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پارس خزر به ازای هر سهم 800 ریال سود تقسیم کرد
مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت صنعتی پارس خزر)سهامی عام( در ساعت 15 
مورخ 1398/04/13 با حضور صاحبان 92/88 درصد از کل س�هام و یا نمایندگان 

تام االختیار آنان در محل  قانونی شرکت تشکیل گردید.
در جلسه مذکور، پس از تالوت آیاتی از قرآن مجید و  اعالم رسمیت جلسه، آقایان 
مهندس هوشنگ دادوش،مهندس حسین ماهرو،جلیل مهین دوست و حسن همتی 
به عنوان رئیس، ناظرین و دبیر مجمع عمومی انتخاب شدند. سپس گزارش هیئت 
مدیره راجع به عملکرد و صورت های مالی سال 1397 و گزارش حسابرس مستقل 
و بازرس قانونی شرکت قرائت گردید و به اتفاق آراء ترازنامه مورخ 1397/12/29 
و صورتحس�اب س�ود و زی�ان و صورت جری�ان وجوه نقد س�ال 1397 مجموعه و 
شرکت و همچنین پیشنهاد تقسیم 800 ریال از سود قابل تخصیص به هر سهم از 

سهام شرکت به تصویب رسید و به هیئت مدیره شرکت مفاصا حساب اعطا شد.
تاریخچه شرکت:

ش�رکت صنعتی پارس خزر)سهامی عام( در اس�فند 1347 با مشارکت و همکاری 
فنی شرکت توشیبای ژاپن و با نام شرکت"پارس توشیبا" فعالیت خودر را در استان 
گیالن )ش�هر رش�ت( آغاز کرد. در سال 1361 نام شرکت به" صنعتی پارس خزر" 
تغییر یافت و  در س�ال 1374 به س�هامی عام تبدیل ش�د و در حال حاضر بعنوان 
بزرگترین تولید کننده لوازم خانگی کوچک برقی در ایران و یکی از شرکت های زیر 

مجموعه شرکت سرمایه گذاری پارس توشه محسوب می شود .
محصوالت این ش�رکت در21 گروه و  200مدل متنوع تولید و به بازارهای داخلی و 
خارجی عرضه می گردد. خدمات پس از فروش محصوالت این ش�رکت در سراسر 

کشور، از پشتیبانی حدود 470 مرکز خدمات مشتریان برخوردار می باشد.
ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و گردش حساب سود انباشته سالهای 1396 

و 1397 شرکت بشرح زیر می باشد .

شرکت صنعتی پارس خزر)سهامی عام(
ترازنامه

در تاریخ 29 اسفند 1397

شرکت صنعتی پارس خزر)سهامی عام(
صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به 29 اسفند 1397

   

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد اجرا ي پروژه مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومی یک مرحله اى با ارزیابى کیفى به 
پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید  لذا متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ  98/04/22  لغایت  98/04/27 در ساعات اداري در قبال 
ارائه فیش بانکی به مبلغ  200,000  ریال واریز شده جهت دریافت مدارك مناقصه به  امور تدارکات این شرکت واقع در یزد – بلوار شهید منتظر قائم 

مراجعه و یا از طریق سایت اینترنتی معامالت توانیر  به آدرس  
www.Tender.tavanir.org.ir  یا سایت شرکت توزیع نیروي برق استان یزد به آدرس  www.yed.co. ir اقدام نمایند و پیشنهادات خود را 
باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر  به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .ضمنًا به پیشنهادهاي تحویل داده شده 

بعد از انقضاء مدت ، ترتیب اثر داده نخواهد شد . کارفرما در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است . 

1- مدت اجرا : شش ماه 
2- تضمین شرکت در مناقصه به مبلغ  222,000,000  ریال مى باشد که بصورت تضمین بانکى،چک بانکى و یا مطالبات باید ارائه گردد. 

3- هزینه درج آگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه میباشد.
4- به پیشنهادات مشروط، مبهم، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- در این مناقصه سیم مسی برکناري تحویل به پیمانکار نمی گردد و باید به انبار کارفرما عودت گردد.
داوطلبان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 امور تدارکات و 36243111 امور مهندسی و نظارت  تماس حاصل 

نمایند .                                                                                                              

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد

زمان  بازگشائی 
پاکتها

زمان تحویل 
پاکتها

عملیات(ریال) مصالح(ریال) شرح مناقصه شماره 
مناقصه

ردیف

10:30 صبح
سه شنبه
98/05/15

14:30
  سه شنبه
 98/05/08

1,253,944,607 402,799,450 تعویض سیم با کابل خودنگهدار در حوزه عمل 
مدیریت برق نیر

98/120/603 1
388,213,280 189,864,800 تعویض ، مرمت و قالبگیرى تیرهاى فرسوده

در حوزه عمل مدیریت برق نیر

2,234,822,137 جمع کل

شهردارى ورامین در نظر دارد به استناد بودجه مصوب سال 1398 ، پروژه هاى ذیل را از طریق تجدید مناقصه عمومى به اشخاص حقوقى واجد 
شرایط واگذار نماید.

امور قراردادهاى شهردارى  به واحد  ادارى  انتشار آگهى نوبت دوم در روزنامه در ساعات  از  -داوطلبان مى توانند حداکثر ظرف مدت 12 روز 
تماس:  (تلفن  نمایند.  و رسید دریافت  دبیرخانه شهردارى تسلیم  به  را  پیشنهادات خود  و  را دریافت  مناقصه  اسناد تجدید  و  ورامین مراجعه 

7-36242525 داخلى- 364- 366) 
- شهردارى در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

- هزینه درج آگهى و کارشناسى به عهده برنده یا برندگان تجدید مناقصه خواهد بود.
- سایر اطالعات و جزئیات در فرم شرایط تجدید مناقصه موجود مى باشد.

شهردارى ورامین

ردیف بودجه پروژه
مصوب سال 1398

قیمت بر اساساعتبار (ریال)

خرید آسفالت توپکا 19-0 و 0-12 
(جهت لکه گیرى معابر سطح شهر)

هر تن آسفالت با مناسب ترین قیمت10/000/000/000ردیف 10

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 1)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 2)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 3)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت

لکه گیرى و روکش آسفالت معابر سطح 
شهر به صورت پخش دستى (ناحیه 4)

هر مترمربع پخش آسفالت به ضخامت یک سانتى متر بر 10/000/000/000ردیف 10
اساس مناسب ترین قیمت


