سرمایهگذاری را تشویق کنید؛ چون سرمایهگذاری
ً
عمدتا باید به وسیلهی بخش خصوصی انجام

ً
صرفا در آنجاهایی که بخش
بگیرد .دولت
خصوصی یا نمیتواند یا رغبتی ندارد یا بازدهی
برای بخشخصوصی ندارد ،میتواند سرمایهگذاری
کند؛ سرمایهگذاری 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

پیام هیئت مدیره
شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به عنوان یک هلدینگ چندرشتهای ،جایگاه ویژهای در اقتصاد
ملی و به خصوص بخش صنایع معدنی دارد .به طوری که سهم این شرکت از تولید سنگآهن کشور
معادل  80درصد میباشد .همچنین گروه امید با حرکت به سمت حوزههای سرمایهگذاری اولویتدار

و دارای مزیت ،در حال حاضر تولیدکننده  90درصد مخازن  CNGکشور 19 ،درصد الستیک 14 ،درصد
سیمان 1.5 ،درصد برق و  5درصد سفال در کشور میباشد.

روند  20ساله این هلدینگ معظم ،نشانگر آن است که علیرغم فراز و فرودهای حاکم بر کشور ،این

مجموعه با درایت و دانش مدیران و نشاط و پویایی کارکنانش پیوسته در مدار توسعه و پیشرفت بوده

و هیچ وقت دچار جمود و ایستایی نشده است.

ظرفیتسازی برای اقتصاد ملی ،توسعه اقتصاد صادراتمحور و غیر متکی به نفت ،رقابتپذیری ،تکیه
بر توان تولید داخل ،اشتغالزایی و باور به اقتصاد سالم ،تقویت بعد دانشمحور و کسب ثروت برای
رضایت تمامی ذینفعان از جمله رویکردهای کالن در نگاه مدیران ارشد این بنگاه میباشد .همچنین

شرکت بر آن است تا با رصد دقیق تحوالت بازار ،به تقویت و در مواردی به اصالح ساختارها بپردازد

و در این زمینه اعتقاد دارد که بازار سرمایه ،بهترین بازار برای جذب نقدینگی و هدایت آن به سمت
بخش واقعی اقتصاد است.

بر اساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده این هلدینگ چندرشتهای بیش از  100هزار میلیارد
ریال در حدود  60شرکت بورسی و غیر بورسی (بهای تمام شده) سرمایهگذاری کرده است .از  23شرکت

بورسی سرمایهپذیر  6شرکت مدیریتی 9 ،شرکت غیر مدیریتی و  8شرکت جزو سایر شرکتها میباشد.

همچنین از  34شرکت غیر بورسی  11شرکت مدیریتی بوده 6 ،شرکت غیر مدیریتی و  17شرکت جزو

سایر شرکتها میباشد.

همچنین گروه امید در راستای توسعه متوازن کشور ،عمده سرمایهگذار یهای خود را در استانهای
مرزی و کمبرخورداری همچون کرمان ،هرمزگان ،خراسان جنوبی ،ایالم ،کردستان و  ...انجام داده است.
در سال موسوم به "تولید ،پشتیبانیها و مانعزداییها" که مورد تأکید مقام معظم رهبری است ،این

هلدینگ افتخار دارد با تالشی همهجانبه در راستای سیاستهای کلی نظام با هدف جهش تولید،
سرمایهگذاری و اشتغال پایدار برای رونق و آبادانی ایران اسالمی کوشیده و در مسیر افزایش اعتماد

عمومی ،فرصتسازی و خلق ارزش افزوده از هیچ تالشی مضایقه نکند.

با استعانت از ذات بار یتعالی ،تکیه بر تجارب ارزشمند مدیران خدوم گروه و با تأمل و دقتنظر برای
اتخاذ تصمیمات نوگرایانه و بهرهور ،امید است در ماهها و سالهای پیشرو ،خبرهای توسعه و پیشرفت

بیشتر این مجموعه را به پیشگاه ملت و ذینفعان عرضه نماییم.

تبصره 18
به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی اجازه داده

میشود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از

واگذار ی داراییهای مازاد هر یک از طر حهای بزرگ

زیربنایی و طر حهای تملک داراییهای سرمایهای
نظیر طر حهای آزادراهی و بزرگراهی و راههای

اصلی ،صنعتی و تولیدی در قالب تأمین مالی و

تملک و ایجاد شرکت و صندوق طرح و حداکثر تا
سقف  40درصد از سرمایه پایه خود با احتساب
سهم سرمایهگذاری در شرکتهای مرتبط با فعالیت
بانکداری ،مشارکت نمایند.

بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند

حداکثر ظرف مدت  5سال پس از
بهرهبرداری از طر حهای صنعت و

تولیدی مذکور نسبت به واگذاری
آنها اقدام نمایند؛ در غیر این صورت
با گذشت  5سال از تاریخ بهرهبرداری
مشمول جریمههای ماده  17قانون

رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای
نظام مالی کشور میشوند.

پیام مدیرعامل
شتاب تغییرات ،پیچیدگی موضوعات و گسستگی

بر آن به قدری است که با هوشمندی ،مدیریت و

سیاستگذاران قرار داده است که با این روند و استفاده

و بوم میتوان نه تنها از حصار و تنگناهای موجود رهایی

روندها ،دنیای جدیدی را پیش روی مدیران و
از روشهای قدیمی و نسخههای تکراری ،به طور قطع
تصمیمگیری در تمامی حوزهها ،فعالیت مردمان امروز

دنیا را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

استفاده از دانش و فناوری روز و تکیه بر جوانان این مرز

یافت ،بلکه به سرعت با استفاده از تمامی ظرفیتها
با تاکید بر ظرفیت نیروی انسانی جوان و متعهد،
دانشبنیان و متخصص و با برطرف ساختن چالشها،

واقعیت آن است که ریسکهای متعددی که حاصل

رتبههای ممتازی در تمامی عرصهها را کسب کرد.

واقعی از محیط پیرامونی و وضعیت کنونی دنیا در

کشورها و بنگاهها شده است؛ هر چند بسیاری از

تصمیمات اشتباه و به دلیل فقدان تصویر و شناخت
حیطههای مختلف اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی،

فرهنگی و امنیتی متوجه کشورها و بنگاهها گردیده

است که با توجه به این مهم ،امروز ،بزرگترین ابزار

مدیریت ،دانش و نحوه بکارگیری آن است و دیگر،
اهمیت منابع اعم از فیزیکی ،مالی و طبیعی در
اولویتهای بعدی قرار میگیرد.

واژه توسعه در ذات مدیریت جزء الینفک حکمرانی
مدلهای توسعهای دنیا شبیه به هم هستند ،لیکن هر

کشور و هر شرکت از یک مدل خاص توسعهای خود
استفاده میکند.

ایران اسالمی در دهههای اخیر ،توفیقات بزرگی در

تمامی عرصهها از جمله عرصههای اقتصادی کسب

کرده و لیکن محدودیتها و تحریمها اعمال شده

امروز ،آینده را کسانی میسازند و یا پیشبینی میکنند

ظرف چند سال اخیر ،روند توسعه کشور را نسبت به

جهان هستند؛ هرچند نگاه جهانی و عملکرد محلی ،قبال

کرده است.

که مجهز به دانش روز و نگاه واقعبینانه به رویدادهای
یک شعار و یک واژه درسی بوده؛ اما امروز یک واقعیت
انکارناپذیر است.

رقبا و پیشرفتهای حال حاضر دنیا ،با کندی مواجه

بر همین اساس است که نقش بنگاهها و شرکتهای
سرمایهگذاری در پر کردن خالء حضور دولت در تکمیل

در این میان ایران اسالمی با وجود تهدیدها و فرصتها،

پروژهها و ایجاد زیرساختهای اقتصادی و عمرانی

مقام معظم رهبری(مدظلهالعالی) هر چند با تهدیدات

مدیریت سرمایهگذاری امید که جزو  5شرکت بزرگ

نقاط قوت و ضعف و مطابق با نص صریح فرمایشات
و کاستیهای فراوان روبرو است ،لیکن ظرفیت و

فرصتهای پیش روی این کشور و ابر ژئوپلتیک محاط

بسیار تعیینکننده است .از این رو شرکت گروه

بورسی و بزرگترین هلدینگ معدنی ایران میباشد،

توانسته است در رخدادهای مختلف توسعهای کشور

ابعاد مخزن :قطر  ۸۰متر ،ارتفاع  ۵/۱۹متر،
گنجایش  ۵۰۰هزار بشکه

ن
مای
یا

زپ
رو
ژه

ج

اس

ک

ابعاد سایت ۱۳۰ :هکتار

با هدف ایجاد زیرساخت ،اشتغالزایی با بهرهگیری از

احراز رتبه پنجم شرکتهای بورسی و عملیاتی کردن

و مطلق تولیدی کشور ،توجه به آمایش سرزمینی و

بزرگترین شرکتهای معدنی و صنعتی از جمله گل

توان تولیدی ،استفاده از ظرفیتها و مزیتهای نسبی

ظرفیتهای استانی و منطقهای با عطف توجه به مناطق

مرزی و محروم کشور ،صادرات و از همه مهمتر ،حفظ
منافع سهامداران که شامل بانک سپه ،سپردهگذاران،
بازنشستگان بانک میباشد نقشآفرینی نماید.

افزایش سرمایه در تمامی شرکتهای تابعه از جمله
گهر ،چادرملو و گهرزمین ،نظاممند کردن حکمرانی

شرکتی و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای انسانی و
خبرگان مجموعه ،توجه به دانش و ارتقای تمامی ابعاد

انسانی ،ایجاد نظم سیستماتیک در راهبری مجموعه

گزارش پیش رو نمایی از خالصه عملکرد خانواده بزرگ

امید با تاکید بر پروژهمحوری و ایجاد زیرساختها

شرکتهای متعددی در حوزههای مزیتدار از جمله

داراییهای سهامداران از جمله مواردی است که امید

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید است که دارای
معدن و صنایع معدنی ،انرژی ،حمل و نقل و برخی
تکستارهها از جمله کارخانجات بزرگ تولید الستیک،

مخازن سی.ان.جی و پروژههای عظیم ساخت مخازن
نفت خام ،ساختمانی و کمپرسورسازی میباشد.

و سرمایهگذار یهای بلندمدت برای حفظ منافع و

را در توفیقات و تحقق این اهداف سرآمد کرده است.

در این میان توجه به استانهای مرزی و ایفای تعهدات

و مسئولیتهای اجتماعی ،اطالعرسانیهای گسترده

و توجه خاص به سیستمهای کارآمد و شبکههای

بدون تردید این عملکرد ماحصل تالشهای بیوقفه

اطالعاتی را میتوان از جمله مهمترین راهبردهای این

و اعضای محترم هیات مدیره شرکت گروه مدیریت

امید است در ادامه با بهرهگیری از تجربیات به دست

تک تک کارکنان ،مهندسان ،مدیران ،معاونان ،کارگران

سرمایهگذاری امید و شرکتهای تابعه است که در این

بین ،بانک سپه به عنوان سهامدار عمده ،سهم تعیینکننده

و نقش مهمی در هدایت و حمایت از مجموعه بزرگ امید

هلدینگ بزرگ سرمایهگذاری دانست.

آمده در سالهای کنونی تحریم و اتکاء مطلق به توان
داخلی خود در تمامی حوزهها ،این مجموعه بتواند

سهمی در راستای حفظ و ارتقای شاخصهای کارکردی

داشته است .در این بین ،دستاوردهایی چون افزایش 2.5

داشته و موفقتر از قبل باشد و سهم و دین خود را

پروژههای نیمهتمام ،احیای کارخانجات متوقف و تعطیل

جمهوری اسالمی در دنیا ایفا نماید.

برابری سود ،تعمیق ساخت داخل در تمامی حوزهها ،اتمام
و راهاندازی بسیاری از زیرساختها از جمله توفیقات این

مجموعه بزرگ سرمایهگذاری در کشور است.

در آبادانی و عمران و اعتالی نظام مقدس و پرچم
حسین مدرس خیابانی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

آخرین وضعیت شاخصهای کلیدی
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
نیمه اول سال مالی 1400

94

97

درآمدهای عملیاتی

سود خالص

 ٩١٣ریال سود
برای هر سهم

144

درآمد سود سهام

 ٨٩٠٩میلیارد ناموت
درآمد عملیاتی

امیــــد

پیشـــــرو در
سرمایهگذاری و تــوسعه
8

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

جایگاه گروه امید در اقتصاد ملی

80

90

بزرگترین تولیدکننده
سنگ آهن کشور

14

یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان سیمان

بزرگترین تولیدکننده
مخازن  CNGکشور

19

تنها دارنده مخازن ذخیرهسازی
نفت در بخش غیر دولتی

یکی از تولیدکنندگان
سفال کشور

در میان شرکتهای
هلدینگ چند رشتهای
از نظر میزان سرمایه

یکی از بزرگترین
تولید کنندگان برق کشور

40

5

رتبه اول

1/5

رتبه سوم

در میان شرکتهای هلدینگ
چند رشتهای از نظر
میزان داراییها

یکی از بزرگترین
تولیدکنندگان الستیک

9/9
سهم از کل ارزش
بازار سرمایه

رتبه پنجم

در میان
 30شرکت بزرگ
بر اساس ارزش بازار

رتبه دوم

در میان شرکتهای
هلدینگ چندرشتهای
از نظر ارزش بازار

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید 9

نظام راهبری شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (هیات مدیره)
نام و نام خانوادگی

تحصیالت

سمت در گروه امید

شروع فعالیت

ولی نادی قمی

دکترای حسابداری

عضو هیات مدیره

1399/05/22

حسین مدرس خیابانی

دکترای مدیریت استراتژیک

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

1399/07/27

غالمرضا زال پور

دکترای اقتصاد

رئیس هیات مدیره

1398/02/25

حسین مالحسین آقا

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

نایب رئیس هیات مدیره

1399/11/20

نام و نام خانوادگی

نماینده حقوقی

ولی نادی قمی

شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه

حسین مدرس خیابانی

بانک سپه

غالمرضا زال پور

خدمات آینده اندیش نگر

حسین مالحسین آقا

صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها

کمیتههای تخصصی
گروه امید
کمیته سرمایهگذاری
کمیته انتصابات
کمیته حقوقی
کمیته نظارت
کمیته حسابرسی

10

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

تعداد جلسات هیات مدیره
 27جلسه
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فصل اول
معرفی شرکت
راهبردهای شرکت
عملکرد واحدهای هلدینگ
عملکرد مالی هلدینگ

معرفی شرکت
شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در تاریخ  1380/11/21با سرمایه اولیه  650میلیارد ریال به صورت سهامی
خاص تأسیس و در تاریخ  1386/05/03در بورس اوراق بهادار تهران با نماد "وامید" پذیرفته و در  1386/10/16عرضه
عمومی سهام آن صورت پذیرفت.

سرمایه این شرکت در حال حاضر  96.979میلیارد ریال میباشد .موضوع فعالیت اصلی این شرکت ،تشکیل و
راهاندازی انواع شرکت ،سرمایهگذاری در سهام و سهمالشرکه در حوزه معادن و فوالد ،نفـــــت ،گاز و انرژی،

سیمان ،ساختمان ،بازار سرمایه و خدمات مالی برتر و بازرگانی با هدف کسب انتفاع است ،به طوری که به تنهایی
یا به همراه سایر اشخالص حقوقی ،کنترل شرکتهای سرمایهپذیر را در اختیار گرفته و یا در آن نفوذ قابل مالحظه
داشته باشد.

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید در حال حاضر دارای حدود  60شرکت بورسی و غیر بورسی است که نقش
بسیار مهمّ ی در رشد اقتصادی و اشتغال کشور به ویژه در استانهای کمتر توسعه یافته و مرزی ب ه عهده دارد.
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سهامداران شرکت
%70.3

%16.6

بـانـک سـپـه

%8.4

%4.1

صندوق بازنشستگی،

مؤسسه رفاه و تأمین

سایر سهامداران

وظیفه و ازکارافتادگی

آتیه کارکنان بانک

حقوقی

کارکنان بانکها

سپه

%0.6
سهامداران حقیقی

ن
ما
یی
از
نی
گاه
رو
سی
کل
کیب
تر
ی-
الن
گی
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بیانیه مأموریت
راهبری شرکتهای زیرمجموعه ،سرمایهگذاری و تکمیل
زنجیره ارزش در حوزههای اولویتدار و دارای مزیت ،تقویت
تولید داخل با نگاه کاهش وابستگی به خارج ،ایجاد اشتغال
پایدار ،محافظت و تقویت دارایی و سرمایه سهامداران با
تکیه و توجه به دانش فنی روز و حرکت به سمت حوزههای
ی با ارزش افزوده باال و دانشبنیان با شناسایی
سرمایهگذار 
و به کارگیری سرمایه انسانی متعهد و متخصص.

چشمانداز
احراز رتبه برتر در بین هلدینگهای چند رشتهای،
نقشآفرینی در توسعه پایدار کشور و
ارزشآفرینی برای سهامداران

ارزشها

توجه به مسئولیت اجتماعی ،فرهنگی و حفظ محیطزیست
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نمایی

برابر ذینفعان

یرجان
هـر -س

شفافیت فعالیت اقتصادی ،قانونمداری و پاسخگویی در

گـلگ

شایستهساالری و پایبندی به اخالق حرفهای

فـوالد

توجه به دانش فنی بومی و تقویت تولید ساخت داخل

هـن و

انضباط مالی ،صداقت ،مسئولیتپذیری و صرفهجویی

سعـه آ

همافزایی ،مشارکت و نوآوری

مع تو

اقتصادی کشور

ز مجت
ا

همراستایی با منافع ملی و همسو با برنامههای توسعه

اهداف کالن
توسعه سرمایهگذاری از طریق مدیریت بهینه منابع و مصارف
افزایش درآمد و سودآوری
افزایش سهم بازار
تقویت تولید داخل
افزایش بازده داراییها و افزایش همافزایی ظرفیتهای درون گروهی
افزایش صادرات
توانمندسازی نیروی انسانی
تکمیل زنجیره ارزش سرمایهگذاری

راهبردهای محوری
افزایش سهم گروه امید در صنعت سنگآهن و سرمایهگذاری در حوزه
فلزات اساسی (فوالد ،سرب ،روی ،مس ،لیتیوم ،فروآلیاژها و  )...و نفت
توسعه سرمایهگذاری مشترک در بخشهای اولویتدار و دارای مزیت
داخل و خارج از کشور با رویکرد استانهای مرزی
افزایش قدرت رقابتپذیری ،تنوعسازی محصوالت و افزایش کیفیت
طراحی و پیادهسازی سیستم جامع اطالعات مدیریت در گروه
توسعه صادرات توسط شرکتهای گروه
افزایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
توسعه سرمایهگذاری در بخش خدمات مالی
ورود و توسعه سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل با تأکید بر سیستم ریلی
توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق
حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارتآپها در زمینههای فعالیت
گروه با هدف تقویت تولید ساخت داخل
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معاونت سرمایهگذاری و برنامه ریزی
 -1بازدهی سال مالی1399

 -2رتبه شرکت در سال مالی1399

کسب بازدهی بیش از  383درصدی سهام شرکت طی سال

ارتقا رتبه شرکت از  17به  5در بین  30شرکت

بزرگ بورسی در سال مالی 1399

مالی  1399که بیش از  2برابر بازدهی شاخص کل بورس و
شرکتهای چند رشتهای هم گروه بوده است.

383

%

بازدهی سهام شرکت

 -3برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده شرکت
برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده در اسفند 1399
و افزایش سرمایه از مبلغ  30.000میلیارد ریال

به  96.979میلیارد ریال و برنامهریزی برای افزایش سرمایه
مرحله دوم به مبلغ  200,000میلیارد ریال

 -4بازارگردانی ،بازارسازی
و حمایت از سهام شرکت امید و شرکتهای زیرمجموعه
بازارگردانی ،بازارسازی و حمایت مؤثر از سهام شرکت گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید و شرکتهای سرمایهپذیر در راستای حفظ منافع

سهامداران به خصوص سهامداران خرد و عملیاتی کردن الزامات
سازمان بورس ،به طوری که در طی سال مالی  1399مبلغ  12هزار

میلیارد ریال بابت بازارگردانی فقط سهم گروه مدیریت سرمایهگذاری

امید و بیش از  10هزار میلیارد ریال جهت خرید و حمایت از سهام
شرکتهای تابعه پرداخت شده است (در مجموع مبلغ  22هزار میلیارد

ریال برای حمایت از سهام شرکت گروه امید و شرکتهای گروه پرداخت

شده است) .نتیجه این اقدامات منجر به رشد ارزش بازار شرکت امید
و همچنین ارتقا رتبه شرکت در سال مالی مورد نظر گردید .از ابتدای
سال  1400تا کنون نیز مبلغ  502میلیارد ریال بابت بازارگردانی فقط

سهم گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و بیش از  1,894میلیارد ریال

جهت خرید و حمایت از سهام شرکتهای تابعه پرداخت شده است.
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 -5بازدهی دارایی شرکت
در سال 1399

50

بازدهی  50درصدی داراییهای شرکت

%
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 -6سود خالص شرکت در سال مالی 1399
افزایش  220درصدی سود خالص شرکت در سال
مالی  1399و هدفگذاری افزایش  100درصدی آن
در سال مالی 1400؛ افزایش سود خالص شرکت از
 24هزار میلیارد ریال در سال مالی  1398به  77هزار
میلیارد ریال در سال مالی  1399و افزایش سود

خالص تلفیقی از  45هزار میلیارد ریال در سال مالی
 1398به  160هزار میلیارد ریال در سال مالی 1399

نکته قابل توجه اینکه  80درصد سود مذکور مربوط به
سرمایهگذار یهای بلندمدت در شرکتهای با ارزش افزوده
باال میباشد و ضرورت افزایش سرمایه در این شرکتها با

هدف حفظ منافع سهامداران خرد و عمده بیش از پیش

ضروری است که مشارکت در افزایش سرمایه شرکتها
(مطابق بند  )7در این راستا و با راهبرد تقویت موضوع
سرمایهگذاری در کشور به انجام رسیده است.

 -7مشارکت در افزایش سرمایه در  20شرکت سرمایهپذیر

نمایی

108,080
22,851

یاناما-

انه آس
خ

از کار

مبلغ افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر (میلیارد ریال)

مشارکت گروه امید در افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده (میلیارد ریال)

استان
قزوین

1,835

مشارکت گروه امید در افزایش سرمایهها از محل آورده نقدی (میلیارد ریال)

24,686

جمع مبلغ مشارکت در افزایش سرمایه توسط شرکت امید (میلیارد ریال)

 -8پذیرش شرکتهای غیر بورسی گروه در بورس و فرابورس
تکمیل فرآیند پذیرش شرکت آسیاناما در فرابورس و برگزاری جلسه پذیرش

شرکت آسیاناما در فرابورس و پذیرش این شرکت در جلسه مزبور

برگزاری جلسات پیشپذیرش شرکتهای پترو امید آسیا و سرمایهگذاری

ساختمانی سپه با مدیران شرکت فرابورس

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید 19

معاونت سرمایهگذاری و برنامه ریزی
 -9سود حاصل ازفروش سرمایه گذاری
در سال مالی 1399
افزایش  131درصدی حاصل از فروش سرمایهگذاری
در سال مالی  1399نسبت به سال مالی 1398

 -12احیای کارخانه خمیرمایه لرستان
تهیه گزارش توجیهی راهاندازی مجدد کارخانه خمیرمایه

لرستان با دستور مدیر عامل محترم بانک سپه ،هماهنگی

با ستاد تسهیل استان و در نهایت پیشرفت  82درصدی
در احیای کارخانه و برنامهریزی برای راهاندازی مجدد

82

کارخانه در شهریور ماه سال جاری
 -10ارزشگذاری سهام شرکتها
بررسی و ارزشگذاری شرکتهای قابل عرضه

توسط سازمان خصوصیسازی

%

درصد پیشرفت احیای کارخانه خمیرمایه لرستان

 -11تدوین سند راهبردی
تهیه سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت

20
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 -13تشکیل مرکز نوآوری امید
برگزاری جلسات با شرکتهای دانشبنیان و
استارتاپهای دارای مجوز به منظور تشکیل

مرکز نوآوری شرکت با هدف ایجاد ارتباط

میان دانشگاه و صنعت؛

 -14برگزاری نشستهای هماندیشی با
شرکتهای حوزه خدمات مالی گروه

 -15بررسی حوزههای جدید سرمایهگذاری
راهبری انجام سرمایهگذار یهای جدید در

قالب مشارکت و یا تأسیس شرکت جدید از
جمله:

احداث نیروگاه برق اختصاصی برای

شرکتهای تولیدی گروه

انعقاد تفاهمنامه با سازمان انرژی اتمی در

زمینه استخراج و فرآوری مولیبدن

انعقاد تفاهمنامه برای تولید پنلهای

خورشیدی با شرکتهای فعال در این حوزه

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید 21

معاونت سرمایهگذاری و برنامه ریزی
 -16عملکرد شش ماهه اول سال مالی 1400

% 94

رشد  94درصدی

درآمدهای عملیاتی

در شش ماهه اول
سال مالی 1400

 -17عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای گروه
نتیجه نظارت و کنتر لهای مؤثر هلدینگ

امید عدم وجود حتی یک شرکت زیانده با

% 97
%144

سود خالص در

شش ماهه اول
سال مالی 1400

رشد  144درصدی

درآمد سود سهام

در شش ماهه اول
سال مالی 1400

نجیل
دی -م

گاه با
ز نیرو

ایی ا

نم

رشد  97درصدی
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عملکرد منفی عملیاتی در پرتفوی شرکت و
همچنین کمترین میزان تعهدات مالی و غیر

مالی در شرکتهای تابعه بوده است.
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 -18اقدامات انجام شده جهت تأمین مالی شرکتهای فرعی
الف :تأمین مالی

از طریق افزایش سرمایه:

ب :تأمین مالی

از طریق انتشار اوراق بدهی

تسهیالت بانکی:

برای تأمین مالی پروژههای در

به مبلغ  70.000میلیارد ریال است که

جلسات متعددی با شرکت تأمین

 41.500میلیارد ریال به بانک اقتصاد

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری

(صکوک):

3010/ 98/الی 3010/ )99/به میزان

دست اجرای شرکتهای گروه،

امید در سال مالی ( 99از ابتدای
 25.000میلیارد ریال در افزایش

سرمایه شرکتهای گروه مشارکت

نموده است .همچنین از ابتدای سال
مالی  1400تا تاریخ 223/ 1400/به

سرمایه امید جهت انتشار اوراق

بدهی (صکوک) جهت تأمین بخشی
از منابع مالی مورد نیاز شرکتهای

میزان 26.436میلیاردریالدرافزایش

گروه از طریق بازار سرمایه برگزار

نموده و عالوه بر آن ،در سال جاری

ریال قراداد مشاور عرضه با شرکت

سرمایه شرکتهای تابعه مشارکت
به مبلغ  14.938میلیارد ریال نیز در

جریان شرکتهای
افزایش سرمایه در
ِ
گروه مشارکت خواهد کرد.

14.938
26.436
27.000
16.000

69.750

ج :تأمین مالی از طریق اخذ
مصوبات قطعی اخذ شده از بانکها
 19.750میلیارد ریال به بانک تجارت،
نوین 6500 ،میلیارد ریال به بانک

خاورمیانه 1500 ،میلیارد ریال به بانک

پارسیان و  500میلیارد ریال به بانک
ایران زمین مربوط میشود .عالوه بر

شد که تاکنون مبلغ  27.000میلیارد

 70.000میلیارد ریال مصوبه قطعی

تأمین سرمایه امید منعقد شده و یا

تسهیالت بانکی (برای شرکتهای تابان

در مرحله انعقاد قرارداد است.

اخذ شده ،مبلغ  16.000میلیارد ریال

هور ،پادنا و زرین پرشیا) در مرحله اخذ
مصوبات بانکهای مربوطه میباشد.

جریان شرکتهای گروه (میلیارد ریال)
افزایش سرمایه در
ِ
افزایش سرمایه انجام شده شرکتها (میلیارد ریال)
عقد قرارداد با شرکت تامین سرمایه امید (میلیارد ریال)
تسهیالت در مرحله اخذ مصوبات بانکها (میلیارد ریال)

مصوبات اخذ شده از بانکها (میلیارد ریال)
جمع مبالغ تامین مالی (میلیارد ریال)

154.124
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معاونت امور شرکت ها و مجامع
 -1پیادهسازی سیستم مدیریت پروژه ()PMO
پیادهسازی سیستم مدیریت پروژه ( )PMOدر
هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه جهت نظارت

 -2بررسی روند پیشرفت پروژهها
اخذ گزارش پیشرفت پروژهها و طر حها به
صورت ماهانه و حسب ضرورت به صورت
روزانه و بررسی موانع و مشکالت آنها

و پشتیبانی بهینه اجرای پروژهها
 -3همافزایی میان شرکتهای گروه

شتابدهی به پروژهها از طریق کمک
به تأمین مالی و رفع موانع و تأمین برخی

استفاده از توانمندیهای شرکتهای هم گروه

مواد و کاالی مورد نیاز

در حوزه اجرای پروژهها

 -4اقدامات مربوط به پیشرفت پروژه جاسک
در حال حاضر پیشرفت کلی پروژه جاسک به  52درصد ،فاز زودهنگام
آن به  62درصد (مخازن دایک یک و تأسیسات مورد نیاز) رسیده است.

الزم به ذکر است که بیش از  49درصد از پیشرفت نسبی كل پروژه و
بیش از  58درصد پیشرفت نسبی فاز زودهنگام پروژه از ابتدا تاکنون

در  10ماه اخیر حاصل شده است .در  10ماه اخیر نزدیک  13,000میلیارد

ریال به پروژه تزریق شده است این میزان بیش از  80درصد منابع مالی

تزریق شده به پروژه را شامل میشود .همچنین در این پروژه سعی شده

است تا بیش از  80درصد اقالم مورد نیاز در داخل کشور ساخته شود.
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 -5وضعیت پیشرفت پروژههای دردست اجرای شرکتهای گروه امید

*

شرکت

عنوان پروژه

برنامهای

واقعی

انحراف

پیشرفت مرداد ماه

تاریخ اتمام

پترو امید آسیا

مخازن ذخیرهسازی نفت خام جاسک

% 93.83

% 51.34

- % 42.49

% 1.22

1400/09/11

نیروگاه مخازن جاسک

% 100

% 69.61

- % 30.09

% 1.74

1399/10/18

امید تابان هور

بلوک  2نیروگاه سیرجان

در مناقصه برنده شده و در مرحله عقد قرارداد نهایی میباشد

واحد بخار نیروگاه هریس با ظرفیت  180مگاوات

در مرحله سنکرون میباشد
در مرحله سنکرون میباشد

واحد بخار نیروگاه جهرم با ظرفیت  180مگاوات
افزایش ظرفیت خط فعلی به  45هزار تن
کویر تایر

% 35.44

% 33.31

- % 2.13

-

1401/06/31

تولید تایرهای OTRو  TBRبا ظرفیت  50هزار تن

فازمطالعاتی به اتمام رسیده و در مرحله ثبت شرکت است

تولید استیل کورد

فازمطالعاتی به اتمام رسیده و در مرحله ثبت شرکت است

افزایش ظرفیت ماشینآالت (به  200.000عدد)

% 100

% 72

- % 28

0

1400/02/30

کارخانه برش ورق در اهواز

% 45

%3

- % 42

0

1401/06/09

خدمات خودرویی خاوران

% 100

% 77

- % 23

% 18

1400/05/10

ایجاد خط جدید در کنار سایت فعلی

% 18

%3

- % 15

0

1401/08/25

ورود آسیا ناما به فرابورس

% 51

% 47

-%4

% 15

1400/09/30

افزایش سرمایه

% 58

% 58

0

% 15

1400/06/31

افزایش ظرفیت تولید (به  240.000عدد)

-

% 20

-

-

1400/12/29

بازار خودرو  -تهران

% 69.33

% 66.84

% 2.49

% 0.24

1401/12/15

ساختمان تجاری اقامتی امام رضا (ع)  -مشهد

% 98.88

% 96.81

- % 2.07

% 0.57

1400/04/31

ساختمان تجاری مسکونی ابریشم  -الهیجان

% 99.5

% 93.68

- % 5.82

% 0.18

1400/04/31

ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق  -تهران

% 28.36

% 26.87

- % 1.49

% 1.75

1403/04/28

ساختمان تجاری اداری کارگزاری بانک سپه

% 96.53

% 77.31

% 19.22

% 0.31

1400/05/31

زرین پرشیا

ساختمان تهرانپارس

-

% 40

-

-

-

خمیرمایه لرستان

راهاندازی مجدد کارخانه

-

% 82

-

-

1400/06/31

سیمان هرمزگان

احداث نیروگاه خورشیدی

آسیا ناما

پادنا

ساختمانی سپه

فازمطالعاتی به اتمام رسیده است

* عالوه بر جدول فوق بیش از  60پروژه در شرکتهای معدنی گروه در حال انجام میباشد که اهم آنها در فصل دوم به تفکیک هر شرکت ارائه میگردد.
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معاونت امور شرکت ها و مجامع
-6برگزاری مجامع عادی سالیانه شرکتهای گروه
از ابتدای دی ماه سال  1399بابت شرکتهای تابعه

هلدینگ امید و واحدهای فرعی آن شرکتها ،تعداد
 83مجمع عمومی برگزار گردید که  61مجمع به صورت

عادی سالیانه و  22مجمع به صورت عمومی فوقالعاده
بوده است.

83

نمایی از

26

شرکت با

زرگانـی و

از محل سود تقسیم شده در مجامع عمومی عادی

سالیانه مبلغ  115.905میلیارد ریال
درآمد سرمایهگذاری کسب نموده که

مبلغ  18.313میلیارد ریال آن (حدود  16درصد)
مربوط به شرکتهای فرعی هلدینگ است.

تعداد مجامع عمومی برگزار شده
تولیـدی

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

ـار -گرگان

مرجـان ک

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

ن

ما
یی

از

کار

خان

ه
گن

دله

ساز

یگ

لگ
ه ر-

سی

رج

ان

 -7برگزاری مجامع فوقالعاده شرکتهای گروه
از تاریخ  1399/10/01تا تاریخ  1400/05/31تعداد  18مجمع

فوق العاده مربوط به افزایش سرمایه برگزار گردیده که طی
این مجامع هلدینگ امید پیرو مصوبات قبلی هیأت مدیره،

با افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر به مبلغ 165.823

میلیارد ریال موافقت نمود .الزم به ذکر است مبلغ 79.923
میلیارد ریال از افزایش سرمایههای مصوب مربوط به 9

18

ت فرعی هلدینگ امید است.
شرک 

تعداد مجمع فوق العاده مربوط به افزایش سرمایه

 -8عملکرد واقعی سه ماهه اول شرکتهای گروه
بر اساس عملکرد واقعی سه ماهه اول سال مالی منتهی به
 ،1400/09/30شرکتها در مجموع  94درصد از پیش بینی خود

برای دوره سه ماهه را محقق ساختهاند.

 -9شاخصهای TLR
شاخصهای ( TLRشاخصهای ارزیابی عملکرد)
مشتمل بر  58شاخص کلیدی

در  4منظر مالی ،مشتری و بازار ،رشد و
یادگیری و فرآیندهای داخلی و بهرهوری تنظیم

نم
ایی از هتل آپا

امام رضا

(ع)

رتمان

 -مشهد

و حسب نوع صنعت (تولیدی ،پروژه محور،
نهادمالی و کارگزاری) به شرکتها ابالغ گردید.
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معاونت امور شرکت ها و مجامع
 -10تکمیل و تخصصی نمودن کرسیهای هیات
مدیره متعلق به هلدینگ امید در شرکتهای تابعه
تعداد کل کرسیهای متعلق به هلدینگ امید در
شرکتهای تابعه که نماینده حقیقی آنها به طور

مستقیم و یا غیر مستقیم از سوی شرکت گروه

مدیریت سرمایهگذاری امید تعیین میگردد139 ،
مورد و مربوط به  56شرکت میباشد .الزم به ذکر
است از تاریخ  1399/10/01تا تاریخ ()1400/04/20

تعداد  46حکم صادر گردیده که از این تعداد  25مورد

به دلیل بالتصدی بودن کرسی هیأت مدیره (ناشی از
چرخش مدیران در سایر شرکتهای هلدینگ،استعفا

 -11یکسانسازی ساختار صورتجلسات هیأت
مدیره شرکتهای تابعه
به منظور یکسانسازی ساختار صورتجلسات

هیأت مدیره شرکتهای تابعه ،یک نمونه واحد

تدوین و به کلیه شرکتها ابالغ گردید .در
این ابالغیه سیاستهای کلیدی هلدینگ نظیر

تشکیل کمیته نوآوری و ساخت داخل ،صادرات،
استفاده از ظرفیتهای شرکتهای درون

گروهی ،همکاری با شرکتهای دانش بنیان و ...
به صورت عناوین مجزا ابالغ گردید.

و یا منفک شدن افراد از مجموعه امید)  ،تعداد 15
حکم بابت تمدید اعضای منتخب در دورههای قبل و
تعداد  6حکم بابت تغییر اعضای اسبق هیأت مدیره

و معرفی افراد جدید صادر شده است .الزم به ذکر
است افراد معرفی شده اخیرالذکر به دلیل تخصص
مرتبط با حوزه فعالیت شرکت ،در زمره ارکان راهبری
و مدیران اجرایی آن شرکتها قرار گرفته و به عنوان
نماینده هلدینگ امید در کمیتهها و کمیسیونهای
تخصصی حضور دارند.
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 -12رتبهبندیهای شرکتهای گروه

 -14تدوین و ابالغ دستورالعمل الزامآور بودجه

انواع رتبهبندیهای شرکتها برساس نوع

به شرکت ها

صنعت ،نوع شرکت ،عملکرد مدیران و

یکی از ابزارهای کنترلی هلدینگ به منظور نظارت،

اوراق بهادار انجام شده است.

کلی ،تدوین دستورالعمل الزامآور مالی و اقتصادی

دستورالعمل طبقه بندی سازمان بورس و

راهبری و هدایت شرکتها در راستای سیاستهای
است که تصویب این دستورالعمل در هیأت مدیره

شرکتهای فرعی الزامی است و به موجب آن،
شرکتها ملزم به اخذ مجوز از هلدینگ در مواردی

از جمله خرید و فروش  ،جذب نیروی انسانی

 -13برگزاری همایش تخصصی
نظر به ضرورت همکاری دوسویه حسابرسان

 ،انتخاب اعضای کمیتههای تخصصی ،تعیین

سقف برای هزینههای حقوق و دستمزد میباشند.

مستقل و شرکتهای تابعه و استفاده مؤثرتر از
حضور حسابرسان مستقل در شرکتها ،اولین
همایش حسابرسان مستقل با هدف تبیین

انتظارات هلدینگ به عنوان سهامدار عمده با
نمایندگان  14مؤسسه حسابرسی برگزار شد که

منجر به ارتباط مؤثر و تقویت جایگاه حسابرسان
گردید .در این همایش ،به لزوم هماهنگی

حسابرسان مستقل با هلدینگ امید و ارائه
خدمات باکیفیت در قالب گزارشهای حسابرسی

و نامه مدیریت تأکید گردید.
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معاونت امور شرکت ها و مجامع
 - 15حوزه ساخت داخل و نوآوری
توجه ویژه به حوزه ساخت داخل و بهرهگیری از

توانمندی مدیران ،مهندسان ،سازندگان و تکنسینهای
داخلی در شرکتهای تولیدی به منظور کاهش
وابستگی ،صرفهجویی ارزی به عنوان مثال اقدامات

تشکیل بانک اطالعاتی نخبگان و

نوآوران مجموعههای تولیدی شرکتهای
تابعه گروه

( 20مهندس و کارشناس خبره گروه)

گسترده و تالشهای صورت گرفته در حوزه ساخت

داخل در شرکت کویر تایر ،منجر به  550میلیارد ریال
صرفهجویی ارزی و خروج ارز از این شرکت گردید؛
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برگزاری  2نمایشگاه دستاوردهای

داخلیسازی درشرکتهای کویرتایرو آسیاناما

صرفهجویی ارزی شرکتهای گروه
شرکت

مبلغ صرفهجویی ارزی در سال 1399

معدنی و صنعتی گلگهر

 100میلیون یورو

معدنی و صنعتی چادرملو

 19میلیون یورو

سنگآهن گهر زمین

 10میلیون یورو

پترو امید آسیا

 50میلیون دالر

کویر تایر

 550میلیارد ریال

آسیاناما

 14میلیون یورو

مرجان کار

 45میلیارد ریال

ابالغ اجرای سیاست
تشکیل هستههای
خودکفایی

در واحدهای تولیدی

ملو -یزد
کان چادر
جتمع ارد

مایی از م

ن
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معاونت مالی و منابع انسانی
 - 1اصالح ساختار سازمانی

بهروزرسانی و اصالح ساختار سازمانی شرکت و ابالغ ساختار تفصیلی؛

تهیه و اخذ مصوبه ساختار سازمانی و تهیه شرح وظایف تفصیلی مربوط به هر شغل با هدف تعیین روابط

و ردههای مربوط به موقعیتهای شغلی سازمان؛

- 2بازنگری و تهیه و تأیید آییننامههای شرکت
انضباطی :به منظور ایجاد محیطی سالم در جهت بهبود شرایط کار،

همچنین ارتقای سطح مهارت و تشویق کارکنان به کار بهتر و در جهت
باال بردن کارایی و بهرهوری در راستای نیل به اهداف سازمانی و ایجاد

ساز و کارهای تنظیم روابط کار ،تفاهم مقابل و ایجاد انگیزشهای
روانی و برحذر داشتن کارکنان از بینظمی و کمکاری و تنبیه کارکنان

خاطی و ترویج اخالق اسالمی در محیط کار و در نهایت تالش در

جهت نیل به اهداف متعالی شرکت

آموزشی :به منظور تشریح فعالیتهای مربوط به آموزش حین خدمت

همکاران ،برگزاری دورههای آموزشی به منظور حفظ ،توسعه و ارتقای سطح

آگاهیهای علمی و افزایش توان مهارتی کارکنان از طریق شناسایی نیازهای

آموزشی براساس استاندارد آموزشی شغل ،اجرای دورههای مورد لزوم و

سنجش درجه تأثیر دورههای برگزار شده در عملكرد و كارایی آنان در شرکت.
مأموریت :تدوین ،پیادهسازی و به کارگیری شیوهای اطمینانبخش،

روشن و شفاف ،کارآمد ،متوازن و مسئوالنه برای برنامهریزی ،تأیید و
انجام مأموریتهای اداری ایمن و در خور شرکت و همکاران؛

تعیین رویهای منطقی برای جبران خدمات همکار در زمان انجام مأموریت
مرخصی :هدف از تدوین این آییننامه تشریح انواع مرخصی و اجرای

آییننامههای در دست اقدام شامل:

کارکنان شرکت به منظور فرصت مناسب به کارکنان شرکت جهت استراحت،

حقوق و دستمزد ،حضور و غیاب،

رویه یکسان و هماهنگ با مقررات داخلی و قانون کار در مورد استفاده از

وام ،نظام پیشنهادات ،ارزیابی عملکرد،

تجدید قوا و انجام امور ضروری زندگی در طول مدت خدمت میباشد.

رفاهی و مدیریت دانش.
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 -4جمعآوری و تهیه بانک اطالعاتی
نیروی انسانی شرکت گروه امید و
شرکتهای زیر مجموعه
 -3رتبهبندی مدیران ستادی ،مدیران عامل و
اعضای هیئت مدیرههای شرکتهای تابعه
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معاونت مالی و منابع انسانی
 -5برگزاری دورههای آموزشی
برگزاری دورههای آموزشی تخصصی
و کاربردی کارکنان با هدف بهبود
سیستمها ،روشها و ارتقای سطح
دانش و مهارت کارشناسان هلدینگ

و شرکتهای تابعه

برگزاری  29عنوان دوره آموزشی

بالغ بر  6558ساعت

و با حضور بیش از  435نفر

ت اصلی و شرکتها گروه
از پرسنل شرک 

برخی از مهمترین دورههای آموزشی

برگزار شده و در حال برگزاری در
شرکت عبارتند از:
رفتار سازمانی

کنترل پروژه

تهیه و تنظیم قراردادها
حاکمیت شرکتی
قوانین مالیاتی

مبارزه پولشویی

تهیه صورتهای مالی تلفیقی

مدیریت ریسک

مدلهای ارزشگذاری اوراق بهادار
هلدینگداری

ارزیابی طر حهای اقتصادی
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 -6استقرار و راه اندازی پرتال سهام
و ارتقاء و بروز رسانی نرم افزار سهام
مهمترین قابلیتهای این پرتال عبارت است از:

-1قابلیت دسترسی به اطالعات سهام
بصورت آنالین توسط سهامداران

-2امکان رویت و چاپ گواهی حق تقدم توسط سهامداران

 -7ابالغ دستور العمل زمانبندی
تهیه و ارسال صورتهای مالی
به شرکت های فرعی

-3قابلیت ویرایش اطالعات فردی مانند نشانی و شماره

به منظور اجرای به موقع ضوابط و مقررات

-4افزایش سرعت ثبت نقل و انتقال سهام در نرم افزار توسط

زمانبندی تهیه و ارسال صورتهای مالی

-5تسهیل اقدامات مربوطه در زمان برگزاری مجامع عمومی

همچنین گزارش معامالت درون گروهی

-6سهولت در تهیه گزارشات از نرم افزار جدید توسط شرکت

صورتهای مالی تلفیقی هر شش ماه یک

تماس توسط سهامداران
شرکت

برای شرکت

سازمان بورس و اوراق بهادار ،برنامه

حسابرسی نشده و حسابرسی شده و
شرکتهای گروه امید به منظور استفاده در
بار به شرکتهای فرعی ابالغ می گردد.

در این دستور العمل عالوه بر تعیین زمان

تهیه و ارسال گزارشات ،منطبق بودن آن با
صورتهای مالی نمونه که توسط سازمان

حسابرسی ابالغ گردیده است ،رعایت مفاد
قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل

حاکمیت شرکتی ،رعایت پوشش بیمهای
داراییها ،پیگیری و رفع تکالیف مجامع

عمومی سال قبل مورد تاکید قرار میگیرد.
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بازدیدهای میدانی
طی یکسال اخیر بیش از  60بازدید میدانی از
شرکتهای گروه ،طر حها و پروژههای آنها صورت

بازدید از شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

گرفته است که برخی از مهمترین این بازدیدها
مربوط به پروژههای شرکت پترو امید آسیا (به طور

مشخص پروژه جاسک) ،شرکت معدنی و صنعتی
گلگهر ،معدنی و صنعتی چادرملو ،سنگآهن

گهرزمین ،شرکت آسیاناما ،شرکت کویر تایر ،شرکت
مدیریت انرژی امید تابان هور (نیروگاه منجیل)،

شرکت مرجان کار ،شرکت یزد سفالین ،شرکت
ساگار و قطعات نسوز ،شرکت سیمان هرمزگان و

پروژههای شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه

(امام رضا ،کرمان ،گلبرگ ،اتومال و  ،)...شرکت
فوالد اکسین و  ...میباشد.

60

بازدید از پتروامید آسیا

تعدادبازدیدهای میدانی در یک سال اخیر

بازدید از کارخانه فوالد آلیاژی سمنان /مرداد ١۴٠٠

بازدید از کارخانه شیشه اردکان /تیر ١۴٠٠
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بازدید از کارخانه خمیرمایه لرستان /تیر ١۴٠٠

بازدید از شرکت آسیا ناما

بازدید از منجیل -سد سپیدرود

بازدید از ذغال سنگ طبس

بازدید از کارخانه پادنا -خرداد ١۴٠٠

بازدید از فوالد اکسین و شرکت شیرسازی بهسازان جنوب

بازدید از مراحل احداث اتومال /شهریور ١۴٠٠

بازدید از کارخانه کمپرسور سازی پادنا
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بازدید مدیرعامل از پروژه جاسک

بازدید مدیرعامل امید از پروژه میدان نفتی دارخوین فاز 3

بازدید از خطوط تولیدی شرکت کویر تایر

بازدید مدیرعامل امید از کارخانه سیمان هرمزگان

بازدید از خط لوله انتقال نفت جاسک

بازدید از مرجان کار

بازدید از کارخانه یزدسفالین
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واحد فناوری اطالعات
در حال حاضر سامانه شیرپوینت ( )Share Pointدر
شرکت استفاده میگردد .در این سامانه امکان مدیریت

سیستمی مستندات سازمانی وجود دارد .طی یکسال
اخیر اطالعات شرکتهای فرعی در حوزههای زیر در

سامانه شیرپوینت بارگذاری شده و قابل دسترسی
میباشد:

 )1صورتجلسات هیئت مدیره

 )2صورتجلسات کمیتههای حسابرسی
 )3قراردادها و دعاوی حقوقی

 )4کمیسیون معامالت

 )5گزارشات حسابرسی داخلی

 )6اعضای کمیتههای حسابرسی
 )7آییننامهها

 )8طر حها و پروژهها

 )9گزارشات تولید و فروش

 )10ساخت داخل

 )11بودجه

 )12اطالعات پرسنلی

 )13اطالعات آموزشی.

تجهیز و پشتیبانی
از نرم افزارهای مورد استفاده شرکت
شرکت همکاران سیستم
دفتر کل

جبران خدمات

دارایی های ثابت

دریافت و پرداخت
سهام

مدیریت تردد

شرکت گام الکترونیک
اتوماسیون اداری
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مدیریت حسابرسی داخلی
 -1کاهش تعداد بندهای گزارشات حسابرس
و بازرسی قانونی شرکتها

 -3تشکیل کمیته حسابرسی در شرکتهای تابعه

در شرکتهای تابعه ،کمیت ه حسابرسی تشکیل،

با عنایت به برگزاری جلسات متعدد و اقدمات

ترکیب اعضا تکمیل و تخصصی شده است؛ به عنوان

تعداد بندهای گزارشات حسابرس و بازرس قانونی

آسیا ،سرمایهگذاری سپه ،مدیریت انرژی امید تابان

منتهی به 3010/ 1398/به تعداد  126مورد در پایان

توسعه گوهران امید ،آسیاناما ،سرمایهگذاری

است.

تشکیل و جلسات آن به طور منظم حداقل یک جلسه

صورت گرفته طی سال مالی منتهی به 3010/،1399/

نمونه ،کمیتههای حسابرسی شرکتهای پترو امید

شرکتهای فرعی گروه از  157مورد در سال مالی

هور ،کویر تایر ،سیمان هرمزگان ،سرمایهگذاری

سال مالی منتهی به 3010/ 1399/کاهش یافته

ساختمانی سپه ،مرجانکار و کارگزاری بانک سپه

 -2تهیه گزارشهای کارشناسی برای نهادهای
نظارتی

همچنین گزارشات کارشناسی الزم ،به منظور ارائه
به نهادهای نظارتی منجمله سازمان بازرسی کل

کشور ،مرکز بازرسی مدیریت عملکرد و پاسخگویی
به شکایات وزارت امور اقتصاد و دارایی و نیز

ادارات مختلف بانک سپه (از جمله حسابرسی
ویژه شرکت تابان هور ،حسابرسی ویژه شرکت
کویر تایر ،حسابرسی ویژه شرکت ساختمانی

سپه ،حسابرسی ویژه شرکت چاپ و نشر سپه،

در ماه برگزار میگردد .همچنین ،تمامی صورتجلسات

کمیتههای حسابرسی شرکتهای فرعی در کمیته

حسابرسی هلدینگ با حضور عضو هیأت مدیره

گروه امید به عنوان ناظر ،مدیر حسابرسی داخلی
هلدینگ ،مدیر عامل و اعضای کمیته حسابرسی
شرکتها به صورت حضوری مطرح شده و مورد
بررسی قرار میگیرد.

 -4برگزاری همایش تخصصی مدیران حسابرسی
داخلی شرکتهای گروه

حسابرسی ویژه شرکت تابان هور و  ،)...به طور

مدوام تهیه و ارسال میگردد.

نمای
سان

ی
از کارخا
نه کویر
تا
ی
ر
خرا
جنوبی
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مدیر یت حقوقی
تعیین تکلیف شرکت لیزینگ امید با تأکید

مدیر عامل محترم بانک سپه:

 .1برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده و تصویب

انحالل شرکت و تعیین مدیر تصفیه؛

 .2تسویه بدهی شرکت لیزینگ امید به بانکهای

شهر و دی و همینطور سازمان امور مالیاتی ،رفع

بازداشت از دارایی و در نهایت انحالل شرکت؛
شایان توجه است که عدم تصمیمگیری به موقع

و عدم تعیین تکلیف دیون و بدهیهای شرکت
لیزینگ امید در آیندهای نزدیک بانک سپه و

گروه امید را گرفتار میکرد.

 .3وصول ضمانتنامه متعلق به گروه امید به

ارزش  150میلیارد ریال؛

.4تخلیه و انتقال رسمی چند فقره امالک واقع

بررسی و پیگیری دعاوی حقوقی شرکتهای

کمپرسورسازی پادنا ،پترو امید آسیا ،امید تابان آسیا و
زرین پرشیا امید؛

ایجاد بانک اطالعاتی پروندهها و دعاوی حقوقی

شرکتهای تابعه؛

تنظیم و ابالغ الزامات امور حقوقی به شرکتهای

تابعه؛

اعالم ممنوعیت تصدی همزمان مدیر یا مشاور

حقوقی به عنوان وکیل مگر در صورت ضرورت و با
تجویز هلدینگ؛

در الهیه ،خیابان پیامبر ،بهشهر و فردیس به نام
شرکت؛
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مدیر یت روابط عمومی
 -3انتشار ویژهنامه «طلوع امید»

 -1بروزرسانی سایت شرکت
بروزرسانی سایت شرکت و ایجاد پرتال جدید

برای سهامداران با کاربری و امکانات پیشرفتهتر؛
 -2بروزرسانی کاتالوگ شرکت
بروزرسانی کاتالوگ شرکت با هدف شناسایی
توانمندیهای مجموعه بانک سپه و گروه امید

در مورد تمامی شرکتهای تابعه و زنجیره گروه

تولیدی و خدماتی گروه به صورت حرفهای؛

بزر

ور

گ
دنی
تری
ن هلدینگ مع

کش

جلد کاتالوگ سال  1400شرکت
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با هدف دستاوردهای بزرگ
شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
در ابرپروژه ملی ساخت مخازن
ذخیرهسازی  10میلیون بشکهای نفت خام

 -4انتشار خبرنامه ایران سرای امید
انتشار  9نسخه خبرنامه ایران سرای امید به

صورت ماهانه؛

 -5انتشار کتابهایآکادمی مالی امید
انتشار کتابهای کاربردی آکادمی مالی گروه

امید با عناوین حاکمیت شرکتی و مدلها،
روشهای تأمین مالی شرکتها ،مدیریت

مجامع شرکتها و بودجهبندی در شرکتها
آکادمی مالی امید ()1

هدف از اصول حاکمیت شرکتی ،کمک به خطمشیگذاران در ارزیابی

مدیریت مجامع عمومی شرکتهای سهامی

سهامداران و رفتار یکسان با آنها میباشد و امروزه عملکرد شرکتها نه

( با تأکید بر فرآیند برگزاری و نحوه اداره مناسب جلسات مجامع عمومی)

عمومی مطابق با اصول حاکمیت شرکتی ،عصاره و نماد رعایت حقوق

هدف حمایت از اثربخشی ،کارایی ،رشد پایدار و ثبات مالی شرکت
است.

مجامع عمومی عالیترین رکن تصمیمگیری در سازمانها و شرکتها
میباشند که تصمیمات راهبردی را اتخاذ مینمایند .برگزاری مجامع

و بهبود چارچوب قانونی ،مقرراتی و نهادی برای حاکمیت شرکتی با

بر اساس ماده  8دستورالعمل حاکمیت شرکتی ابالغی از طرف

آکادمی مالی امید ()3

تنها بر اساس نحوه سودآفرینی برای سهامداران ،بلکه بر این اساس که

(با تاکید بر قانون تجارت و دستورالعمـل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار)

چگونه با سهامداران خود ارتباط برقرار میکنند و در این ارتباط تا چه

اندازه شفافیت دارد ،سنجیده میشود.

سازمان بورس و اوراق بهادار ،هیات مدیره باید اقدامات الزم را جهت

چگونگی و چارچوب تشکیل و برگزاری جلسات مجامع تا حدود زیادی

استقرار سازوکارهای کنترل داخلی اثربخش به منظور اطمینانبخشی

در قانون تجارت و در برخی آییننامهها و دستورالعملها از قبیل

معقول از حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتالف ،تقلب

دستورالعمل حاکمیت شرکتی بورس اوراق بهادار و  ...مقرر گردیده است.
فرآیند اثربخش برگزاری مجامع عمومی سهامداران شامل سه گام قبل،

و سوء استفاده ،تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت ،کیفیت

حین و پس از برگزاری مجامع بوده که هر کدام از این گامها به یک

گزارشگری مالی و غیرمالی و رعایت قوانین و مقررات ،برقرار نماید.

اندازه اهمیت دارند .مدیران برگزاری مجامع و به عبارتی بهتر کلیه کسانی

همچنین واحد حسابرسی داخلی را مطابق با ضوابط و مقررات

که در فرآیند برگزاری ،نقش ایفا مینمایند باید در هر یک از این گامها،

سازمان ،تشکیل و مورد نظارت قرار دهد.

اقدامات خاصی را انجام داده و در قبال این اقدامات ،پاسخگو باشند.

نویسنده :دکتر شهرام بابالویان

نویسنده :دکتر شهرام بابالویان

تهیه و تنظیم :روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

تهیه و تنظیم :روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

آکادمی مالی امید ()4

بودجهبندی در شرکتها

شرکتها برای دستیابی به سود پایدار و خلق مزیت رقابتی ،نیازمند

(با رویکرد بودجهبندی مبتنی بر برنامهریزی استراتژیک)

تدوین برنامههای استراتژیک هستند .از طرف دیگر ،بودجهبندی بخش
جداییناپذیر از فرآیند برنامهریزی بوده و مهمترین ابزار برنامهریزی
شرکتها از بُعد مالی ،تدوین بودجه است.
تدوین بودجه به طور سنتی و بدون توجه به تغییرات محیطی و برنامه
استراتژیک شرکت ،دیگر کارایی الزم را ندارد .در مقابل ،شرکتهایی
که توانستهاند با موفقیت فرآیند برنامهریزی استراتژیک را با فرآیند
تنظیم بودجه تلفیق کنند ،قادرند خود را سریعتر با تغییرات محیطی از
قبیل تغییرات اقتصادی و تغییرات مربوط به نیازمندیهای مشتریان
هماهنگ کرده و اهداف عملیاتی و استراتژیک شرکت را تحقق بخشند.
مجموعه حاضر به این منظور تهیه شده که زمینههای الزم را برای تنظیم
بودجه عملیاتی و مالی بر مبنای اهداف و برنامه استراتژیک شرکتها

 -6همکاری جدی در تولید محتوا

به وجود آورد.

و انتشار «سند راهبردی شرکت گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید»

دکتر شهرام بابالویان
طراحی و تنظیم :روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

اسمعیل ملکی

-7طراحی و انتشار گزارش هیات مدیره با
همکاری معاونت محترم سرمایهگذاری

PP

معدنی و صنعتی چادرملو

سنگ آهن گهرزمین

پترو امید آسیا

مدیریت انرژی امید تابان هور

کویر تایر

سیمان هرمزگان

مخازن گازطبیعی آسیاناما

کمپرسور سازی پادنا

سرمایه گذاری ساختمانی سپه

سرمایه گذاری سپه

کارگزاری بانک سپه

معدنی و صنعتی گل گهر

توسعه گوهران امید

بازرگانی و تولیدی مرجان کار

شرکت یزد سفالین

زرین پرشیا امید

تأمین سرمایه امید

سیمان ایالم

سیمان بجنورد

سیمان ساوه

سیمان خاش

پامیدکو

تولیدی ساگاروقطعات نسوز

چاپ و نشر سپه

1

گزارش فعالیت هیئت مدیره گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید (سهامی عام)

گــزارش عملکــرد هیئــت مدیره
بــه مجمــع عمومــی عــادی
ســالیانه صاحبــان ســـــهام
شــرکت گــروه مدیریــت ســرمایهگذاری امیــد (ســهامی عــام)

ســال مالــی منتهــی بــه 1399/10/30

معاونتسرمایهگذاریوبرنامهریزی
اسفندماه1399
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 -8برگزاری همایشهای تخصصی
همایش سراسری مدیران عامل در ابتدای سال به منظور
تبیین مأموریتها و تعیین اولویتهای سال ،1400

 -11برگزاری مناسبتهای فرهنگی
در ایام مختلف سال

همایش سراسری مدیران حقوقی ،همایش سراسری

مدیران حسابرسی داخلی شرکتها و حسابرسان
مستقل شرکتها ،همایش سراسری مدیران روابط
عمومی ،همایش سراسری نوآوران امید و همایش

سراسری مدیران اداری به منظور حصول اطمینان از
انجام رویههای ثابت و تشریک مساعی در دستور قرار

گرفته و اجرا شده است.

 -9برگزاری «اولین همایش نوآوران امید»

با هدف تجلیل از تالشگران عرصه داخلیسازی
در شرکتهای تابعه

ط عمومیهای
 -10برگزاری «اولین همایش رواب 
شرکتهای تابعه»

 -12تهیه گزارش عملکرد 1399
و  8ماه اول سال 1400

گزارش عملکرد
شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
سال1400 -1399

تهیه و تنظیم :روابط عمومی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
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مسئولیتهای اجتماعی
 -1راهاندازی طرح «سفیران امید» به منظور

مشارکت در طرح آزادسازی زندانیان جرایم
غیرعمد به مبلغ بالغ بر  3میلیارد تومان

 -2شارژ رایگان مخازن اکسیژن بیمارستانی از
سوی شرکت آسیاناما

 -3احداث دو دستگاه مدرسه در بندر خمیر از

سوی شرکت سیمان هرمزگان

 -5تهیه اقالم ضروری بهداشتی و درمانی

جهت مقابله با ویروس کرونا از سوی شرکت
 -4احداث خط انتقال آب خلیج فارس با

پتروامید آسیا

همکاری شرکتهای معدنی گروه
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ن

یا
مای

زم

جتم

زم
گهر
ع

ین-

سیر

جان

فصل دوم
عملکرد شرکتهای
تابعه و وابسته
گروه امید

امید ،بزرگترین هلدینگ معدنی کشور
انعقاد تفاهمنامه  10میلیارد یورویی شرکت های معدنی
گروه با وزارت صمت
انعقاد قرارداد  10میلیارد دالری اجرای پروژههای معدن و صنایع معدنی
از سوی شرکتهای معدنی تابعه شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید ،گامی بلند در راستای تقویت
جایگاه این هلدینگ بزرگ معدنی کشور و تضمین سودآوری برای سهامداران است.

انعقاد تفاهمنامه  4.2میلیارد دالری گلگهر با وزارت صمت
طر حهای ذیل این میزان سرمایهگذاری عبارتند از:
احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره  2جهان فوالد سیرجان به ظرفیت  1میلیون تن
احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره  3جهان فوالد سیرجان به ظرفیت  1.7میلیون تن
احداث کارخانه ذوب و ریختهگری مستقیم (فاز دوم) به ظرفیت  1.3میلیون تن
احداث کارخانه فوالد آلیاژی به ظرفیت  250هزار تن
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی  500مگاواتی شماره 2
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی  500مگاواتی شماره 3
احداث کارخانه مگامدول تولید آهن اسفنجی با ظرفیت  3.52میلیون تن
توسعه عملیات اکتشافی در پهنههای واگذاری با تمرکز بر عناصر فلزی و نادر خاکی
مشارکت در خط دوم انتقال آب خلیجفارس به ظرفیت  200میلیون متر مکعب در سال
احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی به روش کوره تونلی (فاز  )3به ظرفیت  70هزار تن
احداث پایانه و اسکله مکانیزه تخلیه و بارگیری مواد معدنی در بندر شهید رجایی (فاز  )1به ظرفیت  20میلیون تن
احداث واحد فوالدسازی چابهار به همراه زیرساختهای مورد نیاز به ظرفیت  6میلیون تن
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نمای

ی از مجتمع صن

عتی چادرملو -یزد

انعقاد تفاهمنامه  ۲میلیارد دالری چادرملو با وزارت صمت
طر حهای ذیل این میزان سرمایهگذاری عبارتند از:
احداث واحد  4میلیون تنی کنسانتره آهن
ساخت گندلهسازی به ظرفیت  5میلیون تن
ساخت واحد سوپر مگامدول  2.2میلیون تنی
احداث واحد تولید فروآلیازها به ظرفیت  50هزارتن
ساخت واحد تولید اسلب فوالدی به ظرفیت  2میلیون تن و
ساخت واحد تولید ور قهای آلیاژی به ظرفیت  2میلیون تن
احداث دومین نیروگاه سیکل ترکیبی  500مگاواتی
ساخت  2واحد نیروگاه خورشیدی  10مگاواتی
ساخت واحد مگامدول  800هزارتنی در ابرکوه
تکمیل طرح نیمه تمام تولید شمش فوالدی به ظرفیت  600هزار تن در ابرکوه

انعقاد تفاهمنامه  3میلیارد یورویی سنگآهن گهر زمین با وزارت صمت
طر حهای ذیل این میزان سرمایهگذاری عبارتند از:
افزایش ظرفیت کنسانترهسازی تا  7.5میلیون تن
افزایش ظرفیت گندلهسازی تا  7.5میلیون تن
احداث واحد تولید آهن اسفنجی مگامدول با ظرفیت  1.7میلیون تن ( 2مگامدول)
احداث واحد فوالدسازی و کارخانه نورد به ظرفیت  3میلیون تن
پرژه خط انتقال شماره  2آب از خلیجفارس
اجرای عملیات باطلهبرداری
توسعه و بهسازی ماشینآالت معدنی
مشارکت و یا تأمین نیروگاه سیکل ترکیبی به ظرفیت  700مگاوات
ایجاد شانتینگ یارد ریلی و اتصال به خط اصلی ریلی کشور
عملیات توسعهای ذخایر معادن در سطح کشور (اکتشاف)
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معـدنـی و صنعتـی گل گهـر
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

1
2
3
4
5

افزایش  182درصدی در سود عملیاتی تلفیقی شرکت

طراحی ،نصب و راهاندازی خط یک میلیون تنی کنسانتره به صورت  %100بومی با بازگشت سرمایه
 5ماهه ،اشتغال مستقیم  100نفر و اشتغال غیر مستقیم  300نفر؛

داخلیسازی بسیاری از قطعات همچون :روکش الستیک دامپ تراک ،قطعات پمپهای انتقال
باطله تر خطوط فرآوری کنسانتره ،پالت کار گندلهسازی ،دیسک گندلهسازی ،قطعات سرندها،
انواع پروانه فنها و دمندهها و  ....با بیش از  100میلیون یورو صرفهجویی ارزی؛
بهرهبرداری از واحد خردایش  2با ظرفیت  15میلیون تن به عنوان بزرگترین مدار خردایش سنگشکنی
خاورمیانه با هدف تأمین خوراک خطوط فرآوری

درج شرکتهای مجتمع جهان فوالد سیرجان و حمل و نقل ترکیبی مواد معدنی گهر ترابر سیرجان
در بازار اول فرابورس ایران

معـدنـی و صنعتـی گل گهـر

معرفی شرکت
یکی از مطر حترین قطب های فعال معدنی و صنعتی در خاورمیانه ،شرکت معدنی و
صنعتی گل گهر سیرجان واقع در استان کرمان است که در  ۵۰كیلومتری جنوب غربی
شهرستان سیرجان واقع شده و بزرگترین ذخیره معدنی زغال سنگ در کشور (با ذخیره
زمینشناسی  ۱۰۱۹میلیون تن ،ذخیره قطعی  ۱۰۰۰میلیون تن و ذخیره احتمالی  ۲۱۹میلیون
تن) محسوب می شود .گل گهر سیرجان دارای قابلیتهای بسیاری برای تبدیل شدن به
یک منطقه بزرگ و رقابتی در سطح ایران و حتی جهان است و نقش مهمی در سیاستگذاری
و مدیریت منطقه را بر عهده دارد .در همین راستا و در راه توسعه و تحولی بزرگ در منطقه،
گل گهر با مشاركت سهامداران منطقه ،طرح های توسعه متعددی تعریف کرده و در حال حاضر با
پشتكار و حداكثر توان صنعتگران منطقه گل گهر در حال انجام است.

سال تاسیس
1370/12/15

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

سیرجان

معدن-فوالد

100.000.000

 30اسفند

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرفته شده در بورس

ترکیب سهامداری
37.98
22.53
10.90
10.38
10.08
3.50
1.82
1.79
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شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید(سهامی عام)

شرکت سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات (سهامی عام)

شرکت سرمایهگذاری استانی (سهام عدالت روش مستقیم و غیر مستقیم)
سایر سهامدارن

شرکت فوالد مبارکه اصفهان (سهامی عام)

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان (سهامی عام)
شرکت سرمایهگذاری سپه(سهامی عام)

شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری(سهامی عام)

اعضای هیأت مدیره
محمود مصری نژاد
رئیس هیئت مدیره

محمد حسین ایرانمنش
نایب رئیس هیئت مدیره

ایمان عتیقی
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

محمد رضا خواجویی همسریشی

داریوش اسمعیلی

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل
استخدامی

879

11346
پیمانکاری

اداری

تولیدی

پشتیبانی

10467

241 368
270
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اطالعات مالی و فروش

54

شرح

1398/12/30

1399/12/30

درصد تغییر

تولید(تن)

27,236,964

27,581,258

1.3

فروش(میلیون ریال)

131,226,745

295,834,592

125

سود عملیاتی

67,387,548

147,806,979

119

سود خالص

65,310,058

141,603,282

117

داراییهای غیر جاری

107,570,825

175,651,810

63

داراییهای جاری

101,133,798

164,379,380

63

جمع داراییها

208,704,623

340,031,190

63

سرمایه

48,000,000

74,400,000

55

سود انباشته

66,802,492

162,565,774

143

بدهی غیر جاری

6,492,014

14,669,349

126

بدهی جاری

82,610,117

80,956,067

-2

جمع بدهیها

89,102,131

95,625,416

7
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معـدنـی و صنعتـی گل گهـر

117

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

افزایش سود عملیاتی شرکت

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

119

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

8.7

4

125
125

دستاوردهای مهم
کسب سهم  32درصدی و رتبه اول کشور در تولید کنسانتره سنگآهن در سال 1399
کسب سهم  27درصدی و رتبه اول کشور در تولید گندله در سال 1399
افزایش سرمایه از مبلغ  74.400میلیارد ریال به مبلغ  100.000میلیارد ریال
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میزان تولید

(تن)

32.774.593 31.507.443

1398/12/30

1399/12/30

4

میزان فروش

(تن)

۱۵,۵۳۷,۷۰۱ ۱۴,۲۹۷,۲۲۰

1398/12/30

ارزش فروش

1399/12/30

8.7

(میلیون ریال)

295,834,592 131,226,745

1398/12/30

سود عملیاتی

1399/12/30

125

(میلیون ریال)

سود خالص

147,806,979 67,387,548

1398/12/30

1399/12/30

117

1398/12/30

56
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141,603,282 65,310,057

1399/12/30

119

(میلیون ریال)

معـدنـی و صنعتـی گل گهـر

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

97.4

فروش خارجی

2.6
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معـدنـی و صنعتـی گل گهـر

پروژههای شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و زیرمجموعههای آن
پروژه

مشخصات

درصد پیشرفت

افزايش ظرفيت و بهبود كيفيت محصول خطوط  6 ،5و  7كنسانتره

ظرفیت 2.1 :میلیون تن

%54

پایانه ریلی و سایت انباشت و برداشت  7میلیون تنی

ظرفیت 7 :میلیون تن

%17

سرمایهگذاری و توسعه گلگهر :احداث كارخانه فرو سيليسيوم %75

ظرفیت 25 :هزار تن

%50

گهر فرزانگان خرامه :احداث کارخانه گندلهسازی

ظرفیت 2.5 :میلیون تن

%6

گلفام معدن پرند کرمان :آنومالی سنگ آهن  6گل گهر

ظرفیت 70 :میلیون تن

%0

توسعه آهن و فوالد گلگهر :احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی توسعه

-

-

آهن و فوالد :کارخانه فوالد و نورد

ظرفیت 3 :میلیون تن

%22

کاوند نهان زمین :احداث کارخانه فوالدسازی راور

ظرفیت 100 :هزار تنی

%38

کاوند نهان :فوالد اندیمشک

ظرفیت  400هزار تن

%10

ظرفیت 400 :هزارمترمکعب بر ثانیه

%93

 170کیلومتر

%15

تأمین و انتقال آب خلیج فارس :احداث مجتمع آب شیرینکن
بندرعباس (فاز  0و )1
عمران اطلس گلگهر :طراحی و اجرای راه آهن كرمان -سيرجان

شرکت

مشخصات

پروژه

جهان فوالد سیرجان

احداث واحد احیای مستقیم فاز دوم (مگامدول)

ظرفیت 1.8 :میلیون تن

جهان فوالد سیرجان

احداث کارخانه ذوب و ریختهگری مستقیم (فاز دوم)

ظرفیت 1.3 :میلیون تن

جهان فوالد سیرجان

احداث واحد کالف

ظرفیت 300 :هزار تن

جهان فوالد سیرجان

طرح تولید فوالد آلیاژی

ظرفیت 250 :هزار تن

توسعه آهن و فوالد

احیاء مستقیم شماره 3

ظرفیت 1.8 :میلیون تن

گهر انرژی

احداث نيروگاه سيكل تركيبی دوم

 500مگاوات ساعت

کاوند نهان زمین

توليد آهن اسفنجي به روش كوره تونلی فاز

ظرفیت 35 :هزار تن

کاوند نهان زمین

مدول  200هزار متر مكعبي آب شيرين كن بندرعباس

ظرفیت 200 :هزار متر مکعب در روز
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معـدنـی و صنعتـی چادرملـو
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

1

افزایش  167درصدی درآمدهای عملیاتی شرکت درسال 1399

2

افزایش  8.7درصدی تولید کنسانتره سنگآهن در سال  1399به میزان  10,500,000تن

3

افزایش  1درصدی تولید آهن اسفنجی در سال  1399به میزان 1,602,843تن

4

افزایش  0.4درصدی تولید شمش فوالد به میزان  1,025,500تن

5

افزایش  3درصدی تولید گندله در سال  1399به میزان  3,730,637تن

معـدنـی و صنعتـی چادرملـو

معرفی شرکت
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در شروع با سرمایهگذاری بانک سپه و شرکت
ملی فوالد ایران تأسیس شد .روند توسعه طر حهای چادرملو که همواره با حمایت
سهامداران حقیقی و حقوقی همراه بوده همچنان تداوم یافت و واحد احیاء مستقیم
چادرملو که در مجاورت کارخانه شمش فوالد بنا شده بهرهبرداری آزمایشی خود را از
اواخر سال  1397اغاز کرد .این واحد که در آبانماه سال  98با حضور رئیس جمهور اسالمی

ً
رسما افتتاح شد قادر است ساالنه  1میلیون و  550هزار تن آهن اسفنجی تولید نماید.
ایران

با بهرهبرداری از این واحد ،شمش فوالد چادرملو به روش شارژ داغ یا ( هات شارژ ) تولید
میشود که موجب کاهش قابل توجه مصرف انرژی و هزینه تولید میگردد و در عین حال با
تکمیل و نوسازی ناوگان معدنی و هوشمندسازی عملیات معدنی موفق شد کل عملیات معدنی
شامل باطلهبرداری و استخراج سنگ آهن را از  19میلیون تن در سال  1383تا بیش از  90میلیون تن
در حال حاضر افزایش دهد.

سال تاسیس
1371

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

یزد

معدن -فوالد

55.500.000

 30اسفند

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرفته شده در بورس

ترکیب سهامداری
39.43

62
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17.54

سرمایهگذاری توسعه معادن و فلزات

12.68

شرکت سرمایهگذاری استانی -به روش غیر مستقیم

10.44

فوالد مبارکه اصفهان

7.68

شرکت سرمایهگذاری استانی -به روش مستقیم

2.23

سرمایهگذاری سپه

9.92

سایر سهامداران

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

اعضای هیأت مدیره
محمد فاطمیان
رئیس هیأت مدیره

عباس اکبری محمدی
نایب رئیس هیأت مدیره

سید حسین احمدی سلیمانی
عضو هیأت مدیره

سید ولی اهلل فاطمی اردکانی

ناصر تقیزاده

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل
158

استخدامی

پیمانکاری

4832

اداری

تولیدی

اداری  -خدماتی

تولیدی

76

82

4990

1186
3646
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/12/30

1399/12/30

درصد تغییر

بودجه  6ماهه سال1400

درصد تحقق بودجه

تولید (تن)

15.546.810

17.231.575

11

7.153.042

44

فروش

۹۷,۹۵۴,۳۷۹

۲۶۱,۱۰۲,۵۶۰

۱۶۷

259.212.288

65

سود عملیاتی

۴۶,۸۰۱,۶۴۸

۱۶۵,۰۳۹,۶۵۱

۲۵۳

116.781.913

60

سود خالص

۴۵,۹۱۱,۱۳۹

۱۷۰,۹۳۲,۷۸۰

۲۷۲

123.261.586

50

داراییهای غیر جاری

۶۱,۵۶۷,۴۴۸

۹۸,۰۵۹,۹۴۴

35

-

-

داراییهای جاری

۳۷,۳۱۴,۵۷۳

۲۰۷,۴۷۳,۸۲۱

261

-

-

جمع داراییها

۹۸,۸۸۲,۰۲۱

۳۰۵,۵۳۳,۷۶۵

135

-

-

سرمایه

۴۴,۰۰۰,۰۰۰

۵۵,۵۰۰,۰۰۰

26

-

-

سود انباشته

۲۴,۲۳۳,۶۷۲

۱۸۴,۶۲۷,۵۹۰

304

-

-

بدهیهای غیر جاری

۲۹۹,۹۷۴

۱۹۴,۳۹۷

۹

-

-

بدهیهای جاری

۳۰,۴۴۵,۰۶۰

۶۰,۲۹۷,۶۴۶

۱۴۰

-

-

جمع بدهیها

۳۰,۷۴۵,۰۳۴

۶۰,۴۹۲,۰۴۳

۱۳۹

-

-
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معـدنـی و صنعتـی چادرملـو

272

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

(تحقق  50درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت
(تحقق  60درصدی بودجه)

(تحقق  44درصدی بودجه)

(تحقق  65درصدی بودجه)

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

253

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

17

11

167

دستاورد مهم
صادرات شمش فوالد در سال  1399به ارزش  250میلیون دالر
پوشش  107درصدی برنامههای تولید شرکت در سال 1399
افزایش سرمایه از مبلغ  55/500میلیارد ریال به مبلغ  200/000میلیارد ریال
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میزان تولید
15.546.810

17.231.575

1398/12/30

1399/12/30

11

میزان فروش

(تن)

8.622.841

10.044.501

1398/12/30

1399/12/30

17

(تن)

ارزش فروش

(میلیونریال)

۲۶۱,۱۰۲,۵۶۰ ۹۷,۹۵۴,۳۷۹

1398/12/30

سود عملیاتی

1399/12/30

167

(میلیون ریال)

سود خالص

165,039,651 46,801,648

1398/12/30

1399/12/30

272

1398/12/30

66
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170,932,780 45,911,138

1399/12/30

253

(میلیون ریال)

معـدنـی و صنعتـی چادرملـو

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

78
پوشش بودجه فروش

38

فروش خارجی

22
پوشش بودجه تولید

29
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معـدنـی و صنعتـی چادرملـو

پروژههای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو و زیرمجموعههای آن
پروژه

مشخصات

مدت اجرا

گندله شماره 2

ظرفیت 5 :میلیون تن

از زمستان  1399تا بهار 1403

کارخانه تولید فروآلیاژ

ظرفیت 65 :هزار تن

از تابستان  1400تا تابستان 1402

کارخانه آهن اسفنجی شماره 2

ظرفیت 2/2 :میلیون تن

از تابستان  1400تا پاییز 1403

بهره برداری از معدن D19

-

-

ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی

-

-

الکترود گرافیتی ( 36درصد متعلق به چادرملو)

ظرفیت 45 :هزار تن

-

پروژه

مشخصات

مدت اجرا

آهن و فوالد سرمد ابرکوه :واحد فوالدسازی

ظرفیت 600 :هزار تن شمش

-

آهن و فوالد سرمد ابرکوه :پروژه سیمسازی و توسعه بخش نورد

ظرفیت 400 :هزار تن

-

آهن و فوالد ارفع :افزایش ظرفیت واحد احیاء

ظرفیت :از  0.8به  1.2میلیون تن

1400-1405

آهن و فوالد ارفع :افزایش ظرفیت واحد فوالدسازی

ظرفیت :از  0.8به  1میلیون تن

1400-1403
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سنـگ آهـن گهـر زمیـن
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

سنـگ آهـن گهـر زمیـن

معرفی شرکت
شرکت سنگ آهن گهر زمین بنا بر اراده و دستور وزارت صنایع و معادن
و سازمان ایمیدرو در تاریخ  1383/11/28تحت شماره  1765نزد اداره ثبت
شرکتهای سیرجان ،به منظور بهرهبرداری از آنومای سنگ آهن شماره 3گل گهر
با ذخیره  643میلیون تن ،در راستای برنامهریزی تولید ساالنه 15میلیون تن سنگ
آهن به همراه برداشت  60میلیون تن باطله به منظور تولید ساالنه  10میلیون تن
کنسانتره و  10میلیون تن گندله تاسیس گردید.

سال تاسیس
1383

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

سیرجان

سنگ آهن

25.000.000

 30آذر

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرفته شده دربورس

ترکیب سهامداری
28.37
26.15
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19.27

شرکت غدیر

18.93

شرکت توسعه معادن و فلزات

7.28

72

شرکت معدنی و صنعتی گلگهر

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

سایر سهامدارن

اعضای هیأت مدیره
محمد جالل مآب
رئیس هیأت مدیره

سیدمحسن میرمحمدی
نائب رئیس هیأت مدیره

محمد فالح

محمدرضا خضری پور

سید ابوتراب فاضل

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل
استخدامی

پیمانکاری

اداری

تولیدی

خدماتی

اداری

تولیدی

420

131

5820
خدماتی

8

635

6455

728
496

4674
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

تولید(تن)

33.077.012

28.080.118

18

15.997.619

95

فروش (میلیون ریال)

53.125.191

103.891.699

96

102.137.246

98

سود عملیاتی

26.041.779

47.256.660

81

53.169.553

145

سود خالص

22.864.429

43.268.712

89

45.159.735

135

داراییهای غیر جاری

36.191.981

48.743.563

35

58.700.000

110

داراییهای جاری

45.161.271

97.470.690

116

136.753.000

113

جمع داراییها

81.353.252

146.214.253

80

195.453.000

110

سرمایه

12.300.000

24.997.619

103

27.000

100

سود انباشته

23.405.883

46.994.595

101

49.000.000

102

بدهی غیر جاری

43.129

145.259

237

170.000

100

بدهی جاری

44.374.240

72.846.780

64

94.000.000

95

جمع بدهیها

44.417.369

72.992.039

64

264.000

-
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سنـگ آهـن گهـر زمیـن

89

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

(تحقق  135درصدی بودجه)

(تحقق  98درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت
(تحقق  145درصدی بودجه)

(تحقق  95درصدی بودجه)

(تحقق  98درصدی بودجه)

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

81

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

96

18

96

دستاورد مهم
با توجه به کیفیت باالی محصوالت تولیدی اعم از کنسانتره و گندله و استراتژ یهای فروش دربحث
فروش داخلی و خارجی بیشترین قیمت را فروخته است که منجر به افزایش سودآوری شرکت شده است.
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میزان تولید
33.077.012

28.080.118

1398/9/30

1399/9/30

18

(تن)

میزان فروش

(تن)

15.356.620 14.852.111

1398/9/30

ارزش فروش

1399/9/30

3

(میلیونریال)

103.089.699 53.125.191

1398/9/30

سود عملیاتی

1399/9/30

96

(میلیون ریال)

سود خالص

47.256.640 26.041.779

1398/9/30

1399/9/30

89

1398/9/30
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43.268.712 22.864.329

1399/9/30

81

(میلیون ریال)

سنـگ آهـن گهـر زمیـن

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

100
پوشش بودجه فروش (تن)

98

فروش خارجی

0
پوشش بودجه تولید (تن)

95
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سنـگ آهـن گهـر زمیـن

ت سنگآهن گهر زمین
پروژههای شرک 
پروژه

مشخصات

مدت اجرا

گندله شماره 2

ظرفیت 5 :میلیون تن

از زمستان  1399تا بهار 1403

کنسانتره شماره 4

ظرفیت 2 :میلیون تن

 3سال

کنسانتره شماره 5

ظرفیت 5 :میلیون تن

 3سال

آهن اسفنجی مگامدول  1و 2

ظرفیت 3.6 :میلیون تن

-
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پتروامید آسیا
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

شرکت پترو امید آسیا

معرفی شرکت
شرکت پترو امید آسیا به شناسه ملی  10320170885در بدو تأسیس با نام
شرکت معدنکاران گوهران امید در تاریخ  1388/11/03به شکل شرکت
سهامی خاص تاسیس و به شماره  367408در اداره ثبت شرکتها و موسسات
غیر تجاری تهران به ثبت رسید و به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده
مورخ  1389/10/26نام شرکت به پترو امید آسیا تغییر یافت.
مرکز اصلی شرکت خیابان شریعتی ،خیابان یخچال ،خیابان کینژاد ،نبش کوچه
قریب ،پالک  3می باشد  .شرکت فاقد شعبه و نمایندگی میباشد.

سال تاسیس
1388

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

تهران

انرژی

2.000.000

 30آذر

سهامی خاص

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
در شرف پذیرش فرابورس

ترکیب سهامداری
%99.9992

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (سهامی عام)

0.0002

شرکت مدیریت توسعه گروهران امید (سهامی خالص)

0.0002

شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا امید (سهامی خالص)

0.0002

شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه (سهامی خالص)

0.0002

شرکت سیمان هرمزگان (سهامی عام)

؟
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موسسه رفاه و تامین آتیه کارکنان بانک سپه

اعضای هیأت مدیره
احمد قلعه بانی
رئیس هیأت مدیره  -موظف

اسمعیل ملکی
نایب رئیس و عضو هیأت مدیره

علی طالبی

زریر نگین تاجی

رضا چراغی کوتیانی

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

سرپرست و عضو هیأت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل

161
43

دفتر مرکزی

25

آینده اندیش

78

مخازن امید

جاسک

25
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

فروش(میلیون ریال)

2.588.083

5.174.842

100

4.206.128

94

سود عملیاتی

2.465.968

5.780.862

134

3.687.467

87

سود خالص

1.374.424

7.054.454

413

3.530.746

87

داراییهای غیر جاری

7.981.515

12.936.267

62

-

-

داراییهای جاری

5.783.097

6.245.435

8

-

-

جمع داراییها

13.764.612

19.181.702

39

-

-

سرمایه

2.000.000

2.000.000

0

-

-

سود انباشته

3.831.939

10.886.393

184

-

-

بدهی غیر جاری

2.926.434

237.774

-92

-

-

بدهی جاری

4.806.108

5.857.404

22

-

-

جمع بدهیها

7.732.542

6.095.178

-21

-

-
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شرکت پترو امید آسیا

413

سود خالص

1.374.424

7.054.454

1398/9/30

413

(میلیون ریال)

1399/9/30

(تحقق  157درصدی بودجه)

(تحقق  110درصدی بودجه)

134

2.465.968

5.780.862

1398/9/30

(تحقق  222درصدی بودجه)

سود عملیاتی

(میلیون ریال)

1399/9/30

افزایش سود عملیاتی شرکت

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

134

100

1398/9/30

100

2.588.083

5.174.842

1399/9/30

افزایش سود خالص شرکت

ارزش فروش

(میلیون ریال)

دستاوردهای مهم
وصول مطالبات اجاره مخازن نفتی (ارزی و ریالی)
اخذ تسهیالت از بانک تجارت جهت تامین مالی پروژه جاسک
افزایش سرمایه از مبلغ  2.000میلیارد ریال به مبلغ  8.000میلیارد ریال
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شرکت پترو امید آسیا

پروژه احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام به ظرفیت  10میلیون بشکه در بندر جاسک
هدف :انتقال یك میلیون بشكه نفت خام صادراتی در روز از تلمبه خانه گوره به جاسك

از مهر  99تا تیر 1400

کل

پیشرفت کل

% 26

% 51

نیروگاه برق

% 62

% 44

میانگین درصد پیشرفت ماهیانه

% 2.63

% 2.57

میانگین نیروی انسانی (نفر)

989

729

میانگین ماشین آالت (دستگاه)

502

405

نقدینگی تزریق شده (میلیارد ناموت)

1297

1621

حجم نصب ورقهای مخازن (تن)

7953

7992

حجم بتن ریزی (متر مکعب)

26566

30157

حجم آرماتور بندی (تن)

2450

3140

میزان میلگرد موجود در سایت (تن)

6674

6762

میزان ورق موجود در سایت (تن)

12625

17595

سیمان (تن)

14221

29187

تعداد پمپ های اصلی

5

5

تعداد شیرآالت دستی

118

118

میزان اتصاالت (فیتینگ)

1308

1308

فلنج

785

785

تعداد دیزل ژنراتورها

7

7

ترانسها

10

10

آخرین وضعیت طرح به تفکیک بخش کاری
پیشرفت تجمعی

پیشرفت دوره
فعالیت

درصد اجرا

برنامهای

واقعی

برنامهای

واقعی

واقعی

کل طرح

% 100

% 56/44

% 34/45

% 100

% 69/91

% - 30/09

مهندسی

% 7/09

% 48/15

% 44/56

% 100

% 94/43

% - 5/57

کاال

% 55/97

% 62/39

% 43/57

% 100

% 86/12

% -13/88

اجرا

% 36/94

% 64/96

% 30/64

% 100

% 19/62

% - 80/38
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مـدیـریت انـرژی امیـد تابان هـور
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

مـدیـریت انـرژی امیـد تابان هـور

معرفی شرکت
شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور (سهامی عام) در تاریخ  1390/08/07به

صورت شرکت سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره  417373و شناسه ملی

 10320688781دراداره ثبت شركتها و مالكیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

در تاریخ 1393/09/18با پذیرش شرکت در بازار اول فرابورس موافقت گردید و طبق

صورتجلسه مجمع فوقالعاده مورخ 1393/12/10شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص

به عام تبدیل و درمورخ  23/03/1394با شماره  11342نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت

و در تاریخ 1394/03/25در فهرست نر خهای فرابورس ایران درج و در تاریخ  1395/3/19نیز

عرضه سهام آن در بازار عادی فرابورس انجام گردیده است .شركت مدیریت انرژی امید تابان

هور(سهامی عام) جزء شرکتهای فرعی شركت گروه سرمایهگذاری امید (سهامی عام) می باشد

و محل استقرار شرکت در حال حاضر تهران  -خیابان ولیعصر  -خیابان پروین  -نبش کوچه ایثار
سوم  -طبقـــه  2پالک  2کد پستی  1966814161می باشد.

سال تاسیس
1390/8/7

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

تهران

برق و انرژی

66.176.283

 30آذر

سهامی عام

میلیارد ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرفته شده در بورس

ترکیب سهامداری
90.25
9.75
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شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید (سهامی عام)
سایر سهامداران حقوقی و حقیقی

اعضای هیأت مدیره
حسنعلی تقی زاده لنده
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

حمید تیموری
رئیس هیئت مدیره

مسعود آقایی

محمد تقی بابایی

مرتضی خشه چی

نائب رئیس هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

29

تعداد کل پرسنل
حوزه مدیریت

مالی و اداری

سرمایه گذاری

برنامه ریزی و فنی

6

3
9

11
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

درآمدعملیاتی (ریال)

1.705.269

11.419.223

570

2.507.276

22

سود عملیاتی

1.639.143

11.292.565

589

2.450.678

19

سود خالص

1.451.298

11.023.266

660

2.419.555

14

داراییهای غیر جاری

8.458.225

8.641.966

2

-

-

داراییهای جاری

3.302.767

14.947.175

353

-

-

جمع داراییها

11.760.992

23.589.141

101

-

-

سرمایه

4.000.000

4.000.000

0

-

-

سود انباشته

1.678.067

2.623.881

56

-

-

بدهی غیر جاری

2.394.762

2.170.989

-9

-

-

بدهی جاری

3.429.054

5.057.710

47

-

-

جمع بدهیها

5.823.816

7.228.699

24

-

-
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مـدیـریت انـرژی امیـد تابان هـور

660

1.705.269

سود خالص

1.451.298

11.023.266

1398/9/30

660

(میلیون ریال)

1399/9/30

(تحقق  556درصدی بودجه)

589

1.639.143

11.292.565

1398/9/30

افزایش سود عملیاتی شرکت

سود عملیاتی

(میلیون ریال)

1399/9/30

(تحقق  614درصدی بودجه)

570

1398/9/30

589

11.419.223

1399/9/30

افزایش سود خالص شرکت

درآمد عملیاتی

(ریال)

دستاوردهای مهم
برند ه شدن در مناقصه ساخت بلوک  2نیروگاه سیرجان
افزایش  232درصدی سود خالص شرکت برای دوره  6ماهه منتهی به  1400/03/31نسبت
به دوره مشابه سال گذشته
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مـدیـریت انـرژی امیـد تابان هـور

پروژههای شرکت مـدیـریت انـرژی امیـد تابان هـور
عنوان پروژه

برنامهای

واقعی

انحراف

پیشرفت مرداد ماه

تاریخ اتمام

نیروگاه مخازن جاسک

% 100

% 69.61

- % 30.09

% 1.74

1399/10/18

بلوک  2نیروگاه سیرجان

در مناقصه برنده شده و در مرحله عقد قرارداد نهایی میباشد

واحد بخار نیروگاه هریس با ظرفیت  180مگاوات

در مرحله سنکرون میباشد

واحد بخار نیروگاه جهرم با ظرفیت  180مگاوات

در مرحله سنکرون میباشد
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شرکت کویر تایر
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

کسب  7رکورد منحصر به فرد ملی به شرح ذیل:

1

روند شکلیابی منحصر به فرد
پیشتاز تکنولوژی استیل بلت
اولین تولیدکننده تایر سبز در کشور
اولین سازنده پرس پخت کشور (ساخت  13دستگاه پرس پخت تایر)
خودکفایی در طراحی و تولید تایرهای  CUVو  SUVبرای اولین بار در کشور
دارنده رتبه نخست در صرفهجویی انرژی
راهاندازی اولین سامانه فروش آنالین تایر در کشور

2

سهم  25درصدی از کل تایرهای سواری تولیدی در کشور

3
4
5

تولید تایر رینگ  19برای اولین بار در ایران

فروش بیش از یکمیلیون و  990هزارحلقه انواع تایر رادیال سواری به وزن بیش از 14
هزار و 444تن درشش ماهه ماه نخست سال مالی این شرکت ()99-1400

افزایش  172درصدی مبلغ فروش شرکت در  6ماهه سال مالی
 1400نسبت به مدت مشابه سال گذشته

6

بیش از  21میلیارد ناموت صرفهجویی در بخش قطعات یدکی ،حدود 32
میلیارد ناموت در بخش مواد اولیه و یک میلیارد و  800میلیون ناموت
صرفهجویی در بخش قطعات الستیکی در سال ( 1399در مجموع صرفهجویی
ارزی به مبلغ  55میلیارد ناموت)

7

اختصاص  16درصد شاغلین بخش صنعت استان و  34درصد شاغلین
بخش صنعت شهرستان بیرجند به شرکت کویر تایر

شرکت کویر تایر

معرفی شرکت
شركت كویرتایر در اواخر سال  ۱۳۶۶با سرمایه اولیه یك میلیون ریال تأسیس
گردید و عملیات اجرایی احداث كارخانه براساس موافقت اصولی صادره از
وزارت صنایع و با ظرفیت اسمی  ۲۵,۵۰۰تن از نیمه دوم  ۱۳۷۰در زمینی به
مساحت  ۱۱۲هكتار در شهرستان بیرجند آغاز گردید و در نوزدهم مهر ماه سال
 ۱۳۷۷با صرف  ۳۵۰میلیارد ریال سرمایهگذاری ریالی و ارزبری  ۸۴میلیون دالر به
بهرهبرداری رسید.
شرکت کویرتایر بزرگترین واحد صنعتی استان خراسان جنوبی است که در حال حاضر
بیش از  ۱۵درصد از تایر تولیدی کشور (به لحاظ وزنی) و بیش از  ۲۲درصد از تایر تولیدی
کشور (به لحاظ تعدادی) در این کارخانه تولید میگردد.

سال تاسیس
1366/12/22

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

بیرجند

تولید تایر

2.180.000

 30آذر

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرفتهشده در بورس

ترکیب سهامداری
68.46
0.09
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صندوق سرمایهگذاری گوهر فام امید

0.005

شرکت سرمایهگذاری توسعه گوهران امید

0.001

شرکت آینده اندیش نگر

0.0002

شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه

31.44

سایرین (بیش از  4000نفر)

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

اعضای هیأت مدیره
محمد اسدی
رئیس هیأت مدیره  -غیر موظف

سید محمد حسین زینلی
مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

محمدرضا خزاعی

محمد سلطانی

محمد صادق نائبی

عضو غیر موظف

عضو غیر موظف

عضو موظف

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل

1270
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

تولید(تن)

21.040

29.534

40

17.194

85

فروش(میلیون ریال)

4.794.400

10.738.330

124

10.341.969

95

سود عملیاتی

303.234

2.887.572

852

1.820.164

149

سود خالص

234.897

2.116.688

801

1.181.892

169

داراییهای غیر جاری

1.374.886

3.129.180

128

6.480.751

-

داراییهای جاری

3.159.945

9.286.857

194

7.003.484

-

جمع داراییها

4.534.831

12.416.037

174

13.484.235

-

سرمایه

700.000

2.180.000

211

2.180.000

-

سود انباشته

337.060

2.207.914

555

1.656.096

-

بدهی غیر جاری

312.327

431.787

38

605.480

-

بدهی جاری

3.090.444

7.395.502

139

8.799.659

-

جمع بدهیها

3.402.771

7.827.289

130

9.405.139

-
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شرکت کویر تایر

801

40

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

(تحقق  533درصدی بودجه)

(تحقق  95درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت
(تحقق  396درصدی بودجه)

(تحقق  96درصدی بودجه)

(تحقق  129درصدی بودجه)

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

852

124
رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

38

شش ماهه سال جاری نسبت به سال مالی قبل

دستاوردهای مهم
تولید تایر رینگ  19برای اولین بار در ایران
بیش از  21میلیارد ناموت صرفهجویی در بخش قطعات یدکی ،حدود  32میلیارد ناموت در بخش مواد
اولیه و یک میلیارد و  800میلیون ناموت صرفهجویی در بخش قطعات الستیکی در سال ( 1399در مجموع
صرفهجویی ارزی به مبلغ  55میلیارد ناموت)
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  2/180میلیارد ریال ،به مبلغ  6/540میلیارد ریال
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میزان تولید
21.04

29.534

1398/9/30

1399/9/30

40

میزان فروش

(تن)

21.248

29.283

1398/9/30

1399/9/30

38

(تن)

ارزش فروش

(میلیون ریال)

10.738.330 4.794.400

1398/9/30

سود عملیاتی

1399/9/30

124

(میلیارد ریال)

سود خالص

1398/9/30

1399/9/30

102
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1398/9/30

852

801

234.897

2.116.688

1399/9/30

2.8887.572 303.234

(میلیارد ریال)

شرکت کویر تایر

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

100
پوشش بودجه فروش

95

فروش خارجی

0
پوشش بودجه تولید

96
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شرکت کویر تایر

طرح افزایش ظرفیت تولید تایرهای سواری
هدف :افزایش ظرفیت تولیدات فعلی از  3000تن به  4500تن در سال

مرکزفعالیت /اجرا

خوراک واحد

تاریخ بهره برداری
1401/02/31

بیرجند

نرخ بازدهی داخلی سرمایهگذاری

کائوچوبی ،دوده،سیم و موادشیمیایی

دوره بازگشت سرمایه

% 29

کل سرمایه
 25میلیون یورو

سه سال

تأمین مالی
منابع داخل،افزایش سرمایه و تسهیالت

آخرین وضعیت طرح به تفکیک بخش کاری
پیشرفت تجمعی

پیشرفت دوره
فعالیت

درصد اجرا

برنامهای

واقعی

برنامهای

واقعی

واقعی

کل طرح

100

1

23

70

35.09

36.76

مهندسی

2.8

صفر

صفر

91

90.3

0.65

کاال

44.7

0.3

0.13

66

55.4

10.6

اجرا

52.5

0.5

0.11

70

58.3

11.7

پروژههای شرکت کویر تایر
عنوان پروژه

برنامهای

واقعی

انحراف

پیشرفت مرداد ماه

تاریخ اتمام

افزایش ظرفیت خط فعلی به  45هزار تن

% 35.44

% 33.31

- % 2.13

-

1401/06/31

تولید تایرهای OTRو  TBRبا ظرفیت  50هزار تن

فازمطالعاتی به اتمام رسیده و در مرحله ثبت شرکت است

تولید استیل کورد

فازمطالعاتی به اتمام رسیده و در مرحله ثبت شرکت است
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سیمان هرمزگان
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

1

افزایش  429درصدی ارزش ریالی و رشد  250درصدی حجم صادرات شرکت در سال مالی 1399

2

افزایش  279درصدی سود عملیاتی شرکت در سال مالی  1399نسبت به سال مالی 1398

3

تحویل بیشترین سیمان صادراتی توسط شرکت در سال  1399از ابتدای تأسیس تا کنون

سیمان هرمزگان

معرفی شرکت
شرکت سیمان هرمزگان ( سهامى عام ) درتاریخ  ۲۷دی ماه  ۱۳۶۱به صورت
شرکت سهامى خاص تأسیس شد .شخصیت حقوقى شرکت بر اساس
مصوبه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  ۱۳۷۸/۰۴/۲۶از ” سهامى خاص ” به
” سهامى عام ” تبدیل یافت .در حال حاضر محل قانونی شرکت واقع در تهران،
بلوار میرداماد ،میدان مادر ،خیابان بهروز ،باالتر از میدان مینا ،پالک  ۳۷می باشد.

سال تاسیس
1361/10/27

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

بندرخمیر

سیمان

1.084.000

 30آبان

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرفته شده در بورس

ترکیب سهامداری
%83.86
%2/7

شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان

%2/22

شرکت مدیریت سرمایهگذاری بانک مسکن

%1/31

بانک تجارت

%1/02

شرکت گروه توسعه اقتصادی رستا

%8/89
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سایر اشخالص حقیقی و حقوقی

اعضای هیأت مدیره
حسین کاظمی کلشتری
رئیس هیأت مدیره  -غیر موظف

حسین فاتح
نائب رئیس هیأت مدیره -غیر موظف

مهدی باشتی

زاید مالیی

سیدهوشنگ خلفوندی

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

عضو هیأت مدیره -موظف

عضو هیأت مدیره -موظف

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل
استخدامی

445

پیمانکاری

اداری

تولیدی

خدماتی

اداری

تولیدی

%12

330
خدماتی

%22 %22

785

%21
%56

%67
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/8/30

1399/8/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

تولید(تن)

3.435.205

3.638.310

%6

1.635.000

106

فروش(میلیون ریال)

2.920.470

5.136.948

% 76

3.282.724

87

سود عملیاتی

439.106

1.661.467

% 278

872.681

32

سود خالص

708.268

1.727.353

% 144

745.591

41

داراییهای غیر جاری

1.187.495

2.063.585

% 73

-

-

داراییهای جاری

2.489.286

3.570.441

% 43

-

-

جمع داراییها

3.676.780

5.634.026

% 53

-

-

سرمایه

542.000

1.084.000

% 100

-

-

سود انباشته

986.960

2.118.114

% 115

-

-

بدهی غیر جاری

317.500

311.489

(% )1/9

-

-

بدهی جاری

1.242.152

2.012.023

% 62

-

-

جمع بدهیها

1.559.652

2.323.512

% 49

-

-
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144

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

(تحقق  396درصدی بودجه)

(تحقق  114درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت

(تحقق  362درصدی بودجه)

(تحقق  204درصدی بودجه)

(تحقق  135درصدی بودجه)

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

278
افزایش سود خالص شرکت

6

76
20

سیمان هرمزگان

دستاوردهای مهم

تکمیل فاز یک پروژه آب شیرین کن

کسب تقدیرنامه هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت مالی ایران و استقرار و پیادهسازی

سیستم تعالی سازمانی بامدل EFQM
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میزان تولید سیمان
1.562.985

1.848.200

1398/8/30

1399/8/30

18 /2

(تن)

1.872.220

1.790.110

1398/8/30

1399/8/30

ارزش فروش

(میلیون ریال)

439.106

1.661.467

1398/8/30

1399/8/30
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سود خالص

144

(میلیون ریال)

708.268

1.727.353

1398/8/30

112

2.920.470

5.136.948

1399/8/30

278

(میلیون ریال)

1398/8/30

سود عملیاتی

20

1399/8/30

76

1.829.475

2.191.417

1398/8/30

(4 /4

میزان فروش

(تن)

1399/8/30

میزان تولید کلینکر

)

(تن)

سیمان هرمزگان

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

66
پوشش بودجه فروش

114

فروش خارجی

34
پوشش بودجه تولید

204
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سیمان هرمزگان

پروژه راه اندازی آب شیرین کن جدید ساحلی
هدف :تأمین آب مورد نیاز کارخانه

تاریخ بهره برداری

مرکزفعالیت /اجرا
ساحل بندر خمیر

1400/06/27

کل سرمایه
 8/500میلیارد ریال

کل طرح در مرحله انتخاب محل آب شیرین کن است.

به علت داشتن بخش عمدهای از اقالم مورد نیاز آب شیرین کل
پیشرفت آب شیرین کن  53درصد است.
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مخـازن گـاز طبیعـی آسیـاناما
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

1

برنامهریزی برای تولید  200هزار مخزن در سال مالی 1400
(افزایش  222درصدی نسبت به سال مالی )1399

2
3

برنامهریزی برای صادرات به آفریقا

تولید انبوه مخزن اکسیژن بیمارستانی

مخـازن گـاز طبیعـی آسیـاناما

معرفی شرکت
شركت تولیدی مخازن گاز طبیعی آسیا ناما با نام اولیه تهران شامر
(بامسئولیت محدود) و با سرمایه به مبلغ  10میلیون ریال در سال  1351توسط
اشخاص حقیقی تأسیس و تحت شماره  15898درتاریخ  1351 / 5 / 22در اداره
ثبت شركتها و مالكیت واحدهای صنعتی تهران به ثبت رسید .پس از پیروزی
انقالب اسالمی در پی تغییر و تحوالت ایجادشده در تركیب سهامداران شركت ،بر
اساس تصمیمات متخذه در مجامع فوقالعاده مورخ 1376 / 9 / 19 ، 1362 / 9 / 30
و  1386 / 2 / 22نام و شخصیت حقوقی شركت به ترتیب به قدس پالستیك (سهامی
خالص) ،گروه كارخانجات تأمین نیازهای افزاری مدارس آسیا (سهامی عام) و شركت
تولیدی مخازن گازطبیعی آسیا ناما (سهامی عام) تغییر یافت.

سال تاسیس
1351

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

قزوین

مخازن CNG

1.004.930

 30آذر

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرش در فرابورس

ترکیب سهامداری
99.99
0/0009
0.00003
0.00001
0.00003
0/000005
0/000005
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شركت مدیریت سرمایهگذاری امید
سایر سهامداران

شركت سرمایهگذاری سپه
شركت مرجان كار

شركت سرمایهگذاری ملی ایران

شركت خدمات آینده اندیش نگر

شركت مدیریت توسعه گوهران امید

اعضای هیأت مدیره
احسان جابری
رئیس هیأت مدیره  -غیر موظف

مهرداد رسولزاده
نائب رئیس هیأت مدیره -غیر موظف

عذرا بیانی

فرزاد آیت اله زاده شیرازی

كیومرث مبلغ ناصری

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره -مدیرعامل

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

250

تعداد کل پرسنل
اداری

تولیدی

خدماتی

16

25

179
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

تولید(عدد)

42.417

61.967

46

88.000

57

فروش(میلیون ریال)

937.974

2.010.807

114

3.678.118

33

سود عملیاتی

343.733

797.086

132

1.091.838

43

سود خالص

352.670

682.690

94

841.360

42

داراییهای غیر جاری

1.104.588

1.124.043

1

-

-

داراییهای جاری

1.662.447

2.421.794

49

-

-

جمع داراییها

2.727.036

3.545.837

30

-

-

سرمایه

1.004.930

1.004.930

-

-

-

سود و زیان انباشته

-106.169

542.387

611

-

-

بدهی غیر جاری

1.579.074

1.531.498

-3

-

-

بدهی جاری

248.958

432.645

74

-

-

جمع بدهیها

1.828.032

1.964.143

7

-

-
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مخـازن گـاز طبیعـی آسیـاناما

94

رشد میزان فروش داخلی محصوالت شرکت

(تحقق  206درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت

(تحقق  49درصدی بودجه)

(تحقق  200درصدی بودجه)

(تحقق  54درصدی بودجه)

(تحقق  82درصدی بودجه)

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

132

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

-4

46

114

دستاوردهای مهم
بزرگترین تولیدکننده مخازن  CNGدر کشور با سهم  90درصدی
افزایش حدود  100درصدی سود خالص شرکت طی سال مالی  1399نسبت به سال مالی 1398
افزایش سرمایه از مبلغ  1.005میلیارد ریال به مبلغ  3.505میلیارد ریال
تولید اکسیژن صنعتی
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میزان تولید
42.417

61.967

1398/9/30

1399/9/30

46

(عدد)

میزان فروش
65.322

65.042

1398/9/30

1399/9/30

- .4
.4

ارزش فروش

(میلیون ریال)

937.974

2.010.807

1398/9/30

1399/9/30

114

سود عملیاتی
343.733

797.086

1398/9/30

1399/9/30
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94

302.669

682.690

1398/9/30

122

(میلیون ریال)

سود خالص

(میلیون ریال)

1399/9/30

132

(عدد)

مخـازن گـاز طبیعـی آسیـاناما

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

فروش خارجی

98
پوشش بودجه فروش

38

2
پوشش بودجه تولید

54
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مخـازن گـاز طبیعـی آسیـاناما

آخرین وضعیت مرکز خدمات خودرویی خاوران به تفکیک بخش کاری
14000412

14000406

14000426

14000419

14000523

فعالیت

برنامهای

واقعی

برنامهای

واقعی

برنامهای

واقعی

برنامهای

واقعی

برنامهای

واقعی

طراحی یامهندسی E

85

80

90

85

95

88

100

90

100

90

خریدیاتدارکات P

80

70

85

75

90

78

95

80

100

80

اجراو نصب C

75

60

80

64

85

67

90

70

100

75

کل پروژه

79

47

93

50

94

53

95

56

100

71

آخرین وضعیت طرح افزایش ظرفیت تولید کارخانه قزوین
به تفکیک بخش کاری
پیشرفت تجمعی

پیشرفت دوره
فعالیت

درصد اجرا

برنامهای

واقعی

برنامهای

واقعی

انحراف

کل طرح

100

10

7

50

45

-5

مهندسی

20

4

2

65

61

-4

کاال

40

11

9

52

41

-11

اجرا

40

12

8

41

40

-1

پروژههای شرکت آسیاناما
عنوان پروژه

برنامهای

واقعی

انحراف

پیشرفت مرداد ماه

تاریخ اتمام

افزایش ظرفیت ماشینآالت (به  200.000عدد)

% 100

% 72

- % 28

0

1400/02/30

کارخانه برش ورق در اهواز

% 45

%3

- % 42

0

1401/06/09

خدمات خودرویی خاوران

% 100

% 77

- % 23

% 18

1400/05/10

ایجاد خط جدید در کنار سایت فعلی

% 18

%3

- % 15

0

1401/08/25

ورود آسیا ناما به فرابورس

% 51

% 47

-%4

% 15

1400/09/30

افزایش سرمایه

% 58

% 58

0

% 15

1400/06/31
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کمپـرسـور سـازی پادنـا
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

کمپـرسـور سـازی پادنـا

معرفی شرکت
شرکت پارس کمپرسور شیراز در دهه  60شمسی به منظور تولید انواع
کمپرسور یخچال خانگی با گاز  R12و برند زانوسی ایتالیا در شهر شیراز تأسیس
شد .به دلیل مشکالت مالی در بدو تأسیس کارخانه ،درسال  1381به گروه
مدیریت سرمایهگذاری امید واگذار و با نام شرکت کمپرسورسازی پادنا شروع به

ً
مجددا در پایان سال  1384متوقف گردید.
فعالیت نمود که با منسوخ شدن گاز R12

در سال  1396گروه مدیریت سرمایهگذاری امید با عقدقرارداد همکاری با شرکت شنژن

ً
مجددا از دیماه سال  1397موفق به تولید
ایترون و انتقال دانش فنی از آن شرکت،

کمپرسور یخچال خانگی متناسب با آخرین تکنولوژی موجود درسطح بینالمللی با گاز
 R134و  R600گردید.

سال تاسیس
1382

مرکزفعالیت
شیراز

موضوع فعالیت
تولید کمپرسور

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

342.576

 30آذر

سهامی خالص

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
عدم پذیرش در بورس

ترکیب سهامداری
75

شرکت سرمایه گذاری امید

25

شرکت شنژن ایترون
شرکت چاپ و نشر سپه
شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه
شرکت کارگزاری بانک سپه
شرکت خدمات آینده اندیش نگر

128
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اعضای هیأت مدیره
حسن نونژاد
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

علیرضا همایونی
نایب رئیس هیأت مدیره

لیو دیانبو
رئیس هیأت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل

105

اداری

تولیدی

خدماتی

22

30
53
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

تولید(دستگاه)

29.984

38.440

28

120.000

58

فروش(میلیون ریال)

46.754

515.839

1.003

1.746.929

58

سود عملیاتی

-18.208

8.009

144

415.625

58

سود خالص

-10.159

15.195

250

317.010

58

داراییهای غیر جاری

342.543

319.744

-7

-

-

داراییهای جاری

247.907

468.386

89

-

-

جمع داراییها

590.450

788.130

33

-

-

سرمایه

342.576

342.576

0

-

-

سود و زیان انباشته

-180.228

-165.031

8

-

-

بدهی غیر جاری

1.674

4.329

159

-

-

بدهی جاری

426.426

606.256

42

-

-

جمع بدهیها

428.100

610.585

43

-

-
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250

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

(تحقق  59درصدی بودجه)

(تحقق  33درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت
(تحقق  27درصدی بودجه)

(تحقق  20درصدی بودجه)

(تحقق  59درصدی بودجه)

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

144

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

583

28

1.003

دستاوردهای مهم
تولید کمپرسور  CAS 158 PEدر راستای حمایت از تولید داخل و تبلور مفهوم جهش تولید .این

محصول دارای توان برودتی ممتاز و سازگار با گاز  R600aبوده که برای اولین بار مطابق با تکنولوژی

روز دنیا در جمهوری اسالمی ایران ،از سوی شرکت کمپرسورسازی پادنا به تولید انبوه رسیده است.
صادرات  1.080واحد کمپرسور به کشور ازبکستان
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میزان تولید
29.984

38.440

1398/9/30

1399/9/30

28

میزان فروش
12.072

82.510

1398/9/30

ارزش فروش

(میلیون ریال)

46.754

515.839

1398/9/30

1399/9/30

1.003

سود عملیاتی
-18.208

8.009

1398/9/30

1399/9/30
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250

-10.159

15.195

1398/9/30

132

(میلیون ریال)

سود خالص

(میلیون ریال)

1399/9/30

144

(دستگاه)

1399/9/30

583

(دستگاه)

کمپـرسـور سـازی پادنـا

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

100
پوشش بودجه فروش

169

فروش خارجی

0
پوشش بودجه تولید

20
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سـرمـایهگـذاری سپـه
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

1
2

 80درصد پرتفوی شرکت از سه صنعت استخراج کانههای فلزی ،شیمیایی و فلزات اساسی است
که هر سه مورد جزو صنایع با ارزش افزوده باال میباشند.

ارزش بازار پرتفوی شرکت حدود  190هزار میلیارد ریال و ارزش افزوده آن بیش از  165هزار میلیارد
ریال است.

سـرمـایهگـذاری سپـه

معرفی شرکت
شرکت سرمایهگذاری سپه به عنوان یکی از شرکتهای زیر مجموعه گروه
مدیریت سرمایهگذاری امید در حال فعالیت در حوزه بازار سرمایه است.
شرکت سرمایهگذاری سپه (سهامی عام) در تاریخ  70/6/2به صورت سهامی
عام تأسیس و از مهرماه همان سال فعالیت رسمی خود را آغاز نمود .شرکت در
تاریخ  1371/10/19در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته و اولین بار سهام آن در تاریخ
 1371/12/26به مبلغ  1300ریال معامله گردید .مرکز اصلی شرکت در تهران ،خیابان
آفریقا ،خیابان آناهیتا ،پالک 18میباشد.
افزایش سرمایه تا مبلغ  12.000میلیارد ریال در مجمع فوق العاده مورخ  1399/10/23به
تصویب رسید.

سال تاسیس
1370

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

تهران

سرمایهگذاری

6.691.000

30آذر

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرفته شدن در بورس

ترکیب سهامداری
67.17

136
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7.42

صندوق بازنشستگان ،وظیفه و از کارافتادگان بانکها

2.58

شرکت سرمایه گذاری مهر(سهامی خالص)

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

1.74

شرکت مدیریت ارزش آفرینان آویژه

1.04

صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه

اعضای هیأت مدیره
محمد رضا تابش
رئیس هیأت مدیره  -موظف

محمدحسن صبوری دیلمی
نائب رئیس هیأت مدیره

آرش حبببی

علی اکبر عربمازار

محمد ابراهیم آقابابایی

عضو موظف هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

35

تعداد کل پرسنل

استخدامی
اداری

خدماتی

4
31
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اطالعات مالی
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

درآمد عملیاتی (ریال)

4.820.023

10.706.235

122

5.795.488

69

سود عملیاتی

4.756.065

10.599.840

123

5.721.810

69

سود خالص

4.740.623

10.580.807

123

5.685.810

68

داراییهای غیر جاری

4.149.689

6.532.755

57

-

-

داراییهای جاری

8.863.101

15.891.236

79

-

-

جمع داراییها

13.012.790

22.423.991

72

26.424.177

-

سرمایه

6.691.000

6.691.000

0

6.691.000

-

سود انباشته

5.394.217

12.629.524

134

-

-

بدهی غیر جاری

8.451

11.012

30

-

-

بدهی جاری

250.022

2.486.216

894

-

-

جمع بدهیها

258.473

2.497.228

866

8.430.542

-
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سـرمـایهگـذاری سپـه

122

123
افزایش سود خالص شرکت
(تحقق  190درصدی بودجه)

(تحقق  189درصدی بودجه)

123

4.756.065

10.599.840

/30؟1398/

(تحقق  189درصدی بودجه)

سود عملیاتی

سود خالص

(میلیون ریال)

4.740.623

10.580.807

/30؟1398/

/30؟1399/

123

(میلیون ریال)

/30؟1399/

افزایش سود عملیاتی شرکت

رشد درآمد عملیاتی شرکت

1398/9/30

122

4.820.023

10.706.235

1399/9/30

123

درآمدعملیاتی

(ریال)

دستاوردهای مهم
کسب بازدهی  295و  265درصدی به ترتیب برای  NAVو قیمت سهم شرکت از ابتدای سال

 1399تا کنون؛ در حالی که در این مدت بازدهی شاخص کل و شاخص صنعت سرمایهگذاری به

ترتیب برابر با 182درصد و  122درصد بوده است.

کسب رتبه اول در بازدهی  NAVمیان شرکتهای سرمایهگذاری

تصویب افزایش سرمایه از مبلغ  6.691میلیارد ریال به مبلغ  12.000میلیارد ریال
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سـرمایهگـذاری
تـوسعـه گـوهـران امیـد
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

1

کاهش ریسک پرتفوی شرکت قبل از ریزش بازار

2

اصالح پرتفوی و افزایش کیفیت سود پایدار شرکت

سـرمایهگـذاری تـوسعـه گـوهـران امیـد

معرفی شرکت
شرکت سرمایهگذاری توسعه گوهران امید در سال  ۱۳۸۳تحت عنوان شرکت
شرکت گروه کارخانجات گوهرزمین (سهامی خاص) تأسیس گردید .در سال
 ۱۳۹۴نام شرکت به نام فعلی و شخصیت آن از سهامی خاص به سهامی عام
تبدیل گردید و در شهریور همان سال با نماد گوهران در شرکتهای فرابورس
ایران قرار گرفت.
سهام این شرکت در تاریخ  1395/3/30با عرضه  ۵درصد سهام توسط سهامدار
عمده به عموم عرضه و معامله گردید این شرکت در حال حاضر از واحدهای تجاری
فرعی شرکت گروه سرمایهگذاری امید میباشد.سرمایه شرکت در مجمع فوق العاده مورخ
 1400/4/7از مبلغ  2.400میلیارد ریال به مبلغ  3.888میلیارد ریال افزایش یافت.

سال تاسیس
1383

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

تهران

سرمایهگذاری

2.400.000

 30آذر

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرش شده در فرابورس

ترکیب سهامداری
86.5
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گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

5

سایر سهامداران حقوقی

8.5

سایر سهامداران حقیقی

اعضای هیأت مدیره
شهرام بابالویان
رئیس هیأت مدیره  -غیر موظف

قدرت اله امام وردی
نائب رئیس هیأت مدیره -موظف

مازیارفرخی
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل -موظف

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

24

تعداد کل پرسنل

استخدامی
اداری

خدماتی

4
20
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اطالعات مالی
شرح (میلیون ریال)

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

درآمدعملیاتی

1.301.215

2.695.414

107

1.684.264

119

سود عملیاتی

1.247.003

2.641.463

112

1.649.024

118

سود خالص

1.240.240

2.627.044

112

1.646.645

117

داراییهای غیر جاری

1.118.384

1.583.203

41

-

-

داراییهای جاری

3.175.598

5.180.420

63

-

-

جمع داراییها

4.293.982

6.766.623

57

-

-

سرمایه

2.000.000

2.400.000

20

-

-

سود انباشته

1.627.083

3.414.127

110

-

-

بدهی غیر جاری

2.387

2.185

-9

-

-

بدهی جاری

464.512

707.311

52

-

-

جمع بدهیها

466.899

709.496

51

-

-

144
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سـرمایهگـذاری تـوسعـه گـوهـران امیـد

107

112

(تحقق  292درصدی بودجه)

(تحقق  290درصدی بودجه)

سود عملیاتی

(میلیون ریال)

1.247.003

2.641.463

1398/9/30

(تحقق  277درصدی بودجه)

افزایش سود خالص شرکت

107

1399/9/30

افزایش سود عملیاتی شرکت

/30؟1398/

رشد درآمد عملیاتی شرکت

1.301.215

2.695.414

/30؟1399/

112

درآمدعملیاتی

(میلیون ریال)

112

سود خالص

(میلیون ریال)

1.240.240

2.627.044

1398/9/30

1399/9/30

112
دستاوردهای مهم

افزایش  112درصدی سود خالص شرکت در سال مالی  1400نسبت به سال مالی 1399
افزایش  275درصدی سود خالص شرکت در شش ماهه سال مالی  1400نسبت به مدت مشابه
افزایش سرمایه از مبلغ  2.400میلیارد ریال به مبلغ  3.888میلیارد ریال
فروش سهام شرکت تحلیلگر امید
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تامین سرمایه امید
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

1
بازارگردانی سهام شرکتهای تأمین سرمایه امید ،سیمرغ ،توسعه مولد نیروگاهی جهرم ،سنگآهن گهرزمین،
معدنی و صنعتی گل گهر ،سرمایهگذار ی سپه ،معدنی و صنعتی چادرملو  ،سیمان داراب و شرکت نیرو ترانس در
صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

2

مدیریت صندوق سرمایهگذاری با درآمد ثابت گنجینه امید ایرانیان به خالص ارزش داراییهای 34،825
میلیارد ریال ،صندوق سرمایهگذاری بذر امید آفرین به خالص ارزش داراییهای  2،987میلیارد ریال،
صندوق سرمایهگذاری زرافشان امید ایرانیان به خالص ارزش داراییهای  4،217میلیارد ریال ،صندوق
سرمایهگذاری امید انصار به خالص ارزش داراییهای  39،991میلیارد ریال ،صندوق سرمایهگذاری
مشترک گنجینه مهر به خالص ارزش داراییهای  377میلیارد ریال و صندوق سرمایهگذاری مشترک نوید
انصار به خالص ارزش داراییهای  841میلیارد ریال

3

افزایش خالص ارزش داراییهای تحت مدیریت صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی
امید ایرانیان به مبلغ  5،064میلیارد ریال با افزایش تعداد شرکتها

4

توسعۀ الگوریتمهای بازارگردانی در صندوق اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

5

طراحی سامانۀ هوشمندی تجاری ( )BIبرای صندوقهای سرمایهگذار

6

طراحی سامانه مرکز سرمایهگذاری آنالین امید (امید فاندر) برای سهولت دسترسی به صندوقهای
سرمایهگذاری تحت مدیریت

تامین سرمایه امید

معرفی شرکت
شرکت تأمین سرمایه امید در تاریخ  1390/۰۸/23نزد اداره ثبت شرکتها در تهران
به شماره  ۴۱۸۲۲۹ثبت گردید و در تاریخ  1390/۰۹/09با شماره  ۱۶۰۵۵۶مجوز فعالیت
خود را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران اخذ نمود و به عنوان اولین شرکت در میان
شرکتهای تأمین سرمایه در تاریخ  ۲۹/۰۹/۱۳۹۶در بورس اوراق بهادار عرضه گردید.
موضوع فعالیت اصلی شركت عبارت است از پذیرهنویسی ،تعهد پذیرهنویسی و تعهد
خرید اوراق بهادار در عرضههای ثانویه در حد امكانات مالی خود یا از طریق سندیكا با سایر
نهادهای مشابه ،ارائه مشاوره در زمینههای :تعیین روش و پیشنهاد زمانبندی عرضه اوراق
بهادار ،قیمتگذاری اوراق بهاداری ،مدیریت ریسك و  ،....ارائ ه خدمات مرتبط با صندوقهای
سرمایهگذاری و ادارهی صندوقهای مزبور و سرمایهگذاری در آنها ،كارگزاری ،كارگزار/معاملهگری،
سبدگردانی ،بازارگردانی ،كمك به شركتها در تأمین منابع مالی و اعتباری و . ...

سال تاسیس
1390

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

تهران

خدمات مالی

9,500,000

 30آذر

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
پذیرفته شده در بورس

ترکیب سهامداری

148

33.36

صندوق بازنشستگی ،وظیفه ،از کار افتادگی و پسانداز کارکنان بانکها

20.73
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16.65

معدنی و صنعتی چادرملو

11.04

معدنی و صنعتی گلگهر

6.33

مؤسسه رفاه و تأمین آتیه کارکنان بانک سپه

11.88

سایر سهامداران

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

اعضای هیأت مدیره
پژمان شعبان پور فرد
رئیس هیأت مدیره

علیرضا کدیور
نایب رئیس هیأت مدیره

محمد رضا دهقانی احمد آباد

سید محمد مهدی بهشتی نژاد

حبیب رضا حدادی سیاهکلی

عضو هیأت مدیره

عضو موظف هیأت مدیره

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل

69
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اطالعات مالی و فروش
شرح (میلیون ریال)

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

درآمدهای عملیاتی

۲,916,596

۶,949,955

123

3.153.767

76

سود عملیاتی

۲,۵۴۷,۰۷۹

۶,۱۹۳,۴۶۴

۱۴۳

2.714.358

74

سود خالص

۲,۴۵۶,۷۱۳

۵,۹۸۱,۹۱۴

۱۴۳

2.537.887

71

داراییهای غیر جاری

۲۳۲,۲۰۴

۲۴۱,۸۹۰

۴

-

-

داراییهای جاری

۱۲,۲۶۲,۲۰۱

۱۸,۷۰۹,۴۶۶

۵۳

-

-

جمع داراییها

۱۲,۴۹۴,۴۰۵

۱۸,۹۵۱,۳۵۶

۵۲

-

-

سرمایه

۷,۰۰۰,۰۰۰

۹,۵۰۰,۰۰۰

۳۶

-

-

سود انباشته

۳,۰۲۹,۸۱۳

۶,۱۲۲,۶۳۱

102

-

-

بدهیهای غیر جاری

۵۵۲,۶۷۷

۹۴۶,۸۹۶

71

-

-

بدهیهای جاری

۱,۴۲۹,۲۱۲

۲,۰۳۷,۳۴۱

۴۳

-

-

جمع بدهیها

۱,۹۸۱,۸۸۹

۲,۹۸۴,۲۳۷

۵۱

-

-
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تامین سرمایه امید
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193
افزایش سود خالص شرکت

سود عملیاتی
۲,۵۴۷,۰۷۹

۶,۱۹۳,۴۶۴

1398/9/30

143

سود خالص

(میلیون ریال)

۲,۴۵۶,۷۱۳

۵,۹۸۱,۹۱۴

1398/9/30

1399/9/30

143

(میلیون ریال)

1399/9/30

افزایش سود عملیاتی شرکت

رشد درآمدعملیاتی شرکت

1398/9/30

123

2.916.596

۶,949,955

1399/9/30

195

درآمدهای عملیاتی

(میلیون ریال)

دستاوردهای مهم
پذیرش تعهد پذیره نویسی و بازار گردانی اوراق مشارکت شهرداری استانهای زنجان ،کرمانشاه ،اصفهان
پذیرش تعهد پذیرهنویسی و بازار گردانی اوراق صکوک مراحبه خودرو و اوراق سلف
توسعه الگوریتمهای بازارگردانی و طراحی سامانه هوشمند تجاری BI
افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  9/500میلیارد ریال ،به مبلغ  20/000میلیارد ریال
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کارگزاری بانک سپه
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

کارگزاری بانک سپه

معرفی شرکت
این شرکت از نخستین روزهای فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سال  1346فعالیت
معامالتی خود را در قالب یكی از ادارات بانک سپه آغاز نمود و در تاریخ  1372/04/24تحت
شماره  98513در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به ثبت رسیده و طبق نامه
شماره  2862مورخ  1372/07/26سازمان بورس و اوراق بهادار تهران فعالیت خود را از تاریخ
 1372/08/01آغاز نموده است .طبق ماده  6اساسنامه ،شـرکت از مصادیق نهادهای مالی مذکور
در بند  21ماده ( )1قانون بازار اوراق بهادار محسوب شده و بر اساس ماده ( )28این قانون ،فعالیت
آن تحت نظارت سازمان است .مرکز اصلی شرکت در شهر تهران است .این شرکت که طبق مصوبه
مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1388/03/02نام خود را از کارگزاری بانک سپه به کارگزاری کاسپین مهر

ً
مجددا در پی تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به تاریخ  1390/06/19به کارگزاری
ایرانیان تغییر داده بود،

بانک سپه تغییر نام داده و بر همین اساس ماده  2اساسنامه اصالح گردیده است.

سال تاسیس
1372

مرکزفعالیت
تهران

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

خدمات کارگزاری

340.000

 30آذر

سهامی خاص

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
غیر بورسی

ترکیب سهامداری
70

154

بانک سپه

29.96
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0.0147

شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه

0.0147

شرکت چاپ و نشر سپه

0.0066

شرکت خدمات آینده اندیش نگر

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

اعضای هیأت مدیره
محرم رزمجویی
رئیس هیأت مدیره  -غیر موظف

سید ابراهیم عنایت
مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره -موظف

عبداهلل دریابر

رضا احمدی ترکمانی

عضو هیأت مدیره  -غیر موظف

عضو هیأت مدیره -موظف

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

99

تعداد کل پرسنل
اداری

مأمور

خدماتی

2

9

88
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اطالعات مالی و فروش
شرح (میلیون ریال)

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

درآمد عملیاتی

332.434

1.644.066

395

521.442

75

سود عملیاتی

190.660

1.351.644

609

394.932

63

سود خالص

158.812

1.094.291

589

305.088

75

داراییهای غیر جاری

185.931

588.796

217

-

-

داراییهای جاری

1.148.869

4.072.973

255

-

-

جمع داراییها

1.334.800

4.661.729

249

-

-

سرمایه

200.000

200.000

-

-

-

سود انباشته

192.606

871.531

352

-

-

بدهی غیر جاری

6.578

10.675

62

-

-

بدهی جاری

917.922

3.188.503

247

-

-

جمع بدهیها

924.500

3.199.178

246

-

-
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کارگزاری بانک سپه

395

589
افزایش سود خالص شرکت
(تحقق  663درصدی بودجه)

(تحقق  648درصدی بودجه)

609

190.660

1.351.644

1398/9/30

(تحقق  498درصدی بودجه)

سود عملیاتی

سود خالص

(میلیون ریال)

158.812

1.094.291

1398/9/30

1399/9/30

589

(میلیون ریال)

1399/9/30

افزایش سود عملیاتی شرکت

رشد درآمد عملیاتی شرکت

1398/9/30

395

332.434

1.644.066

1399/9/30

609

درآمد عملیاتی

(میلیون ریال)

دستاورد های مهم
ارتقای رتبه کارگزاری از رتبه ( 30پایان سال مالی  )1399به رتبه 26
افزایش سرمایه از مبلغ  200میلیارد ریال به  340میلیارد ریال
رشد  589درصدی سود خالص در سال  1399نسبت به سال 1398
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سـرمـایـهگـذاری
سـاختمانـی سپـه
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

سـرمـایـهگـذاری سـاختمانـی سپـه

معرفی شرکت
شرکت در سال  1366تحت عنوان شرکت سپه ساختمان به صورت شرکت
سهامی خاص تاسیس شده و طی شماره  67840مورخ  1366/8/18در اداره
ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران به ثبت رسیده است.
شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه به عنوان یکی از بزرگترین برندهای ساختمانی
فعال در کشور در زمینه سرمایهگذاری و ساخت ،مشارکت ،نوسازی ،بازاریابی و
فروش و مدیریت راهاندازی و بهرهبرداری مجتمعهای تجاری اداری مسکونی در
عرصه داخلی و خارجی فعالیت مینماید.
سرمایه شرکت در مجمع فوق العاده مورخ  1399/12/26تا مبلغ  6.000میلیارد ریال افزایش
یافت.

سال تاسیس
1366

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

تهران

ساختمانی

4.000.000

 30آذر

سهامی خاص

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
در مرحله پذیرش

ترکیب سهامداری
100

160
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شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

-

خدمات آینده اندیش نگر

-

صرافی امید سپه

-

شرکت رایان خدمات امید

-

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

اعضای هیأت مدیره
افروز بهرامی
رئیس هیأت مدیره

سیدمحمد حسینی
مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره

بیت اله عبدی

یاسر انتظامی

سید محسن علی زاده طباطبایی

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل
استخدامی

51

14

پیمانکاری

اداری

تولیدی

خدماتی

اداری

3

65

14

48
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اطالعات مالی و فروش
شرح (میلیون ریال)

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

درآمد عملیاتی

4.052.287

86.9140

-79

3.152.120

31

سود عملیاتی

161.758

-73.583

-145

1133.163

24

سود خالص

148.742

463.118

311

1.339.122

19

داراییهای غیر جاری

901.190

863.551

-4

1.419.916

100

داراییهای جاری

5.435.362

5.705.661

5

5.749.032

100

جمع داراییها

6.336.552

6.569.212

4

7.268.948

100

سرمایه

4.000.000

4.000.000

-

1.339.122

299

سود انباشته

169.087

489.049

189

2.232.214

15

بدهی غیر جاری

2.323

201.377

8668

205.279

100

بدهی جاری

2.070.696

1.761.193

-15

2.607.311

100

جمع بدهیها

2.073.028

1.962.570

-5

2.812.490

100

162

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

سـرمـایـهگـذاری سـاختمانـی سپـه

-79

311

(تحقق صفر درصدی بودجه)

(تحقق  58درصدی بودجه)

سود عملیاتی

-145

161758

-73583

سود خالص

(میلیون ریال)

148742

463118

1398/9/30

1399/9/30

311

(میلیون ریال)

1398/9/30

(تحقق  43درصدی بودجه)

افزایش سود خالص شرکت

-79

1399/9/30

افزایش سود عملیاتی شرکت

1398/9/30

رشد درآمد عملیاتی شرکت

4.052.287

869.140

1399/9/30

-145

درآمد عملیاتی

(میلیون ریال)

دستاوردهای مهم
خرید سهم شریک پروژه کرمان (سیتی سنتر) و مالکیت  100درصدی آن
تکمیل واحدهای مسکونی پروژهالهیجان
اخذ رضایت معارضین ملک پردیس شرق
افزایش سرمایه شرکت ازمبلغ  4.000میلیارد ریال به مبلغ  6.000میلیارد ریال
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سـرمـایـهگـذاری سـاختمانـی سپـه

پروژههای شرکت سـرمـایـهگـذاری سـاختمانـی سپـه
عنوان پروژه

برنامهای

واقعی

انحراف

پیشرفت مرداد ماه

تاریخ اتمام

بازار خودرو  -تهران

% 69.33

% 66.84

% 2.49

% 0.24

1401/12/15

ساختمان تجاری اقامتی امام رضا (ع)  -مشهد

% 98.88

% 96.81

- % 2.07

% 0.57

1400/04/31

ساختمان تجاری مسکونی ابریشم  -الهیجان

% 99.5

% 93.68

- % 5.82

% 0.18

1400/04/31

ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق  -تهران

% 28.36

% 26.87

- % 1.49

% 1.75

1403/04/28

ساختمان تجاری اداری کارگزاری بانک سپه

% 96.53

% 77.31

% 19.22

% 0.31

1400/05/31
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بازرگانـی و تولیـدی مـرجان کـار
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

1

تأمین معدن خاک برای کارخانه و رفع نیاز شرکت به خاک به مدت  20سال

2

راهاندازی مجدد خط دوم آجرزنی و ایجاد اشتغال مستقیم برای  25نفر

3

ایجاد سامانه فروش آنالین محصوالت شرکت

4

صرفهجویی ارزی شرکت به مبلغ  45میلیارد ریال (ساخت قطعات با تکیه بر توان مهندسان شرکت)

بازرگانـی و تولیـدی مـرجان کـار

معرفی شرکت
در بیستم فروردین ماه سال  ۱۳۶۰با نام مرجان کار با مسئولیت محدود با
سرمایه دو میلیون ریال با موضوع واردات و صادرات و فروش کاالهای مجاز
توسط بخش خصوصی تاسیس و تحت شماره  ۴۰۰۸۸در اداره ثبت شرکتها
و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .در سال ۱۳۶۲موافقت اصولی تاسیس
کارخانه آجر و بلوک سفالی با ظرفیت ساالنه  ۱۸میلیون قالب بلوک سقفی ،از وزارت
صنایع اخذ گردید.
شرکت مرجان کار از تواناترین و بزرگترین واحدهای تولیدی فعال در صنعت ساختمان و
تولیدکننده آجر سفال است که سهم عمدهای از بازار گلستان و مازندران را در اختیار دارد.

این شرکت از سال  ۱۳۷۹با بکارگیری کوره تونلی کامالً خودکار و دستگاههای پیشرفته تولید
خود را آغاز نمود.

سال تاسیس
60/02/20

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

گرگان

تولید سفال

70.000

 30آذر

سهامی عام

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
فرا بورس

ترکیب سهامداری
50.96
48.99
0.025
0.006
0.005
0.005
0.0025
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شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید (سهامی عام)
سایرین (سهامداران خرد)

شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید (سهامی عام)
شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه (سهامی عام)

شرکت سرمایه گذاری ساختمانی نوین (سهامی عام)
شرکت سرمایه گذاری سپه(سهامی عام)

شرکت توسعه تجارت بین الملل زرین پرشیا(سهامی عام)

اعضای هیأت مدیره
محمدامین کیان ارثی
رئیس هیأت مدیره  -غیر موظف

حمیدرضا آزادی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

فریبرز مسعودی

کریم جعفر نژاد

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل
استخدامی

136

اداری

تولیدی

خدماتی

27

پیمانکاری

5

تولیدی

10

141
5

99
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

تولید (قالب)

12.087.815

12.800.413

6

7.518.957

106

فروش(میلیون ریال)

117.424

228.506

95

177.513

127

سود عملیاتی

23.237

97.717

321

74.043

112

سود خالص

25.114

96.381

284

64.233

124

داراییهای غیر جاری

56.126

76.073

36

-

-

داراییهای جاری

106.336

190.730

79

-

-

جمع داراییها

162.462

266.803

64

-

-

سرمایه

70.000

70.000

0

-

-

سود انباشته

28.990

99.127

242

-

-

بدهی غیر جاری

15.413

16.016

4

-

-

بدهی جاری

42.803

74.660

75

-

-

جمع بدهیها

58.216

90.676

56

-

-
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بازرگانـی و تولیـدی مـرجان کـار

284

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

(تحقق  366درصدی بودجه)

(تحقق  106درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت
(تحقق  400درصدی بودجه)

(تحقق  106درصدی بودجه)

(تحقق  183درصدی بودجه)

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

321

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

4

6

95

دستاوردهای مهم
افزایش  165درصدی سود خالص شرکت در شش ماهه سال مالی  1400نسبت به مدت مشابه سال گذشته
افزایش  175درصدی مقدار فروش شرکت در شش ماهه سال مالی  1400نسبت به مدت مشابه سال گذشته
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میزان تولید

12.087.815

12.800.413

1398/9/30

1399/9/30

6

میزان فروش

(همگن به بلوک)20

12.365.420

12.800.804

1398/9/30

1399/9/30

6

(همگن به بلوک)20

ارزش فروش
117.426

228.506

1398/9/30

1399/9/30

95

(میلیون ریال)

سود عملیاتی

1398/9/30

1399/9/30

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

284

1398/9/30

172

23.237

97.717

25.114

96.381

1399/9/30

321

(میلیون ریال)

سود خالص

(میلیون ریال)

بازرگانـی و تولیـدی مـرجان کـار

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

100
پوشش بودجه فروش

106

فروش خارجی

0
پوشش بودجه تولید

106
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کارخانجـات یـزد سفالیـن
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

کارخانجـات یـزد سفالیـن

معرفی شرکت
شرکت یزد سفالین (سهامی خاص) با شناسه ملی  10861585480در تاریخ
 6۲/۶/۱۲به صورت محدود تأسیس و طی شماره  ۹۸۲مورخ  62/۶/۱۲در
اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان یزد به ثبت رسیده است.
در حال حاضر شرکت یزد سفالین (سهامی خاص) جزء شرکتهای تجاری فرعی
شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید میباشد.

سال تاسیس
1362

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

یزد

تولید بلوک

۱۵۳/۲۴۸

30آذر

نوع شرکت
سهامی خاص

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
بعد از حسابرسی وضعیت مالی در فرابورس پذیرش میگردد

ترکیب سهامداری
95.6
0.01

سرمایهگذاری سپه

0.01

کارگزاری بانک سپه

0.01

سرمایهگذاری ساختمانی سپه

0.01

بازرگانی و تولیدی مرجانکار

4.35
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سایر اشخاص حقیقی

اعضای هیأت مدیره
مجید فدایی
مدیرعامل

سید محسن نقیبی زاده
رئیس هیأت مدیره

سید علیرضا علوی
نائب رئیس هیأت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل
استخدامی

پیمانکاری

اداری

تولیدی

خدماتی

اداری

تولیدی

1

2

26
44

7
خدماتی

11

81

88

4
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

تولید (قالب)

12.574.145

11.853.583

-6

5.751.066

120

فروش (میلیون ریال)

116.237

163.875

40

153.157

103

سود عملیاتی

35.314

62.017

75

45.800

176

سود خالص

26.824

47.552

77

36.060

182

داراییهای غیر جاری

64.230

111.703

74

-

-

داراییهای جاری

96.798

133.197

37

-

-

جمع داراییها

161.028

244.899

52

-

-

سرمایه

65.810

65.810

0

-

-

سود انباشته

19.103

26.071

236

-

-

بدهی غیر جاری

6.605

6.756

2

-

-

بدهی جاری

107.716

54.693

-51

-

-

جمع بدهیها

114.321

61.450

-46

-

-
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کارخانجـات یـزد سفالیـن

77

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

(تحقق  96درصدی بودجه)

(تحقق  76درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت
(تحقق  84درصدی بودجه)

(تحقق  95درصدی بودجه)

(تحقق  115درصدی بودجه)

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

75

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

-18

6

40

دستاوردهای مهم
اقدامات نتیجه بخش در راستای خروج از لیست واحدهای آالینده
ارائه طر حهای توسعه نظیر طرح تولید نسوز و سنگ مصنوعی
رشد سود خالص به میزان  77درصد نسبت به سال مالی قبل
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میزان تولید

(قالب)

11.853.583 12.574.145

1398/9/30

1399/9/30

6

میزان فروش
13.895.397

11.452.269

1398/9/30

1399/9/30

18

ارزش فروش

(میلیون ریال)

116.237

163.875

1398/9/30

1399/9/30

40

سود عملیاتی
35.314

62.017

1398/9/30

1399/9/30
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77

26.824

47.552

1398/9/30

180

(میلیون ریال)

سود خالص

(میلیون ریال)

1399/9/30

75

(قالب)

کارخانجـات یـزد سفالیـن

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

100
پوشش بودجه فروش

115

فروش خارجی

0
پوشش بودجه تولید

95
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تـولیـدی سـاگـار و قطعـات نسـوز
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

تـولیـدی سـاگـار و قطعـات نسـوز

معرفی شرکت
شركت تولیدی ساگار و قطعات نسوز تولیدکننده قطعات نسوز ویژه مبلمان
کورههای صنایع سرامیک ( )Kiln Furnitureدر سال  ۱۳۷۸با زیر بنایی بالغ
بر  ۱۵,۰۰۰متر مربع در شهرک صنعتی سرامیکی شهرستان مرند راهاندازی گردیده
و با توجه به دانش فنی و تجربیات به دست آمده ،توانایی تأمین نیاز صنایع
کشور در بخش نسوزهای پیشرفته را دارا میباشد .صنایع چینی مظروف ،کاشی و
سرامیک ،چینی بهداشتی ،سرامیکهای صنعتی ،آجر سفال ،سیمان و سایر صنایع
سرامیک از عمده مصرفکنندگان محصوالت تولیدی شرکت میباشند.
این شرکت با ظرفیت اسمی  ۱۹۰۰تن در سال ،انواع نسوزهای مورد مصرف در کورههای
صنایع سرامیک ( )Kiln Furnitureاز جنس کوردیریت ،کوردیریت -موالیت،موالیت،
سیلیکون کارباید( )SiCو غیره را تولید مینماید.

سال تاسیس
1368

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

مرند

تولیدی

78.011

 30آذر

سهامی خاص

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
در مرحله آماده نمودن شرایط برای پذیرش در بازار دوم فرابورس

ترکیب سهامداری

184

72.6
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27.4

شرکت سرمایهگذاری سپه

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

اعضای هیأت مدیره
مرتضی باالئی
رئیس هیأت مدیره  -غیر موظف

علیرضامعرفتی
مدیرعامل -نائب رئیس هیأت مدیره

سهیل مهدوی
عضو هیأت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

تعداد کل پرسنل
استخدامی

پیمانکاری

5

اداری

تولیدی

خدماتی

5

17

24

29

22
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اطالعات مالی و فروش
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر بودجه 6ماهه سال1400

درصد تحقق بودجه

تولید(تن)

310

313

1

180

99

فروش(میلیون ریال)

60.168

78.493

30

51.888

106

سود عملیاتی

17.418

25.603

47

17.029

107

سود خالص

19.874

26.851

35

16.219

105

داراییهای غیر جاری

25.580

24.244

-5

-

-

داراییهای جاری

90.192

112.172

24

-

-

جمع داراییها

115.772

136.416

18

-

-

سرمایه

78.011

78.011

0

-

-

سود انباشته

17.492

26.898

54

-

-

بدهی غیر جاری

5.378

6081

13

-

-

بدهی جاری

13.972

23.164

66

-

-

جمع بدهیها

19.350

29.245

51

-

-
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تـولیـدی سـاگـار و قطعـات نسـوز

35

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

(تحقق  106درصدی بودجه)

(تحقق  96درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت
(تحقق  109درصدی بودجه)

(تحقق  93درصدی بودجه)

(تحقق  114درصدی بودجه)

رشد میزان تولید محصوالت شرکت

47

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

30

100

30

دستاوردهای مهم
جایگزینی بخشی از مواد اولیه داخلی در فرآیند تولید به جای مواد اولیه وارداتی
تحقق  100درصدی میزان تولید و فروش بودجه
تصویب افزایش سرمایه از مبلغ  78.011میلیون ریال به مبلغ  156.022میلیون ریال
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میزان تولید
310

313

1398/9/30

1399/9/30

1

میزان فروش
339

335

1398/9/30

ارزش فروش

(میلیون ریال)

60.168

78.493

1398/9/30

1399/9/30

30

سود عملیاتی
17.418

25.603

1398/9/30

1399/9/30
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35

19.847

26.851

1398/9/30

188

(میلیون ریال)

سود خالص

(میلیون ریال)

1399/9/30

47

(تن)

1399/9/30

-2

(تن)

تـولیـدی سـاگـار و قطعـات نسـوز

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش داخلی

100
پوشش بودجه فروش

96

فروش خارجی

0
پوشش بودجه تولید

93
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چـاپ و نشـر سپـه
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

چـاپ و نشـر سپـه

معرفی شرکت
شرکت چاپ و نشر سپه (سهامی خاص) در دیماه سال  1368تاسیس و در تاریخ
 1368/11/4ذیل شماره  78484اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است.
شرکت فعالیت خود را با خرید مجموعه چاپخانه خواندنیها با فضای  200مترمربع و
در چهار طبقه در خیابان فردوسی جنوبی به منظور چاپ و صحافی اوراق ،نمونهها و
مطبوعات مورد نیاز بانک سپه به شرح اساسنامه شروع نمود .طی چند سال با تالش و
امکانات موجود که رفعکننده نیازهای بانک نبود شرکت بخش عمدهای از نیازهای چاپی بانک
را انجام داد تا اینکه حجم باالی اوراق چاپی بانک سپه به تدریج فضای کوچک چاپخانه را در
مرکز شهر اشغال نمود در چنین شرایطی خرید و جایگزینی ماشینآالت جدید برای چاپخانه مطرح
و طرح توسعه از طریق افزایش سرمایه و از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی جمعا
تا مبلغ 402.000میلیون ریال در مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1396/02/18تصویب گردید.

سال تاسیس
1368

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

تهران

چاپ و نشر

30.000

 30آذر

سهامی خاص

میلیون ریال

وضعیت پذیرش شرکت
عدم پذیرش در بورس

ترکیب سهامداری

192

69.99
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30.00

بانک سپه

0.004

شرکت کارگزاری بانک سپه

0.002

شرکت خدمات آینده اندیش نگر

0.002

شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه

0.002

شرکت کمپرسورسازی پادنا

شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

اعضای هیأت مدیره
علیرضا نعمت اللهی
رئیس هیأت مدیره

محمدرضا پاکدل
نائب رئیس هیأت مدیره

محمدعلی کریمی ابرقویی
مدیرعامل و عضو هیأت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

43

تعداد کل پرسنل
رسمی

27

قراردادی

16

اداری

تولیدی

خدماتی

4

9
27
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اطالعات مالی
شرح

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

بودجه 6ماهه سال 1400درصد تحقق بودجه

فروش (میلیون ریال)

208.120

313.958

51

220.588

94

سود عملیاتی

13.074

74.458

470

56.558

35

سود خالص

10.878

54.893

405

42.520

35

داراییهای غیر جاری

31.381

40.039

28

-

-

داراییهای جاری

141.733

183.631

30

-

-

جمع داراییها

173.114

223.670

29

-

-

سرمایه

30.000

30.000

0

-

-

سود انباشته

35.700

87.579

145

-

-

بدهی غیر جاری

11.287

14.534

29

-

-

بدهی جاری

95.052

88.558

-7

-

-

جمع بدهیها

106.339

103.092

-3

-

-
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چـاپ و نشـر سپـه

405

(تحقق  110درصدی بودجه)

افزایش سود عملیاتی شرکت
(تحقق  114درصدی بودجه)

(تحقق  111درصدی بودجه)

رشد میزان فروش محصوالت شرکت

470

رشد ارزش فروش محصوالت شرکت

افزایش سود خالص شرکت

28

51

دستاوردهای مهم
تصویب افزایش سرمایه از مبلغ  30.000میلیون ریال به مبلغ  402.000میلیون ریال
استقرار سیستم حسابداری مناسب جهت محاسبه بهای تمام شده فروش
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ارزش فروش
208.120

313.958

1398/9/30

1399/9/30

51

(میلیون ریال)

سود عملیاتی
13.074

74.458

1398/9/30

1399/9/30

470

سود خالص

10.878

54.893

1398/9/30

196

(میلیون ریال)

1399/9/30

405

(میلیون ریال)
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چـاپ و نشـر سپـه

سهم فروش داخلی و صادراتی
فروش خارجی

فروش داخلی

0

100
پوشش بودجه فروش

111
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شرکت زرین پرشیـا امیـد
گزارش عملکرد 18ماهه
منتهی به 31خردادماه 1400

شرکت زرین پرشیـا امیـد

معرفی شرکت
شرکت توسعه تجارت بینالملل زرین پرشیا امید در تاریخ  88/12/8به
س شده و در اداره ثبت شرکتها و مالکیت
صورت شرکت سهامی خاص تأسی 
صنعتی تهران به ثبت رسیده است .وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای تابعه
گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و نیاز آن شرکتها جهت استفاده از خدمات
شرکتی مستقل با توانائی انجام فعالیتهای بازرگانی و همچنین فرصتهایی که
در مجموعه گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و همچنین در فضای اقتصادی کشور
برای انجام فعالیت بازرگانی بوده ضرورت تأسیس شرکت توسعه تجارت بینالملل زرین
پرشیا امید را به وجود آورده برنامهریزی کالن اقتصادی خود را با رویکرد جدید در عرصه
بینالملل و حمایت از تولیدات ایرانی سازماندهی کرده است.

سال تاسیس
1388

مرکزفعالیت

موضوع فعالیت

سرمایه

سال مالی

نوع شرکت

تهران

بازرگانی

300

 30آذر

سهامی خاص

میلیارد ریال

وضعیت پذیرش شرکت
عدم پذیرش

ترکیب سهامداری
99.989
0.005

سرمایه گذاری ساختمانی سپه

0.0005

خدمات آینده اندیش نگر

0.0005

لیزینگ امید

0.0005
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شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

اعضای هیأت مدیره
ابراهیم افضلی
رئیس هیئت مدیره

صدراله دولت
نایب رئیس هیئت مدیره

محمد قبله
عضو هیئت مدیره

وضعیت نیروی انسانی
(واحد _نفر)

12

تعداد کل پرسنل

استخدامی
اداری

خدماتی

4
8
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اطالعات مالی

202

شرح (میلیون ریال)

1398/9/30

1399/9/30

درصد تغییر

درآمد عملیاتی

0

0

0

زیان عملیاتی

-61.538

-32.662

47

سود خالص

170.786

200.922

18

داراییهای غیر جاری

89.711

24.119

-73

داراییهای جاری

2.464.679

2.871.212

17

جمع داراییها

2.554.390

2.895.331

3

سرمایه

300.000

300.000

0

زیان انباشته

-343.454

-142.532

59

بدهی غیر جاری

1.393

990

-29

بدهی جاری

2.566.451

2.706.873

5

جمع بدهیها

2.567.844

2.707.863

5
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شرکت زرین پرشیـا امیـد

0

18
افزایش سود خالص شرکت
(تحقق  100درصدی بودجه)

(تحقق  100درصدی بودجه)

47

-61.538

-32.662

1398/9/30

(تحقق 100درصدی بودجه)

سود عملیاتی

سود خالص

(میلیون ریال)

170.786

200.922

1398/9/30

1399/9/30

18

(میلیون ریال)

1399/9/30

افزایش سود عملیاتی شرکت

رشد درآمد عملیاتی شرکت

1398/9/30

0

0

0

1399/9/30

47

درآمد عملیاتی

(میلیون ریال)

دستاورد های مهم
آغاز تکمیل پروژه تجاری و مسکونی زرین تهرانپارس
تامین مواد اولیه و ماشینآالت و قطعات مورد نیاز شرکتهای گروه نظیر کائوچو ،کاغذ ،مالس و
قطعات خط تولید
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امیـــد
پیشـــــرو در
سرمایهگذاری و تــوسعه

