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آييننامه اخالق حرفهاي «عصر ايرانيان» را در سايت روزنامه ببينيد
امور توزيع :شركت توزيع پيامرسان سبز ،تلفن6627213-5 :

نوبت اول

کد اقتصادی 411345651717 :
شناسه ملی 10760126082:
شماره ثبت 784 :

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی
موضوع  :طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد
آب منطق��ه ای مازن��دران درنظر دارد عملیات اجرایی پروژه (طرح و س��اخت تمکیل پل دریاچه س��د
گلورد )را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه
بگذارد
*نوع ومبلغ تضمین 9368میلیون ریال و نوع آن براساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی
*مدت اعتبار پیشنهاد 3:ماه این مدت یکبار و بمدت 3ماه قابل تمدید می باشد
*مبلغ برآورد  370 :میلیارد ریال براس��اس فهرس��ت بهای س��ال  98و تامین اعتبار پروژه بصورت
عمرانی می باشد
*رش��ته و پایه پیمانکار  :پایه  1پیمانکاری طرح و س��اخت در رشته راه وترابری بوده و یا مشارکتی
متشکل از پیمانکار پایه  1رشته راه وترابری و مشاور پایه  1رشته راه سازی
*محل دریافت و تحویل اسناد  :سامانه تدارکات الکترونیک دولت
*زمان ومهلت دریافت اسناد( :از تاریخ  98/04/29الی)98/05/03
*مهلت تحویل اسناد ( :از تاریخ  98/05/03الی )98/05/19
*آدرس کارفرما  :مازندران – س��اری – کیلومتر  3جاده س��اری – قائمش��هر – کدپس��تی -48158
98643
کلیه مراحل مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت انجام می گردد
روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران

شناسه آگهی 574660
در مجمع عمومی عادی سالیانه تصویب شد

گزارش مجمع
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت توس��عه صنایع
بهشهر در تاریخ  98/4/25با حضور اکثریت سهامداران
برگزار شد.
ریاس��ت مجمع جناب آقای دکتر حاج��ی پور ،ناظرین
س��رکار خان��م خلیلی و آقای فصیح��ی و آقای علیرضا
فاطمی بعنوان دبی��ر مجمع بودند .در پایان مجمع پس
از گزارش��ات هیات رئیسه توس��ط مدیرعامل شرکت و
بازرس قانونی موارد ذیل به تایید سهامداران رسید.
1ـ تصویب صورتهای مالی شرکت
2ـ تخصیص  150ریال سود خالص به ازای هر سهم
3ـ انتخاب س��ازمان حسابرس��ی بعنوان بازرس قانونی
شرکت
4ـ انتخ��اب روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه رس��می
شرکت
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت
برای سال مالی منتهی به  29اسفندماه 1397
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
پیام هیات مدیره به مجمع

مفتخریم ت��ا اعالم نماییم که در حضور محدودیتها و ش��رایط
نامطلوب اقتصادی حاکم بر صنایع گوناگون در کشور عزیزمان،
با اتکال به خداوند منان و همراهی و حمایت ش��ما سهامداران
گران��در و نی��ز بهرهگیری از اراده اس��توار گروه��ی و با تالش
جمعی ،ضمن نگاه به مس��ئولیتهای خطیر اجتماعی و انسانی،
توانس��تهایم ارزش آفرینی برای تمامی ذینفعان را از اندیشه به
عم��ل محقق نموده و ش��رایطی را فراهم آوریم تا در راس��تای
اجرای برنامههای عملیاتی و اس��تراتژیک ش��رکت گام نهاده و
با بهرهگیری از تخصص ،انعطافپذیری فکری و درک صحیح
مدیران اجرائی مجموعه از ش��رایط موجود ،به ایفای تعهداتمان
جامه عمل بپوشانیم.
در س��الی که گذش��ت ،شرکت توس��عه صنایع بهشهر (سهامی
ع��ام) با توکل بر خداوند متعال ،کار تیمی ،مس��ئولیتپذیری و
انجام درست کار درست و در سایه همراهی سهامداران محترم،
ضم��ن مدیریت برنامههای ف��روش و ایجاد درآم��د ،کنترل و
کاه��ش هزینهه��ای تولید در مجموعه و مدیری��ت برنامههای
ف��روش و ایجاد درآم��د ،کنترل و کاه��ش هزینههای تولید در
مجموعه و مدیریت منابع انس��انی ،همچون س��الهای گذشته
موف��ق گردید تا به اه��داف مالی و عملیاتی ش��رکت در قالب
بودجه و برنامههای از پیش تدوین ش��ده ،دست یافته و رضایت
سهامداران محترم را جلب نماید.
اینک ضمن تشکر از سهامداران محترم که با اعتماد و همراهی
خود ،دس��تیابی به اهداف ش��رکت را در س��ال گذش��ته میسر
س��اختند ،تالش خواهیم نمود تا در س��ال  1398نیز با تکیه بر
الطاف الهی و با پش��توانه نیروه��ای مدیرتی در مجموعه ،امین
اعتماد همگان بوده و در سایه تعهد و تالش ،شاهد ادامه مسیر

 150ریال سودخالص هر سهم شرکت توسعه صنایع بهشهر
رو به رشد شرکت و امین منافع و رضایتمندی ذینفعان باشیم.
اطمینان خواهیم داد که ش��رکت توسعه صنایع بهشهر همواره
خ��ود را مفتخر و متعهد به رعایت ضوابط و مقررات و نیز ملزم
ب��ه حفظ و صیانت منابع تمامی ذینفعان دانس��ته و این راه را با
جدیت ادامه خواهد داد.
تاریخچه شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی

عام)
شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) در سال  1349تحت
شماره  14393در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران
به ثبت رس��یده و از س��ال  1353در س��ازمان ب��ورس و اوراق
بهاردار پذیرفته شده است .این شرکت اولین شرکتی میباشدکه
سهام آن در راس��تای سیاست خصوصی سازی ،از سوی دولت
جمهوری اس�لامی ای��ران به عموم مردم واگ��ذار گردید .بدین
جهت عالوه بر اهمیت نس��بی آن ب��ه عنوان یکی از بزرگترین
قطبهای صنعتی کشور ،موفقیت آن به عنوان اولین تجربه در
امر خصوصی سازی ،از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.
موضوع ش��رکت بر طبق اساس��نامه ،س��رمایهگذاری در سهام
ش��رکتها از طریق خرید و فروش س��هام آنها ،خرید و فروش
اوراق بهادار و مش��ارکت در بانکها و سایر شرکتها میباشد.
در حال حاضر این شرکت به سبب حضور موفق و بلند مدت در
صنعت محصوالت غذای��ی و همچنین توانمندی محوری خود

یعنی توزیع و پخش محصوالت ،س��رمایهگذاریهای خود را در
صنعت روغن خوراکی ،صنایع شیر ،صنعت قند و صنعت شوینده
و بهداش��تی متمرکز نموده است که جمعا فروش سالیانهای در
ح��دود  44هزار میلیارد ری��ال را در بر میگیرد .عالوه برصنایع
فوق این ش��رکت براس��اس ظرفیتهای مدیریتی و تخصصی
موج��ود ،در پرتفوی س��رمایهگذاریهای بلن��د مدت خود طبق
استراتژیهای دیرینه و در راستای ایجاد جریان درآمدی بادوام،
نس��بت به س��رمایهگذاری در صنایعی چون بانک��داری ،بیمه،
ساختمان و شرکتهای سرمایهگذاری به عنوان مکمل زنجیره
تأمین فعالیتهای موجود اقدام نموده است.
موضوع فعالیتهای اصلی

1ـ س��رمایهگذاری در س��هام ،ش��هم الش��رکه ،واحده��ای
س��رمایهگذاری صندوقها یا س��ایر اوراق بهادار دارای حق رای
ب��ا هدف کس��ب انتفاع به طوری ک��ه به تنهایی ی��ا به همراه
اش��خاص تحت کنترل یا اش��خاص تحت کنترل واحد ،کنترل
ش��رکت ،مؤسسه یا صندوق س��رمایهپذیر را در اختیار گرفته یا
در آن نف��وذ قابل مالحظه یابد و ش��رکت ،مؤسس��ه یا صندوق
س��رمایهپذیر (اعم از ایرانی یا خارج��ی) در زمینه یا زمینههای
زیر فعالیت کند:
2ـ صنایع بهداشتی و شوینده ،سرمایهگذاری ،بازرگانی ،صنعت
روغ��ن ،صنایع غذایی ش��امل :قند و ش��کر ،روغ��ن خوراکی،

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
ترازنامه
در تاریخ  29اسفند 1397

پروتئین گیاهی ،روغن کش��ی ،نشاسته ،شیر و فرآوردههای آن،
توزیع و پخش ،بستهبندی و ساختمان و انبوهسازی امالک.
جایگاه ش�رکت براس�اس رتبهبندی صد شرکت

برتر ایران IMI100
بیست و یکم همایش رتبهبندی صد شرکت برتر ایران IMI100
توس��ط س��ازمان مدیریت صنعتی در تاری��خ  1397/11/09در
ته��ران برگزار ش��د .ای��ن رتبهبندی که  500ش��رکت بزرگ و
تأثیرگذار در اقتصاد کش��ور را معرفی میکند با هدف شناسایی
جایگاه بنگاههای اقتصادش��ی و گروههای صنعتی در رشتههای
مختلف کسب و کار ،براساس شاخصهای هفتگانه اصلی-1 :
اندازه و رش��د شرکت  -2سودآوری و عملکرد  -3بهرهوری در
صنعت غذایی و آشامیدنی  -4صادرات  -5نقدینگی  -6بدهی
 -7بازار و  35ش��اخص فر عی مرتبط با آنها ،گس��ترش رقابت
بین فعالین اقتصادی و کمک به سیاس��تگذاران اقتصادی کشور
را انجام میدهد .براساس شاخصهای تعریف شده از سوی آن
س��ازمان ،در بین  3گروه صنعتی و در گروه صنعتی و در گروه
محصوالت غذایی و آشامیدنی ،ش��رکت توسعه صنایع بهشهر
همانند سال گذشته ،در سال  1397نیز رتبه اول را احراز نموده
اس��ت .از نظر شاخص میزان فروش در بین  31گروه صنعتی و
در گروه محصوالت غذایی و آش��امیدنی ،شرکت توسعه صنایع
بهشهر در گروه محصوالت غذایی و آشامیدنی ،رتبه اول (سال

گذشته رتبه اول) را احراز نموده است .از نظر شاخص بهرهوری
کل عوام��ل در بین  31گروه صنعتی ،ش��رکت مدیریت صنعت
ش��وینده رتبه اول (سال گذشته رتبه دوم) ،شرکت گلتاش رتبه
دوم (سال گذش��ته رتبه سوم) و شرکت صنعتی بهداشتی ساینا

در گروه محصوالت ش��یمیایی و بهداش��تی رتبه پنجم (س��ال
گذشته رتبه  )8را احراز نموده است .شرکت سرمایهگذاری گروه
توسعه ملی در فعالیتهای چند رشتهای از بین  10شرکت برتر،
رتبه ( 2سال گذشته رتبه  )3را احراز نموده است.

شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به  29اسفند 1397

