
 

متأسفانه در 
م بكنيم، به 
شته باشيم و 
ت، يك شعار 
 دوختن به 

)04/09/1399ي: 

ري با هدف 
 از قبل اين 
شست. با اين 
ان پنجمين 
سعه و اجراي 
 خوبي عمل 

 فعاليت اين 
ره ارزش اين 
گنجانده و از 
نها را فراهم 

 اين شركت 
وه ب تامين 

يري است، اين م
ي كار مي توانيم
كه عزم راسخ داش
 يك آرزو نيست
الي مهم، چشم

يي عالي هماهنگي اقتصاد

سعه سرمايه گذار
طبيعي است كه
ه ثمر خواهد نش
ي اميد به عنوا
ش بسزايي در توس
ن وظيفه خود به

غاز فصل جديد
تراتژيك و زنجير
ارزش باالتر را گ
آن مندي از سود 

موريت هاي مهم
د و سودآور، عالو

مام جدي و پيگي
جود ندارد.خيلي

به شرطي كنيم، 
هش توليد فقط

عملياتي است. بال

 انقالب در جلسه شوراي

  اري اميد

گذاري اميد، توس
عمومي بوده و ط
داران اصلي نيز به
ت سرمايه گذار
ه دار ايفاي نقش
ه حال نيز، به اين

 و همزمان با آغ
چارچوب سند است
و پروژه هاي با ا
پروژه ها و بهره

يكي از مام »يني
 پروژه هاي جديد

 د

و شجاعت و اهتم
 هاي مختلف وج
طي كه همت كن
هراس نكنيم. جه
ست كه كامالً ع

 اي از بيانات رهبر فرزانه

يت سرمايه گذا

ديريت سرمايه گ
يد ملي و رفاه ع
فظ حقوق سهامد

ه مديريتوعه گرو
يفه دارد تا عهده
؛ كما اينكه تا به

مايه گذاري اميد
ي مزيت دار در چ
و  اميد، طرح ها

 در اجراي اين پ

اميد آفري« است، 
هستيم تا با خلق

  ران برداريم.
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زم داريم، همت و
مسئولين بخش

 بخواهيم، به شرط
 دل مشكالت ه
عاً يك چيزي اس

.  
 (گزيده

  س خياباني
كت گروه مديري

شركت گروه مد
فزايش توان تولي

 دارايي ها و حفظ
 مي رسد مجمو
رسي كشور، وظي
 هاي كشور شود

وه مديريت سرم
ح ها و پروژه هاي
ته و در پرتفوي
چه بيشتر مردم

ري اميد نمايان
د؛ پس مصمم هس
ميهن عزيزمان اير

  

ت سرمایه

آنچه ما الز
برخي از مس

شرطي كه
از ورود در
نيست، واقع
خارج است.

حسين مدرس 
مديرعامل شرك

ش فلسفه وجودي
ايجاد اشتغال، اف
اقدامات، افزايش
تفسير، به نظر

شركت بزرگ بور
طرح ها و پروژه

گرويس شركت 
 تا با تعريف طرح
ود را به كار بست
ب مشاركت هر چ

ريت سرمايه گذار
 به شمار مي رود
مران و آباداني مي

روه مدیریت

 رويش

م
 

ف
ا
ا
ت
ش
ط

مين سالگرد تأسي
ته اي، بنا داريم

 تمامي توان خو
رس، زمينه جلب

سماي گروه مدير
 ضروريات كشور
هاي بزرگي در عم

گر شرکت 

، زايش، ر»د

  ست.
ر آستانه نوزدهم
گ بزرگ چندرشت
ه معظم بورسي،
عرضه آنها در بور

  
ر كه از اسم بامس
ه امروز نيز، جزو
سهامداران، گام ه

 

 

  

اميد«

كرده اس
حال در
هلدينگ
مجموعه
عطريق 
نماييم.

همانطور
بوده كه
منافع س

  



 

  

 

 د

ه (و اميد)
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 بازار ماهانه

  

ت سرمایه

ارزش

روه مدیریت گر شرکت 
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روه مدیریتت سرمایه گر شرکت 
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روه مدیریتت سرمایه گر شرکت 
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روه مدیریتت سرمایه گر شرکت 
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روه مدیریتت سرمایه گر شرکت 

 

 

  

 



 

به  اري اميد
مي سازمان 

سرمايه خود 
ان بورس و 

هزار  100ه 
خته سرمايه 

ريت سرمايه 
جموعه بزرگ 

» اميد«فت: 
هاي ي پروژه 
   نمايد.

شركت گروه 
وابط عمومي 
شركت گروه 
ينگ معدني 
ركت از بدو 
 ملي انجام 

  ست.
يت سرمايه 
هاي معدني 
ي در شركت 
چون ساخت 

جراي پروژه 
 ان. جي در 

  زايش سرمايه
  شد

ريت سرمايه گذا
حسابرسان رسم

ديگر به افزايش س
ئيد نهايي سازما
ر ميليارد ريال به
د انباشته و اندوخ

ركت گروه مدير
ش سرمايه اين مج
يليارد تومان گف
 گذاري و اجراي
 سهامداران خود
مالي و اداري ش
 در گفتگو با رو
ي اميد گفت: ش
 بزرگترين هلدي
ست كه اين شر
گي را در سطح
ه توليدات خود اس
كت گروه مدير

شركت  د سهام
سطه سهامداري
هاي بزرگي همچ

  د.

 فوالد كشور و ا
ده مخازن سي.

يك گام به افز» د
نزديك تر ش
شركت گروه مدير
مايه به تائيد ح

ت اميد يك گام د
 است بعد از تائ

هزار 30ه آن از 
مطالبات، سود ل

الي و اداري شر
 اشاره به افزايش

هزار مي 10به  
 از محل سرمايه
ت خوبي نصيب
، معاون امور م
يه گذاري اميد

ت سرمايه گذاري
يه گذاري اميد،

لي اسين در حا
ن، اقدامات بزرگ
ل تكميل زنجيره
وزه فعاليت شرك

درصد 40حدوداً 
ضمن اينكه به وا

پروژه هم اكنون 
در حال اجرا دارد

 اساسي در توليد
رين توليد كنندگت

 د

واميد«

ش حسابرسي ش
ور افزايش سرم

  ابرسي رسيد.
ن اساس شركت
ك شده و قرار
ق بهادار، سرمايه
ارد ريال از محل

  .فزايش يابد

معاون امور ما
گذاري اميد با

3بورسي از 
تالش دارد تا

سودآور، عايدات
محمد اسدي،
مديريت سرما

شركت مديريت
مديريت سرما
كشور است. ا
تأسيس تاكنو
داده و به دنبال
وي افزود: حو
تمركز شده كه ح
ر اختيار دارد؛ ض
 وارد شده و هم
گاه هاي برق را د

 و سيمان نقش
ا، به عنوان بزرگ

 گذاری امید
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 اميد 
 دارد 
موعه 
رزش 

 پايان 
هزار و 

  

  

گزار
منظو
حسا

بر اين
نزديك
اوراق
ميليا
اي اف

 جمله معدن مت
 گهرزمين را در
وزه انرژي و برق
ك و احداث نيروگ

هاي سنگ آهن
 شركت آسياناما

ت سرمایه

  »د
  ن رسيد

ت سرمايه گذاري
ت، حكايت از آن

به پنجمين مجم
بر اساس ارايه 

در پ» واميد«زار 
ه 120، معادل 

 و مهم كشور از
لو و سنگ آهن
ابان هور در حو
خام در بند جاسك

 خود در حوزه ه
ر اختيار داشتن

روه مدیریت

واميد«ش بازار 
زار ميليارد تومان
ت گروه مديريت
بورس فعال است
ي ماه امسال، به
موعه بازار سرما

ارد كه ارزش باز
1399دي ماه  3

  .ه است

حوزه استراتژيك
گل گهر، چادرملو
ت انرژي اميد تا

زي نفت خاره سا

 اميد با توليدات
ضمن اينكه با د

گر شرکت 

ارزش
هز 120به 

 ارزش بازار شركت
در ب» واميد«ماد 

 شركت در دي
 كشور در مجم

  شده است.
حكايت از آن دا

30لي منتهي به 
يليارد تومان بوده

 اميد در چند ح
كشور همچون گ

د آسيا و مديريت
 استراتژيك ذخير

ه اسدي، شركت
رگ ملي دارد؛ ض

 

 

  

بررسي
كه با نم
كه اين
بورسي

تبديل ش
آمارها ح
سال مال

مي 630
  

گذاري
بزرگ ك
پترواميد
مخازن

به گفته
هاي بزر



 

د خط توليد 

 تومان را در 
زار مي كند. 
توسعه اي و 

سرمايه و طي 
وبي را براي 

دي ماه  30 

ادي ساليانه 

كرد: آموزش 
ساني كارآمد، 

 اوراق بهادار 

  

رتاير، برنامه ايجاد

ده هزار ميليارد
مايه خود را برگز
د به طرح هاي ت

 مجوز افزايش س
آينده عايدات خو

مالي منتهي به

مجامع عمومي عا

 اشاره و تأكيد ك
ي از نيروي انسا

ت شركتي بورس

 كه شركت كوير

 خود از سه به د
جمع افزايش سرم
ن است و با ورود

دينگ نيز با اخذ
ه مي تواند در آ

فت: براي سال م

مره كرد و گفت: 

ش نيروي انساني
كت با برخورداري

ورالعمل حاكميت

 د

 نمايد. ضمن آن
  ور كار دارد.

 افزايش سرمايه
 اوراق بهادار، مج
لق به همه ايران

  شد.

مجموعه اين هلد
آوري هستند كه

اشاره كرد و گف 

عه گروه اميد اشار

 در حوزه آموزش
ون اين شركم اكن

د داشته و دستو

 گذاری امید

8 

زان را تأمين مي
(TBR را در دستو

حال حاضر بحث
سازمان بورس و
تعل اين شركت م

سزايي داشته باش

شركت هاي زيرم
 هدفمند و سود

1398 در سال 
  ي شده است.

 هاي زيرمجموعه
  رگزاري است.

ايه گذاري اميد
حقق شده و هم

  ي باشد.

ت تأكيد و اعتقا

ت سرمایه

ز نياز خودروساز
(R‐OTRهسازي 

ركت اميد در حش
با اخذ مجوز از س
ن باور است كه

 اسالمي نقش بس

ره شركت اميد، ش
ايه گذاري هاي

ني شركت اميد
تومان پيش بيني 

ي ساليانه شركت
م شده در حال بر

وه مديريت سرما
ر شركت اميد مح
فيت هاي خود مي

باط مالي به شدت

روه مدیریت

ر، بخش مهمي از
الت معدني و راه

ري شركت افز ش
ر اينده نزديك ب
ي شركت بر اين
 تا در آباني ايران

قت مديرعامل ير
بال اجراي سرما

.  

ميليارد توما 24
ميليارد 7000ر 

ري مجامع عادي
زمان بندي اعالم

هاي شركت گرو
كه دروبي است 

صدد توسعه ظرفي

يد به نظم و انضب
  ي مي نمايد.

گر شرکت 

و شركت كويرتاير
ك هاي ماشين آال

مور مالي و اداري
 كار داشته كه در
امور مالي و اداري

يك، تالش دارد

با موافقدامه داد: 
دنب بهت قانوني، 

ران تأمين نمايد.

00 سود خالص 
نيز سودي بالغ بر

در ادامه به برگزار
 ها طبق جدول ز

 ادامه به برنامه ه
انساني اتفاق خو
ص و متعهد، در ص

گفت: شركت امي
ورت كامل اجرايي

 

 

كشور و
الستيك

معاون ا
ك دستور
معاون ا
استراتژي

اسدي ا
تشريفات
سهامدار

وي به
ن 1399

اسدي د
شركت

وي در
نيروي ا

متخصص

اسدي گ
را به صو

  

  



 

  د
كيه بر رتبه 
سرمايه اميد 

شور اقدام به 
ن ضامن و با 

 13تا  11ز 
مين سرمايه 

  ق اجاره سهام
كشور انجام شد
ون ضامن و با تك
 از سوي تامين س

ولين بار در كش
ت. اين اوراق بدون
ره نويسي آن از
وسط شركت تام

ه نويسي اوراق
خستين بار در ك
 اجاره سهام بدو
ين بار در كشور

يه اميد براي او
جاره نموده است
ي منتشر و پذير
يق فرابورس و تو

 د

پذيره
براي نخ
ره نويسي اوراق
اري براي نخستي

  م شد.
كت تامين سرماي
ره نويسي اوراق اج
ه بر رتبه اعتباري

از طري 1399ن 
  . انجام گرديد

 گذاری امید
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مديره 
  

هيأت 
ول به 
ي و 
 شده 

  

پذير
اعتبا
مانجا
شرك
پذير
تكيه
بهمن
اميد

ت سرمایه

  
  ه اميد

 موظف هيأت م
يد، منصوب شد.
 به عنوان عضو ه
ذاري اميد مشغو
زير امور اقتصاد
ي سازي معرفي

روه مدیریت

جديد ك عضو
ب هيأت مديره
 به عنوان عضو
سرمايه گذاري امي
ي قنبري ممان،
يريت سرمايه گذ

وزگي از سوي 
 سازمان خصوصي

گر شرکت 

يك
در تركيب

 مالحسين آقا،
 گروه مديريت س
 از اين، حسنعلي
شركت گروه مدي
 بود كه به تازگ
 به عنوان رئيس

 

 

حسين
شركت
تا پيش
مديره ش
فعاليت
دارايي،
  .است

 


