
مجموععمده-بلوکیخرد-ترجیحیخرد-تدریجینام بنگاه

             3,268,406,000,000            3,268,406,000,000امالك ماشین سازي تبریز واقع در منطقه ایل گلی

                160,403,797,853              160,403,797,853امالك و اموال «شرکت کشتارگاه صنعتی  زابل»

                292,229,332,767              292,229,332,767امالك و اموال «شرکت کشتارگاه صنعتی بندپی مازندران»

                218,295,012,976              218,295,012,976امالك و اموال «شرکت کشتارگاه صنعتی فساران اصفهان»

                  58,061,347,902                58,061,347,902امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان اردبیل)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی

                  41,000,000,000                41,000,000,000امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان آکردستان)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «بانه»

                117,797,293,191              117,797,293,191امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان خراسان رضوي)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «شماره 1 مشهد»

                140,128,533,607              140,128,533,607امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان خراسان رضوي)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «شماره 3 مشهد»

                  40,510,000,000                40,510,000,000امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان خراسان رضوي)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «شماره 4 مشهد»

                  22,350,000,000                22,350,000,000امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان خراسان رضوي)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «گناباد»

                  58,300,000,000                58,300,000,000امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان خراسان رضوي)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «نیشابور»

                  38,074,764,908                38,074,764,908امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان خراسان شمالی)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «بجنورد»

                  24,262,892,711                24,262,892,711امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان قزوین)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «آوج»

                  58,453,421,764                58,453,421,764امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان گیالن)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «آستارا»

                  32,391,464,223                32,391,464,223امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان گیالن)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «انزلی»

                  78,233,034,547                78,233,034,547امالك و اموال «شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران (جایگاه هاي سوخت- استان گیالن)»  عرصه، اعیان و تاسیسات جایگاه شرکتی «هفده شهریور»

             1,359,797,036,403        1,359,797,036,403بانک تجارت

             2,313,464,301,703        2,313,464,301,703بانک صادرات

             1,861,283,065,354        1,861,283,065,354بانک ملت

                          2,938,776                     2,938,776بهره برداري و توزیع آب استان گلستان

            13,801,408,026,858          13,755,543,388,598             16,531,960,736             29,332,677,524پاالیش نفت بندرعباس

                  21,481,879,573                 924,100,332             20,557,779,241پاالیش نفت تبریز

                  25,161,571,664             24,589,372,764                 572,198,900پاالیش نفت شیراز

                  16,561,858,800             16,561,858,800پاالیش نفت الوان

                  89,824,227,542                89,824,227,542پتروشیمی پارس

                831,940,542,887              808,134,933,274              1,305,609,613             22,500,000,000پتروشیمی جم

                  14,321,208,175             14,321,208,175پتروشیمی خراسان

                562,653,556,619              562,653,556,619پتروشیمی دهدشت

                475,261,093,144              475,261,093,144پتروشیمی کازرون

                      288,856,044                 288,856,044پست بانک

                      824,261,200                 824,261,200تولید کاشی گرانیت و کاشی لعاب زهره کاشمر

                106,560,740,000              106,560,740,000خدمات کیفیت آریا اس جی اس

                298,645,937,937              298,645,937,937ریخته گري ماشین سازي تبریز

جدول پیوست: وضعیت مبلغ فروش سهام  توسط سازمان خصوصی سازي

از ابتداي سال 1394 لغایت 1394/12/29                                                                                                                                        ارقام به ریال



مجموععمده-بلوکیخرد-ترجیحیخرد-تدریجینام بنگاه

                526,740,949,962           526,740,949,962سنگ آهن مرکزي

                    1,439,256,927              1,439,256,927سیمان شمال

                156,610,882,764              153,264,357,903              3,346,524,861شرکت «توسعه کشت ذرت»

                    5,731,564,462                  5,731,564,462شرکت «فرآوري مواد پروتئینی نمونه گیالن»

                552,407,975,680              552,407,975,680صنایع فراساحل

             1,090,145,374,696            1,090,145,374,696عمران تکالر

                      551,200,000                 551,200,000عمران و مسکن سازان منطقه شمالغرب

             3,934,738,368,871            3,934,738,368,871کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

                250,652,778,878              202,039,778,878             48,613,000,000گروه سرمایه گذاري رنا

                270,557,954,246              270,557,954,246گسترش زیست فناوري(گسترش صنعت علوم زیستی (لیدکو))

                                9,188                           9,188لبنیات پاك

             2,551,422,618,648            2,551,422,618,648ماشین سازي تبریز

                  18,270,000,000             18,270,000,000مخابرات ایران

                    2,718,400,000              2,718,400,000مهندسین مشاور نیرو

             1,398,700,447,500        1,398,700,447,500هلدینگ خلیج فارس

       37,189,065,780,948    29,505,828,766,946    2,007,118,832,719   5,676,118,181,284مجموع


