
مجموعبلوکی-عمدهترجيحی-خردتدریجی-خردنام بنگاه ردیف

12,067,138,87112,067,138,871(فرش ایران)تخته فرش 177

14,011,48014,011,480آلومتک2

40,696,70840,696,708(ایرالکو)آلومینیوم ایران 3

26,958,400,00026,958,400,000"پیر بازار-سوارکاری رشت"امالک شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور4

269,709,427,788269,709,427,788«شرکت کشتارگاه صنعتی جونقان چهار محال بختیاری»امالک و اموال 5

57,210,179,55557,210,179,555(9مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه)استان کرمانشاه-انبار روباز دولت آباد کرمانشاه6

130,855,870,304130,855,870,304(12مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه)استان لرستان  - (انبار غله ماسور)انبار ساده خرم آباد 7

16,487,747,40616,487,747,406(انبار غله درود)(12مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه)استان لرستان-انبار ساده دورود8

80,716,83380,716,833ایران خودرو9

116,458,462116,458,462بانک ملت10

631,051,920631,051,920پاالیش نفت اصفهان11

1,792,395,0001,792,395,000پاالیش نفت تبریز12

3,497,841,5703,497,841,570پاالیش نفت الوان13

4,018,178,7664,018,178,766پتروشیمی امیرکبیر14

43,247,325,80943,247,325,809پتروشیمی پارس15

1,870,607,3601,870,607,360(اوره و آمونیاک غدیر)پتروشیمی پردیس16

152,366,837,299152,366,837,299پتروشیمی خراسان17

12,995,353,13912,995,353,139تولید نیروی برق سبز منجیل18

17,177,763,87017,177,763,870تولید نیروی برق شاهرود19

1,596,400,00035,767,434,52437,363,834,524تولیدی منیزیم گستر اریش20

22,564,983,97522,564,983,975(استان چهار محال و بختیاری-جایگاه سوخت لردگان)استان چهارمحال و بختیاری- منجر موئیCNGجایگاه 21

1,110,522,9401,110,522,940ذوب آهن اصفهان22

14,825,911,22714,825,911,227(11مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه)استان سیستان و بلوچستان-سردخانه چابهار23

16,816,570,74316,816,570,743(10مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه)استان اصفهان-سیلوی اداری انبار اردکان24

13,082,078,97413,082,078,974(10مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه)استان اصفهان-سیلوی اداری انبار مهریز25

25,896,594,29225,896,594,292(10مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه)استان اصفهان-سیلوی اداری انبار میبد26

6,873,413,0056,873,413,005(10مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه)استان اصفهان-سیلوی اداری انبار یزد ابرکوه27

184,475,347,121184,475,347,121(7مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه )استان گیالن- سیلوی قائم بتنی اردبیل 28

198,011,872,330198,011,872,330(13مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه)استان همدان -  سیلوی قائم بتنی قدیم همدان29

111,457,876,400111,457,876,400(9مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه )استان کرمانشاه -سیلوی قائم بتنی کنگاور 30

220,500,000,000220,500,000,000(سیلوی مهاباد)(8مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه )آذربایجان شرقی - سیلوی قائم بتنی مهاباد31

681,847,333,624681,847,333,624(4منطقه  )استان خوزستان-سیلوی قدیم اهواز32

54,621,397,46154,621,397,461(12مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه )استان لرستان - اواحد مسکونی -مهمانسرا-انبار-اداری-سیلوی قدیم قائم بتنی بروجرد 33

132,953,029,577132,953,029,577(12مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه )استان لرستان - مهمانسرا -انبار-اداری-سیلوی قدیم قائم بتنی خرم آباد34

81,024,172,78481,024,172,784(9مرتبط با شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه )استان کرمانشاه - واحد ویالیی8-مسکونی-اداری-سیلوی قدیم قائم بتنی سنقر35

63,929,601,96863,929,601,968سیمان سپاهان36

95,474,504,90034,790,315,718,06734,885,790,222,967شرکت کشت و صنعت دامپروری مغان37

10,878,056,80010,878,056,800(مازندران) (آالشت)عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت سوادکوه 38

307,714,655,941307,714,655,941تهران (22)عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شرکتی شماره 39

                                                                                                                                   ارزش به ريال1397توسط سازمان خصوصی سازي طی  سال  (به وکالت از دولت)بنگاههاي واگذارشده : (3)جدول شماره 
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                                                                                                                                   ارزش به ريال1397توسط سازمان خصوصی سازي طی  سال  (به وکالت از دولت)بنگاههاي واگذارشده : (3)جدول شماره 

218,251,944,334218,251,944,334تهران (29)عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شرکتی شماره 40

150,914,034,227150,914,034,227(لرستان)خرم آباد  (1)عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شماره 41

331,573,247,554331,573,247,554تهران (14)عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شماره 42

13,417,017,49813,417,017,498استان فارس-شیراز (3)عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه سوخت شماره 43

110,128,811,854110,128,811,854(آذربایجان غربی)عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی خوی44

60,798,001,85860,798,001,858(آذربایجان غربی) ماکو1عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی شماره 45

78,437,356,38778,437,356,387(البرز)عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی نسا46

4,932,9004,932,900مپنا- مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران 47

936,571,692936,571,692نورد  و لوله اهواز48

23,193,248,21423,193,248,214هلدینگ خلیج فارس49

119,405,000,00019,405,000,000-مازندران-یک واحد زمین ساری میدان امام50

296,850,998,921                127,244,021,909                38,405,840,624,481                38,829,935,645,311             


