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طنین امید در جاسک
درخشش نماد «وامید» در تابلوی بورس

ماندگاری در بازار به سبک «کویرتایر»

2

شماره دوم بهمن 1399

January 2021

no 02

سرمایهگذاری را تشویق کنید؛ چون سرمایهگذاری عمدت ًا باید به وسیلهی بخش خصوصی
انجام بگیرد .دولت صرف ًا در آنجاهایی که بخش خصوصی یا نمیتواند یا رغبتی ندارد یا
بازدهی برای بخشخصوصی ندارد ،میتواند سرمایهگذاری کند؛ سرمایه3گذاری را بخش
خصوصی باید انجام بدهد .بخش خصوصی هم امروز امکانات دارد؛ یعنی امروز پول
در کشور کم نیست .میبینید که بحث نقدینگی و چند برابر شدن نقدینگی سر زبانها
است .بنابراین پول هست ،باید سرمایهگذار تشویق بشود به سرمایهگذاری ،تشویق هم
راههای مختلفی دارد .راههایی هست که برای کسی پنهان نیست .مشکالت مالیاتی
برطرف بشود ،مشکالت مجوزها برطرف بشود ،مشکالت تسهیالت بانکی برطرف بشود
اینها کارهایی است که همه بلدند [منتها] باید بنشینید ،اهتمام کنید ،انشاءاهلل این
تشویقها انجام بگیرد.
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت /شهریور ٩٩

سخن بزرگان...

در شماره دوم میخوانیم:
طنین امید در جاسک
درخشش امید در بورس
ساماندهی نیروی انسانی بانکهای ادغامی در دستور کار
مخازن جاسک ،ابرپروژهای برای ذخیرهسازی نفت
پروژههای فوالد نباید متوقف شوند
نگاهی به پروژههای گل گهر
صاحب امتیاز  :شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
مدیر مسئول :حسین مدرس خیابانی
سردبیر :محبوبه فکوری
امور اجرایی :معصومه رحیم تبریزی
گرافیست :حمیده خواجوی راد
نشانی :تهران ،بلوار نلسون ماندال ،خیابان شهید طاهری ،نبش ایثار سوم ،پالک ۲
تلفن تماس۰۲۱-۲۶۲۰۷۰۶۶ ، ۰۲۱-۲۶۲۰۳۰۱۱ :
نمابر۰۲۱-۲۶۲۰۹۵۸۶ :
پست الکترونیکیinfo@omidinvestment.ir :

یکی از مؤثرترین عوامل موفقیت کارگزار و مدیر در تشکیالت
و سازمان ،تجربه و سابقه کاری وی میباشد.
مدیر و مسئول باتجربه ،بسیاری از نابسامانیهای سازمان
خود را سامان میدهد و بالعکس مدیر و مسئول بیتجربه
و بدون سابقه ،تشکیالت سازمان یافته را متالشی و پراکنده
خواهد نمود.
امام علی(ع) در نامه به مالک اشتر میفرماید «افراد با
تجربه را به عنوان کارگزار انتخاب نما»
(قوچانی ،1374 ،ص.)82
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ساماندهی نیروی انسانی
بانکهای ادغامی در دستورکار

مخازن جاسک ابرپروژهای
برای ذخیرهسازی نفت

محمد کاظم چقازردی ،مدیرعامل بانک سپه با بیان
اینکه اولین و مهمترین اقدام مدنظر این بانک در
خصوص نیروی انسانی بانکهای ادغامی ،موضوع
ساماندهی و صدور احکام آنان از جمله بحث
حقوق و دستمزد و مزایای دریافتی بود ،گفت :به
دلیل اینکه پنج بانک قبل از ادغام در بانک سپه ،دارای نظام پرداخت حقوق
و دستمزد متفاوتی بودهاند ،یکسانسازی آنها و تطبیق با ضوابط و مقررات
ناظر بر بانک دولتی سپه ،طی یک فرآیند پیچیده در حال انجام است.

محمدباقر نوبخت ،رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،اجرای پروژه بزرگ ملی جاسک را یک
طرح راهبردی برای کشور دانست و گفت:
مخازنی که در جاسک با ظرفیت ذخیرهسازی ۱۰
میلیون بشکه نفت در حال احداث هستند ،از
جمله طرحهای راهبردی بزرگ کشور به شمار میروند؛ به ویژه اینکه ایران
در حال حاضر ،از خلیج فارس هم فاصله گرفته و ذخیرهسازی را در ساحل
دریای عمان انجام میدهد.

درخشش امید در بورس
محرم رزمجویی با اشاره به کاهش شاخص کل بورس ظرف هفتههای
گذشته گفت :با وجود کاهش قیمت سهام سایر هلدینگهای چندرشتهای
بورسی ،سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید با رشد  2.5درصدی
مواجه بوده است.
وی افزود :دلیل این رشد قیمت ،حمایت همهجانبه از سهام از طریق
صندوق بازارگردانی اختصاصی و همینطور شرکتهای تابعه امید میباشد.
به گفته رزمجویی ،از  13تا  17دی ماه سال جاری ،شاخص کل بورس
اوراق بهادار ،بیش از  6درصد کاهش را تجربه کرده است.
مدیر سرمایهگذاری شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید افزود :از
ابتدای سال  99تا  17دیماه ،نماد «وامید» بازدهی  271.5درصدی را
نصیب سهامداران و سرمایه گذاران خود نموده است که در مقایسه با
بازدهی شاخص کل بورس در طی این مدت ( 155درصد) ،بازدهی بسیار
زیادی را به ثبت رسانده است.
وی اظهار داشت :بازدهی نماد «وامید» با اختالف معناداری ،از بازدهی تمامی
شرکتهای همگروه خود (شرکتهای چندرشتهای) باالتر بوده است که
تحقق این بازدهی ،عالوه بر تحوالتی است که طی دوره مورد نظر در شرکت
رخ داده و طی آن سرمایهگذاریهای شرکت ،هم به لحاظ بهای تمامشده و
هم ارزش روز ،رشد قابل مالحظهای را داشته است که در سایه بازارگردانی
موثر و حمایت همهجانبه از سهام شرکت امید و شرکتهای تابعه از جمله
معدنی و صنعتی گلگهر ،معدنی و صنعتی چادرملو ،سنگآهن گهرزمین،
مدیریت انرژی امیدتابان هور ،سرمایهگذاری سپه و سایر شرکتهای بورسی

گزارش تصویری ماه

بازدید از مرجان کار

بازدید از کارخانه یزدسفالین

رخ داده است .وی تأکید کرد :بر این اساس به جرات میتوان ادعا کرد که در
روزهای بد بازار سرمایه ،شرکت سرمایه گذاری امید جزو معدود شرکتهای
بورسی است که به بهترین شکل ممکن ،بازارگردانی و حمایت از سهام خود
و شرکتهای تابعه را به ثمر رسانده ،به طوری که با وجود تمامی افت و
خیزهایی که شاخص کل بازار سرمایه و نماد هلدینگهای چندرشتهای در
بورس داشته است ،قیمت سهام شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
کمترین نوسان منفی را تجربه کرده است.
به گفته رزمجویی ،مجموعه اقداماتی از سوی شرکت گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید در دست اقدام است تا منافع حداکثری سهامداران خود
را تأمین نماید که به طور مشخص ،افزایش سرمایه  233درصدی پیشرو
و همینطور ورود به حوزههای جدید سرمایهگذاری و نیز توسعه ظرفیت
تولیدی تمامی شرکتهای تابعه ،از جمله این اقدامات به شمار میرود.

بازدید از گل گهر

بازدید از پتروامید آسیا
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پروژه های فوالد
نباید متوقف شوند

اولین گردهمایی مدیران حسابرسی داخلی
شرکتهای فرعی امید

مدیرعامل شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
مجموعه گلگهر را یک برند ملی برای کشور دانست
و گفت :سرمایهگذاری عظیمی که در گلگهر انجام
شده ،نباید متوقف شود .ضمن اینکه به موازات آن
سرمایهگذاریهای عظیمی که در زنجیرهی فوالد کشور
انجام شده ،رویاهای دیرینهای را محقق کرده است .حسین مدرس خیابانی
گفت :گلگهر فرهنگ منطقه را یک فرهنگ صنعتی کرده و بزرگ شدن گلگهر
و توسعه سیرجان و کرمان به تعالی کشور کمک میکند.

اولین گردهمایی مــدیران حسابرسی داخلی
شرکتهای فرعی گروه مدیریت سرمایهگذاری
امید برگـــــزار و در آن بر ضرورت تشکیل منظم
جلسات کمیته حسابرسی شرکتها تأکیــد
شد .ارزیابی کمیتههـــای حسابـــرسی داخلی
شرکتهای فرعی ،آمــــوزش مدیران حسابرسی داخلی ،کنترل و
نظارت بیشتر بر اجرای سیاستهای حسابرسی از جمله مسائل مورد
تأکید در این جلسه بودند.

مقایسه بازدهی نماد «وامید» با «شاخص کل»
یکسال گذشته

( ٩٨/١١/١تا )٩٩/١٠/٣٠

بازدهی شاخص کل٪ +١٨٠.80 :
بازدهی وامید٪+٣٨٢.۶٣ :
از ابتدای امسال

( ٩٩/١/۵تا )٩٩/١٠/٣٠

بازدهی شاخص کل٪ +١٢۴.٣۶ :
بازدهی وامید٪+٢٧٢.٨٧ :
در یک ماه گذشته

( ٩٩/١٠/١تا )٩٩/١٠/٣٠

بازدهی شاخص کل٪-٢٠.04 :
بازدهی وامید٪+۶.٠٩ :
روزهای گذشته

( ٩٩/١٠/٢٧تا )٩٩/١١/١

بازدهی شاخص کل٪-٣.٧٣ :
بازدهی وامید٪+٠.۴٩ :
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مدیرعامل پتروامید آسیا از نقشآفرینی این مجموعه در پروژه عظیم انتقال نفت از گوره به جاسک میگوید

طنینامید در جاسک
جاسک ،منطقهای عظیم نفتی که اکنون پروژهای راهبردی را در آغوش گرفته تا امنیت صادرات نفت را تضمین
کند .خط لوله انتقالی که هدف آن ،انتقال یک میلیون بشکه نفت خام صادراتی از تلمبهخانه گوره به جاسک و
صرفهجویی در هزینههای حمل و نقل در کنار هدف واالی آبادانی سواحل مکران است .محمدعلی عبداله زاده،
مدیرعامل شرکت پتروامید آسیا از آخرین وضعیت احداث مخازن  10میلیون تنی ذخیره نفت میگوید.

پروژه خط انتقال نفت از گوره به جاسک یکی از
پروژههای بزرگ ملی در کشور است که با دیدگاه
راهبردی تالش دارد تا امنیت انرژی را فراهم کرده
و در ارزشآفرینی برای اقتصاد کشور نقشآفرینی
کند .پتروامید آسیا چطور در این پروژه بزرگ
ش میکند؟
ایفای نق 
احداث مخازن ده میلیون تنی ذخیره نفت بخشی
از پروژه با اهمیت و راهبردی انتقال نفت خام
از گوره به جاسک است که هدف آن ،انتقال یک
میلیون بشکه نفت خام صادراتی از تلمبهخانه
گوره به جاسک و صرفهجویی در هزینههای حمل
و نقل و البته آبادانی سواحل مکران است که مورد
تأکید مقام معظم رهبری هم قرار دارد؛ ضمن اینکه
کشورهای دنیا از دیرباز موضوع ذخیرهسازی نفت
را در مناطق مختلف آغاز کردهاند .این خط 1100
کیلومتری در ایران نیز به همین منظور احداث
میشود؛ به نحوی که تنگه هرمز دور زده میشود

و این نفت در سواحل مکران ،ذخیرهسازی شده و
قابلیت صادرات دارد .این طرح مشتمل بر  5پروژه
شامل «احداث خط لوله  42اینچ به طول 1000
کیلومتر»« ،احداث  5ایستگاه تلمبهخانه بینراهی،
 2ایستگاه توپکرانی و یک پایانه»« ،احداث
خط انتقال برق به طول  180کیلومتر برای تغذیه
تلمبهخانههای مسیر طرح»« ،احداث مخازن
ذخیرهسازی نفت»« ،احداث پروژه دریایی نفت
خام» بوده و در نهایت پتروامیـــدآسیا به عنوان
بزرگترین مخزنساز کشور در این پروژه مشارکت
دارد .البته در گذشته در گناوه 10میلیون بشکه مخزن
از سوی این شرکت احداث شده بود؛ ضمن اینکه
پتروامید در سایر بخشها نیز وارد شده و  4میلیون
تن مخزن بتنی در گوره نیز با پیشرفت  80درصدی
را در حال مشارکت با شرکت متن به منظور تکمیل
پروژه دارد .در عین حال یک دکل حفاری نیز در
فاز  3دارخوین سرمایهگذاری کردهایم که در گذشته

متوقف شده بود ولی اکنون مجدد راهاندازی شده
است .همچنین پتروامید آسیا سرمایهگذار احداث
مخازن 10میلیون بشکهای جاسک بوده که قرارداد
به شکل  BOTمنعقد شده و مخازن پس از  15سال
به شرکت ملی نفت بازگردانده خواهد شد .به هر
حال در آبان  97این قرارداد بین پتروامید آسیا،
شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید و شرکت متن
به عنوان سرمایهپذیر منعقد شده و مدت اجاره نیز
 180ماه است.
ترکیب و میزان سرمایهگذار یها به چه شکل
است؟
رقم خالص پیمان  606میلیـــــون یورو بوده
و پتروامید آسیا در زمینی به مساحت 130
هکتار باید  20مخزن  500هزار بشکهای را در
مدت  36ماه بسازد .از آنجا که رفتار خاک در
سواحل مکران بسیار ناشناخته بوده و هست،
عملیات کوبش با وزنههای سنگین برای رسیدن
به پایداری مورد نظر خاک تا پایان سال  98به
سرانجام رسید و پس از آن قرارداد با پیمانکار
مورد نظر منعقد گردید .در این میان این قرارداد
سه جنبه دارد که مهمترین آن «تأمین کاال»
است که  70درصد آن به عهده پتروامید و 30
درصد به عهده پیمانکار بوده و عملیات اجرایی
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تاریخ شروع قرارداد1397/08/۱۳ :

تاریخ اتمام ساخت :آبانماه ۱۴۰۰

نیز به عهده پیمانکار است .کل پروژه در حال
حاضر بالغ بر  32درصد پیشرفت فیزیکی دارد
و تولید برق نیز از سوی یکی از شرکتهای
همگروه پتروامید آسیا در شرکت گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید به روش  BOTدر دست
پیگیری است که تا پایان سال  ،99در مرحله اول
 14مگاوات برق تولید و تحویل پروژه خواهد شد.
به لحاظ دانش فنی ساخت مخازن ،کار به چه
شکلی پیش خواهد رفت؟
ساخت مخازن فلزی دارای استاندارد خاصی
است که در کل دنیا با همین مهندسی ،مخازن
ساخته میشود و فناوری برتر به شمار نمیرود؛
اما سطح کار ،حجیم و بزرگ است .این مخازن
از سوی مهندسان ایرانی ساخته شده و قابلیت
صادرات دارد.
سوال من هم درست همین است .پترو امید
آسیا آمادگی ساخت مخازن در سایر کشورهای
نفتخیز دنیا را دارد؟
شرکتی که  10میلیون تن مخازن ساخته و

افزایش خوابگاههای کارگری

افزایش ظرفیت بچینگ

دوره ی بهره برداری ۱۵ :سال

برآورد سرمایه گذاری طرح:
 ۱۳۶میلیون یورو

درصد پیشرفت کل طرح ۳۵ :درصد
تا یک هفته آتی به  240مترمکعب در ساعت

افزایش تعداد نیروها

افزایش تعداد جوشکار

تجربه نگهداری آن را به خوبی به ثبت رسانده،
این دانش را میتواند در سایر کشورها نیز به
کار گیرد .فعال البته کشور به ساخت این مخازن
نیاز دارد و بهتر است تمرکز بر روی بازار داخلی باشد؛
چراکه صرفا در جاسک ،پروژه فعلی یک پروژه 50
میلیون بشکهای است که فاز اول آن ده میلیون
بشکه طراحی شده اما اگر از سوی سایر کشورها
پیشنهادی وجود داشته باشد ،میتواند بررسی شود؛
چراکه توانایی ساخت آن در داخل وجود دارد.
تعهدات ما برای این پروژه سه ساله است
و تا پایان سال آینده این مخازن بر اساس
قرارداد تحویل خواهد شد ،اما با تالشی که
در حال انجام بوده و هماهنگی که بین ارکان
پروژه در وزارت نفت وجود دارد ،تالش داریم
مخازن دو میلیون بشکهای را تا پایان خرداد
 1400آماده کنیم؛ البته موضوع احداث مخازن
یک بحث است ولی تأمین مواد اولیه آن هم
مهم است به این معنا که باید  75درصد کل
پروژه اجرا شده باشد تا  4مخزن به ثمر برسد.

تعداد افراد شب کار

60 60 450 20 700
25 180 800 34 950

در پمپ استیشن

در مخازن

شماره دوم بهمن 1399
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هدف پـــــــــــــروژه  :انتقال یک میلیون بشکه
نفت خام صادراتی در روز

1/000/000

آذرماه

صرفه جویی در هزینه های انتقال و کاهش ریسک
انتقال نفت از منطقه استراتژیک تنگه هرمز

پیشرفت پروژه احداث

مخازن ذخیرهسازی نفت خام
در بندر جاسک

1397/08/13
شروع پیمان بین شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و پترو امید آسیا

تعداد 20 :مخزن
ظرفیت 500 :هزار بشکه
مساحت زمین 130 :هکتار
زمان پیمان 36 :ماه

مبلغ ناخالص پیمان606/000/000:

احداث خط لوله  42اینچ نفت خام از تلمبهخانه
گوره به پایانه جاسک به طول تقریبی  1000کیلومتر
احداث  ۵ایستگاه تلمبهخانه بین راهی انتقال نفت
خام 2 ،ایستگاه توپکرانی و  1پایانه
احداث خط انتقال برق به طول  180کیلومتر جهت
تأمین برق تلمبهخانههای مسیر پروژه
احداث پایانه نفتی بین المللی بندر جاسک با مخازن
ذخیره سازی به ظرفیت  10میلیون بشکه
احداث تأسیسات دریایی صادرات نفت خام شامل
 3گوی شناور دریایی

no 02

January 2021
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پیشرفت ( از ابتدای پروژه)

کل پروژه

فاز زودهنگام

نیروگاه

اجرای پروژه

طبق برنامه

طبق برنامه

طبق برنامه

مخزن 6019

واقعی

واقعی

واقعی

مخزن 6020

68/96

68/96

48/50

35/02

100

42/10

9 3 3 3 0 198029
نیروی انسانی مستقیم

55/60
44/71

مخزن6018
28/68

مخزن6017

نیروی انسانی غیرمستقیم

27/49

291359

مخزن 6003
27/62

تعداد کل نیروی انسانی

مخزن6001
27/31

پمپ خانه
21

هزینه انجام شده
از ابتدای پروژه

7/262/000/000/000

هزینه انجام شده
دیماه

336/000/000/000

بر حسب ریال

557

مجموع تجهیزات و ماشین آالت فعال (دستگاه)

بر حسب ریال

تجهیزات مورد استفاده 330
ماشین آالت سنگین 138
ماشین آالت سبک 72
ماشین آالت نیمه سبک 17

ساب استیشن
4

نیروگاه تابان هور
42/10

شماره دوم بهمن 1399
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پروژههای افتتاح شده سال 1398
 460میلیون یورو

25

پروژه

 2300میلیون ناموت

پروژه انتقال آب خليج فارس
 651میلیون یورو

 5300اشتغالزایی

كارخانه ذوب و ريخته گری شركت جهان فوالد سيرجان
به ظرفيت  2/1ميليون تن در سال
كارخانه احياء مستقيم شركت توسعه آهن و فوالد گل گهر
به ظرفيت  2ميليون تن در سال
واحد بخار از فاز اول نيروگاه گل گهر
به ظرفيت  160مگاوات

 466میلیون ناموت
 4684اشتغالزایی

اهم فعالیتها

و پروژههای گل گهر

پروژههای آماده کلنگ زنی

11

پروژه

 651میلیون یورو
 7756میلیون ناموت
 4980اشتغالزایی

پروژه افزایش ظرفیت کارخانههای گندلهسازی شماره  1و 2
پروژه سولفورزدایی از گازهای خروجی کارخانه گندلهسازی شماره 1
اجرای واحد کوبینگ خط  4کنسانتره
احداث کارخانه فروکروم در ارزوئیه
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی دوم به ظرفیت  500مگاوات ساعت
احداث کارخانه بریکت سرد آهن به روش کوره تونلی (فاز  )3راور
احداث اسکله و پایانه مکانیزه ریلی مواد معدنی -بندر شهید رجایی
آغاز عملیات اجرایی معدن شماره 6
تجهیز و استخراج آنومالی حد واسط معدن  1و 3
احداث واحد آب شیرینکن سوم خلیج فارس
فاز سوم سیستم کنترلی کارخانه تغلیظ

پروژههای آماده افتتاح در سال 1399
 167میلیون یورو

10

پروژه

 1428میلیون ناموت
 4970اشتغالزایی

واحد خردایش 2
واحد کوبینگ خطوط 5و6و 7کنسانتره
واحد فرآوری غبار کارخانه تغلیظ به همراه تیکنر مرکزی مجتمع
پایل دوم سنگ آهن شکسته کارخانه تغلیظ و نصب ریکالیمر
کارخانه هماتیت جدید
واحد میکسرهای جدید کارخانه گندله سازی شماره 1
خط لوله  15کیلومتری انتقال آب
زیرسازی شبکه ریلی منطقه
کارخانه گندله سازی شماره 1
احداث كارخانه تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی و بریکت سرد آهن

11
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اصول حاکمیت شرکتی

دیمـــــــــــــــــــــــــــــاه

پایان سال مالی
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

هدف از اجرای اصول حــــاکمیت شــرکتی ،کمک به
خطمشیگذاران در ارزیابی و بهبود چارچوب قانونی،
مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت
از اثربخشی ،کارایی ،رشد پایدار و ثبات مالی شرکت است.
بر اساس ماده  5دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابالغی از
طرف سازمان بورس و اوراق بهادار ،هیأت مدیره مسئول
تدوین و پیادهسازی اخالق سازمانی در شرکت میباشند
و باید از ساز و کارهای اجرایی و الزام اجرایی شدن اخالق
سازمانی اطمینان حاصل نمایند .اخالق سازمانی شامل
التزام به صداقت ،درستکاری و پایبندی به ارزشهای
اخالقی سازمانی میباشد.

جناب آقای محمّ د اسدی
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ،انتصاب شایسته جنابعالی
را به عنوان معاون اداری و مالی تبریک عرض مینماید.

جناب آقای اسمعیل ملکی
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید ،انتصاب شایسته جنابعالی
را به عنوان مدیر مالی تبریک عرض مینماید.

ایران ،سرای امید

نگاهی به مهمترین رویدادهای بهمن ماه
 1زادروز فردوسی
 6حماسه مردم آمل
 7روز جهانی گمرک
 8سالروز وفات حضرت ام البنین سالم اهلل علیها
روز تکریم مادران و همسران شهدا
 12بازگشت امام خمینی (ره) به ایران
و آغاز دهه فجر انقالب اسالمی
 14روز فناوری فضایی
 15والدت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل علیها و روز مادر
 19روز نیروی هوایی
 22پیروزی انقالب اسالمی
 25والدت امام محمد باقر علیه السالم
 27شهادت امام علی النقی الهادی علیه السالم
 29روز اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی

