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 مدریعامل 
 

 آقای روشن قلب جناب
 ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادارمحترم اداره نظارت بر  رییس

 با سالم و احترام؛

هــ   10957/ت 551571راستای اجرای تصویب نامه هیأت محترم وزیران به  شماره در و  51/58/5933مورخ  783907پیرو افشا با شماره پیگیری 

در  در ارتباط با واگذاری باقی مانده سهام متعلق به دولت در شرکت های مشمول واگذاری به بانک ها به استحضار مـی رسـاند؛   58/58/5933مورخ 

بابـت تأدیـه بـدهی     میلیارد ریال 558.888 بصورت نقد ومیلیارد ریال  11.888سهام در ازای پرداخت مبلغ میلیارد ریال  501.888 مجموع معادل

 این بانک منتقل گردید.شرح جدول ذیل به به  ،دولت
 )مبالغ به ریال(

 شرکت

تعداد سهام 

واگذار شده از 

محل واریزی 

بانک به حساب 

سازمان 

هدفمندسازی 

 یارانه ها

تعداد سهام واگذار 

شده از محل رد 

 دیون

واگذاری از محل ارزش 

واریزی به سازمان 

 هدفمندسازی یارانه ها

ارزش واگذاری از محل رد 

 دیون

تعداد کل سهام 

 واگذاری

درصد کل 

واگذاری 

از دو 

 محل فوق

 ارزش کل سهام واگذاری
متوسط 

 قیمت

درصد 

مالکیت 

 قبلی

بهای تمام شده 

 مالکیت قبلی

 3،059 91،991،808،581،118 1.855 9،175،731،001 55،003،900,051,518 55،111،039،011،580 5،905،537،517 5،538،130،057 پاالیش نفت تهران
  

 57،377 59،509،981،111،138 9.301 178،185،013 0،771،190،308،358 1،907،700،171،078 959،000،199 510،091،550 پاالیش نفت تبریز
  

 55،100 15،830،555،508،758 9.013 9،530،518،001 57،930،051،558،858 59،033،187،818،788 5،537،139،355 5،830،710،311 پاالیش نفت اصفهان
  

 51،773 91،051،000،355،058 1.559 5،181،818،075 59،558،173،538،158 55،081،503،095،558 390،039،351 100،910،317 پاالیش نفت بندر عباس
  

 01،801،851،707،538 97.11 51،009 55،809،130،530،508 9.380 055،071،735 0،815،930،059،078 1،855،533،901،138 115،550،153 578،110،509 سرمایه گذاری ملی ایران

تولید تجهیزات سنگین 

 هپکو
553،319،115 593،387،581 000،008،107،590 5،999،758،311،171 913،008،011 5.170 5،888،105،155،755 1،113 

  

 9،883 9،579،990،809،990 9.87 5،811،780،599 5،551،117،903،351 5،817،770،039،155 789،597،159 915،100،758 ایران ترانسفو
  

 9،178 5،008،117،537،318 9.910 101،987،110 5،558،901،730،099 108،505،933،957 955،075،033 505،191،013 بیمه البرز
  

 1،311 190،899،111،359 5.779 580،585،517 917،911،098،083 570،077،051،981 75،591،701 90،807،905 بیمه اتکایی امین
  

 5،908 55،591،157،951،091 9.805 3،988،573،111 51،710،501،077،838 7،970،515،190،111 0،588،553،030 9،588،813،010 ایران خودرو
  

 جمع
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 رضا دولت آبادی

 بسمه تعالی
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