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 نام بنگاه

خالصھ اطالعات مالي بنگاه بر اساس آخرین 
 ترازنامھ حسابرسي شده سال مالي منتھی بھ

 ( ارقام بھ میلیون لایر ) 29/12/1393

تعداد 
سھام 
واگذار 
 شده 

درصد 
سھام 
واگذار 

 شده

 نام و نشانی خریداران
کارشناسانی کھ قیمت گذاری بنگاه را 

 انجام داده اند 
جمع كل 
 دارائیھا

جمع كل 
 بدھیھا

جمع حقوق 
صاحبان 
 سھام 

سود  
(زیان) 

 خالص

 نساجی قائم
 46,752 شھر

257,22
9 

)
210,477

( 

)14,386
( 

4,826 
05/
92 

 شھر شھرداری قائم
خیابان  -شھر بھ نشانی: قائم

عمارت  -چھار راه مولوی -کارگر
 شھر شھرداری قائم

 راه و ساختمان: دمحم جعفر یزدانی

 برق و ماشین آالت: دمحم حسین علوی

 وسائط نقلیھ: ابراھیم فرنوش

 حسابداری و حسابرسی: مسعود گودرزی

 استانردیف
جایگاه نام 

 سوخت

 ارزش بنگاه
 واگذار شده
(ارقام بھ 
  میلیون لایر)

 نشانی خریداراننام و 
کارشناسانی کھ قیمت گذاری 
 بنگاه را انجام داده اند 

1 

آذربایجان 
 شرقی

 48,001 مراغھ
 آقایان پرویز داداش زاده  عبدل و سعید اسمعیل ظفر

نرسیده بھ مجتمع  -ار اللھبلو -خیابان امام -بھ نشانی: بناب
 جایگاه سوخت داداش زاده عبدل -آزاد اسالمی دانشگاه

 ساختمان: اسماعیل مشاورراه و 

 برق و ماشین آالت: قاسم شاھکار

2 
) 1شماره (
 17,510 میانھ

 آقای سیاوش قره داغی

متری اول  16خیابان  -بلوار بعثت -جنت آباد -بھ نشانی: تھران
 12واحد  -طبقھ چھارم -1/40پالک  -نبش کوچھ شھید عسگری -شمالی

 راه و ساختمان: اسماعیل مشاور

 ماشین آالت: قاسم شاھکاربرق و 

3 
) 2شماره (
 17,110 میانھ

 آقایان سیاوش، منصور و ناصرالدین قره داغی

متری اول  16خیابان  -بلوار بعثت -جنت آباد -بھ نشانی: تھران

 12واحد  -طبقھ چھارم -1/40پالک  -نبش کوچھ شھید عسگری -شمالی

 راه و ساختمان: اسماعیل مشاور

 قاسم شاھکاربرق و ماشین آالت: 

 31,000 مشکین شھر اردبیل 4
 آقای حسن یارپرور

جنب مجتمع  -عصرسھ راھی ولی -دروازه تھران -بھ نشانی: تبریز

 5طبقھ  -14پالک  -کوچھ شھید ابراھیم زاده -سینا

 راه و ساختمان: عظیم سرخانیان

 برق  ماشین آالت: میر سعید سید متین

5 

 اصفھان

) 1شماره (
 آقای احمد مکری نژاد 8,300 نائین

 -کوچھ پروین -باالتر از پل رومی -خیابان شریعتی -بھ نشانی: تھران
 5پالک  -بن بست بابک

 راه و ساختمان: حسین ترک پور

برق و ماشین آالت: سعید خلیلی 

 6 دھکردی
) 2شماره (
 13,000 نائین

 55,192 کاشان 7
 آقای  سعید ریاحی

 -خیابان زین العابدین کاشانی -بھشتیخیابان  -بھ نشانی: کاشان

 21پالک 

 راه و ساختمان: حسین ترک پور

برق و ماشین آالت: سعید خلیلی 

 دھکردی

 21,590 گلپایگان 8
 شرکت تعاونی توسعھ و عمران شھرستانی گلپایگان (سھامی عام)

روبروی کانون  -خیابان غدیر -میدان بسیج -بھ نشانی: گلپایگان

 195پالک  -اداره تعاون سابق -کودکان و نوجوانانپرورش فکری 

 راه و ساختمان: حسین ترک پور

برق و ماشین آالت: سعید خلیلی 

 دھکردی

 25,000 ایالم ایالم 9
 آقای نورالدین حمیدیان

تقاطع بلوار  -بلوار شھرداری -چھارراه پیام نور -بھ نشانی: ایالم

 طبقھ یکم -985پالک  -ابوالفضل  و شھرداری

 راه و ساختمان: جعفر جعفری

 برق و ماشین آالت: نادر رضائی منش

 بوشھر 10
) 1شماره (
 26,100 بوشھر

 شرکت گروه فرنام مھبد ایرانیان (سھامی خاص)
 -مجتمع تجاری اداری مرمر -28خیابان امام خمینی  -بھ نشانی: مشھد

 5واحد  -15طبقھ 

 راه و ساختمان: مھرداد شاھین

آالت:  سید جواد مھدوی برق و ماشین 

 مرتضوی

نام روزنامھ: 
 دنیاي اقتصاد

تاریخ انتشار: 
26/12/1395     



11 
) 3شماره (
 41,140 بوشھر

 گران خمسھ و دمحم بورنگآقایان مھدی دارابی، امیر حسین ریختھ

 289پالک  -17و  15بین ملک آباد  -بلوار ملک آباد -بھ نشانی: مشھد

 راه و ساختمان: مھرداد شاھین

برق و ماشین آالت:  سید جواد مھدوی 

 مرتضوی

12 

 تھران

شرکتی شماره 
)2 ( 73,650 

 آقای عبدالرضا رمضان زاده برکی
 279پالک  -ضلع شرقی -میدان ھفت تیر -بھ نشانی: تھران

 راه و ساختمان: طھماسب مظاھری

 برق و ماشین آالت: مرتضی دمحم خان

13 
شرکتی شماره 

)4 ( 25,000 
 آقای علی الھ وردی

 -کوچھ گلدیس -متری مرادی 12خیابان  -شھر زیبا -بھ نشانی: تھران
 3واحد -4پالک  -ساختمان بھار -کوچھ یاس

14 
شرکتی شماره 

)5( 166,300 
 آقایان احرار سروی پیرایواتلو و سامی دمحمزاده

بن بست  -خیابان شیراز شمالی -خیابان مالصدرا -بھ نشانی: تھران

 2واحد  -2پالک  -ارم

15 
شرکتی شماره 

)9( 70,500 
 کیانی آقای سعید

 119پالک  -51امام رضا  -بھ نشانی: مشھد

16 
شرکتی شماره 

)10( 72,809 
 آقایان ناصر و فرید بازارچی و خانم مریم صحیحی

خیابان اکبر  -خیابان پور ابتھاج -کاشانک -بھ نشانی: تھران

 طبقھ اول -23پالک  -غربی 15کوچھ  -صبوری

17 
شرکتی شماره 

)12( 106,100 
 صیاد و بھنام بابانژادآقایان 

 -1/1کوچھ گلریز  -خیابان گلریز -حکیمیھ -بھ نشانی: تھرانپارس
 طبقھ اول -5پالک 

18 
شرکتی شماره 

)18 ( 71,778 
 آقای علی پور آذرنگ

 -کوچھ شھید گراوندی -میدان کتاب -شھرک قدس -بھ نشانی: تھران

  1واحد  -13طبقھ  - C2 بلوک  -مجتمع اساتید سرو

19 
شرکتی شماره 

)19 ( 87,600 
 آقای علی زنجی بیرانوند

 -روبروی بیمارستان عشایر -خیابان انقالب -بھ نشانی: خرم آباد

 طبقھ دوم -8پالک  -انتھای کوچھ قدس

20 
شرکتی شماره 

)22 ( 172,322 
 آقایان ناصر و فرید بازارچی و خانم مریم صحیحی

خیابان اکبر  -ابتھاجخیابان پور  -کاشانک -بھ نشانی: تھران

 طبقھ اول -23پالک  -غربی 15کوچھ  -صبوری

21 
شرکتی شماره 

)23( 132,580 

آقایان مسعود فرقدانی چھارسوقی، ابوالفضل قره چائی و مجتبی 
 توسلی نائینی

 -14انتھای خیابان یکم فرعی  -شھرک صنعتی جی -بھ نشانی: اصفھان
 شرکت نفت ابزار -171شماره 

 30,000 فیروزکوه 22
 آقایان عظیم دمحمی زاده و امیر حیات مقدم

کوچھ  -خیابان آبادان -شھرک نفت -بلوار ارتش -بھ نشانی: تھران

 1پالک  -سوم شرقی

23 
چھار محال و 

 بختیاری
 23,000 شھرکرد

 آقای خلیل الھ کیخا
مجتمع مسکونی  -بلوار کاوه شمالی -قیطریھ -بھ نشانی: تھران

 1114واحد  -11طبقھ  – H بلوک -سبحان

 راه و ساختمان: داود مومنی خراجی

 برق و ماشین آالت: شھرام میرزائیان

24 

 خراسان رضوی

 42,850 سبزوار
 آقای رضا علیزاده

دفتر  -روبروی قنادی سلطانی -خیابان طالقانی -بھ نشانی: سبزوار
 بیمھ ایران

 راه و ساختمان: مجتبی اسدآبادی

 االت: دمحم حسن سازگارنیابرق و ماشین 

 18,110 کاشمر 25
 شرکت گروه فرنام مھبد ایرانیان (سھامی خاص)

 -مجتمع تجاری اداری مرمر -28خیابان امام خمینی  -بھ نشانی: مشھد

 5واحد  -15طبقھ 

 راه و ساختمان: مجتبی اسدآبادی

 برق و ماشین االت: دمحم حسن سازگارنیا

26 
خراسان 
 شمالی

 15,019 اسفراین
 آقای دمحم رضا شرافتمند

 16 -خیابان طالقانی -شھرستان اسفراین -بھ نشانی: خراسان شمالی

 16پالک  -کوچھ شھید شیرزاد -متری صداقت

 راه و ساختمان: سید رضا موسوی نیا

 برق و ماشین آالت: نصیر گیفانی

27 

 زنجان

 50,190 )1شماره (

رضا قائمی و حمید رضا  آقایان علی و علی اکبر عیسی بیگلو، دمحم
 افضلی

 -خیابان دھم -غربی 2فاز  -شھرک کارمندان -بھ نشانی: زنجان

 3واحد  -طبقھ دوم -177پالک  -3ساختمان دانیال 

 راه و ساختمان: علیرضا فکور

 برق و ماشین آالت: پیمان نظریان

 41,200 شھید داعی 28
 عیسی بیگلوآقایان علی و علی اکبر عیسی بیگلو و خانم شھناز 

پالک  -شرقی 12خیابان بوستان  -شھرک انصاریھ -بھ نشانی: زنجان
1114 

 راه و ساختمان: علیرضا فکور

 برق و ماشین آالت: پیمان نظریان



 26,748 شرکتی شاھرود سمنان 29
 آقایان شعبانعلی الری و دمحم علی ھدایت نژاد

 -5بیھق  روبروی -خیابان بیھق -سبزوار -بھ نشانی: خراسان رضوی
 نمایشگاه فرش الری

 راه و ساختمان: سید حسین شریعت

 برق و ماشین آالت: کریم دانایی

30 
سیستان و 
 بلوچستان

 27,000 زابل
 آقای عباسعلی دھمرده

 1واحد  -2بلوک  -31دانشگاه  -خیابان دانشگاه -بھ نشانی: زاھدان

 راه و ساختمان: علیم یاردمحمی

 الھ بھجتیبر ق و ماشین آالت: امان 

 22,770 میرجاوه 31
 آقای جعفر ریکی جالئی

 54 پالک -18شماره  -خیابان سعدی -بھ نشانی: زاھدان

 راه و ساختمان: علیم یاردمحمی

 بر ق و ماشین آالت: امان الھ بھجتی

32 

 فارس

 80,210 )1شماره (
آقایان نصر الھ و نبی الھ پیروی، حمید رضا کوشش و خسرو زحمتکش 

 شیرازیفرد 

 80پالک  -14نارون  -چھار راه چنچنھ -فلکھ گاز -بھ نشانی: فارس

 راه و ساختمان: محسن شکیباپور

برق, الکترونیک و مخابرات: دمحم حسین 

 دادخواه

33 
CNG  امیر کبیر

 70,000 شیراز
 آقای حامد خلیلی

 5طبقھ  -11پالک  -گلستان جنوبی -بلوار فردوس -بھ نشانی: تھران

34 
CNG  سلمان

 42,000 (پیرنیا) شیراز
 آقای غالمحسین زارع

بلوار  -خیابان شھید آقایی -شھر شیراز -بھ نشانی: فارس

 طبقھ ھمکف -66پالک  -ابوالفتحی

35 
CNG  مدرس

 27,000 شیراز
 آقای غالمرضا  زارع

بلوار  -خیابان شھید آقایی -شھر شیراز -بھ نشانی: فارس

 ھمکف طبقھ -70پالک  -ابوالفتحی

36 
CNG  مسلم

 39,000 شیراز
 آقای غالمعباس زارع

بلوار  -خیابان شھید آقایی -شھر شیراز -بھ نشانی: فارس

 طبقھ ھمکف -66پالک  -ابوالفتحی

 79,200 قم قم 37
 آقای عباس دمحم ی و خانم فاطمھ پوالدوند

 طبقھ پنجم -7497پالک  -کوچھ نصر -پل برق -بھ نشانی: اراک

 راه و ساختمان: خلیل والی نژاد 

بر ق و ماشین آالت: سید دمحم صادق 

 موسوی خلخالی

38 

 کرمان

 12,555 بافت
 خانم حمیرا بشیرنژاد

 -37پالک  -28صیاد شیرازی -بلوار صیاد شیرازی -بھ نشانی: مشھد
 طبقھ اول

 راه و ساختمان: داریوش اسدآبادی

برق و ماشین آالت: مشتاق علی 

 میرحسینی

 20,200 بم 39
 آقای دمحم دریجانی

 -9پالک  -10امیر کبیر  -امیر کبیر -شھرستان بم -بھ نشانی: کرمان
 طبقھ اول

 35,120 رفسنجانناحیھ  40
 آقای محسن بنی اسدی

بحرالعلوم  -خیابان بحرالعلوم -شھرک شھید باھنر -بھ نشانی: کرمان

 7طبقھ  -مجتمع اشکان -1

 دمحم اسحق آسکانی آقای 8,701 جیرفت 41
 -روابند -خیابان  مولوی -سراوان -بھ نشانی: سیستان و بلوچستان

 52,220 کرمان 42 کوچھ چھارم

 23,899 ناحیھ سیرجان 43
 آقای علی خراسانی و خانم فھیمھ رنجبر

 34 پالک -بلوار صفا -شھرک اللھ -سیرجان -بھ نشانی: کرمان

 11,250 ناحیھ ریگان 44
 کریم شھریاریآقای 

 میرآباد کناردشت -شھرستان ریگان -بم -بھ نشانی: کرمان

45 

 کردستان

 41,000 بانھ
 لقمان بھاریآقای 

جنب  -ابتدای بلوار امام شافعی  -کمربندی دو  -بھ نشانی: بانھ
 راه و ساختمان: عادل لطفی عکاسی آوا

 برق و ماشین آالت: حامد رشیدی

 30,500 سنندج 46
 عباس سرمستیآقای 

کوچھ  -خیابان کوسھ ھجیج -شھرک کشاورز -سنندج -بھ نشانی: کردستان

 طبقھ اول -10پالک  -میرزا کوچک خان جنوبی

47 

 کرمانشاه

) 2شماره (
 67,240 کرمانشاه

 آقای ناصر چوبتاشانی
روبروی  -خیابان طالقانی -خیابان حداد عادل -بھ نشانی: کرمانشاه

 راه و ساختمان: منوچھر کوالنی طبقھ ھمکف -خشکبار چوبتاشانی -خوابگاه دانشجویان

 برق و ماشین آالت: محسن سبزه ای

 21,550 اسالم آباد غرب 48
 آقای مراد آتش بھار

 -خیابان دکتر چمران -شھرستان اسالم آباد غرب -بھ نشانی: کرمانشاه

 65و  67پالک  -جنب سازمان تبلیغات -خیابان فتح المبین
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 21,510 قصر شیرین 49
 شرکت گروه فرنام مھبد ایرانیان (سھامی خاص)

 -مجتمع تجاری اداری مرمر -28خیابان امام خمینی  -بھ نشانی: مشھد

 5واحد  -15طبقھ 

50 

 گیالن

 16,581 رودبار
 شرکت تعاونی معدنی ایثارگران کوثر

 -ده متری مقدم -خیابان رامین جنوبی -صادقیھ -بھ نشانی: تھران
 3/8پالک   -برج فردوس

 راه و ساختمان: کیومرث رضایی مالل

برق و ماشین آالت: وھرام اصالنی 

 اردھجانی
 32,200 فومن 51

 آقای عباس امانلو
قطعھ  -خیابان نھم شرقی -3فاز  -شھرک کارمندان -بھ نشانی: زنجان

 8واحد  -372

 لرستان 52
) خرم 2شماره (

 50,010 آباد
 پورآقای حسین صیدی 

 -جاده اھواز 5کیلومتر  -بعد از پل ماسور -بھ نشانی: خرم آباد
 نمایندگی ایران خودرو -روبروی انبار شرکت نفت

 راه و ساختمان: رضا یگانھ بنا

برق و ماشین آالت: ابراھیم شریفی 

 پور

 مازندران 53
) 2شماره (
 76,921 چالوس

 آقایان ناصر و فرید بازارچی و خانم مریم صحیحی
خیابان اکبر  -خیابان پور ابتھاج -کاشانک -نشانی: تھرانبھ 

 طبقھ اول -23پالک  -غربی 15کوچھ  -صبوری

راه و ساختمان: سید یحیی جعفری 

 کناری

برق و ماشین آالت: عبدالعلی بیانی 

 فر

54 

 ھمدان

 36,259 آزادی
 آقای دمحمعلی نورالدین نیان

پالک  -کوچھ باغچھ آخوند -بلوار آیت الھ کاشانی -بھ نشانی: ھمدان

32 

 راه و ساختمان: عسگر عبد الرحمانی

 برق و ماشین آالت: مھرداد ساجدی

 48,400 خوانساری 55
 آقایان یحیی و شھرام عظیمی

 33پالک  -نبش بن بست فردیس -خیابان طالقانی -بھ نشانی: ھمدان

 51,525 فلسطین 56
 آقای حمید رضا عظیمی

 -بعد از چھار راه جھان کودک -خیابان جردن -بھ نشانی: تھران
 واحد اول -49پالک  -خیابان کیش

 29,015 مالیر 57
 آقای گل مراد دمحمی

 -بریدگی دوم -خیابان جانبازان -شھرستان مالیر -بھ نشانی: ھمدان

 جنب کوچھ سایھ -طبقھ اول -13652پالک 


