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  نام بنگاه

خالصه اطالعات مالی بنگاه بر اساس آخرین ترازنامه حسابرسی 

تعداد سهام  )( ارقام به میلیون ریال ارزیابی گزارش صورتهاي مالی مبنايشده 

  واگذار شده 

سهام درصد 

  واگذار شده
  کارشناسانی که قیمت گذاري بنگاه را انجام داده اند   نام و نشانی خریداران

جمع کل 

 دارائیها

جمع کل 

 بدهیها

جمع حقوق 

 صاحبان سهام 

سود (زیان)  

 خالص

1  
خدمات کیفیت 

  اس جی اس -آریا
310,395  255,564  54,831  25,339  5,702,375  55/46  

 (SGSS.A) شرکت سوسیته جنرال دو سورویالنس اس جی اس اس.آ

  -کوچه هجدهم -ابتداي خیابان شهید احمد قصیر -میدان آرژانتین -تهرانبه نشانی: 

  طبقه دوم -47پالك 

  حسابداري و حسابرسی: شهریار دیلم صالحی

  وسائط نقلیه: محمد هاشم ساالرکیا

امتیازات نام تجاري و برند: سید حسین حسینی، حسین نیازخانی، 

  شهریار دیلم صالحی

 نیازخانینرم افزار: حسن 

78/19  130,552,266  11,217  695,157  24,203  719,360  پتروشیمی کازرون  2  

  شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان (سهامی عام)
  

نبش خیابان  -باالتر از خیابان شهید وحید دستگردي -خیابان ولیعصر -تهرانبه نشانی: 

  3واحد  -11طبقه  -ساختمان کیان 2551پالك  - ناصري

  % می باشد)45/59با احتساب سهام واگذار شده معادل  ،کیت سهام خریدارل(درصد ما

  حسابداري و حسابرسی: فرخ برزیده

  راه و ساختمان: رضا فهیمی

  وسائط نقلیه: کریم شریف

  برق و ماشین آالت: سید جالل الدین نوحی

 خبره: عفت پوردانا

3  
صنایع پتروشیمی 

  دهدشت
994,593  47,304  947,289  4,842  192,638,275  87/19  

  شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاري ایرانیان (سهامی عام)
  

نبش خیابان  -باالتر از خیابان شهید وحید دستگردي -خیابان ولیعصر -تهرانبه نشانی: 

  3واحد  -11طبقه  -ساختمان کیان 2551پالك  - ناصري

  % می باشد)17/25با احتساب سهام واگذار شده معادل  ،کیت سهام خریدارل(درصد ما

  حسابداري و حسابرسی: سید علی میرداودي

  وسائط نقلیه: محمد هاشم ساالرکیا

  زمین و ساختمان:خلیل والی نژاد

  برق و ماشین آالت: حمید کیارشی

 خبره: مسعود حاجی محمد یاسینی

  نام بنگاه  ردیف
  واگذار شده  ارزش بنگاه

  به میلیون ریال)(رقم 
  کارشناسانی که قیمت گذاري بنگاه را انجام داده اند   نام و نشانی خریداران

  29,010  جایگاه سوخت انزلی  1
  آقاي سعید سعیدي کیا

  2واحد  -46پالك  - کوچه مانی -خیابان الکانی - به نشانی: رشت

  راه و ساختمان: کیومرث رضائی مالل

 اردهجانیبرق و ماشین آالت: وهرام اصالنی 

  حسین بشیرنژاد آقاي  105,500  ) مشهد1جایگاه سوخت شماره (  2

  37پالك  -ویالي دهم - آب و برق - بلوار وکیل آباد -به نشانی: مشهد

  راه و ساختمان: مجتبی اسدآبادي

 برق و ماشین آالت: محمد حسن سازگارنیا
  125,500  ) مشهد3جایگاه سوخت شماره (  3

  دنیاي اقتصادنام روزنامه: 

     17/03/1395تاریخ انتشار: 


