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  نام بنگاه

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

) و 2(براي ردیف  29/12/1390)، 1(براي ردیف  31/03/1393مالی منتهی به 

  ) 3(براي ردیف  29/12/1388 -20/03/2010

 )3و دالر براي ردیف  2و  1براي ردیف ارقام به میلیون ریال (

تعداد سهام واگذار 

  شده 

درصد سهام 

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

 جمع کل بدهیها جمع کل دارائیها
جمع حقوق صاحبان 

 سهام 

سود (زیان)  

 خالص

1  
صنعت  کشت و

  نیشکر هفت تپه
2,729,627  4,003,454  )1,273,827(  )162,708(  185,004,267  95 

  آقایان مهرداد رستمی چگنی، امید اسد بیگی و شرکت دریاي نور زئوس

 -نبش بوستان ششم -خیابان اسالمی -پاسداران -به نشانی: تهران

   5،4،3کلیه واحدهاي واقع در طبقات  - 65پالك

  حسابرسی: محمد حسین بدخشانیحسابداري و 

  وسائط نقلیه: ظفراهللا حسینی نژاد

  کشاورزي و منابع طبیعی: محمد محمدي، جعفر بالدي

  راه و ساختمان: محمد حسین حسینی منش، ابوالفضل صادقیان

 برق و ماشین آالت: میر مهرداد امام شوشتري

2  
فنی مهندسی 

  نوین معدن
35,797  35,143  654  )585(  1,000  100 

  آقاي جواد نقندریان نقندر

 -مجتمع تجاري خاوران - خیابان خسروي نو -به نشانی: مشهد مقدس

  102پالك  - طبقه اول

  حسابداري و حسابرسی: فرخ برزیده

 برق و ماشین آالت: اسماعیل جلوندي

3  

بین الملل  بازرگانی

  پتروشیمی 

  (با مسئولیت محدود)

95,007,969  94,953,581  54,388  21,825  29,751  17/99  

- شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان (سهامی خاص) و شرکت سرمایه

  گذاري هامون سپاهان (سهامی عام)

روبروي  -خروجی الهیه -پل رومی -خیابان شریعتی -به نشانی: تهران

  3طبقه -41پالك  - کوچه مبشر

  شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه (سهامی عام)

 -ابتداي خیابان شیخ بهایی شمالی -مالصدراخیابان  -به نشانی: تهران

  14پالك  -کوچه سلمان

  شرکت پتروشیمی پردیس

کوچه  -خیابان شیخ بهایی شمالی -خیابان مالصدرا -به نشانی: تهران

   7پالك  -عرفی شیرازي

  حسابداري و حسابرسی: فرخ برزیده

 پتروشیمی، پلیمر و الکتروشیمی: مسعود حاجی محمد یاسینی

  دنیاي اقتصادنام روزنامه: 

     29/01/1395تاریخ انتشار: 
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  نام بنگاه  ردیف
  واگذار شده ارزش بنگاه

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

  120,050  کشتارگاه صنعتی فساران اصفهان  1
  آقایان مرتضی جعفرزاده قهدریجانی، علیرضا عزیزیان و فریدون میرزایی

  2واحد  -4پالك  -کوچه انصار المهدي -خیابان بازارچه - مشتاق دوم خیابان -به نشانی: اصفهان

  : مهدي قربانیراه و ساختمان

  کشاورزي و منابع طبیعی: سید عبداهللا طبائیان

 برق و ماشین آالت: ابوالفضل خان محمدیان

  52,000  جایگاه سوخت اردبیل  2
  زادهدآقاي عبدالحسین محم

  شرکت تولیدي و صنعتی سوت ماشین - 31واحد  - طبقه هشتم شرقی -226شماره  - برج آرین -بلوار میرداماد -به نشانی: تهران

  راه و ساختمان: عظیم سرخانیان

 برق و ماشین آالت: میر سعید سید متین

  52,351  جایگاه سوخت آستارا  3
  آقایان رضا، مهدي و رامین اشجع

  بازرگانی اشجع باتريشرکت  -جنب مسجد ولیعصر -میدان جهاد -به نشانی: اردبیل

  راه و ساختمان: کیومرث رضائی مالل

 برق و ماشین آالت: وهرام اصالنی اردهجانی

  22,350  جایگاه سوخت گناباد  4
  آقاي عباس ابراهیمی

  133پالك  -49کوچه امام رضاي  - خیابان امام رضا -به نشانی: مشهد

  راه و ساختمان: مجتبی اسدآبادي

 حسن سازگارنیابرق و ماشین آالت: محمد 

  34,100  جایگاه سوخت بجنورد  5
  آقاي علی ابراهیمی

  119پالك  -51کوچه امام رضاي  - خیابان امام رضا -به نشانی: مشهد

  راه و ساختمان: سید رضا موسوي نیا

 برق و ماشین آالت: نصیر گیفانی

  58,300  جایگاه سوخت نیشابور  6
  آقاي مهدي ابراهیمی

  طبقه همکف - 73پالك  -47کوچه امام رضاي  - خیابان امام رضا -به نشانی: مشهد

  راه و ساختمان: مجتبی اسدآبادي

 برق و ماشین آالت: محمد حسن سازگارنیا

  40,510  ) مشهد4جایگاه سوخت شماره (  7
  شرکت حمل و نقل بین المللی گوهر نگار توس (سهامی خاص)

  302واحد  - 3طبقه   -مجتمع تجاري سعدآباد -جنب پمپ بنزین سعدآباد - خیابان آبکوه -به نشانی: مشهد

  راه و ساختمان: مجتبی اسدآبادي

 برق و ماشین آالت: محمد حسن سازگارنیا

  21,730  جایگاه سوخت آوج  8
  آقاي محمد رامین

  10واحد  -9پالك -کوچه زیتون -بعد از سه راه پلیس -خیابان شریعتی -به نشانی: تهران

  ساختمان: امیر نکوئیان راه و

 برق و ماشین آالت: سید مهدي قاضی سعیدي

  70,066  جایگاه سوخت هفده شهریور رشت  9
  آقاي ابوالفضل گرجی

  601واحد  -2برج دریاي نور  - 13خیابان  - ولنجک -به نشانی: تهران

  راه و ساختمان: کیومرث رضائی مالل

 برق و ماشین آالت: وهرام اصالنی اردهجانی


