
بنگاه مادر تخصصی/ وزارتخانهردیف
درصد سهام قابل 

واگذاري

0حمل و نقل بین المللی خلیج فارسبازرگانی دولتی ایران1

توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور2
کلیه اموال و دارائیهاي مربوط به فعالیتهاي غیرحاکمیتی و همچنین بنگاههاي زیرمجموعه 

_شرکت توسعه و نگهداري اماکن ورزشی کشور

97.14تولید و بسته بندي فرآورده هاي گوشتی کشور- زیاران (1)خدمات کشاورزي3

0تولیدي ادوات کشاورزي اراك (تاکا)خدمات کشاورزي4

100خدمات حمایتی کشاورزيخدمات کشاورزي5

100اسکوتک(2) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران6

100خدمات صنعتی بازرگانی آي سی اس(2) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران7

42.52بین المللی مهندسی ایریتک سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران8

96.5توسعه خدمات بازرگانی نورد ایران سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران9

100فوالد آذربایجان به همراه طرح توسعه فوالد میانه سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران10

100مس شهر بابک(1) سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع معدنی ایران11

0الکتریک ایران رشت(3)سازمان خصوصی سازي12

0کاغذسازي قائمشهر(3)سازمان خصوصی سازي13

_باقیمانده سهام اصالتی سازمان خصوصی سازيسازمان خصوصی سازي14

سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران15
فعالیتهاي قابل واگذاري واحدهاي تابعه استانی سازمان صنایع کوچک 

_و شهرکهاي صنعتی ایران

40پیمانکاري عمومی گسترش انرژي نوین (جنکو)سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران16

49توربین توان گستر ایرانیانسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران17

35توربین هاي بادي گسترش آترینسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران18

40دانش بافت البرزسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران19

25.16دریا دانش فناور پارسسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران20

10کارآفرینان توسعه صنعت مهر (1)سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران21

40گسترش چراغ دانشسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران22

40گسترش منیزیم آریاسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران23

49گسترش مواد پیشرفته (1)سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران24

100لوله گستر اسفراینسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران25

100مجتمع صنعتی اسفراینسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران26

0نساجی قائم شهرسازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران27

40تولیدي منیزیم گستر اریش(4)سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران28

95مرکز ملی شماره گذاري کاال و خدمات ایرانسازمان مطالعات و پژوهش هاي بازرگانی29

100توسعه ایرانگردي و جهانگرديسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري30

پیوست شماره (2): فهرست موارد مشمول واگذاري در سال 1395 (گروه 1)
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73توسعه گردشگري ایرانسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري31

سازمانهاي مناطق آزاد تجاري- صنعتی و ویژه اقتصادي32
کلیه شرکتهاي قابل واگذاري تابعه و وابسته به هر یک از سازمانهاي مناطق آزاد تجاري-

_صنعتی و ویژه اقتصادي

100 پرورش کرم ابریشم ایرانشهرکهاي کشاورزي33

100 کشاورزي و دامپروري سفیدرودشهرکهاي کشاورزي34

100 کشت و صنعت دامپروري مغانشهرکهاي کشاورزي35

40ملی کشت و صنعت و دامپروري پارسشهرکهاي کشاورزي36

20پاالیش نفت بهمن گنو (هرمز)(1)ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران37

_جایگاههاي سوخت متعلق به شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران(5)ملی پاالیش و پخش فرآورده هاي نفتی ایران38

14.34پتروشیمی تبریزملی صنایع پتروشیمی39

10پتروشیمی دهلران سپهرملی صنایع پتروشیمی40

30پتروشیمی فیروزآبادملی صنایع پتروشیمی41

32پتروشیمی هگمتانهملی صنایع پتروشیمی42

20صنایع پتروشیمی ابن سینا همدانملی صنایع پتروشیمی43

0پاالیش بید بلند خلیج فارسملی گاز ایران44

0پاالیش پارسیان سپهرملی گاز ایران45

_گاز خودرو ایران (هلدینگ گاز سابق) (6)ملی گاز ایران46

_ ملی نفت ایران- سنگاپور(2)ملی نفت ایران47

_ ملی نفت ایران- شارجه(2)ملی نفت ایران48

_ ملی نفت ایران- لندن(2)ملی نفت ایران49

_ملی نفت ایران- لیبی(2)ملی نفت ایران50

_شل سنگال(2)ملی نفت ایران51

100پترو پارسملی نفت ایران52

100توسعه پترو ایرانملی نفت ایران53

20 توسعه نیشکر و صنایع جانبیوزارت جهاد کشاورزي54

24.67گوشت یزدوزارت جهاد کشاورزي55

وزارت جهاد کشاورزي56
کلیه اموال و دارائیهاي مربوط به فعالیتهاي غیرحاکمیتی و همچنین بنگاههاي زیر مجموعه 

_شرکت پشتیبانی امور دام کشور (7)

15.5شرکت سهامی زراعی عشق آباد(8)وزارت جهاد کشاورزي57

31.5شرکت سهامی زراعی جگین(8)وزارت جهاد کشاورزي58

1.1شرکت سهامی زراعی یارآغلی(8)وزارت جهاد کشاورزي59
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4شرکت سهامی زراعی مهدي آباد(8)وزارت جهاد کشاورزي60

4.2شرکت سهامی زراعی سهل آباد(8)وزارت جهاد کشاورزي61

17شرکت سهامی زراعی دشت خوشاب(8)وزارت جهاد کشاورزي62

43.2شرکت سهامی زراعی سنگرد(8)وزارت جهاد کشاورزي63

11.5شرکت سهامی زراعی تیتکانلو(8)وزارت جهاد کشاورزي64

9.4شرکت سهامی زراعی امیر آباد صادق آباد(8)وزارت جهاد کشاورزي65

49شرکت سهامی زراعی بهکده رضوي(8)وزارت جهاد کشاورزي66

22شرکت سهامی زراعی باهو کالت(8)وزارت جهاد کشاورزي67

49شرکت سهامی زراعی ایزدخواست(8)وزارت جهاد کشاورزي68

34شرکت سهامی زراعی نیوان نار(8)وزارت جهاد کشاورزي69

0.5شرکت سهامی زراعی محمد آباد روز پیکر(8)وزارت جهاد کشاورزي70

37شرکت سهامی زراعی خضري(8)وزارت جهاد کشاورزي71

43.7شرکت سهامی زراعی اسالم آباد(8)وزارت جهاد کشاورزي72

0.85شرکت سهامی زراعی نیل آباد(8)وزارت جهاد کشاورزي73

47.3شرکت سهامی زراعی یزد نو(8)وزارت جهاد کشاورزي74

3.4شرکت سهامی زراعی نصرآباد(8)وزارت جهاد کشاورزي75

100آزمایشگاه فنی و مکانیک خاكوزارت راه و شهرسازي76

وزارت راه و شهرسازي77
کلیه اموال و دارائیهاي مربوط به فعالیتهاي غیرحاکمیتی شرکت راه آهن 

جمهوري اسالمی ایران(9)
_

وزارت راه و شهرسازي78
کلیه اموال و دارائیهاي مربوط به فعالیتهاي غیرحاکمیتی شرکت سازمان راهداري و حمل و 

نقل جاده اي(10)
_

 شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور (9)وزارت راه و شهرسازي79
100

وزارت راه و شهرسازي80
کلیه اموال و دارائیهاي مربوط به فعالیتهاي غیرحاکمیتی شرکت مادرتخصصی سازمان ملی 

زمین و مسکن (9)
_

شرکت مادرتخصصی سازمان مجري ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی(9)وزارت راه و شهرسازي81
100

وزارت راه و شهرسازي82
کلیه اموال و دارائیهاي مربوط به فعالیتهاي غیرحاکمیتی شرکت فرودگاهها 

و ناوبري هوایی ایران(9)
_

0مقره سازي ایرانساتکاب83

49.99سرمایه گذاري صنایع برق و آب - صباساتکاب84

0بهره برداري از شبکه آبیاري میناب رودمدیریت منابع آب ایران85

_فعالیتهاي (اموال و دارائیها) قابل واگذاري شرکتهاي برق منطقه ايشرکت هاي برق منطقه اي86
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_انتشارات سروشسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران87

_تحقیق و تولید وسائل الکترونیک (تکتا)سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران88

_ساختمانی و تأسیساتی ساراتل ایرانسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران89

_صنایع چوب و فلز و پالستیک- سیماچوبسازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران90

سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران91
سایر شرکتهاي وابسته به سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران که فعالیتهایی به 

استثناي فعالیت رادیو و تلویزیونی دارند
_

_سهامی سرمایه گذاري ملی ایران (سما)(10)بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران92

بنگاهها و طرحهاي قابل واگذاري سازمانهاي توسعه اي با رعایت 

زمانبندي مقرر در قانون
_

_سهام خرد زیر 5 درصد شناسایی شده متعلق به بنگاههاي واگذارشده در سالهاي قبل(11)

11- سهام خرد متعلق به 17 بنگاه واگذار شده است.

1-  انحالل شرکت هاي "مس شهر بابک"، "تولید و بسته بندي فرآورده هاي گوشتی-زیاران" ، "گسترش مواد پیشرفته"، "کارآفرینان توسعه صنعت مهر" و "پاالیش نفت بهمن گنو" به 

تصویب هیأت واگذاري رسیده است.

2- به موجب مصوبه شماره 223297 مورخ 1395/11/24 هیأت واگذاري شرکت هاي «ملی نفت ایران-سنگاپور»،  «ملی نفت ایران- شارجه»، «ملی نفت ایران- لندن»، «ملی نفت ایران- 

لیبی»، «شل سنگال»، «کاغذ اسکناس پاکستان»، «آسکوتک» و «خدمات صنعتی بازرگانی آي سی اس» ثبت شده خارج از کشور  از فهرست بنگاههاي مشمول واگذاري خارج گردیده اند.

3-  به موجب مصوبه شماره  76306/ت52210 ه مورخ 1395/06/24 هیأت وزیران، 15.8 درصد سهام شرکت "الکتریک ایران رشت" و 0.89 درصد سهام شرکت "کاغذسازي 

قائمشهر" به سازمان تامین اجتماعی منتقل گردید.

4-  به موجب مصوبه  شماره 167926 مورخ 1395/09/13 هیأت واگذاري شرکت "تولیدي منیزیم گستر اریش"به فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري اضافه گردید.

5- 126 جایگاه سوخت زیرمجموعه  شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران واگذار شده است.

6- به موجب مصوبه شماره 76285/ت53422 ه مورخ 1395/06/24 هیأت وزیران و همچنین مصوبه شماره 223297 مورخ 1395/11/24 هیأت واگذاري ،  31 شرکت توزیع گاز استانی و 

هلدینگ توزیع گاز(گاز خودرو، 31 شرکت توزیع گاز و بازرگانی گاز ایران) از گروه (2) فعالیت هاي اقتصادي موضوع آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندي فعالیتها و بنگاه هاي 

اقتصادي، به گروه (3) منتقل گردیده اند.

7- شرکت هاي "فراوري مواد پروتئینی یزد"، "فراوري مواد پروتئینی اهواز"، "کشتارگاه صنعتی ایالم"، "کشتارگاه صنعتی جونقان چهار محال بختیاري"، " شرکت کشتارگاه صنعتی 

یاسوج" و "کشتارگاه صنعتی اقلید فارس" زیرمجموعه شرکت پشتیبانی امور دام کشور واگذار شده است.

8- به موجب مصوبه شماره 223297 مورخ 1395/11/24 هیأت واگذاري شرکت هاي"سهامی زراعی" از فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري خارج گردیدند.

9- به موجب مصوبات هیأت واگذاري شرکت هاي"مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهاي حمل و نقل کشور"، "مادرتخصصی سازمان مجري ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی" و 

ردیف هاي "کلیه اموال و دارائیهاي مربوط به فعالیتهاي غیرحاکمیتی شرکت مادرتخصصی سازمان ملی زمین و مسکن"، "کلیه اموال و دارائی هاي مربوط به فعالیت هاي غیرحاکمیتی شرکت 

فرودگاه ها و ناوبري هوایی ایران"، " «شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران» و « سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي" از فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري خارج گردیده اند.

10- به موجب مصوبه شماره 223297 مورخ 1395/11/24 هیأت واگذاري شرکت "سهامی سرمایه گذاري ملی ایران (سما)" از فهرست بنگاه هاي قابل واگذاري خارج گردید.
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