
 
 
 
 
 

  » مدیریتی و کنترلی بنگاهسهام/مربوط به واگذاري آگهی اطالعات  «
  

 

  نماید:را به شرح زیر اعالم می و کنترلی مدیریتی بنگاهسهام/واگذاري مربوط به ) قانون اساسی، اطالعات  44چهارم ( هاي کلی اصل چهل وقانون اجراي سیاست 23اجراي ماده سازي در راستاي سازمان خصوصی
  

 
 
 

  

  نام بنگاه

حسابرسی شده سال  صورت مالیخالصه اطالعات مالی بنگاه بر اساس آخرین 

) و صورت مالی میان دوره اي  1( براي ردیف  30/12/1395مالی منتهی به 

  ) 2( براي ردیف  31/06/1396حسابرسی شده منتهی به 

 ( 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 

ف
دی

ر
 جمع کل بدهیها جمع کل دارائیها  

جمع حقوق 

 صاحبان سهام 

سود  

(زیان) 

 خالص

1  
تولید نیروي برق سبز 

  منجیل
1،069،328  820،054  249،274  )16،860(  298,744,289  58/99  

  شرکت مدیریت انرژي امید تابان هور (سهامی عام)

پالك  -3کوچه ایثار  -خیابان پروین -خیابان ولیعصر -به نشانی: تهران

  6واحد  -2طبقه  -2

عبدالرسول دهقان -نعمت اله بهاریان-اسکندر رجبی

 فراهانیدستجانی کسري -نجم آبادي

84/18  433,397,841  243،375  3،147،866  37،028،328  40،176،194   بیمه آسیا  2  
  شرکت صبا میهن (سهامی خاص)

 فرید خیابان شهید -خیابان وحید دستگردي (ظفر) -به نشانی: تهران

   3پالك  -کوچه نور -افشار

_ 

  بنگاه نام  ردیف
  واگذار شده ارزش بنگاه

   (ارقام به میلیون ریال)
  و نشانی خریداران نام

کارشناسانی که قیمت گذاري بنگاه را انجام 

  داده اند 

  11,200  زیوهجایگاه سوخت   1
  آقاي سید ریاس الدین برزنجی

  7طبقه  -ساختمان واال -تقی زاده 13کوچه  -جنب بانک ملت شعبه سربازان گمنام -خیابان برق -به نشانی: ارومیه
  رضا قدم یاري-محمد مهرجویا

  CNG(  12,000اصفهان ( شرکتی سان آراي شمالیجایگاه سوخت   2
  مسئولیت محدود)شرکت پترو پاالیش کیان صنعت (با 

  2501واحد  -شمالی 25طبقه  -برج نگین رضا -پایین تر از مرزداران -بلوار اشرفی اصفهانی -به نشانی: تهران
  سعید خلیلی دهکردي-حسین ترك پور

  CNG(  12,000اصفهان ( جنوبی يسان آرا یشرکتجایگاه سوخت   3
 محدود) تیصنعت (با مسئول انیک شیشرکت پترو پاال

  2501واحد  -یشمال 25طبقه  -رضا نیبرج نگ -تر از مرزداران نییپا -یاصفهان یبلوار اشرف -: تهرانینشان به
  سعید خلیلی دهکردي-حسین ترك پور

  CNG(  15,005اصفهان ( مشکات شرقی یشرکتجایگاه سوخت   4
  موسسه غیر تجاري خیریه داراالکرام قمر بنی هاشم (ع) کاشان

  2 کوچه اذان -بلوار نماز -به نشانی: کاشان
  سعید خلیلی دهکردي-حسین ترك پور

  CNG(  16,666اصفهان ( مشکات غربی یشرکتجایگاه سوخت   5
  خانم طلعت فردوسی

  20واحد  -ساختمان پارك ساید -مرکزي 20 -جنوبیسازمان برنامه  -بلوار فردوس غرب -به نشانی: تهران
  سعید خلیلی دهکردي-حسین ترك پور

  CNG(  5,766اریسمان اصفهان (جایگاه سوخت   6
  آقاي داود رحمانی

  1طبقه  -8پالك  -42قطعه  -مجتمع یک -3فاز  -به نشانی: شهرك اندیشه
  سعید خلیلی دهکردي-حسین ترك پور

  133,000  اصفهان) 1شماره (جایگاه سوخت   7

  سهامی خاص)شرکت در نجف شرق (

برج سرو  -A1 مجتمع پارسیا  -خیابان شهید پرویز شیر محمد جوزانی -میدان ساحل -به نشانی: شهرك راه آهن

  49واحد  -13طبقه  -1

  سعید خلیلی دهکردي-حسین ترك پور

  128,000  ) اصفهان4شماره (جایگاه سوخت   8

  خاص)شرکت در نجف شرق (سهامی 

برج سرو  -A1 مجتمع پارسیا  -خیابان شهید پرویز شیر محمد جوزانی -میدان ساحل -به نشانی: شهرك راه آهن

  49واحد  -13طبقه  -1

  سعید خلیلی دهکردي-حسین ترك پور

  دنیاي اقتصادنام روزنامه: 

    05/04/1397تاریخ انتشار: 
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  26,200  ) اصفهان5شماره (جایگاه سوخت   9
  آقاي حمید رضا شهرکی

  D6واحد  -مجتمع زنده رود -نبش خیابان ابوالحسن اصفهانی -مشتاق اول -به نشانی: اصفهان
  سعید خلیلی دهکردي-حسین ترك پور

  45,831  امیدیهجایگاه سوخت   10
  آقایان غالمرضا و امیر چراغچی و خانم مژگان چراغچی

  108پالك  -غربی 23خیابان  -کیان آباد -به نشانی: اهواز
  غالمحسن گرجیان -جاسم حلفی

  35,500  مسجد سلیمانجایگاه سوخت   11
  آقاي احسان رستمی سرچقا

  95پالك  -نبش کوچه گالبکش -خیابان ناصر خسرو شمالی -کمپلو شمالی -اهواز -به نشانی: خوزستان
  غالمحسن گرجیان -جاسم حلفی

  75,555  اهواز CNGجایگاه سوخت   12
  آقاي حسن غالمعلی نژاد

  شمالی 25طبقه  -برج نگین رضا -پایین تر از مرزداران -بلوار اشرفی اصفهانی -تهرانبه نشانی: 
  غالمحسن گرجیان -جاسم حلفی

  38,721  ) بروجرد2شماره (جایگاه سوخت   13
  آقاي محمد رضا جعفري

  طبقه دوم -مجتمع مادر 134کوچه  -بلوار ظفر جنوبی -گلستان -به نشانی: کرمانشاه
  ابراهیم شریفی پور-بنارضا یگانه 

  35,555  بهشهرجایگاه سوخت   14
  آقایان مهدي درابی، علیرضا خمسه گران خمسه و شهرام زرین دست

  68پالك  -12و  10بین ناصر خسرو  -احمد آباد -به نشانی: مشهد
  عبدالعلی بیانی فر-سید یحیی جعفري کناري

  23,150  ) بندر عباس3شماره (جایگاه سوخت   15
  هاتف بارانی برواتیآقاي 

  2و  1واحد  -مجتمع ایلیا -6دانشجو  -بلوار دانشجو -زاهدان -به نشانی: سیستان و بلوچستان
  غالمرضا خلیفه اي-داود بابایی


