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  نام بنگاه

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

 )4(براي ردیف  30/09/1394و ) 3و  2، 1هاي (براي ردیف 29/12/1394منتهی به 

 )(ارقام به میلیون ریال
تعداد سهام 

  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

 57  76,880,802  )1،634،511(  )732،372(  6،477،557  5،745،185  پاالیش نفت کرمانشاه  1
  شرکت پخش تجارت گستر بیستون (سهامی خاص)

 12خیابان  - بلوار بیهقی -میدان آرژانتین -تهرانبه نشانی: 

  طبقه اول -1پالك  - شرقی

محد  -فرخ برزیده - مرتضی محمدخان -رضا علیپور

 علی اکبراخباري - غالمعلی شهرکی -صادق سالمی

2  
غله و خدمات بازرگانی 

  )7منطقه (
89،274  85،821  3،453  2،190  397,000  100 

  آقایان محمد، علی و حسین قاجار

 -چهار راه فلسطین -خیابان فردوسی شمالی -به نشانی: قزوین

  - طبقه دوم -457پالك 

کیومرث رضایی  -دانشور ممیررحی -میرمحمود معینی

 اباذر شاهی -مالل

3  
غله و خدمات بازرگانی 

  )13منطقه (
71،519  70،026  1،493  1،412  12,581  95 

  آقاي فواد آزادي

 -خیابان دخانیات -شهرستان سقز - به نشانی: استان کردستان

  30پالك  -(ره) خمینیامام نبش کمیته امداد  - میدان استقالل

 کامران گردان - فردین ربیعی -حمید کیارشی

6427/19  1,964,270  )13،969(  1،563،757  1،349،244  2،913،001  پاالیش پارسیان سپهر  4  
  (سهامی خاص) گذاري تدبیرشرکت سرمایه

 -نبش کوچه پانزدهم -خیابان گاندي جنوبی -به نشانی: تهران

  39پالك 

سید -محمد شمشادي - مسعود حاجی محمد یاسینی

 سید علیرضا رضی - جالل الدین نوحی

  بنگاه نام  ردیف
  واگذار شده ارزش بنگاه

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

  146,000  کشتارگاه صنعتی یاسوج  1
  زادآقاي محسن نیک

  سمت چپ -درب سوم -3کوچه هجرت  -خلف آباد -بلوار شهید هرمزپور -به نشانی: یاسوج
  علی ارجمند -محمود علی حریم کیش

  80,500  کشتارگاه صنعتی ایالم  2
  خانم فاطمه بهادر

  طبقه اول -3پالك  -کوچه ملکی - خیابان رامسر -میدان انقالب -تهران به نشانی:
 داریوش باقري -علی رحیمی

  121,800  کشتارگاه صنعتی اقلید فارس  3
  آقاي حمید رضا روزبهانی

  طبقه دوم -200پالك  -14کوچه فرعی  -34کوچه شماره  -خیابان انقالب اسالمی -به نشانی: قم
 بهاء الدین حسینی -محمد تقی تدین

  24,222  سیلوي جعفرآباد   4
  اسالم و کاظم برقی جلودارلو آقایان 

  کوچه یک -خیابان محمد رسول اله -فرودگاه قدیم - شهرستان پارس آباد مغان -اردبیلبه نشانی: 
 میرسعید سید متین -عظیم سرخانیان

  105,120  جایگاه سوخت مهاباد  5
  حسین مولودي، حسن بهرامی و کاوه عزیز زاده آقایان

  طبقه یک - 15پالك -کوچه شهید فرامرزي -انتهاي خیابان معلم -شهرستان نقده -به نشانی: آذربایجان غربی
 محمد مهرجویا - رضا قدم یاري

  115,100  ) بوشهر2جایگاه سوخت شماره (  6
  آقاي محمد اسحق آسکانی

  جایگاه سوخت امام علی (ع) - سراوان -به نشانی: زاهدان
 مهرداد شاهین –میرجواد مهدوي مرتضوي 

  دنیاي اقتصادنام روزنامه: 

     17/04/1396تاریخ انتشار: 



  25,001  )  تهران3جایگاه سوخت شرکتی شماره (  7
  آقایان محمد حسین سامغانی و علی ابراهیمی

  119پالك  -51امام رضا  - خیابان امام رضا -به نشانی: مشهد
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

  65,110  )  تهران8شماره (جایگاه سوخت شرکتی   8
  آقایان علی زنگنه و مهدي بابائی خواجه بالغ

  طبقه اول و دوم -24پالك  -کوچه شهید باقري - متري اول 15 - خیابان افسریه -به نشانی: تهران
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

  101,650  )  تهران13جایگاه سوخت شرکتی شماره (  9
  آقاي جعفر قوچانی ساعت ساز

  2واحد  -64پالك  - کوچه شهید نصیري -خیابان شهید طالبی -بلوار الله -به نشانی: تهرانسر
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

  152,200  )  تهران15جایگاه سوخت شرکتی شماره (  10
  آقاي اسماعیل نیک ورز

  پنجمطبقه  -11پالك  -خیابان بیست و پنج غربی -بزرگراه کردستان -به نشانی: تهران
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

  55,555  )  تهران20جایگاه سوخت شرکتی شماره (  11
  آقایان سید محمد حسینیان و حسن عبدي

  2واحد  -فاز یک -بازار بین المللی سپاد -به نشانی: مشهد
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

  120,089  )  تهران21جایگاه سوخت شرکتی شماره (  12
  مسعود بابائی و فرهاد بابائیآقایان 

  طبقه دوم -22پالك  -غربی 3کوچه گلریز  - خیابان گلریز -شهرك حکیمیه -به نشانی: تهرانپارس
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

  207,767  )  تهران26جایگاه سوخت شرکتی شماره (  13
  آقایان سعید مالئی و علی رضا جابري انصاري

  1واحد  -28پالك  -4نبش کوچه  - بلوار اصلی تهرانسر -تهرانسر -به نشانی: تهران
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

  202,000  ) تهران  27جایگاه سوخت شرکتی شماره (  14
  شرکت خانه ایده آل رویاي سفید (سهامی خاص)

  13واحد  -31پالك  - خیابان مهیار -جردن -به نشانی: تهران
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

15  CNG   76,210 جایگاه سوخت  محالتی تهران  
  آقایان صیاد و بهنام بابانژاد

  طبقه اول -5پالك  - 1/1کوچه گلریز  -خیابان گلریز -حکیمیه -به نشانی: تهرانپارس
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

  47,000  معلم  تهران CNGجایگاه سوخت   16
  آقاي حامد مال عسگري

  17پالك  -خیابان خداوردي -خیابان پور ابتهاج -نشانی: میدان نیاورانبه 
 مرتضی محمدخان –طهماسب مظاهري 

  45,555  جایگاه سوخت درگز  17
  آقاي سید محمد حسینیان

  حسینیان 153دفتر جایگاه  -میدان دالوران - بلوار شهید فکوري -به نشانی: مشهد
 محمدحسن سازگارنیا -مجتبی اسد آبادي

  23,500  ) دزفول1جایگاه سوخت شماره (  18
  آقاي محمد جراح زاده

  17واحد  -19/1پالك  -غربی 17خیابان  -کیانپارس -اهواز -به نشانی: خوزستان
 جاسم حلفی -غالمحسین گرجیان

  25,512  ) دزفول2جایگاه سوخت شماره (  19

  شرکت صداقت یار الوان (با مسئولیت محدود)

روبروي مسجد امام جعفر  -بلوار امام جعفر صادق (ع) -شمالی يزمین شهر - شهرستان شوش دانیال -به نشانی: خوزستان

  244پالك  - صادق (ع)

  جاسم حلفی -غالمحسن گرجیان

  36,600  جایگاه سوخت ثامن االئمه آبادان  20
  آقایان بهروز و مهرزاد رضایی

  طبقه همکف -55پالك  -فرعی 5 - اصلی  3کوچه - خیابان احمد آباد -به نشانی: آبادان
  جاسم حلفی -غالمحسن گرجیان

  45,000  جایگاه سوخت خدابنده  21
  آقاي حمید رضا بیگلري

  20پالك  - خیابان اوقاف - میدان سهروردي -شهرستان خدابنده -به نشانی: زنجان
 علیرضا فکور -پیمان نظریان

  56,606  جایگاه سوخت شرکتی دامغان  22
  آقاي احسان عیدیان

  طبقه همکف -5پالك  - کوچه شهید ثمنی -چهار راه تهرانپارس –نشانی: تهران به 
 سیدحسین شریعت –کریم دانایی 

  51,246  جایگاه سوخت خاش  23
  آقاي رضا عرفانیان

  سمت راست زنگ اول -9نبش بهداشت  -بلوار بهداشت -زاهدان -به نشانی: سیستان و بلوچستان

 علیم یارمحمدي –امان اله بهجتی 

 علیم یارمحمدي –امان اله بهجتی   23,898  جایگاه سوخت نصرت آباد  24

  55,050  )  فارس4جایگاه سوخت شماره (  25
  آقاي خداخواست صفري

  کوچه شهید ریواز -خیابان شهید بهشتی -خور موج -شهرستان دشتی -به نشانی: بوشهر
 محسن شکیباپور -محمدحسین دادخواه
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  86,000  فارس)  5جایگاه سوخت شماره (  26
  آقایان علی و محمد عسکري کیا و خانم خدیجه حسینی

  345پالك - کوچه هفت -بلوار جمهوري اسالمی -شیراز - به نشانی: فارس
  محسن شکیباپور-محمدحسین دادخواه

  29,520  جایگاه سوخت کازرون  27
  آقاي محمد اسحق آسکانی

  جایگاه سوخت امام علی (ع) - سراوان -به نشانی: زاهدان
  محسن شکیباپور -محمدحسین دادخواه

  59,000  ) کرمانشاه1جایگاه سوخت شماره (  28
  آقایان بابک طهماسبی توده رودي، سیاوش طهماسبی و احسان  طهماسی توده رودي

  مجتمع خدماتی رفاهی کاکاوند هفت چشمه - شهرستان نور آباد دلفان -به نشانی: لرستان
 منوچهر کوالنی -محسن سبزه اي

  65,000 جایگاه سوخت شرکتی یاسوج  29
  آقاي محمد اسحق آسکانی

  جایگاه سوخت امام علی (ع) - سراوان -به نشانی: زاهدان
 سهراب بنام -علی ارجمند

  86,150  ) بروجرد1جایگاه سوخت شماره (  30
  آقاي سجاد چراغی ملک آباد

  اول طبقه - جنب میدان والیت - خیابان شهید مبشر -الشتر -به نشانی: لرستان
 رضا یگانه بنا -ابراهیم شریفی پور

  51,000  ) اراك1جایگاه سوخت شماره (  31

  آقاي محمد اسحق آسکانی

  جایگاه سوخت امام علی (ع) -سراوان -زاهدان  به نشانی:

  خانم خدیجه حیدري زارع

  3واحد  -17پالك  -چهارم شرقی -بلوار مطهري -پیامبر غربی -اتوبان ستاري -به نشانی: تهران

 مصطفی ضیاء الحق -فرامرز یزدانی

  27,450  ) ساوه1شماره ( CNGجایگاه سوخت   32
  آقاي امین ملت پرست

  121واحد  -12طبقه  -5پالك  -خیابان تحصیلی - خیابان وفامنش -میدان هروي - خیابان پاسداران -به نشانی: تهران
  مصطفی ضیاء الحق -فرامرز یزدانی

  33,210  ) ساوه2شماره ( CNGجایگاه سوخت   33
  آقاي احسان جان محمدي

  14واحد  - 306پالك  -روبروي پمپ بنزین -بین چهار راه قنات و کاوه -خیابان دولت -به نشانی: تهران
  مصطفی ضیاء الحق -فرامرز یزدانی

  46,144  ) ساوه2جایگاه سوخت شماره (  34
  آقایان سید مرتضی بیدکی و میثم دفک

  طبقه اول - 57پالك  -کوچه خیام شرقی -خیابان خیام شرقی -مهر ویال - به نشانی: کرج
  مصطفی ضیاء الحق -فرامرز یزدانی

  35,500 جایگاه سوخت خمین  35
  آقاي حسین قهرمانی

  14واحد  -35بلوك  - شهرك مطهري - کیانشهر -15منطقه  -به نشانی: تهران
  مصطفی ضیاء الحق -فرامرز یزدانی

  31,610  لنگهجایگاه سوخت بندر   36
  آقاي افشین حسن پور

  4 پالك -کوي ماگنولیا -خیابان ماهرو -خیابان گلنار - الهیه -به نشانی: تهران
 غالمرضا خلیفه اي –داود بابایی 

  54,889  جایگاه سوخت شهید داج بندر عباس  37
  آقاي ملک افضلی گروه

  41نبش کوچه  - خیابان گلدشت - به نشانی: کرمان
 غالمرضا خلیفه اي –داود بابایی 

  32,001  جایگاه سوخت تفت  38
  آقاي حسین ابوئی مهریزي

  پمپ بنزین بلوار -بعد از تامین اجتماعی - بلوار امام خمینی -به نشانی: مهریز
 محمد حسین میرزا زاده شاهد باز –کاظم دشت آبادي 

  61,100  جایگاه سوخت شرکتی یزد  39
  آقاي ابوالقاسم درازهی

  کوچه کوثر -انقالب نهم -خیابان انقالب - شهرستان سراوان -زاهدانبه نشانی: 
 محمد حسین میرزا زاده شاهد باز –کاظم دشت آبادي 


