
 «و دارائی  سهام عمومی عرضه» 
 

و همچنین هیأت عامل  مصوبات هیأت واگذاری ،ط به آنقانون اساسی و قوانین و مقررات مربو 44سازی در نظر دارد، به استناد تکالیف مقرر در قانون اجرای سیاستهای كلی اصل سازمان خصوصی

 آگهی واگذار نماید.این شخصات و شرایط مندرج در را با م زیربنگاه های )دارائی(  سهام ،سازمان خصوصی سازی
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303،020،000 - 303،020،000 00/08 340،000 

قیمت تابلو بورس 

در روز عرضه 

)معادل قیمت بسته 

شدن روز قبل از 

عرضه( به اضافه 

بشرط آنکه از  40%

ریال  2،043مبلغ 

 كمتر نباشد

064،044،060،000 20،021،336،000 30 0 20 

00/08بازرگانی دولتی ایران       

0سهام ترجیحی          

2حمل و نقل دریایی آبادان           

سایر سهامداران بخش خصوصی       

02/0  
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 یحمل و نقل جاده ا
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404 20 000 03/33 10 2،016،600،000 1،200،080،830،001 30،420،302،088 30 2 20 

مادر تخصصی عمران و بهسازی 

03/33شهری ایران   

03/43بنیاد مسکن انقالب اسالمی   

22عمران و مسکن سازان ایران    

مشاور مشاركت سازه های مقاوم 

08/0میهن   

08/0سازمان توسعه مسکن ایران   

- 

مدیریت و تهیه 

طرحهای 

رسازی،معماری، شه

 نقشه های تفکیکی و ...
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218،101،800 11،431،140 220،622،000 20 11،431،140 102،400 23،412،120،084،000 802،363،042،230 10 0 20 

40بانك ملی ایران      

40بانك صادرات ایران       

20     وزارت جهاد كشاورزی  

- 

احداث صنایع تبدیلی 

جهت استحصال شکر، 

خمیر كاغذ، كاغذ چاپ و 

 تحریر و...
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002،400 48،000 040،000 00 300،000 1،020،664 080،180،880،336 20،340،303،110 30 3 20 

ی ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفت

80ایران    

20نایع پاالیش نفت    توسعه ص  

0پاالیش نفت آبادان      

- 
پاالیش نفت خام و 

 تولید فرآورده های نفتی
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60،020 3،680 83،000 40 1،000 1،030،044 86،141،004،000 2،204،206،020 30 4 20 

 40ملی صنایع پتروشیمی    

 48    شركت اس جی اس آ   

 2زاده        آقای علی ابراهیم

گذاری صنایع شركت سرمایه

 03/0پتروشیمی  

اس جی اس گروپ منیجمنت اس آ      

68/0 

 33/0آقای بیت آلبن   

گذاری پتروشیمی شركت سرمایه

 08/0ایران      

- 

ارائه خدمات بازرسی 

مستقل فنی، انجام 

خدمات مدیریت، كنترل 

 كیفیت، نظارت

 Financial Tribune- Tehran Times- Iran Daily -اعتماد –ایران  – دنیای اقتصادنام روزنامه: 

                                         18/00/03نوبت دوم       10/00/03نوبت اول  تاريخ انتشار: 



 : معاملهشرایط  -1
های انجام شده از در خصوص عرضه .گیردمبنای ثمن معامله قرار می در مزایده («روش سهامدرخواست شركت در مزایده ف»)مندرج در فرم  پیشنهادی بدیهی است باالترین قیمت .دنباشمیقیمت پایه سهام/ دارائی فوق  هایـ قیمت1ـ1

شركتها منتشر می گردد. آخرین مهلت  اطالعیه/ بیانیه عرضه توسط بورس/ فرابورس در درگاه اینترنتی آن گیرد.طریق بورس/ فرابورس، باالترین قیمت ثبت شده در سامانه معامالت با اعالم بورس/ فرابورس مبنای ثمن معامله قرار می

 ارائه درخواست و تاریخ شروع رقابت در اطالعیه/ بیانیه مذكور اعالم می گردد.

به نمایند.  و یا وارد سامانه معامالت بورس (فوق 1-1د مذكور در بنفرم                )صرفا  در قالب  ارائه سازیل سهام/ دارائی عرضه شده هر شركت، حسب مورد به سازمان خصوصیبایستی پیشنهادات خود را نسبت به كمتقاضیان می ـ1ـ2

  .گیردسهام جذب شده ترجیحی توسط كاركنان از سهام قابل واگذاری كسر و مانده سهام مبنای ثمن معامله قرار می تعداد بدیهی است ترتیب اثر داده نخواهد شد. های اعالمیبعد از تاریخهای درخواست

سازی، بازگشایی و حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان قانونی آنان با در اختیار داشتن مدارک شناسائی و حکم نمایندگی در سازمان خصوصیدر  04/00/1303مورخ  شنبهسه  روز14ساعت  زایده رأسهای شركت در مپاكت -3-1

 ای مختار است. ایدههای مزسازی در رد یا قبول هر یك از پیشنهادات در  فروشجلسه آزاد است. سازمان خصوصی

(، قابل پرداخت در كلیه شعب بانك ملی ایران 1400شعبه مسجد جامع شهرک قدس كد ) -نزد بانك ملی ایران 2180100000002                                              بایست صرفا  به صورت نقدی و به حساب سیبا شماره ـ سپرده نقدی جهت شركت در مزایده، می1ـ4

 «شركت در مزایده فروش سهامدرخواست فرم »قالب در                   كه می بایست صرفا )گردد ( واریز و اصل فیش و پیشنهاد خرید سازی میه هر گونه چك منجر به رد پیشنهاد از سوی سازمان خصوصیارائ و انتقال وجه به حساب مذكور)تأخیر در 
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680،663،000 30،200،100 800،062،000 100 800،062 3،806 2،616،200،182،000 80،400،000،160 20 0 20 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

100ایران      
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طراحی، مهندسی، 

مشاوره، مونتاژ تولید، 

تکمیل و تعمیر انواع 

لوله، تیوپ و اتصاالت 
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4،004 241 4،020 03/02 243/0 00،064،222 483،100،081،100 14،104،806،130 10 8 20 

سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

03/02ایران   

08/6سید محمد هادی هاشمی نسب      

شركت سرمایه گذاری ملی ایران    

61/0  

22/0یعقوب باقری       

28/0سایر       

- 

انجام هرگونه عملیات 

تولیدی، مالی و بازرگانی 

در زمینه ریسندگی، 

بافندگی، طراحی، 

رنگرزی و فعالیت های 

 جانبی
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6،004،200 - 6،004،200 00 82،100 80،000 400،020،240،000 14،084،088،200 40 2 20 

شركت تعاونی چند منظوره هسایار       

00 

10احیاء صنایع خراسان      شركت   

0سایر سهامداران       

شركت 

تعاونی 

چند 

منظوره 

 هسایار و 

شركت 

احیاء 

صنایع 

 خراسان

انجام پروازهای برنامه 

ای، چارتر و چارتر 

برنامه ای جهت حمل و 

نقل مسافر، بار و پست 

در داخل و خارج از 

كشور و سایر خدمات 

 بازرگانی
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تحقیقات و 
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 10 نقد 1،600،000 06،000،000 1،400،000 10 40 40 2 30

سازمان توسعه و نوسازی معادن و 

40صنایع معدنی ایران      

40دانشگاه تهران       

20تأمین اجتماعی       

- 

انجام فعالیتهای 

مطالعاتی و تحقیقاتی 

شامل هرگونه مشاوره، 

تحقیقات و عملیات بر 

لیه سنگها و روی ك

خاكها و مواد معدنی به 

منظور فرآوری و كاربرد 

 در صنایع
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100،004،268 0،838،066 104،841،333 100 33/1،048،413 0،164 1،000،060،242،612 48،606،048،280 10 6 
 (1-18)بند

20 
سازمان گسترش و نوسازی صنایع 

100  ایران     
- 

انجام عملیات كشاورزی 

تولید نیشکر و سایر 

محصوالت كشاورزی، 

دامپروری و ایجاد صنایع 

 و فرآورده های وابسته



به سازمان خصوصی سازی واقع در تهران، شهرک قدس، فاز یك ، خیابان ایران زمین، خیابان  03/00/1303 مورخ شنبهدو روز بصورت دو پاكت جداگانه درون یك پاكت الک و مهر شده، حداكثر تا آخر وقت اداریتکمیل و ارائه شود( 

کی از انتقال وجه سپرده به حساب تعیین شده در زمان مقرر اطمینان شود به علت امکان تأخیر در انتقال وجه ناشی از عملیات سیستم بان، مدیریت حراست تسلیم و رسید دریافت گردد. به متقاضیان توصیه می 8، طبقه 10مهستان، پالک 

( در حساب اعالمی این ر مهلت اعالم شده در این آگهی اقدام به واریز آن نموده اندچنانچه حداكثر تا روز برگزاری جلسه مزایده و تا قبل از شروع جلسه رسمی مزایده مبالغ سپرده شركت در مزایده هر یك از متقاضیان )كه د حاصل نمایند.

فرم درخواست »از                             ضمنا  پیشنهادهای قیمت، خارج                                                                                                مربوط به آن، گشوده خواهد شد. در غیر اینصورت پاكت پیشنهاد قیمت گشوده نشده و عینا  مسترد می شود. )حاوی فرم شركت در مزایده( سازمان موجود باشد، پاكت پیشنهاد قیمت 

 نخواهد شد. پذیرفته« فروش سهام شركت در مزایده
عنوان سپرده شركت  آگهی شده ( را به درصد ارزش سهام موضوع معامله بر اساس قیمت پایه سهام ) 3كارگزاران خریدار در صورتی مجاز به ورود سفارش خرید به سامانه معامالتی هستند كه معادل های بورس/ فرابورس در عرضه -0-1

مبلغ سپرده   شود،یادآور می گذاری مركزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، واریز و یا ارائه نمایند.ت و حسب مورد به حساب شركت سپردهصورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط از مشتری دریاف              ، نقدا  یا به در رقابت، جهت تضمین تعهدات

  شود.رابورس اعالم میهای بورس/ فعیههایی كه بازار ثانویه دارند، در اطالمشركت در رقابت خرید در خصوص سها
( اقدام ننماید، برنده در معامالت اقساطی، نسبت به پرداخت ثمن نقدی معامله و ارائه اسناد تضمینی )ه/ رقابت ظرف مهلت مقرر از تاریخ ابالغ توسط این سازمان )در مزایده( / توسط بورس و فرابورس )در رقابت(چنانچه برنده مزاید -6-1

 ، لذا سپرده وی پس از كسورات قانونی در اسرع وقت به نفع سازمان ضبط خواهد شد. یی نسبت به مبلغ سپرده نداشتهدعامعامله هیچگونه ا

در موجـود بـوده و   ازی و  شركت فرابورس ایران و بـورس تهـران   سدر سازمان خصوصی دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری ،نمونه قرارداد، وكالتنامه محضری .چارچوب قرارداد فیمابین انجام خواهد گرفت انتقال سهام در نقل و -8-1

-د آن مـی یداران مؤظف به رعایت مفابه معنی اطالع و رعایت كامل و قبول شرایط مندرج درآنها است و خر و یا حضور در رقابت در بورس/ فرابورس سازی اقدام به شركت در مزایدهدسترس كلیه متقاضیان قرار دارد. از نظر سازمان خصوصی

 باشند.

كشت و صنعت نیشکر هفت تپه  وصول اقساط شركت مانع است.نقدی بال    كال  های اقساطی خریدباشد. در واگذاری( می %10در معامالت اقساطی، فواصل زمانی اقساط از یکدیگر شش ماهه و نرخ سود فروش اقساطی پانزده درصد )   -0-1

هیأت محترم واگذاری، قابل دسترس در وب سایت رسمی ایـن سـازمان، بخـش     26/11/1302مصوب مورخ  –شیوه نامه تشویق بخش خصوصی به منظور جلب مشاركت در واگذاری ها  2 برای بخش خصوصی )شامل اشخاص موضوع بند

 باشد.( آگهی می1-18( به شرح بند )«مقررات ضروری قابل توجه خریداران سهام بلوكی و ترجیحی»

 گردد.ز اقساط، اسناد تضمینی دریافت میدرصد از مانده بدهی ناشی ا 00آن نزد فروشنده به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند و حداقل معادلبودن معامله، معادل مانده اقساطی سهام مورد معامله تا پرداخت كامل بهای در صورت اقساطی  -0-1

ی شـده مبنـای   به نسبت سهام خریداری شده جانشین تعهدات و تضامین صادر شده توسط شركت مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورتهای مالی حسابرس                                  خریدار/ خریداران منفردا  و متفقا در واگذاری های كنترلی،  -10-1

اخت هزینه های مالی تحمیل شده ناشی از آن به صادركنندگان تعهدات، تسهیالت و تضامین می باشند. در هـر صـورت آزادسـازی سـهام و     واگذاری می باشند و در صورت سررسید شدن موارد مذكور و عدم جانشینی، خریداران ملزم به پرد

 برسی شده مبنای ارزیابی سهام خواهد بود.رتهای مالی حسااسترداد تضمین توسط سازمان خصوصی سازی منوط به تعیین تکلیف مطالبات شركتهای مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی نظیر خزانه مندرج در صو

مادر تخصصی و سایر اشخاص دولتی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده مبنای                                                                                                                              در واگذاری های مدیریتی، خریدار/ خریداران منفردا  و متفقا  به نسبت سهام خریداری شده جانشین تعهدات و تضامین صادر شده توسط شركت  -11-1

 هدات، تسهیالت و تضامین می باشند.و در صورت سررسید شدن موارد مذكور و عدم جانشینی، خریداران ملزم به پرداخت هزینه های مالی تحمیل شده ناشی از آن به صادركنندگان تع واگذاری می باشند

، بهره و جرایم متعلقه درقبال اخذ تسهیالت بـانکی و مـالی و ...   ات پرسنل، بازخرید خدمت و سنونشده، بیمه تأمین اجتماعی قطعی جمله كسری ذخایر مالیات قطعی شده یا ها ازها و كسری بدهییره سرفصل داراییگونه كسری ذخهر -12-1

قبال مبالغ فوق نخواهد داشـت.    هیچگونه تعهدی در  ی سازی نیزداشت و سازمان خصوصدر گزارش حسابرس و بازرس قانونی و صورتهای مالی شركت بعهده خریدار خواهد بود و هیچگونه ادعایی در خصوص كسری و اضافی ارقام نخواهد 

خواست اسـناد  تواند درهام در هر یك از سرفصل حسابها مینخواهد بود و خریدار در صورت اب 10/01/1300مورخ  223013ی نحوه تنظیم قراردادهای واگذاری موضوع شماره ئ( دستورالعمل اجرا 0 ماده )ه (                               ضمنا  موارد مذكور مشمول بند )

 و مدارک مربوطه را بنماید.  

 موارد قابل توجه متقاضيان خرید بنگاه هاي زیر:
و مجوز این سازمان مبنی  باشد لیکن مطابق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده شركتمیلیون ریال می 000،831،2معادل مبلغ  30/00/02سرمایه ثبت شده شركت بر اساس صورتهای مالی  شركت توسعه نیشکر و صنایع جانبی: -31-1

 میلیون ریال، قیمت پایه سهام بر اساس مبلغ و تعداد سرمایه مذكور محاسبه گردیده است. 11،431،140بر افزایش سرمایه تا مبلغ 

خریـدار متعهـد    -2 میلیون ریال آن در تعهد سهامداران می باشـد.  000،228پرداخت شده و مبلغ  میلیون ریال آن 000،122میلیون ریال می باشد كه مبلغ  000،300سرمایه اسمی شركت معادل مبلغ  -1 پاالیش نفت خوزستان: -41-1

 ر قرارداد واگذاری درج خواهد شد.را رعایت نماید و این موضوع د« كیفی سازی محصوالت»است دستورالعمل های صادره توسط وزارت نفت در خصوص 

 بر اساس شرایط واگذاری )نقد و اقساط( پرداخت نماید. مطالبات شركت مادر تخصصی از بابت سود سهام معوق راف است خریدار مکل خدمات كیفیت آریا اس جی اس: -01-1



خصوصی سازی نسبت به فروش كارخانه فعلی شركت واقع چنانچه خریدار نسبت به احداث و تکمیل كارخانه جدید شركت واقع در شهرک صنعتی رستم كال اقدام نماید می تواند با اخذ مجوز از سازمان شركت نساجی قائمشهر:  -16-1

 طوریکه خللی در فعالیت شركت ایجاد نگردد.ید بدر قائمشهر اقدام نما

، ناد مالکیت آنهـا بـه نـام شـركت اسـت     وجه به اینکه اس( در تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و باتهکتار  22،000هکتار از اراضی شركت ) مساحت كل اراضی  2،013معادل  -1 شركت كشت و صنعت نیشکر هفت تپه: -81-1

( شـیوه نامـه   2در صورت خرید سهام شركت مذكور توسط بخش خصوصی موضـوع بنـد )   -2 .لحاظ گردیده استیاد شده را ارزیابی و ارزش آن درقیمت پایه سهام شركت  ی دادگستری با درنظر گرفتن شرایط موجود امالکكارشناس رسم

 -قسـط. ج  16سال و مجمـوع تعـداد اقسـاط     0افزایش سقف كل زمانی به  -درصد(. ب 12درصد ) 3كاهش در سود فروش اقساطی به میزان  -الف :شرایط وصول اقساط بدین شرح می باشد 26/11/1302ی مصوب تشویق بخش خصوص

 ه اقساط.درصد برای رقم میانه دور 100درصد رشد ساالنه به مأخذ  10بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب 

 :سهام ترجيحي و اقساطي ) در صورت تعلق گرفتن ( ـ 2
یط، پرداخت حقـوق و  داقل یك سال و برای مأمورین عالوه بر این شرا( مدیران و كاركنان شاغل و یا مأمور ) اعم از رسمی یا قراردادی ( در بنگاه مشمول واگذاری به شرط سابقه كار و بیمه پردازی به مدت ح1-الف: واجدین شرایط خرید: الف

( بازنشستگان شركت مورد واگذاری چنانچـه  3-. الفبند قبلشرایط درصد سرمایه آنها متعلق به بنگاه مورد واگذاری باشد با  00( افراد شاغل در آن دسته از بنگاه های سرمایه پذیر كه بیش از 2-بیمه پردازی توسط شركت مورد واگذاری. الف

 د سهام عدالت و سود سهام دریافتی عدالت.غلین، همچنان سهام قابل واگذاری بنگاه موجود باشد به شرط اعالم انصراف و استرداپس از واگذاری سهام به شا

شركت مورد واگذاری بـه  خود را به صورت كتبی، از طریق  ایستی درخواست خریدروز از تاریخ نشر اولین آگهی و یا نامه این سازمان به بنگاه مورد واگذاری، می ب 30ب: چگونگی ارائه درخواست: متقاضیان خرید سهام ترجیحی حداكثر ظرف 

 این سازمان ارسال نمایند.

 بخـش اطالعـات سـهام    آگهـی  ایـن ذیل در  درجمن اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی به سایت ،سهام ترجیحیبرای كسب اطالعات بیشتر از جزئیات شرایط واگذاری  مورد واگذاری قاضیان می توانند عالوه بر مراجعه به شركتمت

 و آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی را به دقت مطالعه نمایند. مراجعه ترجیحی

 : هاي مالي، غير مالي و تخفيفات سهام بلوكي كنترليمشوق -3
شماره  به «نحوه اعمال مشوق های مالی و یا غیر مالی» های مالی، غیر مالی و تخفیفات موضوع دستورالعملد و ... از مشوق ری جدیخریداران سهام كنترلی در صورت انجام برخی اقدامات نظیر افزایش تعداد كاركنان و سرمایه گذا

 223010 به شماره« به خریداران سهام كنترلی شركتهای دولتینحوه اخذ تعهدات، درج شروط و اعطای تخفیفات »دستورالعمل  وقانون اساسی  44مصوب شورای عالی اجرای سیاستهای كلی اصل  10/01/1300مورخ  206200/2/63

 مندرج در ذیل آگهی در دسترس عالقمندان می باشد.« مقررات ضروری قابل توجه خریداران سهام بلوكی و ترجیحی»برخوردار خواهند بود. دستورالعملهای مذكور در سایت این سازمان در بخش مصوب هیأت واگذاری  10/01/1300مورخ 

 : سایر موارد -4
شركت  اطالعات عرضه»و « گذاری اطالعات آماده سازی و قیمت»به ترتیب بخش ) www.ipo.irبه نشانی :  سازیپایگاه اطالع رسانی سازمان خصوصی اطالعات مالی و فرم شركت در مزایده بهبرای دریافت  توانندمی ـ متقاضیان4ـ1

گیرند، اطالعات شركتها در سایت آن شركتها در خصوص شركتهایی كه از طریق بورس/ فرابورس مورد عرضه قرار می .تماس حاصل نمایند 00000624و  00003640 های تلفنبرای كسب اطالعات بیشتر با شماره و  «(ورد واگذاریهای م

 باشد.در دسترس می

                                                                                                                                ارسال نمایند.  00000622مراجعه و یا درخواست خود را از طریق شماره نمابر  ، دفتر امور واگذاری بنگاه ها0ازی، طبقه به سازمان خصوصی ستوانند میز بنگاه برای اخذ معرفی نامه بازدید امتقاضیان  -2-4

ـ كسب اطالعات كافی و وافی از وضعیت مالی، اقتصادی، فنی و حقوقی شركت مورد واگذاری قبل از تاریخ انجام معامله بر عهده خریدار است. خ -3-4 تن اطالعـات الزم از  ریدار بعد از واگذاری حق هیچگونه ادعا علیه سازمان به استناد نداش

 ها و موارد اعالمی و اطالعات دیگر مربوط به سهام مورد معامله و شركت مربوطه را ندارد.فنی و حقوقی و آخرین وضعیت حساب ادی،های مالی، اقتصاسناد و صورت

قیمت پیشنهادی جهت خرید سـهام را بـر اسـاس    ا نخواهد داشت. خریدار قانون مدنی در فرض وجود عیب از عیوب تبری كرده و خریدار هیچگونه حقی از جمله حق رجوع به سازمان ر«  436» سازمان خصوصی سازی به موجب ماده  -4-4

                           و این موضوع در قرارداد مربوطه نیز درج خواهد شد. ه                                                                                                   نماید و خریدار با شركت در مزایده كلیه خیارات خصوصا  خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط نمودفرایند رقابتی ارائه میاختیارات خود طی 
هـای  سیاسـت  اجرای  قانون اصالح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران و 24و مشمول ماده  و دارای اقساط معوق به سیستم بانکی نبودهنمایند؛ ممنوع المعامله متقاضیان تعهد می -0-4

 باشند.نمی 31/04/1308اساسی مصوب  كلی اصل چهل و چهارم قانون

 قانون اساسی، در عرضه سهام از طریق مزایده، بخش تعاونی در شرایط یکسان از اولویت خرید برخوردار است. 44قانون اجرای سیاستهای كلی اصل  20ماده  4مطابق تبصره  -6-4

 های قبلی، حق شركت در مزایده و خرید مجدد سهام را نخواهند داشت.آنان معوق گردیده، تا تسویه بدهیرای قراردادهای منعقده، اقساط سازی كه در اجام بلوكی اقساطی از سازمان خصوصیخریداران قبلی سه -8-4

http://www.ipo.ir/


ندی حیاتی باشد، در اداره شركت و مدیریت امور، ضوابط مربوطه ابالغی از مرجع بخریدار سهام بلوكی و كنترلی متعهد است چنانچه فعالیت شركت طبق تشخیص و ابالغ سازمان پدافند غیرعامل متضمن امور حساس امنیتی و طبقه  -0-4

  ر را به دقت رعایت و اجراء نماید.مذكو

قـانون اجـرای    6موضـوع مـاده   ، گردنـد باشند ، متعهـد مـی  م میسها كه متقاضی خریدو اصالحات بعدی آن  1366موضوع ماده قانون محاسبات عمومی مصوب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شركتهای تابعه و وابسته آنها  -0-4

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

-باشند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یـا مـی  ( قانون اساسی كه واگذار شده و یا در حال واگذاری می44كل كشور شركتهای مشمول اصل چهل و چهارم ) 1303جه سال بخش واگذاری قانون بود« 3»تبصره  –به استناد بند ف  -10-4

 .گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل، قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند

 ( قانون اساسی اقدام نماید. در غیر اینصورت گزارش تخلفات به شورای رقابت داده خواهد شد.44( قانون اجرای سیاست های كلی اصل )40( و )44خریدار مکلف است نسبت به رعایت مواد ) -11-4

 دستورالعمل حفاظت و مراقبت اماكن مورد واگذاری مصوب شورای امنیت كشور خواهند بود.مفاد م به رعایت ملز ی مرتبط،خریداران سهام بنگاه ها( قانون اساسی 44در اجرای سیاستهای كلی اصل ) -12-4
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