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  نام بنگاه

ه بمالی منتهی  هايخالصه اطالعات مالی بنگاه بر اساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده سال

 (براي 31/06/1383) و 3(براي ردیف  31/06/1394) ، 4و  1هاي (براي ردیف 29/12/1394

  )2(براي ردیف  29/12/1393سال مالی منتهی به و تراز آزمایشی ) 5دیف ر

 ( ارقام به میلیون ریال )
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 

1  
فرآوري مواد پروتئینی 

  استان کردستان
66،421  27،359  39،062  )4،705(  80،013  57/64  

شرکت تعاونی تولید کشاورزي دامداران استان کردستان 

  و آقایان محمد کرمی سراب و سید عبداله حسینی 

 -خیابان پاسداران -شهرستان سنندج -به نشانی: کردستان

  4طبقه  -16مجتمع باران  - الدینشهرك صالح 

حامد  - غالمحسن خجسته –فردین ربیعی 

 عادل لطفی -رشیدي

2  
فرآوري مواد پروتئینی 

  اهواز
12،576  2،576  10،000  _  490،000  49 

  آقاي علی تقی پور

  92پالك  -9خیابان مهرگان  -سپیدار -به نشانی: اهواز
 جاسم حلفی -رضا امیدي

18/36  83،216،944  )21،711(  167،273  217،139  384،412  مقره سازي ایران  3  
  شرکت مدیا تجارت پویا (سهامی خاص)

بن بست  - خیابان بهار جنوبی -خیابان انقالب -تهرانبه نشانی: 

  4پالك  -نیلوفر

 -مجتبی میراسداله هزاوه -اسکندر رجبی

حسین  -ابوفاضل داور پناه -قربان فیاض

 قطب ناصري

4  
کانالهاي بهره برداري از 

  آبیاري و زهکشی میناب رود
13،312  21،371  )8،059(  851  31  31 

  آقایان حسین حقیقت

کوچه کاشانی  - خیابان آیت اهللا کاشانی -الهیجانبه نشانی: 

  28پالك  -دوم

حسن  - سید جواد صالحی –حسین شادرام 

 داوود بابایی –سلمانی 

78/30  923،430  )42،928(  )128،370(  498،020  369،650  قند دزفول  5  

  شرکت مها تجارت مبین (سهامی خاص)

 -نارنجستان یکم -پاسداران شمالی -نوبنیاد -به نشانی: تهران

  طبقه زیر زمین -23شماره 

نادر  –هوشنگ زند  -مجتبی بهرامعلی

 سید محمد جعفر بالدي-افشاري

  بنگاه نام  ردیف
  واگذار شده ارزش بنگاه

   (ارقام به میلیون ریال)
  و نشانی خریداران نام

  کارشناسانی که قیمت گذاري بنگاه را انجام 

  داده اند 

  48،757  جایگاه سوخت ارومیه  1
  آقاي داود افسري صدقیانی و خانم سولماز محسنی

  طبقه دوم -7پالك  - کوچه سوم - خیابان نشاط - به نشانی: ارومیه
  محمد مهرجویا-رضا قدمیاري

  47،000  ) ماکو2جایگاه سوخت شماره (  2
  آقایان عباس و سجاد پیر احمدي

  4واحد  -6پالك  -خیابان سوم -یوسف آباد -به نشانی: تهران
  محمد مهرجویا-رضا قدمیاري

  55،500  جایگاه سوخت گناوه  3
  آقاي بیژن میرزائی و خانم سمیره فوالدي پور

  طبقه دوم - نبش کوچه نیکی - بلوار پیامبر اعظم -شهرستان سرابله -به نشانی: ایالم
  سید جواد مهدوي مرتضوي -شاهین مهرداد

  98،889  تهران )7(جایگاه سوخت شماره   4
  عبدالرضا رمضان زاده برکیآقاي 

  279پالك  -ضلع شرقی -میدان هفت تیر -تهرانبه نشانی: 
  طهماسب مظاهري  -مرتضی محمدخان

  دنیاي اقتصادنام روزنامه: 

     19/07/1396تاریخ انتشار: 
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  186،900  ) تهران24جایگاه سوخت شماره (  5
  اسماعیل نیک ورز و گارنیک سرهاکوبیانآقایان پیمان نبوي، 

  46پالك  -28کوچه  -خیابان بیست متري دوم -27خیابان  -بزرگره کردستان -به نشانی: تهران
  طهماسب مظاهري  -مرتضی محمدخان

  213،550  ) تهران28جایگاه سوخت شماره (  6
  آقاي اصغر دمرچیلی

  404واحد  - طبقه چهارم -مجتمع تجاري اداري الماس غرب -چهار راه خسرو -خیابان ستارخان -به نشانی: تهران
  طهماسب مظاهري  -مرتضی محمدخان

  103،500  ) تهران44جایگاه سوخت شماره (  7
  آقاي محمد شهرکی

  3واحد -31پالك  -کوچه کافی آبادي -خیابان زعفرانیه -به نشانی: تهران
  طهماسب مظاهري  -مرتضی محمدخان

  84،555  ) تهران47(جایگاه سوخت شماره   8
  آقایان اصغر قربانلو، مرتضی مهري، رضا نصیر پور لیالب و آقاي سید احمد ساجدي

  طبقه دوم -415پالك  -خیابان شهید رجایی -شهرك حصارك پایین -نسیم شهر -به نشانی: تهران
  طهماسب مظاهري  -مرتضی محمدخان

  32،000  تختی تهران CNGجایگاه سوخت   9
  پاالیش کیان صنعت (با مسئولیت محدود)  شرکت پترو

  شمالی 25طبقه  -برج نگین رضا -پایین تر از مرزداران -بلوار اشرفی اصفهانی -به نشانی: تهران
  طهماسب مظاهري  -مرتضی محمدخان

  70،010  فدائیان اسالم تهران CNGجایگاه سوخت   10
  آقاي مهدي عزیزي سگازي

  17واحد  -طبقه پنجم -استانداري 11بلوك  -مجتمع زیتون -فاضل تونیبلوار شیخ  -به نشانی: کرمانشاه
  طهماسب مظاهري  -مرتضی محمدخان

  21،000  جایگاه سوخت اندیمشک  11
  آقاي عبدالرضا سعدي آل کثیر

  63پالك  -2لین  -منازل زمین شهري -دروازه مسجد سلیمان -خیابان شهید چمران -شهرستان شوشتر -به نشانی: استان خوزستان
  غالمحسن گرجیان –جاسم حلفی 

  28،000  جایگاه سوخت رامهرمز  12
  آقاي عبدالرضا سعدي آل کثیر

  63پالك  -2لین  -منازل زمین شهري -دروازه مسجد سلیمان -خیابان شهید چمران -شهرستان شوشتر -به نشانی: استان خوزستان
  غالمحسن گرجیان –جاسم حلفی 

  72،000  زاهدان )3جایگاه سوخت شماره (  13
  آقاي عباسعلی دهمرده

  1واحد  -2بلوك  -31دانشگاه  - خیابان دانشگاه -به نشانی: زاهدان
  امان اله بهجتی –علیم یارمحمدي 

  34،200  جایگاه سوخت داراب  14
  شرکت پاالیش نفت شیراز (سهامی عام)

  جاده شیراز ، اصفهان 22کیلومتر  -به نشانی:شیراز
  محمد حسین دادخواه –محسن شکیبا پور 

  38،600  جایگاه سوخت فسا  15
  شرکت پاالیش نفت شیراز (سهامی عام)

  جاده شیراز ، اصفهان 22کیلومتر  -به نشانی:شیراز

 محمد حسین دادخواه –محسن شکیبا پور 

  42،750  جایگاه سوخت الر  16
  شرکت پاالیش نفت شیراز (سهامی عام)

  شیراز ، اصفهانجاده  22کیلومتر  -به نشانی:شیراز

 محمد حسین دادخواه –محسن شکیبا پور 

  107،000  جایگاه سوخت شهید عوض پور بندر عباس  17
  آقاي مراد خوشبخت

  منزل شخصی -روستاي پدگان -بخش هیدوچ -شهرستان سیب و سوران -به نشانی: زاهدان
  غالمرضا خلیفه اي –داوود بابایی 

  47،001  جایگاه سوخت قشم  18
  رضا کورانی فر آقاي امیر

  روبروي ثبت احوال قدیم - جنب سد ساحلی -خیابان شهید عبد ا... شهبازي -کوهدشت -به نشانی: لرستان
  غالمرضا خلیفه اي –داوود بابایی 

  68،000  جایگاه سوخت کیش  19
  شرکت زالپارس (سهامی خاص)

  مطهريجنب ایستگاه شهید  - خروجی آسفالته جهاد -جاده فریمان - به نشانی: مشهد
  غالمرضا خلیفه اي –داوود بابایی 

  72،500  ) اراك2جایگاه سوخت شماره (  20
  شرکت زالپارس (سهامی خاص)

  جنب ایستگاه شهید مطهري - خروجی آسفالته جهاد -جاده فریمان - به نشانی: مشهد
  فرامرز یزدانی –مصطفی ضیاء الحق 

  42،000  ) ساوه1جایگاه سوخت شماره (  21
  صفري آقاي خداخواست

  تاالر پذیرایی قصر -شهر خورموج - شهرستان دشتی -به نشانی: بوشهر
  فرامرز یزدانی –مصطفی ضیاء الحق 


