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  www.ipo.irاینترنتی سازمان خصوصی سازي  سایت 

  نام بنگاه

حسابرسی شده  صورت مالیخالصه اطالعات مالی بنگاه بر اساس آخرین 

تعداد سهام  ( ارقام به میلیون ریال ) 30/12/1395سال مالی منتهی به 

  واگذار شده 

سهام درصد 

  واگذار شده
  نام و نشانی خریداران

کارشناسانی که قیمت گذاري بنگاه را انجام 

جمع کل   داده اند 

 دارائیها

جمع کل 

 بدهیها

جمع حقوق 

 صاحبان سهام 

سود (زیان)  

 خالص

 95  522,500,000  )10،591(  539،409  2،523،177  3،062،586  تولید نیروي برق شاهرود
  اص)خ شرکت تولید و توسعه پویا انرژي نگین سبز خاورمیانه (سهامی

  3پالك  -دیارنخیابان اسف -بلوار نلسون ماندال -خیابان ولیعصر -به نشانی: تهران

داریوش حکمت -رضا علیپور-جواد عیش آبادي

 نعمت اله معرب-محمد نژادي-شعار

  بنگاه نام  ردیف
  واگذار شده ارزش بنگاه

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

  90,608  )12منطقه ( -قدیم خرم آبادسیلوي   1

  شرکت صنایع غالت خرم آباد (با مسئولیت محدود)

 -نبش خیابان مطهري -بلوار جانبازان -خیابان جالل آل احمد -شهرك آزمایش -به نشانی: تهران

  7واحد  -طبقه اول -1پالك  -ساختمان الله

  سیروس رحمتی-ناصر گندمی

  66,667  استان البرز -نساءجایگاه سوخت   2
  آقاي عبدالرضا رمضان زاده برکی

  281و  279پالك هاي  -ضلع شرقی میدان هفتم تیر -به نشانی: تهران
  رضا علیپور-غالمعلی شهرکی

  37,190  خرم بیدجایگاه سوخت   3
  آقاي عبدالعلی زارع مؤیدي

  420پالك  -4کوچه  -خیابان غیور -متري مقر صاحب الزمان 35خیابان  -شیرازبه نشانی: 
  محسن شکیباپور-محمدحسین دادخواه

  121,100  ) تهران17شماره (جایگاه سوخت   4
  آقایان مهدي و مسعود نوفر

  154پمپ بنزین  -ایستگاه زرکش -خیابان دماوند -به نشانی: تهران
  مرتضی محمدخان-طهماسب مظاهري

  90,010  خويجایگاه سوخت   5

  آقاي رحیم قربانی

  25پالك  -کوچه شهید بیانی -اعتمادیه یک -به نشانی: شهرستان خوي

  آقاي ناصر معصومی

  فروشگاه معصومی -اول بلوار مطهري -به نشانی: شهرستان خوي

  رضا قدمیاري-محمد مهرجویا

  دنیاي اقتصادنام روزنامه: 

     29/07/1397تاریخ انتشار: 


