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سرمایه گذاری درامر تولید احتیاج دارد به مشوق، بایستی کسانی که  

این کار، و اوضاع کسب  یق بشوند به  توانند سرمایه گذاری کنند تشو می 

ها تشویق کننده بشود که  و کار در کشور به نحوی باشد که برای این 

بایستی با نگاه بلند    بنابراین به مسائل کشور   .....   کار بشوند،   این   وارد 

ها را با نگاه بلند مدت محاسبه کرد. مدت نگریست و آن   
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 هدممق

  بر   و   صریح  هدفگذاری  و  قوی   شده   ریزی   برنامه  سیاست  یک   قالب   در   بایست   می   اقتصادی  فعالیت  و  حرکت   هرگونه

  از   ریزی برنامه  سپس   و  راهبرد  تعیین   موضوع   .باشد   سازمان   نظر   مورد  فاهدا   به  رسیدن   برای  مشخص  مسیری  اساس

  و   ها چالش   پیچیدگی   ، محیطی  ناخواسته   تغییرات  آن   در   که  دنیایی   ت،سا  ها ییحرفه  دنیای  در   موفق   مدیریت   الزامات 

  از   را  یریتدم  محیطی،   پرنوسان   تغییرات  و   هافرصت  تالطم  این  است،  آن   بارز  مشخصه  گیرتصمیم  ذینفعان    گسستگی 

  است   ه کرد  مبدل   پرخطر   و   متالطم  دریای   در   پیمااقیانوس  یک  رهبری  به  مشخص   ریل   روی  بر  قطار  یک   حرکت   راهبری 

  کافی   بنگاه  اداره  برای  دیگر  ها،هلدینگ  مدیریت  کالسیک  های   کتاب  در   شده  نوشته  و   مرسوم  هایروش  و   ابزارها  و

  ریسک   با  و   درست  تصمیمات  اجرای  برای   آنها  بینی   پیش  برآورد   حدودی   تا  و   اثرگذار  محیطی  عوامل  شناسایی   .باشند نمی

  متعدد   های   مهارت   محتاج   و   ذینفعان   های   خواسته  به   تمد   بلند   زمانی   افق   با   کالن   و   راهبردی   نگاه   نیازمند   ، شده  مدیریت 

 .است  سبز« تدبیر آتیه تامین گذاری سرمایه  گروه »شرکت بنگاه کنونی جایگاه در   فراتر و

  کشاورزی   بانک  خانواده  داخلی   هایمحیط  شناخت  هدف  با   سبز  تدبیر  آتیه  تامین   گذاری  سرمایه  گروه  شرکت  منظور  بدین

  بهینه  هدف  با و  صحیح  و  اثرگذار  هایمؤلفه اساس  بر  گذاری سرمایه  تصمیمات  اتخاذ  و ور کش اقتصادی  خارجی  محیط  و

  چارچوب   در   خود   شده   ترسیم  انداز   چشم   به   ابی دستی  و   کالن  اهداف   تحقق   برای   همچنین   و   تصمیمات  ریسک  کردن 

  ساله   یک  افق  یک   در   گروه  عملیاتی   های  نامه رب  و  راهبردی   سند   تهیه   به  اقدام   ،ابالغی   سازمانی   های   ارزش  و  مأموریت 

  از   نظرخواهی  و   سازمان   از   خارج  و   داخلی   خبره  نیروهای   تمامی   کردن خط  به   با  میان  این   در   و   نموده   سال   5  تا   منعطف   و

  این   تهیه   به  اقدام  منسجم  و   فشرده  کار  یک   در   و  راهبردی  ریزی  برنامه  کارگروه  قالب   در   و   متعهد  و   متخصص  سان شناکار

 گیرد. قرار  آتی  و فعلی  مدیران  راه  توشه که باشد  ، است نموده دسن

 رایج  قاسمعلی

1400 تابستان
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 ها   ارزش و انداز چشم  ،مأموریت ؛راهبردی اهداف  ـ1بخش 
  اجزای   به  توجه   با   را  مأموریت  بیانیه  اولیه   نویس  پیش   ابتدا  ، «کار   و  کسب  ط ی مح  شی پا  و  یاقتصاد   یبررس   ت یریمد »  توسط 

  بیانیه   عنوان  به  که  را  متنی  سپس  .شدند  تدوین  گوناگون  منابع  به  رجوع  با  ها   زشرا  و  انداز  چشم  و  آن  دهنده  تشکیل

  و   گرفت  قرار   بررسی   مورد   تولید  یتخصص   هگروکار   در   بود  شده   آماده   مشاوران   از  تخصصی   های   کارگروه  برای   مأموریت 

   شد. ویرایش  متن اعضا دات پیشنها و  نظرات و نکات به توجه  با

 

 ریزی  برنامه سطوح1  شکل

  که  مأموریت بیانیه اجزای از یک هر  در   استفاده برای  کاندید عبارات سپس و مأموریت نیهبیا محتوایی  اجزای  ابتدا زیر   رد

  ذکر   اند،   آمده  بدست  دبیرکارگروه  کارشناسی   نظر   یا   تخصصی   های  رگروهکا  در  کارشناسان  نظر  راهبردی،  اسناد   منابع  از

 است:  شده

 

 انداز:  چشم ( الف

  و  بازده باالترین  با برتر  ای  درشتهچن پیشرو و  متخصص  گذاری سرمایه  گروه به شدن تبدیل

 ایرانی   یها بانک کارکنان گذاری  سرمایه های گروه بین در  گذاری سرمایه اقتصادی   افزوده  ارزش

  ضروری   شرکت  شخصیتی  یها یویژگ   مستمر  قایارت  و  پایش   و   کلیدی  نکات  رعایت  شده،  ترسیم  انداز  چشم  به  نیل  برای

 .بودن چالشی و نگری  جامع گرایی،  واقع نگری،  آینده گرایی،  ارزش  از عبارتند  شرکت این  های ویژگی  مهمترین است.

 

 : مأموریت بیانیه  محتوایی یاجزا

   تکنولوژی،  ذینفعان، و  مشتریان ه، عمد خدمات یا محصوالت  بازارها،

 کارکنان. و  اجتماعی مسئولیت ممتاز، یاه ویژگی  وری، دآسو   و  رشد به توجه

برنامه ریزیاجراارزیابی

سطح 
راهبردی

سطح عملیات
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   مأموریت  ب(

  کشاورزی،   نفت،   بیمه،  ، مالی  های   حوزه    در  دارد  نظر  در  که  است  ای   مجموعه  سبز،  تدبیر  آتیه  تامین   گذاری   سرمایه  گروه

  روش   از  استفاده  با  و  صندوق  مازاد  منابع  مدیریت  و  هدایت  جذب،   با   معدن  و  خدماتی   ،ساختمانی   ری،گردشگ  بازرگانی،

  ریسک   با   اقتصادی   افزوده  ارزش   باالترین   به   دستیابی   درجهت   گروه   این   نماید.   گذاری   ه سرمای  بهینه  مالی   تامین  های 

  اولویت   .داشت  خواهد  بر  گام  ها  دارایی   یا  حرفه  مدیریت  و  معنوی  و  مادی  منابع  صتخصی  و  تجهیز  طریق  از  متناسب

 باشد.  می  ساختمان  و نفت صنعت بازرگانی،  مالی،  زارهایا ب شامل اقتصادی های  بخش گروه  این گذاری  سرمایه

 

 شرکت گروه تامین اتیه تدبیر سبز  باالدستی ناظر هادهاین 2 شکل

   ماموریت سند  اختارس

  از   صیانت  همانا  که  شرکت،  این  فعالیت  ماهیت  به  توجه  با  سبز   تدبیر  آتیه  ینتام   گروه  شرکت   موریتأم  شناسایی  برای

 :است شده گرفته  بهره  زیر   مطالعات نتایج  از باشد،  می کشاورزی  بانک کارکنان آتیه تامین و  رفاه صندوق   های دارایی

 باالدستی   اسناد طالعه م (1

 تطبیقی  مطالعه  (2

 بازار  مطالعه  (3

 انخبرگ  نظر (4
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 ها  ارزش یانیهب  (ج

 از:  عبارتند  زیرمجموعه ی اه  شرکت و سبز  رتدبی آتیه تامین گذاری سرمایه  گروه محوری های   ارزش

 اجتماعی  مقررات   و محیطی  زیست  مسائل رعایت 

   ایران  اسالمی جمهوری   مقدس  نظام های ارزش  رعایت 

 افزایی  هم  الری،اس شایسته نوآوری، یادگیری،  محوری،  دانایی  

   فرآیندها  تمامی در  اسالم مبین  دین  رفتاری  و  اخالقی اعتقادی،  های ارزش حفظ  

 بهادار  اق ورا بورس سازمان مقررات و قوانین  با متناسب عات ال اط گردش  در فیتشفا 

 . مردمی نهادهای و تعاونی  خصوصی،  بخش  مشارکت افزایش و معنوی و  مادی مالکیت  به حتراما 

 پذیری لیتمسئو  و بودن  عامل   انسانی، کرامت به احترام ط،انضبا  تعهد، داری، امانت انصاف،  صداقت، 

 ها  فعالیت و ها  برنامه  ارزیابی و اجرا  تدوین، فرآیندهای  تمامی در  رانیا اسالمی  هوریمج  قوانین رعایت 
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 ی ی برنامه عملیاتاجزا و نکات اساس 3شکل 

 راهبردی برنامه ارکان

 
  ن توا  می   چگونه  که   کنند  می   تعیین  و   کرده  تر   مشخص  را   بنگاه   مأموریت   ، (Strategic Objectives)  راهبردی  اهداف 

  دستیابی   جهت  در  اهبنگ  که  هستند   مقاصدی  راهبردی،  اهداف  . تساخ  محقق  را   انداز  چشم  و  مأموریت   یعنی  باالتر   صد مقا

  فعالیت   جهت   و   مسیر   شوند،   تعیین   آشکار   و   روشن   ای   ه  شیو   به  که   صورتی   در   راهبردی   اهداف   .کند   می   حرکت  آنها   به

  کاسته،   اطمینان   عدم  میزان  از   تعیین،  را   ها   اولویت   تسهیل،  ار  ها  ارزیابی   ه، دش  افزایی   هم   موجب  کرده،  مشخص   را  ها

 .بود خواهند  مؤثر  منابع تخصیص امر  در باالخره  و داده کاهش  را  تضاد و تعارض 

 

 

 

ارزش های 
محوری

چشم 
انداز

ماموریت

اهداف 

 راهبردی

 بردیراه ارتباط ماموریت، چشم انداز و ارزش های محوری با اهداف4شکل 
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 کالن  راهبردی هدافا =>  ریتمأمو (ب داز ان چشم لف( ا

  در رقابتی و سرآمد  شرکتی

  کارهای و کسب  حوزه

  حوزه رد پیشرو و متعارف

  و نوین رهایاک و کسب

  گروه به  شدن تبدیل 

  و متخصص گذاری سرمایه

  با  برتر ای چندرشته پیشرو

 ارزش و بازده باالترین

  سرمایه اقتصادی افزوده

 های گروه بین در گذاری

  کارکنان گذاری سرمایه

 ایرانی  های بانک

 

  در پایدار ارزش لقخ

  های حوزه و صنایع  زنجیره

 اورزی،شک  نفت، بیمه، ،مالی

  ری،گردشگ نی،بازرگا

  معدن و خدماتی ،ساختمانی

  های فناوری از استفاده با

  منظور به نوین و بهینه

 منافع  و ثروت  حداکثرسازی

 ذینفعان  و سهامداران

 مالی  منظر  از شرکت  راهبردی اهداف

 سهامداران  سود  و ثروت   افزایش 

 سود  کیفیت افزایش 

 مالی  ن توا افزایش 

 ن ذینفعا منظر  از شرکت  راهبردی اهداف

  و سهام  صاحبان  برای  پایدار  ارزش  خلق 

 ذینفعان 

 ذینفعان   و سهامداران رضایت ارتقای  

 شرکتی  برند  توسعه 

 پایدار   توسعه الزامات به  پایبندی 

 فرآیندها منظر  از شرکت  راهبردی اهداف

 کار  و کسب مدل  توسعه 

 مدیریتی  یکپارچه  های   سیستم توسعه 

 کار  و  کسب فرآیندهای بودهب 

 نوآوری  سعهوت 

  و یادگیری منظر  از شرکت  راهبردی فدااه

 رشد 

 شرکت  شمندی وه  سطح ارتقای  

 انسانی  منابع توسعه 

 اطالعاتی  سرمایه آمادگی   سطح  بهبود 

 سبز  تدبیر آتیه تامین گذاری سرمایه گروه شرکت  ماموریت و انداز شمچ با راهبردی اهداف  رابطه1 جدول
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 مأموریت  بیانیه از شده  ءصااح ردیهبرا  اهداف ـ2 بخش
  متمرکز   اهداف   .هستند   نیز   متفاوتی  اهداف  دارای  بنابراین  آیند،   می   وجود  به  متفاوتی   های  مأموریت  تحقق  برای  ها  شرکت

  نتایجی   عنوان   به   و  آیند   می   شمار   به   مأموریت  تحقق   برای   مشخص  ییرهنمودها  قالب  در   شرکت  مأموریت   تحقق   بر

  از   راهبردی   اهداف   تعیین  لذا   .آیند  بدست  راهبرد  اجرای  و  تعیین   از   پس  رود   می   انتظار  که  شوند  می  هفترگ  نظر  در  معین

  مشخص   راهبردهای  اجرای  از   انتظار  مورد  های  نتیجه  بیانگر   زیرا  است،  مدیره  هیات  و  عالی  مدیریت  وظایف  مهمترین 

 .باشند می ارتباط در   راهبردها با  دیگر   طرف از و مأموریت با طرف  یک  از  راهبردی اهداف  بنابراین  .باشند می

  از   منتج   راهبردی   اهداف   جدول   و   انداز  چشم   از  منتج  راهبردی  اهداف  جدول   در   شده  تعیین   اهداف   و  ها   شاخص   کلیه

  ادغام   با  نهایت   در   و  فتر گ  قرار  نهایی  بررسی  مورد   مشاورین   بازبینی   از   پس   راهبردی   سند  تدوین   کارگروه   در  مأموریت 

  هدف   نه   قالب  در   سبز  تدبیر  آتیه   تامین   گروه  شرکت   راهبردی  اهداف   ضرور،  غیر   موارد   حذف   و  مشابه   د ار وم  از   برخی 

 است:  شده داده  نشان زیر   جدول در  که گرفت قرار تصویب مورد و تعیین مشخص

 گیری  اندازه خصشا کالن هدف   شماره

1 

 ممکن اقتصادی واقعی افزوده ارزش باالترین کسب 

  نرخ و تورم نرخ به توجه  با  یها گذاری سرمایه در

 ریسک بدون گذاری سرمایه

 کشور  اقتصاد در سهم 

 ها  دارایی بازده نظر از رتبه 

 درآمد نظر از رتبه 

2 

  گذاریسرمایه  در ممکن ریسک کمترین به  دستیابی 

   سرمایه   سبد سازی متنوع و سازی  بهینه طریق از ها

  زیر رشد  نرخ یعنی ریسک دونب 

 از ترالبا سبد ایبت  و آلفا) تورم نرخ

 باشد(  تورم رخن

 AUM مدیریت تحت  های دارایی افزایش  3

 دارایی هر سودآوری یزانم  

  تاسیس یا و ادغام یا حاللان تعداد 

 ها  دارایی و ها شرکت

4 

  ترین مهم  ثبت طریق از گذاری سرمایه   گروه توسعه 

  های گروه با راهبردی مشارکت و جدید مالی نهادهای

 بزرگ و برعتم  گذاری سرمایه

 نامه مشارکت عدادت 

 گذاری ایه سرم   صندوق تعداد 

 خصوصی 

 بورس سازمان از مجوز تعداد 

  نفوذ دارای پولی یا و مالی نهاد تعداد 

 مالحظه قابل

5 

  انسانی نیروی توانمندسازی و ارتقا نگهداشت، جذب، 

  متخصص

 متخصص و مرتبط کارشناس عدادت 

 کل به متخصص هایرونی نسبت 

 ان زم اس نیروهای
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 گیری  اندازه خصشا کالن هدف   شماره

6 

  متناسب  هلدینگ  کارکنان معیشت و رفاه سطح قاارت 

 بازارسرمایه  در معتبر  مالی نهادهای با

  با  نقد غیر  و قدن پرداختی ناسب ت 

 رده  هم های شرکت

7 

  در نیازسنجی پژوهی، دهآین  های فعالیت  از حمایت  

 گذاری سرمایه حوزه

 بیرونی  مشاورین عدادت 

 گزارش بر مبتنی اقدامات تعداد 

 یژوهپ  آینده سیا نرشکا

 سودآوری یزانم   دارانام سه  سرمایه  و دارایی تقویت و محافظت  8

9 

  های حوزه سمت  به حرکت و روز فنی دانش  به توجه 

 بنیان  دانش و باال افزوده ارزش با گذاری سرمایه

 سرمایه  تخصیص مبلغ  و عدادت 

 منطقه از خارج و پذیرخطر گذاری

 من ا

 ز سب  تدبیر یهآت تامین  گذاری سرمایه گروه های شاخص  و کالن و راهبردی اهداف  2 جدول
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 سبز  تدبیر آتیه تامین گذاری سرمایه  گروه راهبردی اهداف 5 شکل

اهداف 
راهبردی

توسعه سرمایه 
گذاری از طریق 
مدیریت بهینه 
منابع و مصارف

افزایش درآمد و 
سودآوری

ارتقاء معیشت 
پرسنل

افزایش بازده 
دارایی ها و 

افزایش هم افزایی
ظرفیت های درون 

گروهی

توانمندسازی 
نیروی انسانی

تکمیل زنجیره 
ارزش سرمایه 

گذاری

توجه به دانش روز
و دانش بنیان ها

محافظت و تقویت
دارایی های 
سهامداران

افزایش دارایی 
های تحت مدیریت 

AUM
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 ضعف   و قوت نقاط شناسایی و ی داخل محیط تحلیل   ـ1ـ3بخش 
  بسیار  یا و  عالی بسیار ای شیوه به را  آنها که دارند  قرار بنگاه لترکن بلقا های فعالیت زمره در  داخلی   ضعف و قوت نقاط

  فناوری   عملیات،  و  فنی  مالی،   امور  ،گذاریامور سرمایه    مدیریتی،   های  فعالیت  سایه  در  عوامل   این  میدهد.  انجام  ضعیف

  راهبردی   مدیریت   ضروری   و   اصلی   ی فعالیتها  از   یکی   آیند.   می   جود و  به   نظارت   و   کنترل   و   انسانی   نیروی   حقوقی،   اطالعات، 

   نماید.  و پایش  شناسایی  را  سازمان واحدهای ضعف  و  قوت نقاط که است این

  گردد.   برطرف  داخلی   های  ضعف  و  شود   تقویت  داخلی   قوت   نقاط   که  رآورند د  اجرا   به  را  راهبردهایی   کوشند می  سازمانها

  درون   به  دقیقا  ارزش   زنجیره  باشد.  می   زمان ا س  یخل دا  محیط   تحلیل  در   ؤثرم  ابزارهای   از  یکی   «پورتر   ارزش   زنجیره»

  تمام   با  تیک سیستما  برخورد   امکان   آن  وسیله  به  که  است  ابزاری  ارزش،  زنجیره  کند.  می  نگاه  کار   و  کسب  مرزهای 

  های مزیت   با   ارتباط   در  را   حوزه   هر   توان   می  هاحوزه   این  حلیل ت  و  تجزیه   با  و   شده   فراهم  سازمان  یک  کاری  هایحوزه 

  منجر   ارزش،   زنجیره  مفهوم  کارگیری  به  گرفت  نتیجه   توانمی   بنابراین   د.کر  ارزیابی   سازمان   کل  در  عملکردی   و   تیرقاب

  نماید   می   کمک   امر  این   گردد.  می  سازمان   منابع  آن   تبع  به  و   مختلف   وظایف  و  هافعالیت   به  یکپارچه  نگاه  گیری   شکل   به

  فعالیت   پنج  که  دهد  می  توضیح   پورتر   گیرند.  قرار  زیابیرا   و  هتوج  مورد  سازمان  های  مزیت  جهت  در  سازمان  منابع  که

 : است تصور قابل (سرمایه خدمات  شرکتهلدینگ و تعدیل شده برای ) فرآیند هر  در   کلیدی

  اند عبارتدارایی  هلدینگ های  ایه و  مدیریت سرمنهادهای خدماتی    داخلی  محیط  اجزایکه واضح و مبرهن است،  همانطور  

 از: 

 و مدیران دارای مدارک حرفه یی و تخصصی   ، کارشناسان، تحلیلگران: مشاورانییحرفه  انسانی نیروی (1

فعالیت    فعالیت  و  اهرمی  سودآوری،  نقدینگی،  های  شاخصمدیریت  :  و حسابداری  مالی (2 بر  های  عالوه 

 حسابداری روزمره می باشد. 

 دهد.  توسعه   و دایجا  را مدیریت،  تصمیمات  کیفیت بهبود و  کپارچهی های  انهسام : اطالعات فناوری (3

که هر کدام مثل یک خط  : خلق و توسعه سبد دارایی ها و ابزارها و نهادهای مالی متعدد  یعملیات   و  فنی (4

 یدی محسوب می شوند. تول

  نیروی   تأمین  انگیزه،   ایجاد  سازماندهی،  ریزی،  برنامه جر به  که من  حاکمیت و نظارت شرکتی:  مدیریت  ساختار (5

 د. گرد   کنترل اعمال و انسانی

راهبری سرمایه 
های ورودی

فعالیت های
عملیاتی

راهبری 
سرمایه های 

خروجی

بازاریابی و 
ه فروش سرمای
به شرکت ها

خدمات 
هلدینگداری

 (سرمایه  خدمات شرکت  و هلدینگ برای شده  تعدیل) پورتر ارزش  رهیزنج 6 شکل
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  ، بازگشت سرمایه گذاری ها   کنترل  مالی،   کنترل  کیفیت،  کنترل شامل  :  و خارجی  یداخل   نظارت  و  لترکن (6

 افراد  ترغیب  و  پاداش دادن   ها، انحراف  تحلیل  و  تجزیه ، ی تامین مالیها  هزینه کنترل

ای  ( با قوانین و مقررات باالدستی بخصوص نهاده Compliance: تطبیق )و مقرراتی  ، قراردادهاحقوقی (7

 مالی ارتی نظ

  ایجاد   بینی،  پیش  شناسایی،   برای   فرآیندی  :هلدینگ داریمالی و    تاخدم  فروش   و  مدیریت سرمایه (8

 د. دارن  خدمات  و  تامین مالی برای شرکت های تحت مدیریت که هایی  ه خواست و  نیازها تأمین  و

 

 سبز  تدبیر آتیه  تامین گذاری سرمایه  گروه شرکت  یمان ساز هایوضعف  هاوت ق

  این   متعدد   جلسات  طی   در  و  شد   شناسایی  داخلی  بخش  در   تأثیرگذار   متغیرهای   ابتدا  شرکت،  داخلی  محیط  با  تباط را  در

  ضعف   و   قوتها  و   گرفت  قرار   ارزیابی   مورد   ای   پرسشنامه   قالب  در   متغیرها   این  نهایت   در   گرفت.   قرار   بررسی   مورد   متغیرها 

 ت: اس شده  ارائه زیر جداول  در   که شد معرفی سازمانی  های

 قوت  کد

S1  پیشتاز   بازارهای در  حضور 

S2  رقابتی   مزیت دارای   بازارهای در  حضور 

S3  مالی  خدمات  حوزه در  فعالی  حضور 

S4 گروهی   درون  های ظرفیت از  استفاده قابلیت 

S5 امداران سه حمایت و  شرکت مالی توان 

S6  آفرین   ارزش و بهینه گذاری  مایه رس پرتفوی 

S7 توانمند  و  صص متخ  ،متعهد  انسانی  نیروی 

S8  کارها  و جلسات  برگزاری در مدیره  هیئت اعضای  پشتکار 

S9  سازمان  کوچکی  و چابکی 

S10 مدیره  هیئت  اعضای  توسط توسعه  و  تحقیق اهمیت درک 

 تیه تدبیر سبز آ تامین گروه سرمایه گذارینقاط قوت   3 جدول
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 است:  ر زی حرش به  هلدینگ   سازمانی های ضعف  اما

 ضعف  کد

W1 اطالعات  جامع  سیستم نبودن روز به 

W2  متخصص  نیروی کم تعداد 

W3 تابعه هایشرکت از برخی  مدیریتی ساختارهای  در  ضعف   

W4 گروهی   درون هایظرفیت از  بهینه استفاده  عدم 

W5 صنعت  نیازسنجی با  متناسب داخلی  های   ظرفیت جامع رصد  عدم 

W6 انتظارات  و  اهداف اب متناسب اداری هیزات تج و زیکی یف مکان  نبود   

W7 تبلیغاتی  و ایرسانه   های فعالیت نداشتن 

W8 صنعت  نیازسنجی با  متناسب داخلی  های   ظرفیت جامع رصد  عدم 

 سبز   ریتدب هیتن آیتام یگذار هیسرما گروه نقاط ضعف 4 جدول
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 ها فرصت و تهدیدها  یسایانش  و خارجی محیط تحلیل   ـ2ـ3بخش 
  گرفتن   رنظ  در  دارند.  بنگاه  بر  بازدارنده  و  مخرب  اثری  یا  و  سازنده  و  مثبت  تأثیری  بیرونی،  تأثیرگذار  عوامل  از  کدام  هر

  و   علمی   صحیح،  هایی   شیوه  با   را  خود   بیرونی   حیط م  ضرورت  آنها،  ارشد   مدیران  و  ها   شرکت  که  است   کافی  نکته  همین 

  آنها   با   بنگاه   بیرون،  در   که  را   تهدیدهایی   و  ها   فرصت  نهایت،  در   و  نمایند   ارزیابی   خارجی   مؤثر   لام عو  و   بررسی  کاربردی 

  توان   می   که   است  بنگاه  داخلی   محیط   مناسب  تحلیل   کنار  در  و   صورت  این  در  تنها   نمایند.   مشخص  را  شود  می   مواجه

  جهت   در  ، بنگاه  حیات  ادامه  و  بقا   از   ینانمطا  کسب  از   پس  تا  گرفت  کار   به  را   کارا  و  اثربخش  ی رویکردهای  و  راهبردها 

   نمود.  اقدام کار و کسب توسعه و گسترش 

  بنگاه   اگر   داشت.   رقابت  وضعیت   به  دقیقی   نگاه   باید  بنگاه  کی  سود   میزان   کردن  مشخص  برای   است  معتقد  پورتر   مایکل 

  آن   در  رقابت  وضعیت  به  نسبت  یداب  نماید،  طراحی  فعالیت  یا   ورود  برای  ایبرنامه   و  راهبرد  صنعت  یک  در  ددار   نظر  در

  و   شناسایی   د ورو  برای  را   موقعیت  ترین مناسب   توان  می رقابت  بررسی  از  استفاده  با  باشد.   داشته اشراف  درستی  به  صنعت

 است:  شده تشکیل  بخش 5  از پورتر  یلتحل مود. ن انتخاب  ورود  عدم  یا  ورود  برای  را  صنعت بهترین  همچنین

 

 مدل رقابتی نیروهای خارجی پورتر 7 شکل
 کرد:  تقسیم )خرد( تخصصی محیط و )کالن( عمومی محیط قسمت دو به توان می را هلدینگ  خارجی محیط 

-نمی   اثر  هلدینگ  مدت  کوتاه  فعالیتهای  بر  مستقیم  طور  به  که  است  کالنی  نیروهای  شامل  عمومی:  محیط (1

  های ریسک   بروز  باعث  اغلب  نیروها  این  د.دارن  غیرمستقیمی   ت ارثا   بلندمدت  های  تصمیم  بر   اغلب  بلکه   ذارندگ

 شوند. می  هلدینگ بر  سیستماتیک

  گذارند   می   تأثیر   شرکت  بر   مستقیم   طور  به   که  است  هایی  گروه   یا   عناصر   از   دسته  آن   شامل   تخصصی:   حیطم (2

)شرکت های    مشتریان  ،ابقر  شرکا،   دولت،  از  عبارتند  )ذینفعان(  گروهها   این  پذیرند.  می  تأثیر  آن  از  نیز   خود  و

 کشاورزی.   بانک  و   کارکنان بانک کشاورزی  آتیه  تامینفاه و  ر  صندوق   : مانند  باالدست  سازمانهای   و  ذیل هلدینگ( 

رقابت بین 
رقبای 

یجایگزین فعل

تهدید ورود 
رقبای جدید 

تهدید تعریف و
ورود خدمت 

جایگزین

قدرت چانه زنی
ان تامین کنندگ
سرمایه

قدرت چانه زنی
ان مصرف کنندگ

سرمایه
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 (ی تخصص و  یعموم طیمح لشام) هلدینگ یخارج طیمح یاجزا 8 شکل

  محیط   رصد  رو  این  از  کند.  می  فعالیت  آن  در  هلدینگ  که  دانست  ایگستره  همان  توان  می  را  هلدینگ  تخصصی  محیط 

  تأثیر   شرکت  ستشک  یا   موفقیت  در   که   ردی راهب  عوامل   از  دسته  آن  بتوان   ا ت   دارد  ضرورت  تخصصی   محیط   نیز   و   عمومی 

  تخصصی   یا  خرد  و  عمومی  یا  کالن  محیط  به  را  هلدینگ   محیط  اگر  نمود.  شناسایی  و  کشف   را  دارند  سزایی  به  نقش  و

  هلدینگ   ی رج خا  محیط   اجزای  باشد.   داشته  آن   خرد   محیط   و   هلدینگ   بر   عمیقی   تأثیر   میتواند  کالن   محیط   کنیم،   تقسیم

 کرد.  مشاهده انمیتو زیر شکل  در را  (یتخصص  و  عمومی محیط )شامل

 

 

 

 

 

 

یه صندوق رفاه و تامین آت
یکارکنان بانک کشاورز

بانک کشاورزی
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بازار سرمایه
وزارت امور اقتصاد و 

دارایی

گروه سرمایه گذاری 
سبزتامین آتیه تدبیر

 سیاسی    فرهنگی    اجتماعی    اقتصادی

 زیرساخت   قانونی    فناوری   اقلیمی

کنان کار

انک ب

 کشاورزی

تحریم 

 های ملی

اپیدمی 

 کرونا

 

وزارت 

خانه های  

جهاد  

، یکشاورز

 نفت، 

راه و 

شهرسازی

 ، صمت،  
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 امین آتیه تدبیر سبز شرکت گروه سرمایه گذاری ت  خارجی محیط تهدیدهای و هافرصت 

  آینده   در  ا متغیره  این  روند  مبین   که  هایی  گزارش   تا  شد  تالش   و  شناسایی  محیطی  تأثیرگذار  متغیرهای  ابتدا  بخش  این  در

  مورد   متغیرها   این   شد   تالش  گیرد.  قرار ان  مشاور  و  راهبردی   سند   تدوین   کارگروه  اعضای   اختیار  در  و   شود  آماده  است،

  تهدیدهای   و   فرصتها   ادامه  در   شود.  شناسایی   تهدیدها   و   ها  فرصت   ترین جدی  و  ترین مهم  آنها   میان   در   و  گرفته   قرار   ارزیابی 

  ش یو پا   یاقتصاد  ی بررس  تیری مدو مشاوران در »  راهبردی  سند  تدوین  کارگروه  سطوت  جلسه  چندین   در   شده   شناسایی 

  مفروضات   عنوان   به  باید   که  تهدیدهایی   و   فرصتها  فهرست  نهایت  در  و  رفتگ   قرار   بررسی  مورد  « کسب و کار  طیمح

 است.  شده ارائه  زیر   جداول در که گردید  تعیین شود، گرفته  نظر  در راهبرد  تدوین 

 فرصت  کد

O1 در بازار سرمایه  یار گذ  سرمایه از حاکمیت تشویق  و حمایت تصرف 

O2 کاال  واردات برای محدودیت اعمال  و داخل   ساخت و ید تول از حمایت 

O3 بنیان  دانش   های شرکت از  استفاده برای  مطلوب  های ظرفیت وجود 

O4 یافته توسعه کمتر و  مرزی مناطق به ویژه توجه 

O5 بازار  این  توسعه و  ایهمرس بازار  از  حاکمیت حمایت 

O6 بازنشستگی و رفاه  هایصندوق  زا  حمایت   

O7 بنیان  دانش  های  شرکت از حمایت  نقانو 

O8 کشور  در توانمند  انسانی منابع 

O9 مربوطه  گذاری  سرمایه هایفرصت  و  غنی گاز   و نفت منابع 

O10 نوین  های فناوری سازی بومی و داخل  ساخت برای  ملی عزم 

O11 ها  حوزه صینخصمت و  حقوقدانان توسط  آنها   بروزرسانی و  اصالح بازبینی، و قوانین  بندی جمع انامک 

O12  سبز  تدبیر آتیه تامین گذاری  سرمایه  گروه   به کشاورزی بانک خاص  توجه و اعتماد 

 تدبیر سبز ین آتیه تام ه گذاریگروه سرمایفرصت های محیطی  5جدول 
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 تهدید کد

T1 اقتصادی  ثبات  عدم 

T2 اقتصاد  مبهم  انداز چشم 

T3 ارز  نرخ نوسانات 

T4  ها تحریم 

T5 سرمایه  بازار  کارایی  عدم 

T6 صنعتی های حوزه  برخی  در   دستوری  گذاری قیمت   

T7 مرتبط هایزمینه   در  گذاری  سرمایه  برای خصوصی  بخش مالی توان در اساسی  ضعف   و تمایل عدم    

T8 مختلف  صنایع از حمایت  در دولت بودجه  مستمر  کاهش   

T9 تحریم  از ناشی  منفی  روانی  جو 

T10 
   ایاجر بر عالیه نظارت و ارآمد ک گذاری  سیاست برای  حاکمیتی  بخش در  کارآمد انسانی نیروی فقدان 

 صنعت  از  پشتیبانی های  برنامه  و ها  سیاست

T11  صنعت بخش در کشور  مدت  د بلن و کالن  ی اه  برنامه و ها  سیاست در   پایداری و ثبات  فقدان 

T12 
  سخت همچنین  و متناقض بعضا و متعدد   قوانین وجود دلیل  به مدیران  پذیری ریسک  میزان  شدید کاهش
 ی نظارت نهادهای  برخی  لدلی   بی گیری 

 زسب  ریتدب هیآت نیتام گن یهلد یطیمح یها تهدید 6جدول 
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 شاخص  و عملیاتی برنامه  ،تژیاسترا  تدوین  ـ4خش ب
  به   هایی   کاربرگ   ، سبز  تدبیر  آتیه   تامین   گذاری سرمایه   گروه  داخل   و   خارج  محیط   در  SWOT  اصلی   عوامل  احصاء   عالوه بر 

  به   مشاورین  .شد   تهیه  ازشاند  چشم  و  مأموریت  به  دن رسی  راستای  در  گذاریسرمایه   حوزه  در  گروه  مسائل   احصاء   منظور

  محتوای   به  توجه  با  کردند.  اقدام  مسائل  حل  برای  پیشنهادی  های  حل   راه ارائه  همچنین  و خودشان   ه دیدگا از  مسائل   شرح

 است:  ذیل  شرح به که آمده ضعف  و  قوت فرصت، تهدید،  اساس  بر  استراتژی تدوین های  فرم  قبل مراحل در آمده  بدست

 کد (O) فرصت کد (T) تهدید

 T1 اقتصادی  ثبات  عدم
  از کمیتاح تشویق  و حمایت فرصت
 گذاری   سرمایه

o1 

 T2 د ا تصاق مبهم  انداز چشم
  اعمال  و داخل   ساخت و تولید  از حمایت

 کاال  واردات  برای محدودیت 
o2 

 T3 خطر پذیر صندوق های  کمبود و  ارز نرخ نوسانات
  استفاده برای  مطلوب  های ظرفیت وجود

 بنیان  دانش   های شرکت از
o3 

 o4 یافته توسعه کمتر و یمرز مناطق به ویژه توجه T4 ها تحریم 

 T5 سرمایه  بازار  کارایی  عدم
  توسعه و  سرمایه ر زابا از  حاکمیت حمایت

 بازار  این
o5 

 o6   بازنشستگی و رفاه  هایصندوق  از حمایت T6   صنعتی های حوزه  برخی  در   دستوری  گذاری قیمت

  بخش مالی توان در اساسی  ضعف   و تمایل عدم
    مرتبط  هایینه مز در  گذاری  سرمایه برای خصوصی 

T7 نیان ب دانش  های  شرکت از حمایت  قانون o7 

 o8 کشور  در توانمند  انسانی منابع T8   مختلف  صنایع از حمایت  در دولت جه بود مستمر  کاهش

 T9 تحریم  از ناشی  منفی  روانی  جو
  هایفرصت  و  غنی گاز   و نفت منابع

 مربوطه  گذاری  سرمایه
o9 

  برای  حاکمیتی  بخش در  کارآمد انسانی نیروی فقدان 
  سیاست اجرای  بر  عالیه  نظارت  و  کارآمد گذاری سیاست

 صنعت از  پشتیبانی  های  مهنابر و  ها
T10 

  بومی و داخل  ساخت برای  ملی عزم
 نوین  های فناوری سازی

o10 

  های   برنامه و ها  سیاست در   پایداری و ثبات  فقدان 
 صنعت  بخش در  کشور مدت بلند  و  کالن

T11 

  بازبینی، و قوانین  بندی جمع امکان
  قدانانحقو  توسط  آنها  بروزرسانی و اصالح

 ا ه  هحوز متخصصین  و
o11 

  دلیل  به مدیران  پذیری ریسک  میزان  شدید کاهش
  سخت  همچنین  و متناقض بعضا  و متعدد  قوانین جودو

 نظارتی  نهادهای  برخی  دلیل  بی گیری 
T12 

  به کشاورزی بانک خاص  توجه و اعتماد 
 سبز  تدبیر آتیه  تامین گذاری  سرمایه گروه

o12 

 تیه تدبیر سبزآی تامین ارگروه سرمایه گذ فرصت ها و تهدید های7 جدول
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 است:  شده پرداخته  مجموعه خلی اد ط محی از برخاسته  ضعف و قوت  نقاط  به زیر   جدول در

 کد (S) ها قوت  کد (W) ها ضعف

 S1 پیشتاز   بازارهای در  حضور  W1 اطالعات  جامع  سیستم نبودن روز به

 S2 رقابتی   مزیت دارای   بازارهای در  حضور  W2 متخصص  نیروی کم تعداد 

  های شرکت  از   برخی  مدیریتی  ساختارهای  در  ضعف
   تابعه

W3  لی ام خدمات  حوزه در فعال  حضور S3 

 S4 گروهی   درون  های ظرفیت از  استفاده قابلیت W4 گروهی   درون هایظرفیت از  بهینه استفاده  عدم

  با  متناسب داخلی  های   ظرفیت جامع رصد  عدم
 صنعت  نیازسنجی 

W5 ران مداسها  حمایت و  شرکت مالی توان S5 

  با متناسب اداری تجهیزات  و فیزیکی  مکان  نبود
   انتظارات و ف اهدا

W6 آفرین   ارزش و بهینه گذاری  سرمایه  فوی پرت S6 

 S7 توانمند  و  متخصص  متعهد، انسانی  نیروی W7 تبلیغاتی  و ایرسانه   های فعالیت نداشتن

  با  متناسب داخلی  های   ظرفیت جامع رصد  عدم
 صنعت  نیازسنجی 

W8 
  برگزاری   در   مدیره   هیئت  اعضای   تکار شپ

 کارها  و جلسات 
S8 

 S9 سازمان  کوچکی  و ی چابک  

  
  اعضای  توسط توسعه  و  تحقیق اهمیت درک
 مدیره  هیئت

S10 

 سبز  ریتدب هیآت نیتام یگذار هیگروه سرما قوت و ضعفتقاطع نقاط  8جدول 
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 راهبردها ـ5بخش 
  نهایت   در  و   آمده  عمل   به  خارجی   و   داخلی   محیط   خصوص  در   کاملی  های   بررسی  تا   شد   تالش   قبلی   های  بخش   در 

  بدست   تعا الطا  از  استفاده  با  توانمی   اکنون  شود.  شناسایی   هاضعف   و  هاقوت   تهدیدها،   ها،  فرصت  ترین  یجد   و  مهمترین 

  رود می  شمار   به  ریزی   برنامه  برای  مراحل  مهمترین  از  شرکت  راهبردهای  تدوین   نمود.  مشخص  را  شرکت  راهبردهای  آمده

  مشارکت   سطح   بیشترین   از  تا   نمود  تالش   باید  بلکه   کرد،   استفاده  کارشناسی  های   بررسی   از   باید   تنها   نه   قطع  طور   به  که

 گرفت. بهره ناسانکارش و مدیران

 

 SWOT ریسمات

  مقایسه   را  خارجی  و  داخلی  واملع   به  مربوط  اطالعات  آن،  کمک  به  مدیران  که  است  مهمی  ابزارهای  از  یکی  ماتریس  این

   نمایند: ارائه  راهبرد  نوع چهار  آن،  از استفاده  با توانند می و کنند  می

   ، SO راهبردهای  

   ،WO راهبردهای  

   و ST راهبردهای  

   .WT راهبردهای  

  و   ضعف  نقاط  فرصتها،  تهدیدها،  ماتریس  تهیه  های  بخش  ترین  مشکل  از  خارجی  و  داخلی  لیصا  عوامل   کردن   قایسهم

  و   شوند  می  مقایسه  هم  با   عامل  دو  مرحله،  هر  در  ماتریس  این  در  دارد.  نیاز  مناسبی  های  قضاوت  به  و  است  قوت  نقاط

  همه   بنابراین،  .باشد  می  اجرا بل قا راهبردهای تعیین فهد  بلکه نمود، مشخص را  راهبردها بهترین  که نیست این  هدف 

 شد.  نخواهد اجرا و انتخاب  گردند،   می ارائه ها ضعف و قوتها  فرصتها، تهدیدها، ماتریس در که راهبردهایی 

 W- ضعف نقاط S-هاقوت  

 O-هافرصت 

 SO هایراهبرد

   ها قوت  از  جستن بهره با
 برآیید.   هافرصت  از  برداریبهره  درصدد 

 WO راهبردهای
   هافرصت  از  جستن بهره با

 ببرید.  بین  از را  ضعف  نقاط 

 T-تهدیدات

 ST راهبردهای
   تهدیدات  از احتراز  برای

 کنید.  استفاده قوت نقاط از

 WT راهبردهای
   که کنید  انتخاب  راهی 

 کند.  برطرف  را  یدتهد و ضعف  توامان 

 ماتریس سوات )قوت ها، ضعف ها، تهدیدها و فرصت ها( 9جدول 
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 SO راهبردهای( 1ـ5

  ناحیه   ین ا  در   که  آنجا  از  آید.  می  بدست  سازمان   های   قوت   و  محیطی  های   فرصت   قراردادن  هم  کنار  از   راهبردها   این

  ای  توسعه بیشتر راهبردها این جنس لذا است، محیطی  های فرصت از ریبردا بهره برای الزم های  قوت دارای شرکت

  جغرافیایی   مناطق  در  شرکت  های  فعالیت  توسعه  ،مالی  خدمات  در  بخشی  تنوع  و  افزایش  چون  راهبردهایی  است.  تهاجمی  و

یی(  مختلف منطقه  گذاری خصوصیی  ایجاد صندوق های سرمایه  با  ا)  جدید   سازمانی   واحدهای  ایجاد  ،)مثال  خذ  مثل 

  این   ازری و ...(  )مثل شرکت سبدگردان، شرکت سرمایه گذا  تابعه   ی شرکتها  ایجاد   و جوزهای جدید از سازمان بورس(  م

 باشد.  می  ها هبرد ار دست

S1,2,6-O1 کشور  از خارج  و داخل   مزیت دارای  و  دار اولویت های بخش  در مشترک  گذاری  سرمایه توسعه 

S2,4-O1,2 گروه  هایشرکت توسط  صادرات توسعه 

S1,2-O3 گروه   فعالیت هایزمینه با  متناسب ها   آپ استارت  و بنیان دانش  هایشرکت  از حمایت 

S1,2-O3,7 پیشتاز  صنایع  و  بازارها در  گذاری  هیسرما  توسعه 

S1,3-O1 مالی  خدمات  و گذاری سرمایه های فعالیت توسعه 

S6,8-O5 خصوصی، عمومی هاگذاری   سرمایه در تنوع  افزایش( ) 

S2,10-O2,10 داخل  تولید  از حمایت هایطرح  به دادن  اولویت 

 گروه سرمایه گذاری تامین آتیه تدبیر سبز ی راهبردهای تهاجم 10جدول 

 WO راهبردهای( 2ـ5

  داخلی   ضعف   نقاط  بکوشد  خارج  محیط  در  موجود  های  فرصت  از  داری  بهره  با   سازمان  که  است  این  راهبردها  این  از  هدف 

  داخلی   ضعف   داشتن   سبب  به   سازمان  ولی   دارد،   وجود   مناسبی   بسیار   های  فرصت   سازمان   از   خارج  در   گاهی   بخشد.   بهبود   را

  ی ا   توسعه  راهبردهای  ویس  به  راحتی  به  توان  نمی  مواقع  از   بسیاری  در  نماید.  برداری   بهره  های  فرصت  این  از  تواند  نمی

 نمود.  طرف  بر  را  نسازما  های ضعف  مناسب هایحل  راه اجرای با  ابتدا در   اینکه مگر رفت،

W1,3-O10 گروه در   مدیریت اطالعات  جامع سیستم سازی  پیاده و  طراحی 

W1,,8-O1  داخلی   هایضعف  و ها آسیب  دقیق شناسایی 

W3O1,…,14  ستاد   رشناسیا ک نیروی سازی  توانمند 

W4O1,…,14 تابعه  هایشرکت از برخی  ساختار اصالح 

 سبز  ریتدب  هیآت نیتام یگذار هیگروه سرماحافظه کارانه راهبردهای م 11جدول 
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 ST راهبردهای( 3ـ5

  خارج   محیط  در   موجود  تهدیدات  از  ناشی  اثرات  خود   قوت  نقاط   از   استفاده   با   کوشند   می  راهبردها،   این   اجرای   در   شرکتها

  به   بیشتر  میدهد  قرار   هدف  را  محیطی  های   الشچ  که  آنجا  از  ST  ای راهبرده  . ببرند  بین  از  را  آنها  یا  دهند  کاهش  را

 یابد.   افزایش شرکت رقابتی  توان  تا رود می  انتظار آنها  اجرای با ترتیب ینبد هستند.  معروف رقابتی راهبردهای 

S3,6,7 T8 سیستماتیک  ریسک  حداکثری  کاهش و پورتفوی  سازی  متنوع 

S3,5,8 T1 
ایه گذاری  نل بانک با تاسیس صندوق های سرمرکت با بخش خصوصی و پرسمشا

 REITsخصوصی و صندوق های 

S1,2,5,8T2  ارزی  نیازهای به  وابستگی کاهش و  داخل تولید  تقویت 

S1,7T4 رمجموعه یز  هایرکتش  طریق از  تصادرا  توسعه 

S3,5,7 T9  گذاری   سرمایه و  مالی تامین  جهت  سرمایه بازار  هایپتانسیل   از استفاده 

S1T6 گذاری  سرمایه  حوزه در فعال  مالی نهادهای سایر  با داخلی  های نامه تفاهم  یجاد ا 

S2,6T9  سرمایه  بازار خبره های گروه با  مشارکت ایجاد   

S3,6,7 T8  گذاریها   یهسرما ریسک پوشش  جهت لی ما  مهندسی ابزارهای  انواع از استفاده 

S1,…,8T7 بنیان  دانش  های   شرکت از حمایت 

 سبز   ریتدب  هیآت نیتام یگذار هیاگروه سرم رقابتی راهبردهای12جدول 

 WT راهبردهای( 4ـ5

 است،   آن  های  مأموریت  از  بخشی  سپاری  برون  یا  و  شرکت  فعالیتهای  کاهش  مبین   که  راهبردهایی   باید   ناحیه   این   در 

  کردن   کم  هدف   با   و   گیرند  می   خود   به  تدافعی   لت حا  آورند،   می   در  اجرا   به   را  راهبردها  این  که  هایی   سازمان   شود.   مشخص

  نقاط   دارای  که  سازمانی  کنند.   می   نتخابا  را  حالت  این  خارجی   محیط  از  ناشی  تهدیدات  از  رهیزپ   و  داخلی  ضعف  قاطن

  خواهد   قرار   آمیز   مخاطره  موضعی   در   شود،   می  روبرو   خارج  محیط   در  زیادی   بسیار  تهدیدهای   با   و   باشد   می   داخلی   ضعف

  واگذاری(،   یا   کاهش   )راهبردهای   بکاهد   خود  هایفعالیت   از  خود،   بقای   حفظ   برای   کوشد   می   سازمانی   چنین   واقع   ر د  گرفت. 

 گردد.  منحل  سرانجام یا   کند ورشکستگی  اعالم شود، ادغام  دیگر  یشرکتها در

W3,4T1,…,10 باشند. نمی  گروه  گذاری   سرمایه اولویت در  که  هاییشرکت سهام عرضه  یا  و  ادغام 

W1,2,4T1,…,10 تابعه  هایشرکت در   سپاری برون توسعه 

W1,2,4T1,…,10 ی گروه و بازآفرینی آنان رمایه گذاری خصوصی برای انتقال شرکت ها تاسیس صندوق س 

 سبز  ریتدب هیآت نیتام یگذار هیگروه سرمادهای تدافعی راهبر13 جدول

   



 

 24صفحه 

  اساس   بر   پرداختند.  ها  استراتژی  ارائه  به  ایشان   و  گرفت   قرار   اوران شسان و مکارشنا  ء اعضا  اختیار   در  شده   احصاء   مسائل

  ستراتژی ا  بقط  کالن   اهداف  که  گرفتند  قرار  اولیه  ویرایش  مورد   کالن  اهداف  بخش   این  در  شده   تجمیع  های  استراتژی

 از:  اند عبارت  اولیه های

کالن هدف  شماره  

1 
 سازی  بومی  و  باال  نسبی  مزیت  رایدا یها فناوری  توسعه جهت جانبه   همه حمایت

 ید جد های فناوری

 شرکت های ذیل هلدینگ  صادرات  برای  ملی تولید توان  ارتقای 2

3 
  ثبت و  معنوی مالکیت حقوق  رعایت بر  تأکید  با فنی   دانش تولیدکنندگان  از پشتیبانی 

 ندوق ها( ذاری از ططریق صیه گ)سرما اختراعات

 سرمایه گذاری )با افزایش سرمایه( هایظرفیت  به بخشی   تنوع  از پشتیبانی  4

 شرکت ها  خدمات  و کاال  کیفیت ارتقای  با  طارتبا در  تشویقی هایروش  بکارگیری 5

 انسانی  مایهسر  توانمندسازی 6

 )شامل انتشار اوراق در بازار(  نیاز  مورد مالی تأمین زنجیره بهبود  و  ارتقاء 7

 استفاده از فناوری های فینتک تایراس در  قانونی  های ظرفیت  ایجاد 8

 ه گذارییاسرم  بندی اولویت و  نیازسنجی   پژوهی، آینده های فعالیت  از  حمایت 9

 از صندوق و غیر از آن( سرمایه، از  )  مالی منابع تأمین برای جامع ریزی مهبرنا 10

 ایه گذاری توسط ابزارها و نهادهای مالی بورسی سرم  بخش  مدیریت اءارتق 11

 سبز  ریتدب هیآت نیتام یگذار هیگروه سرماراهبردهای محوری 14 جدول

 اند.  شده  اضافه کالن اهداف به   هدفی(  کامل  پوشش و  تکمیل منظور  )به ها   استراتژی تدوین  از  بعد 11 و 10 موارد  

 

  ی اقتصاد   ی بررس  ر یمد»  نداشتند،  را  الزم  نایی آش  راهبردی  مدیریت  سطوح   و  ادبیات  با  کارگروه  اعضاء   تمامی  که  آنجایی  از 

  ویرایش   مورد   اولیه  پیشنهادی  های  استراتژی   جدول  قالب  در  را  آمده  دستب  محتوای   تمامی  «کسب و کار   طی مح  شی و پا

 . است شده  آورده ادامه در جدول  این  داد.  قرار  تهیه و

 

 نهایی   کالن  اهداف ـ6بخش 
  رد مو  نکال   اهداف  دیگر،   ای   جلسه در مشاوران و کارشناسان  به  اولیه   یها   استراتژی   و  شده   ویرایش   اهداف   ارائه  از  پس

  و   شده  ویرایش   اهداف   نتیجه  که   گردید   یش ویرا   ایشان   نظر   به  توجه   با   نیز   ها   استراتژی   و   گرفت  قرار   دیگری   ویرایش 

 باشد:  می زیر شرح  به اهداف  با  شده همسوسازی راهبردهای 



 

 25صفحه 

 ن کال اهدف   موریتمأ بیانیه  عبارت   شماره

1 
  های   مجموعه برای بسترسازی و  پشتیبانی حمایت، 
  مورد کاالهای داخل  تولید و ساخت وزهح  در فعال

 صنایع هدف برای سرمیاه گذاری  استفاده 

  حوزه  در   فعال های  مجموعه  از حمایت  افزایش
   داخل  تولید  و ساخت

  های  فناوری  توسعه   جهت  خصوصی   بخش  از  حمایت 2
  سازی   بومی  و  داخلی  بتیرقا  و  باال   نسبی  مزیت  دارای
  در   قانونی   های  ظرفیت  ایجاد   و   جدید  های فناوری
  رشد   در   صنعت   سهم  افزایش   منظور   به  ستا را  همان

  و   کارآفرینی   و  هازیرساخت  توسعه  ،کشور  اقتصادی
 صنعت.   وری بهره

   باال  نسبی مزیت  دارای   های فناوری  توسعه

3 
  زیسا  بومی و انتقال قانونی  های   ظرفیت توسعه

 جدید  های اوریفن

 کشور  اقتصادی رشد  در   صنعت سهم  افزایش 4

5 
  وری  بهره و  کارآفرینی  ها، زیرساخت  توسعه
 صنعت

6 
شرکت های زیر   ملی تولید توان  یارتقا  بسترسازی

 المللی  بین سطح  در   صادرات برایجموعه م
 المللی  بین سطح  در داخل   تولید صادرات افزایش

7 
  بر تأکید  با فنی  دانش  تولیدکنندگان از  پشتیبانی 
و   اختراعات ثبت و معنوی  مالکیت حقوق رعایت

 دانش بنیان ها 
 فنی  دانش گان تولیدکنند  از  پشتیبانی   توسعه

8 

  و   تولیدی   ایهظرفیت  به  بخشی   تنوع  از   پشتیبانی 
  با   ارتباط   در   تشویقی   های روش   بکارگیری   و   تأمین
  شده   تمام   قیمت  کاهش   خدمات،   و  کاال   کیفیت   ارتقای 

 راستا.   آن در   ها زیرساخت  از حمایت  و

  تمام قیمت کاهش  و خدمات و کاال  کیفیت ارتقای 
 شده

9 
  در  متخصص و  متعهد نیانسا سرمایه توانمندسازی

سرمایه گذاری و ارزشگذاری شرکت ها و   حوزه
 پروژه ها 

   انسانی سرمایه  ندیتوانم افزایش  

10 
  ورد م  تجهیزات  تأمین  زنجیره  بهبود  و  ارتقاء  به  کمک
 آنها.   نیاز مورد  اولیه  مواد  و  صنعت استفاده 

  مورد اولیه  مواد  و تجهیزات  تأمین زنجیره  ارتقاء 
 نیاز

11 
  و   جینیازسن  پژوهی،  آینده  های  فعالیت  از   حمایت
  راستای   در همچنین فینتک های مالی،    بندی  اولویت
 مالی  نعتص در فناوری  شکاف  کاهش

  های برنامه افزایش  و فناوری  شکاف  کاهش
 راستا  آن   در تحقیقاتی 

12 

  گذاری  سرمایه  گروه شرکت مدیریت  وری بهره ارتقاء 
  بازوی   بیشتر   اثربخشی   راستای   در   سبز   تدبیر   آتیه   تامین
  ن کارکنا  آتیه   تامین   و   رفاه   صندوق   گذاری   سرمایه

 کشاورزی  نکبا

  ی پشتیبان  بخش مدیریت  اثربخشی افزایش
  نکبا نکارکنا  آتیه  تامین  و رفاه  صندوق

 ورزی کشا

 سبز  ریتدب هیآت نیتام  یگذار هیگروه سرماشده با اهداف  راهبردهای همسوسازی 15جدول 
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 عملیاتی  هایطرح  ـ7بخش 
  عملیاتی   اهداف  تعیین   از  پس .  است  راهبردی   های   برنامه  تهیه  برای   گام  آخرین  اتی،عملی  های   طرح   معرفی  و  شناسایی 

  سازمانی   واحدهای   کار  دستور  در   باید   را   کارهایی   چه   اکنون   که   شود   می   مطرح   سئوال   این  است  دی راهبر   اهداف   از   منتج   که

  مرحله   عنوان   به  مرحله  این .  کرد  هدایت  انداز  چشم  همچنین  و   عملیاتی  و  راهبردی  اهداف  سوی  به  را  گروه   تا   داد  قرار

  وظایف   مرحله،   این   نتایج   از   استفاده   با   گفت   ان تو  می   نهایت  در   و   شده  شناخته   عملیاتی   و   راهبردی   ریزی   برنامه   پایانی 

 .است شده  تعیین  راهبردی  برنامه قبال در   سازمانی واحدهای 

  که   طور   همان .  گیرد   قرار  مبنا   محوری   های   راهبرد   ا ت  است  الزم  عملیاتی   های  طرح   یا   اجرایی   اقدامات   شناسایی   برای

  مسیر   ترتیب   همین  به  گرفت  قرار  مبنا  عملیاتی   مقصد   یا  عملیاتی  اهداف   تعیین  برای  راهبردی  مقصد   یا   راهبردی   اهداف 

  ای ه   طرح  رویکرد  این  اساس   بر  بنابراین.  گیرد  قرار   عملیاتی  مسیر  تعیین   مبنای   باید   سازمان   هایراهبرد  یا  راهبردی

  اهداف   تحقق  به  منجر   آنها  اجرای  که  شوند   شناسایی   ای  گونه  به   باید  و   شده  منتج  شرکت  محوری   های   راهبرد   از  عملیاتی 

 .شود( سال  5 یک ساله )منعطف تا   عملیاتی

 راهبرد عملیاتی  برنامه نمونه
 اهداف

 همسو 
   شماره

 سبدگردانی   شرکت سیستا

  گروه شدن تبدیل سمت  به حرکت
   مالی ماتخد

1 
1 

 

  کارگزاری تاسیس یا خرید

  گذاری سرمایه مشاور شرکت تاسیس

 سبدگردانی   شرکت به  باران  و یکم  امین ثابت بادرآمد صندوق انتقال

 RITS تاسیس و مدیریت

 PE  اندازی راه و مدیریت

  شرکت  طریق از ساخت در مشارکت و باال افزوده  شارز با امالک خرید
 کاسپین شرکت یا گذاری سرمایه

  و امالک حوزه در گذاری سرمایه
  ساختمان

1، 2   
7،5،11 

  سرمایه شرکت  طریق از دولتی و  بانکی مازاد امالک مزایده در شرکت 2
 کاسپین شرکت یا گذاری

 گذاری  سرمایه  شرکت تاسیس

  اوراق  در گذاری سرمایه گذاری  هرمایس  شرکت تاسیس
  گواهی ندوق،ص بهادار)سهام،
 کاالیی(  سپرده

3، 4  ، 8  
،10 

3 
   هلدینگ سبدگردانی فعالیت ادامه

 سرمایه های گروه با مشارکت IPO از عدب سهام فروش و درصدی 10 حداکثر سهامداری
  حوزه در بزرگ و معتبر گذاری
   معدن و  پتروشیمی گاز، نفت، 

4، 5، 10 
4 

   مربوطه حوزه تخصصی PE  یونیت نگهداری 

  ورود جهت بازرگانی شرکت  تقویت بازرگانی  شرکت  سرمایه افزایش
  و  نفتی  محصوالت تجارت به

 کشاورزی 

12، 10،  
1 

  توسط آن مالی تامین و  بازرگانی شرکت توسط تجاری های پروژه تعریف 5
 هلدینگ
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 راهبرد عملیاتی  برنامه نمونه
 اهداف

 همسو 
   شماره

 زیرمجموعه هایشرکت اقتصادی افزوده ارزش  بررسی
  هایشرکت  با  رابطه در راهبرد

 وعهزیرمجم
  شرکت وظایف انجام جهت هاشرکت مانیتورینگ سیستم کارگیری به 6 9 ،12

 هلدینگ داری

 تومان لیاردمی 1000 تا شرکت  سرمایه افزایش

 ممکن مالی تامین حداکثر بر تاکید
   بدهی ابزارهای طریق از

12 7 

 های فعالیت دارایی،  بدهی، بین )تناسب نگهلدی سرمایه ساختار اصالح
 فرعی(  و اصلی گذاری هسرمای

 سرمایه  بازار در ثابت درآمد با  اوراق انتشار

 بانکی   شبکه از تسهیالت اخذ

  فعالین با مشارکتی گذاری سرمایه مشارکتی  گذاری سرمایه وبمطل مدل طراحی
   معتبر اقتصادی

1، 5، 12 8 
 گذاری  ایهسرم  شرکت تاسیس

  کشاورزی بانک کارکنان مالی منابع و ها دارایی مدیریت

  مدیریت سمت  به حرکت و تاکید
  اخذ و ثالث اشخاص های دارایی

 کارمزد 

1،5،7،12 
9 

 

 سبدگردانی   شرکت به  امین صندوق و باران  صندوق انتقال

 های صندوق و نهادها سایر کارکنان مالی منابع و ها دارایی مدیریت
 بازنشستگی

  الگوریتمی،  ریسک، پوشش ری،نیکوکا  مختلط، های صندوق تاسیس
 طال 

 اقتصادی  توجیهی  طرح با متناسب کارآمد های شرکت  سرمایه افزایش

  یلذ کارآمد های شرکت  توسعه
 هلدینگ

7، 2، 4 ،  
11، 

10 

  توجیه  طرح با منتاسب گذاری سرمایه جهت الحسنه قرض منابع اعطای
 ادی اقتص

 وعهمجم زیر های شرکت با مشارکتی گذاری سرمایه

  های شرکت در مالیات و بیمه حسابداری، یکپارچه های سیستم  استقرار
 تابعه 

  سهامداری شیوه از نگهلدی  ذیل های شرکت مالکیتی شیوه تغییر

   unit holding  شیوه به مستقیم

 منصفانه  پاداش و  حقوق نظام تعیین
  نیروی  نگهداشت و  تقاار جذب،

 متخصص  انسانی
  سرمایه  بازار متخصص پرسنل سازی توانمند آموزشی هایورهد برگزاری 11 9

 گذاری  سرمایه و

تیه تدبیر سبز آمنطبق با راهبردهای گروه سرمایه گذاری تامین ساله  5تا1تی طرح های عملیا 16جدول 
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 یوست  پ
نان  کتیه کارآصندوق رفاه و تامین    و در کنار اسناد باالدستی و اولویت های »  گرفت  قرار  کارشناسان و مشاوران  اعضای  اختیار  در  دیگر  ای  جلسه  در  سوم  مرحله    در  آمده  بدست  دولج

  شدن  اضافه  و  و کار  کسب  ط ی مح ش یو پا  ی اقتصاد ی بررسمدیر   ، ایشان نظر  اساس  بر  شده  ویرایش نهایی  فایل  نهایتا  و ی«، »بانک کشاورزی« و »وزارت جهاد کشاورزی« بانک کشاورز

گروه سرمایه گذاری   عملیاتی  برنامه  نمونه و استراتژی  های  شاخص های   بخش در نان بانک کشاورزی( کتیه کارآباالدستی )صندوق رفاه و تامین   راهبردی برنامه  ی محتوا از  هایی   بخش

ناخواسته به  ،  مایه گذاری می باشندا سرا که مرتبط بنهآاشد ولی  دستی می بند اهم موارد ذیل مربوط به نقش حاکمیتی باال . هرچشد  عف مضا  بررسی   ذیل  شرح   به  تامین آتیه تدبیر سبز 

   هدلینگ مرتبط می گردند.

 عملیاتی  برنامه نمونه
  برنامه شماره

 استراتژی  های  شاخص عملیاتی 
 شماره

 ص شاخ
 استراتژی 

 اهداف

 همسو

 شماره

 استراتژی 

  مربوطه صنفی های  تشکل مؤثر  کتمشار و  اختیارات دارای  جدید حقوقی کارگروه کیلتش
  نهادهای  و متولیان  برای  نتایج ارسال و زائد  مقررات و قوانین حذف و اصالح ،بازبینی برای 

 ذیربط 
1 

  مورد قراردادهای  و مقررات و قوانین کمی تعداد
 گرفته  رارق اصالح

1 

 قراردادهای  و راتمقر  ،قوانین بروزرسانی و بازنگری 
 ایه گذاری  سرم با مرتبط

3، 6 ، 1 
1 

 

 2 شده  اصالح قوانین  اجرای  جدید الزامات و بهینه فرآیند طراحی
 از  یک هر  به نسبت  هدف های  گروه رضایت درصد

 گرفته  صورت اصالحات
2 

  منظور به ی ارسرمایه گذ قراردادهای ی و ایفای ارکوریدور سرمایه گذ جدید فرآیند طراحی
  توسط بورسی العملدستور  کردن  اجرایی  و قراردادها فسخ احتمال از ناشی ریسک  کاهش

 خصوصی بخش
3 

  غیر  های بخش گذاری سرمایه جذب  برای  قانونی های رچوباچ و دستورالعمل  پیشنهاد 3 اصالح  از بعد و قبل قوانین سازی  اجرایی زمان  نسبت
 دولتی

4 

  اجرایی دستورالعمل پیشنهاد  و ی سرمایه گذار های فعالیت حوزه در  تبانی مصادیق شناسایی
 آن  از جلوگیری  بر  ظارتن

5 

  معاونت همکاری  با و کشاورزی  مالی حوزه بنیان  دانش  های  شرکت از حمایت بسته ایجاد
 1 جمهوری  ریاست علمی

 بعد  شده حمایت بنیان  دانش های  شرکت تعداد نسبت
 آن از  قبل به  استراتژی  اجرای  از

1 

سرمایه گذاری   بنیان  دانش های  شرکت زا ژهوی حمایت
 و کشاورزی و دامداری مالی و فینتک

1، 2  7،5،11 2 
  شرکتهای  تمام به بنیان  دانش  شرکتهای  به  اضافی فنی %20 امتیاز رعایت ابالغ

 نان بانک کشاورزیکارتیه کآصندوق رفاه و تامین  زیرمجموعه و مادرتخصصی

  بنیان  دانش های  شرکت از مالی حمایت مقدار نسبت
 آن از بعد  به استراتژی   اجرای  از قبل

2 

 های  شرکت به شده واگذار  های  پروژه تعداد نسبت 2
 بازه در  استراتژی  اجرای   از قبل به نسبت بنیان  دانش

 یکسان 
3 
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 بعد و   قبل یان بن دانش محصوالت کیفی افزاش نسبت
 استراتژی اجرای  از

4 

 3 ها آن  شدن  اجرایی منظور به بنیان  دانش  های شرکت با مرتبط ضوابط و قوانین شناسایی

 هایطرح از  گیری بهره افزایش ریالی ارزش نسبت
 قبل  سال به نسبت بنیان  دانش

5 

 به شده حمایت بنیان  دانش های شرکت تعداد نسبت
 حمایت برای  شرایط حائز  هاشرکت کل

6 

صندوق رفاه و تامین   اجرایی ضمانت با حمایتی های  برنامه  از یک هر  اعتبار زمان  تعیین
 نان بانک کشاورزیکتیه کارآ

 استراتژی   اجرای  از  قبل ها برنامه یر تغی  زمان  میانگین 1
 اجرا   از عدب به نسبت

1 
  های   برنامه و ها سیاست  در پایداری  و ثبات ایجاد

نان بانک  کتیه کارآصندوق رفاه و تامین   حمایتی
 کشاورزی 

 2 عملکرد سرعت کندکننده و مزاحم اداری  های رویه حذف و شناسایی 3 10، 8 ، 4 ،3

 ایتیحم های برنامه  و هاسیاست ماندگاری  زمان  میزان 
 تدوین هنگام در شده بینیپیش مدت به

نان بانک  کتیه کارآصندوق رفاه و تامین   مجموعه زیر  ایعصن آوری تاب های شاخص  وینتد 2
 تحریم شرایط و بحران با  مواجه هنگام در کشاورزی 

3 

  نوین های  فناوری  انواع  به  توجه با نگاری  آینده و پژوهی آینده مبنای  بر   سناریوها تدوین
 بالفعل   و وهبالق  داخلی های  ظرفیت و  موردنیاز

1 
 نیازسنجی  ساسا بر  که هایی برنامه تعداد نسبت
 کل به اند شده تهیه داخلی های  ظرفیت و صنعت

 شده تهیه های   برنامه
1 

 نیازسنجی با متناسب داخلی های  ظرفیت جامع رصد
 آن  اساس بر  ریزی  برنامه و صنعت

4، 5، 10 
4 

 

 1 خشکسالی  و آبی کم  لیم،اق تغییر  فناوری، تغییر  های  پدیده رصد برنامه

پروژه   برای  مورد مالی مینتأ های  برنامه تعداد نسبت
 برنامه  کل تعداد به  استراتژیک های 

2 

  و موجود های  ظرفیت تمامی شناسایی برای  بورسی جامع اطالعاتی ستمسی از برداری  بهره
 آنها  ارزیابی و آینده

2 

 تالش و شده جامان  تحقیقات به توجه با مدت کوتاه و مدت بلند هرنامب اصالح و تدوین
تیه  آصندوق رفاه و تامین  تامین مالی اعضای  عرصه در موعد از  پیش نیازسنجی برای 

 نان بانک کشاورزیککار
3 

شتیبانی  پ  برای  نیاز مورد اولیه موجودی صندوق کافی و قعمو به تأمین جامع برنامه تدوین
 نان بانک کشاورزیکتیه کارآصندوق رفاه و تامین  از شرکت های 

4 

 5  پشتیبانی تهایفعالی داراولویت  های حوزه تصویب و شناسایی

صندوق رفاه و  اعضای  از پشتیبانی  های  برنامه   و سیاستها اجرای  بر  نظارتی سیستم طراحی
 نان بانک کشاورزیکتیه کارآتامین 

1 
 ها  برنامه  کل به شده ارزیابی های  برنامه تعداد نسبت

1 
  و ها برنامه بهبود و ارزیابی جامع سیستم استقرار 

تیه  آصندوق رفاه و تامین    در حمایتی رویکردهای 
 نان بانک کشاورزیککار

 

1، 5، 12 5 

 2   نان بانک کشاورزی کتیه کارآصندوق رفاه و تامین  پیمانکاران   بندی  رتبه منظا ایجاد

سرمایه گذرای غیر    زمینه در فساد و رانت از جلوگیری  برای  نظارتی  جامع قوانین طراحی
 آن  های  حمایت و بورسی

3 
 نسبت اهرمی  نقاط ارزیابی  های  شاخص تعداد نسبت

 ارزیابی  های  شاخص کل به
2 

  ، نان بانک کشاورزی کتیه کارآصندوق رفاه و تامین   ن نمایندگا   حضور با کارگروه تشکیل
سرمایه گذاری   تعادل برای  ذیصالح نهادهای  دیگر   و ، سازمان بورسنک کشاورزی با

4 
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تیه  آصندوق رفاه و تامین   کالن  ای هسیاست تغییر  منظور به ،بورسی  وخارج از بورس
 دارایی ها و سرمایه گذاری هاه  بین تعادل ایجاد  با رابطه در  نان بانک کشاورزی ککار

صندوق رفاه و  اعضای  نیاز موقت طور به که مدتلی کوتاه تامین ما برای  کارگروه تشکیل
 یندنما می تأمین را نان بانک کشاورزی کتیه کارآتامین 

5 

صندوق  شرکت های ذیل  جاری  مسائل و مشکالت مستمر  رصد کارشناسی گروه ایجاد
 نان بانک کشاورزیکتیه کارآرفاه و تامین 

6 

صندوق رفاه و تامین اعضای  رضایت  میزان  نسبت
 حمایتی  های  بسته  از نان بانک کشاورزی کتیه کارآ

 استراتژی اجرای  از  قبل به نسبت
3 

تیه  آصندوق رفاه و تامین  کلیدی  ینفعان ذ و اعضا رضایت ارزیابی جامع سیستم ایجاد
 نان بانک کشاورزیککار

7 

 و تورمی مختلف رایطش  در شرکت ها عملکرد ارزیابی برای   ای  سامانه  ایجاد از حمایت
 زمانی

8 

 به  نسبت و مشاوران  پیمانکاران   رتبه رتقای ا  ان میز  9 مشاورین پذیری  امتیاز و سیاه و سفید لیست ایجاد
 قبل سال

 

  بطور  نان بانک کشاورزی کتیه کارآصندوق رفاه و تامین معیشت اعضا  بهاء فهرست تدوین 4
 زمان ترینکوتاه در بروزآوری   و جداگانه

10 

  و نان بانک کشاورزی کتیه کارآصندوق رفاه و تامین  اطالعاتی های سامانه سازی یکپارچه
 ها  افزایی هم و  ها هماهنگی ایجاد و  ذیصالح نهادهای  سایر 

1 
 اطالعاتی سیستم در الفع عضو انسانی  نیروی  تعداد

 هدف  جامعه کل به نسبت شده ایجاد
1 

 حوزه در ارتباطاتی و اطالعاتی جامع سیستم استقرار
 سرمایه گذاری و مالی پشتیبانی

 

1،5،7،12 
6 

 

 2 ریزی برنامه و حمایتی سیستم به ها  فعالیت و ها ظرفیت تیاطالعا جامع بانک اتصال
  به نسبت تیاطالعا سیستم عضو مالیی نهادها تعداد

 مالی  پشتیبانی حوزه در فعال نهادهای مالی تعداد
2 

 3 اجرایی   و باالدستی  های  تگاهدس  سایر  با جدید های   نامه تفاهم انعقاد
  به  نسبت اطالعاتی سیستم ضوع های  دانشگاه تعداد

 ذاریسرمایه گ در فعال های  دانشگاه تعداد
3 

  پیشبرد  در تخصصی های  همکاری  دریافت  برای  نشستهباز  متخصصین جامع شبکه ایجاد
 ها  برنامه و اهداف

4 

تیه آ صندوق رفاه و تامین متعلق به  های  شرکت تعداد
  اطالعاتی یستمس  عضو نان بانک کشاورزی ککار

   دوقنصه متعلق ب های  شرکت کل تعداد به نسبت
4 

 5 دانش  مدیریت اجرای   برای  توانمند انسانی  نیروهای  آموزش و جذب

  ها،مراکز  دانشگاه  با ارتباط برای  صنعت( )فرای متخصص نیروهای  از اطالعات بانک جادای
 نهاد  مردم های سازمان  و علمی

6 

  مدیران، از پیشنهادات و ظراتن اینترنتی  و حضوری  دریافت و مستمر  جلسات زاری برگ 
 صنعت  داخل  و خارج متخصصین و فعال نیروهای 

7 

  تولیدی، واحدهای   ذیربط،  دولتی های سازمان  صنعت، اصحاب حضور با کاری  محافل ایجاد
 و... بنیان   دانش  های شرکت

8 

 5 شده  یجادا  ینمتخصص های  شبکه تعداد
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 داخلی  های  بخش  با همکاری   های   نامه تفاهم تعداد
نان بانک  کتیه کارآصندوق رفاه و تامین   فنی و علمی

 کشاورزی 

6 

 1 مبتکرین  و مخترعین از حمایت صندوق توسعه
  به نسبت شده حمایت مبتکرین و مخترعین تعداد

 مخترعین  های  درخواست  کل تعداد
1 

 7 ،11 ، 4 ،2 ،7 یده ا  ی   زنجیره ایجاد و مبتکرین مخترعین، از حمایت

نان  کتیه کارآصندوق رفاه و تامین  سطح در هوشمند کار و کسب الیه پنج مدل استقرار
 نوآورانه  و خالقانه های ایده  سازی تجاری  صنعتی واحدهای  و بانک کشاورزی 

2 
 به نسبت داخل تولید شده حمایت محصوالت تعداد

 تولیدی محصوالت برای   ها درخواست کل
2 

 3 خارجی  نمونه به نسبت داخلی  فناورانه اجناس رجیحت برای  روشن  دستورالعمل ایجاد
  نخبگان   و مخترعان  از شده خریداری  محصول تعداد

 استراتژی اجرای   از قبل تعداد این به نسبت
3 

 4 نوآورانه  محصوالت تضمینی خرید اجرایی چهارچوب طراحی

 خطوط کل به شده حمایت محصول تولید خط تعداد
 حمایت برای  شرایط واجد

 

3 

 (BI) تجاری  هوش های سامانه استقرار تسهیل  و هوشمند کار و کسب های سامانه استقرار
 نان بانک کشاورزی کتیه کارآصندوق رفاه و تامین   سطح در

5 

صندوق رفاه و   سطح در داخل تولید از مضاعف ایتحم برای  تشویقی دستورالعمل ایجاد
 خالقانه  های  ایده اجرای  و ارائه  و نان بانک کشاورزی کتیه کارآتامین 

6 

  رآیندی ف با ، اختراعات  ثبت و  معنوی  مالکیت حقوق عایتر معجا دستورالعمل  پیشنهاد
 قضائیه  قوه شرکتهای  ثبت سیستم با مرتبط و آنالین

7 

تیه  آصندوق رفاه و تامین   سطح در  مبتکرین و مخترعین از حمایت صندوق اندازیراه
 تابعه  های شرکت و نان بانک کشاورزی ککار

8 

 شبه تولید ایشگاهی،آزم محیط در ایده آزمون  قالب در محصول به ایده تبدیل از حمایت
 صنعتی  تولید و صنعتی

9 

 بخش  فعالیتهای  در گذاری سرمایه خدمات ارائه  و فرصتها انتشار  سامانه استقرار و طراحی
 پشتیبانی

10 

 1 ارزی بصورت پرداخت  یا ارز نرخ نوسانات  پوشش  برای  پرداخت مناسب روش طراحی

 8 5 ،1 خصوصی بخش مطالبات گیری پی جدید فرآیند ایجاد 1 مطالبات میزان  کل به  تنسب مطالبات پرداخت  میزان 
 2 و مشاوران رپیمانکا و تولیدی  شرکتهای  مطالبات فوری  پرداخت  برای  کارگروهی ایجاد

  به مطالبات پرداخت  در جایگزین های روش استقرار برای  طلبکار طرفهای  با اندیشیهم
 ایدوره صورت

3 

 1 آنها   های  ظرفیت و کشورها از اطالعاتی  روزه ب  و جامع کبان ایجاد
  برای  حمایت مورد محصوالت آوری  ارز  میزان 
  به نسبت  یا تولیدی  محصوالت کل به  نسبت صادرات

 صادرات  کل ن میزا
1 

صندوق رفاه و شرکت های ذیل  صادرات جدی  حمایت
 نان بانک کشاورزیکتیه کارآتامین 

6، 3 ، 4 9 
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 2 داخل  تولیدات صادرات  از حمایت برای  گمرکی  های   تعرفه تعیین
 یصادرات شده حمایت شده تولید  محصوالت میزان 

 شده تولید محصوالت کل به نسبت
2 

  جهت در ها  سفارتخانه فعالسازی  و خارجه امور وزارت به جدید اجرایی پیشنهادات ارسال
 خدمات و کاال صادرات و بازاریابی  در تسهیل

3 
 حمایت از  کنندگان  تولید رضایتمندی  افزایش  میزان 

 محصوالت  دراتصا
3 

 خارج در داخلی تولیدکنندگان  بازارسازی  و بازاریابی  رای ب حمایتی جدید فرآیندهای  ایجاد
 کشور

4 
 برای الملل بین بازاریابی آموزش ساعت نفر   میزان 

 تولیدکننده  های  شرکت
4 

 5   یلمللا بین قراردادهای  در داخلی  تولیدکنندگان  دائمی  حضور برای  تشویقی های  بسته  ارائه
 کشاورزی صنعت گان کنند تولید صادرات کل تعداد

 کشور صادرات کل به نسبت
5 

 6 صادراتی های کنسرسیوم تشکیل
 6 قبل  به نسبت صادراتی کاالهای  تنوع میزان 

  و  ای منطقه های نمایشگاه در صادراتی های شرکت مشارکت برای  تسهیالت ایجاد
 و کشت فرا سرزمینی المللیبین

  تجهیزات و کاالصادرات از  حاصل ساالنه درآمد 7
 دالر(  )میلیون 

7 

 و فنی خدمات صادرات از  حاصل ساالنه درآمد
 دالر(  )میلیون  مهندسی

8 

  راستای  در هدف بازار کشورهای  به بانکی منابع و اعتبارات خطوط برنامه تدوین و طراحی
   رقابتی ی ها هژپرو تحقق

 و فنی خدمات المللیبین بازارهای  از کشور سهم 8
  تجهیزات و کاالها مهندسی،

9 

 ملی سازمان  جمله  از  سازی  استاندارد امر  در متولی قانونی هادهای ن  با ارتباط گسترش
 استاندارد 

1 
  هر  در للیالم  بین و ملی استاندار با محصوالت تعداد
  آن  در صنعت تولیدی  محصوالت کل به نسبت حوزه

 حوزه
1 

 کیفی  ارتقای  و  استانداردسازی  جهت در فرآیندها تقویت
 ی کشاورزیکاالها

8،2 ،5،6، 
11،1 

10 

  و المللیبین و ملی استانداردهای  اخذ جهت  در صنعتی واحدهای  از حمایت بسته طراحی
 مرجع( آزمایشگاه نبود صورت )در المللیبین استانداردهای  اخذ شرایط تسهیل

2 
 بین و ملی استاندارهای دارای   های  شرکت دتعدا
 صنعت تولیدی  های  شرکت کل به نسبت تولید  المللی

2 

 3 مرجع  های آزمایشگاه  های سامانه استقرار در تسهیل و حمایت
 در المللی بین  و ملی استاندارهای  کسب تنوع تعداد

 حوزه  هر 
3 

 4 خاص  کاالهای  ساخت در راه نقشه ینتدو
  های  ارزیابی در محصول کیفیت زامتیا نسبت

 حمایت از بعد  و قبل ، استاندارد
4 

 5  خدمات ارائه  برای  فنی بازرسی  های شرکت  سازی  تخصصی و شناسایی
  و اثربخشی از  تولیدکنندگان  رضایت  میزان  نسبت

 تشویقی  های  بسته جذابیت
5 

 کاهش و  کیفیت ارتقای   با ارتباط در بجذا بسته چند ارائه و تشویقی های روش تعیین
 خدمات  و کاال شده تمام قیمت

6 

 کیفی کنترل نظام که انیپشتیب حوزه شرکتهای  نسبت
 کشاورزی حوزه شرکتهای  کل به اندکرده مستقر  را

  قراردادهایی قالب در گذاری  سرمایه سمت هب  دن دا  سوق برای  تشویقی های  بسته  ارائه 6
 BOT نظیر 

7 
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  واحدهای  عملکرد و پشتیبانی خدمات  و  کاالها کیفیت ارزیابی نامهآیین  اجرای  و تدوین
 دی تولی

8 

 انتقال و تولید دار اولویت  های  حوزه تعیین منظور به متخصصین از کارگروهی ایجاد
  تاولوی های  حوزه در  هدف های  شرکت و  کشورها تخابان  و شناسایی و نوین  های  فناوری 

 دار 
1 

 در کالن  حمایتی های  گذاری   سرمایه  میزان  نسبت
 کل به نسبت اساسی کاالهای  ارزش  زنجیره تقویت

 حمایتی گذاری رمایهس
1 

  انتقال  و تولید عرصه در  ها فعالیت ارزش  زنجیره تقویت
 نوین   های  فناوری 

10، 2، 4 ، 
5،11 

11 

  زنجیره تدوین و فناوری  انتقال و تولید متخصصین حضور با کارشناسی لساتج ری برگزا
 یک  هر  ارزش

2 

 عرصه های   ارزش زنجیره تعیین خروجی میزان  نسبت
  از قبل به نسبت  نوین های  فناوری  انتقال و تولید

 استراتژی اجرای
2 

 3 مصرف  در جویی صرفه نوین  های   فناوری  انواع شناسایی طرح اجرای

  سرمایه برای  المللی  بین  قراردادهای  تعداد سبتن
 سازی بومی و انتقال  هدف با مشترک های  ی گذار

 بخش هر  المللی بین قراردادهای  کل تعداد به  فناوری،
 گلوگاهی 

3 

 4 فنآوری زنجیره گرفتن  نظر   در با نیاز مورد  کاالهای  به  دستیابی بر  راه های  نقشه تدوین
 تولید زنجیره هر  در  فناوری  سازی  بومی درصد

 صنعت  اساسی کاالهای 
4 

 از قبل به  بتنس گذارسرمایه خارجی های شرکت تعداد 5 تعاملی  شکل به تولیدات ریزی  برنامه برای  المللی  بین مطالعات انجام
 استراتژی اجرای

5 

 6 واردات  و داخلی تولید تعادل محدوده اجرایی و علمی مدل تصویب و تهیه

 کل به خارجی مشترک گذاری ایهسرم نسبت
 کشاورزی  صنعت پشتیبانی خارجی های گذاری سرمایه

6 

 7 داخلی تولید از یتحما راستای  در وارداتی کاالهای  گمرکی  های تعرفه اصالح و بررسی

 و غیردولتی)داخلی های بخش های گذاری سرمایه در مشارکت توسعه موانع شناسایی
 حمایتی  راهکارهای  اجرای   و ارائه و خارجی(

8 

  و ارائه و غیردولتی بخش مشارکت و  گذاری سرمایه های ریسک گیری اندازه و شناسایی
 آنها   پوشش  و اهشک راهکارهای  اجرای

9 

  و  هاانجمن  ای،حرفه های تشکل مابینفی متقابل تخصصی دپارتمان  و فکر  اتاق تشکیل
 ی خارج و داخلی تحقیقاتی و علمی مراکز  و سندیکاهای 

10 

  و کنندهتأمین مراکز  استراتژیک، و  حساس تجهیزات و کاالها اقالم  تعیین و شناخت
 اضطرار   مواقع در آنها مینتأ چکونگی

 

 حوزه در صمتخص انسانی نیروهای   از حمایت میزان  1 نوین های  فناوری  انتقال و تولید حمایتی بسته طراحی
 کل  به نسبت نوین های  فناوری  انتقال  و سازی  بومی

 ها حمایت
1  

 ارزش زنجیره جایگاه اساس  بر   ها حمایت نوع تعیین
 نوین  های   فناوری  انتقال و تولید عرصه در ها فعالیت

2، 4 ، 5، 
11،10، 

12 
  های  ی ناورف انتقال و  سازی  بومی حوزه در توانمند انسانی  نیروی  رشد و جذب از حمایت

 نوین 
2 
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  حضور جهت مرتبط واحدهای  تسهیل و ترغیب تشویق و رهابازا فن حمایتی بسته طراحی
 آنها  در فعال

3 
 حمایت کل به نسبت  بازارها فن از مالی حمایت میزان 

 ها 
2 

 4 فنی  دانش انتقال زمینه در مشخص رویه و دستورالعمل تدوین

 به  نسبت  کاال هر  داخل تولید نسبت افزایش درصد
 قبل

 5 فناوری انتقال و المللینب  امور دفتر  تشکیل 3

 6 خارجی  گذاری سرمایه جذب قوی  عملیاتی تیم تشکیل
 گذارسرمایه خارجی های شرکت تعداد زایشاف درصد

 قبل  به نسبت
4 

 با مرتبط و...(  ضعوار بیمه، مالیات، نرخ )مانند حمایتی پیشنهادهای   ارائه و تدوین
 ب مصو- پرخطر   های گذاری سرمایه

7 
 در خصوصی بخش با دولت مشارکت درصد
   نوین  های فناوری  و پرخطر   های گذاری سرمایه

5 

  های فناوری  سازی بومی و انتقال  با مرتبط کاربردی  تحقیقات و هانامهپایان  از مالی حمایت
 نان بانک کشاورزیکتیه کارآصندوق رفاه و تامین  پشتیبانی نو

8 

  معتبر  های دانشگاه علمی هیأت اعضای  حضور ماه نفر 
 مطالعاتی فرصت عنوان  به برق و آب صنعت در کشور

 داخلی
6 

 بومی تکنولوژیهای  ریالی و زی ار جوییصرفه میزان 
 شده  سازی 

7 
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