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به ثمر نشست

برای نخستین بار در کشور به ثمر نشست
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و  جّدی  اهتمام  و  شجاعت  و  هّمت  داریم،  الزم  ما  آنچه 
پیگیری است؛ این متأسفانه در برخی از مسئولین بخش های 
به  شرطی  بکنیم،  می توانیم  کار  خیلی  ندارد.  وجود  مختلف 
عزم  که  شرطی  به  کنیم،  هّمت  که  شرطی  به  بخواهیم،  که 
راسخ داشته باشیم و از ورود در دل مشکالت هراس نکنیم.  
آرزو نیست، یک شعار نیست، واقعًا  جهش تولید فقط یک 
مهم، چشم  بالی  است.  عملّیاتی  کامالً  که  است  چیزی  یک 

دوختن به خارج است. 

)گزیده ای از بیانات رهبر فرزانه انقالب
 در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی: 1399/09/04(

ل! در اين معدن ها  حضرت امام صادق)ع( فرمودند: اى ُمَفضَّ

و مواد معدنِى گوناگـــــونى كه از آنها استخراج مى شود، 

زرنيخ،  سنگ گچ،  آهك،  گچ،  چون  معدنى  مواّد  بينديش. 

ِزَبرَجد،  طال،  نقره،  سرب،  مس،  جيوه،  قونيا،  سنگ،  مردار 

ياقوت، ُزمّرد و انواع سنگ ها و نيز ديگر چيزها )مانند قير، 

و  مى شوند  استخراج  معادن،  از  كه  نفت(  گوگرد،  موميا، 

مردم، آنها را براى نيازهايشان به كار مى گيرند. آيا بر هيچ 

عاقلى پوشيده است كه اينها همه گنج هايى هستند كه براى 

انسان در زمين، اندوخته شده اند تا آنها را استخراج كند و 

به هنگام نياز، مورد استفاده قرار دهد؟

)بحار األنوار، ج 60، ص 186، ح 18.(

سخن بزرگان...

در شماره سوم می خوانیم:
امید، زایش، رویش

گام های استوار در مسیر توسعه

افزایش سرمایه امید به 10 هزار میلیارد ناموت

نگاهی به امید؛ از تولد تا بلوغ

طرح ها و فعالیت های سرمایه ای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

پروژه های در دست اجرای شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

ارزش بازار »وامید«  به 120 هزار میلیارد ناموت رسید
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شرکت امید در حال حاضر بحث افزایش 
سرمایه خود از سه به ده هزار میلیارد ناموت را 
در دستور کار داشته که در آینده نزدیک با اخذ 
مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع 

افزایش سرمایه خود را برگزار می کند

سرمایه »وامید« 
به 10 هزار میلیارد ناموت می رسد

منظور  به  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  شرکت  حسابرسی  گزارش 
افزایش سرمایه به تائید حسابرسان رسمی سازمان حسابرسی رسید.

 بر این اساس شرکت امید یک گام دیگر به افزایش سرمایه خود نزدیک 
شده و قرار است بعد از تائید نهایی سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه 
آن از 30 هزار میلیارد ریال به 100 هزار میلیارد ریال از محل مطالبات، سود 

انباشته و اندوخته سرمایه ای افزایش یابد. 

ارزش بازار »وامید« 
به 120 هزار میلیارد ناموت رسید

نماد  با  که  امید  گروه مدیریت سرمایه گذاری  بازار شرکت  ارزش  بررسی 
در  شرکت  این  که  دارد  آن  از  حکایت  است،  فعال  بورس  در   »وامید« 
بازار  مجموعه  در  کشور  بورسی  مجموعه  پنجمین  به  امسال،  ماه  دی 

سرمایه بر اساس ارزش تبدیل شده است.
 آمارها حکایت از آن دارد که ارزش بازار »وامید« در پایان سال مالی منتهی 

به 30 دی ماه 1399، معادل 120 هزار و 630 میلیارد ناموت بوده است. 
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بازدید مدیرعامل امید از کارخانه سیمان هرمزگانبازدید مدیرعامل امید از پروژه میدان نفتی دارخوین فاز 3بارگیری نخستین گوی شناور پایانه نفتی جاسکمراسم تودیع و معارفه اعضای هیات مدیره امید

به  اشاره  با  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  شرکت  اداری  و  مالی  امور  معاون 
10 هزار میلیارد ناموت گفت:  به  از 3  بورسی  بزرگ  این مجموعه  افزایش سرمایه 
»امید« تالش دارد تا از محل سرمایه گذاری  و اجرای پروژه های سودآور، عایدات 

خوبی نصیب سهامداران خود نماید.
محمد اسدی، معاون امور مالی و اداری شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
در گفتگو با روابط عمومی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید گفت: شرکت گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید، بزرگترین هلدینگ معدنی کشور است. این در حالی 
است که این شرکت از بدو تأسیس تاکنون، اقدامات بزرگی را در سطح ملی انجام 

داده و به دنبال تکمیل زنجیره تولیدات خود است.
در چند حوزه  امید  گروه مدیریت سرمایه گذاری  فعالیت شرکت  افزود: حوزه  وی 

متمرکز  معدن  جمله  از  کشور  مهم  و  استراتژیک 
شده که حدودًا 40 درصد سهام شرکت های معدنی 
سنگ آهن  و  چادرملو  گل گهر،  همچون  کشور  بزرگ 
واسطه  به  اینکه  ضمن  دارد؛  اختیار  در  را  گهرزمین 
سهامداری در شرکت های پتروامید آسیا و مدیریت 
وارد  برق  و  انرژی  حوزه  در  هور  تابان  امید  انرژی 
شده و هم اکنون پروژه های بزرگی همچون ساخت 

مخازن استراتژیک ذخیره سازی نفت خام در بندر جاسک و احداث نیروگاه های برق 
را در حال اجرا دارد. به گفته اسدی، شرکت امید با تولیدات خود در حوزه های سنگ 
آهن و سیمان نقش اساسی در تولید فوالد کشور و اجرای پروژه های بزرگ ملی 
دارد؛ ضمن اینکه با در اختیار داشتن شرکت آسیاناما، به عنوان بزرگترین تولیدکننده 
مخازن سی.ان.جی در کشور و شرکت کویرتایر، بخش مهمی از نیاز خودروسازان را 
تأمین می نماید. ضمن آن که شرکت کویرتایر، برنامه ایجاد خط تولید الستیک های 

ماشین آالت معدنی و راهسازی )TBR - OTR( را در دستور کار دارد.
معاون امور مالی و اداری شرکت افزود: شرکت امید در حال حاضر بحث افزایش 
سرمایه خود از سه به ده هزار میلیارد ناموت را در دستور کار داشته که در آینده 
نزدیک با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، مجمع افزایش سرمایه خود 
را برگزار می کند. معاون امور مالی و اداری شرکت بر این باور است که این شرکت 
متعلق به همه ایران است و با ورود به طرح های توسعه ای و استراتژیک، تالش 

دارد تا در آبادانی ایران اسالمی نقش بسزایی داشته  باشد. 
امید، شرکت های  با موافقت مدیرعامل و هیأت مدیره شرکت  داد:  ادامه  اسدی 
زیرمجموعه این هلدینگ نیز با اخذ مجوز افزایش سرمایه و طی تشریفات قانونی، 
در  می تواند  که  هستند  سودآوری  و  هدفمند  سرمایه گذاری های  اجرای  دنبال  به 

آینده عایدات خوبی را برای سهامداران تأمین نماید.
وی به سود خالص 2400 میلیارد تومانی شرکت امید در سال 1398 اشاره کرد و 
گفت: برای سال مالی منتهی به 30 دی ماه 1399 نیز سودی بالغ بر 7000 میلیارد 

ناموت پیش بینی شده است. 
اسدی در ادامه به برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکت های زیرمجموعه گروه امید 
اشاره کرد و گفت: مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت ها طبق جدول زمان بندی 
اعالم شده در حال برگزاری است. وی در ادامه به برنامه های شرکت گروه مدیریت 
آموزش  کرد:  تأکید  و  اشاره  انسانی  نیروی  آموزش  حوزه  در  امید  سرمایه گذاری 
امید  شرکت  در  که  است  خوبی  اتفاق  انسانی  نیروی 
از  برخورداری  با  این شرکت  اکنون  و هم  محقق شده 
صدد  در  متعهد،  و  متخصص  کارآمد،  انسانی  نیروی 
توسعه ظرفیت های خود می باشد. اسدی گفت: شرکت 
امید به نظم و انضباط مالی به شدت تأکید و اعتقاد 
اوراق  بورس  شرکتی  حاکمیت  دستورالعمل  و  داشته 

بهادار را به صورت کامل اجرایی می نماید.

گام های استوار در مسیر توسعه
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حمیدرضا آزادی | مدیرعامل شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

ایران در حدود یک درصد جمعیت دنیا را در خود جای داده و بالغ بر 9 درصد از 
منابع کل جهان را در اختیار دارد؛ از همین رو است که این کشور جزو برترین نقاط 
از سوی دیگر، جمهوری اسالمی  دنیا به لحاظ سوق الجیشی به حساب می آید. 
 7 و  بوده  دنیا  گاز  تولیدکننده  دومین  و  دنیا  نفت  تولیدکننده  چهارمین  ایران 
درصد کل معادن دنیا را دارا می باشد؛ اما علیرغم همه این ظرفیت ها، در رژیم 
گذشته همواره تالش شده تا این کشور وابسته به غرب و آمریکا نگه داشته شود؛ 
در حالیکه ورود حضرت امام خمینی)ره( در 12 بهمن 1357 این شرایط را تغییر 
داده و شروع خودباوری ملت ایران به خصوص جوانان برومند را رقم زده است. 
البته اگر جنگ تحمیلی 8 ساله بر علیه ایران نبود، پر واضح است که امروز این 
کشور به لحاظ اقتصادی در کجا قرار داشت؛ اما متاسفانه پس از اتمام جنگ نیز، 
تحریم های کمرشکنی که هر یک از آنها می توانستند یک کشور را به ورطه نابودی 
هدایت  و  پشتیبانی  با  خوشبختانه  که  گرفت  قرار  ایران  روی  پیش  بکشانند، 
کشور،  اندیشمندان  و  نخبگان  از  العالی(  رهبری)مدظله  معظم  مقام  بی بدیل 
امروز به یمن مقاومت های صورت گرفته در برابر استکبار، کشور به پیشرفت های 

عظیمی نائل شده است.
مهم  قطب های  از  یکی  امید،  سرمایه گذاری  مدیریت  شرکت  میان،  این  در 
بانک سپه  بانک در  ادغام پنج  با  اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور است که 
به نحوی  نماید؛  ایفا  اقتصاد کشور  تعالی  را در رشد و  می  تواند نقش بسزایی 
که چنانچه شایسته ساالری و حضور نیروهای متخصص و پاک دست در رأس 

شرکت ها و اعضای هیأت مدیره و مدیران بعنوان یک اصل در کنار کارآمدی و 
این  شاهد  آینده  در  می توان  بگیرد،  قرار  سرمایه  گذاری ها  به  هوشمندانه  نگاه 
و  اشتغال زایی  امر  در  ایران  پهناور  برای کشور  امیدی  »امید« می تواند  که  بود 

پیشرفت اقتصادی باشد. 
و  داشته  را  کشور  وزارتخانه  بزرگترین  سرپرستی  چندین ماه  که  فردی  حضور 
یک جوان انقالبی و پاک دست به شمار می رود، در رأس شرکت گروه مدیریت 
سرمایه گذاری امید، این امیدواری را برای کشور و شرکت های زیرمجموعه این 
هلدینگ بزرگ معدنی به وجود آورده که در آینده ای نزدیک، نقش پررنگ تری در 
توسعه ایفا کند و نقش بسزای بانک سپه را به عنوان بزرگترین بانک کشورهای 
اسالمی، به خوبی در توسعه و آبادانی ایران اسالمی نمایان سازد. حال با نگاهی 
که اکنون تیم مدیریتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به این شرکت 
به نظر می رسد  اقتصاد کشور دارد،  و نحوه حضور و سرمایه گذاری های آن در 
خواهد  ارمغان  به  خود  کنار  در  هم  را  اشتغال  رشد  که  توسعه محور  نگاه  این 
بزرگ  شرکت  این  ذی نفعان  و  سهامداران  برای  خوبی  آینده  می تواند  آورد، 
سرمایه گذاری به ارمغان بیاورد. البته باید به یاد داشته باشیم همگان بایستی 
در این راه خطیر همراه و همگام با این تیم حرکت نمایند تا نگاه بلند مدیریتی 
حاکم بر شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با راهبری مدیران برنامه محور 
و با حرکت منطبق بر استراتژی ها و راهبردهای کالن آن، بتواند با رعایت مسائل 
تولید  توانمندی  از  استفاده  شرکتها،  در  نخبگان  از  استفاده  به  اعتقاد  و  علمی 
داخلی و حمایت از اقتصاد مقاومتی را سرلوحه کار قرار داده و منافع سهامداران 
را تامین نماید. در پایان شایسته تاکید است با نقشی که هم اکنون »امید« در 
بازار سرمایه ایفا می کند، چنانچه تمامی مدیران شرکتها و اعضای هیأت مدیره 
آنها بتوانند به خوبی نقشه راه ترسیم شده را پیاده سازی نمایند، امید در آینده ای 

نزدیک، یک شرکت پربار و بزرگ سرمایه گذاری در اقتصاد کشور خواهد بود. 
به امید آن روز نشسته ایم.

ایران، امیدوار به امید

 یک عضو جدید 
در ترکیب هیأت مدیره امید

گروه  شرکت  مدیره  هیأت  موظف  عضو  عنوان  به  آقا،  مالحسین  حسین 
مدیریت سرمایه گذاری امید، منصوب شد.

تا پیش از این، حسنعلی قنبری ممان، به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت 
از  تازگی  به  که  بود  فعالیت  به  امید مشغول  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه 
سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی 

معرفی شده است. 

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام
 برای نخستین بار در کشور انجام شد

پذیره نویسی اوراق اجاره سهام بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری 
برای نخستین بار در کشور از سوی تامین سرمایه امید انجام شد. 

شرکت تامین سرمایه امید برای اولین بار در کشور اقدام به پذیره نویسی 
اوراق اجاره نموده است. این اوراق بدون ضامن و با تکیه بر رتبه اعتباری 
و  فرابورس  از طریق  بهمن 1399  تا 13   11 از  آن  پذیره نویسی  و  منتشر 

توسط شرکت تامین سرمایه امید انجام گردید. 

سرمایه مرجان کار

70/000
میلیون ریال

سهم امید در مرجان کار

32/000
میلیون ریال
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ارزش بازار ماهانه )واميد(

98/1199/10

98/12

99/3

99/499/5

99/1

99/2

99/8

99/7

99/9

99/6

1،206،300
)ميليارد  لاير( 

304،890
)ميليارد  لاير( 

361،260
)ميليارد  لاير( 

1،137،000
)ميليارد  لاير( 

401،700
)ميليارد  لاير( 

1،102،800
)ميليارد  لاير( 

639،840
)ميليارد  لاير( 

1،149،000
)ميليارد  لاير( 

946،200
)ميليارد  لاير( 

1،262،700
)ميليارد  لاير( 

1،190،400
)ميليارد  لاير( 

1،261،800
)ميليارد  لاير( 
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98/11

98/12

99/3

99/1

99/4

99/6

99/8

99/2

99/5

99/7

99/9
تاریخ

سهم

تاریخ
سهم

تاریخ
سهم

تاریخ
سهم

تاریخ
سهم

تاریخ
سهم

تاریخ
سهم

تاریخ
سهم

تاریخ
سهم

تاریخ
سهم

تاریخ
سهم

%1/8

%1/5

%2

%1/9

%2/1

%2

%1/9

%1/7

%1/7

%2/1

%2/1

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

17

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

10

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

8

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

10

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

17

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

9

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

16

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

14

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

8

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

13

رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

8

سهم شرکت امید در بازار سرمایه
امید، زایش، رویش

 حسین مدرس خیابانی
مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

فلسفه وجــــودی شرکت گـــروه مدیــریت 
با  سرمایه گذاری  توسعه  امید،  سرمایه گذاری 
هدف ایجاد اشتغال، افزایش توان تولید ملی 
و رفاه عمومی بوده و طبیعی است که از ِقبل 
این اقدامات، افزایش دارایی ها و حفظ حقوق 
سهامداران اصلی نیز به ثمر خواهد نشست. 

با این تفسیر، به نظر می رسد مجموعه گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
به عنوان پنجمین شرکت بزرگ بورسی کشور، وظیفه دارد تا عهده دار ایفای 
نقش بسزایی در توسعه و اجرای طرح ها و پروژه های کشور شود؛ کما اینکه 

تا به حال نیز، به این وظیفه خود به خوبی عمل کرده است. 
مدیریت  گروه  شرکت  تأسیس  سالگرد  نوزدهمین  آستانه  در  حال 
هلدینگ  این  فعالیت  جدید  فصل  آغاز  با  همزمان  و  امید  سرمایه گذاری 
مزیت دار  پروژه های  و  طرح ها  تعریف  با  تا  داریم  بنا  چندرشته ای،  بزرگ 
در چارچوب سند استراتژیک و زنجیره ارزش این مجموعه معظم بورسی، 
تمامی توان خود را به کار بسته و در پرتفوی امید، طرح ها و پروژه های 
جلب  زمینه  بورس،  در  آنها  عرضه  طریق  از  و  گنجانده  را  باالتر  باارزش 
مشارکت هر چه بیشتر مردم در اجرای این پروژه ها و بهره مندی از سود 

آنها را فراهم نماییم. 
نمایان  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  بامسمای  اسم  از  که  همانطور 
است، »امیدآفرینی« یکی از ماموریت های مهم این شرکت بوده که امروز 
نیز، جزو ضروریات کشور به شمار می رود؛ پس مصمم هستیم تا با خلق 
گام های  سهامداران،  منافع  تامین  بر  عالوه  سودآور،  و  جدید  پروژه های 

بزرگی در عمران و آبادانی میهن عزیزمان ایران برداریم. 

99/10
تاریخ

سهم

%2/6
رتبه شرکت امید در بازار سرمايه

5
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ارزش 
بـازار

سـرمـایـه

تعـداد 
پـرسنـل

از تولد تا بلوغ 

13
80

/11
/2

1 :
ت

رک
ش

س 
یـ

أس
ــ

ــ
ــ

تـ
خ 

اری
تـ

13
86

/10
/16

س: 
ور

ــ
ــ

ــ
ــ

بـ
به 

ود 
ور

خ 
اری

تـ

1380/11/21

-

1380/11/21
650/000

1380/11/21

 20
نفر

1386/10/16
25

نفر

1399/11/21
76

نفر

میلیون ریال

1399/11/21
30/000/000

میلیون ریال

1386/10/16
4/000/000

میلیون ریال

میلیارد ریال

1399/11/21
1/125/600

میلیارد ریال

1386/10/16
14/800

میلیارد ریال

نگاهی به امید 

 پــــذیرفته شدن نماد ” وامید “
در بورس اوراق بهادار تهران

1 3 8 6 / 0 5 / 0 3
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مجمع فوق العاده
سرمایه گذاری سپه

1399/10/23

افزایش سرمایه

مجمع عادی سالیانه
تولیدی و بازرگانی مرجانکار

1399/11/21

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
انرژی آسماری کیش

1399/11/19

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
مدیریت انرژی داریان

1399/11/19

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
سپه ساختمان خراسان

1399/11/14

 تصویب صورت مالی

مجمع فوق العاده
ساگار و قطعات نسوز

1399/10/21

افزایش سرمایه

مجمع عادی سالیانه
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

1399/11/20

 تصویب صورت مالی- انتخاب اعضا

مجمع عادی سالیانه
گشت مهر پیشه

1399/11/19

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
امید تابان خلیج فارس

1399/11/13

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
توسعه تجارت پتروامید کیش

1399/11/19

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی به طور فوق العاده
گهر انرژی سیرجان

1399/11/11

انتخاب اعضای هیات مدیره

مجمع عادی سالیانه
ساگار و قطعات نسوز

1399/11/25

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
ذخیره سازان پتروامید آسیا

1399/11/19

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
سپه ساختمان امید

1399/11/14

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
گوهران امید قشم

1399/11/14

 تصویب صورت مالی

مجمع فوق العاده
مدیریت انرژی امید تابان هور

1399/11/12

افزایش سرمایه

مجمع عادی سالیانه
سیمان هرمزگان

1399/11/26

 تصویب صورت مالی- انتخاب اعضا

مجمع عادی سالیانه
ایترون پارس

1399/11/12

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
پیمانکاری عمومی

1399/11/19

 تصویب صورت مالی

مجمع عادی سالیانه
سرمایه گذاری مهر

1399/11/18

 تصویب صورت مالی- انتخاب اعضا

در مجامع شرکت های 
زیر مجموعه امید

 چه گذشت؟
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 تابان هور
مید

ت ا
شرک

ی 
جرا

ت ا
دس

در 
پروژه های 

ارومیه

هریس

جاسک

جهرم

تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی

پیمانکار: شرکت مپنا
٪ 70

احداث18 مگاوات دیزل ژنراتور

پیمانکار: تک ایستا- پتروکارکیا
٪51

شروع 
عملیات اجرایی

پایان
عملیات اجرایی

1399/7/1

1400/12/29

حجم سرمایه گذاری

مگاوات480

میلیون دالر485

ظرفیت پروژه

ی
وات

گا
5 م

00
ک 
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ث 

دا
اح

ی
رژ

 ان
انا

ت ت
رک

 ش
ار:

نک
ما

پی

شروع 
عملیات اجرایی

پایان
عملیات اجرایی

٪85

1397/1/1

1399/12/29
 با مشارکت آنسالدو ایتالیا

ظرفیت پروژه

حجم سرمایه گذاری

مگاوات500

میلیون یورو280

شروع 
عملیات اجرایی

پایان
عملیات اجرایی

1399/1/1

1399/12/29

ظرفیت پروژه

حجم سرمایه گذاری
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شروع 
عملیات اجرایی

پایان
عملیات اجرایی

ظرفیت پروژه

حجم سرمایه گذاری

1396/1/1

1399/12/29

مگاوات480

میلیون دالر485

پروژه های در دست پیگیری شرکت امید تابان هور

ظرفیت پروژه

حجم سرمایه گذاری

مگاوات10

میلیون یورو11

ظرفیت پروژه

حجم سرمایه گذاری

مگاوات1000

میلیون یورو520

ظرفیت پروژه

حجم سرمایه گذاری

مگاوات50

میلیون یورو50

ظرفیت پروژه

حجم سرمایه گذاری

مگاوات16

میلیون یورو17
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D19 استفاده از پهنۀ معدنی آنومالی
 تامین ماده معدنی سنگ آهن 

 استمرار تولید کنسانتره در بلندمدت
 فعالیت 10 دستگاه حفاری

 عملیات اجرایی نقشه برداری اکتشافی ژئوفیزیکی 
به روش مغناطیس سنجی و مقاومت سنجی

6

7

8

910

مطالعه و بررسی ایجاد 
یک کارخانه تولید مواد نسوز

 ظرفیت 100 هزار تن در سال 
 تأمین کننده مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی

شرکت و شرکت های اقماری

ثبت شرکت فوالد 
سترک پارس شرق 
منطقه آزاد چابهار

 با سرمایه 300 میلیارد ریالی
طرح احداث کارخانه فروآلیاژها با سهم 31 درصدی

 احداث کارخانه فروسیلیکومنگنز به ظرفیت تولید سالیانه 30,000 تن
 احداث کارخانه فرومنگنز پرکربن به ظرفیت تولید سالیانه 20,000 تن

 احداث کارخانه فروسیلیس به ظرفیت تولید سالیانه 15,000 تن.
 پیش بینی هزینه سرمایه گذاری طرح  به مبلغ 12,600 میلیارد ریال

طرح احداث نیروگاه خورشیدی
 اتمام احداث یک واحد نیروگاه 10 مگاواتی خورشیدی

 هزینه سرمایه گذاری به میزان 1,000میلیارد ریال

2 1

3

طرح احداث کارخانه  گندله سازی 
مگامدول و احیاء مستقیم شماره 2

 احداث کارخانه جدید گندله سازی
 به ظرفیت 5 میلیون تن

 پیشرفت فیزیکی طرح حدود 27 درصد
 پیش بینی مبلغ 210 میلیون یورو
سرمایه گذاری در طرح گندله سازی

 ظرفیت تولید سالیانه 2/2 میلیون تن آهن 

 160 میلیون یورو هزینه سرمایه گذاری طرح

مگامدول و احیاء مستقیم 
 تاریخ خاتمه: سال 1402

مشارکت در ایجاد 
کارخانه های کنسانتره و گندله 

 ظرفیت 4 میلیون تن در سال
 62 درصد سهم شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

5
 ایجاد شرکت 
اکتشاف جدید

 سهم 49 درصدی سهام

نیروگاه 500 مگاواتی
 احداث نیروگاه سیکل ترکیبی با 

ظرفیت 500 مگاوات

4

طرح احداث کارخانه
تجهیزات معدنی و صنعتی

 پشتیبانی از زنجیره تولید فوالد

طرح ها و فعالیت های سرمایه ای
شرکت معدنی و صنعتی 

چادرملو



3 روز جهانی زبان مادری

4 والدت امام محمد تقی علیه السالم ] 10 رجب [

5  روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس

7 والدت امام علی علیه السالم و روز پدر ] 13 رجب [

9 وفات حضرت زینب سالم اهلل علیها ] 15 رجب [

15 روز درختکاری

19 شهادت امام موسی کاظم علیه السالم ] 25 رجب [

21  مبعث رسول اکرم ] 27 رجب [

27 والدت امام حسین علیه السالم و روز پاسدار 

28 والدت ابوالفضل العباس علیه السالم و روز جانباز 

29 روز ملی شدن صنعت نفت ایران

29 والدت امام زین العابدین علیه السالم ] 5 شعبان [

30 آخرین روز سال

نگاهی به مهمترین رویدادهای اسفند ماه

اولین ثمره آکادمی مالی امید
  شهرام بابالویان

مدیر توسعه کسب و کار شرکت سرمایه گذاری امید

کلیدی ترین  از  یکی  عنوان  به  هیأت مدیره ها 
شمار  به  شرکتی  حاکمیت  حوزه  بازیگران 
ساز  تقویت  و  استمرار  ایجاد،  در  که  می آیند 
وکارهای اثربخـــــش جهت کسب اطمینان 
معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی 

در هر مجموعه، نقش اساسی دارند. 
پیش نیاز اینکه هیأت مدیره بتواند به نحو مناسبی به نقش ها، مسئولیت ها و وظایف 
مربوطه  مقررات  و  قوانین  از   جامعی  درک  که  است  آن  بپوشاند  عمل  جامه  خود 
حاکمیت شرکتی و اصول و استانداردهای آن داشته باشد و به تناسب الزامات آن، 
تغییرات اثربخش و سازنده ای را در حوزه های استراتژیک، نظارتی، کنترلی، خدماتی 

و تأمین منابع ایجاد نماید.
در کتابچه آموزشی »واکاوی و آشنایی با نقش ها، مسئولیت ها و وظایف هیأت مدیره« 
که به عنوان اولین ثمره آکادمی مالی امید به چاپ رسیده است، ضمن تبیین مفهوم و 
اهمیت حاکمیت شرکتی در دستیابی به اهداف شرکت ها، به تشریح نقش ها، وظایف 
و مسئولیت های هیأت مدیره بر مبنای آخرین تحقیقات داخلی و خارجی، با تأکید بر 
قانون تجارت و دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار، 

پرداخته شده است. 
به تمامی اعضای محترم هیأت مدیره شرکـــــت های گروه، توصیه 
هیأت  وظایف  و  مسئولیت ها  با  کامل  آشنایی  منظور  به  می شود 
مدیره، کتابچه حاضر را مورد مطالعه قرار داده تا بتوانند بیش از 
در  استراتژی شرکت  به  دستیابی  و  عالیه  اهداف  پیشبرد  در  قبل، 

چارچوب اصول حاکمیت شرکتی ، نقش موثرتری را ایفا نمایند.

جناب آقای حسین مالحسین آقا
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، انتصاب شایسته جنابعالی  

را به عنوان عضو هیأت مدیره تبریک عرض می نماید.

مدیران و کارکنان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

جناب آقای چقارزدی

مدیرعامل محترم بانک سپه
درگذشت والده داماد گرامیتان را تسلیت عرض می نماییم.

مدیران و کارکنان شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

 جبهه های فعال در پروژه جاسک تا )اول اسفند١٣٩٩(

اشتغال کل در حال حاضر حدود  ۱۰۰۰ نفر 7

تکمیل خوابگاههای کارگری 6

پمپ استیشن: در انجام عملیات بتن ریزی و قالب بندی  3

 SLT مخازن دایک ۱: مخزن ۱ و ۳ تکمیل تست های 2
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