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ارزش  نظر  از  شرکت  رتبه  ارتقای 

 98 سال  در   17 جایــــگاه  از  بازار 

بورس  در   99 در سال   5 جایگاه  به 



 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 تماس: ۰۲۱-۲۶۲۰۳۰۱۱ ، ۰۲۱-۲۶۲۰۷۰۶۶
نمابر: ۰۲۱-۲۶۲۰۹۵۸۶

info@omidinvestment.ir :پست الکترونیکی

با  بتوانند  کشور  اندیشمندان  و  اقتصادی  فعاالن  و  ایران  ملت  اگر 
تکیه بر توان داخلی، تحریم ها را بی اثر کنند؛ عامل تحریم کننده نیز از 
ادامه ی تحریم ها دست برخواهد داشت، زیرا متضرر خواهد شد. اگر 
طرف مقابل از سیاست تحریم دست برداشت، ما نباید سیاست تکیه 
بر توان داخلی را تغییر دهیم. برخی منتظرند تا اگر راه آن طرف باز 
شود، جهت گیری اقتصادی کشور را به سمت نگاه به خارج ببرند در 
حالیکه چنین نگاهی، غلط است. سیاست های تکیه بر توان داخلی 
باید آن چنان محکم و استوار باشند که اگر تحریم ها هم برداشته شد، 

به این سیاست ها آسیبی وارد نشود.
دیدار جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعاالن اقتصادی

 با رهبر معظم انقالب - آبان 1398

خداوند در قرآن کریم می فرماید: }»و أن لیس لإلنسان 

أال ما سعی«»و أّن سعیه سوف یری«»ثّم یجزاه الجزاء 

األوفی«{ )نجم41/ 39(. درست است که این آیات ناظر 

به سعی و تالش برای آخرت و مشاهدۀ پاداش آن 

در سرای دیگر است، ولی حاوی مالک و معیار اصیلی 

است که دنیا را نیز در بر می گیرد. به این معنی که افراد 

با ایمان نباید در انتظار دیگران بنشینند که برایشان کار 

کنند و مشکالت جامعه شان را حل نمایند، بلکه باید 

و  به سعی، تالش  و  بزنند  کمر  به  دامن همت  خود 

کوشش برخیزند.

)مکارم شیرازی، 1372 ش، 22، 553 -552(

سخن بزرگان...

در شماره چهارم می خوانیم:
گام های پرامید پتروامید آسیا

جهش تولید سیمان هرمزگان، زیر سایه ی تحریم ها

مدیریت انرژی امید تابان هور  پیشرو در صنعت برق

در مجامع شرکت های زیرمجموعه گروه امید چه گذشت؟
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گام های پرامید
 محمدعلی عبداله زاده 
 مدیرعامل شرکت پتروامید آسیا

خام  نفت  انتقال  لوله  خط  احداث  استراتژيك  طرح 
با هدف  آن،  به  مربوط  تأسيسات  و  جاسك   – گوره 
انتقال يك ميليون بشكه نفت خام صادراتی در روز، از 
تلمبه خانه گوره به جاسك از یک سو و تحقق صرفه جويی 
در هزينه های انتقال و كاهش ريسك انتقال نفت از منطقه 

استراتژيك تنگه هرمز از سوی دیگر، برنامه ريزی شده است. 
قرارداد پروژه حاضر در تاریخ 97/8/13 با مشارکت شرکت پتروامید آسیا و 
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید )به عنوان سرمایه گذار( و شرکت 
مهندسی و توسعه نفت )به عنوان سرمایه پذیر( منعقد گردید؛ به نحوی 
که این قرارداد به صورت BOT با مدت اجاره 180 ماه و با هدف احداث 20 
مخزن هر کدام با گنجایش 500 هزار بشکه و در مجموع 10 میلیون بشکه، 

در زمینی به مساحت 130 هکتار در مدت 36 ماه بسته شد. 
 EPCC پیمانکار  و  بوده  یورو  میلیون   606 با  برابر  پیمان  ناخالص  مبلغ 
پروژه، مشارکت شرکت های کیسون – راژان پترو فرآیند بوده و سرمایه گذار 
احداث نیروگاه تأمین برق پروژه نیز، شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور 
به صورت قرارداد BOT بوده که تاکنون درصد پیشرفت کلی پروژه بالغ بر 

41.5 درصد و پیشرفت فاز زود هنگام نیز برابر با 54.12 درصد است.

پروژه احداث مخازن 10 میلیون بشکه ای 
جاسک به کجا رسید؟

پروژه ذخیره سازی نفت خام مخازن جاسک در آغاز

مخازن ذخیره سازی نفت خام گناوه

پروژه ذخیره سازی نفت خام مخازن جاسک در  اسفند 99

پروژه ذخیره سازی نفت خام مخازن گناوه بعد از احداثپروژه ذخیره سازی نفت خام مخازن گناوه قبل از احداث

استراتژیک ترین طرح انــــرژی تاریخ ایران در 
ماه های آینده افتتاح خواهد شد. 

خط نفت لوله از گوره به جاسک، از بوشهر تا 
هرمزگان. این خط لوله 1000 کیلومتر است و تمام 
کارهای آن به دست ایرانی ها صورت گرفته است.

از تمام تلمبه خانه ها، از تمام لوله ها و از همه 
طراحی ها.

بازدید مدیر عامل 
شرکت گروه مدیریت 

سرمایه گذاری امید
 از پروژه جاسک

 )اسفند99(
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حمل بیش از 65/000 متر مربع 

متریال حفاظت کاتدیک به 

سایت، 10/000 تن سیمان، 

5/000 تن آرماتور

 50 تن الکترود

حمل بیش از 800 عدد فلنج 

به سایت

حمل تمامی اتصاالت 

)Fittings( به سایت

بهره برداری

 از نیروگاه تأمین برق

تکمیل ساخت و بهره برداری

 از مخازن 6019 و 6020

بهره برداری از پمپ خانه 

و ساب استیشن

تکمیل ساخت 

18 مخزن دیگر

اقدامات پیش بینی شده

 در سال 1400

حمل بیش از 10/000 تن ورق 

به سایت

پیشرفت حدود 80 درصدی 

عملیات مکانیکال مخازن

 6019 و 6020

اتمام فونداسیون و عملیات 

سیویل مخازن، پمپ خانه
 و ساب استیشن

دستیابی به پیشرفتی 

برابر با 40 درصد 

اقدامات انجام شده
 سال 1399 
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تحقق بیش از       درصد از EPS بودجه شده 
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

 افزایش صادرات 

مجامع برگزار شده شرکت های زیرمجموعه
 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

)اول بهمن ماه تا نیمه اسفندماه(

 راه اندازی و 
بهره برداری از 

طرح های
 توسعه ای

حفظ منافع 
سهامداران 

افزایش تولید خرد 
با هدف رشد 

اشتغال و 
سودآوری

 استفاده حداکثری 
از ظرفیت های 
مشترک موجود 
در هلدینگ امید

بهره مندی
 از توان 

تولید داخل

در مجامع شرکت های زیرمجموعه گروه امید
چه گذشت؟

غزاله تیما 
سرپرست مدیریت امور مجامع و بودجه

برگزاری و اداره مجامع شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 
امید توسط واحد امور مجامع انجام می پذیرد. با توجه 

به سال مالی شرکت های زیرمجموعه که عمدتًا سی ام آذرماه 
سال شمسی است، زمان بندی تشکیل مجامع به  گونه ای صورت 

در  زیرمجموعه،  شرکت های  سالیانه  عادی  عمومی  مجامع  تمامی  که  می گیرد 
نیمه  تا  بهمن ماه  ابتدای  از  اساس،  این  بر  گردد.  برگزار  اسفند  و  بهمن  ماه های 
اسفندماه سال جاری، در مجموع 25 مجمع عمومی )معادل 80 درصد از مجامع 

جهش تولید، زیر سایه ی تحریم ها
 مهدی باشتی
مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان

با  و  شد  ثبت   ۱۳۶۱ سال  در  هرمزگان  سیمان  شرکت 
و   ۱۳۷۶ سال های  در  تنی   3000 خط   ۲ از  بهره برداری 
انواع  تن  میلیون   1/ 8 ساالنه  اسمی  ظرفیت  و   ۱۳۷۸
سیمان و کلینکر منطبق با استانداردهای جهانی در سال 
۱۳۷۶ در شهرستان خمیر، واقع در ۸۰ کیلومتری جنوب غربی 
بندر عباس در حال فعالیت است و با تکیه بر توانمندی و خالقیت کارکنان با 
مسئولیت و روزآمد کردن مستمر فن آوری، تولید محصول با کیفیت، ارتقای 
افزایش  هدف  با  محلی،  جوامع  تعالی  و  رشد  در  همت  کارکنان،  سالمت 
الناس جامعه  را حق  از محیط زیست  فرآیندها، حفاظت  کلیه  در  بهره وری 
و نسل های آینده دانسته و با درک نقش بی بدیل خود در پشتوانه توسعه 
و آبادانی جنوب کشور، با استفاده از مزیت های موجود در منطقه، درصدد 
است خود را به عنوان بزرگترین تولیدکننده سیمان جنوب کشور معرفی نماید.

شرکت سیمان هرمزگان در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی، همواره 
در زمره شرکت های پیش قدم در استان هرمزگان بوده و ایفای مسئولیت های 
در  و  دانسته  خود  ذمه  بر  زیست  محیط  و  جامعه  مسلم  دین  را  اجتماعی 
ابعاد  اجتماعی محوله در  به مسئولیت های  اخیر در عین عمل  طی سالیان 
و  ذینفعان  تمام  منافع  نمودن  برآورده  را جهت  تالش خود  تمام  گوناگون، 
باالخص سهامداران محترم شرکت بکار برده است؛ به نحوی که طی 4 سال 
متوالی عالوه بر کسب نشان برتر در عرصه مسئولیت اجتماعی و نیز تندیس 
سراسری  اجالس  سومین  در  ماندگار  نشان  و  اجتماعی  پذیری  مسئولیت 
مبلغ  از  خود  عملیاتی  سود  افزایش  به  موفق  اجتماعی،  پذیری  مسئولیت 
181 میلیارد ریال به 1.661 میلیارد ریال شده و سود خالص هر سهم خود را با 
وجود ثبت افزایش سرمایه 100 درصدی در سال 1398، طی 4 سال متوالی 
از مبلغ 435 ریال به مبلغ 1.635 ریال رسانده است و طی 10 ماهه ابتدایی 
سال مالی منتهی به 30آبان 1399، در راستای اجرای سیاست های کالن دولت 
موفق  کشور،  ارزی  نیازهای  تأمین  و  غیرنفتی  افزایش صادرات  راستای  در  و 
و  است  شده  خود  صادرات  ارزش  درصدی  و430  وزن  درصدی   250 رشد  به 
استان  در سطح  کمبود سیمان  به  توجه  با  زمستان  و  پاییز  با شروع فصل 
هرمزگان )بدلیل شروع فصل ساخت و ساز در این استان و نیز توقف تولید 
برخی شرکت های سیمانی بدلیل قطعی گاز(، این شرکت جهت تعادل بخشی 
به بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت این محصول اقدام به کاهش 
صادرات و افزایش فروش و توزیع داخلی سیمان در سطح استان نمود به 
نحوی که طی 4 ماهه منتهی به 30 دی ماه 1399 میزان 630،427 تن سیمان 
فله و پاکتی در بین شهرستان های استان هرمزگان توزیع گردید که این میزان 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 16 درصد و نسبت بودجه مصوب شرکت، 

26 درصد رشد داشته است. 

ارزش صادرات430

سود عملیاتی )میلیارد ریال(1661

سود خالص )ریال(1635

وزن صادرات250
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شرکت های زیرمجموعه( برگزار شده که از این تعداد، 24 مجمع به صورت عادی 
سالیانه بوده؛ ضمن اینکه تعداد 20 جلسه مجمع عمومی طی 19 روز کاری بهمن 

ماه تشکیل گردیده است. 
از  تاکنون بیش از 66 درصد  بر اساس آنچه که در مجامع فوق مصوب گردیده، 
است.  یافته  تحقق  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  شرکت  شده  بودجه   EPS
در  عنوان سهامدار عمده  به  امید  مدیریت سرمایه گذاری  گروه  همچنین شرکت 
مجامع، ضمن تأکید بر شفافیت، راه اندازی و بهره برداری از طرح های توسعه ای، 
بهره مندی از توان تولید داخل، افزایش صادرات و استفاده از ظرفیت های موجود 
در هلدینگ امید، نه تنها به دنبال حفظ منافع سهامداران خرد بوده، بلکه به نوبه 
خود به دنبال تقویت پایه های اقتصادی و تولیدی کشور در چشم اندازی بلندمدت 

هم هست.
شرکت های  مدیره   هیأت  اعضای  و  عامل  مدیران  بی وقفه  تالش  میان  این  در 
همکاری  و  مجامع  امور  واحد  شده  ابالغ  زمانبندی  رعایت  جهت  زیرمجموعه 
معاونین محترم امور مالی و سرمایه گذاری و نیز مدیران مالی، اداری، حقوقی و 

حسابرسی داخلی شایسته تقدیر است.

شرکت تامین سرمایه امین 
 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

7000      11000 

شرکت ساگار و قطعات نسوز
 افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بخشی از دارایی های ثابت 

میلیون ریال
78010900156021800 

شرکت  مدیریت انرژی امید تابان هور
 افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها

میلیون ریال
 4000000  66176283 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
 افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی

میلیارد ریال
45000     95000 

میلیارد ریال

شرکت سرمایه گذاری سپه
 افزایش سرمایه از محل انباشته و مطالبات حال شده و آورده نقدی

میلیارد ریال
6691          12000 

شرکت مخازن گاز طبیعی آسیاناما
 افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران

میلیارد ریال
10002500 

شرکت  سرمایه گذاری ساختمانی سپه
 افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده

میلیارد ریال
4000        6000 

مصوبات مجامع

تابان هور  پیشرو در صنعت برق
 حسنعلی تقی زاده لنده

مدیر عامل و عضو هیات مدیره تابان هور

پایدار  توسعه  منظور  به  برق  انرژی  از  استفاده 
در همه  زندگی  كیفیت  بهبود  نیز  و  كشوری  هر 
كه  گونه ای  به  است؛  ضروری  امری  كشورها، 

به  انرژی(  مصادیق  از  یكی  )به عنوان  برق  امروزه 
گسترده ای  طیف  كه  شده  مبدل  حیاتی  درون داد   یك 

از فعالیت های مربوط به تولید، انتقال و مصرف را پشتیبانی می كند؛ 
و  اجتماعی  اقتصادی،  رشد  در  انرژی  این  نقش  و  اه  جایگ بنابراین 
کالن  برنامه های  در  برق  صنعت  تا  گردیده  باعث  جامعه  فرهنگی 

توسعه ای کشورهای جهان از اهمیت فوق العاده ای برخوردار گردد. 
مدیریت،  جهت  هور،  تابان  امید  انرژی  مدیریت  شرکت  منظور  بدین 
معامالت،  انجام  صنعتی،  طرح های  کلیه  در  مشارکت  و  سرمایه گذاری 
برق تأسیس گردید.  انرژی  زمینه  اقتصادی و مالی در  و  مطالعات فنی 
بر توانمندی ها و مدیریت نوین،  با تکیه  در واقع، این شرکت توانست 
از مدیران و کارشناسان برجسته و همچنین سرمایه گذاری در  استفاده 
شرکت تدبیرسازان سرآمد )مالک نیروگاه ارومیه(، شرکت توسعه مسیر 
برق گیالن )مالک نیروگاه گیالن(، شرکت تولید نیروی برق سبز منجیل 
)مالک  هریس  نیروگاهی  مولد  شرکت  منجیل(،  بادی  ه  نیروگا )مالک 
نیروگاه هریس(، شرکت نیروگاهی سامان سمنان )مالک نیروگاه سمنان(، 
جایگاه  انزلی(  آزاد  منطقه  نیروگاه  )مالک  کاسپین  ق  بر مولد  شرکت 
از  آورد.  بدست  کشور  در  برق  انرژی  تولیدکنندگان  میان  ر  د را  ویژه ای 
دیگر اقدامات این شرکت، اقدام به ساخت نیروگاه 14 مگاواتی جاسک 
جهت تهیه برق مورد نیاز مخازن ذخیره نفت خام در شهرستان جاسک 
است که به زودی به بهره برداری خواهد رسید. همچنین ساخت نیروگاه 
500 مگاواتی مشهد نیز در دستور کار قرار دارد. عالوه بر موارد فوق الذکر 
این شرکت توانست در تاریخ 1395/03/19 ده درصد از سهام خود را در 
فرابورس ایران عرضه نماید و عالوه بر صنعت برق جایگاه ویژه ای نیز در 

میان شرکت های فرابورسی بدست آورد.
آینده ای  در  خود،  توانمندی های  به  توجه  با  دارد  نظر  در  شرکت  این   
نزدیک با شروع پروژه های ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی به صورت 
قراردادهای BOT، سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدید پذیر، از جمله 
بادی و زمین گرمایی و همچنین سرمایه گذاری در رمز ارزها جایگاه خود را 

در صنعت ایران به صورت چشمگیری ارتقا دهد.

 جایگاه ویژه در میان تولیدکنندگان انرژی برق

 ساخت نیروگاه 14 مگاواتی جاسک

 عرضه 10 درصد از سهام در فرابورس ایران

 شروع پروژه های ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی

 سرمایه گذاری در تولید انرژی های تجدید پذیر
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کویرتایر در مسیر تعالی
 سیدمحمدحسین زینلی 
مدیرعامل شرکت کویرتایر

شرکت کویرتایر که ۱۹ درصد تولید تایرسواری کشور 
 40.4 رشد  با  تولید  جهش  سال  در  دارد،  به عهده  را 
درصدی، بیشترین جهش تولید را در سال ۹۹ در میان 
تمامی تایرسازان کشور تجربه کرده است؛ به نحوی که 
در این سال، با سود خالص 2116 میلیارد و 688 میلیون ریال 
به سال  برابری در سود خالص نسبت  افزایش ۹  رکورد  با  توانسته است 
قبل، باالترین حاشیه سود ناخالص در میان تمامی رقبای ایرانی را به خود 
اوج  سال  را   99 سال  می توان  که  است  دلیل  همین  به  دهد.  اختصاص 
ثمردهی برنامه ریزی ها در شرکت کویرتایر دانست؛ به نحوی که »انتخاب 
به عنوان واحد نمونه کارگری در سطح ملی در حضور مقام معظم رهبری به 
صورت ویدئو کنفرانسی و چهار وزیر کابینه«، »دریافت لوح تقدیر از سوی 
رئیس جمهور به عنوان واحد نمونه ملی، »کسب لوح زرین و گواهینامه 
ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان در سطح ملی«، » کسب واحد نمونه 
استاندارد در سطح ملی« و » کسب لوح واحد صنعت سبز کشور«، »کسب 
دو افتخار محصول برتر ایرانی برای طراحی و عرضه تایرهای رینگ ۱۹ و 
صنعتی  دانشگاه  سوی  از  تایر  اینترنتی  فروش  برای  ایرانی  برتر  خدمت 
نوآوری  در جشنواره  ریاست جمهوری  فناوری  و  علمی  معاونت  و  شریف 
محصول برتر ایرانی برای سومین سال پیاپی« و »حرکت در مسیر تعالی 
و ارتقاء در کسب تقدیرنامه دو ستاره در سال ۹۸ به تقدیرنامه ۳ ستاره 
در سال ۹۹ از سوی جایزه ملی تعالی سازمانی« افتخاراتی است که باعث 
گردیده تا سال 99 به عنوان اوج ثمردهی برنامه یزی ها در شرکت کویرتایر، 

نامگذاری گردد.
با  راستا  هم  کویرتایر  شرکت  استراتژی های  مهمترین  از  میان،  این  در 
سیاست های شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید توجه به توان داخل، 
داخلی سازی و طرح های توسعه ای است؛ به طوری که در سال ۹۹ شرکت 
کویرتایر موفق گردید پروانه بهره برداری خود را از 26 هزار و 639 تن در سال 
به 31 هزار و 225 تن افزایش دهد و در حوزه توجه به توان داخل، با طراحی 
 SUV و ساخت ۳۱ طرح و سایز مختلف، دانش فنی ساخت انواع تایرهای
و CUV را بومی کرده تا در حوزه تکنولوژی ساخت تایر، با صرفه جویی بیش 
اینکه  از 3 میلیون و 100 هزار دالری، حرفی برای گفتن داشته باشد؛ ضمن 
ساخت  با   ۹۹ سال  از  قبل  تا  نیز،  ماشین سازی  و  داخلی سازی  خصوص  در 
انواع ماشین آالت اعم از پرس های پخت تایر، ماشین استیالستیک، دستگاه 
فیلرزنی دوسره و برخی دیگر از انواع ماشین آالت، تالش کرده تا بالغ بر ۹۱ 

میلیارد و ۶۱۰ میلیون ناموت صرفه جویی ایجاد نماید.

 ارزش پورتفوی بورسی )1399/11/01(

142 831
میلیارد ناموت

تغییرات

1 033
میلیارد ناموت

 ارزش پورتفوی بورسی )1399/11/30(

143 865
میلیارد ناموت

سود نماد »وامید« از معامالت خود در بهمن ماه 1399

افزایش ارزش پرتفوی شرکت امید در بهمن ماه 1399

میلیارد ناموت

میلیارد ناموت
سود خالص )میلیون ریال( 2.116.688

89.119 صرفه جویی ارزی سال 99 )میلیارد ناموت(

سهم تولید تایرسواری کشور

 رشد تولید

)بیشترین جهش تولید در میان تمامی تایرسازان کشور در سال ۹۹(

وضعیت پورتفوی
 شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
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افزایش 3 برابری برنامه تولید در 1400 کارنامه سودآوری »وامید«

 کیومرث مبلغ ناصری 
مدیرعامل شرکت آسیاناما

کشور پهناور جمهوری اسالمی ایران با منابع عظيم گاز 
طبیعی، بزرگترین ناوگان حمل و نقل CNG دنیا را دارا 
است.حفظ سرمایه های ملی و صیانت از محیط زیست 

از این پتانسیل های  با استفاده بهینه و برنامه ریزی شده 
نسل های  برای  آسیاناما  رسالت  اقتصادی،  ارزش  با  و  عظیم 

آتی است که این هدف، با همت و سرمایه گذاری مستقیم بانک سپه در تجهیز 
و  انواع مخازن تحت فشار  تولید  کارخانه  بزرگترین و مدرن ترین  راه اندازی  و 
شرکت  در  کشور،  روزآمد  و  پیشرفته  صنایع  درخشان  نگین  عنوان  به   CNG

تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیاناما )سهامی عام( تبلور یافته است.
از  بهره گیری  عرصه  در  خود  بزرگ  رسالت  اساس  بر  آسیاناما  میان  این  در 
توانمندی تولید داخلی و به منظور تکمیل سبد محصوالت خود به جهت حصول 
سال  در  مختلفی  پروژه های  پیاده سازی  به  اقدام  کشور،  در  ارزی  صرفه جویی 
نام  تولید  جهش  نام  به  رهبری)مدظله العالی(  معظم  مقام  سوی  از  که   ۱۳۹۹
گرفته بود، نموده و تولید هشت محصول جدید در حوزه مخازن CNG را به 
ثمر رسانده که طراحی و ساخت این مخازن، به صورت کامل از سوی مهندسان 
انواع  برای   CNG انجام گرفته و باعث خودکفایی در تنوع محصوالت  داخلی 

خودروهای گازسوز داخل کشور شده است. 
مورد  آسیاناما  شرکت  سوی  از  داخلی سازی،  حوزه  در  که  دیگری  مهم  پروژه 
پیگیری و اجرا قرار گرفته، ساخت اسکیدهای ساده و آپشنال با مخازن صنعتی 
و  شده  حاصل  کشور  در  بار  اولین  برای  که  است  داخلی  ورق  از  ساخته شده 
مختلف  در سطوح  اسکیدها  این  از  استفاده  برای  مناسب  بستر  ایجاد  باعث 
صنعتی کشور جهت ذخیره سازی و حمل و نقل انواع گازهای صنعتی و مخازن 
اکسیژن پزشکی شده است. از دیگر پروژه های با اهمیت شرکت آسیاناما، ایجاد 
بستر مناسب برای افزایش ظرفیت تولید محصوالت کنونی شرکت بوده که در 
از ظرفیت مهندسان و کارشناسان فنی نسبت به اجرای  با استفاده  راستا،  این 
پروژه های افزایش ظرفیت اقدام و در جهت کاهش وابستگی به واردات قطعات 
یدکی و ابزارآالت نیز با تشکیل ۱۳ کارگروه تخصصی در حوزه های مختلف فنی 
و مهندسی اقدام گردیده که منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده است. 
به  اقدام  و ظرفیت، شرکت  توان  از حداکثر  استفاده  راستای  در  نهایت،  در  و 
تعریف برخی پروژه های جدید در سال ۹۹ نموده که با عنایت به حمایت های 
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، ثمره آنها در سال ۱4۰۰ متوجه کشور 
 شده و افزایش صرفه جویی ارزی بیشتر در سال آتی خواهد بود. ضمن اینکه 

پیش بینی می شود آسیانا افزایش ۳ برابری تولید را در سال ۱4۰۰ تجربه کند.

میلیارد ناموت

512.900شاخص کل )1399/01/05(

10.918

130.39 افزایش شاخص کل)درصد(

240.72 افزایش نماد وامید)درصد(

1.181.659شاخص کل )1399/12/11(

قیمت هر سهم نماد وامید )1399/12/11(

قیمت هر سهم نماد وامید )1399/01/05(

36.700

منابع تأمین سرمایه:
 مطالبات حال شده سهامداران 

 آورده های نقدی
 سایر اندوخته ها

مصارف سرمایه:
 جبران مخارج سرمایه گذاری

سرمایه 

3.000

افزایش سرمایه 

6.698

223
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سرمایه پیش بینی شده شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در سال 99 

افزایش سرمایه »وامید«

با مجوز سازمان بورس

سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 
)کگل( در پورتفوی بورسی شرکت گروه 

مدیریت سرمایه گذاری امید

سهم شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
)کچاد( در پورتفوی بورسی شرکت 
گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سهم  سایر شرکت ها
در پورتفوی بورسی شرکت گروه 

مدیریت سرمایه گذاری امید

363034

CNG بزرگترین و مدرن ترین کارخانه تولید انواع مخازن تحت فشار و

نگین درخشان صنایع پیشرفته و روزآمد کشور

طراحی و ساخت مخازن توسط مهندسان داخلی

خودکفایی در تنوع محصوالت CNG برای انواع خودروهای گازسوز

ساخت اسکیدهای ساده و آپشنال با مخازن صنعتی ساخته شده از ورق داخلی

تشکیل 13 کارگروه تخصصی در حوزه های مختلف فنی و مهندسی 

به منظور داخلی سازی قطعات و تجهیزات

ریال

ریال

واحد

واحد
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اجرای پروژه های جدید ساختمانی 
 سعید محمدحسینی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه به عنوان یکی 
برنـــد ساختمانی  بزرگترین شرکت های صاحب  از 
فعال در کشور، در زمینه سرمایه گــــذاری و ساخت، 
مشارکت، نوسازی، بازاریــــابی فروش و نیز مدیریت 
راه اندازی و بهره برداری مجتمع های تجــــــــاری، اداری 
و مسکونی کشور را با اندوخته تجربی و تخصصـــی در ذیل اهداف و 

مأموریت های خود دارد. 
روز  تغییرات  با  متناسب  نگاهی  با  این مجموعه معظم  میان،  این  در 
نیروهای  و  تجربه ی مدیران  به پشتوانه  و  ایران  در صنعت ساختمان 
متخصص، دانش علمی و عمـــــلی آنها و دارا بودن زیــــرساخت های 
و  اعتبار  ارتقای  هدف  با  نهایت  در  و  الزم  سخت افزاری  و  نرم افزاری 
شهرت سهامدار خود، افق های جدیدی از کسب و کار را در عرصه داخلی 

و خارجی ترسیم نموده است.
با همین رویکرد و نظر به اهمیت بخش ساختمان، شرکت سرمایه گذاری 
افزایش  مراحل  طی  با  تا  نمود  تالش   1399 سال  در  سپه  ساختمانی 
سرمایه خود، زمینه ساز تأمین مالی برای اجرای پروژه های طراحی شده 
در این بخش گردد و بر همین اساس، این شرکت هم اکنون در حال 
اخذ جواز برای شروع پروژه های جدیدی در ارومیه، مالرد و کرمان برای 

زمین ها و امالک متعلق به خود است. 
 در عین حال، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه در سال ۹۹ روند رو

به رشدی را پشت سر گذاشته و عملیات اجرایی پروژه های در دست 
پروژه برج  اقدام خود را سرعت بیشتری بخشیده است؛ به نحوی که 
ابریشم الهیجان و پروژه ۲۲ طبقه تجاری- اقامتی امام رضا)ع( مراحل 
پایانی خود را طی می کند و در برج ابریشم الهیجان، واحدهای مسکونی 

آماده فروش هستند.
در نهایت با توجه به سیاست گذاری های صورت گرفته از سوی مدیرعامل 
این  مأموریت  و  امید، چشم انداز  مدیریت سرمایه گذاری  گروه  شرکت 
شرکت، شروع عملیات اجرایی ساختمانی پروژه های جدید در ارومیه، 
مالرد، قشم و کرمان در زمین و امالک خود شرکت یا گروه امید است و 
همچنین کمک به اجرا و مدیریت پیمان، مشاوره و نظارت بر پروژه های 
ساختمانی شرکت های زیرمجموعه گروه امید را از اهداف سال ۱4۰۰ قرار 

داده است.

پروژه های در حال اتمام
برج ابریشم الهیجان - پروژه ۲۲ طبقه تجاری- اقامتی امام رضا)ع( 

آماده فروش
واحدهای برج ابریشم الهیجان

اهداف سال ۱4۰۰
 شروع عملیات اجرایی پروژه ها در ارومیه، مالرد، قشم و کرمان در زمین 

و امالک شرکت یا گروه امید

 کمک به اجرا و مدیریت پیمان، مشاوره و نظارت بر پروژه های ساختمانی 
شرکت های زیرمجموعه گروه امید

گام های رو به جلو
 صدراله دولت

مدیرعامل شرکت زرین پرشیا امید

شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید، یکی 
از بازوان توانمند شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 

نیاز  تأمین  و  خدمات رسانی  منظور  به  که  است  امید 
این هلدینگ بزرگ معدنی و شرکت های زیرمجموعه آن 

در فضای اقتصادی کشور، ایجاد شده و برنامه ریزی های کالن 
اقتصادی خود را با رویکرد جدید در عرصه بین المللی و حمایت از تولیدات 
ایرانی سازماندهی کرده است. در این میان، از آنجا که فعالیت تجاری این 
شرکت در سال های 97، 98 و 99 به کمترین میزان ممکن رسیده و در عین 
حال، سقف وارداتی نیز محدود به 500 هزار دالر به دلیل مصوبات وزارت 
صنعت بوده است، تجارت بیش از آن مقدور نبود. به همین منظور پس 
از رایزنی های صورت گرفته با مسئولین در دو حوزه وزارت صمت و اتاق 
بازرگانی، سقف واردات این شرکت به چندین برابر افزایش یافته و عمالً 

تجارت شرکت از بن بست خارج شده است. 
در این میان یکی از مهمتـــــرین اقدامات صورت گرفته از سوی  شرکت 
نیاز  تأمین  منظور  به  کائوچو  ثبت سفارش  عملیات  انجام  زرین پرشیا، 
شرکت های تابعه است که بر این اساس، بعد از تصویب واردات کائوچو 
در هیات مدیره شرکت، مقدمات واردات 5000 تن کائوچو آغاز شده و در 
گام اول به میزان 600 تن کائوچو ثبت سفارش گردیده و طبق هماهنگی 
به عمل آمده مقرر شد قبل از پایان سال جاری اولین محموله 200 تنی در 

بندرعباس تحویل شود.
لوله  با مذاکرات صورت گرفته در خصوص تأمین  از سوی دیگر، مطابق 
مورد نیاز طرح بزرگ انتقال نفت جاسک، مقرر شد عملیات انتخاب شرکت 
واردکننده طبق مصوبات و آئین نامه مصوب شرکت انجام شود که مراحل 
لوله  خرید  اینکه  ضمن  است.  اقدام  دردست  شرکت  آن  با  قرارداد  عقد 
 داخلی، جهت سرعت بخشیــــــدن به فرآیند اجرای طرح هــای شرکت 
پترو  امید حدود 5 کیلومتر لوله از محل منابع داخلی شناسایی و عملیات 
بازرسی آن آغاز و مقرر گردید بعد از اعالم نتیجه و درصورت تأیید توسط 

شرکت بازرسی خرید قطعی صورت پذیرد.
ماشین آالت  واردات  جهت  در  تا  کرده  تالش  پرشیا  زرین  این،  کنار  در 
خطوط تولید الستیک های نسل جدید، تأمین کاغذ مورد نیاز، ماشین آالت 
برداشته  تولید آجرهای نسوز گام  برش کاغذ، واردات ماشین آالت خط 
و به موازات آن، در راستای سیاست های گروه به منظور رشد و توسعه 
صادرات به کشورهای همسایه و سایر کشورهای دنیا، عملیات اجرایی را 
آغاز نماید و در عین حال، در اجرای پروژه های ساختمانی و تأمین اقالم 

مورد نیاز نیز اثرگذاری جدی داشته باشد.

 پشتیبانی از تولیدات ایرانی

 خروج تجارت شرکت از بن بست

 آغاز واردات و ثبت سفارش کائوچو

 تحویل اولین محموله 200 تنی کائوچو در بندرعباس 

 واردات ماشین آالت خطوط تولید الستیک های نسل جدید

 واردات ماشین آالت خطوط تولید تأمین کاغذ مورد نیاز

 واردات ماشین آالت خطوط تولید ماشین آالت برش کاغذ

 واردات ماشین آالت خط تولید آجرهای نسوز



صرفه جویی ارزی 
سالیانه

در سطح شرکت

3.6
میلیون یورو

صرفه جویی ارزی 
سالیانه

در سطح ملی

 2.14
میلیون یورو

جلوگیری
 از خروج ارز 

در سطح شرکت

10
 میلیون یورو

پتانسیل جلوگیری
 از خروج ارز 
در سطح ملی

40
 میلیون یورو

 بزرگترین و موفق ترین شرکت در صنایع معدنی و فوالد کشور

 بومی سازی و ساخت داخل مجموعه ای
 از تجهیزات فناورانه معدنی برای اولین بار در کشور

 کارفرمای کارشناس و متخصص 
در استحصال مشخصات فنی محصول

 انتخاب پیمانکار توانمند

دستاوردهای داخلی سازی
 و صرفه جویی ارزی

گهر زمین



1 آغاز نوروز )تعطیل(

2 عید نوروز )تعطیل( آغاز عملیات فتح المبین

4 عیدنوروز )تعطیل(    3

5  والدت علی اکبر)ع( و روز جوان

9 والدت حضرت قائم)عج( و روز جهانی مستضعفین)تعطیل(

12  روز جمهوری اسالمی ایران)تعطیل( 

13 روز طبیعت )تعطیل(

18 روز سالمتی 

20  روز ملی فناوری هسته ای – روز هنر انقالب اسالمی

21 شهادت امیر سپهبد علی صیاد شیرازی ـ سالروز تأسیس بنیاد 

مسکن انقالب اسالمی

29 روز ارتش جمهوری اسالمی ایران و نیروی زمینی

نگاهی به مهمترین رویدادهای فروردین ماه

»تأمین مالی«
 موضوع دومین کتاب آکادمی مالی امید

اقتصادی،  فعالیت  نوع  هر  از  اصلی  هدف  شک  بدون 
ســودآوری اســت و کسب سود بدون وجود منابع مالی 
امکان پذیر نیست. نحوه تأمین مالی و تهیه بودجه الزم 
برای انجام پروژه های زیربنایی و بهره برداری از محصوالت 
و خدمات حاصل از آن ها در حال حاضر به عنوان یکی از 

مهم ترین چالش های پیش روی شرکت ها است.
تأمین مالی و  با روش های متعدد  بدیهی است آشنایی 
انتخاب مناسب ترین روش تامین مالی در اجرای پروژه ها 
و طرح های توسعه شرکت های گروه به منظور رونق تولید، 

رشد سودآوری و متعاقبًا ایجاد اشتغال و محرومیت زدایی، نقش بسزایی خواهد داشت.  
سوی  از  که  شرکت ها«  مالی  تأمین  روش های  و  مدل ها  با  آشنایی   « آموزشی  کتابچه  در 
آکادمی مالی امید به چاپ رسیده است، مدل ها و روش های مختلف تأمین مالی داخلی و 
خارجی و شرایط و مقررات مربوط به آن معرفی و تشریح شده است؛ لذا به کلیه مدیران و 
اعضای هیأت مدیره محترم شرکت های گروه توصیه می شود کتابچه حاضر را  مورد مطالعه 
قرار داده تا بتوانند بیش از پیش، در پیشبرد اهداف عالیه و دسترسی به استراتژی شرکت 

نقش موثرتری را ایفا نمایند. 
شهرام بابالویان |  مدیر توسعه کسب و کار شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

سرکار خانم دکتر بیانی
به  را  انتصاب شایسته سرکار عالی  امید،  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 

عنوان مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی تبریک عرض می نماید.

سرکار خانم حسنی
به  را  انتصاب شایسته سرکار عالی  امید،  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 

عنوان رییس حسابرسی داخلی تبریک عرض می نماید.

سرکار خانم تیما
به  را  انتصاب شایسته سرکار عالی  امید،  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 

عنوان سرپرست مدیریت امور مجامع و بودجه تبریک عرض می نماید.

سرکار خانم فراشه
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، انتخاب سرکار عالی را به عنوان کارمند 

نمونه در سال 1399 تبریک عرض می نماید.

قدردانی عضو هیأت عامل بانک سپه
 از شرکت گروه امید

عضو هیأت عامل و معاون مالی بانک سپه با ارسال لوح تقدیر، 
کسب رتبه پنجم در بورس و بازار سهام از سوی شرکت گروه 
جاللی  سیدعلی  گفت.  تبریک  را  امید  سرمایه گذاری  مدیریت 
لوح  در  سپه  بانک  مالی  معاون  و  عامل  هیأت  عضو  نظری، 
تقدیر ارسالی خود به مدیرعامل شرکت امید، کسب رتبه پنجم 
در بورس و بازار سهام را بیانگر حسن تدبیر، تالش مستمر و 

دلسوزانه تالشگران شرکت امید دانست. 

)من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق(

گروه  شرکت  پرتالش  مدیران  و  معاونین   / محترم  مدیرعامل 
مدیریت سرمایه گذاری امید

با سالم و دعای خير
بنده افتخار می کنم كه مدیریت ارشد شرکت گروه مدیریت سرمایه 

گذاری امید به طور مستمر در برنامه های خود، همكاران و کارکنان شرکت را به عنوان 
سرمایه های اصلي شركت به  حساب آورده  و با فراهم نمودن رفاه و امنيت شغلی برای 

کارکنان از خواسته های حرفه ای آن ها دفاع و در برابر تالش ها قدردان است.
 بنا نهادن سنت حسنه ارج به تالش مستمر نیروی انسانی  دلسوز  و  کوشـــــا در شرکت امید با 
)) انتخاب کارمند نمونه((، بدون تردید نمایانگر میزان توجه مدیران ارشد به کارکنان و 
کارمندان اين شرکت بوده و این اقدام ارزشمند باعث ایجاد انگیزه، تقویت اعتماد به 
 نفس و اشتیاق به تالش بیشتر در ایفای وظايف محوله را بیش  از پیش خواهد نمود. 
بطورکلی با اعمال صحیح یک نظام ارزشیابی عملکرد بهینه، نه تنها دستیابی به اهداف 
و مأموریت های سازمان با کارایی چشمگیر به ثمر خواهد نشست، بلکه منافع کارکنان 
و جامعه نیز تأمین می شود. برای اخذ بازخورد، ساده ترین راه این است که عملکرد 
کارمندان تحت نظر گرفته شود. چرا که تداوم اجرای این روش قطعًا در بازدهی بیشتر 

کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان مفید فایده خواهد بود.
برخورد همراه با محبت مدیریت محترم عامل با کارکنان، جمالت مهربانانه، لبخندهای 
و  همه جانبه  و  بی دریغ  حمایت های  كارشناسانه،  رهنمودهای  دوستانه،  و  ته دل  از 
همکاری های خالصانه شما را مگر با دعای خیر و همت مضاعف در انجام وظایف خود 

نمی توان پاسخ داد.
ضمن تقدیر و تشکر، از درگاه خداوند تبارک  و تعالی موفقیت روزافزون گروه امید را 
مسألت داشته و آرزوی توفیق در تمامی عرصه های شغلی و زندگی را از درگاه خداوند 

خواستارم.
بهاره فراشه | کارشناس امور مالی


