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درخشش شركت پخش البرز با تقسیم 1320 ریال سود در سال 1400
در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد؛ 

 اعضای هیئت مدیره

 ترکیب سهامداران

سمتنام نماینده اشخاص حقوقیاعضای هیئت مدیره و مدیرعامل

رئیس و عضو غیرموظف هیات مدیرهمحمدرضا روئینیشرکت گروه دارویی سبحان

نایب رئیس و عضو غیرموظفحسام الدین شریف نیاشرکت سرمایه گذاری البرز

مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیرهعقیل آرین نژاد فیض آبادیشرکت داروسازی تولید دارو

عضو موظف هیات مدیرهمحمدجواد کربالیی طاهرشرکت سرمایه گذاری اعتال البرز

عضو غیرموظف هیئت مدیرهمهران برخورداری شرکت ایران دارو 

گزارش خبرنگار عصراقتصاد از مجمع عمومی
دارنـدگان 86/04 درصـد سـهام شـرکت پخـش البـرز )سـهامی عـام( سـاعت 10:00 روز چهارشـنبه مـورخ 1400/03/05 
مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت را جهـت رسـیدگی بـه صورتهـای مالـی و عملکـرد شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی 

بـه 133/09/30 تشـکیل دادنـد.
بـه گـزارش خبرنـگار مـا آقـای اکبـر برندگـی بعنـوان رئیـس، آقایـان فرشـید مـرادی و سـیدمهدی ناصـری بـه عنـوان ناظرین 

و آقـای قبیـس بـدری بـه عنـوان دبیـر، هیئـت رئیسـه مجمـع عمومـی را تشـکیل دادنـد.
مجمع عمومی پس از استماع گزارش هیئت مدره و اظهار نظر بازرس قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1- صورتهای مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.
2- برای هر سهم مبلغ 1320 ریال سود تخصیص یافت.

3- موسسـه حسابرسـی مفیـد راهبـر بعنـوان بـازرس قانونـی و روزنامـه اطالعـات به عنوان روزنامه کثیراالنتشـار شـرکت 
در سـال مالی جاری انتخاب شـدند.

  تاریخچه فعالیت شرکت
شـرکت پخـش البـرز در سـال 1353 بـه صـورت شـرکت 
 20895 شـماره  طـی  و  شـده  تاسـیس  خـاص  سـهامی 
و  هـا  شـرکت  ثبـت  اداره  در   1353/12/01 مـورخ 
نـوع  اسـت.  رسـیده  ثبـت  بـه  تهـران  صنعتـی  مالکیـت 
شـرکت در تاریـخ 1376/03/10 بـه سـهامی عـام تبدیـل 
مجمـع  مصوبـه  اسـاس  بـر   1387/02/14 تاریـخ  در  و 
عمومـی فـوق العـاده، مجـدداً بـه سـهامی خـاص تغییـر 
موجـب  بـه  شـرکت  نـوع  در  تغییـرات  آخریـن  یافـت. 
فـوق  عمومـی  مجمـع   1391/06/04 مـورخ  صورتجلسـه 
العـاده انجـام شـده کـه طـی آن شـرکت بـه سـهامی عـام 
مـورخ  براسـاس مجـوز شـماره 121/207288  و  تبدیـل 
1391/10/26 سـازمان بـورس اوراق بهـادار، اجـازه ثبـت 
تغییـرات مذکـور بـه اداره ثبـت شـرکت هـا و موسسـات 
در  تغییـرات  ایـن  کـه  شـده  داده  تهـران  تجـاری  غیـر 
تاریـخ 1391/11/07 در روزنامـه رسـمی بـه ثبـت رسـیده 
حـال  در  عـام(  )سـهامی  البـرز  پخـش  شـرکت  اسـت. 
سـرمایه  شـرکت  فرعـی  تجـاری  واحدهـای  جـزء  حاضـر 

باشـد. مـی  البـرز  گـذاری 

 موضوع فعالیت شرکت

عـام(  )سـهامی  البـرز  پخـش  شـرکت  فعالیـت  موضـوع 
 1391/06/04 تاریـخ  در  کـه  اساسـنامه   2 مـاده  طبـق 
در  و  رسـیده  العـاده  فـوق  عمومـی  تصویـب مجمـع  بـه 
بـه ثبـت  اداره ثبـت شـرکت هـا  تاریـخ 1391/11/07 در 
تامیـن،  پخـش،  اسـت:  زیـر  شـرح  بـه  اسـت،  رسـیده 
کلیـه  و  صـادرات  و  واردات  فـروش،  و  خریـد  توزیـع، 
خارجـی،  و  داخلـی  بازرگانـی  مجـاز  هـای  فعالیـت 
هـر  زمینـه  در  ای  شـبکه  غیـر  بازارسـازی  و  بازاریابـی 
نـوع کاال اعـم از غذایـی، بهداشـتی، دارویـی و تجهیـزات 
و  هرمـی  غیـر  مجـازی  بازارسـازی  و  بازاریابـی  پزشـکی، 

شـبکه ای. غیـر 

درصد سهامنام سهامدار
54/48شرکت سرمایه گذاری البرز )سهامی عام(

17/54شرکت البرز دارو )سهامی عام(
10/06شرکت سبحان دارو )سهامی عام

1/8شرکت سرمایه گذاری اعتالء البرز )سهامی عام(
16/12سایر – کمتر از یک درصد

100جمع

خالصه گزارش مقایسه ای صورت سود )زیان(

سال 1397سال 1398سال 1399شرح

43.386.52428.591.99119.268.652فروش

2.665.9431.355.953378.639سود عملیاتی

1.739.843770.914245.896سود خالص

خالصه گزارش مقایسه ای صورت وضعیت مالی

31.410.56823.708.83912.810.492دارایی های جاری

1.000.087651.729566.770دارایی های غیرجاری

32.410.65524.360.56813.377.262جمع کل دارایی ها

29.418.19722.463.47112.508.960بدهی های جاری

129.23899.22065.340بدهی های غیرجاری

29.547.43522.562.69112.574.300جمع کل بدهی ها

2.863.3201.797.877802.962جمع حقوق مالکانه

جمع کل بدهی ها و 
32.410.65524.360.56813.377.262حقوق مالکانه

شركت مهندسی و توسعه گاز ایران  به آدرس : تهران خ طالقانی نرسیده به چهارراه مفتح ساختمان شماره 200 در نظر دارد تامین خدمات 
انبارداری و پشتیبانی مجتمع انبارهای شهید طاهری واقع در کیلومتر 22 جاده ساوه، اسالمشهر بعد از میدان قائم را برای مدت یك سال 
با برآورد حدود 114،000،000،000) یکصد و چهارده میلیارد ( ریال با توجه به موارد ذیل به پیمانكار واجد شرایط واگذار نماید. عالقمندان 
 جهت كسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن های 81313052 - 81313542-021 تماس  حاصل و یا  با ورود به درگاه اینترنتی

 www.nigceng.ir و درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( متن كامل آگهی را رویت نمایند. 
- ارائه تضمین شركت در فرآیند ارجاع کار)تضامین قابل قبول وفق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ت50659هـ 

مورخ 94/9/22 هیئت وزیران( به مبلغ حدود 5،700،000،000 ) پنج میلیارد و هفتصد میلیون( ریال.
- مهلت اعالم آمادگی جهت حضور در مناقصه 7 روز پس از تاریخ آگهی نوبت دوم میباشد.

- اسناد مناقصه پس از انجام ارزیابی کیفی،توسط حائزین اخذ امتیاز الزم صرفاً از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  )ستاد ( قابل 
دریافت  میباشد . 

- گشایش پاکات مالی پس از بارگذاری پیشنهادها در سامانه ستاد در کمیسیون مناقصات انجام خواهد گردید. 
ضمنا کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس سایت اینترنتی WWW.setadiran.ir و با 
کد فراخوان 2000092131000010 انجام خواهد پذیرفت لذا الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  مراحل ثبت نام در سایت 

مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازد.
روابط عمومی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

شناسه آگهی : 1142680
وم(فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای 

ت د
) نوب

 شرکت مهندسی 

و تـــوسعـــه گــــاز ایــــران

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
پروژه انجام عمليات بهره برداری، امداد و گازبانی، مشترکین و کنتور خوانی، و نصب 
تجهیزات شهرستان بویین زهرا  به شماره )2000091335000021( را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
درگاه سامانه  از طریق  پاکت ها  بازگشایی  و  گران  مناقصه  پیشنهاد  ارائه  تا  مناقصه 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است 
مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 
انتشار  تاریخ  سازند.  محقق  مناقصه  در  را جهت شرکت  الکترونیکی  امضای  گواهی 

مناقصه در سامانه تاریخ 1400/03/22 می باشد . 
- مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سایت: تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 

)ساعت: 16:00( مورخ 1400/03/25
- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00روز سه شنبه مورخ 1400/04/08

-زمان بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی: ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/09
مورخ  یکشنبه  روز   10:00 ساعت  ج(:  و  ب  )الف،  مناقصه  پاکات  بازگشایی  زمان   -

1400/04/13
-شرايط مناقصه گران:

1: داشتن شخصيت حقوقي 
2: داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 4 يا باالتر در رشته تاسيسات و 
تجهيزات و یا داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري معتبر با رتبه 5 يا باالتر در رشته 

نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور )سازمان برنامه و بودجه كشور(.
3: ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره كل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4: ارایه آخرين صورت هاي مالي حسابرسي شده بر اساس آیین نامه راهکارهای افزایش 
مورخ 88/02/09  به شمار26510/ت39039ک  تقویت حسابرسی  و  اجرایی  ضمانت 

وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد و اطالعیه های بعدی آن.
- تضميـن شركت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 ه مور خ 

1394/09/22 هيأت وزيران به مبلغ 6.660.000.000 ريال.
- محل تامين اعتبار: اعتبارات جاری شرکت گاز استان قزوین

-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ 
کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آيين نامه تضمين معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به 
شماره 123402/ت 50659 ه  مورخ 1394/09/22 و اطالعیه های بعدی آن، پیش 

پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 

مرکز تماس :  021-41934 
دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768

از شرکت های واجد صالحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطالعات تکمیلی به 
 )http://iets.mporg.ir( و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات www.nigc-qazvin.ir نشانی

مراجعه نمایند.
روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین

شناسه آگهی : 1147196

مناقصه عمومی
كد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات :  53/043/109

ت اول(
) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شركت گاز استان قزوين

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/03/22   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/03/23

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران 
موضوع مناقصه : مناقصه تهیه ، طبخ و توزیع غذای كاركنان مركز انتقال نفت چشمه شور و مركز مغانك        

مبلغ برآورد مناقصه : 26/149/593/258 ریال  
1- محل و مكان اجرای كار: مركز انتقال نفت چشمه شور و مركز مغانك

2- مدت اجرای كار: 1 سال         
3- نام دستگاه نظارت: شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه تهران       

4- قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.
5- روش ارزیابی مالی عبارت است از » دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات 

صنعت نفت به شماره 796-20/2 مورخ 99/12/11 وزارت نفت «
نوع و مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار : مبلغ 1/310/000/000 ریال بصورت یك یا تركیبی از 
ضمانت نامه های مندرج در بند های الف، ب، پ ،ج ،چ ،ح ، خ ماده 4 آیین نامه تضمین معامالت 
دولتی به شماره 5069/123402 مورخ 94/9/22 هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد  میبایست 
واریز گردد  ایران  اسالمی  بانك مركزی جمهوری   IR  570100004101046871202175 به شماره شبا

ضمنا"  تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگزاری گردد . 
- درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی)الزامی( در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه 

ستاد. 
- ارائه گواهینامه تعیین صالحیت معتبر از وزارت تعاون ، كارو رفاه اجتماعی در زمینه رشته های خدمات 

عمومی )كد4( و امور آشپزخانه و ستوران )كد3( الزامی می باشد .
روز  تا ساعت 14:30  دارند  زمان و نحوه  خرید اسناد مناقصه  از سامانه: شركت كنندگان مهلت 
نشانی   به  ) ستاد(  دولت  الكترونیكی  تداركات  سامانه  به   مراجعه  با  و   1400/03/29 مورخ   شنبه 

پرداخت  درگاه  به  اتصال  طریق  از  هزینه  پرداخت  و  اسناد  خرید  به  نسبت   www.setadiran.ir

الكترونیك اقدام نمایند.
الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فراخوان تا انتخاب برنده از سایت مزبور انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد ، نسبت به ثبت نام و 
اخذ گواهی امضاء الكترونیكی  اقدام نمایند و جهت  عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره 

02141934 تماس حاصل فرمایند. 
 زمان و مکان جلسه توجیهی : شرکت کنندگان در صورت تمایل جهت حضور در جلسه توجیهی 

می توانند با به همراه داشتن معرفی نامه ، در ساعت10 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/04/01 به 
آدرس : تهران ، جاده قدیم قم ، سه راه خیرآباد ، انتهای بلوار تأسیسات نفت ری ، شرکت خطوط لوله 

و مخابرات نفت منطقه تهران ، طبقه سوم ، دفتر امور اداری برگزار خواهد شد .
زمان و مهلت تكمیل و بارگزاری پیشنهادات در سامانه :شركت كنندگان می بایست تا ساعت 14:30 
روز  یكشنبه مورخ 1400/4/13 نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگزاری در سامانه تداركات الكترونیك 
دولت )ستاد( و تحویل اصل پاكت الف )ضمانتنامه شركت در فرآیند ارجاع كار( الك و مهر شده به دفتر 

كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت رسید مربوطه اقدام نمایند.
زمان و محل گشایش پاكات : پیشنهادهای واصله در ساعت  10:00 روز دوشنبه مورخ 1400/04/21 
در محل كمیسیون مناقصات به آدرس:  تهران- خیابان سپهبد قرنی- نرسیده به خیابان سپنــد- پالك 188-  

طبقه  هشتم از طریق سامانه تداركات الكترونیك دولت ) ستاد( بازگشایی و خوانده خواهد شد. 
جهت كسب اطالعات بیشتر درخصوص موضوع كار مناقصه با تلفن  61640016-021 تماس حاصل 

فرمائید .
www.shana.ir   -    www.setadiran.ir  -   www.ioptc.ir

روابط عمومی تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/03/18 نوبت دوم : 1400/03/22

شناسه آگهی : 1142966

وم(آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای )2000001105000048 (
ت د

) نوب

شرکت خط لوله و مخابرات  نفت ایران
شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

 شهرداری اندیشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره 5/62/ص مورخ 1400/02/11مصوبه  بند 7 
شماره 207  مورخ 1400/01/24 شورای اسالمی شهر اندیشه درخصوص سیستم پایش تصویری 
شهر اندیشه از طریق انتشار آگهی مناقصه عمومی با موضوع ) تهیه، نصب، راه اندازی، آموزش، 
( به پیمانکاران واجد شرایط )دارای حداقل گرید 2 شورای عالی  گارانتی و وارانتی یک ساله 

انفورماتیک ( اقدام نماید.
1- سپرده شركت در مناقصه: سپرده شركت در مناقصه برای هر یک از موارد فوق می بایست 
بصورت ضمانتنامه بانكی به نفع شهرداری اندیشه، اسناد خزانه و یا واریز نقدی به حسابجاری 
سیبا به شماره 0113994456001 نزد بانك ملی ایران شعبه بلوار آزادی اندیشه کد 2417 )شماره 
حساب شبا IR 150170000000113994456001(تهیه و برابر دستور العمل مندرج در كاربرگ 
مزایده به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد. الزم بذكر است نفرات اول ، دوم و سوم مناقصه هر 

گاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
2- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آخرین  

آگهی لغایت پایان وقت اداری)ساعت 14( روز شنبه مورخ 1400/03/29 و محل دریافت آن صرفا 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت  www.setadiran.irمی باشد.

3-  مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: متقاضیان می بایست پاكت های پیشنهاد قیمت خود را 
كه برابر شرایط مندرج در كاربرگ مناقصه تنظیم شده است را حداكثر تا ساعت 13 روز سه شنبه 

مورخ 1400/04/09 در سامانه تدارکات الکترونیک www.setadiran.ir تسلیم نمایند.
مناقصه می  اسناد  دریافت  اسناد مناقصه : متقاضیان جهت  4- مدارك الزم جهت دریافت 
بایست فیش واریزی به حسابجاری سیبا به شماره 0114042157005 نزد بانك ملی ایران شعبه 
بابت خرید اسناد  اندیشه )كد2417( بمبلغ 2.000.000 ریال )غیر قابل استرداد(  آزادی  بلوار 

مناقصه به شهرداری اندیشه تسلیم نمایند. 
5- زمان بازگشایی پیشنهادها : زمان بازگشایی پاكت های مناقصه در ساعت 14 روز چهارشنبه 

مورخ 1400/04/12می باشد.
6- شهرداری اندیشه در رد یا قبول یك یا تمام پیشنهادات بدون ذكر دلیل مختار می باشد.

علی ملکی -  شهردار شهر اندیشه تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/03/22   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/03/29

ت اول(آگهی مناقصه عمومی
) نوب

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m


