
مجموععمده-بلوکیخرد-ترجیحیخرد-تدریجی نام بنگاهردیف

832,123,854,720832,123,854,720بیمه آسیا1

3,175,246,1913,175,246,191بیمه دانا2

22,855,703,0401,116,446,345,4831,139,302,048,523بین المللی مهندسی ایریتک3

43,408,600,00043,408,600,000پاالیش پارس فرآیند شیراز4

15,894,00015,894,000پاالیش نفت تبریز5

3,014,470,0533,014,470,053پاالیش نفت کرمانشاه6

58,486,350,00058,486,350,000پتروشیمی دهلران سپهر7

244,653,500,000244,653,500,000پتروشیمی فیروز آباد8

4,922,825,291,5414,922,825,291,541تولید نیروي برق سبز منجیل9

4,944,749,966,7504,944,749,966,750تولید نیروي برق شاهرود10

19,881,580,47519,881,580,475جایگاه CNG ابرکوه-استان یزد11

14,636,746,36214,636,746,362جایگاه CNG سان آراي جنوبی - استان اصفهان12

14,636,746,36214,636,746,362جایگاه CNG سان آراي شمالی - استان اصفهان13

4,797,531,5974,797,531,597جایگاه CNG مشکات شرقی - استان اصفهان14

20,328,001,23920,328,001,239جایگاه CNG مشکات غربی - استان اصفهان15

107,534,754,542107,534,754,542زمین جایگاه سوخت دماوند(به همراه جایگاه سوخت دماوند)16

3,071,134,1003,071,134,100زمین واقع در شهرستان دامغان-استان سمنان17

14,914,950,12014,914,950,120شهر صنعتی کرمانشاه18

37,190,000,00037,190,000,000عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت  خرم بید (فارس)19

56,983,711,33556,983,711,335عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت  شماره (1) زاهدان (سیستان و بلوچستان)20

76,543,210,00076,543,210,000عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت  شماره (2) زاهدان (سیستان و بلوچستان)21

140,895,019,594140,895,019,594عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت 37 تهران22

75,555,000,00075,555,000,000عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت cng اهواز23

31,290,750,00031,290,750,000عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت بندر خمیر(هرمزگان)24

43,368,137,31343,368,137,313عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت بهشهر (مازندران)25

12,514,069,94012,514,069,940عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت زیوه(آذربایجان غربی)26

92,223,934,07492,223,934,074عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شرکتی شماره (16) تهران27

113,589,734,000113,589,734,000عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شرکتی شماره (17) تهران28

12,380,349,21512,380,349,215عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شماره (2) بروجرد (لرستان)29

116,362,255,550116,362,255,550عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شماره (2) شیراز-استان فارس30

29,889,536,99929,889,536,999عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شماره (3) بندرعباس(هرمزگان)31

111,605,191,010111,605,191,010عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شماره (3) خرم آباد (لرستان)32
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151,845,507,892151,845,507,892عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شماره (42) تهران33

40,373,025,38240,373,025,382عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شهر دیر (بوشهر)34

104,000,001,000104,000,001,000عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شهید اسماعیلی ساري (مازندران)35

37,811,594,76837,811,594,768عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت میناب (هرمزگان)36

34,465,390,60434,465,390,604عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی ابرکوه(یزد)37

55,901,527,71355,901,527,713عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی امیدیه(خوزستان)38

45,333,333,90045,333,333,900عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی بیرجند(خراسان جنوبی)39

32,335,012,17132,335,012,171عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی خلخال(اردبیل)40

81,625,432,40081,625,432,400عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی خوي(آذربایجان غربی)41

70,428,842,49770,428,842,497عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی شماره (1) آبادان(خوزستان)42

162,223,938,845162,223,938,845عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی شماره 1 اصفهان(اصفهان)43

156,125,294,527156,125,294,527عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی شماره 4 اصفهان(اصفهان)44

26,200,000,00026,200,000,000عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی شماره 5 اصفهان(اصفهان)45

46,009,900,00046,009,900,000عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی شوشتر(خوزستان)46

41,449,335,35541,449,335,355عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی مسجد سلیمان(خوزستان)47

60,474,157,05260,474,157,052عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی میاندوآب(آذربایجان غربی)48

7,032,910,8877,032,910,887عرصه، اعیان و جایگاه شرکتی اریسمان(اصفهان)49

53,058,205,56253,058,205,562عرصه، اعیان و جایگاه شرکتی قلعه شور(اصفهان)50

3,246,089,582162,411,952,405165,658,041,987فرآوري مواد پروتئینی استان کردستان51

109,707,493,879109,707,493,879قند دزفول52

430,829,000,000430,829,000,000کشتارگاه سنتی سابق(اصفهان)53

615,000,000615,000,000نمایشگاه بین المللی خوزستان54

102,883,387,984102,883,387,984هلدینگ خلیج فارس55

3,191,140,191131,999,650,65915,223,143,109,16015,358,333,900,010مجموع


