصورت دو پاکت جداگانه درون یک پاکت الك و مهر شده، حداکثر تا آخر وقت اداري روزتکمیل و ارائه شود) » اموال و دارائیفرم درخواست شرکت در مزایده فروش «(که می بایست صرفاً در قالب اصل فیش و پیشنهاد خرید 

ارائه هر گونه  انتقال وجه به حساب مذکور و(تأخیر در حراست تسلیم و رسید دریافت گردد  ، مدیریت 7، طبقه 15شهرك قدس، فاز یک ، خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پالك  به سازمان خصوصی سازي واقع در تهران، 29/10/1393

 تأخیر در انتقال وجه ناشی از عملیات سیستم بانکی از انتقال وجه سپرده به حساب تعیین شده در زمان مقرر اطمینان حاصل نمایند.شود به علت امکان به متقاضیان توصیه می دد).گرسازي میچک منجر به رد پیشنهاد از سوي سازمان خصوصی

شده در این آگهی اقدام به واریز آن نموده اند) در حساب اعالمی این سازمان موجود باشد،  ر مهلت اعالمچنانچه حداکثر تا روز برگزاري جلسه مزایده و تا قبل از شروع جلسه رسمی مزایده مبالغ سپرده شرکت در مزایده هر یک از متقاضیان (که د

فرم درخواست شرکت در مزایده «ارج از پیشنهادهاي قیمت، خ گردد،تأکید میمربوط به آن، گشوده خواهد شد. در غیر اینصورت پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده و عیناً مسترد می شود. (حاوي فرم شرکت در مزایده) پاکت پیشنهاد قیمت 

  پذیرفته نخواهد شد.»  اموال و دارائیفروش 

در دسترس کلیه متقاضیان قرار دارد. از نظر سازمان موجود بوده و سازي در سازمان خصوصی  دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاري ،نمونه قرارداد، وکالتنامه محضري .چارچوب قرارداد فیمابین انجام خواهد گرفت دردارائی انتقال  نقل و -4-1

  باشند.یداران مؤظف به رعایت مفاد آن میبه معنی اطالع و رعایت کامل و قبول شرایط مندرج درآنها است و خر سازي اقدام به شرکت در مزایدهخصوصی

وقت به نفع سازمان ع ثمن نقدي معامله اقدام ننماید، برنده معامله هیچگونه ادعایی نسبت به مبلغ سپرده نداشته ، لذا سپرده وي پس از کسورات قانونی در اسراز تاریخ ابالغ ، نسبت به پرداخت  روز 10چنانچه برنده مزایده ظرف مهلت  -5-1

  ضبط خواهد شد.

  امالك زیر:قابل توجه متقاضیان خرید 

، این مجموعه از مجموعه هاي تفریحات زمستانی که در اختیار سازمان ایرانگردي و جهانگردي بودند از 09/08/78مورخ  207/14به نهاد ریاست جمهوري به شماره  مطابق مصوبه شوراي عالی اداري وابسته مجموعه پیست اسکی خور: -6-1

  د.ملک فوق فاقد سند رسمی می باشو  الحاق گردیدند این سازمان منتزع و به سازمان تربیت بدنی جمهوري اسالمی و شرکت تابعه آن یعنی شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور

  ارزیابی نگردیده است. ،گنبد کاووس تخریب و جمع آوري گردیده است لذا تاسیسات و تجهیزات آن، توسط کارشناس رسمی دادگستري در رشته برق و ماشین آالت 1تاسیسات جایگاه شماره  گنبد کاووس: 1جایگاه سوخت شماره  -7-1

  وارد:سایر م - 2

مقررات و مسـتندات قابـل   «و » اطالعات آماده سازي و قیمت گذاري «به ترتیب بخش ( www.ipo.irبه نشانی :  سازيپایگاه اطالع رسانی سازمان خصوصی اطالعات مالی و فرم شرکت در مزایده بهبراي دریافت  توانندمی متقاضیان -1-2

   .تماس حاصل نمایند 88085624و  88083640 هاي تلفنبراي کسب اطالعات بیشتر با شماره و  »)کنندگان خرید سهام بلوکی و ترجیحیتوجه شرکت 

                                                                                                                             ارسال نمایند.  88085622ود را از طریق شماره نمابر مراجعه و یا درخواست خ ، دفتر امور واگذاري بنگاه ها5ازي، طبقه به سازمان خصوصی ستوانند می امالكبراي اخذ معرفی نامه بازدید از متقاضیان  -2-2
تن اطالعات الزم از اسـناد  ذاري قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار است. خریدار بعد از واگذاري حق هیچگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداشمورد واگ بنگاه کسب اطالعات کافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادي، فنی و حقوقی -3-2

  له مربوطه را ندارد.مورد معام اموال و دارائی هايها و موارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط به فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب مالی، اقتصادي،

را بر  هر یک از امالكقیمت پیشنهادي جهت خرید قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبري کرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان را نخواهد داشت. خریدار »  436« سازمان خصوصی سازي به موجب ماده  -4-2

                            و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد. هنماید و خریدار با شرکت در مزایده کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن ولو فاحش را از سوي خود سلب و ساقط نمودی ارائه میفرایند رقابتاساس اختیارات خود طی 

هـاي  قانون اصالح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران و اجراي  سیاست 24و مشمول ماده  نبوده؛سیستم بانکی اقساط معوق به  داراي و یامتقاضیان تعهد می نمایند؛ ممنوع المعامله  -5-2

  باشند.نمی 31/04/1387کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب 

را نخواهنـد   این آگهیشده اموال و دارائی هاي عرضه ی سازي که در اجراي قراردادهاي منعقده، اقساط آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهی هاي قبلی، حق شرکت در مزایده و خرید خریداران قبلی سهام بلوکی اقساطی از سازمان خصوص -6-2

  داشت.



  

و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابالغی از  هر یک از مجموعه هاي فوقبندي حیاتی باشد، در اداره  یرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقهطبق تشخیص و ابالغ سازمان پدافند غ بنگاهاست چنانچه فعالیت  متعهد هر یک از امالكخریدار   -7-2

  ر را به دقت رعایت و اجراء نماید. مرجع مذکو

قانون اجراي سیاستهاي کلـی   6موضوع ماده گردند، باشند ، متعهد میو اصالحات بعدي آن که متقاضی خرید می 1366سبات عمومی مصوب موسسات و نهادهاي عمومی غیر دولتی و شرکتهاي تابعه و وابسته آنها موضوع ماده قانون محا -8-2

  را رعایت نموده و در زمان معامله مشمول آن نباشند. بدیهی است، مسئولیت ناشی از عدم رعایت آن به عهده خریدار خواهد بود. قانون اساسی 44اصل 

گیرنـد،  باشند و یا در فهرست واگذاري قرار گرفته یا می) قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاري می44کل کشور شرکتهاي مشمول اصل چهل و چهارم ( 1393بخش واگذاري قانون بودجه سال » 3«تبصره  –به استناد بند ف  -9-2

  از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند. موظفند براي ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاري،

  ) قانون اساسی اقدام نماید. در غیر اینصورت گزارش تخلفات به شوراي رقابت داده خواهد شد.44) قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل (45) و (44خریدار مکلف است نسبت به رعایت مواد ( -10-2
  

 .ir www.ipo         يسایت اینترنتی سازمان خصوصی ساز 


