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

بلندمّدت نگریست و آنها را با نگاه بلندمّدت محاسبه کرد.
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دردنیایامروزهرگونهحرکتوفعالیتمیبایستدرقالبیکبرنامهریزیقویوهدفگذاریصریحوبراساس

مسیریمشخصبرایرسیدنبهمقصدموردنظرباشد.موضوعبرنامهریزیوتعیینراهبردازالزاماتمدیریت

موفقدردنیایکنونیاست،دنیاییکهدرآنشتابتغییرات،پیچیدگیمسائلوگسستگیروندهامشخصه

بارزآناست،اینتالطمموقعیتهاوتغییراتپرشتابمحیطیوپیرامونی،مدیریتراازراهبرییکقطاردر

حالحرکتبررویریلثابتبهرهبرییککشتیعظیمدردریایمتالطموطوفانیوپرخطرمبدلکردهاست

ودیگرابزارهاوروشهایقدیمیونوشتهشدهدرکتابهایکالسیکمدیریتبرایادارهبنگاههاوکشورکافی

نمیباشند.مدیریتتحول،یکاصلانکارناپذیردردنیایکنونیمدیریتاست.شناساییعواملمحیطیاثرگذار

وتاحدودیبرآوردپیشبینیآنهابرایاجرایتصمیماتدرستوکمریسک،نیازمندنگاهراهبردیوکالنباافق

زمانیبلندمدتبهمسائلومحتاجمهارتهایمتعددوفراتردرعصرکنونیاست.

مدیرانهوشمندازصبحتاشامدرحالرصدوقایعواتفاقاتپیرامونیوتعیینموقعیتواقعیازبنگاهخود

درمقابلرقبایسرسختهستندتابتوانندتصمیماتبهنگامومطلوبتریرابرایراهبریوپیشبردمجموعه

تحتامرخوداتخاذکنند.

ازاینروبرنامهراهبردیوازآنمهمترتفکرراهبردیالزمهمدیریتدرعصرکنونیوجهانپرازنااطمینانیهای

قرناخیراستتابتواندخلقارزشرادرمجموعهتحتکنترلبهبهترینشکلممکنمحققسازد.

اتخاذ و وخارجی داخلی باهدفشناختمحیطهای امید گروهمدیریتسرمایهگذاری منظورشرکت بدین

تصمیماتبراساسمؤلفههایاثرگذاروصحیحوکاهشریسکتصمیماتوهمچنینبرایتحققاهدافکالن

ودستیابیبهچشماندازترسیمشدهخوددرچارچوبمأموریتوارزشهایسازمانی،اقدامبهتهیهسندراهبردی

وبرنامههایعملیاتیشرکتدریکافق5سالهنمودهودراینمیانبابسیجتمامینیروهایخبرهونظرخواهی

ازکارشناسانمتخصصومتعهددرونیوبرونیودرقالبکارگروهبرنامهریزیراهبردیودریککارفشردهو

منسجماقدامبهتهیهاینسندنمودهاست.

مقدمه
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اجزایاصلیسند،شاملچشماندازومأموریتهابرگرفتهازتوانمندیها،فرصتهاوباآشناییباتهدیدهاو

رقباوهمچنین امیددرمقابل بهشایستگیهایمحوریگروهمدیریتسرمایهگذاری باتوجه و نقاطضعف

با منطبق قانونی و فرهنگی،سیاسی و اجتماعی فناوری، و اقتصادی درحوزههای پیرامونی عناصر شناسایی

شرایطبینالمللیوداخلیکشورواسنادباالدستیتنظیمگردیدهاست.

آنچهمحورکلیدیدراینسندتلقیشدهاست،نگاهحاکمبرتوانداخلیکشوروبهرهگیریازمنابعطبیعی

سختافزاریوثروتهایبیشمارخدادادیوازهمهمهمترجوانانمستعدودلسوزدرنظاموکشوراسالمی،

بهعنوانمهمترینسرمایهوداراییاینمرزوبوماستکهاینامکانرافراهممیکندتاشرکتگروهمدیریت

سرمایهگذاریامیدرابرپایهداشتههایملیوبومی،بهیکیازهلدینگهایبزرگوبرتر)وانشاءاهلل(رتبهاول

اینرشتهدرکشورمبدلسازد.

کلیدواژههاییچونتکمیلزنجیرهارزشگروه،افزایشصادراتوتوانساختداخل،نوآوریوورودبهعرصههای

مزیتداروبهرهگیریازفناوریاطالعاتجهتراهبریبهترشرکتهایتابعه،ازجهتگیریهایاساسیدرسند

راهبردیپیشرومیباشد.

امیداستبااجراونظارتدقیقبرمفادسندراهبردیشرکتگروهمدیریتسرمایهگذاریامیدواجرایپروژهها

وطرحهایکلیدی،اهدافتعیینشدهدرچشمانداز1404محققشدهوبهرهبرداریازآنهادرجهتحمایتاز

سهامدارانوارتقایرفاهوپیشرفتروزافزونکشورصورتگیرد.

ذکرایننکتهمهماستکهسندراهبریشرکتگروهمدیریتسرمایهگذاریامیدمشابهتماماسنادراهبردیدر

ذاتخودمیبایستپویاباشدوموردارزیابیمستمرقرارگیردتابابروزرسانی،ضمنسازگاریبامحیطبیرونی،

بتواندازظرفیتهایخلقشدهدرجهتهمافزایی،رشدوبهبودمستمرکارکردهایگروه،بهرهکاملببرد.

درپایانازتمامیهمکارانعزیزدرحوزههایستادیواجراییکههموارهدرجهتاعتالینامگروهمدیریت

امروز باسرمایهگذاریوخلقظرفیتهایجدیددرکشورکه اینگروه تا نمودهاند امیدتالش سرمایهگذاری

ضروریتریننیازحالحاضرایراناسالمیبرایقطعوابستگی،استقاللاقتصادی،ایجاداشتغالپایداروبهبود

رفاهومعیشتمردممیباشد،تقدیروتشکرمینمایم.

حسین مدرس خیابانی

                                                                                                                                          اسفندماه 1399
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بخش اول:  بیانیه، مأموریت ، چشم انداز و ارزش ها

اجرا ارزیابی

شکل 1- سطوح برنامه ریزی

برنامهریزی

سطحراهبردی

سطحعملیات
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درشکلزیرچارچوبتدوینسندراهبردیشرکتوبرنامهعملیاتیارائهشدهاست.

مطالعهکانونیمطالعهتطبیقیمطالعهبازارمطالعهاسنادی

تجزیهوتحلیلمحیطخارجی

وشناساییفرصتهاوتهدیدها

تجزیهوتحلیلمحیطداخلی

وشناسایینقاطقوتوضعف

مأموریت، چشم انداز و ارزش ها
اهداف راهبردی )کالن(

مرحله اول

اهداف عملیاتی  و کمی )پنج ساله( شرکت

مرحله سوم

پروژه ها و طرح های کلیدی عملیاتی شرکت

مرحله چهارم

مرحله دوم

راهبردهای شرکت و اولویت های سرمایه گذاری

شکل 2 - چارچوب تدوین سند راهبردی و برنامه عملیاتی

ساختار سند
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از برایشناساییمأموریتشرکتگروهمدیریتسرمایهگذاریامیدباتوجهبهماهیتفعالیتاینشرکت،

نتایجمطالعاتزیربهرهگرفتهشدهاست:

مطالعه اسناد باالدستی   .1
دراینمطالعه،اسنادیهمچونسندچشماندازکشور،بیانیهگامدومانقالب،قانونبرنامههایتوسعهکشور،

سیاستهایاصل44،سیاستهایابالغیاقتصادمقاومتی،سیاستهایکلینظامدربخشهایمختلف،

قانونرفعموانعتولید،آییننامهسرمایهگـــــذاریبانکهاومؤسسساتمالی،قانونبازاراوراقبهادار،سند

آمایشسرزمین،برنامههایراهبردیوزارتخانههایمرتبطشاملاموراقتصادیودارایی،نفتووزارتصنعت

ومعدنوتجارتوهمچنینخطمشیهایبانکسپهواساسنامهشرکتگروهمدیریتسرمایهگذاریامید،

موردمطالعهوبهرهبرداریقرارگرفتهاست.

2. مطالعه تطبیقی
و داخل در معدنی بزرگ چندرشتـــــهای،شرکتهای هلدینگهای مأموریت مطالعاتتطبیقی، بخش در

خارجازکشور،رقباوسایرشرکتهایمشابهوپیشروموردتحلیلوبررسیقرارگرفتهاست.بهعنواننمونه،

چین10بخشزیررابرایتوسعهصنعتیخودمشخصنمودهاست:

کنترلعددی۳-تجهیزاتهوافضاو با رباتهایپیشرفته و 2-ماشینآالت بعد اطالعاتینسل فناورهای -1

هوانوردی4-تجهیزاتمهندسیدریاییوساختکشتیهایپیشرفته5-تجهیزاتپیشرفتهحملونقلریلی

6-خودروهایکممصرفوخودروهایمتکیبهانرژیهاینو7-تجهیزاتالکتریکی8-ماشینآالتوتجهیزات

کشاورزی9-موادنو10-فرآوردههایداروییزیستیودستگاههایپزشکیپیشرفته.

3. مطالعه بازار
باتوجهبهفعالیتعمدهشرکتدرحوزههایمعدنوصنایعمعدنی،نفت،انرژی)برقونیروگاه(،الستیک،

است. گرفته قرار بررسی مورد شرکت مأموریت شناسایی طول در حوزهها این ساختمان، و خدماتمالی

همچنین،سایرحوزههایجدیدسرمایهگذاریازجملهصنایعداروییوفلزاتاساسی)فوالد،سرب،روی،مس،

لیتیوم،فروآلیاژهاو...(،ماشینسازیولوازمخانگینیزموردبررسیتفصیلیقرارگرفتهاند.

۴. مطالعه کانونی
جمله )از مختلف اصناف و انجمنها نهادها، خبره کارشناسان صنعت، مختلف حوزههای خبرگان دیدگاه 

ایمیدرو،وزارتنیرو،سندیکایداروو...(،مدیران،صاحبنظرانوکارشناسانشرکتدرارتباطبامأموریتاین

شرکتدرجهتشناساییصحیحانتظاراتذینفعانسازماندرتدوینمأموریتمورداستفادهواقعشدهاست.

درادامهنتایجمطالعاتفوقبرایتعیینمأموریتیامقصدشرکتمورداستفادهقرارگرفتوایننتایجدر

قالببیانیهمأموریت،چشماندازوارزشهایشرکتتدوینشد.



یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر

11

راهبریشرکتهایزیرمجموعه،سرمایهگذاریوتکمیلزنجیرهارزشدرحوزههای

اولویتدارودارایمزیت،تقویتتولیدداخلبانگاهکاهشوابستگیبهخارج،

ایجاداشتغالپایدار،محافظتوتقویتداراییوسرمایهسهامدارانباتکیهو

توجهبهدانشفنیروزوحرکتبهسمتحوزههایسرمایهگذاریباارزشافزوده

باالودانشبنیانباشناساییوبهکارگیریسرمایهانسانیمتعهدومتخصص.

بیانیه مأموریت
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ارزش ها

5-شایستهساالریوپایبندیبهاخالقحرفهای

6-شفافیتفعالیتاقتصادی،قانونمداریوپاسخگوییدربرابرذینفعان

1-همراستاییبامنافعملیوهمسوبابرنامههایتوسعهاقتصادیکشور

7-توجهبهمسئولیتاجتماعی،فرهنگیوحفظمحیطزیست

4-توجهبهدانشفنیبومیوتقویتتولیدساختداخل

۳-انضباطمالی،صداقت،مسئولیتپذیریوصرفهجویی

2-همافزایی،مشارکتونوآوری

احرازرتبهبرتردربینهلدینگهایچندرشتهای،
نقشآفرینیدرتوسعهپایدارکشورو
ارزشآفرینیبرایسهامداران

چشم انداز 
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بخش دوم :  اهداف راهبردی 
اهدافراهبردی)1(،مأموریتشرکترامشخصترکردهوتعیینمیکنندکهچگونهمیتوانمقاصدباالتریعنیمأموریتو

چشماندازرامحققساخت.اهدافراهبردی،مقاصدیهستندکهشرکتدرجهتدستیابیبهآنهاحرکتمیکند.

تعیین هستند. نیز متفاوتی اهداف دارای بنابراین میآیند، وجود به مأموریتهایمتفاوتی تحقق برای شرکتها

اهدافراهبردیازمهمترینوظایفمدیریتاست،زیرابیانگرنتیجههایموردانتظارازاجرایراهبردهایمشخص

میباشند.بنابرایناهدافراهبردیازیکطرفبامأموریتوازطرفدیگرباراهبردهادرارتباطند،بهطوریکهاهداف

متمرکزبرتحققمأموریتشرکتدرقالبرهنمودهاییمشخصبرایتحققمأموریتبهشماررفتهوبهعنواننتایجی

معیندرنظرگرفتهمیشوندکهانتظارمیرودپسازتعیینواجرایراهبردبدستآیند.

اهدافراهبردیدرصورتیکهبهشیوهایروشنوآشکارتعیینشوند،مسیروجهتفعالیتهارامشخصکرده،

را وتضاد تعارض کاسته، اطمینان میزانعدم از راتعیین، اولویتها راتسهیل، ارزیابیها موجبهمافزاییشده،

کاهشدادهوباالخرهدرامرتخصیصمنابعمؤثرخواهندبود.

بهطورکلیاهدافراهبردیبایددارایویژگیهایزیرباشند:
قابلقبول)2(

انعطافپذیر)۳(
قابلاندازهگیری)4(

برانگیزاننده)5(
مناسب)6(

قابلفهم)7(
تحققپذیر)8(

سازگازیبیناهداف)9(

1. Strategic Objectives                2. Acceptable                              3. Flexible

                     4. Measurable                             5.Motivator                                  6.Suitable

                      7.Understandable                        8.Achievable                               4.Consistent between Objectives

شکل 3- ارتباط بین مأموریت، چشم انداز و ارزش های محوری با اهداف راهبردی

اهداف راهبردی 
چشمانداز مأموریت

ارزشهای
محوری
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جدول 1- اهداف راهبردی منتج از چشم انداز و مأموریت

احرازرتبهبرتردربینهلدینگهای

چندرشتهای،نقشآفرینی

درتوسعهپایدارکشورو

ارزشآفرینیبرایسهامداران

شاخص اندازه گیری

رتبهازنظردرآمد

رتبهازنظربازدهداراییها

سهمدراقتصادکشور

هدف

افزایشدرآمد

افزایشبازدهداراییها

افزایشسهمدراقتصادکشور

انجامسرمایهگذاری

تکمیلزنجیرهارزش

درحوزههایاولویتدار

ودارایمزیت

شاخص اندازه گیری

میزانسرمایهگذاری

میزانسودآوری

میزانسهمبازار

ارزشصادرات

هدف

افزایشسرمایهگذاری

افزایشسودآوری

افزایشسهمبازار

افزایشصادرات

تقویتتولیدداخل

ایجاداشتغالپایدار

شاخص اندازه گیری

میزانصرفهجوییارزی

میزاناشتغالزایی

هدف

کاهشوابستگیبهخارجوتقویتتولیدداخل

افزایشاشتغال

توجهبهدانشفنیروزوحرکتبه

سمتحوزههایسرمایهگذاریبا

ارزشافزودهباالودانشبنیان

شاخص اندازه گیری

میزانحضوردرفعالیتهایدانشبنیان

میزانسرمایهگذاری

درزنجیرهباارزشافزودهبیشتر

هدف

افزایشسرمایهگذاری

تکمیلزنجیرهارزشسرمایهگذاری

شناساییبهکارگیریسرمایه

انسانیمتعهدومتخصص

شاخص اندازه گیری

تعدادکارشناسانمتخصص

نسبتنیروهایمتخصصبهکل
نیروهایسازمان

هدف

جذب،حفظوتوسعهآموزشو
توانمندسازینیرویانسانی

حفظوافزایش
متخصصینشرکت

محافظتوتقویتداراییو

سرمایهسهامداران

شاخص اندازه گیری

میزانسودآوری

هدف

افزایشسودآوری

راهبری

شرکتهایزیرمجموعه

شاخص اندازه گیری

میزانهمافزاییدرونگروهی

تعدادخدماتراهبریبهشرکتهایزیرمجموعه

هدف

افزایشهمافزاییدرونگروهی

افزایشخدماتراهبری
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کلیهشاخصهاواهدافتعیینشدهدرجدولاهدافراهبردیمنتجازچشماندازوجدولاهدافراهبردیمنتجاز

مأموریتدرکارگروهتدوینسندراهبردیموردبررسیقرارگرفتودرنهایتباادغامبرخیازمواردمشابهوحذف

مواردغیرضرور،اهدافراهبردیشرکتدرقالبهشتهدفمشخصتعیینوموردتصویبقرارگرفتکهدرجدول

2وشکل4نشاندادهشدهاست.

هدف

توسعهسرمایهگذاریازطریقمدیریتبهینهمنابعومصارف

افزایشدرآمدوسودآوری

افزایشسهمبازار

تقویتتولیدداخل

افزایشبازدهداراییهاوافزایشهمافزاییظرفیتهایدرونگروهی

افزایشصادرات

توانمندسازینیرویانسانی

تکمیلزنجیرهارزشسرمایهگذاری

کد

SG1

SG2

SG۳

SG4

SG5

SG6

SG7

SG8

جدول 2 - اهداف راهبردی/کالن شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

نمایی ازمعدن گهر زمین- سیرجان
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نمایی از کارخانه کویر تایر- بیرجند

نمایی ازکارخانه احیای مستقیم توسعه آهن و فوالد گل گهر- سیرجان

نمایی ازمخازن ذخیره سازی نفت- گناوه
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شکل 4 -  اهداف راهبردی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

اهداف راهبردی

افزایش
صادرات

افزایش
سهمبازار

افزایش
بازدهداراییها
وافزایشهمافزایی
ظرفیتهای
درونگروهی

توسعهسرمایهگذاری

ازطریقمدیریتبهینه

منابعومصارف

تکمیلزنجیره
ارزش

سرمایهگذاری

تقویت
تولیدداخل

توانمندسازی
نیرویانسانی

افزایشدرآمد
وسودآوری
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بخش سوم: تحلیل محیط داخلی
 و شناسایی نقاط قوت و ضعف 

نقاطقوتوضعفداخلیدرزمرهفعالیتهایقابلکنترلسازمانقرارمیگیرندکهسازمانآنهارابهشیوهایبسیار

عالیویابسیارضعیفانجاممیدهد.اینعواملدرسایهفعالیتهایمدیریتی،بازرگانیوفروش،امورمالی،

فنیوعملیات،فناوریاطالعات،حقوقی،نیرویانسانیوکنترلونظارتبهوجودمیآیند.یکیازفعالیتهای

اصلیوضروریمدیریتراهبردیایناستکهنقاطقوتوضعفواحدهایسازمانراشناسایینماید.سازمانها

میکوشندراهبردهاییرابهاجرادرآورندکهنقاطقوتداخلیتقویتشودوضعفهایداخلیبرطرفگردد.

زنجیرهارزشپورتریکیازابزارهایمؤثردرتحلیلمحیطداخلیسازمانمیباشد.زنجیرهارزش،ابزاریاستکه

بهوسیلهآنامکانبرخوردسیستماتیکباتمامحوزههایکارییکسازمانفراهمشدهوباتجزیهوتحلیلاین

حوزههامیتوانهرحوزهرادرارتباطبامزیتهایرقابتیوعملکردیدرکلسازمانارزیابیکرد.بنابراینمیتوان

نتیجهگرفتبهکارگیریمفهومزنجیرهارزش،منجربهشکلگیرینگاهیکپارچهبهفعالیتهاووظایفمختلفوبه

تبعآنمنابعسازمانمیگردد.اینامرکمکمینمایدکهمنابعسازماندرجهتمزیتهایسازمانموردتوجهو

ارزیابیقرارگیرند.زنجیرهارزشدقیقًابهدرونمرزهایکسبوکارنگاهمیکند.

پورترتوضیحمیدهدکهپنجفعالیتکلیدیدرهرفرآیندقابلتصوراست:

شکل ۵- زنجیره ارزش پورتر

لجستیک
ورودی

فعالیتهای
عملیاتی

لجستیک
خروجی

بازاریابیو
فروش خدمات

مدیریت
عملکرد کنترل. اعمال و انسانی نیروی تأمین انگیزه، ایجاد سازماندهی، برنامهریزی، از است عبارت مدیریت 

مدیریتبراساسوظایفآنبررسیمیشودتاقوتهاوضعفهایآندرداخلسازمانشناساییشود.
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مالی 
اغلبازنظرسرمایهگذاران،وضعمالیبهعنوانتنهاعاملیامعیارتعیینکنندهوضعرقابتیسازمانبهحساب

ازنظرمالیتعیینکرد. را نقاطقوتوضعفسازمان باید اثربخش بهشیوهای برایتدوینراهبردها میآید.

شاخصهاینقدینگی،سودآوری،اهرمیوفعالیتمیتواندبهگونهایباشدکهبرخیازراهبردهامنتفیشدهو

نتوانآنرابهعنوانیکگزینهامکانپذیرموردتوجهقرارداد.

نیروی انسانی
فعالیتهاییکهدرزمینهنیرویانسانیصورتمیگیردحولمحورمدیریتمنابعانسانیاست.ازجملهکارهاییکهدر

اینزمینهانجاممیشود:تعییندستمزدوحقوق،مزایایکارکنان،مصاحبه،گزینش،استخدام،آموزش،دادنفرصت

برابربههمهداوطلبانکار،توسعهمسیرشغلی،اجرایسیاستهایانضباطی،اجرایقانوناقداممثبتو...است.

فنی و عملیات
فعالیتهایحوزهفنیوعملیاتیکشرکتشاملهمهکارهاییمیشودکهاقالمورودیرابهکاالهاوخدمات

نیمهساخته، کاالهای سرویس، دورههای تولید، خط شکل تولید، خطوط تعداد تولید، برنامهریزی میکند. تبدیل

فرسودگییانوبودنماشینآالت،شیفتهاوسیستمهایتولیدازعواملداخلیمهماینحوزههستند.

 فناوری اطالعات
اطالعاتهمهواحدهایوظیفهایشرکترابهیکدیگرمرتبطمیسازدوپایهواساسبرایهمهتصمیماتمدیریتیرا

بهوجودمیآورد.اطالعاتیکیازمنابععمدهمزیتیاعدممزیترقابتیمیباشد.هدففناوریاطالعاتایناست

کهازطریقایجادوتوسعهسامانههایجامعوبهبودکیفیتتصمیماتمدیریت،عمکلردسازمانرابهبودبخشد.

بازرگانی و فروش
میتوانبازرگانیوفروشرابدینگونهتوصیفکرد:فرآیندیبرایشناسایی،پیشبینی،ایجادوتأمیننیازهاو

خواستههاییکهمشتریانبرایمحصوالتوخدماتدارند.شرکتبایدهموارهمشتریورقیبرازیرنظرداشته

باشدتاباشناساییدقیقنیازهایمشتریان،باارائهکاالوخدماتمناسب،تعیینقیمتمناسب،انجامتبلیغاتو

بهبودها،فرآیندهاوداراییهایفیزیکیمناسب،رضایتمشتریان،ذینفعانوجامعهرابهشکلیبهترازرقباجلب

کردهوسودمعقولینصیبشرکتنماید.دراینراستاCRMباهدفارتباطبامشتریانونحوهپاسخبهنیازهای

آناندرصددکسبموفقیتروزافزونبرایکسبوکارسازماناست.
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محیط داخلی

نیروی انسانی

ساختار
 مدیریت

مالی

فنی
 و عملیات

فناوری
 اطالعات

بازرگانی و 
فروش

کنترل و نظارت

حقوقی

شکل 6- اجزای محیط داخلی

حقوقی و قراردادها
اجرایقوانینحاکمبرمحیطکسبوکارازوظایفاینحوزهمیباشد.یکیازموضوعاتمهمداخلیدرهرسازمان

کهمیتواندمنجربهافزایشتعدادگزارشهایمطلوبگردد،عملکردحقوقیآنسازمانمیباشد.

کنترل و نظارت 
منظورازکنترل،انجامفعالیتهاییاستکهمدیرجهتحصولاطمینانازاینکهنتایجواقعیبانتایجبرنامهریزی

شدهسازگاراست،انجاممیدهد.کارهاییکهدراینزمینهانجاممیشودعبارتنداز:کنترلکیفیت،کنترلمالی،

کنترلفروش،کنترلهزینهها،تجزیهوتحلیلانحرافها،دادنپاداشوترغیبافراد.
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درراستایتبییننقاطقوتوضعفشرکت،جایگاهگروهامیددراقتصادکشوردرشکلزیرنشاندادهشدهاست:

حوزهای  بر  تمرکز  امید  سرمایه گذاری  مدیریت  گروه  شرکت  مهم  ویژگی های  از  یکی 
داراری مزیت می باشد.

شکل 7- جـایـگاه شرکـت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید در اقتصـاد مّلـی

یکیازبزرگترینهلدینگهایچندرشتهای

وبزرگترینهلدینگمعدنیکشور

بزرگترینتولیدکنندهسنگآهنکشور)سهم80درصدی(

پنجمینشرکتبزرگبورساوراقبهاداربراساسارزشبازار

یکیازبزرگترینتولیدکنندگانبرقکشور

تنهادارندهمخازنذخیرهسازینفتدربخشغیردولتی)سهم40درصدی(

بزرگترینتولیدکنندهمخازنCNGکشور)سهم90درصدی(

یکیازبزرگترینتولیدکنندگانالستیکوسیمانکشور
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قوت

حضوردرزنجیرهکاملمعدنوصنایعمعدنی

حضوردربازارهایدارایمزیترقابتی

حضورفعالدرحوزهخدماتمالی

قابلیتاستفادهازظرفیتهایدرونگروهی

توانمالیشرکتوحمایتسهامداران

پرتفویسرمایهگذاریارزشآفرین

جایگاهمناسبدربازارسرمایه

نیرویانسانیمتعهد،متخصصوتوانمند

کد

S1

S2

S۳

S4

S5

S6

S7

S8

جدول 3 - قوت های سازمانی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

ضعف

بهروزنبودنسیستمجامعاطالعاتمدیریت

عدماستفادهکاملوبهینهازظرفیتهایدرونگروهی

کافینبودننیرویمتخصص

ضعفدرساختارهایمدیریتیبرخیازشرکتهایتابعه

کد

W1

W2

W۳

W4

جدول 4- ضعف های سازمانی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

قوتهاوضعفهایسازمانیشرکتگروهمدیریتسرمایهگذاریامید
درارتباطبامحیطداخلیشرکت،ابتدامتغیرهایتأثیرگذاردربخشداخلیشناساییشدودرطیجلساتمتعدد

اینمتغیرهاموردبررسیقرارگرفت.درنهایتاینمتغیرهادرقالبپرسشنامهایموردارزیابیقرارگرفتوقوتها

وضعفهایسازمانیمعرفیشدکهدرجداول۳و4ارائهشدهاست:
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بخش چهارم:   تحلیل محیط خارجی
 و شناسایی تهدیدها و فرصت ها 

يکیازمراحلبسیارمهممديريتوبرنامهريزیراهبردیدرهرسازمانیبررسیمحیطبیرونیسازمانوعواملبیرونی

استکهخواهیاناخواهبرسازمانتأثیرگذارند.هرکدامازعواملتأثیرگذاربیرونی،تأثیریمثبتوسازندهويااثری

مخربوبازدارندهبرسازماندارند.درنظرگرفتنهمیننکتهکافیاستکهشرکتهاومديرانارشدآنها،ضرورتًامحیط

بیرونیخودراباشیوههايیصحیح،علمیوکاربردیبررسیوعواملمؤثرخارجیارزيابینمايندودرنهايت،فرصتهاو

تهديدهايیراکهدربیرون،سازمانباآنهامواجهمیشودرامشخصنمایند.تنهادراینصورتودرکنارتحلیلمناسب

محیطداخلیسازماناستکهمیتوانراهبردهاورویکردهاییاثربخشوکارارابهکارگرفتتاپسازکسباطمینان

ازبقاوادامهحیاتسازمان،درجهتگسترشوتوسعهکسبوکاراقدامنمود.
مایکلپورترمعتقداستبرایمشخصکردنمیزانسودیکبنگاهبایدنگاهدقیقیبهوضعیترقابتداشت.
بایدنسبتبه یافعالیتطراحینماید، برنامهایبرایورود بنگاهدرنظردارددریکصنعتراهبردو اگر
وضعیترقابتدرآنصنعتبهدرستیاشرافداشتهباشد.بااستفادهازبررسیرقابتمیتوانمناسبترین
موقعیترابرایورودشناساییوهمچنینبهترینصنعترابرایورودیاعدمورودانتخابنمود.تحلیلپورتر

از5بخشتشکیلشدهاست:

رقابتبین
رقبایفعلی

تهدیدورودکاالیجایگزین

تهدیدورودرقبایجدید

ان
دار
ری
خ
ی
هزن
چان
ت
در
ق

ان
دگ
کنن
ن
می
تأ
ی
هزن
چان
ت
در
ق

شکل 8- پنج نیروی رقابتی پورتر
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محیط خارجی
محیطخارجیشرکترامیتوانبهدوبخشمحیطعمومییاکالنومحیطتخصصییاخردتقسیمنمود:

فعالیتهای بر مستقیم طور به که است کالنی نیروهای شامل بین المللی(: و  ملی  محیط  از  )اعم  عمومی  محیط   

کوتاهمدتشرکتاثرنمیگذارندبلکهاغلببرتصمیمهایبلندمدتاثراتغیرمستقیمیدارند.

  محیط تخصصی:شاملآندستهازعناصریاگروههاییاستکهبهطورمستقیمبرشرکتتأثیرمیگذارندوخودنیز

ازآنتأثیرمیپذیرند.اینگروهها)ذینفعان(عبارتندازدولت،شرکا،رقبا،مشتریانومشترکانوسازمانهایباالدست

مانندبانکسپه.

محیطتخصصیشرکترامیتوانهمانگسترهایدانستکهشرکتدرآنفعالیتمیکند.ازاینرورصدمحیطعمومی

ونیزمحیطتخصصیضرورتداردتابتوانآندستهازعواملراهبردیکهدرموفقیتیاشکستشرکتتأثیرونقشبه

سزاییدارندراکشفوشناسایینمود.اگرمحیطشرکترابهمحیطکالنیاعمومی)1(وخردیاتخصصی)2(تقسیمکنیم،

محیطکالنمیتواندتأثیرعمیقیبرشرکتومحیطخردآنداشتهباشد.اجزایمحیطخارجیشرکت)شاملمحیط

عمومیوتخصصی(رادرشكل6میتوانمشاهدهكرد.

 1.General/Macro Environment                  2.Task/Function/Micro Environment

شرکت
گروه مدیریت 

سرمایه گذاری امید

اقتصادی

اقتصادی

اقلیمی

اجتماعی

فناوری

سیاسی

زیرساخت

قانونی

ی
ور
فنا

سی
سیا

گی
هن
فر

گی
هن
فر

وزارتصمت وزارتنفتبانکسپه

وزارتاقتصاد بازارسرمایه

ی
ساز
هر
ش
هو
را
ت
زار
و

ان
دار
هام
س
ایر
س

وزارتنیرو

محیطبینالمللیمحیطملیمحیطنزدیک/تخصصی

شکل 9- محیط خارجی شرکت
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وه مدیریت سرمایه گذاری امید فرصت ها و تهدیدهای محیطی شرکت گر
دراینبخشابتدامتغیرهایتأثیرگذارمحیطیشناساییوتالششدتاگزارشهاییکهمبینرونداینمتغیرهادر

آیندهاست،آمادهشودودراختیاراعضایکارگروهتدوینسندراهبردیونمایندگانشرکتهایتابعهقرارگیرد.با

یکپرسشنامهاستانداردکهتوسطاعضایکارگروهونمایندگانشرکتهایتابعهتکمیلوارائهشدهبود،تالششد

اینمتغیرهاموردارزیابیقرارگرفتهودرمیانآنهامهمترینوجدیترینفرصتهاوتهدیدهاشناساییشود.در

ادامهفرصتهاوتهدیدهایشناساییشدهدرچندینجلسهتوسطکارگروهتدوینسندراهبردیموردبررسیقرار

گرفتودرنهایتفهرستفرصتهاوتهدیدهاییکهبایدبهعنوانمفروضاتتدوینراهبرددرنظرگرفتهشود،

تعیینگردیدکهدرجداول5و6ارائهشدهاست.

فرصت

حمایتوتشویقحاکمیتازسرمایهگذاری

حمایتازتولیدوساختداخلواعمالمحدودیتبرایوارداتکاال

وجودظرفیتهایمطلوبصادراتوبازارهایمنطقهای

وجودظرفیتهایمطلوببرایاستفادهازشرکتهایدانشبنیان

توجهویژهبهمناطقمرزیوکمترتوسعهیافته

توجهخاصبهبخشمعدنوپاییندست،بخشنفتوپاییندست

توسعهاستفادهازحملونقلریلی

رشدوتوسعهخدماتمالی)افزایشتنوع(دربازارهایمالیکشور

امکاناستفادهازفرصتهایخصوصیسازیواصل44

روندرشدسریعتقاضایبرقدرایرانومنطقه

وجودذخایرغنیمعدنیوسایرکانیهایفلزی

فرصتخودکفاییدرصنعتتایروالستیکباتوجهبهمحدودیتهایواردات

کد

O1

O2

O۳

O4

O5

O6

O7

O8

O9

O10

O11

O12

جدول ۵ - فرصت های محیطی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید



یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر

26

تهدید

ماده)16(قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیر

نوسانشدیدنرخارز

محدودیتمنابعآبیکشور

قیمتگذاریدستوریدربرخیازحوزههایصنعتی)نیروگاهها،صنایعفوالدی،سفالو...(

بروزنبودنفناوریوفرسودهبودنبرخیازماشینآالتبنگاههایتولیدی

کمبودذخایرسنگآهن

تحریمها

محدودیتناشیازذینفعواحد

عدمتأمینمالیمناسبازسیستمبانکی

وجودمشتریانوتأمینکنندگانانحصاریبرایبرخیازمحصوالت

کد

T1

T2

T۳

T4

T5

T6

T7

T8

T9

T10

جدول 6 - تهدیدهای محیطی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

نمایی از سیمان هرمزگان- بندر خمیر
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 بخش پنجم: راهبردها
دربخشهایقبلیتالششدتابررسیهایکاملیدرخصوصمحیطداخلیوخارجیبهعملآمدهودرنهایت

مهمترینوجدیترینفرصتها،تهدیدها،قوتهاوضعفهاشناساییشود.اکنونمیتوانبااستفادهازاطالعات

بدستآمدهراهبردهایشرکترامشخصنمود.تدوینراهبردهایشرکتازمهمترینمراحلبرایبرنامهریزیبه

شمارمیرودکهبهطورقطعنهتنهابایدازبررسیهایکارشناسیاستفادهکرد،بلکهبایدتالشنمودتاازبیشترین

سطحمشارکتمدیرانوکارشناسانبهرهگرفت.

نمایی از مجتمع اردکان چادرملو- یزد

نمایی از برج ابریشم- الهیجان
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  1.Strenghts-Weakneses-  Opportunities -  Threats (SWOT) Matrix

)1( )SWOT( ماتریس قوت ها، ضعف ها، فرصت ها و تهدیدها

اینماتریسیكیازابزارهایمهمیاستكهمدیرانبهکمکآن،اطالعاتمربوطبهعواملداخلیوخارجیرا

،WO SO،راهبردهای نمایند:راهبردهای ارائه راهبرد نوع آن،چهار از استفاده با ومیتوانند مقایسهمیكنند

ازمشكلترینبخشهایتهیه WT.مقایسهكردنعواملاصلیداخلیوخارجی STوراهبردهای راهبردهای

ماتریستهدیدها،فرصتها،نقاطضعفونقاطقوتاستوبهقضاوتهایمناسبینیازدارد.دراینماتریسدر

هرمرحله،دوعاملباهممقایسهمیشوندوهدفایننیستكهبهترینراهبردهارامشخصنمود،بلكههدف

و تهدیدها،فرصتها،قوتها ماتریس در كه راهبردهایی بنابراین،همه اجرامیباشد. قابل راهبردهای تعیین

ضعفهاارائهمیگردند،انتخابواجرانخواهدشد.

O فرصت  ها ـ

T تهدیدات ـ

SOراهبردهای

بابهرهجستنازقوتهادرصدد

بهرهبرداریازفرصتهابرآیید.

STراهبردهای

برایاحترازازتهدیداتازنقاطقوت

استفادهكنید.

S قوت ها ـ

WOراهبردهای

بابهرهجستنازفرصتهانقاط

ضعفراازبینببرید.

WTراهبردهای

راهیانتخابکنیدکهتوامانضعف

وتهدیدرابرطرفکند.

W نقاط ضعف ها ـ

)SWOT( شکل 10 -  ماتریس تهدیدها، فرصت ها، ضعف ها، قوت ها



یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر

29

SO راهبردهای
اینراهبردهاازکنارهمقراردادنفرصتهایمحیطیوقوتهایسازمانبدستمیآید.ازآنجاکهدراینناحیه

شرکتدارایقوتهایالزمبرایبهرهبرداریازفرصتهایمحیطیاست،لذاجنساینراهبردهابیشترتوسعهایو

تهاجمیاست.راهبردهاییچونافزایشوتنوعبخشیدرخدمات،توسعهفعالیتهایشرکتدرمناطقجغرافیایی

مختلف،ایجادواحدهایسازمانیجدیدوایجادشرکتهایتابعهازایندستراهبردهامیباشد.

توسعهسرمایهگذاریمشترکدربخشهایاولویتدارودارایمزیتداخلوخارجازکشور

افزایشتعدادوتنوعمحصوالتتولیدداخلدرشرکتهایگروه

توسعهصادراتتوسطشرکتهایگروه

حمایتازشرکتهایدانشبنیانواستارتاپهادرزمینههایفعالیتگروه

اولویتدادنبهایجادوتوسعهطرحهایمناطقمرزیومرزی

توسعهسرمایهگذاریدربخشمعدنوپاییندست،نفتوپاییندست

ورودوتوسعهسرمایهگذاریدربخشحملونقلباتأکیدبرسیستمریلی

توسعهسرمایهگذاریدربخشخدماتمالی

خریدشرکتهایواگذاریدولتیدارایمزیتدرزمینههایفعالیتگروه

توسعهسرمایهگذاریدرصنعتبرق

حفظوتوسعهسهمگروهامیددرصنعتسنگآهنوسرمایهگذاریدرحوزهفلزاتاساسی

)فوالد،سرب،روی،مس،لیتیوم،فروآلیاژهاو...(

توسعهظرفیتوتنوعمحصولدرتولیدالستیک

S1,2,5,6,7O1

S1,2,5,6,8O2

S2,6,8O۳

S1,2,5,6,7,8O4

S1,5,6,7O5

S1,2,5,8O6,12

S1,5,7,8O7

S2,5,6,7,8O8

S1,۳,5,6,8O9

S1,2,4,5,6,8O11

S1,5,6,8O12,6

S1,4,5O1۳

جدول 7 - راهبرد  های تهاجمی شرکت گروه سرمایه گذاری امید
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WO راهبرد  های
ازفرصتهایموجوددرمحيطخـارجبكوشـدنقـاط بابهرهداری ازاينراهبردهاايناستكهسازمان هدف

ضـعفداخلـيرابهبـودبخشد.گاهيدرخارجازسازمانفرصتهایبسيارمناسبيوجوددارد،وليسازمانبه

سببداشتنضعفداخلینمیتوانـدازايـنفرصتهایبهرهبردارینمايد.

دربسیاریازمواقعنمیتوانبهراحتیبهسویراهبردهایتوسعهایرفت،مگراینکهدرابتدابااجرایراهحلهای

مناسبضعفهایسازمانرابرطرفنمود.

طراحیوپیادهسازیسیستمجامعاطالعاتمدیریتدرگروه

استقرارسیستمجامعهمافزاییدرونگروهی

توانمندسازینیرویکارشناسیستاد

اصالحساختاربرخیازشرکتهایتابعه

W1O1,…,14

W2O1,…,14

W۳O1,…,14

W4O1,…,14

جدول 8 - راهبرد  های محافظه کارانه شرکت گروه سرمایه گذاری امید

نمایي از خط تولید کنسانتره گهرزمین- سیرجان
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ST راهبرد  های
شركتهادراجراياينراهبردها،ميكوشندبااستفادهازنقاطقوتخوداثراتناشيازتهديداتموجوددر

محيطخارجراكاهشدهنـدياآنهاراازبينببرند.راهبردهایSTازآنجاکهچالشهایمحیطیراهدفقرار

میدهدبیشتربهراهبردهایرقابتیمعروفهستند.بدینترتیببااجرایآنهاانتظارمیرودتاتوانرقابتی

شرکتافزایشیابد.

مشارکتبابخشخصوصیومشارکتدرافزایشسرمایهشرکتهایسرمایهپذیر

تقویتتولیدداخلوکاهشوابستگیبهنیازهایارزی

تأمینآباختصاصی

تالشبرایعرضهمحصوالتدربورسکاالوتوسعهصادرات

الزامبهنوسازیخطوطوماشینآالتتولیدوجایگزینیماشینآالتفرسودهباماشینآالتساخت

داخل

مشارکتباشرکتهایمعدنیگروهدرحوزهاکتشافذخایرجدیدسنگآهن

حمایتازشرکتهایدانشبنیانبهمنظورارتقایدانشفنیداخلواستفادهازظرفیتشرکتهای
تراستیگروه

استفادهازسایرروشهایتأمینمالی

استفادهازپتانسیلبازارسرمایهبرایتأمینمالی

افزایشقدرترقابتپذیری،تنوعسازیمحصوالتوافزایشکیفیت

S۳,5,8T1

S1,2,5,8T2

S1,4T۳

S1,7T4

S1,2,5T5

S1T6

S1,…,8T7

S۳,6,7T8

S۳,5,7T9

S2,6T9

جدول 9 - راهبرد  های رقابتی شرکت گروه سرمایه گذاری امید
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WT راهبرد  های
دراینناحیهبایدراهبردهاییکهمبّینکاهشفعالیتهایشرکتویابرونسپاریبخشیازمأموریتهایآن

است،مشخصشود.

سازمانهايیكهاينراهبردهارابهاجرادرمیآورند،حالتتدافعیبهخودمیگيرندوباهدفكمكردننقـاط

ضـعفداخلـیوپرهيـزازتهديداتناشیازمحيطخارجیاینحالتراانتخابمیکنند.سازمانیكهداراینقاط

ضعفداخلیمیباشدوباتهدیدهایبسيارزيادیدرمحيطخارجروبرومیشـود،درموضعیمخاطرهآميزقرار

خواهدگرفت.درواقعچنينسازمانیمیكوشدبرایحفظبقایخود،ازفعالیتهایخـودبكاهـد)راهبردهای

كاهشياواگذاری(،درشركتهایديگرادغامشود،اعالمورشكستگیكندياسرانجاممنحلگردد.

ادغامویاعرضهسهامشرکتهاییکهدراولویتسرمایهگذاریهایگروهنمیباشند

توسعهبرونسپاریدرشرکتهایتابعه

W۳,4T1,…,10

W1,2,4T1,…,10

جدول 10 - راهبرد  های تدافعی شرکت گروه سرمایه گذاری امید

نمایي از مجتمع جهان فوالد سیرجان
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بخش ششم :  موقعیت راهبردی و راهبردهای محوری
اینبخشبهانتخابوتعیینراهبردهایمحوریشرکتاختصاصدارد.دراینمرحلهبایدبااستفادهازتحلیلهای

کّمی،موقعیتراهبردیشرکتراشناساییکردهودرنهایتراهبردهایمناسبیامحوریرابرایسازمانتعیینکرد.

برایتعیینموقعیتراهبردیازتکنیکیاماتریسداخلی-خارجی)IE()1(استفادهشدهاست.تالششدهاستتابا

ارزیابیمهمترینمتغیرهایتأثیرگذاربرشرکت،موقعیتسازمانمشخصشودکهتعیینکنندهجهتگیریکلیسازمان

است.الزمبهذکراستکهتعیینموقعیتشرکتدرماتریسداخلی-خارجیتنهاارائهتصویریبهمدیرانبرایانتخاب

راهبردهااستودرنهایتاینمدیرانهستندکهبایدراهبردهایمناسبرابرایشرکتتشخیصدهند.دراینبخش

ابتداماتریسداخلیخارجیترسیموموقعیتراهبردیشرکتتعیینمیشودکهنشاندهندهجهتگیریکلیمجموعه

استودرنهایتباکمکماتریساولویتبندیراهبردها،راهبردهایمحوریشناساییخواهدشد.

وه مدیریت سرمایه گذاری امید و  راهبردهای محوری آن موقعیت راهبردی شرکت گر
برایترسیمماتریسداخلیخارجیمیبایستامتیازاتیکهدرماتریسارزیابیعواملداخلی)IFE()2(وماتریسارزیابی

عواملخارجی)EFE()۳(بدستآمدهاسترادرابعادافقیوعمودیقرارداد.نقطهتالقیایندوارزیابیدرماتریس

نشاندهندهموقعیتراهبردیشرکتمیباشد.دراینصورتباقرارگرفتندریکیازخانههایاینماتریس،راهبردمربوط

بهآنبرایسازمانمشخصمیشود.درقالباینماتریس)شکل11(چهارنوعراهبردممکناستبرایسازمانمطرح

شود:

  1.Internal – External (IE) Matrix                   2.Internal Factors Evaluation (IFE)                   3.External Factors Evaluation (EFE)

1 2

1

2/5

4

۳

2

2/5 ۳ 4

راهبرد تهاجمی

راهبرد رقابتی

راهبرد محافظه کارانه

راهبرد تدافعی

۳

1

4

2
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) IE( شکل 11 - ماتریس عوامل داخلی و خارجی
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راهبرد  های رقابتی
قرارگرفتندرخانهشماره)۳(بهاینمعنیاستکهسازماندارایقوتهایمناسبیاستولیدرمحیطخارجبا

تهدیدروبرواست.درچنینشرایطیسازمانبایدباکمکقوتهایخودازتهدیداتبیرونیاحترازورزدوتالش

کندآنهارابهفرصتتبدیلنماید.راهبردهایرقابتیهمترازباراهبردهایSTاست.

راهبرد  های تدافعی
اگرامتیازاتسازمانبهگونهایباشدکهدرخانه)4(قرارگیرد،اینبدانمعنیاستکهازلحاظعواملخارجیبا

تهدیدبیشتروازنظرعواملداخلیباضعفبیشتریمواجهاستودرحالحاضرباچیزیبهغیرازهزینههای

زیادنگهداریوضررمواجهنمیباشدوبهنظرمیرسدکهاتخاذراهبردهاییازنوعبرداشتیاكاهشفعالیتها

برایتداومحیاتسازمانیاتعیینتكلیفوجلوگیریازضرربیشترآنمناسبباشد.دراینشرایطراهبردهای

WTراهبردهایمناسبسازمانمیباشند.

نتایجارزیابیعواملداخلیوخارجیشرکتبااستفادهازپرسشنامههایمربوطهبهشرحزیرمحاسبهشد:

EFE=2.71                           IFE=2.82

راهبرد  های تهاجمی
اگرامتیازاتسازمانبهگونهایباشدکهدرخانه)1(شکل11قرارگیرد،اینبدانمعنیاستکهازلحاظعواملخارجی

بافرصتبیشتروازنظرعواملداخلیباقوتبیشتریمواجهاستوبرایچنینسازمانهاییبایستیراهبردتوسعه

اتخاذشود.ایننوعراهبردهاراراهبردهایتهاجمییارشدمینامندکهباراهبردهایSOمعادلمیباشند.

راهبرد  های محافظه کارانه
اگرامتیازاتسازمانبهگونهایباشدکهدرخانه)2(قرارگیرد،اینبدانمعنیاستکهشرکتبافرصتبیشترولی

درعینحالباضعفبیشتریمواجهاستوبایدبااتكابهفرصتها،تصمیمبهماندندرصحنهفعالیتبگیردو

جهترفعضعفهایداخلیبااتخاذراهبردمحافظهكارانه،بهحمایتازعواملداخلیبرآید.ایننوعراهبردهابا

راهبردهایWOدرماتریسSWOTمطابقتدارد.
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باتوجهبهاینکهموقعیتشرکتگروهمدیریتسرمایهگذاریامیددرناحیهتهاجمیقرارگرفتهاست:

 دستیابی به اهداف راهبردی شرکت،
  نیازمند  اتخاذ راهبرد  های

 توسعه ای یا راهبرد  های تهاجمی
 در سال های آینده است.

1 2

1

2/5

4

۳

2

2/5 ۳ 4

راهبرد تهاجمی

راهبرد رقابتی

راهبرد محافظه کارانه

راهبرد تدافعی
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IE شکل 12 - موقعیت راهبردی شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید در ماتریس



یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر

36

باتوجهبهلزوماجرایراهبردهایتوسعهاییاتهاجمیدرگروهامید،همسوییباتحوالتراهبردیجهانیصورت

گرفتهدرسالهایاخیروحرکتبهسمتراهبردهایتوسعهصنعتیحائزاهمیتاست.برایناساسدرادامه

مهمتریننکاتمربوطبهراهبردهایتوسعهصنعتیارائهمیگردد:

توجه مورد توسعه درحال یا و یافته توسعه کشورهای میان در اخیر سالهای در صنعتی سیاستهای به توجه -1

سیاستگذارانقرارگرفتهاست.بعدازرخدادنبحرانمالی،کشورهابهدنبالتوسعهراهبردهای صنعتی ملی پرداختند.

2-راهبردهایصنعتیمتحولشدهوبهتدریجکامالًتغییرکردهاند. راهبردهای صنعتی عمومًا به دنبال تمرکز برای 

حفظ یا توسعه یک صنعت و یا ایجاد تحول ساختاری بوده اند. 

۳-تغییرتدریجیدرسالهایاخیربهسمتراهبردهای توسعه افقیاستوراهبردهابهدنبالبهبود موقعیت 

رقابتی تمامی صنایعهستند.

4-درمیانکشورهایصنعتی:

 کشورژاپنکهعملکردصادراتیقویخودرامدیونصنعتاتومبیلوالکترونیکمیداندبهدنبالمتنوع سازی 

و افزایش توان تاب آوری صنایع خوداست.

 آلمانکهبهتوسعهمتنوعصنایعشناختهمیشدبهدنبال ارتقای تکنولوژی و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 

است.

 ایاالتمتحدهکهسهمبخشتولیدآندرGDPبهکمتراز15درصدرسیدهاستواکثرصنایعبزرگآنبخش

عمدهایازفرآیندتولیدخودبهبهکشورهایباهزینهکمترسپردهاند،شروعبهسرمایه گذاری مستقیم برای 

احیای واحدهای تولیدی و توسعه نوآوری در صنایعخوداست.

نمایی از واحد گندله سازی سنگ آهن گهر زمین- سیرجان
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5-درحالحاضر40 درصد سیاستهایتوسعهصنعتی،راهبردتوسعهعمودیبرایایجادصنایع)Build-up(است.

30 درصد سیاستهابهدنبالبهبودرقابتپذیریافقیصنایعبرایدستیابی)Catch-up(بهحداکثربهرهوریاستو

30 درصدباقیمتمرکزبریافتنجایگاهیدرصنایعجدید)NIR:Newindustryrevolution(است.

تقریبًا در 90 درصد جزئیات مطرح شده در راهبردهای توسعه صنعتی به ابزارهای 

سرمایه گذاری اشاره شده و لزوم بهره گیری از آنها مورد توجه است.

6-بیش از 80 درصد سیاست های سرمایه گذاری از سال 2010 تاکنون متمرکز بر صنایع است)تولیدصنعتی،خدمات

تکمیلیمرتبطباتولیداتصنعتیوزیرساختهایمرتبط(وتقریبًانیمیازراهبردهایمرتبطدربخشسرمایهگذاری

متأثرازسیاستهاواهدافصنعتیاست.

برایناساس،مهمترینسیاستهایسرمایهگذاریبهشرحزیراستخراجمیگردد:

 صنایعمبتنیبرنیازداخلویاصادراتمحور

 توسعهافقیدرمقابلتوسعهعمودی

 توسعهیکشرکتیاصنعت،توسعهصنایعبینصنعتی،توسعهزیرساختها

 صنایعنیازمندنوسازیدرقالبایجادصنایعجدید

نمایی از نیروگاه سیکل ترکیبی- گیالن

هدف کلی  هر دوی راهبردهای صنعتی و سرمایه گذاری کمک به توسعه پایدار 

)sustainable development( است.
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وه مدیریت سرمایه گذاری امید اولویت بندی راهبرد  های شرکت گر

ماتریساولویتبندیابزاریاستکهبرایرتبهبندیراهبردهابهکارگرفتهمیشود.فرضاساسیدراولویتبندی

راهبردهایشرکتایناستکهبایدراهبردهاییکههماجرایآنهابرایسازمانامکانپذیرتراستوهماهداف

بیشتریرامحققمیسازد،دراولویتقرارداد.اینماتریسدرشکل1۳نمایشدادهشدهاست:

راهبردهاییکهدرخانه)1(قرارمیگیرد،ازاولویتباالییبرخوردارند.آنهاهمدارایتوانکافیدرتحققهدفهستند

وهمازنظرشرکتاجراییترند.راهبردهایخانه)2(دراولویتبعدیقراردارند.برایسازمانهاییکهازضعفهایی

برخوردارند،بهتراستایندستهازراهبردهانسبتبهراهبردهایخانهسومدراولویتقرارداد.پسازراهبردهای

خانهدومنوبتبهراهبردهایخانهسوممیرسد.درنهایتدرخانه)4(راهبردهاییدراولویتقرارمیگیردکهنهتنها

هدفهاراکمترمحققمیکنند،بلکهشرکتبرایاجرایآنهاازتواناییخوبیبرخوردارنیست.

برایتعییناولویتراهبردهایتدوینشده،بااستفادهازپرسشنامه،مدیرانوکارشناسانشرکتباامتیازدهیبه

هرراهبرد،میزانجذابیتآنرادرتحققاهدافونیزدرامکانپذیربودن،تعیینکردند.دامنهجذابیتراهبردها،

بینعدد1و4میباشدولذادرمجموعجذابیتکلهرراهبردبینعدد1تا8خواهدبود.درنهایتراهبردهابر

حسبجذابیتکلاولویتبندیشدند.زیرااینراهبردهاهمدرتحققاهدافراهبردیشرکتمؤثرترندوهمبرای
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شکل 13 -  ماتریس اولویت بندی راهبرد  های سازمان
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شرکتاجرایآنهاامکانپذیرترمیباشد.درمقابلآندستهازراهبردهاکهنهتنهادرتحققاهدافکارآمدنیستند،

بلکهجذابیتاجرایآنهانیزپاییناستازسندراهبردیشرکتحذفشدند.

نمایش پرسشنامه به پاسخگویان اعداد میانگین از استفاده با را راهبردها جذابیت میزان ارزیابی حاصل 11 جدول

میدهدوبرایتبیینمناسبترنتایجماتریساولویتبندیراهبردهایشرکتدرشکل14ارائهشدهاست.

اولویتجذابیت کلجذابیت امکان اجراجذابیت تحقق هدف کد

جدول 11 - جذابیت راهبرد  های  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

SO6

SO11

SO1

ST10

WO1

ST6

SO۳

ST9

۳.5

۳.1

۳.2

۳.2

2.1

2.6

۳.۳

2.7

۳.5

۳.5

۳

۳

4

۳.5

2.5

۳

7

6.6

6.2

6.2

6.1

6.1

5.8

5.7

1

2

۳

4

5

6

7

8

راهبرد: توسعهسرمایهگذاریدربخشمعدنوپاییندست،نفتوپاییندست

راهبرد: توسعهسهمگروهامیددرصنعتسنگآهنوسرمایهگذاریدرحوزهفلزاتاساسی)فوالد،سرب،روی،مس،لیتیوم،فروآلیاژهاو...(

راهبرد: توسعهسرمایهگذاریمشترکدربخشهایاولویتدارودارایمزیتداخلوخارجازکشوربارویکرداستانهایمرزی

راهبرد: افزایشقدرترقابتپذیری،تنوعسازیمحصوالتوافزایشکیفیت

راهبرد: طراحیوپیادهسازیسیستمجامعاطالعاتمدیریتدرگروه

راهبرد: مشارکتباشرکتهایمعدنیگروهدرحوزهاکتشافذخایرجدیدسنگآهن

راهبرد: توسعهصادراتتوسطشرکتهایگروه

راهبرد: افزایشتأمینمالیازطریقبازارسرمایه
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اولویتجذابیت کلجذابیت امکان اجراجذابیت تحقق هدف کد

جدول 11 - جذابیت راهبرد  های  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

SO8

SO7

SO10

ST7

WO2

ST5

SO12

ST4

SO2

WO۳

2.7

2.5

2.5

2.5

2

2.۳

2.۳

۳.1

2.6

2.5

۳

۳

۳

۳

۳.5

۳

۳

2

2.5

2.5

5.7

5.5

5.5

5.5

5.5

5.۳

5.۳

5.1

5.1

5

9

10

11

12

1۳

14

15

16

17

18

راهبرد: توسعهسرمایهگذاریدربخشخدماتمالی

راهبرد: ورودوتوسعهسرمایهگذاریدربخشحملونقلباتأکیدبرسیستمریلی

راهبرد: توسعهسرمایهگذاریدرصنعتبرق

راهبرد: حمایتازشرکتهایدانشبنیانواستارتاپهادرزمینههایفعالیتگروهباهدفتقویتتولیدداخل

راهبرد: استقرارسیستمجامعهمافزاییدرونگروهی

راهبرد: الزامبهنوسازیخطوطوماشینآالتتولیدوجایگزینیماشینآالتفرسودهباماشینآالتنوساختداخل

راهبرد: توسعهظرفیتوتنوعمحصولدرکسبوکارالستیک

راهبرد: تالشبرایعرضهمحصوالتدربورسکاالوتوسعهصادرات

راهبرد: افزایشتعدادمحصوالتتولیدداخلدرشرکتهایگروه

راهبرد: توانمندسازینیرویکارشناسیستاد
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جدول 11 - جذابیت راهبرد  های  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

اولویتجذابیت کلجذابیت امکان اجراجذابیت تحقق هدف کد

WT1

WO4

SO4

SO9

ST۳

SO5

ST2

ST1

WT2

۳.5

۳

2.5

2

2

2.5

2

2

2.5

۳.5

۳

2.5

2

2

2.5

2

2

2.5

5

4.9

4.9

4.7

4.6

4.5

4.5

4.4

۳.5

19

20

21

22

2۳

24

25

26

27

راهبرد:  ادغامویاعرضهسهامشرکتهاییکهدراولویتسرمایهگذاریهایگروهنمیباشد.

راهبرد: اصالحساختاربرخیازشرکتهایتابعه)الزامبهتدوینراهبردهایسرپرستیبرایشرکتهایتابعه(

راهبرد: حمایتازشرکتهایدانشبنیانبهمنظورارتقایدانشفنیداخلواستفادهازظرفیتشرکتهایتراستیگروه

راهبرد: خریدشرکتهایواگذاریدولتیدارایمزیتدرزمینههایفعالیتگروه

راهبرد: تأمینآباختصاصی

راهبرد: اولویتدادنبهایجادوتوسعهطرحهادرمناطقمرزی

راهبرد: تقویتتولیدداخلوکاهشوابستگیبهنیازهایارزی

راهبرد: مشارکتبابخشخصوصیومشارکتدرافزایشسرمایهشرکتهایسرمایهپذیر

راهبرد: توسعهبرونسپاریدرشرکتهایتابعه
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ازآنجاکهبرخیازراهبردها،بهویژهراهبردهایپایینجدولازجذابیتبسیارکمتریبرخورداربودند،ازسندراهبردی

شرکتحذفشدندوبااولویتدادنبهراهبردهایباالیجدولادغاممواردهمراستا،راهبردهایمحوریشرکت

امیدمشخصشد.
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 گذاری امید سرمایهمدیریت سند راهبردی شرکت گروه 

 
 

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید شرکت نقشه اولویت بندی استراتژی های - 15شکل 
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 جذابیت تحقق هدف

 جذابیت استراتژی های گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

جذابیتتحققهدف

جرا
نا
کا
ام
ت
ابی
جذ

جذابیتراهبردهایگروهمدیریتامید

همانطورکهدرنمودارفوقنشاندادهشدهاستبرخیازراهبردها،همازجذابیتپایینیدرتحققهدفبرخوردارند

وهمامکاناجرایآنهاپایینترازحدمتوسطارزیابیشدهاستودرنموداردرناحیه4قرارگرفتهاند؛لذابایداین

نوعراهبردهاازسندراهبردیمجموعهحذفشوند.درنهایتبااستفادهازنتایجبدستآمده،راهبردهایمحوری

شرکتدرجدول12معرفیشدهاست.

شکل 14 - نقشه اولویت بندی راهبرد  های شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 
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راهبرد

افزایشسهمگروهامیددرصنعتسنگآهنوسرمایهگذاریدرحوزهفلزاتاساسی)فوالد،سرب،روی،مس،لیتیوم،فروآلیاژهاو...(ونفت

توسعهسرمایهگذاریمشترکدربخشهایاولویتدارودارایمزیتداخلوخارجازکشوربارویکرداستانهایمرزی

افزایشقدرترقابتپذیری،تنوعسازیمحصوالتوافزایشکیفیت

طراحیوپیادهسازیسیستمجامعاطالعاتمدیریتدرگروه

توسعهصادراتتوسطشرکتهایگروه

افزایشتأمینمالیازطریقبازارسرمایه

توسعهسرمایهگذاریدربخشخدماتمالی

ورودوتوسعهسرمایهگذاریدربخشحملونقلباتأکیدبرسیستمریلی

توسعهسرمایهگذاریدرصنعتبرق

حمایتازشرکتهایدانشبنیانواستارتاپهادرزمینههایفعالیتگروهباهدفتقویتتولیدساختداخل

کد

S1

S2

S۳

S4

S5

S6

S7

S8

S9

S10

جدول 12 -  راهبرد  های محوری  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

نمایي از نیروگاه سیکل ترکیبی- گیالن
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بخش هفتم:  اهداف عملیاتی
وه مدیریت سرمایه گذاری  امید )1۴00 تا 1۴0۴(  گر

تعیینمقاصدیبرایآیندهدرسازمانمیتواندموجبهمگراییشدهومعیارهاییبرایارزیابیارائهکند.اهداف

عملیاتیبراییکدورهمشخصتعیینمیشوند.ایندورههامیتواند۳تا5سالباشد.درشرکتگروهمدیریت

سرمایهگذاریامیدنیزاهدافعملیاتیبراییکدوره5سالهتعیینشدهاست.

درتدویناهدافعملیاتی)5ساله(شرکت،اهدافراهبردیمبناقرارگرفتهاست.برایهریکازایناهدافکهخود

ازبیانیهمأموریتوچشماندازبدستآمدهاست،شاخصهاییتعیینوسپسبرایهریکازشاخصهایمشخص

شدهمقادیریبرایسالهایآتیبهعنوانمقاصدعملیاتیدرنظرگرفتهشدهاست.اینمقادیرپسازبررسیهای

فراوانوبادرنظرگرفتنچشماندازشرکتتعیینشدهاست.درجدول1۳روندگذشتهوهمچنینروندموردانتظار

درآیندهبرایاهدافنشاندادهشدهاست.

نمایي از کارخانه آهن و فوالد ارفع- اردکان
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1۳95

9,785

1۳98

۳4,985

1401

114,287

1۳96

10,298

1۳99

62,709

1402

154,288

1۳97

25,489

1400

84,457

140۳

208,288

1404

281,189

اهداف راهبردی: افزایشدرآمدوسودآوری
شاخص: مجموعدرآمد)میلیاردریال(

کد

SG2

1۳95

11,۳15

1۳98

47,618

1401

1۳2,067

1۳96

16,94۳

1۳99

67,000

1402

171,687

1۳97

27,566

1400

90,450

140۳

22۳,194

1404

290,152

شاخص: مجموعسودخالص)میلیاردریال(

روندگذشتههدف

1۳95

27.1

1۳98

46.1

1401

48

1۳96

26

1۳99

46.1

1402

49

1۳97

46.7

1400

47

140۳

50

1404

51

اهداف راهبردی: افزایشسهمبازاردرسنگآهن،انرژی،خدماتمالیوذخیرهسازینفت
شاخص: سهمبازارسنگآهن)درصد(

کد

SG۳

1۳95

0.8

1۳98

1.1

1401

2

1۳96

0.9

1۳99

1.4

1402

2.5

1۳97

1

1400

1.5

140۳

۳

1404

۳.5

شاخص: سهمبازارتولیدبرق)درصد(

1۳95

56,020

1۳98

70,177

1401

160,074

1۳96

60,199

1۳99

90,074

1402

210,074

1۳97

62,116

1400

120,074

140۳

270,074

1404

۳40,074

اهداف راهبردی:توسعهسرمایهگذاریازطریقمدیریتمنابعومصارف کد

SG1

شاخص: افزایشسرمایهگذاریهایبلندمدت)میلیاردریال(

جدول 13 - روند اهداف راهبردی شرکت گروه  مدیریت سرمایه گذاری امید
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1۳95

1,789

1۳98

۳,822

1401

17,0۳6

1۳96

1,457

1۳99

9,۳26

1402

21,295

1۳97

2,09۳

1400

1۳,629

140۳

26,618

1404

۳۳,27۳

اهداف راهبردی: افزایشسهمبازاردرسنگآهن،انرژی،خدماتمالیوذخیرهسازینفت

شاخص: سودآوریحاصلازخدماتمالی)میلیاردریال(
کد

SG۳

1۳95

25

1۳98

25

1401

40

1۳96

25

1۳99

25

1402

45

1۳97

25

1400

۳5

140۳

50

1404

50

شاخص: سهمبازاردرذخیرهسازینفت)درصد(

1۳95

2

1۳98

10

1401

25

1۳96

4

1۳99

15

1402

۳0

1۳97

5

1400

20

140۳

40

1404

50

اهداف راهبردی: تقویتتولیدداخل
شاخص: کاهشارزبری)درصد(

کد

SG4

روندگذشتههدف

1۳95

214

1۳98

249

1401

400

1۳96

14۳

1۳99

251

1402

600

1۳97

178

1400

۳00

140۳

800

1404

1,000

اهداف راهبردی: افزایشصادرات
شاخص: مبلغصادرات)میلیوندالر(

کد

SG6

1۳95

29

1۳98

۳1

1401

40

1۳96

27

1۳99

۳0

1402

45

1۳97

۳0

1400

۳5

140۳

50

1404

60

اهداف راهبردی: توانمندسازینیرویانسانی
شاخص: نسبتنیروهایمتخصصبهکلنیرویستاد)درصد(

کد

SG7

1۳95

10.6

1۳98

24.8

1401

46

1۳96

1۳.9

1۳99

44.۳

1402

46

1۳97

17.5

1400

45

140۳

46

1404

46

اهداف راهبردی: افزایشبازدهداراییهاوافزایشظرفیتهایدرونگروهی
شاخص: نسبتسودبهکلداراییها)درصد(

کد

SG5

شاخص: مجموعدرآمدتلفیقی)میلیاردریال(
1۳95

11,014

1۳98

۳0,192

1401

114,781

1۳96

1۳,758

1۳99

62,980

1402

154,954

1۳97

21,218

1400

85,02۳

140۳

209,188

1404

282,404
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باتوجهبهنتایجمحاسباتجدول1۳،اهدافعملیاتیشرکتبرایدورهپنجساله1400تا1404بهشرحجدول14

معرفیشدهاند.

هدف

افزایشسرمایهگذاریهایبلندمدتشرکتاز90هزارمیلیاردریالدرسال1۳99بهبیشاز۳40هزارمیلیاردریال

درسال1404

افزایشدرآمدشرکتاز62هزارمیلیاردریالدرسال1۳99بهبیشاز281هزارمیلیاردریالدرسال1404

افزایشسودخالصاز67هزارمیلیاردریالدرسال1۳999بهبیشاز290هزارمیلیاردریالدرسال1404

افزایشسهمبازارسنگآهناز46درصددرسال1۳99به51درصدکلکشورتاسال1404

افزایشسهمبازارتولیدبرقاز1.4درصددرسال1۳99به۳.5درصددرکشورتاسال1404

افزایشسودآوریحاصلازخدماتمالیاز9هزارمیلیاردریالدرسال1۳99بهبیشاز۳۳هزارمیلیاردریالدرسال1404

افزایشسهمبازارذخیرهسازینفتاز25درصددرسال1۳99به50درصددرکشورتاسال1404

کاهشارزبریگروهاز15درصددرسال1۳99به50درصدتاسال1404

افزایشبازدهداراییهایشرکتاز44درصددرسال1۳99به46درصدتاسال1404

افزایشدرآمدهایتلفیقیگروهاز6۳هزارمیلیاردریالدرسال1۳99بهبیشاز282هزارمیلیاردریالدرسال1404

افزایشصادراتگروهاز251میلیوندالردرسال1۳99بهبالغبریکمیلیارددالرتاسال1404

افزایشنسبتمتخصصینستادگروهبهکلنیروهااز۳0درصددرسال1۳99به60درصدتاسال1404

افزایشسهمبازارشرکتازحوزهکانیهایفلزی)سرب،روی،مس،لیتیومو....(به5درصددرکشورتاسال1404

افزایشسهمبازارشرکتازحوزهحملونقلبهویژهسیستمریلیبه5درصددرکشورتاسال1404

کد

OBJ1SG1

OBJ2SG2

OBJ۳SG2

OBJ4SG۳

OBJ5SG۳

OBJ6SG۳

OBJ7SG۳

OBJ8SG4

OBJ9SG5

OBJ10SG5

OBJ11SG6

OBJ12SG7

OBJ1۳SG8

OBJ14SG8

شاخص: سهمبازارگروهامیدازحوزهحملونقلبهویژهسیستمریلی)درصد(

1۳95

0

1۳98

0

1401

2

1۳96

0

1۳99

0

1402

۳

1۳97

0

1400

1

140۳

4

1404

5

1۳95

0

1۳98

0

1401

2

1۳96

0

1۳99

0

1402

۳

1۳97

0

1400

1

140۳

4

1404

5

اهداف راهبردی: تکمیلزنجیرهارزشسرمایهگذاری
شاخص: سهمبازارگروهامیدازحوزهسایرکانیهایفلزی)درصد(

کد

SG8

جدول 14 - اهداف عملیاتی )1400 الی 1404(  شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
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اهداف تعیین از پس است. عملیاتی برنامههای تهیه برای گام چهارمین عملیاتی، طرحهای معرفی و شناسایی

بایددردستورکار را اکنونچهکارهایی اینسئوالمطرحمیشودکه راهبردیاست ازاهداف عملیاتیکهمنتج

واحدهایسازمانیقراردادتاشرکترابهسویاهدافراهبردیوعملیاتیوهمچنینچشماندازهدایتکرد.این

مرحلهبهعنوانمرحلهپایانیبرنامهریزیراهبردیوعملیاتیشناختهشدهودرنهایتمیتوانگفتبااستفادهاز

نتایجاینمرحله،وظایفواحدهایسازمانیدرقبالبرنامهراهبردیتعیینشدهاست.

برایشناساییاقداماتاجرایییاطرحهایعملیاتیالزماستتاراهبردهایمحوریمبناقرارگیرد.همانطورکه

اهدافراهبردییامقصدراهبردیبرایتعییناهدافعملیاتییامقصدعملیاتیمبناقرارگرفتبههمینترتیب

رویکرد این اساس بر بنابراین گیرد. قرار عملیاتی مسیر تعیین مبنای باید سازمان راهبردهای یا راهبردی مسیر

طرحهایعملیاتیازراهبردهایمحوریشرکتمنتجشدهوبایدبهگونهایشناساییشوندکهاجرایآنهامنجربه

تحققاهدافعملیاتی5سالهشود.

ح های عملیاتی بخش هشتم: طر

نمایي از نیروگاه سیکل ترکیبی- ارومیه
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جدول 1۵- حوزه های سرمایه گذاری اولویت دار برای شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

حوزه سرمایه گذاری: معدنو صنایع معدنی

ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به حوزه  معدن

1-چالشتأمینپایدارمواداولیهبرایشرکتهایمعدنی

2-نقشگروهامیددرحوزهمعدنبهعنوانبزرگترینسهامدارشرکتهایسنگآهنیکشور

برنامه های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه گذاری 

مشارکتباشرکتهایمعدنیگروهبرایورودبهحوزهاکتشافسنگآهنوشناساییذخایرجدید

ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به حوزه صنایع معدنی

1 -سرمایهگذاریقابلتوجهگروهامیددرپروژههایمعدنیوصنایعمعدنی)ازسال1۳94تاکنونشرکتهایزیر

مجموعهگروهمدیریتسرمایهگذاریامیدبیشاز60هزارمیلیاردلايرطرحهایتوسعهرابهتکمیلرساندهاند

که9۳درصدازاینمبلغدرپروژههایسنگآهنیوفوالدیدرمناطقمرزیوکمترتوسعهیافتهبودهاست(ودر

نتیجهضرورتتکمیلزنجیرهارزشمربوطه

2 -بازدهیقابلتوجهبخشمعدنوصنایعمعدنیدربورساوراقبهادار

۳ -قطعوابستگیبهوارداتدرزنجیرهارزشصنایعمعدنی)جلوگیریازخروجبیشاز۳میلیارددالرارزازکشور(

برنامه های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه گذاری 

ورودبهپروژههایجدیدتکمیلزنجیرهارزشصنایعمعدنی)ازجملهتأمینمواداولیهصنایعمعدنیمانندمواد

نسوز،الکترودگرافیتی،ککنفتیوماشینآالتمعدنی(باهدفقطعوابستگیبهوارداتوجلوگیریازارزبری
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حوزه سرمایه گذاری: فلزات اساسی )فوالد، سرب، روی، مس، لیتیوم، فروآلیاژها و ...(

ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به حوزه فلزات اساسی

1 -جایگاهقابلتوجهکشوردرتولیدسربورویآسیا)رتبه4تولیددرآسیا(

2 -سهم4درصدیازذخایرمسجهانورتبه4تولیدمسدرآسیا

۳ -چشماندازروشنسرب،رویومسدرجهان

4 -کاهشعیاروذخیرهمعادنفعلیسرب،رویومس

5-حرکتبهسمتتولیدواستفادهازخودروهایبرقیوبهتبعآنگرایشبهمصرفلیتیوم

برنامه های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه گذاری 

1 -تکمیلحلقههایزنجیرهتولیدفوالددرشرکتهایزیرمجموعه

2 -تولیدمحصوالتفوالدیباارزشافزودهباال)ورقهایعریض،انواعشمشومحصوالتآلیاژی(درشرکتهای

گروهویاخریدوتحصیلسهامشرکتهایتولیدکنندهاینگروهازمحصوالت

۳-مشارکتشرکتگروهمدیریتسرمایهگذاریباشرکتهایمعدنیگروهویاسایرشرکتهایفعالدرحوزه

فلزاتاساسیبرایاکتشاف،استخراجوبهرهبرداریازذخایرجدیدسرب،روی،مسو...

حوزه سرمایه گذاری: برق و نیروگاه 

ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به حوزه برق و نیروگاه

1-افزایشسهمبخشخصوصیازظرفیتنیروگاهیکشور

2-موقعیتجغرافیاییکشورواحاطهشدنتوسطكشورهايیمثلعراق،افغانستانوپاکستان)بهترتیبباسهم

9.7،82.8و6.4درصدیازصادراتبرقکشور(،کهباکمبودبرقمواجههستندوپیشبینیکمبودبیشتربرق

برایاینکشورهادرسالهایآتی

۳-نیازصنایعمختلفموجوددرپرتفویگروهامیدبهویژهزنجیرهارزشفوالدبهتأمینبرق

برنامه های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه گذاری 

1-تنوعبخشیسبدسرمایهگذاریدرصنعتبرق

2-خریدنیروگاههایجدیدبااولویتقراردادهایفروشتضمینیبرق

۳-احداثنیروگاهبرایصنایعمختلف)بهویژهدرزنجیرهارزشصنعتفوالدبهعنوانبخشیازسرمایهگذاری

واحدهایفوالدی(درقالبقراردادهایBOTواحداثنیروگاههایتجدیدپذیر)بادیوخورشیدی(

جدول 1۵- حوزه های سرمایه گذاری اولویت دار برای شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
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حوزه سرمایه گذاری: خدماتمالی

ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به حوزه خدمات مالی

1-اقبالعمومیبهبازارسرمایه

2-جایگاهمناسبگروهامیددربازارسرمایه

۳-حضورفعالدربخشخدماتمالی

برنامه های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه گذاری 

1-اهتمامبهافزایشدرآمدوسهمبازاردرحوزهخدماتمالیفعلیگروه)خدماتتأمینمالیدرقالبتأسیس

شرکتپروژه،انتشاراوراقصکوکواجاره،خدماتمشاوره،سبدگردانی،بازارگردانی،مدیریتداراییهاو...(

در رتبهبندی درخریدسهاممؤسسات یامشارکت و ایجاد مالیهمچون بهحوزههایجدیدخدمات ورود -2

راستایتکمیلزنجیرهخدماتمالیگروه

حوزه سرمایه گذاری: نفت،گازوپتروشیمی

ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به حوزه باال دست نفت ) اکتشاف و استخراج نفت و احداث مخازن 

ذخیره سازی نفت خام(

1 -کمبودمخازنذخیرهسازینفتخامدرکشوربراساسچشمانداز1404

2 -نقشگروهامیدبهعنوانتنهادارندهمخازنذخیرهسازینفتخامدربخشغیردولتی

۳-حضوردرمیادیننفتیبرایاکتشافواستخراجنفت

برنامه های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه گذاری 

افزایشسرمایهگذاریدرحوزهمیادیننفتیواحداثمخازنذخیرهسازینفتخام

ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به حوزه پایین دست نفت

چشماندازصنعتنفتوگازدرافق1404درخصوصافزایشظرفیتپاالیشگاههایداخلیباهدفکاستناز

میزانخامفروشینفت،توسعهوافزایشصادراتفرآوردههاینفتی

برنامه های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه گذاری 

مشارکتباشرکتهایفعالدرحوزهنفتدرخصوصاحداثپاالیشگاه

جدول 1۵- حوزه های سرمایه گذاری اولویت دار برای شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
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حوزه سرمایه گذاری: حملونقلباتأکیدبرسیستمریلی

ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به حوزه حمل و نقل

1-اهدافچشمانداز1404درخصوصصنعتفوالدونقشقابلتوجهگروهامیددرتأمینموادومحصوالت

معدنیاینصنعت

2-مزایایمتعددحملونقلریلینسبتبهجادهای

۳-نقشگروهامیددرحوزهمعدنبهعنوانبزرگترینسهامدارشرکتهایسنگآهنیکشور

4-موقعیتمطلوبجغرافیاییکشوربهلحاظدسترسیبهآبهایآزاد

برنامه های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه گذاری 

1-افزایشسهمحملونقلریلیودریایینسبتبهحملجادهایدرشرکتهایمعدنیگروه

2-بهرهگیریازطرحهایمشترکویاسرمایهگذاریخارجیازقبیلطرحاحداثبنادردرمنطقهآزادچابهاروخطوط

ریلیمربوطبهسرمایهگذاریکشورهنددرافغانستانوانتقالسنگآهنازطریقاستانسیستانوبلوچستان

جدول 1۵- حوزه های سرمایه گذاری اولویت دار برای شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

حوزه سرمایه گذاری: صنایعپیشرفته

ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایه گذاری امید به حوزه صنایع پیشرفته

1-سهمقابلتوجهصنایعپیشرفتهدرتولیدناخالصداخلیکشوربراساسچشمانداز1404

2-ارزشافزودهقابلتوجهصنایعپیشرفته

برنامه های عملیاتی پیشنهادی برای سرمایه گذاری 

1-توسعهسرمایهگذاریهایگروهامیددرصنایعپیشرفتهموجوددرپرتفویگروه

2-حمایتازشرکتهایدانشبنیانواستارتاپهادرزمینهفعالیتهایگروه

۳-ورودومشارکتدرحوزههایجدیدیهمچونماشینسازی،داروهاینوترکیب،موادنوو....



یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر یت سرمایه گذاری امید وه مدیر سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گر

53

وه مدیریت سرمایه گذاری امید ح های عملیاتی شرکت های  زیر مجموعه  گر پیوست :  طر

پروژه

مخازن10میلیونبشکهاینفتجاسک

تکمیلپروژه4میلیونبشکهگوره

پیشبردوتکمیلپروژهدارخوین

مخازن1میلیونبشکهایامیدیه)بتنی(

مخازن1میلیونبشکهایمحرم)فلزی(

فازهایبعدیپروژهجاسک

مشخصات

ظرفیت10میلیونبشکه

ظرفیت4میلیونبشکهو80%پیشرفت

ظرفیت14.000بشکه

)فازسوم،مرحله1(

15درصدپیشرفت

۳0میلیونبشکه

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

۳۳,000

۳,600

2۳,750

دردستمطالعه

دردستمطالعه

دردستمطالعه

مدتاجرا

12ماه

12ماه

18ماه

-

-

-

پروژه های شرکت پترو امید آسیا

توضیحپروژهافزایشظرفیت14.000تنیتایرسواری:

بابهرهبرداریازاینطرحظرفیتشرکتبه45هزارتنتایرسواریافزایشخواهدیافت.

پروژه

پروژهافزایشظرفیت14.000تنیتایرسواری

طرحتولیدتایرماشینهایسنگین

باظرفیت50هزارتن

طرحتولیداستیلکورد

مشخصات

ظرفیت14هزارتن

TBRو25هزارتنOTR25هزارتن

ظرفیت15هزارتن

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

6,800

۳7,500

8,000

مدتاجرا

12ماه

۳6ماه

24ماه

پروژه های شرکت  کویر تایر
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پروژه

بلوکنیروگاهسیرجان-بلوکاول

بلوکنیروگاهسیرجان-بلوکدوم

نیروگاهجدیدمشهد

نیروگاهچادرملو

احداثفازاولنیروگاهجاسک

احداثفازدومنیروگاهجاسک

احداثنیروگاهبادیمیلنادر

احداثدوبلوکنیروگاهخورشیدیچادرملو

احداثنیروگاهدرجاسک

مشخصات

ظرفیت500مگاوات

ظرفیت500مگاوات

ظرفیت۳2مگاوات

BOTظرفیت500مگاواتبهصورت

BOTظرفیت16مگاواتبهصورت

BOTظرفیت16مگاواتبهصورت

ظرفیت50مگاوات

ظرفیتهربلوک10مگاوات

ظرفیت500مگاوات

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

80,000

-

40,000

80,000

2,400

دردستمطالعه

دردستمطالعه

دردستمطالعه

دردستمطالعه

مدتاجرا

18ماهواحدگازی

و۳6ماهسیکلترکیبی



18ماهواحدگازی

و۳6ماهسیکلترکیبی

18ماهواحدگازی

و۳6ماهسیکلترکیبی

-

12ماه

12ماه

12ماه

18ماهواحدگازی

و۳6ماهسیکلترکیبی

 پروژه های شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور

پروژه

ایجادواحدبرشورقدراهواز

ایجادمرکزتخصصیخدماتخودرویی

ایجادخطجدیددرکنارسایتفعلیآسیاناما
درشهرکصنعتیلیا

پروژه های شرکت مخازن گاز طبیعی آسیاناما

مشخصات

میزانبرشکاریدرفازاول:20هزارتن

درسالودرفازدوم:110هزارتندرسال

درفازاولدوگانهسوزنمودنخودروهای

فعلیودرفازدوماخذنمایندگیخودرو

200هزارتن

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

۳6۳

200

دردستمطالعه

مدتاجرا

12ماه

8ماه

-
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 پروژه های شرکت کمپرسورسازی پادنا

پروژه

افزایشظرفیتتولیدتا240هزارعدد

تولیدکمپرسورکولرگازی

R600تولیدکمپرسورباگاز

RotorStatorراهاندازیماشینآالت

تولیدموتورهایالکتریکیصنعتخودرو

مشخصات

سال1400:تولید240,000محصول

-

باتوجهبهممنوعیتاستفادهازگاز
R1۳4aتاسال2028میالدی،تولید
R600aکمپرسورسازگازباگاز

آغازگردیدهاست.

-

-

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

900

دردستمطالعه

دردستمطالعه

دردستمطالعه

دردستمطالعه

مدتاجرا

12ماه

-

-

-

-

پروژه

احداثفازدومآبشیرینکنوایجادخط

انتقالآبباتأمینآبخامازدریا

مشخصات

ظرفیت۳.000مترمکعبدرروز

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

۳00

مدتاجرا

12ماه

پروژه های شرکت  سیمان هرمزگان
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پروژه

ساختمانتجاریمسکونیابریشم-الهیجان

ساختمانتجاریمسکونیبرجهایدوقلو-قشم

ساختمانتجاریخدماتیخیابانامامخمینی-ارومیه

ساختمانتجاریخدماتی-کرمان

ساختمانتجاریفرهنگیپردیسشرق

ساختمانتجاریمسکونی-مالرد

ساختمانتجاریاقامتیعرفان-مشهد

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

1,000

4,000

1,0۳0

2,400

5,000

700

۳,750

مدتاجرا

12ماه

24ماه

24ماه

24ماه

48ماه

-

-

پروژه های شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپه

مشخصاتپروژهساختمانتجاریمسکونیابریشم-الهیجان

اینساختمانباکاربریتجاری-مسکونیدرزمینیبهمساحت۳,419مترمربعوزیربنای25,000مترمربع،در1۳طبقه)یکطبقهزیرزمینو12طبقه

رویزمین(درحالاحداثاست.کاربریهایپروژهشامل،57واحدمسکونیدر8طبقهبازیربنای8,590مترمربعوهمچنین4,097مترمربعفضای

تجاریشامل47بابمغازه،شهربازیکودکان،فودکورت،رستورانو182واحدپارکینگمیباشد.

توضیحپروژه:درحالحاضرپیشرفتفیزیکیپروژه86.18%میباشد.

مشخصاتپروژهساختمانتجاریمسکونیبرجهایدوقلو-قشم

پروژهتجاریمسکونیبرجهایدوقلویقشمبازمین4,82۳مترمربعوبازیربناییدرحدود44,860مترمربعدر24طبقه)۳طبقهزیرزمینو21

طبقهرویزمین(درمحلهنخلزرینمنطقهآزادقشمواقعشدهاست.

مشخصاتپروژهساختمانتجاریخدماتیخیابانامامخمینی-ارومیه

زمینمذکوربامتراژ2,500مترمربعواقعدرخیابانامامخمینیشهرارومیهمیباشد.

مشخصاتپروژهساختمانتجاریخدماتی-شهرکرمان

پروژهتجاری-خدماتیکرمانبادراختیارداشتن2زمین)متراژزمین۳,251مترمربع(وبازیربناییدرحدود16,484مترمربعدر6طبقه)1طبقه

زیرزمینو5طبقهرویزمین(دربلوارقرنیشهرکرمانواقعشدهاست.

ساختمانتجاریوپارکینگطبقاتیبازارخودروتهران)اتومال(

ملکگلبرگ

تهرانپارس)متعلقبهزرینپرشیا(

زمینهمت

4,500

۳,000

۳,000

۳,000

24ماه

۳0ماه

12ماه

-
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مشخصاتپروژهساختمانتجاریفرهنگیپردیسشرق

اینساختمانباکاربریتجاری-فرهنگیدرزمینیبهمساحت8,092مترمربعوبازیربنایحدود94هزارمترمربعدرحالاحداثاست.ساختمان

مذکوردارای14طبقه)8طبقهزیرزمین،یکطبقههمکفو5طبقهباالیهمکف(میباشد.

توضیحپروژه:باتوجهبهحضورشریکسازندهدراینپروژه،شرکتسرمایهگذاریساختمانیسپهدرپروژهیادشدهبهتأمینمالینیازیندارد.

مشخصاتپروژهساختمانتجاریمسکونی-مالرد

اینساختمانباکاربریتجاری-مسکونیدرمنطقهمالردودرزمینیبهمساحت۳,966مترمربع،بازیربنایحدود20,000مترمربعدرمرحلهاخذ

مجوزشروعکارازشهرداریمیباشد.

مشخصاتپروژهساختمانتجاریاقامتیعرفان-مشهد

اینساختمانباکاربریاداریوتجاریبامتراژزمین28۳مترمربعوبازیربناییدرحدود2,524مترمربعدر11طبقه)۳طبقهزیرزمینو8طبقه

رویزمین(درحالاجرامیباشد.

توضیحپروژه:مکاتباتدرخصوصانتقالقدرالسهمشرکتساختمانیشهرسازیهشتممتعلقبهبانکپاسارگادبهشرکتسرمایهگذاریساختمانی

سپهانجامشدهاست.

مشخصاتپروژهساختمانتجاریوپارکینگطبقاتیبازارخودروتهران)اتومال(

اینساختمانباکاربریتجاریوپارکینگدرزمینیبهمساحت6,000مترمربع،بازیربنای50,750مترمربع،مشتملبر9طبقه)7طبقهزیرزمین

و2طبقهرویزمین(درمرحلهاجرامیباشد.کاربریهایپروژهشامل25واحدتجاریبازیربنای7,7۳۳مترمربعو1,04۳واحدپارکینگبازیربنای

۳10۳۳مترمربعاست.

توضیحپروژه:درحالحاضرپیشرفتفیزیکیپروژه65.18%میباشد.

مشخصاتپروژهملکگلبرگ

مساحتزمین2,995مترمربعبودهوملکمزبوردارایکاربریتجاری-پارکینگاست.

مشخصاتپروژهتهرانپارس)متعلقبهزرینپرشیا(

ساختماننیمهسازاینملکبااسکلتفلزی16طبقهشامل4طبقهزیرزمینجهتپارکینگ،طبقههمکفجهتالبی،4واحدتجاریو11طبقه

مسکونیبهمساحتکلزیربنا46,205مترمربعرویزمینیبهمساحت۳,525مترمربعدربزرگراهرسالت،تقاطعبلوارپروین،احداثگردیده

است.

مشخصاتپروژهزمینهمت

مساحتزمین4,600مترمربعودرتقاطعاتوبانهایشهیدهمتواشرفیاصفهانیواقعشدهاست.
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پروژه

افزايشظرفيتوبهبودكيفيتمحصولخطوط6،5و7كنسانتره

پایانهریلیوسایتانباشتوبرداشت7میلیونتنی

سرمایهگذاریوتوسعهگلگهر:احداثكارخانهفروسيليسيوم%75

گهرفرزانگانخرامه:احداثکارخانهگندلهسازی

گلفاممعدنپرندکرمان:آنومالیسنگآهن6گلگهر

توسعهآهنوفوالدگلگهر:احداثکارخانهتولیدآهناسفنجی

توسعهآهنوفوالد:کارخانهفوالدونورد

کاوندنهانزمین:احداثکارخانهفوالدسازیراور

کاوندنهان:فوالداندیمشک

تأمینوانتقالآبخلیجفارس:احداثمجتمعآبشیرینکن

بندرعباس)فاز0و1(

عمراناطلسگلگهر:طراحیواجرایراهآهنكرمان-سيرجان

مشخصات

ظرفیت:2.1میلیونتن

ظرفیت:7میلیونتن

ظرفیت:25هزارتن

ظرفیت:2.5میلیونتن

ظرفیت:70میلیونتن

-

ظرفیت:۳میلیونتن

ظرفیت:100هزارتنی

ظرفیت400هزارتن

ظرفیت:400هزارمترمکعببرثانیه

170کیلومتر

درصدپیشرفت

%54

%17

%50

%6

%0

-

%22

%۳8

%10

%9۳

%15

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

6,998

1,546

2,014

26,740

50,880

۳1,000

46,410

1,611

22,200

8,20۳

16,959

 پروژه های شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و زیرمجموعه های آن

احداثواحداحیایمستقیمفازدوم)مگامدول(

احداثکارخانهذوبوریختهگریمستقیم)فازدوم(

احداثواحدکالف

طرحتولیدفوالدآلیاژی

احیاءمستقیمشماره۳

احداثنيروگاهسيكلتركيبیدوم

توليدآهناسفنجيبهروشكورهتونلیفاز

مدول200هزارمترمكعبيآبشيرينكنبندرعباس

جهانفوالدسیرجان

جهانفوالدسیرجان

جهانفوالدسیرجان

جهانفوالدسیرجان

توسعهآهنوفوالد

گهرانرژی

کاوندنهانزمین

کاوندنهانزمین

ظرفیت:1.8میلیونتن

ظرفیت:1.۳میلیونتن

ظرفیت:۳00هزارتن

ظرفیت:250هزارتن

ظرفیت:1.8میلیونتن

500مگاواتساعت

ظرفیت:۳5هزارتن

ظرفیت:200هزارمترمکعبدرروز

۳6,000

66,000

4,800

21,000

۳6,000

78,000

750

۳4,500

پروژه مخارجبرآوردی)میلیاردریال(مشخصاتشرکت
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پروژه

گندلهشماره2

کارخانهتولیدفروآلیاژ

کارخانهآهناسفنجیشماره2

D19بهرهبرداریازمعدن

ایجادشرکتحملونقلریلیبرایتأمینزیرساختهای

حملمواداولیهومحصوالت

الکترودگرافیتی)۳6درصدمتعلقبهچادرملو(

مشخصات

ظرفیت:5میلیونتن

ظرفیت:65هزارتن

ظرفیت:2/2میلیونتن

-

-

ظرفیت:45هزارتن

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

50,000

14,490

58,650

19,000

دردستمطالعه

1۳,۳92

مدتاجرا

اززمستان1۳99تابهار140۳

ازتابستان1400تاتابستان1402

ازتابستان1400تاپاییز140۳

-

-

-

پروژه های شرکت معدنی و صنعتی چادرملو

پروژه

آهنوفوالدسرمدابرکوه:واحدفوالدسازی

آهنوفوالدسرمدابرکوه:پروژهسیمسازیوتوسعهبخشنورد

آهنوفوالدارفع:افزایشظرفیتواحداحیاء

آهنوفوالدارفع:افزایشظرفیتواحدفوالدسازی

مشخصات

ظرفیت:600هزارتنشمش

ظرفیت:400هزارتن

ظرفیت:از0.8به1.2میلیونتن

ظرفیت:از0.8به1میلیونتن

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

7,725

450

دردستمطالعه

دردستمطالعه

مدتاجرا

-

-

1400-1405

1400-140۳

پروژه های شرکت های زیرمجموعه معدنی و صنعتی چادرملو

پروژه

گندلهشماره2

کنسانترهشماره4

کنسانترهشماره5

آهناسفنجیمگامدول1و2

مشخصات

ظرفیت:5میلیونتن

ظرفیت:2میلیونتن

ظرفیت:5میلیونتن

ظرفیت:۳.6میلیونتن

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

50,000

۳0,000

۳0,000

140,571

مدتاجرا

اززمستان1۳99تابهار140۳

۳سال

۳سال

-

پروژه های شرکت  سنگ آهن گهر زمین
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پروژه

خطدومآجرزنی

نوسازیماشینآالتوخطوطتولید

باتکیهبرتوانساختداخل

مشخصات

ظرفیت:روزانه45هزارعددآجرتیغه10

-

پروژه های شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار

پروژه

خریددستگاهچاپکارتبانکیمغناطیسی

A4راهاندازیخطتولیدکاغذ

مشخصات

40میلیونکارت

ظرفیتتولیدساالنه:2.2میلیونبسته

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

۳72

100

مدتاجرا

۳ماه

بهارسال1400

پروژه های شرکت چاپ و نشر سپه

پروژه

افزایشتولیدظرفیتاسمی

نوسازیماشینآالتوخطوطتولید

باتکیهبرتوانساختداخل

مشخصات

افزایشظرفیتاز2به6هزارتن

-

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

دردستمطالعه

-

 پروژه های شرکت تولیدی ساگاز و قطعات نسوز

پروژه

احداثیکواحدتولیدیآجرنسوزبرایصنایعسرامیکو

فوالددرمجاورتواحدفعلی

نوسازیماشینآالتوخطوطتولید

باتکیهبرتوانساختداخل

مشخصات

ظرفیت:24هزارتندرسال

مخارجبرآوردی)میلیاردریال(

۳,500

-

مدتاجرا

2سال

-

 پروژه های شرکت یزد سفالین


