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  نام بنگاه

حسابرسی شده سال  صورت مالیخالصه اطالعات مالی بنگاه بر اساس آخرین 

  )2(براي ردیف  30/12/1395) و 1(براي ردیف  30/09/1395مالی منتهی 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

09/22  2,000  )3،253(  )8،844(  29،914  21،070  شهر صنعتی کرمانشاه  1  
  (سهامی خاص)توسعه کشت و صنعت آدینه شرکت 

 -یاس یکم -خیابان گل ها -شهرك گلستان -به نشانی: تهران

  1واحد  -57پالك 

 احمد  -اعظمی گیالن   محمود  -برزیده  فرخ

 سیداقبال بنی اشرف   -مکري  بیژن  -قاسمی نژاد 

 20  2,000  )831(  )19،996(  172،166  152،170  پاالیش پارس فرآیند شیراز  2
  شیراز (سهامی عام)شرکت پاالیش نفت 

   جاده شیراز مرودشت 22کیلومتر  -به نشانی: شیراز
 نوحی  سیدجال الدین  -بدخشانی  محمدحسین

  بنگاه نام  ردیف
  واگذار شده ارزش بنگاه

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

  430,829  کشتارگاه قدیم اصفهانمکان سابق   1
  شرکت پرشیان فوالد (سهامی خاص)

  ساختمان پرشیان -8شماره  -خیابان آبشار دوم -به نشانی: اصفهان
  داریوش سرور

  141,815  )7منطقه ( -سیلوي اردبیل  2
  خانم ها معصومه رستمی سامیان و زبیده صمد نژاد ایرانی و آقاي شهریار رستمی سامیان

  13واحد  -11پالك  -خیابان گلخانه -بلوار آفریقا -تهرانبه نشانی: 
  میر سعید سیدمتین  - عظیم سرخانیان

  159,100  کشتارگاه صنعتی جونقان  3
  شرکت یاران جنوب کوشک (سهامی خاص)

  جنب ایران خودرو قاسمی -بلوار امام رضا (ع) -به نشانی: شهرکرد
  داود مومنی خراجی   -سیدمهدي موسویان   -شهرام میرزائیان 

  10,800  تخته فرش 77  4
  آقاي حمید رضا سیاح فر

  4طبقه  -2پالك  -3کوچه بهشت  -خیابان قبا -به نشانی: خیابان شریعتی
  سیدعبدالجلیل موسوي

  45,333  جایگاه سوخت بیرجند  5
  خانم ها اعظم، اکرم و تکتم ابراهیمی

  133پالك  -49امام رضا  -به نشانی: مشهد
  حمید حاجی زاده -هوشمندحسن 

  76,543  ) زاهدان2جایگاه سوخت شماره (  6
  نصراللهیفاطمی   آقاي سید محمد رضا 

  181پالك  -9چهل متري بسیج  -زابل -به نشانی: سیستان و بلوچستان
  امان اله بهجتی –علیم یار محمدي 

  104,000  جایگاه سوخت شهید اسماعیلی ساري  7
  خانم پري خاتون درازهی

  23پالك  -کوچه شهانقی -خیابان شیخ بهایی شمالی -مالصدرا -نشانی: تهران به
  عبدالعلی بیانی فر –سید یحیی جعفري کناري 

  40,050  جایگاه سوخت شوشتر  8
  آقاي کوشا بختیاري زاده

  18پالك  -نبش شهید عباسی -خیابان زاهد -زیتون کارمندي -به نشانی: اهواز
  غالمحسن گرجیان –جاسم حلفی 

  18,500  منجر موئی CNGجایگاه سوخت  9
  خانم معصومه رحیمی دومکانی

  22پالك  -کوچه تربیت -خیابان انوري -شهرستان بروجن -به نشانی: استان چهار محال و بختیاري
  شهرام میرزاییان –داود مومنی 

  31,291  جایگاه سوخت بندر خمیر  10
  خانم نرگس بلوچ زهی

  23پالك  -کوچه شهانقی -خیابان شیخ بهایی شمالی -مالصدرا -به نشانی: تهران
  داود بابایی –غالمرضا خلیفه اي 

  دنیاي اقتصادنام روزنامه: 

     18/07/1397تاریخ انتشار: 


