
  
  

  شركت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران
  قانون اساسي ٤٤گزارش خالصه اجراي سياستهاي اصل                                                          

  
  درصد مصوب  بابت  مصوبه واگذاري  شركت

  آبادان
  )سهامي عام(

  ٣٠  سهام عدالت  ١٢/١١/٨٦مورخ  ١٢٨ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
  ١٠  سهام عدالت  ٦/٥/٨٨هـ مورخ ٤٣١١٥ت/٩٣٢٣٧هيأت وزيران 
  )٤٠(  سهام عدالت  )دارائي ١٨/٧/٩٠مورخ  ١٤٤١١٨(١٧/٥/٩٠هـ مورخ  ٤٧٠٦٨ت/١٠٢٠٢٤هيأت وزيران 

  ٤٠  سهام عدالت   ٢٦/١٢/٩٣مورخ هـ  ٥١٠٣٢ت /١٦٠٠٢٧هيأت وزيران 
  ٤٠  ــ  جمع

  شازند
  )سهامي عام(

  ٣٠  سهام عدالت  ١٢/١١/٨٦مورخ  ١٢٨ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
  ١٠  سهام عدالت  ٦/٥/٨٨هـ مورخ ٤٣١١٥ت/٩٣٢٣٧هيأت وزيران 
  )٤٠(  عدالتسهام   )    دارائي ١٨/٧/٩٠مورخ  ١٤٤١١٨(١٧/٥/٩٠هـ مورخ  ٤٧٠٦٨ت/١٠٢٠٢٤هيأت وزيران 

  ٣٠  سهام عدالت   ٢٦/١٢/٩٣هـ مورخ  ٥١٠٣٢ت /١٦٠٠٢٧هيأت وزيران 
  ٣٠  ــ  جمع

  اصفهان
  )سهامي عام(

  ٣٠  سهام عدالت  ١٢/١١/٨٦مورخ  ١٢٨ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
  ٢٠  ردديون دولت  ٢٥/١٢/٨٦هـ مورخ ٣٩٣٨٩ت/٢١٠٣٣٣هيأت وزيران

  ٥  تدريجي عرضه  ٤/٤/٨٧شركت ملي پااليش و پخش 

  ١  عرضه ترجيحي  ٢٧/٤/٨٧شركت ملي پااليش و پخش 
  ١٥  ردديون دولت  )تعاوني مسكن وزارت بهداشت( ٢٩/٥/٨٧هيأت واگذاري مورخ 

  ٩  عرضه بلوكي  ٧/٤/٨٨هـ مورخ /٤٢/٢/٨٨هيأت واگذاري 

  ١٠  سهام عدالت  )٩٠.ب.ق( ١٧/٥/٩٠هـ مورخ  ٤٧٠٦٨ت/١٠٢٠٢٤هيأت وزيران 
شركت سرمايه گذاري صندوق % ٥) (٩٠.ب.ق( ١٢/٦/٩٠هـ مورخ ١١٧٢٢٣/١٣٣/٢/٩٠واگذاري هيأت 

  ١٠  عرضه بلوكي  )شركت گروه ملي ملت% ٥بازنشستگي نفت ـ 

  ١٠٠  ــ  جمع

  بندرعباس
  )سهامي عام(

  ٣٠  سهام عدالت  )١٧/١٠/٩٠دپ پ مورخ ٣/٩٠ـ١٤٢٠٤٩(١٢/١١/٨٦مورخ١٢٨ستادمركزي توزيع سهام عدالت
  ١٠  سهام عدالت  )١٧/١٠/٩٠دپ پ مورخ ٣/٩٠ـ١٤٢٠٤٩(٦/٥/٨٨هـ مورخ٤٣١١٥ت/٩٣٢٣٧وزيرانهيأت 

  ٢٨  ردديون دولت   )سازمان تأمين اجتماعي( ٢٦/١٢/٨٨مورخ  ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١هيأت وزيران 
  ٥  سهام ترجيحي  ١٧/٩/٩٤م مورخ /٣٨٩١و هيأت واگذاري  ٢٦/١٢/٨٨مورخ  ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١هيأت وزيران 

  ٥٢/٦  رد ديون دولت  )بانك ملت( ٩/١٠/٩١مورخ هـ /١٨٧٥٩١/٢٤٤/٢/٩١ــ هيأت واگذاري  ٣٠/٦/٨٩مورخ ١٥٠٠٦١/٤٥٢٥١وزيران هيأت 
  ١٨/٥  عرضه بلوكي  ١٧/٩/٩٤م مورخ /٣٠٨٩١هيأت واگذاري /  ١٧/١٠/٩١هـ مورخ /  ١٩٣١١٧/٢٥٤/٢/٩١هيأت واگذاري 
م /٣٠٨٩١هيأت واگذاري ) ) / ره(ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (  ٢٨/١٢/٩١هـ مورخ  ٤٨٤٨٥ت /  ٢٦٤١٧٦هيات وزيران 

  ٣/٣  عرضه بلوكي  ١٧/٩/٩٤مورخ 

/  )سازمان تامين اجتماعي( ٨/٧/٩١مورخ هـ ١٢٤٩٣١/١٦٠/١٢/٩١ـ هيأت واگذاري ٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ ٤٧٩٧٠ت/٢٥٨٤٤٣هيأت وزيران
  ١٧/٩/٩٤م مورخ /٣٠٨٩١واگذاري هيأت 

  ٥  عرضه بلوكي

  ٥  عرضه تدريجي    ٤/٤/٩١عرضه اوليه 
  ٢  عرضه تدريجي  ٨/٧/٩١مورخ هـ ١٢٤٩٣١/١٦٠/١٢/٩١هيأت واگذاري

  ١٠٠  ــ  جمع  
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  درصد مصوب  بابت  مصوبه واگذاري  شركت

  تبريز
  )سهامي عام(

  ٣٠  سهام عدالت  ١٢/١١/٨٦مورخ  ١٢٨ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
  ١٠  سهام عدالت  ٦/٥/٨٨هـ مورخ ٤٣١١٥ت/٩٣٢٣٧هيأت وزيران 
  ٢٠  ردديون دولت  ٢٥/١٢/٨٦هـ مورخ ٣٩٣٨٩ت/٢١٠٣٣٣هيأت وزيران 

  )١(  دولت ردديون  ١٠/٢/٩٠مورخ هـ /٢١٧٧٠/٣٠٠/٢/٨٩هيأت واگذاري 
  ١٥  بلوكي  ٢٠/٢/٩٠هـ مورخ / ٢٩٨٤٤/١٧/٢/٩٠هيأت واگذاري 
  ٣٥/١٥  بلوكي  ٥/٦/٩٠هـ مورخ / ١١٣١٦٣/١٣٠/٢/٩٠هيأت واگذاري 
  ٦٥/٩  ترجيحي -تدريجي   )٩٠و  ٨٩و٨٨.ب.ق( ١٥/٢/٨٨مورخ  ١١٢٥٤هيأت واگذاري 
  ١  تدريجي  ١٧/١/٩٢مورخ  ١٥٦٧هيأت واگذاري 

  ١٠٠    جمع
  

  تهران
  )سهامي عام(

  ٣٠  سهام عدالت  )٢٥/١٢/٩٠مورخ  ١٧٨٨٠٨(  ١٢/١١/٨٦مورخ  ١٢٨ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 

  ١٠  سهام عدالت  )٢٥/١٢/٩٠مورخ  ١٧٨٨٠٨( ٦/٥/٨٨هـ مورخ ٤٣١١٥ت/٩٣٢٣٧هيأت وزيران 

واگذاري . و هـ ) ٣/٢/٩١مورخ  ١١٠٩٢٩) (٩٠.ب.ق( ١٧/٥/٩٠هـ مورخ  ٤٧٠٦٨ت/١٠٢٠٢٤هيأت وزيران
                                                                                                                             ٢٣/١٢/٩٠هـ مورخ /٢٦٧٩٩٨/٣١٢/٢/٩٠

  ٥٠  سهام عدالت

  ٥  تدريجي
  ٥  ترجيحي

  ١٠٠  ــ  جمع

شيراز 
  )سهامي عام(

  ٣٠  سهام عدالت  )١٧/١٠/٩٠پ مورخدپ ٣/٩٠ـ١٤١٦٩٩(١٢/١١/٨٦مورخ١٢٨ستادمركزي توزيع سهام عدالت

  ١٠  سهام عدالت  )١٧/١٠/٩٠دپ پ مورخ ٣/٩٠ـ١٤١٦٩٩(٦/٥/٨٨مورخهـ ٤٣١١٥ت/٩٣٢٣٧هيأت وزيران

  ٥  عرضه تدريجي   ١٤/٤/٩١عرضه اوليه 

  ٢٨/٠  ردديون دولت  ) بانك رفاه كارگران(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٨هيأت وزيران

  ٣٩/٢٧  رد ديون دولت  )بانك ملي ايران(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٧هيأت وزيران

  ٣١/٧  ردديون دولت  )بانك صادرات ايران(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٣هيأت وزيران

  ١٨/٠  رد ديون دولت  ) پست بانك(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٠هيأت وزيران

  ٥٧/٥  ردديون دولت  ) بانك ملت(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٤هيأت وزيران

  ٢٤/٤  ردديون دولت   ) بانك تجارت(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢١هيأت وزيران

  ٤٠/٢  ردديون دولت  )بانك مسكن(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٢هيأت وزيران

  ٣٩/٧  ردديون دولت   ) بانك سپه(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٥هيأت وزيران

  ٢٤/٠  ردديون دولت   )بانك توسعه صادرات (٢٨/١٢/٩٠مورخهـ ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٦هيأت وزيران

  ١٠٠  ــ  جمع
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  مصوبدرصد   بابت  مصوبه واگذاري  شركت

  كرمانشاه

  )سهامي عام(

  ٣٠  سهام عدالت  ١٢/١١/٨٦مورخ  ١٢٨ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 

  ١٠  سهام عدالت  ٦/٥/٨٨هـ مورخ ٤٣١١٥ت/٩٣٢٣٧هيأت وزيران 

  ٥  ــ  ٢٩/٢/٩٢مورخ  ٣٠٣٠٥هيأت واگذاري  -%]٦٠) [٩٠و٨٩و٨٨.ب.ق( ٥/٦/٩٠هـ مورخ / ٩٠/ ٢/ ١٣٠/ ١١٣١٦٣هيأت واگذاري

  ٢٨/٠  ردديون دولت  )بانك رفاه كارگران(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٨وزيران هيأت

  ٣٩/٢٧  رد ديون دولت  )بانك ملي ايران(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٧هيأت وزيران

  ٣١/٧  ردديون دولت  )بانك صادرات ايران(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٣هيأت وزيران

  ١٨/٠  رد ديون دولت  )پست بانك(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٠وزيرانهيأت 

  ٥٧/٥  ردديون دولت  )بانك ملت(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٤هيأت وزيران

  ٢٤/٤  ردديون دولت  )بانك تجارت(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢١هيأت وزيران

  ٤٠/٢  ردديون دولت  )بانك مسكن(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٢هيأت وزيران

  ٣٩/٧  ردديون دولت  )بانك سپه(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٥هيأت وزيران

  ٢٤/٠  ردديون دولت  )بانك توسعه صادرات(٢٨/١٢/٩٠هـ مورخ٤٧١٣٨ت/٢٥٨٣٢٦هيأت وزيران

  %)٥٥(  ــ  هيأت مذكور از تاريخ تصويب  ٢٨/١٢/٩٠، لغو مصوبات صادره مورخ ٢٦/١١/٩٤ مورخ هـ ٥٢٣٠٤ ت/ ١٥٥٨٠٨ هيأت وزيران

  ٤٠  ــ  جمع

  الوان
  )سهامي عام(

  ٣٠  سهام عدالت  ١٢/١١/٨٦مورخ  ١٢٨ستاد مركزي توزيع سهام عدالت 
  ١٠  سهام عدالت  ٦/٥/٨٨هـ مورخ ٤٣١١٥ت/٩٣٢٣٧هيأت وزيران 

  )سازمان تأمين اجتماعي)(٨٩و٨٨.ب.ق(  ٢٦/١٢/٨٨مورخ٢٦١٩٢٢/٤٤٣٠١هيأت وزيران

  ٥٠  رد ديون دولت

  ٥  تدريجي

  ٥  ترجيحي        

  ١٠٠  ــ  جمع
  توسعه 
صنايع 
  پااليش

  ١٠٠  ــ  كل كشور ١٣٩٠قانون بودجه سال 

  ١٠٠  ــ  جمع
  
  
  

                                                                                                       
  
  
  


