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سرمایه گذاری در امر تولید احتیاج دارد به مشّوق. 
کنند  سرمایه گذاری  میتوانند  که  کسانی  بایستی 
تشویق بشوند به این کار و اوضاع کسب و کار در 
کشور به نحوی باشد که برای اینها تشویق کننده 
بشود که وارد این کار بشوند، بنابراین به مسائل 
کشور بایستی با نگاه بلندمّدت نگریست و آنها را 

با نگاه بلندمّدت محاسبه کرد. 
)پیام نوروزی مقام معظم رهبری- فروردین 1400(

»طبق فرمایش حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه وآله، همه بندگان 

در ماه رمضان، به میهمانی خداوند، دعوت شده اند و میهمان پروردگار 

خود می باشند؛ آن جا که می فرماید: »اَیَها الّناس! ِانَُّه َقْد اَْقَبَل ِاَلیکْم 

َشْهُر اهلِل... َو َقْد ُدعیُتْم فیِه ِالی ضیاَفِة اهلِل«. در چند روزی که به ماه 

رمضان مانده، به فکر باشید که خود را اصالح کرده، توجه به حق تعالی 

پیدا نمایید؛ از کردار و رفتار ناشایسته خود، استغفار کنید. اگر خدای 

نخواسته گناهی مرتکب شده اید، قبل از ورود ماه مبارک رمضان، توبه 

نمایید. زبان را به مناجات حق تعالی، عادت دهید. مبادا در ماه رمضان 

از شما غیبتی، تهمتی و خالصه گناهی سر بزند و در محضر ربوبی با 

نعم الهی و در مهمانسرای باری تعالی، آلوده به معاصی باشید. الاقل به 

آداِب صوری و ظاهری روزه، پایبند باشید.

 حضرت امام خمینی)ره(- جهاد اکبر- ص 264 تا 266.

در شماره پنجم می خوانیم:

ضرورت تشکیل شورای  عالی سرمایه گذاری

رویای جاسک

دست در دست هم دهیم به مهر

روایتی از نوآوری در خطوط تولید

امیدوار به آینده

شرکت گروه مدیریت 
سخن بزرگان...سرمایه گذاری امید



سال 1400 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال 
»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« نامگذاری شده 
که یکی از نامگذاری های ارزشمند برای بخش تولید 
کشور است؛ به خصوص اینکه در بیانات ایشان در 
قالب پیام نوروزی، به موضوع سرمایه گذاری اشاره 
مؤکدی شده که یکی از فرصت های بی نظیر را پیش 

روی شرکت های سرمایه گذاری قرار می دهد.
بیش  تولید  مرحله،  این  در  که  است  آن  واقعیت   
نیاز به سرمایه گذاری دارد؛ به این  از هر چیز دیگر 
از  کامل  استفاده  منظر  از  تولید  جهش  که  معنا 
چراکه  است؛  دسترسی  قابل  موجود  ظرفیت های 
و  تولید  حوزه  در  زیادی  ظرفیت های  همچنان 
بخش های تولیدی کشور وجود دارند که تا حدودی 
است.  یافته  تحقق  آن  از  بخشی   ۹۹ سال  در 
همانطور که مقام معظم رهبری نیز در پیام نوروزی 
امسال خود اشاره فرمودند، در سال گذشته، برخی 
از ظرفیت های خالی کشور تحت تأثیر تحریم، مورد 
ایران،  اقتصاد  از  قرار گرفته و بخش هایی  استفاده 
متکی به توان تولید داخلی گردیده است؛ به نحوی 
که به نظر می رسد در این حوزه، کار خوبی صورت 
گرفته باشد؛ اگرچه هنوز کار کامل نشده و جای کار 
ظرفیت ها  حداکثر  از  بتوان  تا  دارد  وجود  بسیاری 
بهره برداری نمود. بر این اساس، در حوزه جلوگیری 
از خام فروشی و ایجاد ارزش افزوده باالتر، برخی از 
بهره برداری  مورد  کشور  تولیدی  واحدهای  ظرفیت 
بسیاری  کار  جای  هم  هنوز  البته  است،  گرفته  قرار 
در حوزه تولید مواد با ارزش افزوده کمتر وجود دارد 
که در آنها، نیاز به بکارگیری تکنولوژی و فناوری های 
نوین داریم تا بتوانیم ظرفیت های جدیدی را ایجاد 
نمائیم. در این مرحله از زمان، کشور به شدت نیاز 
دارد  تولید  بخش  در  جدید  ظرفیت های  ایجاد  به 
خواهد شد؛  میسر  سرمایه گذاری  مدد  به  که صرفًا 
کنونی،  شرایط  در  سرمایه گذاری  موضوع  بنابراین 
ظرف  چراکه  است؛  کشور  جدی  موضوعات  از  یکی 
جنگ  در  گرفتن  قرار  دلیل  به  گذشته  سال های 
هشت  دوره  همچون  منابع،  از  بسیاری  اقتصادی، 
تا  نبرد شده  این  اداره  تحمیلی، صرف  ساله جنگ 
اداره کشور دچار وقفه نشود؛ اما اکنون که وضعیت 
مختلف  بخش های  توان  تمام  است،  بهبود  به  رو 
کشور باید معطوف به سرمایه گذاری درحوزه تولید 

باال  فناوری  با  منطبق  تولید  در بخش  به خصوص 
پرشتابی  روند  و  گردیده  زیربنایی  حوزه های  در 
از وضعیت  با درک  و  اساس  این  بر  گیرد.  به خود 
موجود، چندی قبل، به وزیر امور اقتصادی و دارایی 
پیشنهاد دادم تا با ایجاد شورای عالی سرمایه گذاری، 
با  کشور  سرمایه گذاری  مهم  امر  تمرکز  زمینه ساز 
حضور همه جانبه نهادهای حاکمیتی و دولتی گردد. 
بر همین اساس به نظر می رسد که با توجه به وجود 
تصمیم گیری های  مسئولیت  که  عالی  شوراهای 
مهم را در کشور به عهده دارد، هم اکنون جای یک 
ساختار همچون شورای عالی در حوزه سرمایه گذاری 
اصلی  وظیفه  که  نحوی  به  است؛  خالی  بسیار 
شورای عالی سرمایه گذاری، تعریف پروژه های بزرگ 
کشور  اقتصادی  مختلف  بخش های  در  زیربنایی  و 
است تا بتوان با ایجاد همگرایی میان دستگاه های 
مگاپروژه های  اجرای  زمینه ساز  حاکمیتی،  و  دولتی 
بزرگ در کشور شد. در حال حاضر، منابع مالی الزم 
بانک ها،  از  اعم  حاکمیتی  مختلف  دستگاه های  در 
سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و نهادهای 
عمومی غیردولتی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد 
اجرایی فرمان امام )ره( و بخش هایی از این دست 
شرکت های  و  سرمایه گذاری  هلدینگ های  جمله  از 
بزرگ صنعتی و معدنی کشور همچون شرکت های 
کنار  در  که  دارد  وجود  پتروشیمی ها  و  فوالدی 
به  اقدام  مستقل  صورت  به  خود  که  دولتی  ارکان 
سرمایه گذاری می کنند، وارد عمل شده و به عنوان 
به صـــــورت هدفمند،  بتواند  کانونی،  نقطه  یک 
موضوع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را بر مبنای 
اولویت های موجود هدایت و راهبری نماید. بر این 
از رشد و  اساس به نظر می رسد که در این مرحله 
تولید  جهش  برای  باید  ایران،  اسالمی  انقالب  نمو 
در  و  پررنگ  صورت  به  جدید  ظرفیت های  ایجاد 
گیرد؛  قرار  کشور  اقتصادی  برنامه های  زمینه  و  اصل 
از ظرفیت های موجود، تقریبًا ریل  چرا که استفاده 
حرکت خود را پیدا کرده و اکنون، با فرمایشات مقام 
معظم رهبری، برای جهش تولید و ارتقا و افزایش 
ظرفیت های موجود، بتوان واحدهای تولیدی جدید 
و بزرگی را در حوزه های خاص ایجاد کرد تا بتواند 
خود  با  تولید  مختلف  بخش های  در  را  زنجیره ای 

همراه نماید.

ضرورت تشکیل

 شورای  عالی سرمایه گذاری

اهم افزایش سرمایه های در جریان 
شرکت های زیر مجموعه شرکت 

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
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ویــــــــــــــــــــــــــــــای جـــــــــــــــاسک
       ر

پروژه احداث مخازن ذخيره جاسك در قالب سه فاز متوالي 
)هر يك جهت ذخيره 10 ميليون بشكه نفت خام( تعريف 
شامل  را  حاضر  گزارش  محدوده  كه  اول  فاز  در  كه  شده 
به  20 عدد مخزن سقف شناور، هر يك  احداث  مي شود، 
و  جانبي  تجهيزات  همراه  به  بشكه  هزار  پانصد  ظرفيت 
تلمبه های انتقال نفت به گوی های شناور را در دستور کار 

قرار داده است. 
مشارکت  یعنی  سرمایه گذار  پیمان  موضوع  دیگر،  سوی  از 
پترو امید آسیا و شرکت سرمایه گذاری امید با سرمایه پذیر 
که  است  نحوی  به  نفت،  توسعه  و  مهندسی  یعنی شرکت 
روش  به  جاسک  بندر  در  نفت خام  ذخیره  مخازن  احداث 
BOT در دستور کار قرار گرفته که شامل تأمین منابع مالی، 
ذخیره  مخازن  تعمیرات  و  نگهداری  و  بهره برداری  احداث، 
با  جانبی  تأسیسات  و  سنگین  و  سبک  از  اعم  نفتی  مواد 
ظرفیت ده میلیون بشکه نفت خام است که حق بهره برداری 
منطقه  در  بهره برداری  و  اجرا  دوره  مدت  در  سرمایه گذار 
این  حال  عین  در  است.  گرفته  قرار  کار  دستور  در  جاسک 
قرارداد اجاره مخازن و تأسیسات جانبی احداثی به شرکت 
جانبی  تأسیسات  و  مخازن  کلیه  تحویل  ایران،  نفت  ملی 
احداثی به شرکت ملی نفت ایران پس از اتمام مدت اجاره 

و بهره برداری را نیز شامل می شود. 
در حال حاضر بر اساس آخرین گزارشات دریافتی از شرکت 
بشکه ای  میلیون   10 مخازن  احداث  پروژه  آسیا،  پتروامید 
کلی  پیشرفتی  با  جاسک  بندر  در  خام  نفت  ذخیره سازی 

معادل 44.26 درصد در حال اجرا است. 
همچنین درصد پیشرفت فاز زودهنگام پروژه معادل 56.22 
فاز  از  برداری  بهره  زمان  اساس،  این  بر  که  است  درصد 

زودهنگام پروژه خرداد 1400 تعیین شده است. 
گزارشات، همچنین حکایت از آن دارد که درصد پیشرفت 
احداث نیروگاه تأمین برق با ظرفیت 14 مگاوات نیز معادل 

61.59 درصد است.

استراتژیک ترین طرح تاریخ صنعت نفت ایران، یک گام دیگر به 
اتمام فاز زودهنگام نزدیک تر شده است. خط لوله ای که وظیفه 
انتقال نفت خام از گوره به جاسك را به عهده داشته و تأسيسات 
مرتبط را هم در کنار خود جای داده است. اجرای این طرح، با 
از  روز  در  خام صادراتی  نفت  بشكه  ميليون  يك  انتقال  هدف 
تلمبه خانه گوره به جاسك به منظور صرفه جويی در هزينه های 
انتقال و كاهش ريسك انتقال نفت از منطقه استراتژيك تنگه 
»احداث  پروژه   5 بر  مشتمل  كه  است  شده  برنامه ريزي  هرمز 
خط لوله 42 اينچ انتقال نفت خام از تلمبه خانه گوره به پايانه 
ایستگاه   5 احداث   « كيلومتر«،   1000 تقريبی  طول  به  جاسك 
توپک رانی  ایستگاه  دو  نفت خام،  انتقال  راهی  بین  تلمبه خانه 
و یک پایانه«، » احداث خط انتقال برق به طول 180 کیلومتر 
جهت تلمبه خانه های مسیر«، » احداث پايانه نفتي بين المللی 
بندر جاسك با مخازن ذخيره سازي به ظرفيت 10 ميليون بشكه« 
سه  شامل  نفت خام  صادرات  دریایی  تأسیسات  احداث   « و 
گوی شناور دريایي )SPM، اسکله های پشتیبانی و  تأسيسات 

جانبی جهت صادرات نفت خام(« است. 

نمایی از مخازن ذخیره سازی نفت خام نیروگاه تأمین برق

زمان بهره برداری از فاز زودهنگام پروژه  پایان خرداد 1400

44/26

61/59

مخازن  احداث  پیشرفت  درصد 
ذخیره سازی  بشکه ای  میلیون   10

نفت خام

 درصد پیشرفت احداث نیروگاه 
تأمین برق با ظرفیت 14 مگاوات

  یک گام دیگر تا  تحقق 
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 مهمترین مخاطبان نامگذاری »تولید، پشتیبانی ها 
و مانع زدایی ها« شرکت های سرمایه گذاری هستند 
بورسی کشور  پنجمین شرکت  عنوان  به  »امید«  و 
باید با باور جدی به حوزه سرمایه گذاری گام بردارند.

»امید«  هلدینگ  زیرمجموعه  تولیدی  شرکت های 
ارتقای  برای  خود  اسمی  ظرفیت  حداکثر  از  باید 
مجموعه های  و  نموده  بهره برداری  تولید  میزان 

تأمین مالی گروه نیز آنها را پشتیبانی کنند.

پروژه های  مالی  تأمین  برای  همگانی  بسیج 
با  تا  گرفته  شکل  باید  »امید«  گروه  اولویت دار 
از سوی تبصره 18 بودجه  مانع زدایی صورت گرفته 
1400 شعار سال در حوزه سرمایه گذاری محقق شود.

 2400 معادل   98 سال  در  »امید«  میزان سودآوری 
میلیارد   7800 معادل   99 سال  در  و  ناموت  میلیارد 
 12000 به   1400 سال  در  است  قرار  که  بوده  ناموت 

میلیارد برسد.

پتروشیمی،  و  گاز  نفت،  معدنی،  صنایع  و  معدن 
برق و انرژی و تأمین مالی، حوزه های حائز اولویت 
برای سرمایه گذاری در »امید« به شمار می روند که 
اصلی  تمرکز  شرکت  این  راهبردی  سند  اساس  بر 

هلدینگ بر روی این محورها خواهد بود.

آنکه  از  بیش  توسعه،  و  سرمایه گذاری  انجام  برای 
موانع فیزیکی ، سد راه توسعه باشند، موانع فکری 

نقش دارند که باید برطرف گردد.

به مــــــــــــهر

پرونده ویژه 

بیانیه همایش مدیران ستادی 
و مدیران عامل شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

)فروردین 1400(
اولین همایش سراسری مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت های تابعه شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری 
در سال 1400، با هدف تبین راهبرد و برنامه های گروه در سال جدید و نیز هم افزایی درون گروهی و تقویت 
عملکرد  ستاد و شرکت های زیرمجموعه هلدینگ سرمایه گذاری امید در روز دوشنبه 16 فروردین 1400 در محل 

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید برگزار گردید. 
ضمن تشکر و سپاس ویژه از مشارکت کنندگان در مباحث تخصصی و با ابراز امتنان از تالش ها و زحمات گروه 
اجرایی برگزارکننده همایش، اهم نقطه نظرات و پیشنهادهای ارائه شده در این همایش که با عنوان »بیانیه 
اولین همایش سراسری مدیران ستادی و مدیران عامل شرکت های تابعه« مورد تأکید شرکت کنندگان قرار 

گرفت، به شرح زیر اعالم می گردد: 
1- اهتمام ویژه و تهیه برنامه های عملیاتی برای تحقق شعار سال »تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها«

2- پیگیری افزایش سرمایه شرکت های تابعه به منظور سرمایه گذاری در اجرای پروژه های جدید و تکمیل 
افزایش  به سمت  حرکت  امید جهت  سرمایه گذاری  هلدینگ  به هدف گذاری  عنایت  )با  ارزش  زنجیره 

سرمایه تا سقف 20 هزار میلیارد ناموت(
 )PMO( 3- نظارت و کنترل دقیق بر ضرورت اجرای دقیق و سریع پروژه ها و استقرار دفتر مدیریت پروژه

با هدف بهینه سازی فرآیندها و تسهیل و تسریع در اجرای پروژه ها
4- به کارگیری روش های جدید تامین مالی به منظور اجرا و پیشبرد پروژه ها و طرح های توسعه و نیز 

استفاده حداکثری از ظرفیت  شرکت های تامین سرمایه و بورسی
5- ضرورت توجه موکد بر ساخت داخل و عمق بخشی به موضوع داخلی سازی به منظور استفاده حداکثری 

از توان مهندسی و دانش فنی کشور و صرفه جویی ارزی و کاهش قیمت تمام شده
6- تحقق جهش تولید و افزایش صادرات محصوالت تولیدی گروه با تأکید بر تنوع بخشی به بازار و تأمین 

درآمد ارزی به منظور تأمین نیازهای ارزی گروه
7- توانمندسازی نیروی انسانی و به کارگیری نیروهای خبره و کارآمد جهت پیشبرد اهداف سند راهبردی 

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید و تقویت کارآمدی
8- توجه ویژه به توسعه زیرساخت های تولید با تأکید بر تامین برق اختصاصی و سرمایه گذاری در بخش 

نیروگاهی و تقویت زنجیره حمل و نقل با اولویت حمل ریلی
9- مشارکت و هم افزایی و استفاده از ظرفیت درون گروهی برای تحقق اهداف و تأکیدات سند راهبردی 

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
10- گردش شفاف اطالعات با تأکید بر بهره  گیری از سامانه جامع ارتباط بین شرکت های گروه مدیریت 

سرمایه گذاری امید و اطالع رسانی به هنگام از اقدامات و برنامه های آتی

دست در دست هم دهیم
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و  بزرگ  هلدینگ های  جمله  از  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  شرکت 
حوزه  در  را  مناسبی  بسیار  سرمایه گذاری های  که  است  بورسی  چندرشته ای 
اساس  بر  است.  داده  صورت  گذشته  سنوات  طی  فوالدی  صنایع  و  معدن 
راهبردهای تعیین شده از سوی این شرکت از یک سو و بر مبنای شعار سال 
تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری برای سال جاری از سوی دیگر، »امید« 
در سال 1400 برای توسعه سرمایه گذاری در حوزه های مرتبط با سند راهبردی 
خود، برنامه ریزی نموده که بر اساس آن، سرمایه گذاری ها در اجرای پروژه ها 
متمرکز بر حوزه معدن و صنایع معدنی، ذخیره سازی نفت، برق و انرژی، تولید 
پیش  سال  در  اساس،  این  بر  است.  ساختمانی  صنعت  و  الستیک  مخازن، 
افزایش سرمایه  به  توجه  با  امید،  مدیریت سرمایه گذاری  گروه  شرکت  نیز  رو 
تا  شرکت ها، افزایش ظرفیت محصوالت را پیگیری خواهد کرد که امیدواریم 
پایان سال، پروژه های مدنظر از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده و در رشد و 

توسعه کشور موثر واقع شود.

 محمدحسن صبوری
 معاون امور شرکتها و مجامع

نمایی از نیروگاه بادی منجیل- گیالن

شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، یکی از بزرگترین شرکتهای بورسی 
کشور بوده که رسالت مهمی را در توسعه کشور و اشتغال به عهده دارد که به 
شکل تخصصی، در چهار حوزه معدن و صنایع معدنی، برق و انرژی، خدمات 
مالی و نفت و پتروشیمی فعالیت دارد. این شرکت با راهبرد افزایش سرمایه 
شرکت ها و استفاده حداکثری از منابع حاصله در امور سرمایه گذاری، در سال 
مالی گذشته توانسته با اخذ مجوز از سهامدار عمده خود )بانک سپه(، گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه خود را تهیه و پس از اخذ مجوز از سازمان بورس، 
سرمایه خود را از 3000 میلیارد ناموت به 9700 میلیارد ناموت افزایش دهد. در 
این میان راهبرد کالن امید، اجرای پروژه های بزرگ و ملی است که بر اساس 
گروه  شرکت  از  اولیه  موافقت  و  مجوز  اخذ  با  امید،  فرعی  شرکت های  آن، 
مدیریت سرمایه گذاری امید به عنوان سهامدار امید، اقدام به افزایش سرمایه، 
انجام سرمایه گذاری های جدید و افزایش ظرفیت تولید نموده و در اشتغال و 

آبادانی کشور سهیم خواهند شد.

 محمد اسدی
 معاون امور مالی و اداری

بر  سرمایه گذاری  و  توسعه  برای  را  بلندی  گام های   1400 سال  در  چادرملو 
خواهد داشت که به این منظور، مجوز تولید ورق، اسلب و مگامدول آهن 
اسفنجی اخذ شده است. در عین حال این مجموعه به دنبال توسعه حضور 
در حوزه فلزات غیرآهنی است و قراردادی را به منظور اکتشاف نیکل، لیتیوم 
و فروآلیاژها به امضا رسانده است. نکته حائز اهمیت آن است که اگرچه 
چادرملو  اما  است،  ناموت  میلیارد  هزار   60 حدود  کشور  عمرانی  بودجه  کل 
را سرمایه گذاری  آن  برابر   5 که  دارد  میلیارد ناموت سود  هزار   15 تنهایی  به 
اصلی  راهبردهای  از  یکی  نیز  اکتشافات  دیگر،  سوی  از  نمود.  خواهد 
یافت. ادامه خواهد  و قدرت  با قوت  در سال جاری   این شرکت است که 

 ناصر تقی زاده
 مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

سال»تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها« فرصت بی نظیری را در اختیار گل گهر 
از سوی  تعریف شده  »باند سبز سرمایه گذاری«  وارد  توان  تمام  با  تا  داده  قرار 
و  زیرساخت ها  توسعه  در  و  شده  امید  هلدینگ  یعنی  خود  عمده  سهامدار 
پشتیبانی از خطوط تولیدی گام بردارد. در این میان با توجه به نیاز کشور به 
تأمین سنگ آهن، عالوه بر اکتشافات باید زیرساخت های الزم را در بنادر احداث 
کرده و تأمین نیاز به این ماده معدنی را انجام داد. در عین حال شورای توسعه 
در گل گهر شکل گرفته و حدود 250 هزار میلیارد ناموت طرح را تعریف کرده که با 
توجه به آینده صنعت خودرو در حوزه خودروهای برقی، اکتشاف معادن لیتیوم 

به عنوان یک طرح دارای اولویت در دستور کار اجرایی قرار گرفته است.

 ایمان عتیقی
 مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
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 ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور در حال حاضر 83 هزار مگاوات بوده که در 
بهترین شرایط، 60 هزار مگاوات آن در مدار بهره برداری قرار دارد؛ ضمن اینکه در 
پیک تابستان مصرف به 60 تا 63 هزار مگاوات می رسد که از این رقم، 14 هزار 
مگاوات نیروگاه آبی است که در سال های خشکسالی ده مگاوات آن به راحتی از 
دست می رود. در این میان ساالنه 4 تا 5 هزار مگاوات باید افزایش ظرفیت تولید 
برق صورت گیرد و این در حالی است که در دو سال گذشته بخش خصوصی وارد 
سرمایه گذاری جدید نشده که این روند به آن معنا است که در سال های آتی با 
در  برق، صنایع است.  اولین جای مشمول قطعی  که  برق مواجه هستیم  کمبود 
را به نرخ  سال 1400 شرکت های صنایع معدنی، فوالدی و پتروشیمی باید برق 
خرید تضمینی بخرند که این کار خرید برق از وزارت نیرو را از توجیه اقتصادی 
خارج می کند؛ بنابراین شرکت های تولیدی باید به سمت احداث نیروگاه بروند؛ 
اکنون  این توضیحات  با  باال است.  نیروگاه ها بسیار  اینکه طول عمر  بخصوص 

اولین قرارداد روش احداث نیروگاه بخش خصوصی در حال احداث است.

حسنعلی تقی زاده
 مدیرعامل شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

پترو آمید اسیا به عنوان بزرگترین مخزن ساز کشور مطرح بوده که طی سال های 
گذشته توانسته معادل ده میلیون بشکه مخزن نفت در گناوه احداث نماید؛ 
ضمن اینکه پروژه احداث مخازن ذخیره سازی نفت خام در جاسک را به ظرفیت 
ده میلیون بشکه احداث کرده که در پایان پروژه ظرفیت آن، به 50 میلیون بشکه 
خواهد رسید. احداث این مخازن به عنوان یکی از پروژه های استراتژیک صنعت 
نفت ایران که از منظر توسعه اقتصادی، سیاسی و امنیتی حائز اهمیت است، 
گام مهمی در راستای توسعه کشور به شمار می رود. اکنون به واسطه اجرای 
مخازن  کنار  در  و  برخوردار شده  مناسبی  توسعه  از  مکران  پروژه، سواحل  این 
فعالیت  به  شروع  تولیدی  واحدهای  سایر  و  پتروشیمی ها  نفت،  ذخیره سازی 
نموده اند که این امر منجر به آبادانی سواحل مکران خواهد شد. این حرکت، 
عنوان  به  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  شرکت  توسعه ای  نگاه  مرهون 
سهامدار عمده بوده و در عین حال، منجر به پیگیری برای اجرای پروژه های 
 جدیدی در امیدیه و دارخوین گردیده که پروژه هایی سودآور به شمار می روند.

محمدعلی عبداله زاده
مدیرعامل شرکت پتروامید آسیا

ریل گذاری  توانسته  خود  عمده  سهامدار  سیاستگذاری های  مدد  به  کویرتایر  شرکت 
به خصوص  انجام دهد؛  تولید و سرمایه گذاری توسعه ای خود  برای رشد  را  مناسبی 
نگاه، یک  این  که  برگردانده شده  کویرتایر  به  امید  از سوی شرکت  اینکه سود سهام 
موقعیت استثنایی پیش روی مجموعه های تولیدی تحت مدیریت شرکت امید فراهم 
کرده است. در عین حال، تشکیل شورای سرمایه گذاری یکی از اقدامات مثبتی است که در 
دستور کار امید قرار گرفته و همانطور که حرکت رو به رشد کویرتایر مدیون تشکیل منظم 
از سوی  ارائه شده  راهبردهای  با  می تواند  نیز  سرمایه گذاری ها  است،  نوآوری  کمیته 
این کمیته، هدایت شوند.  در عین حال در سال جاری شرکت کویرتایر با استناد به 
راهبردهای شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، پروژه 800 میلیارد تومانی استیل 
خواهد  تالش  معدنی  تایرهای  تولید  تکنولوژی  تأمین  برای  و  کرده  اجرایی  را  کورد 
 نمود تا گامی جدی در راستای جلوگیری از خروج ارز و استفاده از توان داخلی بردارد.

سیدمحمدحسین زینلی
 مدیرعامل شرکت کویرتایر

کیومرث مبلغ ناصری
مدیرعامل شرکت مخازن گاز طبیعی آسیاناما

آسیاناما بزرگترین تولیدکننده مخازن تحت فشار کشور و منطقه به شمار می رود عملکرد 
سال 99 حکایت از آن دارد که این شرکت از زیان انباشته عبور کرده و اقساط ارزی و ریالی 
احداث کارخانه را پرداخت کرده است؛ به نحوی که بازده مالی 40 درصدی در عملکرد و 
سود عملیاتی شرکت حاصل شده است. همچنین آسیاناما برای ورود به بازار سرمایه، 
خیز برداشته و بنا دارد تا این موضوع را در سال 1400 عملیاتی کند. در عین حال جهش 
سه برابری تولید و دسترسی بیشتر به بازار در دستور کار سال جدید قرار گرفته و با تغییر 
خود  همتای  تولیدکنندگان  بین  در  شرکتی  تنها  تا  موفقیت حاصل شده   این  فرآیند 
باشیم که با استفاده از فوالد ساخت داخل، مخازن خود را تولید می کند که این امر، 
در شرایط ارزی سال های گذشته منجر به پیشی گرفتن از رقبا شده و صرفه جویی ارزی 
13 میلیون یورویی را به ارمغان آورده است که بخش عمده ای از آن، ناشی از بومی سازی 

مواد اولیه بوده که البته این صرفه جویی قابلیت رشد تا 40 میلیون یورو را دارد.

50
احداث مخزن نفت  
شرکت پتروامید آسیا

5000
ضرورت افزایش ظرفیت تولید برق 

در کشور

15.000
سودآوری

 شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

250.000)میلیارد ناموت(
طرح های شورای توسعه  

 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

)میلیون بشکه()میلیارد ناموت(
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به  را  خیره کننده ای  صادرات  و  تولید  آمارهای   99 سال  در  هرمزگان  سیمان 
به  کند؛  تجربه  را  بهتری  وضعیت   1400 سال  در  امیدواریم  که  گذاشته  جای 
خصوص اینکه رکورد تولید سیمان در نه سال گذشته، شکسته شده و سیمان 
ثمر  به   99 سال  در  را  صادراتی  و  داخلی  سیمان  تحویل  بیشترین  هرمزگان 
هزار   40 صادراتی  محموله های  بزرگترین  امسال  اینکه  ضمن  است؛  نشانده 
بارگیری سیمان  نیز  تن  هزار   6 نیز  روز  در  و  داشته  حال صادرات  در  را  تنی 
انجام داده است. از سوی دیگر، سیمان هرمزگان برای چهارمین سال متوالی، 
کاهش شاخص، سهامداران  علیرغم  و  کرده  تجربه  را  عملیاتی  افزایش سود 
تمرکز   1400 سال  برای  شده اند.  منتفع  خوبی  به  شرکت  این  عمده  و  خرد 
مجتمع  این  نیاز  مورد  برق  تأمین  و  شیرین کن  آب   پروژه  اجرای  بر  ویژه 
 تولیدی در دستور کار قرار گرفته و مصرف بهینه برق را صورت خواهیم داد.

مهدی باشتی
 مدیرعامل شرکت سیمان هرمزگان

نگاه توسعه محور تیم مدیریتی شرکت سرمایه گذاری امید فرصت بسیار خوبی 
برای شرکت های زیرمجموعه این هلدینگ بزرگ معدنی به وجود آورده است. 
مرجان کار نیز در حال حرکت به سمت تولید جهشی است که بر اساس آن، خط 
تولیدی که هفته ای یک روز مشغول به کار بود، راه اندازی و توانسته در یک ماهه 
ابتدای حرکت خود، جهش تولید را رقم زند  به نحوی که کارخانه به صورت سه 
شیفت مشغول به کار است  فروش خود را به روزی 150 میلیون ناموت رسانده 
و 40 واگن از محصوالت تولیدی آن نیز آماده حمل است. در عین حال  یک 
معدنی در کنار کارخانه خریداری شده تا بتواند با یک افق 20 ساله، خاک مورد 
نیاز برای کارخانه را تأمین کند؛ ضمن اینکه در حال توسعه خط ترک منطبق بر 
تکنولوژی های جدید هستیم تا بتوانیم به جای پخت آجر در یک فاصله زمانی 
 36 تا 40 ساعته، زمان پخت در کوره ها را با خطوط جدید، به 12 ساعت برسانیم.

حمیدرضا آزادی
 مدیرعامل شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

و  رسیده  ناموت  میلیارد   2800 به  امید  گوهران  سرمایه گذاری  شرکت  پرتفوی 
ظرفیت آن می تواند پشتیبان سرمایه گذاری ها و پروژه های تولیدی گروه باشد. 
افزایش سرمایه ها شرکت کرده و  تمام  در  تا  دارد  بنا  این شرکت  اینکه  ضمن 
نقش آفرینی نماید. اکنون گوهران امید، از میان 28 شرکت سرمایه گذاری فعال 
در بازار سرمایه که ارزشی معادل 246 هزار میلیارد ناموت دارند، در رتبه هجدهم 
قرار گرفته و در عین حال، کاهش منظم ریسک پرتفوی خود را در دستور کار 
دارد تا بازدهی و ریسک خود را متوازن نماید؛ ضمن اینکه پایش مداوم قدرت 
نقدشوندگی نیز با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور در دستور کار قرار 
گرفته و باید در سهام شرکت های بنیادی در راستای استراتژی های شرکت گروه 
ماه  شش  طی  میان  این  در  نماید.  نقش آفرینی  امید  سرمایه گذاری  مدیریت 
گذشته که بازار بورس روند ریزشی داشته، یکی از برنامه های علمیاتی شرکت 
سرمایه گذاری توسعه گوهران امید، شناسایی و کاهش ریسک از طریق کمیته 
سرمایه گذاری بوده تا بتوان سودآوری این شرکت سرمایه گذاری را حفظ کرد؛ 

ضمن اینکه کاهش میانگین نسبتP|E پرتفو نیز در دستور کار قرار دارد.

مازیار فرخی
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید

امید،  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  شرکت  بر  حاکم  توسعه ای  نگاه  تحقق 
در  هلدینگ  این  اجرایی  بازوان  اساس  این  بر  که  بوده  مالی  تأمین  نیازمند 
اینکه وقتی صحبت  زد؛ ضمن  رقم خواهند  را  اتفاق  این  مالی،  تأمین  حوزه 
که  می کنند  تکیه  بانک ها  به  افراد  تمامی  می آید،  میان  به  مالی  تأمین  از 
متاسفانه نرخ موثر تأمین مالی آنها بسیار باال است؛ در حالیکه تأمین مالی 
تأمین  تیم  دلیل،  همین  به  است.  راحت تر  و  عملی تر  بسیار  سرمایه  بازار  از 
این  پشتیبانی های  با  که  می شوند  متعهد  امید  سرمایه گذاری  هلدینگ  مالی 
اوراق  جمله  از  سرمایه  بازار  در  مختلفی  ابزارهای  از  تا  کنند  تالش  هلدینگ، 
بهره برداری  دست  این  از  مواردی  و  صکوک  اوراق  پروژه،  صندوق  مشارکت، 
باید  اینکه  قرار دهد؛ ضمن  را ضامن  بالاستفاده خود  اموال  امید هم  و  کرده 
ابزارهای در اختیار خود بهره برداری  از  با هم افزایی،  همه مجموعه های گروه 
نمایند؛ این در حالی است که قابلیت خرید مایحتاج مورد نیاز مجموعه های 
تولیدی امید از بورس کاال و فروش محصوالت آنها به واسطه این بازوی بازار 
 سرمایه نیز از طریق کارگزاری ها و شرکت های سرمایه گذاری گروه وجود دارد.

ابراهیم عنایت
 مدیرعامل کارگزاری بانک سپه

40.000
صادرات بزرگترین محموله 

سیمان هرمزگان

800
اجرای پروژه استیل کورد

شرکت کویرتایر

150
فروش روزانه خط تولید

 شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

13
صرفه جویی ارزی  

شرکت مخازن گاز طبیعی آسیاناما

)میلیون یورویی(  )میلیون ناموت(  )میلیارد ناموت()تن(
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تبصره 18 
غیربانکی  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها  به 
از  خود  منابع  محل  از  می شود  داده  اجازه 
دارایی های  واگذاری   از  حاصل  منابع  جمله 
زیربنایی و  از طرح های بزرگ  مازاد هر یک 
طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نظیر 
راه های  و  بزرگراهی  و  آزادراهی  طرح های 
تأمین  قالب  در  تولیدی  و  صنعتی  اصلی، 
صندوق  و  شرکت  ایجاد  و  تملک  و  مالی 
طرح و حداکثر تا سقف 40 درصد از سرمایه 
سرمایه گذاری  سهم  احتساب  با  خود  پایه 
بانکداری،  فعالیت  با  مرتبط  شرکت های  در 

مشارکت نمایند.

راهبردی برای حرکت دقیق
عذرا بیانی | مدیر برنامه ریزی و مطالعات اقتصادی

و  داخلی  محیط های  شناخت  هدف  با  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  شرکت 
کاهش  کنار  در  و صحیح  اثرگذار  مؤلفه های  اساس  بر  تصمیمات  اتخاذ  و  خارجی 
ترسیم شده  به چشم انداز  اهداف کالن و دستیابی  نیز تحقق  و  ریسک تصمیمات 

خود، در چارچوب مأموریت و ارزش های سازمانی اقدام به  تهیه سند راهبردی و برنامه های عملیاتی نموده 
بررسی  کارگروه ضمن  اول،  گام  در  که  تعریف شده  نحوی  به  اجرایی  گام های  این سند،  تدوین  برای  است. 
توسعه،  برنامه های  قانون  انقالب،  دوم  گام  بیانیه  کشور،  سند چشم انداز  قبیل  از  باالدستی  اسناد  مطالعه  و 
سیاست های اصل 44، سیاست های ابالغی اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی نظام در بخش های مختلف، 
فلسفه  یا  مأموریت  تبیین  به  اقدام  کلیدی،  و  خبره  اشخاص  با  مصاحبه  کنار  در  و  تولید  موانع  رفع  قانون 
وجودی شرکت نموده است. در اینجا، تحلیل خواست  ها، الزامات و نیازهای ذی  نفعان، از جمله اقداماتی است 
که در رابطه با تبیین فلسفه وجودی شرکت و مأموریت آن انجام شده است. در گام دوم، از آنجا که وجود 
انسجام بخشی  و  گوناگون  در بخش  های  فعالیت  های مختلف  در شرکت، موجب هماهنگی  یک چشم  انداز 
فعالیت های سازمان در طول زمان و در مقاطع زمانی مختلف خواهد شد، چشم انداز شرکت ارائه شده که برای 
ترسیم آن، یک فهرست اولیه از فرصت  ها و تهدیدها و نیز نقاط قوت و ضعف تهیه و طی جلسات متعدد، 
مورد بررسی قرار گرفته و اصالح شده است؛ ضمن اینکه در ادامه و بر اساس نظرسنجی های صورت گرفته از 
کارشناسانی که شناخت خوبی نسبت به شرکت و محیط آن داشتند، فهرست مذکور اصالح و نهایی گردید. بر 
این اساس و با تالقی فرصت  ها و تهدیدها از یک سو و نقاط قوت و ضعف از سوی دیگر، در نهایت چشم  انداز 

مطلوب شرکت به همراه تحلیل چالش  های کنونی شرکت و گزینه  های مختلف چشم  انداز، تدوین گردید.
در عین حال در گام سوم، مأموریت و چشم انداز به اهداف قابل سنجش در قالب نقشه راهبردی شرکت 
تنظیم و ارائه شد تا امکان برقراری ارتباط افراد و گروه  ها در الیه  های مختلف شرکت با مأموریت و چشم انداز 
فراهم شود و در ادامه شاخص  های اندازه  گیری برای این اهداف که از آن ها تحت عنوان »اهداف راهبردی« 
یاد می  شود، تعریف شدند. در گام چهارم، راهبردهای محوری و برنامه های عملیاتی و اقدامات مورد نیاز برای 
تحقق برنامه های راهبردی و و رفع چالش های موجود برای حرکت در مسیر آینده مطلوب تهیه و تنظیم شد. 
توسعه سرمایه گذاری از طریق مدیریت بهینه منابع و مصارف، افزایش درآمد و سودآوری، افزایش سهم بازار، 
تقویت تولید داخل، افزایش بازده دارایی ها و افزایش هم افزایی ظرفیت های درون گروهی، افزایش صادرات، 
از جمله راهبردهای شرکت گروه مدیریت  توانمند سازی نیروی انسانی و تکمیل زنجیره ارزش سرمایه گذاری 

سرمایه گذاری امید است.

ظرف  حداکثر  موظفند  اعتباری  مؤسسات  و  بانک ها 
مدت 5 سال پس از بهره برداری از طرح های صنعت و 
تولیدی مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند؛ در 
غیر این صورت با گذشت 5 سال از تاریخ بهره برداری 
تولید  موانع  رفع  قانون   17 ماده  جریمه های  مشمول 

رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می شوند.

نوآوران امید؛ روایتی از نوآوری 
در خطوط تولید

محبوبه فکوری
مدیر روابط عمومی و 

اطالع رسانی 

شـــرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در 
باالیی  بسیار  تاکید  خود،  فعالیت  جدید  دوره 
داشته  تولیدی  خطوط  در  نوآوری  ضرورت  بر 
هزینه ها،  در  صرفه جویی  بر  عالوه  بتواند  تا 
تحت  مجموعه های  در  را  باالتری  سودآوری 
مدیریت خود رقم بزند. از این رو، تدوین »بانک 
دستور  در  شرکت  این  در  نوآوران«  اطالعاتی 
راستای  در  اینکه  ضمن  است؛  گرفته  قرار  کار 
تکریم  و  داخلی سازی  با  مرتبط  سیاست های 
فعالیتی  مختلف  عرصه های  در  که  تالشگرانی 
در  فعال  چندرشته ای  بزرگ  هلدینگ  این  در 
قرار  پس  این  از  می کنند،  تالش  سرمایه  بازار 
بخش  امید«،  سرای  »ایران،  خبرنامه  در  است 
ایجاد  امید«  »نوآوران  عنوان  تحت  ویژه ای 
و  افراد  معرفی  به  آن،  قالب  در  بتوان  تا  گردد 
پروژه های  اجرای  با  که  پرداخت  مجموعه هایی 
نوآورانه، عالوه بر بهبود خطوط تولید و بهره وری، 
خطوط  در  هزینه ها  در  صرفه جویی  به  نسبت 
تولیدی گروه نیز اقدام نموده اند. در عین حال، 
واحد روابط عمومی و اطالع رسانی شرکت گروه 
در  تا  کرده  امید تالش  مدیریت سرمایه گذاری 
پرتال  روزرسانی  به  بر  عالوه  گذشته،  ماههای 
دستاوردها  معرفی   به  نسبت  مجموعه،  این 
اقدام  سهامداران  با  مرتبط  اطالعات  انتشار  و 
نماید و در عین حال با راه اندازی »آکادمی مالی 
امید« عالوه بر انتشار سه عنوان کتاب تاکنون، 
زمینه را برای انتقال مفاهیم تخصصی به زبان 
است  امید  آورد.  فراهم  مخاطبان  به  ساده 
برای  را  زمینه  بتواند  امید«  »نوآوران  بخش 
تشویق فعاالن و نوآوران در عرصه های مختلف 

داخلی سازی فراهم آورد. 

شماره پنجم  اردیبهشت 1400 10



ارزش ها
1- هم راستایی با منافع ملی و همسو با برنامه های توسعه اقتصادی کشور

2- هم افزایی، مشارکت و نوآوری

3- انضباط مالی، صداقت، مسئولیت پذیری و صرفه جویی

4- توجه به دانش فنی بومی و تقویت تولید ساخت داخل

5- شایسته ساالری و پایبندی به اخالق حرفه ای

6- شفافیت فعالیت اقتصادی، قانون مداری و پاسخگویی در برابر ذینفعان

7- توجه به مسئولیت های اجتماعی، فرهنگی و حفظ محیط زیست

احراز رتبه برتر در بین هلدینگ های چند رشته ای،
نقش آفرینی در توسعه پایدار کشور و

ارزش آفرینی برای سهامداران

چشم انداز 

بیانیه مأموریت
مزیت،  دارای  و  اولویت دار  حوزه های  در  ارزش  زنجیره  تکمیل  و  سرمایه گذاری  زیرمجموعه،  راهبری شرکت های 
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 حوزه های  سرمایه گذاری  با ارزش افزوده باال و 

دانش بنیان با شناسایی و به کارگیری سرمایه انسانی متعهد و متخصص.



8  والدت امام حسن مجتبی علیه السالم

10   روز ملی خلیج فارس

11  شب قدر

12  شهادت استاد مرتضی مطهری، روز معلم

12  ضربت خوردن حضرت علی علیه السالم و شب قدر

14  شهادت حضرت علی علیه السالم

15  شب قدر

18 روز جهانی صلیب سرخ و هالل احمر

24 عید سعید فطر 

27  روز ارتباطات و روابط عمومی

28 روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

نگاهی به مهمترین رویدادهای اردیبهشت ماه

اصول تغذیه در ماه مبارک رمضان 
در شرایط کرونا

مبارك  ماه  ايام  در  صحيح  غذايی  برنامه  يك  از  پيروی 
بتوان  هم  تا  است  برخوردار  ويژه ای  اهميت  از  رمضان 
عادات غذايی غلط را اصالح كرد و  هم از بركات معنوی اين 
ماه بهره برد. باید توجه داشت که با رعایت تعادل و تنوع 
از گروه های غذایی و  با استفاده  در برنامه غذایی روزانه و 
مورد  ریزمغذی های  و  پروتئین  انرژی،  آنها،  جایگزین های 
 نیاز برای بهبود عملکرد سیستم دفاعی بدن تأمین می شود.

در ساعات روزه داری که در سال جاری مدت آن حدود ۱۵ 
رعایت  در صورت عدم  گرسنگی می تواند  ساعت می باشد، 

اصول تغذیه صحیح در وعده سحر و افطار و یا حذف 
یکی از وعده ها به ویژه وعده سحری، موجب 

بشود. بدن  ایمنی  سیستم   تضعیف 

سریع  پیشرفت  از  پیشگیری  برای 
عفونت های ویروسی و تأمین ویتامین 

پروتئین های  منابع  می شود  توصیه   B۱۲
و  ماهی  قرمز،  گوشت  جمله  از  حیوانی 
ماکیان، تخم مرغ و لبنیات حتما مصرف شود.

نکات بهداشتی برای جلوگیری از ابتال به کرونا

۱- شست و شوی صحیح و مداوم دست ها
۲- استفاده همیشگی از ماسک بیرون از خانه

۳- پوشاندن دهان با دستمال کاغذی هنگام سرفه و عطسه

4- پرهیز از تماس با کسانی که مشکوک به بیماری  هستند

۵- پرهیز از تماس دست آلوده با چشم،بینی و دهان

امیدوار به آینده
با  تأسیس  بدو  از  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  شرکت 
گرفته  انجام  و سرمایه گذاری های  اهداف مشخص  به  توجه 
در صنایع مختلف، مسیر قابل قبولی را در سخت ترین شرایط 
اقتصادی کشور طی کرده و با تدابیر ویژه ای از طرف سهامدار 

اصلی)بانک سپه( توانسته در این برهه زمانی، از سد تحریم های ظالمانه عبور کرده و با 
اجرای پروژه های عظیمی از جمله پروژه استراتژیک مخازن ۱۰ میلیون بشکه ای جاسک، 
سرمایه گذاری در توسعه معادن کشور، ساخت مخازن CNG، توسعه تولید الستیک های 
خاص، صنعت ساختمانی و صنایع سیمان  و نیز پروژه انتقال آب خلیج فارس، همواره 
رهنمودهای مقام معظم رهبری را درخصوص تولید و اشتغال سرلوحه خود قرار داده 
و توانسته خود را به یکی از تاثیرگذارترین شرکت های سرمایه گذاری در سطح ایران 
تبدیل نماید که به موازات آن، حضور تیم قوی و متخصص در این شرکت،  امسال 
و  پشتیبانی ها  »تولید،  شعار  قالب  در  ابالغی  سیاست های  اجرای  در  می تواند  نیز 
گذاری  سرمایه  مدیریت  گروه  شرکت  برای  را  بیشتری  موفقیت های  مانع زدایی ها«، 
امید به ارمغان بیاورد. این نکته را نیز نباید فراموش کرد که تغییر مکرر سیاست ها 
ممکن  که  است  موانعی  جزو  کشور،  در  سرمایه گذاری  شرکت های  واگذاری  سایه  و 
است موجب کندی اجرای پروژه های ملی در شرکت ها گردد؛ اگرچه به جرات می توان 
گفت که در شرایط کنونی، شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید، با قدرت و قوت 
در سایه تدوین سند راهبردی خود در حال ورود به عرصه های جدید سرمایه گذاری 
که  است  دلیل  به همین  است.  ملی  اقتصاد  در عرصه  بیشتر  نقش آفرینی هر چه  و 
آبادانی  و  تولید، عمران  در جهت جهش  متمرکز،  و  این سرمایه عظیم  از  باید  کشور 
و  سرمایه گذاری  شرکت های  از  حمایت  با  و  کرده  بهینه  استفاده  اشتغال  ایجاد  و 
مانع زدایی از روند فعالیت های توسعه ای آنها، از این منابع عظیم سرمایه ای، مدیریتی 
و نیروی انسانی حداکثر بهره برداری را صورت دهد. بر این اساس این امیدواری وجود 
و  تولید  موانع  رفع  به  با حمایت های خود  بتوانند  و سیاستگذاران  تا مسئوالن  دارد 
سرمایه گذاری پرداخته و با پشتیبانی های خود از صنایع و پروژه های راهبردی کشور، 

با نگاه به توانمندی های داخلی، مشکالت کشور را مرتفع سازند. 
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گذری بر مدیریت مجامع عمومی شرکت های سهامی
مجامع عمومی عالی ترین رکن تصمیم گیری در سازمان ها و شرکت ها بوده که برابر تشریفات 
مقرر در قانون و با حضور صاحبان سهام تشکیل و برای امور بنیادین شرکت اتخاذ تصمیم 
می نماید. فرآیند اثربخش برگزاری مجامع عمومی سهامداران شامل سه گام قبل، حین و پس 
از برگزاری مجامع بوده و گردانندگان مجامع عمومی باید در هر یک از این گام ها، اقدامات 

خاصی را انجام داده و در قبال این اقدامات، پاسخگو باشند. 
نقش هیات مدیره، مدیران و به طور کلی گردانندگان مجامع عمومی در مدیریت جلسات 
مجامع عمومی شرکت ها از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا به تمامی اعضای هیات مدیره 
امید پیشنهاد  تابعه و وابسته هلدینگ  و مدیران شرکت های 
می گردد با مطالعه کتابچه آموزشی »مدیریت مجامع عمومی 
شرکت های سهامی« که به عنوان سومین کتاب »آکادمی مالی 
امید« به چاپ رسیده است، شناخت کافی و به روز از چگونگی 
مجامع  جلسات  مناسب  اداره  و  برگزاری  تشکیل،  چارچوب  و 
و  دستورالعمل ها  مقررات،  و  قوانین  آخرین  مبنای  بر  عمومی 

آیین نامه های مربوطه داشته باشند.
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شــرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید


