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مقدمه
در دنیای امروز هرگونه حرکت و فعالیت میبایست در قالب یک برنامهریزی قوی  و هدفگذاری صریح و بر اساس  
مسیری مشخص برای رسیدن به مقصد مورد نظر باشد .موضوع برنامهریزی و تعیین راهبرد از الزامات مدیریت
موفق در دنیای کنونی است ،دنیایی که در آن شتاب تغییرات ،پیچیدگی مسائل و گسستگی روندها مشخصه
بارز آن است ،این تالطم موقعیتها و تغییرات پرشتاب محیطی و پیرامونی ،مدیریت را از راهبری یک قطار در
حال حرکت بر روی ریل ثابت به رهبری یک کشتی عظیم در دریای متالطم و طوفانی و پر خطر مبدل کرده است
و دیگر ابزارها و روشهای قدیمی و نوشته شده در کتابهای کالسیک مدیریت برای اداره بنگاهها و کشور کافی
نمیباشند .مدیریت تحول ،یک اصل انکارناپذیر در دنیای کنونی مدیریت است .شناسایی عوامل محیطی اثرگذار
و تا حدودی برآورد پیشبینی آنها برای اجرای تصمیمات درست و کمریسک ،نیازمند نگاه راهبردی و کالن با افق
زمانی بلندمدت به مسائل و محتاج مهارتهای متعدد و فراتر در عصر کنونی است.
مدیران هوشمند از صبح تا شام در حال رصد وقایع و اتفاقات پیرامونی و تعیین موقعیت واقعی از بنگاه خود
در مقابل رقبای سرسخت هستند تا بتوانند تصمیمات بهنگام و مطلوبتری را برای راهبری و پیشبرد مجموعه
تحت امر خود اتخاذ کنند.
از این رو برنامه راهبردی و از آن مهمتر تفکر راهبردی الزمه مدیریت در عصر کنونی و جهان پر از نااطمینانیهای
قرن اخیر است تا بتواند خلق ارزش را در مجموعه تحت کنترل به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
بدین منظور شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید با هدف شناخت محیطهای داخلی و خارجی و اتخاذ
تصمیمات بر اساس مؤلفههای اثرگذار و صحیح و کاهش ریسک تصمیمات و همچنین برای تحقق اهداف کالن
و دستیابی به چشمانداز ترسیم شده خود در چارچوب مأموریت و ارزشهای سازمانی ،اقدام به تهیه سند راهبردی
و برنامههای عملیاتی شرکت در یک افق  5ساله نموده و در این میان با بسیج تمامی نیروهای خبره و نظرخواهی
از کارشناسان متخصص و متعهد درونی و برونی و در قالب کارگروه برنامهریزی راهبردی و در یک کار فشرده و
منسجم اقدام به تهیه این سند نموده است.
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اجزای اصلی سند ،شامل چشمانداز و مأموریتها برگرفته از توانمندیها ،فرصتها و با آشنایی با تهدیدها و
نقاط ضعف و با توجه به شایستگیهای محوری گروه مدیریت سرمایهگذاری امید در مقابل رقبا و همچنین
شناسایی عناصر پیرامونی در حوزههای اقتصادی و فناوری ،اجتماعی و فرهنگی ،سیاسی و قانونی منطبق با
شرایط بینالمللی و داخلی کشور و اسناد باالدستی تنظیم گردیده است.
آنچه محور کلیدی در این سند تلقی شده است ،نگاه حاکم بر توان داخلی کشور و بهرهگیری از منابع طبیعی
سختافزاری و ثروتهای بیشمار خدادادی و از همه مهمتر جوانان مستعد و دلسوز در نظام و کشور اسالمی،
به عنوان مهمترین سرمایه و دارایی این مرز و بوم است که این امکان را فراهم میکند تا شرکت گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید را بر پایه داشتههای ملی و بومی ،به یکی از هلدینگهای بزرگ و برتر (و انشاءاهلل) رتبه اول
این رشته در کشور مبدل سازد.
کلیدواژههایی چون تکمیل زنجیره ارزش گروه ،افزایش صادرات و توان ساخت داخل ،نوآوری و ورود به عرصههای
مزیتدار و بهرهگیری از فناوری اطالعات جهت راهبری بهتر شرکتهای تابعه ،از جهتگیر یهای اساسی در سند
راهبردی پیشرو میباشد.
امید است با اجرا و نظارت دقیق بر مفاد سند راهبردی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و اجرای پروژهها
و طر حهای کلیدی ،اهداف تعیین شده در چشمانداز  1404محقق شده و بهرهبرداری از آنها در جهت حمایت از
سهامداران و ارتقای رفاه و پیشرفت روزافزون کشور صورت گیرد.
ذکر این نکته مهم است که سند راهبری شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید مشابه تمام اسناد راهبردی در
ذات خود میبایست پویا باشد و مورد ارزیابی مستمر قرار گیرد تا با بروزرسانی ،ضمن سازگاری با محیط بیرونی  ،
بتواند از ظرفیتهای خلق شده در جهت همافزایی ،رشد و بهبود مستمر کارکردهای گروه ،بهره کامل ببرد.
در پایان از تمامی همکاران عزیز در حوزههای ستادی و اجرایی که همواره در جهت اعتالی نام گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید تالش نمودهاند تا این گروه با سرمایهگذاری و خلق ظرفیتهای جدید در کشور که امروز
ضرور یترین نیاز حال حاضر ایران اسالمی برای قطع وابستگی ،استقالل اقتصادی ،ایجاد اشتغال پایدار و بهبود
رفاه و معیشت مردم میباشد ،تقدیر و تشکر مینمایم.

حسین مدرس خیابانی
اسفندماه 1399
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بخش اول :بیانیه ،مأموریت  ،چشم انداز و ارزشها
سطح راهبردی
ارزیابی

برنامهریزی

اجرا

سطح عملیات
شکل  -1سطوح برنامهریزی
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ساختار سند

در شکل زیر چارچوب تدوین سند راهبردی شرکت و برنامه عملیاتی ارائه شده است.
مطالعه اسنادی

مطالعه تطبیقی

مطالعه بازار

مطالعه کانونی

مرحله اول

مأموریت ،چشمانداز و ارزشها
اهداف راهبردی (کالن)

تجزیه و تحلیل محیط خارجی

تجزیه و تحلیل محیط داخلی

و شناسایی فرصتها و تهدیدها

و شناسایی نقاط قوت و ضعف

مرحله دوم

راهبردهای شرکت و اولویتهای سرمایهگذاری

مرحله سوم

اهداف عملیاتی و کمی (پنج ساله) شرکت

مرحله چهارم

پروژهها و طرح های کلیدی عملیاتی شرکت
شکل  - 2چارچوب تدوین سند راهبردی و برنامه عملیاتی
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برای شناسایی مأموریت شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید با توجه به ماهیت فعالیت این شرکت ،از
نتایج مطالعات زیر بهره گرفته شده است:

 .1مطالعه اسناد باالدستی
در این مطالعه ،اسنادی همچون سند چشمانداز کشور ،بیانیه گام دوم انقالب ،قانون برنامههای توسعه کشور،
سیاستهای اصل  ،44سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی ،سیاستهای کلی نظام در بخشهای مختلف،
قانون رفع موانع تولید ،آییننامه سرمایهگـــــذاری بانکها و مؤسسسات مالی ،قانون بازار اوراق بهادار ،سند
آمایش سرزمین ،برنامههای راهبردی وزارتخانههای مرتبط شامل امور اقتصادی و دارایی ،نفت و وزارت صنعت
و معدن و تجارت و همچنین خطمشیهای بانک سپه و اساسنامه شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید،
مورد مطالعه و بهرهبرداری قرار گرفته است.

 .2مطالعه تطبیقی
در بخش مطالعات تطبیقی ،مأموریت هلدینگهای چندرشتـــــهای ،شرکتهای بزرگ معدنی در داخل و
خارج از کشور ،رقبا و سایر شرکتهای مشابه و پیشرو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .به عنوان نمونه،
چین  10بخش زیر را برای توسعه صنعتی خود مشخص نموده است:
 -1فناورهای اطالعاتی نسل بعد  -2ماشینآالت و رباتهای پیشرفته با کنترل عددی  -3تجهیزات هوافضا و
هوانوردی  -4تجهیزات مهندسی دریایی و ساخت کشتیهای پیشرفته  -5تجهیزات پیشرفته حمل و نقل ریلی
 -6خودروهای کم مصرف و خودروهای متکی به انرژ یهای نو  -7تجهیزات الکتریکی -8ماشینآالت و تجهیزات
کشاورزی  -9مواد نو  -10فرآوردههای دارویی زیستی و دستگاههای پزشکی پیشرفته.

 .3مطالعه بازار
با توجه به فعالیت عمده شرکت در حوزههای معدن و صنایع معدنی ،نفت ،انرژی (برق و نیروگاه) ،الستیک،
خدمات مالی و ساختمان ،این حوزهها در طول شناسایی مأموریت شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.
همچنین ،سایر حوزههای جدید سرمایهگذاری از جمله صنایع دارویی و فلزات اساسی (فوالد ،سرب ،روی ،مس،
لیتیوم ،فروآلیاژها و  ،)...ماشینسازی و لوازم خانگی نیز مورد بررسی تفصیلی قرار گرفتهاند.

 .4مطالعه کانونی
دیدگاه خبرگان حوزههای مختلف صنعت ،کارشناسان خبره نهادها ،انجمنها و اصناف مختلف (از جمله
ایمیدرو ،وزارت نیرو ،سندیکای دارو و  ،)...مدیران ،صاحبنظران و کارشناسان شرکت در ارتباط با مأموریت این
شرکت در جهت شناسایی صحیح انتظارات ذینفعان سازمان در تدوین مأموریت مورد استفاده واقع شده است.
در ادامه نتایج مطالعات فوق برای تعیین مأموریت یا مقصد شرکت مورد استفاده قرار گرفت و این نتایج در
قالب بیانیه مأموریت ،چشمانداز و ارزشهای شرکت تدوین شد.
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بیانیه مأموریت
راهبری شرکتهای زیرمجموعه ،سرمایهگذاری و تکمیل زنجیره ارزش در حوزههای
اولویتدار و دارای مزیت ،تقویت تولید داخل با نگاه کاهش وابستگی به خارج،
ایجاد اشتغال پایدار ،محافظت و تقویت دارایی و سرمایه سهامداران با تکیه و
توجه به دانش فنی روز و حرکت به سمت حوزههای سرمایهگذار ی با ارزش افزوده
باال و دانشبنیان با شناسایی و به کارگیری سرمایه انسانی متعهد و متخصص.
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چشمانداز
احراز رتبه برتر در بین هلدینگهای چند رشتهای،
نقشآفرینی در توسعه پایدار کشور و
ارزشآفرینی برای سهامداران

ارزشها
 -1همراستایی با منافع ملی و همسو با برنامههای توسعه اقتصادی کشور
 -2همافزایی ،مشارکت و نوآوری
 -3انضباط مالی ،صداقت ،مسئولیتپذیری و صرفهجویی
 -4توجه به دانش فنی بومی و تقویت تولید ساخت داخل
 -5شایستهساالری و پایبندی به اخالق حرفهای
 -6شفافیت فعالیت اقتصادی ،قانونمداری و پاسخگویی در برابر ذینفعان
 -7توجه به مسئولیت اجتماعی ،فرهنگی و حفظ محیطزیست
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بخش دوم  :اهداف راهبردی
اهداف راهبردی ( ، )1مأموریت شرکت را مشخصتر کرده و تعیین میکنند که چگونه میتوان مقاصد باالتر یعنی مأموریت و
چشمانداز را محقق ساخت .اهداف راهبردی ،مقاصدی هستند که شرکت در جهت دستیابی به آنها حرکت میکند.
شرکتها برای تحقق مأموریتهای متفاوتی به وجود میآیند ،بنابراین دارای اهداف متفاوتی نیز هستند .تعیین
اهداف راهبردی از مهمترین وظایف مدیریت است ،زیرا بیانگر نتیجههای مورد انتظار از اجرای راهبردهای مشخص
میباشند .بنابراین اهداف راهبردی از یک طرف با مأموریت و از طرف دیگر با راهبردها در ارتباطند ،به طوری که اهداف
متمرکز بر تحقق مأموریت شرکت در قالب رهنمودهایی مشخص برای تحقق مأموریت به شمار رفته و به عنوان نتایجی
معین در نظر گرفتهمیشوند که انتظار میرود پس از تعیین و اجرای راهبرد بدست آیند.
اهداف راهبردی در صورتی که به شیوهای روشن و آشکار تعیین شوند ،مسیر و جهت فعالیتها را مشخص کرده،
موجب همافزایی شده ،ارزیابیها را تسهیل ،اولویتها را تعیین ،از میزان عدم اطمینان کاسته ،تعارض و تضاد را
کاهش داده و  باالخره در امر تخصیص منابع مؤثر خواهند بود.

مأموریت

اهداف راهبردی

چشمانداز

ارزشهای
محوری
شکل  -3ارتباط بین مأموریت ،چشمانداز و ارزشهای محوری با اهداف راهبردی
به طور کلی اهداف راهبردی باید دارای ویژگیهای زیر باشند:
قابل قبول

()۲

انعطافپذیر

()3

  قابل اندازهگیری
  برانگیزاننده
  مناسب

()4

()5

()6

  قابل فهم

()7

  تحققپذیر

()8

  سازگازی بین اهداف

()9

3. Flexible

2. Acceptable

1. Strategic Objectives

6.Suitable

5.Motivator

4. Measurable

4.Consistent between Objectives

8.Achievable

7.Understandable
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جدول  -1اهداف راهبردی منتج از چشمانداز و مأموریت
شاخص اندازهگیری

هدف

رتبه از نظر درآمد

افزایش درآمد

رتبه از نظر بازده داراییها

افزایش بازده داراییها

سهم در اقتصاد کشور

افزایش سهم در اقتصاد کشور

شاخص اندازهگیری

هدف

میزان سرمایهگذاری

افزایش سرمایهگذاری

میزان سودآوری

افزایش سودآوری

میزان سهم بازار

افزایش سهم بازار

ارزش صادرات

افزایش صادرات

شاخص اندازهگیری

هدف

میزان همافزایی درون گروهی

افزایش همافزایی درون گروهی

تعداد خدمات راهبری به شرکتهای زیر مجموعه

افزایش خدمات راهبری

شاخص اندازهگیری

هدف

میزان صرفهجویی ارزی

کاهش وابستگی به خارج و تقویت تولید داخل

میزان اشتغالزایی

افزایش اشتغال

محافظت و تقویت دارایی و

شاخص اندازهگیری

هدف

سرمایه سهامداران

میزان سودآوری

افزایش سودآوری

شاخص اندازهگیری

هدف

میزان حضور در فعالیتهای دانشبنیان

افزایش سرمایهگذاری

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

انجام سرمایهگذاری
تکمیل زنجیره ارزش
در حوزههای اولویتدار
و دارای مزیت

راهبری
شرکتهای زیر مجموعه

تقویت تولید داخل
ایجاد اشتغال پایدار

توجه به دانش فنی روز و حرکت به
سمت حوزههای سرمایهگذار ی با
ارزش افزوده باال و دانشبنیان

میزان سرمایهگذاری
در  زنجیره با ارزش افزوده بیشتر
شاخص اندازهگیری

شناسایی به کارگیری سرمایه

تعداد کارشناسان متخصص

انسانی متعهد و متخصص
نسبت نیروهای متخصص به کل
نیروهای سازمان
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تکمیل زنجیره ارزش سرمایهگذاری
هدف
جذب ،حفظ و توسعه آموزش و
توانمندسازی نیروی انسانی
حفظ و افزایش

متخصصین شرکت
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کلیه شاخصها و اهداف تعیین شده در جدول اهداف راهبردی منتج از چشمانداز و جدول اهداف راهبردی منتج از
مأموریت در کارگروه تدوین سند راهبردی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت با ادغام برخی از موارد مشابه و حذف
موارد غیر ضرور ،اهداف راهبردی شرکت در قالب هشت هدف مشخص تعیین و مورد تصویب قرار گرفت که در جدول
 2و شکل  4نشان داده شده است.
جدول  - 2اهداف راهبردی/کالن شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
هدف

کد
SG1

توسعه سرمایهگذاری از طریق مدیریت بهینه منابع و مصارف

SG2

افزایش درآمد و سودآوری

SG3

افزایش سهم بازار

SG4

تقویت تولید داخل

SG5

افزایش بازده داراییها و افزایش همافزایی ظرفیتهای درون گروهی

SG6

افزایش صادرات

SG7

توانمندسازی نیروی انسانی

SG8

تکمیل زنجیره ارزش سرمایهگذاری

نمایی ازمعدن گهر زمین -سیرجان
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نمایی ازمخازن ذخیرهسازی نفت -گناوه

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

نمایی از کارخانه کویر تایر -بیرجند
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توسعه سرمایهگذاری
از طریق مدیریت بهینه
منابع و مصارف

افزایش درآمد

افزایش

و سودآوری

صادرات

اهداف راهبردی

توانمندسازی
نیروی انسانی

افزایش
سهم بازار

افزایش

بازده داراییها

تقویت
تولید داخل

وافزایش همافزایی

تکمیل زنجیره

ظرفیتهای

درون گروهی

ارزش
سرمایهگذاری

شکل  - 4اهداف راهبردی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
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بخش سوم :تحلیل محیط داخلی
و شناسایی نقاط قوت و ضعف
نقاط قوت و ضعف داخلی در زمره فعالیتهای قابل کنترل سازمان قرار میگیرند که سازمان آنها را به شیوهای بسیار
عالی و یا بسیار ضعیف انجام میدهد .این عوامل در سایه فعالیتهای مدیریتی ،بازرگانی و فروش ،امور مالی،
فنی و عملیات ،فناوری اطالعات ،حقوقی ،نیروی انسانی و کنترل و نظارت به وجود میآیند .یکی از فعالیتهای
اصلی و ضروری مدیریت راهبردی این است که نقاط قوت و ضعف واحدهای سازمان را شناسایی نماید .سازمانها
میکوشند راهبردهایی را به اجرا درآورند که نقاط قوت داخلی تقویت شود و ضعفهای داخلی برطرف گردد.
زنجیره ارزش پورتر یکی از ابزارهای مؤثر در تحلیل محیط داخلی سازمان میباشد .زنجیره ارزش ،ابزاری است که
بهوسیله آن امکان برخورد سیستماتیک با تمام حوزههای کاری یک سازمان فراهم شده و با تجزیه و تحلیل این
حوزهها میتوان هر حوزه را در ارتباط با مزیتهای رقابتی و عملکردی در کل سازمان ارزیابی کرد .بنابراین میتوان
نتیجه گرفت بهکارگیری مفهوم زنجیره ارزش ،منجر به شکلگیری نگاه یکپارچه به فعالیتها و وظایف مختلف و به
تبع آن منابع سازمان میگردد .این امر کمک مینماید که منابع سازمان در جهت مزیتهای سازمان مورد توجه و

ً
دقیقا به درون مرزهای کسب و کار نگاه میکند.
ارزیابی قرار گیرند .زنجیره ارزش
پورتر توضیح میدهد که پنج فعالیت کلیدی در هر فرآیند قابل تصور است:

خدمات

بازاریابی و
فروش

لجستیک
خروجی

فعالیتهای
عملیاتی

لجستیک
ورودی

شکل  -۵زنجیره ارزش پورتر

مدیریت
مدیریت عبارت است از برنامهریزی ،سازماندهی ،ایجاد انگیزه ،تأمین نیروی انسانی و اعمال کنترل .عملکرد
مدیریت بر اساس وظایف آن بررسی میشود تا قوتها و ضعفهای آن در داخل سازمان شناسایی شود.
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مالی
اغلب از نظر سرمایهگذاران ،وضع مالی به عنوان تنها عامل یا معیار تعیینکننده وضع رقابتی سازمان به حساب
میآید .برای تدوین راهبردها به شیوهای اثربخش باید نقاط قوت و ضعف سازمان را از نظر مالی تعیین کرد.
شاخصهای نقدینگی ،سودآوری ،اهرمی و فعالیت میتواند به گونهای باشد که برخی از راهبردها منتفی شده و
نتوان آن را به عنوان یک گزینه امکانپذیر مورد توجه قرار داد.

نیروی انسانی
فعالیتهایی که در زمینه نیروی انسانی صورت میگیرد حول محور مدیریت منابع انسانی است .از جمله کارهایی که در
این زمینه انجام میشود :تعیین دستمزد و حقوق ،مزایای کارکنان ،مصاحبه ،گزینش ،استخدام ،آموزش ،دادن فرصت
برابر به همه داوطلبان کار ،توسعه مسیر شغلی ،اجرای سیاستهای انضباطی ،اجرای قانون اقدام مثبت و  ...است.

فنی و عملیات
فعالیتهای حوزه فنی و عملیات یک شرکت شامل همه کارهایی میشود که اقالم ورودی را به کاالها و خدمات
تبدیل میکند .برنامهریزی تولید ،تعداد خطوط تولید ،شکل خط تولید ،دورههای سرویس ،کاالهای نیمهساخته،
فرسودگی یا نو بودن ماشینآالت ،شیفتها و سیستمهای تولید از عوامل داخلی مهم این حوزه هستند.

فناوری اطالعات
اطالعات همه واحدهای وظیفهای شرکت را به یکدیگر مرتبط میسازد و پایه و اساس برای همه تصمیمات مدیریتی را
به وجود میآورد .اطالعات یکی از منابع عمده مزیت یا عدم مزیت رقابتی میباشد .هدف فناوری اطالعات این است
که از طریق ایجاد و توسعه سامانههای جامع و بهبود کیفیت تصمیمات مدیریت ،عمکلرد سازمان را بهبود بخشد.

بازرگانی و فروش
میتوان بازرگانی و فروش را بدین گونه توصیف کرد :فرآیندی برای شناسایی ،پیشبینی ،ایجاد و تأمین نیازها و
خواستههایی که مشتریان برای محصوالت و خدمات دارند .شرکت باید همواره مشتری و رقیب را زیر نظر داشته
باشد تا با شناسایی دقیق نیازهای مشتریان ،با ارائه کاال و خدمات مناسب ،تعیین قیمت مناسب ،انجام تبلیغات و
بهبودها ،فرآیندها و داراییهای فیزیکی مناسب ،رضایت مشتریان ،ذینفعان و جامعه را به شکلی بهتر از رقبا جلب
کرده و سود معقولی نصیب شرکت نماید .در این راستا  CRMبا هدف ارتباط با مشتریان و نحوه پاسخ به نیازهای
آنان درصدد کسب موفقیت روزافزون برای کسب و کار سازمان است.
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حقوقی و قراردادها
اجرای قوانین حاکم بر محیط کسب و کار از وظایف این حوزه میباشد .یکی از موضوعات مهم داخلی در هر سازمان
که میتواند منجر به افزایش تعداد گزارشهای مطلوب گردد ،عملکرد حقوقی آن سازمان میباشد  .

کنترل و نظارت
منظور از کنترل ،انجام فعالیتهایی است که مدیر جهت حصول اطمینان از اینکه نتایج واقعی با نتایج برنامهریزی
شده سازگار است ،انجام میدهد .کارهایی که در این زمینه انجام میشود عبارتند از :کنترل کیفیت ،کنترل مالی،
کنترل فروش ،کنترل هزینهها ،تجزیه و تحلیل انحرافها ،دادن پاداش و ترغیب افراد.

نیروی انسانی
بازرگانی و

مالی

فروش

حقوقی

محیط داخلی

فناوری

اطالعات

فنی

کنترل و نظارت
ساختار

مدیریت

شکل  -6اجزای محیط داخلی
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در راستای تبیین نقاط قوت و ضعف شرکت ،جایگاه گروه امید در اقتصاد کشور در شکل زیر نشان داده شده است:

یکی از بزرگترین هلدینگهای چند رشتهای
و بزرگترین هلدینگ معدنی کشور
بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن کشور (سهم  80درصدی)
پنجمین شرکت بزرگ بورس اوراق بهادار بر اساس ارزش بازار
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان برق کشور
تنها دارنده مخازن ذخیرهسازی نفت در بخش غیر دولتی (سهم  40درصدی)
بزرگترین تولیدکننده مخازن  CNGکشور(سهم  90درصدی)
یکی از بزرگترین تولیدکنندگان الستیک و سیمان کشور
شکل  -7جـایـگاه شرکـت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید در اقتصـاد ّ
ملـی

یکی از ویژگیهای مهم شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید تمرکز بر حوزهای
داراری مزیت میباشد.
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قوتها و ضعفهای سازمانی  شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید

در ارتباط با محیط داخلی شرکت ،ابتدا متغیرهای تأثیرگذار در بخش داخلی شناسایی شد و در طی جلسات متعدد
این متغیرها مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت این متغیرها در قالب پرسشنامهای مورد ارزیابی قرار گرفت و قوتها
و ضعفهای سازمانی معرفی شد که در جداول  3و  ۴ارائه شده است:
جدول  - ۳قوتهای سازمانی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
کد

                                                قوت

S1

حضور در زنجیره کامل معدن و صنایع معدنی

S2

حضور در بازارهای دارای مزیت رقابتی

S3

حضور فعال در حوزه خدمات مالی

S4

قابلیت استفاده از ظرفیتهای درون گروهی

S5

توان مالی شرکت و حمایت سهامداران

S6

پرتفوی سرمایهگذاری ارزش آفرین

S7

جایگاه مناسب در بازار سرمایه

S8

نیروی انسانی متعهد ،متخصص و توانمند
جدول  -۴ضعفهای سازمانی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
      ضعف

کد
W1

به روز نبودن سیستم جامع اطالعات مدیریت

W2

عدم استفاده کامل و بهینه از ظرفیتهای درون گروهی

W3

کافی نبودن نیروی متخصص

W4

ضعف در ساختارهای مدیریتی برخی از شرکتهای تابعه
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بخش چهارم :تحلیل محیط خارجی
و شناسایی تهدیدها و فرصتها
يکی از مراحل بسیار مهم مديريت و برنامهريزی راهبردی در هر سازمانی بررسی محیط بیرونی سازمان و عوامل بیرونی
است که خواه یا ناخواه بر سازمان تأثیرگذارند .هر کدام از عوامل تأثیرگذار بیرونی ،تأثیری مثبت و سازنده و يا اثری

ً
ضرورتا محیط
مخرب و بازدارنده بر سازمان دارند .در نظر گرفتن همین نکته کافی است که شرکتها و مديران ارشد آنها،
بیرونی خود را با شیوههايی صحیح ،علمی و کاربردی بررسی و عوامل مؤثر خارجی ارزيابی نمايند و در نهايت ،فرصتها و
تهديدهايی را که در بیرون ،سازمان با آنها مواجه میشود را مشخص نمایند .تنها در این صورت و در کنار تحلیل مناسب
محیط داخلی سازمان است که میتوان راهبردها و رویکردهایی اثربخش و کارا را به کار گرفت تا پس از کسب اطمینان
از بقا و ادامه حیات سازمان ،در جهت گسترش و توسعه کسب و کار اقدام نمود.
مایکل پورتر معتقد است برای مشخص کردن میزان سود یک بنگاه باید نگاه دقیقی به وضعیت رقابت داشت.
اگر بنگاه در نظر دارد در یک صنعت راهبرد و برنامهای برای ورود یا فعالیت طراحی نماید ،باید نسبت به
وضعیت رقابت در آن صنعت به درستی اشراف داشته باشد .با استفاده از بررسی رقابت میتوان مناسبترین
موقعیت را برای ورود شناسایی و همچنین بهترین صنعت را برای ورود یا عدم ورود انتخاب نمود .تحلیل پورتر
از  ۵بخش تشکیل شده است:

تهدید ورود کاالی جایگزین

قدرت چانهزنی خریداران

تهدید ورود رقبای جدید
شکل  -8پنج نیروی رقابتی پورتر
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محیط خارجی
محیط خارجی شرکت را می توان به دو بخش محیط عمومی یا کالن و محیط تخصصی یا خرد تقسیم نمود:
محیط عمومی (اعم از محیط ملی و بینالمللی) :شامل نیروهای کالنی است که به طور مستقیم بر فعالیتهای
کوتاهمدت شرکت اثر نمیگذارند بلکه اغلب بر تصمیمهای بلندمدت اثرات غیرمستقیمی دارند.
محیط تخصصی :شامل آن دسته از عناصر یا گروههایی است که به طور مستقیم بر شرکت تأثیر میگذارند و خود نیز
از آن تأثیر میپذیرند .این گروهها (ذینفعان) عبارتند از دولت ،شرکا ،رقبا ،مشتریان و مشترکان و سازمانهای باالدست
مانند بانک سپه.
محیط تخصصی شرکت را میتوان همان گسترهای دانست که شرکت در آن فعالیت میکند .از این رو رصد محیط عمومی
و نیز محیط تخصصی ضرورت دارد تا بتوان آن دسته از عوامل راهبردی که در موفقیت یا شکست شرکت تأثیر و نقش به
سزایی دارند را کشف و شناسایی نمود .اگر محیط شرکت را به محیط کالن یا عمومی( )1و خرد یا تخصصی( )2تقسیم کنیم،
محیط کالن میتواند تأثیر عمیقی بر شرکت و محیط خرد آن داشته باشد .اجزای محیط خارجی شرکت (شامل محیط
عمومی و تخصصی) را در شكل  6میتوان مشاهده كرد.
محیط ملی

محیط نزدیک/تخصصی

محیط بین المللی

اقتصادی
اجتماعی

اقتصادی
بانک سپه

فرهنگی

فرهنگی

وزارت راه و شهرسازی

وزارت اقتصاد

سایر سهامداران

سرمایه گذاری امید

سیاسی

گروه مدیریت

وزارت نفت

فناوری

شرکت

بازار سرمایه

اقلیمی

وزارت صمت

زیر ساخت

وزارت نیرو

فناوری

قانونی

سیاسی
شکل  -9محیط خارجی شرکت
2.Task/Function/Micro Environment
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فرصتها و تهدیدهای محیطی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
در این بخش ابتدا متغیرهای تأثیرگذار محیطی شناسایی و تالش شد تا گزارشهایی که مبین روند این متغیرها در
آینده است ،آماده شود و در اختیار اعضای کارگروه تدوین سند راهبردی و نمایندگان شرکتهای تابعه قرار گیرد .با
یک پرسشنامه استاندارد که توسط اعضای کارگروه و نمایندگان شرکتهای تابعه تکمیل و ارائه شده بود ،تالش شد
این متغیرها مورد ارزیابی قرار گرفته و در میان آنها مهمترین و جدیترین فرصتها و تهدیدها شناسایی شود  .در
ادامه فرصتها و تهدیدهای شناسایی شده در چندین جلسه توسط کارگروه تدوین سند راهبردی مورد بررسی قرار
گرفت و در نهایت فهرست فرصتها و تهدیدهایی که باید به عنوان مفروضات تدوین راهبرد در نظر گرفته شود،
تعیین گردید که در جداول  5و  6ارائه شده است.
جدول  - 5فرصتهای محیطی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
کد

فرصت

O1

حمایت و تشویق حاکمیت از سرمایهگذاری

O2

حمایت از تولید و ساخت داخل و اعمال محدودیت برای واردات کاال

O3

وجود ظرفیتهای مطلوب صادرات و بازارهای منطقهای

O4

وجود ظرفیتهای مطلوب برای استفاده از شرکتهای دانشبنیان

O5

توجه ویژه به مناطق مرزی و کمتر توسعهیافته

O6

توجه خاص به بخش معدن و پاییندست ،بخش نفت و پاییندست

O7

توسعه استفاده از حمل و نقل ریلی

O8

رشد و توسعه خدمات مالی (افزایش تنوع) در بازار های مالی کشور

O9

امکان استفاده از فرصتهای خصوصیسازی و اصل 44

O10

روند رشد سریع تقاضای برق در ایران و منطقه

O11

وجود ذخایر غنی معدنی و سایر کانیهای فلزی

O12

فرصت خودکفایی در صنعت تایر و الستیک با توجه به محدودیتهای واردات
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جدول  - 6تهدیدهای محیطی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
تهدید

کد
T1

ماده ( )16قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر

T2

نوسان شدید نرخ ارز

T3

محدودیت منابع آبی کشور

T4

قیمتگذاری دستوری در برخی از حوزههای صنعتی (نیروگاهها ،صنایع فوالدی ،سفال و )...

T5

بروز نبودن فناوری و فرسوده بودن برخی از ماشینآالت بنگاههای تولیدی

T6

کمبود ذخایر سنگآهن

T7

تحریمها

T8

محدودیت ناشی از ذینفع واحد

T9

عدم تأمین مالی مناسب از سیستم بانکی

T10

وجود مشتریان و تأمینکنندگان انحصاری برای برخی از محصوالت

نمایی از سیمان هرمزگان -بندر خمیر
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بخش پنجم :راهبردها
در بخشهای قبلی تالش شد تا بررسیهای کاملی در خصوص محیط داخلی و خارجی به عمل آمده و در نهایت
مهمترین و جدیترین فرصتها ،تهدیدها ،قوتها و ضعفها شناسایی شود .اکنون میتوان با استفاده از اطالعات
بدست آمده راهبردهای شرکت را مشخص نمود .تدوین راهبردهای شرکت از مهمترین مراحل برای برنامهریزی به
شمار میرود که به طور قطع نه تنها باید از بررسیهای کارشناسی استفاده کرد ،بلکه باید تالش نمود تا از بیشترین
سطح مشارکت مدیران و کارشناسان بهره گرفت.

نمایی از برج ابریشم -الهیجان

نمایی از مجتمع اردکان چادرملو -یزد
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ماتریس قوتها ،ضعفها ،فرصتها و تهدیدها ()SWOT

()1

این ماتریس یكی از ابزارهای مهمی است كه مدیران به کمک آن ،اطالعات مربوط به عوامل داخلی و خارجی را
مقایسه میكنند و میتوانند با استفاده از آن ،چهار نوع راهبرد ارائه نمایند :راهبردهای  ،SOراهبردهای ،WO
راهبردهای  STو راهبردهای  .WTمقایسه كردن عوامل اصلی داخلی و خارجی از مشكلترین بخشهای تهیه
ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،نقاط ضعف و نقاط قوت است و به قضاوتهای مناسبی نیاز دارد .در این ماتریس در
هر مرحله ،دو عامل با هم مقایسه میشوند و هدف این نیست كه بهترین راهبردها را مشخص نمود ،بلكه هدف
تعیین راهبردهای قابل اجرا میباشد .بنابراین ،همه راهبردهایی كه در ماتریس تهدیدها ،فرصتها ،قوتها و
ضعفها ارائه میگردند ،انتخاب و اجرا نخواهد شد.

فرصتها ـ O

تهدیدات ـ T

قوتها ـ S

نقاط ضعفها ـ W

راهبردهای SO

راهبردهای WO

با بهره جستن از قوتها درصدد

با بهره جستن از فرصتها نقاط

بهرهبرداری از فرصتها برآیید.

ضعف را از بین ببرید.

راهبردهای ST

راهبردهای WT

برای احتراز از تهدیدات از نقاط قوت

راهی انتخاب کنید که توامان ضعف

استفاده كنید.

و تهدید را برطرف کند.

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

1.Strenghts-Weakneses- Opportunities - Threats (SWOT) Matrix
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راهبردهای SO
این راهبردها از کنار هم قراردادن فرصتهای محیطی و قوتهای سازمان بدست میآید .از آنجا که در این ناحیه
شرکت دارای قوتهای الزم برای بهرهبرداری از فرصتهای محیطی است ،لذا جنس این راهبردها بیشتر توسعهای و
تهاجمی است .راهبردهایی چون افزایش و تنوعبخشی در خدمات ،توسعه فعالیتهای شرکت در مناطق جغرافیایی
مختلف ،ایجاد واحدهای سازمانی جدید و ایجاد شرکتهای تابعه از این دست راهبردها میباشد.
جدول  - 7راهبردهای تهاجمی شرکت گروه سرمایهگذاری امید
S1,2,5,6,7 O1

توسعه سرمایهگذاری مشترک در بخشهای اولویتدار و دارای مزیت داخل و خارج از کشور

S1,2,5,6,8  O2

افزایش تعداد و تنوع محصوالت تولید داخل در شرکتهای گروه

S2,6,8 O3
S1,2,5,6,7,8 O4
S1,5,6,7 O5
S1,2,5,8 O6,12
S1,5,7,8 O7

توسعه صادرات توسط شرکتهای گروه
حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها در زمینههای فعالیت گروه
اولویت دادن به ایجاد و توسعه طر حهای مناطق مرزی و مرزی
توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن و پاییندست ،نفت و پاییندست
ورود و توسعه سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل با تأکید بر سیستم ریلی

S2,5,6,7,8 O8

توسعه سرمایهگذاری در بخش خدمات مالی

S1,3,5,6,8 O9

خرید شرکتهای واگذاری دولتی دارای مزیت در زمینههای فعالیت گروه

S1,2,4,5,6,8 O11
S1,5,6,8 O12,6
S1,4,5 O13

توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق
حفظ و توسعه سهم گروه  امید در صنعت سنگآهن و سرمایهگذاری در حوزه فلزات اساسی
(فوالد ،سرب ،روی ،مس ،لیتیوم ،فروآلیاژها و )...
توسعه ظرفیت و تنوع محصول در تولید الستیک
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راهبردهای WO
هدف از اين راهبردها اين است كه سازمان با بهرهداری از فرصتهای موجود در محيط خـارج بكوشـد نقـاط
ضـعف داخلـي را بهبـود بخشد .گاهي در خارج از سازمان فرصتهای بسيار مناسبي وجود دارد ،ولي سازمان به
سبب داشتن ضعف داخلی نمیتوانـد از ايـن فرصتهای بهرهبرداری نمايد.
در بسیاری از مواقع نمیتوان به راحتی به سوی راهبردهای توسعهای رفت ،مگر اینکه در ابتدا با اجرای راهحلهای
مناسب ضعفهای سازمان را بر طرف نمود.
جدول  - 8راهبردهای محافظه کارانه شرکت گروه سرمایهگذاری امید
W1O1,…,14

طراحی و پیادهسازی سیستم جامع اطالعات مدیریت در گروه

W2O1,…,14

استقرار سیستم جامع همافزایی درون گروهی

W3O1,…,14

توانمندسازی نیروی کارشناسی ستاد

W4O1,…,14

اصالح ساختار برخی از شرکتهای تابعه

نمايي از خط توليد كنسانتره گهرزمين -سيرجان
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راهبردهای ST
شركتها در اجراي اين راهبردها ،ميكوشند با استفاده از نقاط قوت خود اثرات ناشي از تهديدات موجود در
محيط خارج را كاهش دهنـد يا آنها را از بين ببرند .راهبردهای  STاز آنجا که چالشهای محیطی را هدف قرار
میدهد بیشتر به راهبردهای رقابتی معروف هستند .بدین ترتیب با اجرای آنها انتظار میرود تا توان رقابتی
شرکت افزایش یابد.
جدول  - 9راهبردهای رقابتی شرکت گروه سرمایهگذاری امید
S3,5,8 T1

مشارکت با بخش خصوصی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر

S1,2,5,8T2

تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به نیازهای ارزی

S1,4T3

تأمین آب اختصاصی

S1,7T4

تالش برای عرضه محصوالت در بورس کاال و توسعه صادرات

S1,2,5 T5
S1T6

الزام به نوسازی خطوط و ماشینآالت تولید و جایگزینی ماشینآالت فرسوده با ماشینآالت ساخت
داخل
مشارکت با شرکتهای معدنی گروه در حوزه اکتشاف ذخایر جدید سنگآهن
حمایت از شرکتهای دانشبنیان به منظور ارتقای دانش فنی داخل و استفاده از ظرفیت شرکتهای

S1,…,8T7

تراستی گروه

S3,6,7 T8

استفاده از سایر روشهای تأمین مالی

S3,5,7 T9

استفاده از پتانسیل بازار سرمایه برای تأمین مالی

S2,6T9

افزایش قدرت رقابتپذیری ،تنوعسازی محصوالت و افزایش کیفیت
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راهبردهای WT
مبین کاهش فعالیتهای شرکت و یا برونسپاری بخشی از مأموریتهای آن
در این ناحیه باید راهبردهایی که ّ
است ،مشخص شود.
سازمانهايی كه اين راهبردها را به اجرا در میآورند ،حالت تدافعی به خود میگيرند و با هدف كم كردن نقـاط
ضـعف داخلـی و پرهيـز از تهديدات ناشی از محيط خارجی این حالت را انتخاب میکنند .سازمانی كه دارای نقاط
ضعف داخلی میباشد و با تهدیدهای بسيار زيادی در محيط خارج روبرو میشـود ،در موضعی مخاطرهآميز قرار
خواهد گرفت .در واقع چنين سازمانی میكوشد برای حفظ بقای خود ،از فعالیتهای خـود بكاهـد (راهبردهای
كاهش يا واگذاری) ،در شركتهای ديگر ادغام شود ،اعالم ورشكستگی كند يا سرانجام منحل گردد.
جدول  - 10راهبردهای تدافعی شرکت گروه سرمایهگذاری امید
W3,4T1,…,10

ادغام و یا عرضه سهام شرکتهایی که در اولویت سرمایهگذار یهای گروه نمیباشند

W1,2,4T1,…,10

توسعه برونسپاری در شرکتهای تابعه

نمايي از مجتمع جهان فوالد سیرجان

32

سند راهبردی و برنامه عملیاتی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

بخش ششم  :موقعیت راهبردی و راهبردهای محوری
این بخش به انتخاب و تعیین راهبردهای محوری شرکت اختصاص دارد .در این مرحله باید با استفاده از تحلیلهای
کمّ ی ،موقعیت راهبردی شرکت را شناسایی کرده و در نهایت راهبردهای مناسب یا محوری را برای سازمان تعیین کرد.
برای تعیین موقعیت راهبردی از تکنیک یا ماتریس داخلی -خارجی ()IE

()1

استفاده شده است .تالش شده است تا با

ارزیابی مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر شرکت ،موقعیت سازمان مشخص شود که تعیینکننده جهتگیری کلی سازمان
است .الزم به ذکر است که تعیین موقعیت شرکت در ماتریس داخلی -خارجی تنها ارائه تصویری به مدیران برای انتخاب
راهبردها است و در نهایت این مدیران هستند که باید راهبردهای مناسب را برای شرکت تشخیص دهند .در این بخش
ابتدا ماتریس داخلی خارجی ترسیم و موقعیت راهبردی شرکت تعیین میشود که نشاندهنده جهتگیری کلی مجموعه
است و در نهایت با کمک ماتریس اولویتبندی راهبردها ،راهبردهای محوری شناسایی خواهد شد.

موقعیت راهبردی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید و راهبردهای محوری آن
برای ترسیم ماتریس داخلی خارجی میبایست امتیازاتی که در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ( )2( )IFEو ماتریس ارزیابی
عوامل خارجی ()EFE

()3

بدست آمده است را در ابعاد افقی و عمودی قرار داد .نقطه تالقی این دو ارزیابی در ماتریس

نشاندهنده موقعیت راهبردی شرکت میباشد .در این صورت با قرار گرفتن در یکی از خانههای این ماتریس ،راهبرد مربوط
به آن برای سازمان مشخص میشود .در قالب این ماتریس (شکل  )11چهار نوع راهبرد ممکن است برای سازمان مطرح
شود:
نمره نهایی ارزیابی عوامل داخلی
4

2/5

3

1

2

4
نمره نهایی ارزیابی عوامل خارجی

3

راهبرد تهاجمی

راهبرد محافظه کارانه

1

2

2/5

2

راهبرد رقابتی

راهبرد تدافعی

3

4

1

شکل  - 11ماتریس عوامل داخلی و خارجی () IE
)3.External Factors Evaluation (EFE

)2.Internal Factors Evaluation (IFE
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راهبردهای تهاجمی
اگر امتیازات سازمان به گونهای باشد که در خانه ( )1شکل   11قرار گیرد ،این بدان معنی است که از لحاظ عوامل خارجی
با فرصت بیشتر و از نظر عوامل داخلی با قوت بیشتری مواجه است و برای چنین سازمانهایی بایستی راهبرد توسعه
اتخاذ شود .این نوع راهبردها را راهبردهای تهاجمی یا رشد مینامند که با راهبردهای  SOمعادل میباشند.

راهبردهای محافظه کارانه
اگر امتیازات سازمان بهگونهای باشد که در خانه (  )2قرار گیرد ،این بدان معنی است که  شرکت با فرصت بیشتر ولی
در عین حال با ضعف بیشتری مواجه است و  باید با اتكا به فرصتها ،تصمیم به ماندن در صحنه فعالیت بگیرد و
جهت رفع ضعفهای داخلی با اتخاذ راهبرد محافظهكارانه ،به حمایت از عوامل داخلی برآید .این نوع راهبردها با
راهبردهای  WOدر ماتریس  SWOTمطابقت دارد.

راهبردهای رقابتی
قرار گرفتن در خانه شماره ( )3به این معنی است که سازمان دارای قوتهای مناسبی است ولی در محیط خارج  با
تهدید روبرو است .در چنین شرایطی سازمان باید با کمک قوتهای خود از تهدیدات بیرونی احتراز ورزد و تالش
کند آنها را به فرصت تبدیل نماید .راهبر دهای رقابتی هم تراز با راهبردهای  STاست.

راهبردهای تدافعی
اگر امتیازات سازمان به گونهای باشد که در خانه ( )4قرار گیرد ،این بدان معنی است که از لحاظ عوامل خارجی با
تهدید بیشتر و از نظر عوامل داخلی با ضعف بیشتری مواجه است و در حال حاضر با چیزی به غیر از هزینههای
زیاد نگهداری و ضرر مواجه نمیباشد و به نظر میرسد که اتخاذ راهبردهایی از نوع برداشت یا كاهش فعالیتها
برای تداوم حیات سازمان یا تعیین تكلیف و جلوگیری از ضرر بیشتر آن مناسب باشد .در این شرایط راهبردهای
 WTراهبردهای مناسب سازمان میباشند.
نتایج ارزیابی عوامل داخلی و خارجی شرکت با استفاده از پرسشنامههای مربوطه به شرح زیر محاسبه شد:

EFE=2.71

IFE=2.82
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امتیاز ماتریس ارزیابی عوامل داخلی ()IFE
4
4
امتیاز ماتریس ارزیابی عوامل خارجی ()EFE

3

2/5

3

2

راهبرد تهاجمی
راهبرد محافظه کارانه

()2.82،2.71

2/5

2

راهبرد تدافعی

راهبرد رقابتی

1
شکل  - 12موقعیت راهبردی شرکت مدیریت سرمایهگذاری امید در ماتریس IE
با توجه به اینکه موقعیت شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید در ناحیه تهاجمی قرار گرفته است:

دستیابی به اهداف راهبردی شرکت،
نیازمند اتخاذ راهبردهای
توسعهای یا راهبردهای تهاجمی
در سالهای آینده است.
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با توجه به لزوم اجرای راهبردهای توسعهای یا تهاجمی در گروه امید ،همسویی با تحوالت راهبردی جهانی صورت
گرفته در سالهای اخیر و حرکت به سمت راهبردهای توسعه صنعتی حائز اهمیت است .بر این اساس در ادامه
مهمترین نکات مربوط به راهبردهای توسعه صنعتی ارائه میگردد:
 -1توجه به سیاستهای صنعتی در سالهای اخیر در میان کشورهای توسعه یافته و یا درحال توسعه مورد توجه
سیاستگذاران قرار گرفته است .بعد از رخ دادن بحران مالی ،کشورها به دنبال توسعه راهبردهای صنعتی ملی پرداختند.
ً
عموما به دنبال تمرکز برای
 -2راهبردهای صنعتی متحول شده و به تدریج کامالً تغییر کردهاند .راهبردهای صنعتی
حفظ یا توسعه یک صنعت و یا ایجاد تحول ساختاری بودهاند.
 -3تغییر تدریجی در سالهای اخیر به سمت راهبردهای توسعه افقی است و راهبردها به دنبال بهبود موقعیت
رقابتی تمامی صنایع هستند.
 -4در میان کشورهای صنعتی:
کشور ژاپن که عملکرد صادراتی قوی خود را مدیون صنعت اتومبیل و الکترونیک میداند به دنبال متنوعسازی
و افزایش توان تابآوری صنایع خود است.
آلمان که به توسعه متنوع صنایع شناخته میشد به دنبال ارتقای تکنولوژی و استفاده از انرژ یهای تجدیدپذیر
است.
ایاالت متحده که سهم بخش تولید آن در  GDPبه کمتر از  15درصد رسیده است و اکثر صنایع بزرگ آن بخش
عمدهای از فرآیند تولید خود به به کشورهای با هزینه کمتر سپردهاند ،شروع به سرمایهگذاری مستقیم برای
احیای واحدهای تولیدی و توسعه نوآوری در صنایع خود است.

نمایی از واحد گندله سازی سنگآهن گهر زمین -سیرجان
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  -5در حال حاضر  40درصد سیاستهای توسعه صنعتی ،راهبرد توسعه عمودی برای ایجاد صنایع ( )Build-upاست  .
 30درصد سیاستها به دنبال بهبود رقابتپذیری افقی صنایع برای دستیابی ( )Catch-upبه حداکثر بهرهوری است و
 30درصد باقی متمرکز بر یافتن جایگاهی در صنایع جدید ( )NIR: New industry revolutionاست.

ً
تقریبا در  90درصد جزئیات مطرح شده در راهبردهای توسعه صنعتی به ابزارهای
سرمایهگذاری اشاره شده و لزوم بهرهگیری از آنها مورد توجه است.
  -6بیش از  80درصد سیاستهای سرمایهگذاری از سال  2010تاکنون متمرکز بر صنایع است (تولید صنعتی ،خدمات

ً
تقریبا نیمی از راهبردهای مرتبط در بخش سرمایهگذاری
تکمیلی مرتبط با تولیدات صنعتی و زیرساختهای مرتبط) و
متأثر از سیاستها و اهداف صنعتی است.

هدف کلی هر دوی راهبردهای صنعتی و سرمایهگذاری کمک به توسعه پایدار
( )sustainable developmentاست.
بر این اساس ،مهمترین سیاستهای سرمایهگذاری به شرح زیر استخراج میگردد:
صنایع مبتنی بر نیاز داخل و یا صادرات محور
توسعه افقی در مقابل توسعه عمودی
توسعه یک شرکت یا صنعت ،توسعه صنایع بین صنعتی ،توسعه زیرساختها
صنایع نیازمند نوسازی در قالب ایجاد صنایع جدید

نمایی از نیروگاه سیکل ترکیبی -گیالن
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اولویتبندی راهبردهای شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
ماتریس اولویتبندی ابزاری است که برای رتبهبندی راهبردها به کار گرفته میشود .فرض اساسی در اولویتبندی
راهبردهای شرکت این است که باید راهبردهایی که هم اجرای آنها برای سازمان امکانپذیرتر است و هم اهداف
بیشتری را محقق میسازد ،در اولویت قرار داد .این ماتریس در شکل  13نمایش داده شده است:
زیاد
اولویت اول

1

جذابیت راهبرد در امکان اجرا

اولویت سوم

3

اولویت دوم

اولویت چهارم

2

4
کم

زیاد

کم
جذابیت راهبرد در تحقق اهداف
شکل  - 13ماتریس اولویتبندی راهبردهای سازمان

راهبردهایی که در خانه ( )1قرار میگیرد ،از اولویت باالیی برخوردارند .آنها هم دارای توان کافی در تحقق هدف هستند
و هم از نظر شرکت اجراییترند .راهبردهای خانه ( )2در اولویت بعدی قرار دارند .برای سازمانهایی که از ضعفهایی
برخوردارند ،بهتر است این دسته از راهبردها نسبت به راهبردهای خانه سوم در اولویت قرار داد .پس از راهبردهای
خانه دوم نوبت به راهبردهای خانه سوم میرسد .در نهایت در خانه ( )4راهبردهایی در اولویت قرارمیگیرد که نه تنها
هدفها را کمتر محقق میکنند ،بلکه شرکت برای اجرای آنها از توانایی خوبی برخوردار نیست.
برای تعیین اولویت راهبردهای تدوین شده ،با استفاده از پرسشنامه ،مدیران و کارشناسان شرکت با امتیازدهی به
هر راهبرد ،میزان جذابیت آن را در تحقق اهداف و نیز در امکانپذیر بودن ،تعیین کردند .دامنه جذابیت راهبردها،
بین عدد  1و  4میباشد و لذا در مجموع جذابیت کل هر راهبرد بین عدد  1تا  8خواهد بود .در نهایت راهبردها بر
حسب جذابیت کل اولویتبندی شدند .زیرا این راهبردها هم در تحقق اهداف راهبردی شرکت مؤثرترند و هم برای
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شرکت اجرای آنها امکانپذیرتر میباشد .در مقابل آن دسته از راهبردها که نه تنها در تحقق اهداف کارآمد نیستند،
بلکه جذابیت اجرای آنها نیز پایین است از سند راهبردی شرکت حذف شدند.
جدول  11حاصل ارزیابی میزان جذابیت راهبردها را با استفاده از میانگین اعداد پاسخگویان به پرسشنامه نمایش
میدهد و برای تبیین مناسبتر نتایج ماتریس اولویتبندی راهبردهای شرکت در شکل  14ارائه شده است.

جدول  - 11جذابیت راهبردهای شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
کد
SO6

جذابیت تحقق هدف
3.5

جذابیت امکان اجرا

جذابیت کل

3.5

7

اولویت
1

راهبرد :توسعه سرمایهگذاری در بخش معدن و پاییندست ،نفت و پاییندست

SO11

3.1

3.5

6.6

2

راهبرد :توسعه سهم گروه  امید در صنعت سنگآهن و سرمایهگذاری در حوزه فلزات اساسی (فوالد ،سرب ،روی ،مس ،لیتیوم ،فروآلیاژها و )...

SO1

3.2

3

6.2

3

راهبرد :توسعه سرمایهگذاری مشترک در بخشهای اولویتدار و دارای مزیت داخل و خارج از کشور با رویکرد استانهای مرزی

ST10

3.2

3

6.2

4

راهبرد :افزایش قدرت رقابتپذیری ،تنوعسازی محصوالت و افزایش کیفیت

WO1

2.1

4

6.1

5

راهبرد :طراحی و پیادهسازی سیستم جامع اطالعات مدیریت در گروه

ST6

2.6

3.5

6.1

6

راهبرد :مشارکت با شرکتهای معدنی گروه در حوزه اکتشاف ذخایر جدید سنگآهن

SO3

3.3

2.5

5.8

7

راهبرد :توسعه صادرات توسط شرکتهای گروه

ST9

2.7

3

راهبرد :افزایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه
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جدول  - 11جذابیت راهبردهای شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
کد
SO8

جذابیت تحقق هدف

جذابیت امکان اجرا

جذابیت کل

3

5.7

2.7

اولویت
9

راهبرد :توسعه سرمایهگذاری در بخش خدمات مالی

SO7

3

2.5

5.5

10

راهبرد :ورود و توسعه سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل با تأکید بر سیستم ریلی

SO10

3

2.5

5.5

11

راهبرد :توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق

ST7

3

2.5

5.5

12

راهبرد :حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها در زمینههای فعالیت گروه با هدف تقویت تولید داخل

WO2

2

3.5

5.5

13

راهبرد :استقرار سیستم جامع همافزایی درون گروهی

ST5

3

2.3

5.3

14

راهبرد :الزام به نوسازی خطوط و ماشینآالت تولید و جایگزینی ماشینآالت فرسوده با ماشینآالت نو ساخت داخل

SO12

3

2.3

5.3

15

راهبرد :توسعه ظرفیت و تنوع محصول در کسب و کار الستیک

ST4

3.1

2

5.1

16

راهبرد :تالش برای عرضه محصوالت در بورس کاال و توسعه صادرات

SO2

2.6

2.5

5.1

17

راهبرد :افزایش تعداد محصوالت تولید داخل در شرکتهای گروه

WO3

2.5

2.5

راهبرد :توانمندسازی نیروی کارشناسی ستاد
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جدول  - 11جذابیت راهبردهای شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
کد

جذابیت تحقق هدف

WT1

3.5

جذابیت امکان اجرا

جذابیت کل

3.5

5

اولویت
19

راهبرد :ادغام و یا عرضه سهام شرکتهایی که در اولویت سرمایهگذار یهای گروه نمیباشد.

WO4

3

3

4.9

20

راهبرد :اصالح ساختار برخی از شرکتهای تابعه (الزام به تدوین راهبردهای سرپرستی برای شرکتهای تابعه)

SO4

2.5

2.5

4.9

21

راهبرد :حمایت از شرکتهای دانشبنیان به منظور ارتقای دانش فنی داخل و استفاده از ظرفیت شرکتهای تراستی گروه

SO9

2

2

4.7

22

راهبرد :خرید شرکتهای واگذاری دولتی دارای مزیت در زمینههای فعالیت گروه

ST3

2

2

4.6

23

راهبرد :تأمین آب اختصاصی

SO5

2.5

2.5

4.5

24

راهبرد :اولویت دادن به ایجاد و توسعه طر حها در مناطق مرزی

ST2

2

2

4.5

25

راهبرد :تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به نیازهای ارزی

ST1

2

2

4.4

26

راهبرد :مشارکت با بخش خصوصی و مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایهپذیر

WT2

2.5

2.5

راهبرد :توسعه برونسپاری در شرکتهای تابعه
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از آنجا که برخی از راهبردها ،به ویژه راهبردهای پایین جدول از جذابیت بسیار کمتری برخوردار بودند ،از سند راهبردی

محوریامید
سرمایهگذاری
مدیریت
راستا،گروه
راهبردی شرکت
شرکت حذف  شدند و با اولویت دادن به راهبردهای باالی جدول ادغام سند
شرکت
های
راهبرد
موارد هم
امید مشخص شد.
جذابیت راهبردهای گروه مدیریت
امیدامید
سرمایهگذاری
جذابیت استراتژیهای گروه مدیریت

جذابیت امکان اجرا

1

0.8

0.6

0.4

0.2

جذابیت امکان اجرا

4

3.8

3.6

3.4

3.2

3

2.8

2.6

2.4

2.2

2

1.8

1.6

1.4

1.2

4.2
4.0
3.8
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
2.2
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0

جذابیت تحقق هدف
جذابیت تحقق هدف
مدیریتگذاری
مدیریت سرمایه
شرکتگروه
های شرکت
استراتژی
بندیبندی
نقشهتاولویت
نقشه- 15
شکل  - 14شکل
امیدگذاری امید
سرمایه
گروه
های
راهبرد
اولوی

راهبردها ،هم از جذابیت پایینی در تحقق هدف برخوردارند
همانطور که در نمودار فوق نشان داده شده است برخی از 26

و هم امکان اجرای آنها پایینتر از حد متوسط ارزیابی شده است و در نمودار در ناحیه  4قرار گرفتهاند؛ لذا باید این
نوع راهبردها از سند راهبردی مجموعه حذف شوند .در نهایت با استفاده از نتایج بدست آمده ،راهبردهای محوری
شرکت در جدول  12معرفی شده است.
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جدول  - 12راهبردهای محوری شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
کد

راهبرد

S1

افزایش سهم گروه امید در صنعت سنگآهن و سرمایهگذاری در حوزه فلزات اساسی (فوالد ،سرب ،روی ،مس ،لیتیوم ،فروآلیاژها و  )...و نفت

S2

توسعه سرمایهگذاری مشترک در بخشهای اولویتدار و دارای مزیت داخل و خارج از کشور با رویکرد استانهای مرزی

S3

افزایش قدرت رقابتپذیری ،تنوعسازی محصوالت و افزایش کیفیت

S4

طراحی و پیادهسازی سیستم جامع اطالعات مدیریت در گروه

S5

توسعه  صادرات توسط شرکتهای گروه

S6

افزایش تأمین مالی از طریق بازار سرمایه

S7

توسعه سرمایهگذاری در بخش خدمات مالی

S8

ورود و توسعه سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل با تأکید بر سیستم ریلی

S9

توسعه سرمایهگذاری در صنعت برق

S10

حمایت از شرکتهای دانش بنیان و استارتاپها در زمینههای فعالیت گروه با هدف تقویت تولید ساخت داخل

نمايي از نیروگاه سیکل ترکیبی -گیالن
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بخش هفتم :اهداف عملیاتی
گروه مدیریت سرمایهگذاری امید ( 1400تا )1404
تعیین مقاصدی برای آینده در سازمان میتواند موجب همگرایی شده و معیارهایی برای ارزیابی ارائه کند .اهداف
عملیاتی برای یک دوره مشخص تعیین میشوند .این دورهها میتواند  3تا  5سال باشد .در شرکت گروه مدیریت
سرمایهگذاری امید نیز اهداف عملیاتی برای یک دوره  5ساله تعیین شده است.
در تدوین اهداف عملیاتی ( 5ساله) شرکت ،اهداف راهبردی مبنا قرار گرفته است .برای هر یک از این اهداف که خود
از بیانیه مأموریت و چشمانداز بدست آمده است ،شاخصهایی تعیین و سپس برای هر یک از شاخصهای مشخص
شده مقادیری برای سالهای آتی به عنوان مقاصد عملیاتی در نظر گرفته شده است .این مقادیر پس از بررسیهای
فراوان و با در نظر گرفتن چشمانداز شرکت تعیین شده است .در جدول  13روند گذشته و همچنین روند مورد انتظار
در آینده برای اهداف نشان داده شده است.

نمايي از کارخانه آهن و فوالد ارفع -اردکان
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جدول  - 13روند اهداف راهبردی شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
روند گذشته                                   هدف
کد

اهداف راهبردی :توسعه سرمایهگذاری از طریق مدیریت منابع و مصارف

SG1
شاخص :افزایش سرمایهگذار یهای بلندمدت (میلیارد ریال)
1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

56,020

60,199

62,116

70,177

90,074

120,074

160,074

210,074

270,074

340,074

کد
SG2

اهداف راهبردی :افزایش درآمد و سودآوری
شاخص :مجموع درآمد (میلیارد ریال)

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

9,785

10,298

25,489

34,985

62,709

84,457

114,287

1402

1403

208,288 154,288

1404
281,189

شاخص :مجموع سود خالص (میلیارد ریال)
1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

11,315

16,943

27,566

47,618

67,000

90,450

132,067

171,687

223,194

290,152

کد
SG3

اهداف راهبردی :افزایش سهم بازار در سنگ آهن ،انرژی ،خدمات مالی و ذخیرهسازی نفت
شاخص :سهم بازار سنگآهن (درصد)

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

27.1

26

46.7

46.1

46.1

47

48

49

50

51

شاخص :سهم بازار تولید برق (درصد)
1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

0.8

0.9

1

1.1

1.4

1.5

2

2.5

3

3.5
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روند گذشته                                   هدف
کد
SG3

اهداف راهبردی :افزایش سهم بازار در سنگ آهن ،انرژی ،خدمات مالی و ذخیرهسازی نفت
شاخص :سودآوری حاصل از خدمات مالی (میلیارد ریال)

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

1,789

1,457

2,093

3,822

9,326

13,629

17,036

21,295

26,618

33,273

شاخص :سهم بازار در ذخیره سازی نفت (درصد)
1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

25

25

25

25

25

35

40

45

50

50

کد

اهداف راهبردی :تقویت تولید داخل

SG4

شاخص :کاهش ارزبری (درصد)

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

۲

4

5

10

15

20

25

30

40

50

کد
SG5

اهداف راهبردی :افزایش بازده داراییها و افزایش ظرفیتهای درون گروهی
شاخص :نسبت سود به کل داراییها (درصد)

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

10.6

13.9

17.5

24.8

44.3

45

46

46

46

46

شاخص :مجموع درآمد تلفیقی (میلیارد ریال)
1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

11,014

13,758

21,218

30,192

62,980

85,023

114,781

154,954

209,188

282,404

کد
SG6

اهداف راهبردی :افزایش صادرات

شاخص :مبلغ صادرات (میلیون دالر)

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

214

143

178

249

251

300

400

600

800

1,000

کد
SG7

اهداف راهبردی :توانمندسازی نیروی انسانی

شاخص :نسبت نیروهای متخصص به کل نیروی ستاد (درصد)

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

29

27

30

31

30

35

40

45

50

60
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اهداف راهبردی :تکمیل زنجیره ارزش سرمایهگذاری

کد
SG8

شاخص :سهم بازار گروه امید از حوزه سایر کانیهای فلزی (درصد)

1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

0

۰

۰

۰

۰

۱

۲

۳

۴

۵

شاخص :سهم بازار گروه امید از حوزه حمل و نقل به ویژه سیستم ریلی (درصد)
1395

1396

1397

1398

1399

1400

1401

1402

1403

1404

0

۰

۰

۰

۰

۱

۲

۳

۴

۵

با توجه به نتایج محاسبات جدول  ،13اهداف عملیاتی شرکت برای دوره پنج ساله  1400تا  1404به شرح جدول 14
معرفی شدهاند.
جدول  - 14اهداف عملیاتی ( 1400الی  )1404شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
کد
OBJ1SG1

هدف
افزایش سرمایهگذار یهای بلندمدت شرکت از  90هزار میلیارد ریال در سال  1399به بیش از  340هزار میلیارد ریال
در سال 1404

OBJ2SG2

افزایش درآمد شرکت از  62هزار میلیارد ریال در سال  1399به بیش از  281هزار میلیارد ریال در سال 1404

OBJ3SG2

افزایش سود خالص از  67هزار میلیارد ریال در سال  13999به بیش از  290هزار میلیارد ریال در سال 1404

OBJ4SG3

افزایش سهم بازار سنگآهن از  46درصد در سال  1399به  51درصد کل کشور تا سال 1404

OBJ5SG3

افزایش سهم بازار تولید برق از  1.4درصد در سال  1399به  3.5درصد در کشور تا سال 1404

OBJ6SG3

افزایش سودآوری حاصل از خدمات مالی از  9هزار میلیارد ریال در سال  1399به بیش از  33هزار میلیارد ریال در سال 1404

OBJ7SG3

افزایش سهم بازار ذخیرهسازی نفت از  25درصد در سال  1399به  50درصد در کشور تا سال 1404

OBJ8SG4

کاهش ارزبری گروه از  15درصد در سال  1399به  50درصد تا سال 1404

OBJ9SG5

افزایش بازده داراییهای شرکت از  44درصد در سال  1399به  46درصد تا سال 1404

OBJ10SG5

افزایش درآمدهای تلفیقی گروه از  63هزار میلیارد ریال در سال  1399به بیش از  282هزار میلیارد ریال در سال 1404

OBJ11SG6

افزایش صادرات گروه از  251میلیون دالر در سال  1399به بالغ بر یک میلیارد دالر تا سال 1404

OBJ12SG7

افزایش نسبت متخصصین ستاد گروه به کل نیروها از  30درصد در سال  1399به  60درصد تا سال 1404

OBJ13SG8

افزایش سهم بازار شرکت از حوزه کانیهای فلزی (سرب ،روی ،مس ،لیتیوم و )....به  5درصد در کشور تا سال 1404

OBJ14SG8

افزایش سهم بازار شرکت از حوزه حمل و نقل به ویژه سیستم ریلی به  5درصد در کشور تا سال 1404
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بخش هشتم :طر حهای عملیاتی
شناسایی و معرفی طر حهای عملیاتی ،چهارمین گام برای تهیه برنامههای عملیاتی است .پس از تعیین اهداف
عملیاتی که منتج از اهداف راهبردی است این سئوال مطرح میشود که اکنون چه کارهایی را باید در دستور کار
واحدهای سازمانی قرار داد تا شرکت را به سوی اهداف راهبردی و عملیاتی و همچنین چشمانداز هدایت کرد .این
مرحله به عنوان مرحله پایانی برنامهریزی راهبردی و عملیاتی شناخته شده و در نهایت میتوان گفت با استفاده از
نتایج این مرحله ،وظایف واحدهای سازمانی در قبال برنامه راهبردی تعیین شده است.
برای شناسایی اقدامات اجرایی یا طر حهای عملیاتی الزم است تا راهبردهای محوری مبنا قرار گیرد .همان طور که
اهداف راهبردی یا مقصد راهبردی برای تعیین اهداف عملیاتی یا مقصد عملیاتی مبنا قرار گرفت به همین ترتیب
مسیر راهبردی یا راهبردهای سازمان باید مبنای تعیین مسیر عملیاتی قرار گیرد .بنابراین بر اساس این رویکرد
طر حهای عملیاتی از راهبردهای محوری شرکت منتج شده و باید به گونهای شناسایی شوند که اجرای آنها منجر به
تحقق اهداف عملیاتی  5ساله شود.

نمايي از نیروگاه سیکل ترکیبی -ارومیه
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جدول  -15حوزههای سرمایهگذاری اولویتدار برای شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
حوزه سرمایهگذاری :معدن و صنایع معدنی
ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به حوزه معدن
1 -چالش تأمین پایدار مواد اولیه برای شرکتهای معدنی
2 -نقش گروه امید در حوزه معدن به عنوان بزرگترین سهامدار شرکتهای سنگآهنی کشور
برنامههای عملیاتی پیشنهادی برای سرمایهگذاری
مشارکت با شرکتهای معدنی گروه برای ورود به حوزه اکتشاف سنگآهن و شناسایی ذخایر جدید
ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به حوزه صنایع معدنی
1 -سرمایهگذاری قابل توجه گروه امید در پروژههای معدنی و صنایع معدنی (از سال  1394تا کنون شرکتهای زیر
مجموعه گروه مدیریت سرمایهگذاری امید بیش از  60هزار میلیارد لاير طر حهای توسعه را به تکمیل رساندهاند
که  93درصد از این مبلغ در پروژههای سنگآهنی و فوالدی در مناطق مرزی و کمتر توسعهیافته بوده است) و در
نتیجه ضرورت تکمیل زنجیره ارزش مربوطه
2 -بازدهی قابل توجه بخش معدن و صنایع معدنی در بورس اوراق بهادار
3 -قطع وابستگی به واردات در زنجیره ارزش صنایع معدنی (جلوگیری از خروج بیش از  3میلیارد دالر ارز از کشور)
برنامههای عملیاتی پیشنهادی برای سرمایهگذاری
ورود به پروژههای جدید تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی (از جمله تأمین مواد اولیه صنایع معدنی مانند مواد
نسوز ،الکترود گرافیتی ،کک نفتی و ماشینآالت معدنی) با هدف قطع وابستگی به واردات و جلوگیری از ارزبری
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جدول  -15حوزههای سرمایهگذاری اولویتدار برای شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
حوزه سرمایهگذاری :فلزات اساسی (فوالد ،سرب ،روی ،مس ،لیتیوم ،فروآلیاژها و )...
ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به حوزه فلزات اساسی
1 -جایگاه قابل توجه کشور در تولید سرب و روی آسیا (رتبه  4تولید در آسیا)
2 -سهم  4درصدی از ذخایر مس جهان و رتبه  4تولید مس در آسیا
3 -چشمانداز روشن سرب ،روی و مس در جهان
4 -کاهش عیار و ذخیره معادن فعلی سرب ،روی و مس
 -5حرکت به سمت تولید و استفاده از خودروهای برقی و به تبع آن گرایش به مصرف لیتیوم
برنامههای عملیاتی پیشنهادی برای سرمایهگذاری
1 -تکمیل حلقههای زنجیره تولید فوالد در شرکتهای زیرمجموعه
2 -تولید محصوالت فوالدی با ارزش افزوده باال (ور قهای عریض ،انواع شمش و محصوالت آلیاژی) در شرکتهای
گروه و یا خرید و تحصیل سهام شرکتهای تولیدکننده این گروه از محصوالت
 -3مشارکت شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری با شرکتهای معدنی گروه و یا سایر شرکتهای فعال در حوزه
فلزات اساسی برای اکتشاف ،استخراج و بهرهبرداری از ذخایر جدید سرب ،روی ،مس و ...
حوزه سرمایهگذاری :برق و نیروگاه
ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به حوزه برق و نیروگاه
1 -افزایش سهم بخش خصوصی از ظرفیت نیروگاهی کشور
2 -موقعیت جغرافیایی کشور و احاطه شدن توسط كشورهايی مثل عراق ،افغانستان و پاکستان (به ترتیب با سهم
 9.7 ،82.8و  6.4درصدی از صادرات برق کشور) ،که با کمبود برق مواجه هستند و پیشبینی کمبود بیشتر برق
برای این کشورها در سالهای آتی
3 -نیاز صنایع مختلف موجود در پرتفوی گروه امید به ویژه زنجیره ارزش فوالد به تأمین برق
برنامههای عملیاتی پیشنهادی برای سرمایهگذاری
1 -تنوع بخشی سبد سرمایهگذاری در صنعت برق
2 -خرید نیروگاههای جدید با اولویت قراردادهای فروش تضمینی برق
3 -احداث نیروگاه برای صنایع مختلف (بهویژه در زنجیره ارزش صنعت فوالد به عنوان بخشی از سرمایهگذاری
واحدهای فوالدی) در قالب قراردادهای  BOTو احداث نیروگاههای تجدیدپذیر (بادی و خورشیدی)
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جدول  -15حوزههای سرمایهگذاری اولویتدار برای شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
حوزه سرمایهگذاری :نفت ،گاز و پتروشیمی
ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به حوزه باال دست نفت ( اکتشاف و استخراج نفت و احداث مخازن
ذخیرهسازی نفت خام)
1 -کمبود مخازن ذخیرهسازی نفت خام در کشور بر اساس چشمانداز 1404
2  -نقش گروه امید به عنوان تنها دارنده مخازن ذخیرهسازی نفت خام در بخش غیر دولتی
 -3حضور در میادین نفتی برای اکتشاف و استخراج نفت
برنامههای عملیاتی پیشنهادی برای سرمایهگذاری
افزایش سرمایهگذاری در حوزه میادین نفتی و احداث مخازن ذخیرهسازی نفت خام
ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به حوزه پایین دست نفت
چشمانداز صنعت نفت و گاز در افق  1404در خصوص افزایش ظرفیت پاالیشگاههای داخلی با هدف کاستن از
میزان خامفروشی نفت ،توسعه و افزایش صادرات فرآوردههای نفتی
برنامههای عملیاتی پیشنهادی برای سرمایهگذاری
مشارکت با شرکتهای فعال در حوزه نفت در خصوص احداث پاالیشگاه
حوزه سرمایهگذاری :خدمات مالی
ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به حوزه خدمات مالی
1 -اقبال عمومی به بازار سرمایه
2 -جایگاه مناسب گروه امید در بازار سرمایه
3 -حضور فعال در بخش خدمات مالی
برنامههای عملیاتی پیشنهادی برای سرمایهگذاری
1 -اهتمام به افزایش درآمد و سهم بازار در حوزه خدمات مالی فعلی گروه (خدمات تأمین مالی در قالب تأسیس
شرکت پروژه ،انتشار اوراق صکوک و اجاره ،خدمات مشاوره ،سبدگردانی ،بازارگردانی ،مدیریت داراییها و )...
2 -ورود به حوزههای جدید خدمات مالی همچون ایجاد و یا مشارکت در خرید سهام مؤسسات رتبهبندی در
راستای تکمیل زنجیره خدمات مالی گروه
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جدول  -15حوزههای سرمایهگذاری اولویتدار برای شرکت گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
حوزه سرمایهگذاری :حمل و نقل با تأکید بر سیستم ریلی
ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به حوزه حمل و نقل
1 -اهداف چشمانداز  1404در خصوص صنعت فوالد و نقش قابل توجه گروه امید در تأمین مواد و محصوالت
معدنی این صنعت
2 -مزایای متعدد حمل و نقل ریلی نسبت به جادهای
3 -نقش گروه امید در حوزه معدن به عنوان بزرگترین سهامدار شرکتهای سنگآهنی کشور
 -4موقعیت مطلوب جغرافیایی کشور به لحاظ دسترسی به آبهای آزاد
برنامههای عملیاتی پیشنهادی برای سرمایهگذاری
 -1افزایش سهم حمل و نقل ریلی و دریایی نسبت به حمل جادهای در شرکتهای معدنی گروه
 -2بهرهگیری از طر حهای مشترک و یا سرمایهگذاری خارجی از قبیل طرح احداث بنادر در منطقه آزاد چابهار و خطوط
ریلی مربوط به سرمایهگذاری کشور هند در افغانستان و انتقال سنگآهن از طریق استان سیستان و بلوچستان
حوزه سرمایهگذاری :صنایع پیشرفته
ضرورت ورود گروه مدیریت سرمایهگذاری امید به حوزه صنایع پیشرفته
1 -سهم قابل توجه صنایع پیشرفته در تولید ناخالص داخلی کشور بر اساس چشمانداز 1404
2 -ارزش افزوده قابل توجه صنایع پیشرفته
برنامههای عملیاتی پیشنهادی برای سرمایهگذاری
1 -توسعه سرمایهگذار یهای گروه امید در صنایع پیشرفته موجود در پرتفوی گروه
2 -حمایت از شرکتهای دانشبنیان و استارتاپها در زمینه فعالیتهای گروه
 -3ورود و مشارکت در حوزههای جدیدی همچون ماشینسازی ،داروهای نوترکیب ،مواد نو و ....
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پیوست  :طر حهای عملیاتی شرکتهای زیر مجموعه گروه مدیریت سرمایهگذاری امید
پروژههای شرکت پترو امید آسیا
پروژه

مشخصات

مخارج برآوردی

(میلیارد ریال)

مدت اجرا

مخازن  10میلیون بشکهای نفت جاسک

ظرفیت  10میلیون بشکه

33,000

 12ماه

تکمیل پروژه  4میلیون بشکه گوره

ظرفیت  4میلیون بشکه و  %80پیشرفت

3,600

 12ماه

پیشبرد و تکمیل پروژه دارخوین

ظرفیت  14.000بشکه

23,750

 18ماه

مخازن  1میلیون بشکهای  امیدیه (بتنی)

(فاز سوم ،مرحله )1

در دست مطالعه

-

مخازن  1میلیون بشکهای محرم (فلزی)

 15درصد پیشرفت

در دست مطالعه

-

فازهای بعدی پروژه جاسک

 30میلیون بشکه

در دست مطالعه

-

پروژههای شرکت کویر تایر
پروژه

مشخصات

پروژه افزایش ظرفیت  14.000تنی تایر سواری
طرح تولید تایر ماشینهای سنگین
با ظرفیت  50هزار تن

مخارج برآوردی

(میلیارد ریال)

مدت اجرا

ظرفیت  14هزار تن

6,800

 12ماه

 25هزار تن  OTRو  25هزار تن TBR

37,500

 36ماه

ظرفیت  15هزار تن

8,000

 24ماه

طرح تولید استیل کورد
توضیح پروژه افزایش ظرفیت  14.000تنی تایر سواری:

با بهره برداری  از این طرح ظرفیت شرکت به  45هزار تن تایر سواری افزایش خواهد یافت.
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پروژههای شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور
مخارج برآوردی

مدت اجرا

پروژه

مشخصات

بلوک نیروگاه سیرجان -بلوک اول

ظرفیت  500مگاوات

80,000

بلوک نیروگاه سیرجان -بلوک دوم

ظرفیت  500مگاوات

-

نیروگاه جدید مشهد

ظرفیت  32مگاوات

40,000

نیروگاه چادرملو

ظرفیت  500مگاوات به صورت BOT

80,000

احداث فاز اول نیروگاه جاسک

ظرفیت  16مگاوات به صورت BOT

2,400

-

احداث فاز دوم نیروگاه جاسک

ظرفیت  16مگاوات به صورت BOT

در دست مطالعه

 12ماه

احداث نیروگاه بادی میل نادر

ظرفیت  50مگاوات

در دست مطالعه

 12ماه

احداث دو بلوک  نیروگاه خورشیدی چادرملو

ظرفیت هر بلوک  10مگاوات

در دست مطالعه

 12ماه

احداث نیروگاه در جاسک

ظرفیت  500مگاوات

در دست مطالعه

(میلیارد ریال)

 18ماه واحد گازی
و  36ماه سیکل ترکیبی

 18ماه واحد گازی
و  36ماه سیکل ترکیبی
 18ماه واحد گازی
و  36ماه سیکل ترکیبی

 18ماه واحد گازی
و  36ماه سیکل ترکیبی

پروژههای شرکت مخازن گاز طبیعی آسیاناما
پروژه
ایجاد واحد برش ورق در اهواز

ایجاد مرکز تخصصی خدمات خودرویی
ایجاد خط جدید در کنار سایت فعلی آسیاناما
در شهرک صنعتی لیا

مشخصات
میزان برشکاری در فاز اول 20 :هزار تن
در سال و در فاز دوم 110 :هزار تن در سال
در فاز اول دوگانهسوز نمودن خودروهای
فعلی و در فاز دوم اخذ نمایندگی خودرو
 200هزار تن
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(میلیارد ریال)

مدت اجرا

363

 12ماه

200

 8ماه

در دست مطالعه

-
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پروژههای شرکت کمپرسورسازی پادنا
پروژه

مشخصات

مخارج برآوردی

(میلیارد ریال)

مدت اجرا

افزایش ظرفیت تولید تا  240هزار عدد

سال  :۱۴۰۰تولید  ۲۴۰,۰۰۰محصول

900

 12ماه

تولید کمپرسور کولر گازی

-

در دست مطالعه

-

با توجه به ممنوعیت استفاده از گاز

تولید کمپرسور با گاز R600

 R134aتا سال  2028میالدی ،تولید

در دست مطالعه

کمپرسور سازگاز با گاز R600a

-

آغاز گردیده است.

راهاندازی ماشینآالت Rotor Stator

-

در دست مطالعه

-

تولید موتورهای الکتریکی صنعت خودرو

-

در دست مطالعه

-

پروژههای شرکت سیمان هرمزگان
پروژه
احداث فاز دوم آب شیرینکن و ایجاد خط

مشخصات
ظرفیت  3.000متر مکعب در روز

انتقال آب با تأمین آب خام از دریا
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300

(میلیارد ریال)

مدت اجرا
 12ماه
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پروژههای شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه
پروژه

مخارج برآوردی

(میلیارد ریال)

مدت اجرا

ساختمان تجاری مسکونی ابریشم -الهیجان

1,000

 12ماه

ساختمان تجاری مسکونی بر جهای دوقلو -قشم

4,000

 24ماه

ساختمان تجاری خدماتی خیابان امام خمینی -ارومیه

1,030

 24ماه

ساختمان تجاری خدماتی -کرمان

2,400

 24ماه

ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق

5,000

 48ماه

ساختمان تجاری مسکونی  -مالرد

700

-

ساختمان تجاری اقامتی عرفان -مشهد

3,750

-

ساختمان تجاری و پارکینگ طبقاتی بازار خودرو تهران (اتومال)

4,500

 24ماه

ملک گلبرگ

3,000

 30ماه

تهرانپارس (متعلق به زرین پرشیا)

3,000

 12ماه

زمین همت

3,000

-

مشخصات پروژه ساختمان تجاری مسکونی ابریشم -الهیجان
این ساختمان با کاربری تجاری -مسکونی در زمینی به مساحت  3,419مترمربع و زیربنای  25,000متر مربع ،در  13طبقه (یک طبقه زیرزمین و  12طبقه
روی زمین) در حال احداث است .کاربر یهای پروژه شامل 57 ،واحد مسکونی در  8طبقه با زیربنای  8,590متر مربع و همچنین  4,097مترمربع فضای
تجاری شامل  47باب مغازه ،شهربازی کودکان ،فودکورت ،رستوران و  182واحد پارکینگ میباشد.
توضیح پروژه :در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه  %86.18میباشد.
مشخصات پروژه ساختمان تجاری مسکونی بر جهای دوقلو -قشم
پروژه تجاری مسکونی بر جهای دوقلوی قشم با زمین  4,823مترمربع و با زیربنایی در حدود  44,860متر مربع  در  24طبقه ( 3طبقه زیرزمین و 21
طبقه روی زمین) در محله نخل زرین منطقه آزاد قشم واقع شده است.
مشخصات پروژه ساختمان تجاری خدماتی خیابان امام خمینی -ارومیه
زمین مذکور با متراژ  2,500مترمربع واقع در خیابان امام خمینی شهر ارومیه میباشد.
مشخصات پروژه ساختمان تجاری خدماتی -شهر کرمان
پروژه تجاری -خدماتی کرمان با در اختیار داشتن  2زمین (متراژ زمین  3,251متر مربع) و با زیربنایی در حدود  16,484متر مربع در  6طبقه ( 1طبقه
زیرزمین و  5طبقه روی زمین) در بلوار قرنی شهر کرمان واقع شده است.
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مشخصات پروژه ساختمان تجاری فرهنگی پردیس شرق
این ساختمان با کاربری تجاری -فرهنگی در زمینی به مساحت  8,092متر مربع و با زیربنای حدود  94هزارمتر مربع در حال احداث است .ساختمان
مذکور دارای  14طبقه ( 8طبقه زیرزمین  ،یک طبقه همکف و  5طبقه باالی همکف) میباشد.
توضیح  پروژه :با توجه به حضور شریک سازنده در این پروژه ،شرکت سرمایهگذاری ساختمانی سپه در پروژه یاد شده به تأمین مالی نیازی ندارد.
مشخصات پروژه ساختمان تجاری مسکونی  -مالرد
این ساختمان با کاربری تجاری -مسکونی در منطقه مالرد و در زمینی به مساحت  3,966مترمربع ،با زیربنای حدود  20,000مترمربع در مرحله اخذ
مجوز شروع کار از شهرداری میباشد.
مشخصات پروژه ساختمان تجاری اقامتی عرفان -مشهد
این ساختمان با کاربری اداری و تجاری با متراژ زمین  283متر مربع و  با زیربنایی در حدود  2,524متر مربع در  11طبقه ( 3طبقه زیرزمین و  8طبقه
روی زمین) در حال اجرا میباشد.
توضیح  پروژه :مکاتبات در خصوص انتقال قدرالسهم شرکت ساختمانی شهرسازی هشتم متعلق به بانک پاسارگاد به شرکت سرمایهگذاری ساختمانی
سپه انجام شده است.
مشخصات پروژه ساختمان تجاری و پارکینگ طبقاتی بازار خودرو تهران (اتومال)
این ساختمان با کاربری تجاری و پارکینگ در زمینی به مساحت  6,000مترمربع ،با زیربنای  50,750مترمربع ،مشتمل بر   9طبقه (  7طبقه زیرزمین
و  2طبقه روی زمین) در مرحله اجرا میباشد .کاربر یهای پروژه شامل  25واحد تجاری با زیربنای  7,733مترمربع و  1,043واحد پارکینگ با زیربنای
 31033مترمربع است.
توضیح  پروژه :در حال حاضر پیشرفت فیزیکی پروژه  %65.18میباشد.
مشخصات پروژهملک گلبرگ
مساحت زمین  2,995متر مربع بوده و ملک مزبور دارای کاربری تجاری -پارکینگ است.
مشخصات پروژه تهرانپارس (متعلق به زرین پرشیا)
ساختمان نیمهساز این ملک با اسکلت فلزی  16طبقه شامل  4طبقه زیرزمین جهت پارکینگ ،طبقه همکف جهت البی 4 ،واحد تجاری و  11طبقه
مسکونی به مساحت کل زیربنا  46,205متر مربع روی زمینی به مساحت  3,525متر مربع در بزرگراه رسالت ،تقاطع بلوار پروین ،احداث گردیده
است.
مشخصات پروژه زمین همت
مساحت زمین  4,600متر مربع و در تقاطع اتوبانهای شهید همت و اشرفی اصفهانی واقع شده است.
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پروژههای شرکت معدنی و صنعتی گلگهر و زیرمجموعههای آن
پروژه

مشخصات

درصد پیشرفت

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

ظرفیت 2.1 :میلیون تن

%54

6,998

پایانه ریلی و سایت انباشت و برداشت  7میلیون تنی

ظرفیت 7 :میلیون تن

%17

1,546

سرمایهگذاری و توسعه گلگهر :احداث كارخانه فرو سيليسيوم %75

ظرفیت 25 :هزار تن

%50

2,014

گهر فرزانگان خرامه :احداث کارخانه گندلهسازی

ظرفیت 2.5 :میلیون تن

%6

26,740

گلفام معدن پرند کرمان :آنومالی سنگ آهن  6گل گهر

ظرفیت 70 :میلیون تن

%0

50,880

توسعه آهن و فوالد گلگهر :احداث کارخانه تولید آهن اسفنجی

-

-

31,000

توسعه آهن و فوالد :کارخانه فوالد و نورد

ظرفیت 3 :میلیون تن

%22

46,410

کاوند نهان زمین :احداث کارخانه فوالدسازی راور

ظرفیت 100 :هزار تنی

%38

1,611

کاوند نهان  :فوالد اندیمشک

ظرفیت  400هزار تن

%10

22,200

ظرفیت 400 :هزارمترمکعب بر ثانیه

%93

8,203

 170کیلومتر

%15

16,959

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

مخارج برآوردی

شرکت

پروژه

مشخصات

جهان فوالد سیرجان

احداث واحد احیای مستقیم فاز دوم (مگامدول)

ظرفیت 1.8 :میلیون تن

36,000

ظرفیت 1.3 :میلیون تن

66,000

جهان فوالد سیرجان

احداث واحد کالف

ظرفیت 300 :هزار تن

4,800

جهان فوالد سیرجان

طرح تولید فوالد آلیاژی

ظرفیت 250 :هزار تن

21,000

توسعه آهن و فوالد

احیاء مستقیم شماره 3

ظرفیت 1.8 :میلیون تن

36,000

گهر انرژی

احداث نيروگاه سيكل تركيبی دوم

 500مگاوات ساعت

78,000

کاوند نهان زمین

توليد آهن اسفنجي به روش كوره تونلی فاز

ظرفیت 35 :هزار تن

750

کاوند نهان زمین

مدول  200هزار متر مكعبي آب شيرين كن بندرعباس

ظرفیت 200 :هزار متر مکعب در روز

34,500

جهان فوالد سیرجان احداث کارخانه ذوب و ریختهگری مستقیم (فاز دوم)
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پروژههای شرکت معدنی و صنعتی چادرملو
پروژه

مشخصات

مخارج برآوردی

مدت اجرا

(میلیارد ریال)

گندله شماره 2

ظرفیت 5 :میلیون تن

50,000

از زمستان  1399تا بهار 1403

کارخانه تولید فروآلیاژ

ظرفیت 65 :هزار تن

14,490

از تابستان  1400تا تابستان 1402

کارخانه آهن اسفنجی شماره 2

ظرفیت 2/2 :میلیون تن

58,650

از تابستان  1400تا پاییز 1403

بهره برداری از معدن D19

-

19,000

-

-

در دست مطالعه

-

ظرفیت 45 :هزار تن

13,392

-

ایجاد شرکت حمل و نقل ریلی برای تأمین زیرساختهای
حمل مواد اولیه و محصوالت
الکترود گرافیتی ( 36درصد متعلق به چادرملو)

پروژههای شرکتهای زیرمجموعه معدنی و صنعتی چادرملو
پروژه

مشخصات

مخارج برآوردی

(میلیارد ریال)

مدت اجرا

آهن و فوالد سرمد ابرکوه :واحد فوالدسازی

ظرفیت 600 :هزار تن شمش

7,725

-

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

ظرفیت 400 :هزار تن

450

-

آهن و فوالد ارفع :افزایش ظرفیت واحد احیاء

ظرفیت :از  0.8به  1.2میلیون تن

در دست مطالعه

1400-1405

آهن و فوالد ارفع :افزایش ظرفیت واحد فوالدسازی

ظرفیت :از  0.8به  1میلیون تن

در دست مطالعه

1400-1403

پروژههای شرکت سنگآهن گهر زمین
پروژه

مشخصات

مخارج برآوردی

(میلیارد ریال)

مدت اجرا

گندله شماره 2

ظرفیت 5 :میلیون تن

50,000

از زمستان  1399تا بهار 1403

کنسانتره شماره 4

ظرفیت 2 :میلیون تن

30,000

 3سال

کنسانتره شماره 5

ظرفیت 5 :میلیون تن

30,000

 3سال

آهن اسفنجی مگامدول  1و 2

ظرفیت 3.6 :میلیون تن

140,571

-
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پروژههای شرکت بازرگانی و تولیدی مرجان کار
پروژه

مشخصات

خط دوم آجرزنی

ظرفیت :روزانه  45هزار عدد آجر تیغه 10

نوسازی ماشینآالت و خطوط تولید

-

با تکیه بر توان ساخت داخل

پروژههای شرکت یزد سفالین
مشخصات

پروژه
احداث یک واحد تولیدی آجر نسوز برای صنایع سرامیک و
فوالد در مجاورت واحد فعلی

مخارج برآوردی

ظرفیت 24 :هزار تن در سال

نوسازی ماشینآالت و خطوط تولید
با تکیه بر توان ساخت داخل

مدت اجرا

(میلیارد ریال)

3,500

 2سال

-

-

پروژههای شرکت تولیدی ساگاز و قطعات نسوز
پروژه

مشخصات

افزایش تولید ظرفیت اسمی

افزایش ظرفیت از  2به  6هزار تن

در دست مطالعه

-

-

نوسازی  ماشین آالت و خطوط تولید
با تکیه بر توان ساخت داخل

مخارج برآوردی

(میلیارد ریال)

پروژههای شرکت چاپ و نشر سپه
پروژه

مشخصات

مخارج برآوردی

(میلیارد ریال)

مدت اجرا

خرید دستگاه چاپ کارت بانکی مغناطیسی

 40میلیون کارت

372

 3ماه

راهاندازی خط تولید کاغذ A4

ظرفیت تولید ساالنه 2.2:میلیون بسته

100

بهار سال 1400
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