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  نام بنگاه

خالصه اطالعات مالی بنگاه بر اساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده سال مالی 

 ( ارقام به میلیون ریال )  29/12/1394منتهی به 
تعداد سهام 

  واگذار شده 

سهام درصد 

  واگذار شده
  نام و نشانی خریداران

کارشناسانی که قیمت گذاري بنگاه را انجام 

  داده اند 
 جمع کل بدهیها جمع کل دارائیها

جمع حقوق 

 صاحبان سهام 

سود  

(زیان) 

 خالص

شرکت بین المللی 

  مهندسی ایران
11،174،217  11،285،096  )110،879(  28،147  7,441,920  344/41  

  توان تک (سهامی خاص) شرکت کارکنان بین المللی مهندسی ایرانیان ایستا

 -خیابان گاندي شمالی -خیابان شهید محمد صانعی -ونک -تهرانبه نشانی: 

  واحد شمالی -2طبقه منفی  -3پالك 

حسن -سعید مدنی-علی محمد بداغی-فرزاد ثاقب

ابوالفتح امرالهی -منوچهر ادیب مرادي-رضا رواجی

 مسعود گودرزي-مجتبی بهرامعلی-فر

  دارایی/بنگاه نام  ردیف
  واگذار شده ارزش بنگاه

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

  3,071  زمین جایگاه سوخت سابق شهرستان دامغان  1
  آقاي سید اسمعیل شاهچراغ

  9پالك  -خیابان امام رضا (ع) -خیابان زینبیه -به نشانی: دامغان
  سید حسین شریعت

  92,100  زمین جایگاه سوخت خیابان دماوند  2
  شرکت پترو پاالیش اطلس (با مسئولیت محدود)

  5پالك  -1/1کوچه گلریز  -خیابان گلریز -1فاز  -حکیمیه -به نشانی: تهران
  طهماسب مظاهري

  49,580  جایگاه سوخت میاندوآب  3
  آقاي محی الدین ولی پور چهار برج

  خیابان شهید مالیی -خیابان امام -چهار برج -میاندوآببه نشانی: 
  محمد مهرجویا-رضا قدمیاري

  26,510  جایگاه سوخت شرکتی خلخال  4
  آقایان علی بابائی و مسعود غضنفریون

  1961قطعه  -2خیابان میرداماد  -کوي شهریار -به نشانی: زنجان
  عظیم سرخانیان -میر سعید سید متین

  33,100  جایگاه سوخت دیر  5
  آقاي جهانپور مرادي

  جایگاه مرادي کازرون -بلوار ارتش -شهرستان کازرون -به نشانی: فارس
  سیدجواد مهدوي مرتضوي -مهرداد شاهین

  43,500  شرکتی قلعه شور اصفهان CNGجایگاه گاز   6
  خانم حمیده بغدادي

  جنب نانوایی لواشی قدیم -یوسف آباد قوام -مالرد -به نشانی: شهریار
  سعید خلیلی دهکردي-حسین ترك پور

  82,540  ) تهران16جایگاه سوخت شماره (  7
  یسا اسکندري نوین و آقاي رضا غفاري هیرخانم پر

  1/7حجره  -A9سالن  -فاز یک -میدان میوه و ترابري مرکزي -به نشانی: تهران
  مرتضی محمدخان -طهماسب مظاهري

  126,100  ) تهران37جایگاه سوخت شماره (  8
  خانم اعظم پورآذرنگ

  154پمپ بنزین  -ایستگاه زرکش -خیابان دماوند -به نشانی: تهران
  مرتضی محمدخان -طهماسب مظاهري

  135,901  ) تهران42سوخت شماره ( گاهیجا  9
  آقاي حمید مالئی

  واحد یک -28پالك  -نبش کوچه آقا کثیري -تهرانسر -به نشانی: تهران
  مرتضی محمدخان -طهماسب مظاهري

  55,500  جایگاه سوخت شرکتی کمیل تهران  10
  آقاي حامد مالعسگري

  17پالك  -شرقی 11باالتر از  -خیابان خداوردي -خیابان پور ابتهاج -میدان نیاوران -به نشانی: تهران
  مرتضی محمدخان -طهماسب مظاهري

  95,400  ) شیراز2جایگاه سوخت شماره (  11
  آقاي محمد جواد نعمت الهی

  114پالك  -2کوچه یاسمن  -بلوار شهید بخشنده -زرقان -فارسبه نشانی: 
  محمد حسین دادخواه-محسن شکیباپور

  دنیاي اقتصادنام روزنامه: 

     29/01/1397تاریخ انتشار: 
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  91،500  ) خرم آباد3جایگاه سوخت شماره (  12
  آقاي ایرج اسداللهی

  حیاط سوم دست راست -کوچه جوادي -کوچه دهقانکار -خیابان شیرخوارگاه -به نشانی: خرم آباد
  شریفی پورابراهیم -رضا یگانه بنا

  28,257  جایگاه سوخت ابرکوه  13
  آقاي علی کارگر خرم آبادي

  روبروي جوشکاري سید کاظم جالیی -کمربندي -بلوار جمهوري اسالمی -شهرستان ابرکوه -به نشانی: یزد
  مرتضی مضطرزاده-کاظم دشت آبادي

  16,300  ابرکوه  CNGسوخت گاهیجا  14
  آقاي حسن بهمنی

  9د واح -طبقه پنجم -ساختمان آرانیک -جنب بانک ملی -سه راهی عفیف آباد -خیابان قصر دشت -به نشانی: شیراز
  مرتضی مضطرزاده-کاظم دشت آبادي

  51,000  ) زاهدان1جایگاه سوخت شماره (  15
  آقایان ابوالقاسم درازهی و محمداسحق آسکانی

  درب چهارم -کوچه کوثر -انقالب نهم -خیابان انقالب -شهرستان سراوان -به نشانی: زاهدان
  امان اله بهجتی-علیم یار محمدي

  60,320  ) آبادان1جایگاه سوخت شماره (  16
  خانم سمیه فاطمی زاده

  فروشگاه رضایی -روبروي کادوس -جنب رستوران پاکستانی -خیابان امام خمینی -به نشانی: آبادان
  غالمحسن گرجیان-جاسم حلفی

  31,000  جایگاه سوخت میناب  17
  خانم ذلیخا علی پناه

  درب چهارم -کوچه کوثر -انقالب نهم -خیابان انقالب -سراوان -به نشانی: سیستان و بلوچستان
  غالمرضا خلیفه اي-داود بابایی


