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شرکتهاروشهای واگذاری 
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.سرمایه

.مزایدهطریقازآالتماشینوساختماننظیرداراییهایواموالفروش.2



مراحل مذاکره و واگذاری شرکتها
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خالصه اطالعات شرکتهای مشمول واگذاری
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درصد سهامداری مجموعه در هر یک از شرکتهای مشمول واگذاری

نام شرکتصنعت
سهام 
تامین

سایر سهامداران

صنعت شیمیایی

درصد10بندر امام %90شرکت پتروشیمی غدیر

1.58و بیمه ایران 4.5، بیمه مرکزی 12.74صندوق بازنشستگی %63.61شرکت پتروشیمی آبادان

درصد6.59سرمایه گذاری ملی ایران %43.88شرکت کربن ایران

%65.63دوده صنعتی پارس

درصد1.07سازمان خصوصی سازی %58.07شرکت لعابیران

درصد5.4کارکنان %94.59شرکت کلرپارس

% 100(ژنهآب اکسی)فرایند گستر تامین 

6.8سرمایه گذاری ملت -درصد 27.8بانک اقتصاد نوین %65.40شرکت شیمی بافت

صنعت کاشی و سرامیک

3، سرامیک البرز 3.81کاشی البرز %60.53آراشرکت سرام 

درصد37.08سرمایه گذاری آتیه صبا %47.73سعدیشرکت کاشی 

%89.92شرکت کاشی الوند

صنعت دامداری و زراعت
%100دامداری فکا

%100مالرد شیر
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درصد سهامداری مجموعه در هر یک از شرکتهای مشمول واگذاری

سایر سهامداراننسهام تامینام شرکتصنعت

صنعت محصوالت
چوبی و کاغذی

درصد47صندوق بازنشستگی %53چوکا-شرکت ایران

درصد5.982درصد، آستان قدس 46.859صندوق بازنشستگی %46.86شرکت چوب اسالم

درصد1.37صندوق سرمایه گذاری مشترک نوین %65.95شرکت کاغذسازی کاوه

%100شرکت چوب و خزر کاسپین

درصد40سرمایه گذاری صنعت و معدن %54کارتن البرز

%100محصوالت کاغذی لطیف

صنعت دارو
درصد4.21بیمه ایران %85.57شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس

درصد35لیکوگامزورلدواید %54.23شرکت شیرین دارو

و صنعت الستیک
پالستیک

درصد62آتاویل تایر %36زدشرکت مجتمع صنایع الستیک ی

درصد48.6صندوق بازنشستگی کشوری %51.20(رنخ تای)توسعه صنایع الستیک 

صنعت فلزات 
اساسی و ساخت 
محصوالت فلزی

%92شرکت آلومینیوم دورال

%87.20شرکت سولیران

درصد3درصد آستان قدس 9، سیمان کرمان 23.97صندوق بازنشستگی کشوری %33.97شرکت کرمانیت
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درصد سهامداری مجموعه در هر یک از شرکتهای مشمول واگذاری

نام شرکتصنعت
سهام 
تامین

سایر سهامداران

صنعت محصوالت
کانی غیرفلزی و 

سیمان

درصد5.31درصد، توبورکمپروسور نفت 5.7صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها %49.08درودشرکت سیمان 

%81.50اهوازشرکت فارسیت 

%100شرکت گچ ماشینی فارس

%98.65شرکت تهران بتون

درصد9.54شرکت سیمان سپاهان %81.10سیمان زنجان

درصد38.56شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان %53.21سیمان قائن

%59.31سیمان سفید نیر ریز

درصد6.94سرمایه گذاری تدبیر %66.61سیمان ارومیه

%97.93شرکت لوازم خانگی پارسیصنعت لوازم خانگ

صنعت خدمات فنی
و مهندسی

%57.95شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس

%65.46کین کوشرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی ت

صنعت اطالعات و 
ارتباطات

%94.10شرکت گسترش ارتباطات داتک

%30شرکت فرابرد داده های ایرانیان



صنعت دارو
11

ین داروشیرشرکت . 1

شرکت داروسازی زاگرس فارمد پارس. 2



شیرین دارو
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 1،251(:تن)95تولیدمقدار

 916(:تن)96ماهه9تولیدمقدار

 1،000(:تن)95مقدار فروش

 830(:تن)96ماهه9فروشمقدار

 207,311(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 170,757(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

39,302(:میلیون ریال)95(زیان)سود

35,810(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

83,836(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

74,146(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1349/05/17:  تأسیستاریخ

سهامی عام:  نوع شرکت

شیراز:  مرکز اصلی

شیراز:کارخانه

 88(:نفر)کارکنان تعداد

 10،000(:میلیون ریال)سرمایه

54.23:  درصد قابل واگذاری

پودر عصاره شیرین بیان:نوع محصول

 2،400(:تن)تولید ظرفیت

:توضیحات
درهزارمترمربع40بربالغزمینیوشیرازدرمستحدثاتمترمربعهزار60ازبیشوکارخانهزمینهزارمترمربع65بربالغمالک•

.باشدمیمالکیتسندصدورحالدروگردیدهواگذارطبیعیمنابعسویازکهغیبشاههایتپهدامنه



پارسزاگرس فارمد شرکت داروسازی 
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 4,898(:جعبه و ساشه )95تولیدمقدار

 4,198(:جعبه و ساشه )96ماهه9تولیدمقدار

 4,978(:جعبه و ساشه )95مقدار فروش

 4,034(:جعبه و ساشه )96ماهه9فروشمقدار

 541,282(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 479,599(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

(305،931)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(30،177)(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

(371،768)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

(401,945)(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1362/09/28:  تأسیستاریخ

سهامی عام:  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

بروجرد:کارخانه

 275(:نفر)کارکنان تعداد

 106،200(:میلیون ریال)سرمایه

85.6:  درصد قابل واگذاری

قرص و محلولهای تزریقی:نوع محصول

 33،000(:ه جعبه و ساش)تولید ظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات



صنعت شیمیایی
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لعابیرانشرکت . 1

کلرپارسشرکت . 2

(آب اکسیژنه)فرایند گستر تامین . 3

ایرانشرکت کربن . 4

دوده صنعتی پارس. 5

شرکت شیمی بافت. 6

شرکت پتروشیمی غدیر. 7

شرکت پتروشیمی آبادان. 8



لعابیرانشرکت 
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 14،772(:تن)95تولیدمقدار

 13،597(:تن)96ماهه9تولیدمقدار

 13،578(:تن)95مقدار فروش

 12،874(:تن)96ماهه9فروشمقدار

 354،379(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 352،146(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

45،682(:میلیون ریال)95(زیان)سود

3،794(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

51،965(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

51،159(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1360/09/23:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

زرقان فارس:کارخانه

 189(:نفر)تعداد کارکنان

100،000(:میلیون ریال)سرمایه

58.07:  درصد قابل واگذاری

لعاب وکامپانت:نوع محصول

 29،000:(تن)تولیدظرفیت

:توضیحات
فارساستاندرمستحدثاتمترمربعهزار20ازبیشوزمینمترمربعهزار90بربالغمالک•



کلر پارست کشر
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 69،040(:تن)94تولیدمقدار

 78،025(:تن)95تولیدمقدار

 66،945(:تن)94مقدار فروش

 65،320(:تن)95فروشمقدار

 379،827(:میلیون ریال)94درآمد فروش

 348،399(:میلیون ریال)95فروشدرآمد

42،994(:میلیون ریال)94(زیان)سود

(16،184)(:میلیون ریال)95( زیان)سود

27،921(:میلیون ریال)94انباشته ( زیان)سود

(28،263)(:میلیون ریال)95انباشته(زیان)سود

 1367/12/22:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

تبریز:  مرکز اصلی

تبریز:کارخانه

 337(:نفر)تعداد کارکنان

200،000(:میلیون ریال)سرمایه

94.59:  درصد قابل واگذاری

کلر:نوع محصول

 90،900:(تن)تولیدظرفیت

:توضیحات
ساختمانمترمربع،70000بربالغبنایباتهرانتبریزجاده20کیلومتردرهکتار19بربالغزمینیدرکارخانه•

ساختمانواحدیکشمالی،سهروردیختهراندرمترمربع130حدودمساحتبهآپارتمانواحدیکدفترمرکزی
آزادیخیابانتبریزدرمترمربع125حدودمساحتبهاداری



فرآیند گستر تامینت کشر
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 (:تن)94تولیدمقدار-

 1.919(:تن)95تولیدمقدار

 (:تن)94مقدار فروش-

 1.186(:تن)95فروشمقدار

 (:میلیون ریال)94درآمد فروش-

 21،351(:میلیون ریال)95فروشدرآمد

(2،307)(:میلیون ریال)94(زیان)سود

(57،458)(:میلیون ریال)95( زیان)سود

(13،884)(:میلیون ریال)94انباشته ( زیان)سود

(71،342)(:میلیون ریال)95انباشته(زیان)سود

 1388/02/01:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

تبریز:  مرکز اصلی

تبریز:کارخانه

 84(:نفر)تعداد کارکنان

150،000(:میلیون ریال)سرمایه

100:  درصد قابل واگذاری

آب اکسیژنه:نوع محصول

 15.000:(تن)تولیدظرفیت



شرکت کربن ایران
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 35،508(:تن)95تولیدمقدار
 27،886(:تن)96ماهه9تولیدمقدار
 34،526(:تن)95مقدار فروش
 27،871(:تن)96ماهه6فروشمقدار
 940،509(:میلیون ریال)95درآمد فروش
 10،040،651(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد
46،016(:میلیون ریال)95(زیان)سود
151،728(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود
302،956(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود
454،684(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1351/10/14:  تأسیستاریخ
عامسهامی :  نوع شرکت
تهران:  مرکز اصلی
اهواز:کارخانه
 235(:نفر)تعداد کارکنان
250،000(:میلیون ریال)سرمایه
43.88:  درصد قابل واگذاری
دوده صنعتی:نوع محصول
 36،000:(تن)تولیدظرفیت

:توضیحات
یونکمیسرایاساسبرکههاشمیشهیدبلواربرکارونصنعتیناحیهاهوازشهرستاندرمترمربع128،840بربالغزمینیدرکارخانه•

4ساختمانیدرمرکزیدفترشد،خواهدتبدیلتجاریومسکونیکاربریبامترمربع50،000بربالغکارخانهجابجاییصورتدر5ماده
واحدیکمترمربع،950مساحتبهاداریطبقه4بنایوزمینمترمربع485مساحتبهونکمیدانگاندیخیاباننبشدرطبقه

مترمربع،یک200بربالغمتراژیمجموعبهتیرهفتمیداندراداریآپارتمانواحددومترمربع،80بربالغفاطمیمیداندرآپارتمان
مترمربع650حدودطبقهدوبنایباومترمربع664مساحتبهزمینیدررامسردرویال



دوده صنعتی پارس
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 17،577(:تن)95تولیدمقدار

 18،576(:تن)96ماهه9تولیدمقدار

 19،835(:تن)95مقدار فروش

 18،773(:تن)96ماهه9فروشمقدار

 551،021(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 740،386(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

(  196،645)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

57،694(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

(  197،861)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

(  140،167)(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1363/12/25:  تأسیستاریخ

سهامی عام:  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

ساوه:کارخانه

 192(:نفر)تعداد کارکنان

30،000(:میلیون ریال)سرمایه

65.63:  درصد قابل واگذاری

دوده صنعتی:نوع محصول

 30،000:(تن)تولیدظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات
15،000بربالغبنایباوکاوهصنعتیشهرکساوهتهراناتوباندرمترمربع82،450بربالغزمینیدرکارخانه•

مترمربع546وزمینمترمربع462متراژبهکودکجهانازباالترآفریقابلواردراداریطبقه2،ساختمانمترمربع
مترمربع245مجموعمساحتبهساوهدرآپارتمانواحد2اداری،بنای



شرکت شیمی بافت
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 121،876(:تن)95تولیدمقدار

 70،559(:تن)96ماهه6تولیدمقدار

 70،392(:تن)95مقدار فروش

 94،662(:تن)96ماهه6فروشمقدار

 1،608،693(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 1،247،329(:میلیون ریال)96ماهه6فروشدرآمد

166،578(:میلیون ریال)95(زیان)سود

131،865(:میلیون ریال)96ماهه6( زیان)سود

520،212(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

602،137(:میلیون ریال)96ماهه6انباشته(زیان)سود

 1367/12/22:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

ندر امام منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ب:کارخانه

 184(:نفر)تعداد کارکنان

220،000(:میلیون ریال)سرمایه

65.4:  درصد قابل واگذاری

نوع محصول:MTBE–2رافینت

 140،000:(تن)تولیدظرفیت



شرکت پتروشیمی غدیر
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 123،652(:تن)95مقدار تولید

 87،424(:تن)96ماهه9مقدار تولید

 125،546(:تن)95مقدار فروش

 87،766(:تن)96ماهه9مقدار فروش

 3،674،548(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 2،832،538(:میلیون ریال)96ماهه9درآمد فروش

190،247(:میلیون ریال)95( زیان)سود

70،234(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

222،835(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

119،257(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته ( زیان)سود

 1378/06/15:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

(ره)منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی:کارخانه

 630(:نفر)تعداد کارکنان

1،300،000(:میلیون ریال)سرمایه

90:  درصد قابل واگذاری

پی وی سی:نوع محصول

 120،000:(تن)تولیدظرفیت



آبادانشرکت پتروشیمی 
22

 76،783(:تن)95مقدار تولید

 41،373(:تن)96ماهه9مقدار تولید

 69،985(:تن)95مقدار فروش

 40،587(:تن)96ماهه9مقدار فروش

 1،765،509(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 1،123،519(:میلیون ریال)96ماهه9درآمد فروش

(399،689)(:میلیون ریال)95( زیان)سود

(418،958)(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

(771،320)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

(1،190،278)(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته ( زیان)سود

 1363/08/06:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

آبادان وخرمشهر:کارخانه

 1،241(:نفر)تعداد کارکنان

630،000(:میلیون ریال)سرمایه

63.6:  درصد قابل واگذاری

پی وی سی:نوع محصول

 120،000:(تن)تولیدظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات



سرامیکصنعت کاشی و 
23

شرکت صنایع سرام آرا. 1

صنایع کاشی و سرامیک الوند. 2

کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی. 3



سرام آراصنایعشرکت
24

 5،963،856(:قطعه)94تولیدمقدار

 6،661،992(:قطعه)95تولیدمقدار

 5،669،310(:قطعه)94مقدار فروش

 6،391،372(:قطعه)95فروشمقدار

 166،487(:میلیون ریال)94درآمد فروش

 180،090(:میلیون ریال)95فروشدرآمد

28،384(:میلیون ریال)94(زیان)سود

29،385(:میلیون ریال)95( زیان)سود

26،395(:میلیون ریال)94انباشته ( زیان)سود

35،411(:میلیون ریال)95انباشته(زیان)سود

 1382/05/22:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

قزوین:کارخانه

 175(:نفر)تعداد کارکنان

100،000(:میلیون ریال)سرمایه

60.5:  درصد قابل واگذاری

امیکمحصوالت  دکوری تزئینی کاشی و سر:نوع محصول

 5،040،000:(قطعه)تولیدظرفیت

:توضیحات
داشتهمالکیتآندانگ1/5وبودهموقوفهآندانگ4/5کهالبرزصنعتیشهرکدرزمینمترمربعهزار20بربالغ•

.مستحدثاتمترمربعهزار10ازبیشو



صنایع کاشی و سرامیک الوند
25

 6،780(:هزارمترمربع)95تولیدمقدار
 5،469(:هزارمترمربع)96ماهه9تولیدمقدار
 7،007(:هزارمترمربع)95مقدار فروش
 5،400(:هزارمترمربع)96ماهه9فروشمقدار
 1،126،988(:میلیون ریال)95درآمد فروش
 883،718(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد
68،646(:میلیون ریال)95(زیان)سود
76،967(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود
114،190(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود
111،157(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1363/04/20:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

قزوین:کارخانه

 347(:نفر)کارکنان تعداد

400،000(:میلیون ریال)سرمایه

89.92:  درصد قابل واگذاری

محصوالت  کاشی  :نوع محصول

 14،820(:هزارمترمربع)تولیدظرفیت

:توضیحات
مترمربعهزار200ازبیشموقوفهدانگ4/5ومالکیتدانگ1/5دارایالبرزصنعتیشهرکدرزمینمترمربعهزار240بربالغ•

واحدیکمترمربع،470حدودزمینیدرساختمانمترمربع1300ازبیشمساحتبهاداریطبقه5ساختمانمرکزیدفترمستحدثات،
طبقه4تمامنیمهآپارتمانالهیجان،درمترمربع50حدودمساحتبهتجاریواحدیکیزد،درمربعمتر60حدودمساحتبهتجاری

تهرانپارسدرمترمربع40حدودمساحتبهتجاریواحدبابیکمترمربع،500حدودزمینیدرآستارادر



کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی
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 3،406(:هزارمترمربع)95تولیدمقدار

 2،732(:هزارمترمربع)96ماهه9تولیدمقدار

 3،710(:هزارمترمربع)95مقدار فروش

 2،000(:هزارمترمربع)96ماهه9فروشمقدار

 340،977(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 205،552(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

(20،876)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(17،594)(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

57،713(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

40،119(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1340/12/23:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

شهرری:  مرکز اصلی

شهرری:کارخانه

 347(:نفر)تعداد کارکنان

250،000(:میلیون ریال)سرمایه

47.73:  درصد قابل واگذاری

محصوالت  کاشی  :نوع محصول

3،406(:هزارمترمربع)ظرفیت تولید

:توضیحات
مناسبیموقعیتازوبودهتهرانپاالیشگاهمجاورتدرزمینهامستحدثات،مترمربعهزار32ازبیشوشهرریمنطقهدرزمینهکتار15بربالغمالک•

باشدمیبرخوردار



صنعت الستیک و پالستیک
27

(رنخ تای)شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع الستیک .1

شرکت مجتمع صنایع الستیک یزد. 2



(نخ تایر)توسعه صنایع الستیک سرمایه گذاری و
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 12،217(:تن)95تولیدمقدار

 6،537(:تن)96ماهه6تولیدمقدار

 12،408(:تن)95مقدار فروش

 6،393(:تن)96ماهه6فروشمقدار

 1،794،386(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 956،363(:میلیون ریال)96ماهه6فروشدرآمد

114،246(:میلیون ریال)95(زیان)سود

78،744(:میلیون ریال)96ماهه6( زیان)سود

11،440(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

85،992(:میلیون ریال)96ماهه6انباشته(زیان)سود

 1375/07/03:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

زنجان:  مرکز اصلی

زنجان:کارخانه

 560(:نفر)کارکنان تعداد

 1،000،000(:میلیون ریال)سرمایه

51.2:  درصد قابل واگذاری

فابریک و کامپوزیت:نوع محصول

 15،000(:تن)تولید ظرفیت

:توضیحات
مستحدثاتمترمربعهزار50ازبیشدارایوزنجاندرزمینهکتار40بربالغمالک•



شرکت مجتمع صنایع الستیک یزد
29

 22،070(:تن)94تولیدمقدار
 25،515(:تن)95تولیدمقدار
 22،839(:تن)94مقدار فروش
 26،566(:تن)95فروش مقدار
 2،428،194(:میلیون ریال)94درآمد فروش
 3،014،323(:میلیون ریال)95فروشدرآمد
283،062(:میلیون ریال)94(زیان)سود
452،742(:میلیون ریال)95( زیان)سود
354،844(:میلیون ریال)94انباشته ( زیان)سود
586،183(:میلیون ریال)95انباشته (زیان)سود

 1364/03/23:  تأسیستاریخ

سهامی عام:  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

یزد:کارخانه

 1،309(:نفر)کارکنان تعداد

 510،000(:میلیون ریال)سرمایه

36.17:  درصد قابل واگذاری

تایر و تیوب:نوع محصول

 36،460(:تن)تولید ظرفیت

:توضیحات
کاربریباطبقه9ساختمانیموجودبنای-مترمربع313/60مساحتبهزمینی:دفترمرکزیمترمربع،100،000مساحتبهزمینیاشکذر،زمینمترمربع،396078مساحتبهاعیانی-مترمربع400،000مساحتبهکارخانهعرصه•

مساحتبهدومطبقه-مترمربع170/86مساحتبهاولطبقه-مترمربع142/66مساحتبههمکفطبقه-(طبقه3+همکف+زمینزیر)طبقه5ساختمانی-115پالکخرمشهرخیابان:2شمارهمرکزیدفترساختماناداری،
آپارتماندستگاهیککلنگی،ساختمانی-مترمربع313/60مساحتبهزمینی-2پالکدومخیابانعشقیارخیابانخرمشهرخیاباندفترمرکزیشمالیضلعساختمانمترمربع،170/86مساحتبهسومطبقه-مترمربع170/86
ازمشاعدانگربعسه-10واحد5طبقه-259پالک-ظفرخیابان–آفریقاخیابان:صنفیانجمندفتراداریآپارتمان،مترمربع204/34مساحتبه-3طبقه4شمارهدومکوچهعشقیارخیابانخرمشهرخیابانمسکونی
-2شمارهمهمانسرایساله،50قدمتبامترمربع615مساحتبهاستساختمانیموجودبنای–مترمربع970مساحتبهزمینی-خرداد15خیابانصفاییهیزد-یکشمارهمهمانسرایمترمربع،134/40مساحتبهششدانگ

-سحرکوچهنبش–شهریور17بلوار-(یزدمسکونیمجتمع)رازیبیمهساختمانطبقه،سهمترمربع966مساحتبهاستساختمانیموجودبنای–مترمربع510مساحتبهزمینی-خرداد15خیابانصفاییهخیابانیزد
مترمربع99/44مساحتبهدومطبقهدر-باللدیجیتالمرکزروبروی-خمینیامامخیابان-عباسبندرمسکونیآپارتمانباشد،میموقوفهملکعرصه–مربعمتر520مساحتبهطبقه3اعیانی



صنعت محصوالت چوبی و کاغذی

چوکا-شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران. 1

شرکت صنایع چوب خزر کاسپین. 2

شرکت محصوالت کاغذی لطیف. 3

شرکت صنایع کاغذسازی کاوه. 4

اسالمشرکت صنایع چوب . 5

کارتن البرز. 6

30



چوکا-و کاغذ ایرانچوب شرکت صنایع 
31

 17،085(:تن) 94تولیدمقدار

 11،547(:تن) 95تولیدمقدار

 21،827(:تن) 94مقدار فروش

 20،160(:تن) 95فروشمقدار

 348،478(:میلیون ریال)94درآمد فروش

 260،301(:میلیون ریال)95فروشدرآمد

(79،065)(:میلیون ریال)94(زیان)سود

(540،797)(:میلیون ریال)95( زیان)سود

(219،177)(:میلیون ریال)94انباشته ( زیان)سود

(759،974)(:میلیون ریال)95انباشته(زیان)سود

 1352/03/14:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

رضوانشهر:  مرکز اصلی

جاده بندر انزلی به تالش 35کیلومتر :کارخانه

 845(:نفر)کارکنان تعداد

 965،000(:میلیون ریال)سرمایه

53:  درصد قابل واگذاری

کاغذ:نوع محصول

 150،000(:کیلوگرم)تولیدظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات



شرکت صنایع چوب خزرکاسپین
32

 متر مکعب 7،705متر مکعب ام دی اف، 95:56،143تولیدمقدار
روکش ام دی اف

 متر مکعب 3،183، ام دی افمتر مکعب 96:29،914ماهه6تولیدمقدار
ام دی افروکش 

 متر مکعب 7،195متر مکعب ام دی اف، 95:54،478مقدار فروش
متر مکعب پارکت55روکش ام دی افو 

 متر مکعب 2،803متر مکعب ام دی اف، 96:19،822ماهه6فروشمقدار
تر مکعب پارکت17روکش ام دی افو 

 474،906(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 205،425(:میلیون ریال)96ماهه6فروشدرآمد

49،437(:میلیون ریال)95(زیان)سود

90،054(:میلیون ریال)96ماهه6( زیان)سود

92،334(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

61،887(:میلیون ریال)96ماهه6انباشته(زیان)سود

 1369/10/29:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

جاده چمستان 8آمل، کیلومتر :کارخانه

 178(:نفر)کارکنانتعداد

 57،000(:میلیون ریال)سرمایه

100:  درصد قابل واگذاری

ام دی اف:نوع محصول

 (:ورق و تن)تولیدظرفیت
متر مکعب  8،000، ام دی افمتر مکعب 53،000
متر مکعب پارکت8،000و ام دی افروکش 

:توضیحات
باآبادسعادتدرطبقه5اداریساختمانمستحدثات،مربعمترهزار30ازبیشوزمینهکتار10بربالغملک•

مترمربع120حدودآرژانتیندرآپارتمانواحدیکومربعمتر500ازبیشمساحت



محصوالت کاغذی لطیفشرکت 
33

 17،745(:تن)95تولیدمقدار

 7،062(:تن)96ماهه6تولیدمقدار

 16،270(:تن)95مقدار فروش

 7،772(:تن)96ماهه6فروشمقدار

 529،802(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 297،971(:میلیون ریال)96ماهه6فروشدرآمد

(150،582)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(46،662)(:میلیون ریال)96ماهه6( زیان)سود

(139،125)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

(185،787)(:میلیون ریال)96ماهه6انباشته(زیان)سود

 1364/04/03:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

شهر صنعتی هشتگرد:کارخانه

 271(:نفر)کارکنان تعداد

 200،000(:میلیون ریال)سرمایه

100:  درصد قابل واگذاری

دستمال کاغذی:نوع محصول

 20،472(:تن)تولیدظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات

خیاباندرآپارتمانواحدسهومستحدثاتمترمربعهزار75حدودوالبرزاستانهشتگرددرزمینمترمربع65،500مالک•
مترمربع470حدودآزادی



صنایع کاغذ سازی کاوه
34

 24،182(:تن)95تولیدمقدار

 21،449(:تن)96ماهه9تولیدمقدار

 23،582(:تن)95مقدار فروش

 21،024(:تن)96ماهه9فروشمقدار

 276،455(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 275،437(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

(61،307)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(29،160)(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

(42،455)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

(71،615)(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1367/01/17:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

ساوه:کارخانه

 181(:نفر)کارکنان تعداد

 250،000(:میلیون ریال)سرمایه

65.95:  درصد قابل واگذاری

فلوتینگ-قهوه ای کاغذ:نوع محصول

 25،000(:تن)تولیدظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات



شرکت صنایع چوب اسالم
35

 0(:ورق و تن)94تولیدمقدار

 ورق نئوپان 18.863ورق نئوپان خام، 62.974(:ورق و تن)95تولیدمقدار
تن چسب992مالمینه، 

 ورق نئوپان 37،439ورق نئوپان خام، 113،162(:ورق و تن)94مقدار فروش
پالت1،000وورق چسب6040مالمینه، 

 65,173(:ورق و تن)95فروشمقدار

 96،840(:میلیون ریال)94درآمد فروش

 38،279(:میلیون ریال)95فروشدرآمد

(32،826)(:میلیون ریال)94(زیان)سود

(50،634)(:میلیون ریال)95( زیان)سود

(64،590)(:میلیون ریال)94انباشته ( زیان)سود

(115،225)(:میلیون ریال)95انباشته(زیان)سود

 1365/06/01:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

گیالن:  مرکز اصلی

اسالم:کارخانه

 129(:نفر)کارکنان تعداد

 191،000(:میلیون ریال)سرمایه

46.86:  درصد قابل واگذاری

نئوپان:نوع محصول

 (:ورق و تن)تولیدظرفیت
ورق نئوپان 480،000ورق نئوپان خام، 249،615
عدد پالت،  000624تن چسب27،000مالمینه، 
عدد مبلمان83،631

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات
.باشدمیمهمانسراهاوانبارهاکارخانه،شاملکهمستحدثاتمترمربعهزار30حدودواسالممنطقهدرهکتار20بربالغزمینیمالک•



کارتن البرز
36

 3،655(:تن)94تولیدمقدار

 3،194(:تن)95تولیدمقدار

 0(:تن)94مقدار فروش

 0(:تن)95فروش مقدار

 75،312(:میلیون ریال)94درآمد فروش

 74،299(:میلیون ریال)95فروشدرآمد

(4،454)(:میلیون ریال)94(زیان)سود

44،329(:میلیون ریال)95( زیان)سود

(70،552)(:میلیون ریال)94انباشته ( زیان)سود

(26،224)(:میلیون ریال)95انباشته (زیان)سود

 1352/02/20:  تأسیستاریخ

سهامی عام:  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

شهرصنعتی البرز:کارخانه

 99(:نفر)کارکنان تعداد

 10،000(:میلیون ریال)سرمایه

54:  درصد قابل واگذاری

کارتن:نوع محصول

 33،000(:تن)تولیدظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات
مترمربعهزار100ازبیشوموقوفهدانگ4/5ومالکیتدانگ1/5باالبرزصنعتیشهردرهکتار10بربالغزمینیمالک•

.مستحدثات



صنعت لوازم خانگی
37

لوازم خانگی پارسشرکت . 1



شرکت لوازم خانگی پارس
38

 127,404(:دستگاه)95تولیدمقدار
 53,996(:دستگاه)96ماهه6تولیدمقدار
 133,993(:دستگاه)95مقدار فروش
 44,930(:دستگاه)96ماهه6فروشمقدار
 1,095,768(:میلیون ریال)95درآمد فروش
 417,995(:میلیون ریال)96ماهه6فروشدرآمد
49,115(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(2,665)(:میلیون ریال)96ماهه6( زیان)سود
(48,669)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود
(51,334)(:میلیون ریال)96ماهه6انباشته(زیان)سود

 1354/02/06:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

شهر صنعتی البرز قزوین :کارخانه

 604(:نفر)کارکنان تعداد

 300,000(:میلیون ریال)سرمایه

97.83:  درصد قابل واگذاری

لوازم خانگی:نوع محصول

 700،000(:دستگاه)تولید ظرفیت

:توضیحات
ساختمانیکدارایمستحدثات،مربعمترهزار100ازبیشموقوفهدانگ4/5ومالکیتدانگ1/5باالبرزصنعتیشهردرزمینهکتار24بربالغ•

بربالغکاسپینصنعتیشهرکدرزمینقطعه2مسکونی،مترمربع500وتجاریمترمربع500ازبیشباقزوینولیعصرچهاراهدرمسکونی-تجاری
1000زابیشمتراژبهالبرزصنعتیشهرکدرکارمندیمسکونیمجتمعالبرز،صنعتیشهرکدرواحدی200کارهنیمهساختمانمترمربع،هزار20

مترمربع



صنعت دامداری و زراعت
39

کشاورزی ودامپروری مالرد شیر. 1

کشت و دامداری فکا. 2



شرکت کشاورزی و دامپروری مالرد شیر
40

 94تولیدمقدار:
هزار  24،281و شیر 953گوساله نر رأس

تن

 95تولیدمقدار:
26،991رأس و شیر 1،057گوساله نر

هزار تن

 (:رأس)94فروشمقدار
هزار  24،368رأس و شیر 933گوساله نر

تن

 (:رأس)95مقدار فروش
26،991رأس و شیر 1،331گوساله نر

هزار تن

 331،822(:میلیون ریال)94فروشدرآمد

 358،205(:میلیون ریال)95درآمد فروش

644(:میلیون ریال)94( زیان)سود

4،893(:میلیون ریال)95(زیان)سود

10،954(:میلیون ریال)94انباشته(زیان)سود

5،847(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

 1374/01/29:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

البرز جاده قدیم کرج هشتگرد :  مرکز اصلی

0:کارخانه

 123(:نفر)کارکنان تعداد

 26،000(:میلیون ریال)سرمایه

100:  درصد قابل واگذاری

های دامیدامدارای وفراورده:نوع محصول

 5،000(:رأس)تولیدظرفیت



دامداری فکاکشت و
41

 هزار تن53.966رأس و شیر 3،722گوساله نر:94تولیدمقدار

 هزار تن58،246رأس و شیر 3،992گوساله نر:95تولیدمقدار

 هزار تن53.966رأس و شیر 2،105گوساله نر(:رأس)94فروشمقدار

 هزار تن58،246رأس و شیر 2،129گوساله نر(:رأس)95مقدار فروش

 732،709(:میلیون ریال)94فروشدرآمد

 767،367(:میلیون ریال)95درآمد فروش

152،376(:میلیون ریال)94( زیان)سود

177،244(:میلیون ریال)95(زیان)سود

193،334(:میلیون ریال)94انباشته(زیان)سود

226،716(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

 1353/05/15:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

اصفهان:  مرکز اصلی

کبوترآباد بخش کراج:کارخانه

 199(:نفر)کارکنان تعداد

 300،000(:میلیون ریال)سرمایه

100:  درصد قابل واگذاری

دامدارای:نوع محصول

 14،000(:رأس)تولیدظرفیت



اطالعات و ارتباطاتصنعت 
42

شرکت گسترش ارتباطات داتک. 1

فرابرد داده های ایرانیان. 2



شرگت گسترش ارتباطات داتک
43

 94:0تولیدمقدار

 95:0تولیدمقدار

 94:0مقدار فروش

 95:0فروش مقدار

 0(:میلیون ریال)94فروشدرآمد

 0(:میلیون ریال)95درآمد فروش

(1،498)(:میلیون ریال)94( زیان)سود

(490)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(13،194)(:میلیون ریال)94انباشته (زیان)سود

(13،684)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

 1378/10/06:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

کارخانه:-

 157(:نفر)کارکنان تعداد

 127،000(:میلیون ریال)سرمایه

94.1:  درصد قابل واگذاری

فعالیت های مخابراتی:نوع محصول

 0:تولید ظرفیت



فرابرد داده های ایرانیانشرگت 
44

 94:0تولیدمقدار

 95:0تولیدمقدار

 94:0مقدار فروش

 95:0فروش مقدار

 0(:میلیون ریال)94فروشدرآمد

 575(:میلیون ریال)95درآمد فروش

(:میلیون ریال)94( زیان)سود-

(144)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(:میلیون ریال)94انباشته (زیان)سود-

(144)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

 1395/4/15:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

کارخانه:-

 50(:نفر)کارکنان تعداد

 330،000(:میلیون ریال)سرمایه

30:  درصد قابل واگذاری

فعالیت های مخابراتی:نوع محصول

 0:تولید ظرفیت



صنعت خدمات فنی و مهندسی
45

مهندسی و نصب فیرمکو پارسشرکت . 1

وشرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین ک. 2



شرکت مهندسی و نصب فیرمکو پارس
46

 95:0تولیدمقدار

 96:0ماهه6تولیدمقدار

 95:0مقدار فروش

 96:0ماهه6فروشمقدار

 712،208(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 214،539(:میلیون ریال)96ماهه6فروشدرآمد

5،103(:میلیون ریال)95(زیان)سود

2،332(:میلیون ریال)96ماهه6( زیان)سود

(37،688)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

(35،356)(:میلیون ریال)96ماهه6انباشته(زیان)سود

 1372/02/23:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

شیراز:  مرکز اصلی

یه منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر و عسلو:کارخانه

 968(:نفر)کارکنان تعداد

 110،000(:میلیون ریال)سرمایه

57.95:  درصد قابل واگذاری

پروژه:نوع محصول

 0:تولید ظرفیت



شرکت بازرسی فنی و کنترل خوردگی تکین کو
47

 95:0تولیدمقدار

 96:0ماهه9تولیدمقدار

 95:0مقدار فروش

 96:0ماهه9فروشمقدار

 472،563(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 342،395(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

57,405(:میلیون ریال)95(زیان)سود

48,445(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

96,819(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

90,274(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1372/12/25:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

کارخانه:-

 574(:نفر)کارکنان تعداد

 90،000(:میلیون ریال)سرمایه

65.46:  درصد قابل واگذاری

پروژه:نوع محصول

 0:تولید ظرفیت



صنعت محصوالت کانی غیرفلزی و سیمان
48

شرکت سیمان دورود. 1

سیمان زنجان. 2

سیمان قاین. 3

ارومیهسیمان . 4

سفید نی ریز. 5

شرکت تهران بتون. 6

شرکت فارسیت اهواز. 7

فارسشرکت گچ ماشینی . 8



سیمان دورود
49

 1,404,7790(:تن)95تولیدمقدار

 977,476(:تن)96ماهه6تولیدمقدار

 747,480(:تن)95مقدار فروش

 499,266(:تن)96ماهه6فروشمقدار

 706,603(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 572,255(:میلیون ریال)96ماهه6فروشدرآمد

(115,164)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(58,115)(:میلیون ریال)96ماهه6( زیان)سود

(308,768)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

(366,883)(:میلیون ریال)96ماهه6انباشته(زیان)سود

 1379/04/01:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

دورود:  مرکز اصلی

دورود:کارخانه

 709(:نفر)کارکنان تعداد

 641,697(:میلیون ریال)سرمایه

49.08:  درصد قابل واگذاری

سیمان:نوع محصول

 1،551،980(:تن)تولید ظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات



سیمان زنجان
50

 کیلینکر470،004-سیمان 412،547(:تن)94تولیدمقدار

 کیلینکر384،564-سیمان 402،595(:تن)95تولیدمقدار

 470،827(:تن)94فروش مقدار

 383،159(:تن)95مقدار فروش

 347،217(:میلیون ریال)94فروشدرآمد

 325،119(:میلیون ریال)95درآمد فروش

(62،858)(:میلیون ریال)94( زیان)سود
(27،872)(:میلیون ریال)95(زیان)سود
(119،826)(:میلیون ریال)94انباشته (زیان)سود
(147،698)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

 1377/05/06:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

خدابنده:  مرکز اصلی

خدابنده:کارخانه

 298(:نفر)کارکنان تعداد

 275،000(:میلیون ریال)سرمایه

81.1:  درصد قابل واگذاری

کلینکر-سیمان:نوع محصول

 کیلینکر555،000-سیمان650،000(:تن)تولید ظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات
جهتمزروعیمساحتبهزمینششدانگمترمربع،32،103زنجانسیمانکارخانهمحوطهدراحداثیهایاعیانیومترمربع4،100مساحتبهکارخانهزمین•

بهمربوطزمینمربع،کیلومتر6حدودمساحتبهخدابندهشهرستان-زنجاناستانارغینمعدنبهمربوطزمینمترمربع،648،500مساحتبهدرختکاری
مساحتبهزنجانسیماناولیهموادبهمربوطزمینکیلومترمربع،5/77تقریبیمساحتبهخدابندهشهرستانزنجان،دیزج،سرخهپوزوالنمعدن

17الکپمسعودکوچه-طالقانیخیابانتهراندفترمرکزیاداریآپارتمانمادآباد،روستایسرودسیبخشخدابندهشهرستاندرواقعمربعکیلومتر12/375
شرقدرواقع-8واحدسومطبقه2پالک72خیابانآبادیوسفمسکونیآپارتماندستگاهیک،138/26مساحتبهغربیجنوبسمت-4واحداولطبقه
مترمربع157/70مساحتبهسومطبقه



قاینسیمان 
51

 1,467,079(:تن)95تولیدمقدار

 1,158,553(:تن)96ماهه9تولیدمقدار

 781,507(:تن)95مقدار فروش

 565,673(:تن)96ماهه9فروشمقدار

 636,920(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 529,637(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

105,142(:میلیون ریال)95(زیان)سود

156,868(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

132,907(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

188,652(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1360/09/19:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

قاین:کارخانه

 120(:نفر)کارکنان تعداد

 53,222(:میلیون ریال)سرمایه

53.21:  درصد قابل واگذاری

سیمان:نوع محصول

 811،200(:تن)تولید ظرفیت



سیمان ارومیه
52

 سیمان 1.505.700(:تن)95تولیدمقدار
کلینکر1.413.614

 سیمان 1.088،207(:تن)96ماهه9تولیدمقدار
کلینکر1.049،025

 1,503,198(:تن)95مقدار فروش

 1،080،832(:تن)96ماهه9فروشمقدار

 1,216,539(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 1,184,005(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

158,199(:میلیون ریال)95(زیان)سود

349,746(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

347,654(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

457,400(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1353/02/10:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

مهاباد -جاده ارومیه 35کیلومتر :کارخانه

 555(:نفر)کارکنان تعداد

 700,000(:میلیون ریال)سرمایه

66.61:  درصد قابل واگذاری

کلینکر-سیمان:نوع محصول

 کیلینکر1،845،000-سیمان 1،920،000(:تن)تولید ظرفیت



سیمان سفید نی ریز

53

 273,951(:تن)95تولیدمقدار

 235,979(:تن)96ماهه9تولیدمقدار

 149,625(:تن)95مقدار فروش

 129,337(:تن)96ماهه9فروشمقدار

 314،878(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 298،578(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

14،247(:میلیون ریال)95(زیان)سود

42،144(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

40،879(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

65،523(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1366/12/15:  تأسیستاریخ

سهامی عام:  نوع شرکت

شیراز:  مرکز اصلی

نی ریز:کارخانه

 182(:نفر)کارکنان تعداد

 50،000(:میلیون ریال)سرمایه

59.31:  درصد قابل واگذاری

سیمان سفید:نوع محصول

 171،600(:تن)تولید ظرفیت



تهران بتون
54

 66،431(:مترمکعب)94تولیدمقدار

 60،728(:مترمکعب)95تولیدمقدار

 66،431(:مترمکعب)94فروش مقدار

 60،728(:مترمکعب)95مقدار فروش

 58،471(:میلیون ریال)94فروشدرآمد

 56،140(:میلیون ریال)95درآمد فروش

1،080(:میلیون ریال)94( زیان)سود

(9،724)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

8،652(:میلیون ریال)94انباشته (زیان)سود

(3،372)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

 1351/07/25:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

جاده قدیم کرج:  مرکز اصلی

بیکمجمتع صنعتی سیمان آ-جاده قدیم کرج:کارخانه

 61(:نفر)کارکنان تعداد

 11،500(:میلیون ریال)سرمایه

98.65:  درصد قابل واگذاری

بتن:نوع محصول

 610،000(:مترمکعب)تولید ظرفیت

:توضیحات
یافتبهارانآهنبازاردرمترمربع300ازبیشمغازهباب5شادآباد،منطقهدرمستحدثاتمترمربع2100ازبیشوزمینمترمربع14000بربالغمالک•

ساختمانمتر128وزمینمترمربع240باستارخانخیاباندراداریدفتروآباد



فارسیت اهواز
55

 21,654(:تن)95تولیدمقدار

 14,769(:تن)96ماهه9تولیدمقدار

 26,696(:تن)95مقدار فروش

 15,553(:تن)96ماهه9فروشمقدار

 44,234(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 29,684(:میلیون ریال)96ماهه9فروشدرآمد

(68,072)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(33,571)(:میلیون ریال)96ماهه9( زیان)سود

(156,982)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

(190,553)(:میلیون ریال)96ماهه9انباشته(زیان)سود

 1370/05/05:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

اهواز:  مرکز اصلی

اهواز:کارخانه

 116(:نفر)کارکنان تعداد

 30،000(:میلیون ریال)سرمایه

22.1:  درصد قابل واگذاری

دیوار و آجر و  لوله بتنی و :نوع محصول...

 189،452(:تن)تولید ظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات



شرکت گچ ماشینی فارس
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 (:تن)94تولیدمقدار-

 (:تن)95تولیدمقدار
متر مربع  24،699تن گچ و بتن، 157،256

عدد بلوک1،159،370دیوار گچ و 

 (:تن)94فروش مقدار
متر مربع  40،635تن گچ و بتن، 241،750

عدد بلوک1،860،268دیوار گچ و 

 (:تن)95مقدار فروش
متر مربع  24،206تن گچ و بتن، 225،833

عدد بلوک1.073،243دیوار گچ و 

 112،688(:میلیون ریال)94فروشدرآمد

 93،251(:میلیون ریال)95درآمد فروش

7،300(:میلیون ریال)94( زیان)سود

41،245(:میلیون ریال)95(زیان)سود

11،715(:میلیون ریال)94انباشته (زیان)سود

46،660(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

 1375/06/26:  تأسیستاریخ

خاص:  نوع شرکت

شیراز:  مرکز اصلی

شیراز:کارخانه

 52(:نفر)کارکنان تعداد

 5،000(:میلیون ریال)سرمایه

100:  درصد قابل واگذاری

گچ وبتن و بلوک:نوع محصول

 متر مربع دیوار گچ و 90،000تن گچ و بتن، 304،000(:تن)تولید ظرفیت
تن بلوک و تک لبه سیمانی1،830،000



صنعت فلزات اساسی و ساخت محصوالت فلزی
57

شرکت سولیران. 1

شرکت کرمانیت. 2

شرکت آلومینیوم دورال. 3



شرکت سولیران
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 11،003(:تن)95تولیدمقدار

 11،003(:تن)96ماهه6تولیدمقدار

 خدمات5،270اسکلت فلزی و8،275(:تن)95مقدار فروش

 خدمات5،270اسکلت فلزی و8،275(:تن)96ماهه6فروشمقدار

 224،325(:میلیون ریال)95درآمد فروش

 202،232(:میلیون ریال)96ماهه6فروشدرآمد

19,630(:میلیون ریال)95(زیان)سود

5،806(:میلیون ریال)96ماهه6( زیان)سود

(37,977)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

(32,171)(:میلیون ریال)96ماهه6انباشته(زیان)سود

 1342/08/21:  تأسیستاریخ

عامسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

کرج-جاده قدیم تهران:کارخانه

 309(:نفر)کارکنان تعداد

 100,000(:میلیون ریال)سرمایه

87.2:  درصد قابل واگذاری

اسکلت فوالدی:نوع محصول

 15،000(:تن)تولید ظرفیت

:توضیحات
مخصوصجادهدرقدیمیساختمانهایمترمربعهزار50ازبیشوزمینمترمربعهزار86بربالغمالک•



شرکت کرمانیت
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 0(:تن)94تولیدمقدار

 0(:تن)95تولیدمقدار

 4،132(:تن)94فروش مقدار

 6،496(:تن)95مقدار فروش

 23،907(:میلیون ریال)94فروشدرآمد

 36،611(:میلیون ریال)95درآمد فروش

(28،436)(:میلیون ریال)94( زیان)سود

(12،803)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(124،755)(:میلیون ریال)94انباشته (زیان)سود

(133،063)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

 1363/07/04:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

کرمان:  مرکز اصلی

کرمان:کارخانه

 42(:نفر)کارکنان تعداد

 14،000(:میلیون ریال)سرمایه

33.97:  درصد قابل واگذاری

ورق:نوع محصول

 12،500(:تن)تولید ظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات
250حدودمتراژبهجنوبیگاندیدراداریآپارتمانواحد2دارایمستحدثات،مترمربعهزار45ازبیشوکرماندرزمینهکتار35بربالغمالک•

.مترمربع



آلومینیوم دورالشرکت 
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 111،374(:تن)94تولیدمقدار

 62،029(:تن)95تولیدمقدار

 0(:تن)94مقدار فروش

 0(:تن)95مقدار فروش

 32،709(:میلیون ریال)94فروشدرآمد

 35،174(:میلیون ریال)95درآمد فروش

(16،817)(:میلیون ریال)94( زیان)سود

(25،333)(:میلیون ریال)95(زیان)سود

(76،357)(:میلیون ریال)94انباشته (زیان)سود

(101،689)(:میلیون ریال)95انباشته ( زیان)سود

 1344/09/27:  تأسیستاریخ

خاصسهامی :  نوع شرکت

تهران:  مرکز اصلی

تهران:کارخانه

 78(:نفر)کارکنان تعداد

 2،100(:میلیون ریال)سرمایه

92:  درصد قابل واگذاری

محصوالت آلومینیومانواع:نوع محصول

 4،220(:تن)تولید ظرفیت

مالیساختاراصالحنیازمند:توضیحات
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