راهنماي چگونگي شركت در مزايدههاي سازمان خصوصيسازي
 -1نحوه دريافت فرم درخواست شركت در مزايده

پس از انتشار آگهی عرضه سهام ،اموال و بنگاههای مشمول واگذاری ،متقاضیان میتوانند با
مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان خصوصی سازی به نشانی ) www.ipo.irبخش
جدیدترین آگهیهای واگذاری) نسبت به دانلود "فرم درخواست شرکت در مزایده" بنگاه
مورد تقاضا اقدام نمایند.
-2چگونگي تکمیل فرم درخواست شركت در مزايده

 -1-2درج مشخصات متقاضیان :
 -1-1-2اشخاص حقیقی:

 مشخصات (مطابق شناسنامه و کارت ملی) به صورت خوانا نوشته شود؛ در صورت داشتن شریک در خرید بنگاه مورد واگذاری ،بایدعبارت شریک یا شرکا درجلوی اسم خریدار (بندالف صفحه نخست "فرم درخواست شرکت در مزایده")درج شود.
برای مثال :اینجانب احمد احمدی و شریک /شرکا.
 -2-1-2اشخاص حقوقی:

 مشخصات شرکت متقاضی (مطابق اساسنامه) به صورت خوانا نوشته شود؛ در صورت داشتن شریک در خرید بنگاه مورد واگذاری ،باید عبارت شریک یا شرکا درجلوی اسم شرکت متقاضی (بند ب صفحه نخست "فرم درخواست شرکت در مزایده")
درج گردد .برای مثال :شرکت آلفا و شریک /شرکا.

 -3-1-2نكات مهم براي اشخاص حقیقی و حقوقی :

 در صورت وجود شریک /شرکا ،درج اسامی کامل آنها و میزان و درصد مشارکت درخرید ،در جدول مربوطه در صفحهی آخر فرم الزامی است
 با توجه به اینکه نامه اعالم برنده مزایده به آدرس مندرج در فرم شرکت در مزایدهارسال میشود ،بنابراین نوشتن آدرس به طور کامل و خوانا (شامل :شهر – خیابان-
کوچه -پالک -واحد و کدپستی) و شماره تماس( تلفن ثابت ،همراه و نمابر) در فرم
الزامی است.
 -2-2درج قیمت پیشنهادي:
-

-

مطابق رویه و از آنجائیکه مطابق مقررات،مانده سهام ترجیحی به خریدار بلوکی واگذار
میشود؛ در زمان اعالم برنده مزایده ،قیمت پیشنهادی متقاضی میبایستی برای کل
سهام بنگاه مورد واگذاری (شامل سهام بلوکی و ترجیحی) در فرم درج شود .توضیح
اینکه :در صورت عدم تقاضا برای تمام یا بخشی از سهام ترجیحی ،آن میزان از سهام
ترجیحی جذب نشده به سهام بلوکی خریدار اضافه و مبلغ معامله متناسب با آن افزایش
مییابد؛
قیمت پیشنهادی باید بر اساس ارزش پایه کل سهام باشد( نه قیمت پایه هر سهم)؛
قیمت پیشنهادی کل نباید کمتر از قیمت پایه کل مندرج در آگهی باشد؛ یعنی باید
مساوی یا باالتر از قیمت پایه کل باشد؛
قیمت پیشنهادی باید بدون قلم خوردگی با عدد و حروف نوشته شده و ارقام عدد و
حروف با همدیگر مطابقت داشته باشند.

 -3-2درج شرایط پرداخت وجه معامله:
 شرایط پرداخت بهای معامله (بر اساس مصوبات هیأت واگذاری)برای کلیه متقاضیانخرید یکسان است و امکان ارائه پیشنهاد دیگری ،به جزء آنچه که در آگهی و فرم
شرکت در مزایده قید شده ،وجود ندارد.

 در معامالت اقساطی ،متقاضیان در صورت تمایل میتوانند ،کل ثمن معامله را به صورتیکجا و نقد پرداخت نمایند؛ در این صورت میبایستی ،در فرم شرکت در مزایده با
عالمت زدن قسمت مربوطه موافقت خود را اعالم نمایند.
 -4-2مشوق بخش خصوصی و تعاونی:
هیات عامل سازمان خصوصی سازی با اختیار تفویضی از هیأت واگذاری ،حسب شرایط برخی از
بنگاهها ،برای خریداران بخش خصوصی و تعاونی ،مشوقهایی به شرح زیر فراهم مینماید که
در صورت تمایل متقاضیان از این مشوقها برخودار خواهند شد:
الف) کاهش در نرخ سود فروش اقساطی ،به میزان  3درصد(21درصد)؛
ب) افزایش سقف کل زمانی و مجموع تعداد اقساط ،به میزان یک سوم مجموع مدت اقساط(حداکثر20سال)
ج) بازپرداخت پلکانی اقساط با شیب 20درصد رشد ساالنه به مأخذ  200درصد برای رقم میان دوره اقساط.
 -3مراحل وچگونگي تحويل اسناد مزايده

 -1-3واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده:
 متقاضیان مبلغ سپرده شرکت در مزایده؛ مطابق مبلغ اعالم شده در آگهی عرضه را باید،به حساب سیبا شماره  – 1200209000001به نام سازمان خصوصی سازی  -نزد بانک
ملی ایران -شعبه مسجد جامع شهرک قدس کد ( - )2500قابل واریز در کلیه شعب
بانک ملی ایران -واریز نمایند.
 در جلسهی مزایده ابتدا پاکت سپرده شرکت در مزایده گشوده خواهد شد ،لذا با توجه بهامکان تأخیر در انتقال وجه ناشی ازعملیاتسیستم بانکی ،متقاضیان قبل از تحویل پاکت
پیشنهاد قیمت ،از انتقال وجه سپرده به حساب اعالم شده اطمینان حاصل نمایند .مبلغ
سپرده باید به طور کامل و به میزان اعالم شده در آگهی و به صورت نقد واریز گردد و
در صورت عدم واریز و یا کسری رقم واریزی ،پاکت پیشنهاد قیمت گشوده نشده و عینا
به متقاضی مسترد میگردد.

 ارائه هرگونه چک (تضمین شده ،بانکی ،شخصی و )...بابت رقم سپرده شرکت در مزایده؛منجر به رد پیشنهاد میگردد.
 -2-3امضاي فرم درخواست شرکت در مزایده:
 اشخاص حقیقی :کلیهی صفحات فرم درخواست شرکت در مزایده باید توسط متقاضی وشرکای خرید معرفی شده امضا شود.
 اشخاص حقوقی :کلیهی صفحات فرم درخواست شرکت در مزایده باید توسط صاحبانامضاء مجاز شرکت متقاضی و شرکای خرید معرفی شده امضا و ممهور به مهر شرکت
متقاضی و شرکا شود.
 -3-3تهیه مدارک مورد نیاز براي شرکت در مزایده:
 -1-3-3مدارک مورد نیاز اشخاص حقیقی:

-

تصویر شناسنامه(در صورت داشتن توضیحات در شناسنامه ارائه تصویر آن الزامی است)؛
تصویر کارت ملی؛
اصل فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده؛
نشانی کامل (اقامتگاه قانونی) ،شماره تلفن های تماس و دورنگار و شماره همراه
متقاضی اصلی؛
فرم شرکت در مزایده به صورت تکمیل شده؛
فرم امضاء شده «رضایتنامه مشتری حقیقی در خصوص مجوز ارسال اطالعات و
دریافت گزارش وی از شرکت اعتبارسنجی».

 -2-3-3مدارک مورد نیاز براي اشخاص حقوقی:

 تصویر اساسنامه شرکت؛ تصویر آگهی تأسیس شرکت در روزنامه رسمی؛ -فهرست سهامداران ،به انضمام تصویر آخرین صورتجلسه مجمع عمومی شرکت؛

-

-

تصویر آخرین آگهی ثبت صورتجلسه تعیین مدیران و صاحبان امضای مجاز شرکت در
روزنامه رسمی به همراه تأییدیه آخرین تغییرات از اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیرتجاری محل ثبت؛
تصویر شناسنامه صاحبان امضای مجاز؛
تصویر کارت ملی صاحبان امضای مجاز؛
شناسه ملی شرکت؛
نشانی کامل محل اصلی فعالیت ،دفتر مرکزی (اقامتگاه قانونی) ،شماره تلفن های
تماس و دورنگار و شماره همراه مدیر عامل متقاضی اصلی؛
فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده؛
فرم شرکت در مزایدهیبه صورت تکمیل شده؛
فرم امضاء شده «رضایتنامه مشتری حقوقی در خصوص مجوز ارسال اطالعات و
دریافت گزارش وی از شرکت اعتبارسنجی».

 -3-3-3سایر مدارک و مستندات ( حسب مورد در مزایدههاي دومرحلهاي )

در مزایده دو مرحلهای ،ارائه مدارک و مستندات الزم برای شناسایی صالحیتهای مالی،
اعتباری ،تخصصی و (.......مطابق آگهی عرضه) الزامی است.
 -5-3چگونگی قراردادن اسناد مزایده در پاکت های مربوطه:
-

-

فیش واریزی سپرده شرکت در مزایده را درون یک پاکت قرار دهید(پاکت «الف»)؛
فرم درخواست شرکت در مزایده را درون پاکت دیگری قرار دهید(پاکت «ب»)؛
در مزایدههای دومرحلهای و مزایدههایی که نیاز به بررسی صالحیت متقاضی است؛
مدارک و مستندات الزم برای بررسی صالحیت مالی و تخصصی را درون یک پاکت
دیگر قرار دهید(پاکت «ج»)؛
هر دو/سه پاکت فوق را پس از الک ومهر نمودن درون یک پاکت جداگانه الک و مهر
شده گذاشته شود.

 -1-4-3درج اطالعات ضروري بر روي هر کدام از پاکتهاي فوق:

 نام کامل متقاضی(مطابق آنچه در فرم شرکت در مزایده درج شده است)؛ نام شرکت مورد تقاضا؛ محتویات داخل پاکت(به طور مثال روی پاکت «الف» درج شود «پاکت مربوط به فیشواریزی سپرده شرکت در مزایده»).
 -5-3زمان و چگونگی تحویل اسناد مزایده:
کلیه اسناد مزایده به شرح بند فوق را تا پایان زمان اعالم شده در آگهی به مدیریت حراست
سازمان خصوصی سازی به نشانی :تهران  ،شهرک قدس ،خیابان ایران زمین ،خیابان مهستان،
پالک  – 20طبقه هفتم ،تحویل و رسید دریافت گردد.
نکته :پاکت مزایدهای که بعد از زمان اعالم شده در آگهی به سازمان خصوصی سازی ارائه شود،
تحویل گرفته نخواهد شد.
-4ساير اطالعات مربوط به مزايده

 -1-4چگونگی حضور متقاضیان در جلسه مزایده:
حضور پیشنهاددهندگان یا نمایندگان قانونی آنان در جلسه مزایده با در اختیار داشتن مدارک
شناسائی و نامه معتبر نمایندگی(در مورد نماینده) امکان پذیر میباشد.
 -2-4چگونگی استرداد سپرده شرکت در مزایده متقاضیان:
 استرداد سپرده شرکت در مزایده ،منوط به ارائه درخواست از سوی متقاضیانی است کهبرنده مزایده نشدهاند.
 در صورتیکه متقاضیان شرکت در مزایده بیش از یک نفر باشد ،استرداد سپرده شرکتدر مزایده پیشنهاددهنده رتبه دوم منوط به انعقاد و ابالغ قرارداد با برنده اول مزایده
میباشد .سپرده شرکت در مزایده سایر متقاضیان پس از برگزاری جلسه مزایده و حسب
درخواست ذینفع سپرده،از سوی این سازمان مسترد خواهد شد.

 سپرده شرکت در مزایده متقاضیانی که به هر دلیل ،پیشنهاد قیمت آنها در جلسه مزایدهقرائت نشده باشد ،نیز مطابق شرایط فوق مسترد میشود.
نکته :پذیرش پیشنهاد قیمت رتبه دوم مزایده ,منوط به رعایت قیمت پایه بنگاه مورد واگذاری و
عدم اخالل در رقابت ( به تشخیص اعضای کمیسیون مزایده) خواهد بود.
 -3-4دالیل رد پیشنهاد متقاضی:
سازمان خصوصیسازی(کمیسیون مزایده) در رد یا قبول هر یک از پیشننهادهای واصنله مختنار
است و به پیشنهادهای خارج از فرم شرکت در مزایده ،کمتر از قیمت پایه ،فاقند امضناء ،منبهم،
مشروط ،مخدوش ،بدون سپرده و یا پیشنهادهاییکه بعداز مهلت مقرر تسلیم شده باشنند ،ترتینب
اثر نخواهد داد .حاشیهنویسی ،هامشنویسی ،خطخوردگی و الکگیری و درج هرگونه توضیح به
عنوان مصادیق بند مذکور تلقی شده و پیشنهادهای اینگونه شرکتکننندگان در مزاینده ،منردود
است.

ﺧﺪﻣﺖ دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ
 -1ﻋﻨﻮان ﺧﺪﻣﺖ :ﻋﺮﺿﻪ و واﮔﺬاري ﺳﻬﺎم /داراﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه اﺟﺮاﯾﯽ :ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي
ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎدر :وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدي و داراﯾﯽ

ﺷﺮح ﺧﺪﻣﺖ

ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺖ

 -4ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺪﻣﺖ
ﺳﻄﺢ ﺧﺪﻣﺖ
روﯾﺪاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ:
ﻧﺤﻮه آﻏﺎز ﺧﺪﻣﺖ

ﻣﺪارك ﻻزم ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم
ﺧﺪﻣﺖ

اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻫﯿﺌﺖ واﮔﺬاري ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺮﺿﻪ و واﮔﺬاري ﺳﻬﺎم ﯾﺎ داراﯾﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﯾﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﺮدد:
آﮔﻬﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻬﺎم و داراﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻣﻨﺘﺸﺮ و اﺳﻨﺎد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه ﻣﺰاﯾﺪه درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﺑﺮﮔﺰار و ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه ﭘﺲ از اﺧﺬ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت و ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ و اﻋﻼم ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪه وارﯾﺰ و ﺿﻤﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺪارك ﻻزم ،ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﻣﻨﻌﻘﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )(G2C
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر )(G2B
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮدﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي دوﻟﺘﯽ)(G2G
ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ
ﻣﻨﻄﻘﻪ اي
ﻣﻠﯽ
ﻣﺎﻟﯿﺎت
ﺳﻼﻣﺖ
آﻣﻮزش
ﺗﻮﻟﺪ
ازدواج
ﺑﯿﻤﻪ
ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺷﻬﺮي

ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺧﺮﯾﺪ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ

ﻧﻮع
ﻣﺨﺎﻃﺒﯿﻦ

 -3اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه
ﺧﺪﻣﺖ

 -2ﺷﻨﺎﺳﻪ ﺧﺪﻣﺖ10011172000 :

ﺗﻘﺎﺿﺎي ﮔﯿﺮﻧﺪه
ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﺸﺨﯿﺺ دﺳﺘﮕﺎه

ﺗﺼﺪي ﮔﺮي
اﺳﺘﺎﻧﯽ

ﺷﻬﺮي
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر

ﻣﺪارك و
ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪﻫﺎ

ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

ﻓﺮارﺳﯿﺪن زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ

روﺳﺘﺎﯾﯽ
ﺛﺒﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ
ﺳﺎﯾﺮ
وﻓﺎت

رﺧﺪاد روﯾﺪادي ﻣﺸﺨﺺ

ﺳﺎﯾﺮ... :

اﺳﻨﺎد ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه )ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ از ﭘﻮرﺗﺎل ﺳﺎزﻣﺎن(  -ﻓﯿﺶ وارﯾﺰي ﺳﭙﺮده ﻧﻘﺪي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه  -ﻣﻤﻨﻮع
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮدن ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺮﯾﺪ  -ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺪﻫﯽ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﺑﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي  -ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺼﺪق اﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
و آﮔﻬﯽ ﺗﺎﺳﯿﺲ ﺷﺮﮐﺖ -ﺗﺼﻮﯾﺮ آﺧﺮﯾﻦ آﮔﻬﯽ ﻣﻨﺪرج در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﻤﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮان و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺠﺎز اﻣﻀﺎ
اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﯽ و ﺗﻌﻬﺪ آور ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎﺋﯿﺪﯾﻪ آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات از اداره ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ وﻣﻮﺳﺴﺎت ﻏﯿﺮ ﺗﺠﺎري ﻣﺤﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺮﮐﺖ -ﺗﺼﻮﯾﺮ
ﻣﺼﺪق ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﮐﺎرت ﻣﻠﯽ ﺧﺮﯾﺪار /ﺧﺮﯾﺪاران ) ﺟﻬﺖ اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺠﺎز اﻣﻀﺎ ﺷﺮﮐﺖ(  -وﮐﺎﻟﺘﻨﺎﻣﻪ ﻣﺤﻀﺮي ﺑﻼﻋﺰل
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻓﺮﻣﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه -اﻋﻼم ﮐﺘﺒﯽ ﻧﺸﺎﻧﯽ ،ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ  ،ﺗﻠﻔﻦ ﺗﻤﺎس و ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺧﺮﯾﺪار /ﺧﺮﯾﺪاران  -ﻟﯿﺴﺖ ﮐﻠﯿﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﻧﻀﻤﺎم آﺧﺮﯾﻦ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﻣﺼﺪق ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ آن ﺷﺮﮐﺖ  -اﻧﻮاع ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن -ﺗﻌﺪاد
.....ﻓﻘﺮه ﭼﮏ ﺑﺎﺑﺖ ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎط ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ

ﻗﺎﻧﻮن اﺟﺮاي ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﮐﻠﯽ اﺻﻞ  44ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻘﺮرات آن

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ روش ﻫﺎي واﮔﺬاري ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي

ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮاردادﻫﺎي واﮔﺬاري ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎ واﮔﺬاري
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ واﮔﺬاري ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت واﮔﺬاري

آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎ ،ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻨﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺸﻤﻮل

 -5ﺟﺰﯾﯿﺎت
ﺧﺪﻣﺖ

واﮔﺬاري ﻣﺼﻮب ﻫﯿﺎت ﻣﺤﺘﺮم وزﯾﺮان
آﻣﺎر ﺗﻌﺪاد ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن

30ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن در:

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺪت زﻣﺎن اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ:

ﻣﯿﮕﺮدد.
دو ﻣﺎه
ﯾﮑﺒﺎر ﺑﺮاي ﻫﻤﯿﺸﻪ

ﺗﻮاﺗﺮ

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺑﺎر در:

ﺳﺎل

ﻣﺎه

ﻓﺼﻞ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ واﮔﺬاري ﺗﻌﯿﯿﻦ

ﺳﺎل

 3ﺑﺎر ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺗﻌﺪاد ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري
ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب )ﻫﺎي( ﺑﺎﻧﮑﯽ
ﻣﺒﻠﻎ)ﻣﺒﺎﻟﻎ(
ﻫﺰﯾﻨﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺖ)رﯾﺎل( ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن
آدرس دﻗﯿﻖ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﺪﻣﺖ در وﺑﮕﺎه در ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن

ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

درﻣﺮﺣﻠﻪ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ

اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ذﮐﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﺪﻣﺖ
)ﻓﺮاﯾﻨﺪ داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه
ﯾﺎ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ (

در ﻣﺮﺣﻠﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪﻣﺖ

ذﮐﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺧﺪﻣﺖ

www.ipo.ir
ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ در ﺻﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻮدن ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از آن :ﺳﺎﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي  -ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ-
ﻓﺮم ﻫﺎي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه
رﺳﺎﻧﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺧﺪﻣﺖ
ﻧﻮع اراﺋﻪ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺪﻣﺖ
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي(
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﯽ
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس
ﺳﺎﯾﺮ)ﺑﺎذﮐﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ( :روزﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي ﮐﺜﯿﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﻠﯽ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺳﺎﯾﺮ:
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي(
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﯽ
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان
ﺳﺎﯾﺮ)ﺑﺎذﮐﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ(
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻣﻠﯽ
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻧﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺳﺎﯾﺮ:
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
اﯾﻨﺘﺮاﻧﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻨﺘﺮاﻧﺖ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﯾﺎ( ERP
اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ درﮔﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﺳﺎﯾﺮ )ﺑﺎذﮐﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ(
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ذﮐﺮ ﺿﺮورت
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮري

 -6ﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ

ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺼﻮرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ

ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰاﯾﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪه
ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه )ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرﺑﺮدي(
ارﺳﺎل ﭘﺴﺘﯽ
ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه

اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ وﺑﮕﺎه دﺳﺘﮕﺎه(
ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
ﺗﻠﻔﻦ ﮔﻮﯾﺎ ﯾﺎ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس
دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان
ﺷﻤﺎره ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان:
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻓﺎﺗﺮ ﭘﯿﺸﺨﻮان
ﺳﺎﯾﺮ)ﺑﺎذﮐﺮﻧﺤﻮه دﺳﺘﺮﺳﯽ(

ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻓﻬﺮﺳﺖ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ
اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮق ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي
دارﻧﺪ.

اﺳﺘﻌﻼم
ﻏﯿﺮ
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎري ﺧﺮﯾﺪاران

اﺳﺘﻌﻼم
اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

اﮔﺮ اﺳﺘﻌﻼم ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
اﺳﺖ ،اﺳﺘﻌﻼم ﺗﻮﺳﻂ:

ﻧﺎم دﺳﺘﮕﺎه دﯾﮕﺮ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﺳﺘﮕﺎه
دﯾﮕﺮ

ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي
ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

ﻣﺒﻠﻎ
)درﺻﻮرت
ﭘﺮداﺧﺖ
ﻫﺰﯾﻨﻪ(

ﺷﺮﮐﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي اﯾﺮان

ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﯽ

_

-

اﻃﻼﻋﺎت اﻋﺘﺒﺎري
اﺷﺨﺎص ﺣﻘﯿﻘﯽ و
ﺣﻘﻮﻗﯽ
-

-

دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه

-

دﺳﺘﮕﺎه
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪه

ﺑﺮﺧﻂ
online
دﺳﺘﻪاي
)Batch

-8ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي دﯾﮕﺮ

ﻧﺎم ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ

ﺑﺮﺧﻂ
online

 - 7ارﺗﺒﺎط ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎ
)ﺑﺎﻧﮑﻬﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ( در دﺳﺘﮕﺎه

ذﮐﺮ ﺿﺮورت ﻣﺮاﺟﻌﻪ
ﺣﻀﻮري

ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻓﺮد
ﺟﻬﺖ اﺣﺮاز اﺻﺎﻟﺖ ﻣﺪرك
ﻧﺒﻮد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺳﺎﯾﺮ :ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد ،ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل
ﺳﻬﺎم و ﺗﻮﺛﯿﻖ آن و اراﺋﻪ ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت
اﺳﺘﻌﻼم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ
ﻓﯿﻠﺪﻫﺎي ﻣﻮردﺗﺒﺎدل

دﺳﺘﻪاي
)(Batch

ﻏﯿﺮاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ

ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه:
ﻣﻠﯽ
اﺳﺘﺎﻧﯽ
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﯽ

 -1اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ

 -9ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ

 -2درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه ﺧﺮﯾﺪاران
 -3ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰاﯾﺪه
 -4اﺳﺘﻌﻼم و اﺧﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮدن ﺧﺮﯾﺪاران و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮق آﻧﺎن ﺑﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي
 -5اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد واﮔﺬاري
 -6اﻧﻌﻘﺎد و اﺑﻼغ ﻗﺮارداد واﮔﺬاري و ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺑﺨﺶ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد واﮔﺬاري
 -7ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد و ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن وﺻﻮل اﻗﺴﺎط ﺧﺮﯾﺪار.

10

 -8ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ،آزادﺳﺎزي ﺳﻬﺎم در وﺛﯿﻘﻪ و اﻋﺎده ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي در زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد

ﻧﻤﻮدار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺖ :ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻮﺳﺖ

اﻧﺘﺸﺎر آﮔﻬﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻨﮕﺎه از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ
درﯾﺎﻓﺖ اﺳﻨﺎد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﺪارك ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺰاﯾﺪه از ﺧﺮﯾﺪاران

ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰاﯾﺪه ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺻﻮرﺗﺠﻠﺴﻪ
ﺑﺮﮔﺰاري ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺰاﯾﺪه
اﺳﺘﻌﻼم و اﺧﺬ ﺗﺄﯾﯿﺪﯾﻪ از ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺮﺑﻂ در ﺧﺼﻮص ﻣﻤﻨﻮع اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﻪ ﻧﺒﻮدن
ﺧﺮﯾﺪارن و ﻧﯿﺰ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻗﺴﺎط ﻣﻌﻮق آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي

آﯾﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧﯿﺮ

اﻋﻼم ﻋﺪم وﺟﻮد ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮﻧﺪه
اول و دﻋﻮت از ﺑﺮﻧﺪه دوم

ﺑﻠﯽ
اﻋﻼم ﺑﺮﻧﺪه ﻣﺰاﯾﺪه و ﺗﻌﯿﯿﻦ زﻣﺎن و ﻧﺤﻮه ﭘﺮداﺧﺖ

ﺑﺨﺶ ﻧﻘﺪي ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اراﺋﻪ ﻣﺪارك ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻗﺮارداد واﮔﺬاري

وارﯾﺰ ﺣﺼﻪ ﻧﻘﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪه

ﺿﺒﻂ ﺳﭙﺮده ﺑﺮﻧﺪه و دﻋﻮت

آﯾﺎ ﺣﺼﻪ ﻧﻘﺪي ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺮﻧﺪه

ﺧﯿﺮ

وارﯾﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ؟

از ﺑﺮﻧﺪه دوم

ﺑﻠﯽ
اﻧﻌﻘﺎد و اﺑﻼغ ﻗﺮارداد واﮔﺬاري و ﺗﻮﺛﯿﻖ ﺑﺨﺶ اﻗﺴﺎﻃﯽ ﺳﻬﺎم ﻣﻮرد واﮔﺬاري

ﻧﻈﺎرت ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ اﯾﻔﺎي ﺗﻌﻬﺪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻔﺎد ﻗﺮارداد و ﺑﻄﻮر

ﻫﻤﺰﻣﺎن وﺻﻮل اﻗﺴﺎط ﺧﺮﯾﺪار.

ﺗﺴﻮﯾﻪ ﻗﺮارداد واﮔﺬاري ،آزادﺳﺎزي ﺳﻬﺎم در وﺛﯿﻘﻪ و اﻋﺎده
ﺗﻀﻤﯿﻨﺎت ﻧﺰد ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزي در زﻣﺎن ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻗﺮارداد

ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮم:

ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ:

ﭘﺴﺖ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ:

واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮط:

