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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 شرکت پوالدسای تهران چشم انداز

 

  در منطقه برای ارائه محصوالت با کيفيت و متنوع يدکنندگانتول ینتر بزرگیکی از 

  توسعه پایدارتوليد اقتصادی و 

 عنوان برند برتره گرفتن سهم عمده بازار ب 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 شرکت پوالدسای تهران (موریتأم)بيانيه رسالت 

 

 المللی ينب یدر بازارهاداخلی و حضور  بازار یرهبرکه به دنبال کسب  صنعت نردبانسازمانی سرآمد در زمينه 

با قابليت کسب بازارهای جهانی و بيشترین انطباق نردبان و خدمات پس از فروش توليد و عرضه انواع . باشدمی

با کيفيت به مشتریان، ایمن، این شرکت خود را متعهد به ارائه محصوالت و خدمات  .با نياز مشتریان بازار ایران

تجاری،  شرکاا وری منابع برای سهامداران، روابط سود بخش متقابل بو بهره ، کاهش ضایعاتتحقق سودآوری

 .داندتوسعه منابع انسانی و رعایت حقوق جامعه می

توانيم با عرضه محصوالت با کيفيت به بازارهای داخلی و خارجی تمام توان خود می يریکارگ بهباور داریم که با 

نتيجه  انجام دهيم که همانا یانمانمشترو کمک به افزایش توليد ناخالص داخلی و ملی وظيفه خود را در قبال 

 .وطنانمان خواهد بود بيشتر همو سالمت آن رفاه 

های شرکت هستند و بایستی در ایجاد ترین سرمایهما معتقدیم که مدیران، کارکنان و پرسنل شرکت مهم

به  ار سهامشانهمچنين به سهامداران متعهدیم ارزش . رای همکاران کوشا باشيمبمحيط سالم، پویا و روبه رشد 

 .بهترین وجه و با انجام مسئوالنه و خالقانه امور، ایجاد و حفظ مزیت رقابتی افزایش دهيم

ریزی نظام جامع مدیریت طرحهای خود را از طریق نمایيم تا کليه فعاليتبرای علمی کردن سازمان، تالش می

 .های علمی تدوین شده اجرا نمایيمنموده و سپس با استعانت از سيستم
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Mission Statement 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 شرکت پوالدسای تهران   یهاارزش

 

 خشنودی مشتری اولویت نخست ماست: مشتری مداری. 

 دانيمرعایت کرامت انسانی را رمز توسعه منابع انسانی می: کرامت انسانی. 

 نمایيمرا تضمين می شرکتبا مشارکت و همدلی کارکنان موفقيت : مشارکت کارکنان. 

 دانيمها میرا مسئوليت پذیرترین آنارزشمندترین کارکنان : مسئوليت پذیری . 

 دانيمعامل رشد خود می توليد سفارشی مطابق با خواست مشتریان را: سفارشی سازی . 

 کنيم یمکيد بر ایجاد ارزش افزوده رضایت ذینفعان را کسب أما با ت:نرضایت ذینفعا. 

 کنيمست را حفظ میگذاریم و محيط زیهای جامعه احترام میما به ارزش: جامعه و محيط زیست. 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 

 

 : دومفصل 

 و خارجیبررسی محيط داخلی 

 شرکت پوالدسای تهران
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 شرکت پوالدسای تهرانمعرفی 

از یکی . آغاز نمودمشترک به طور با شرکت بهسازین تهران  0371 در سالاین شرکت فعاليت توليدی خود را 

و های تاشوی چندمنظوره تحت عنوان تجاری آسان ساز بوده است توليد نردبان ،تعيين شده يشاز پ اهداف

 . آغاز گردید یرانبار در اهای آسان ساز برای اولين ترتيب توليد نردبان ینبد

موفق به اخذ  ،0375پس از شروع فعاليت خود در بهسازین تهران یعنی در سال  سال یکاین واحد توليدی 

از  و خارج مذکور در داخلهای به افزایش تقاضای روزافزون نردبان توجهبا . گردید یقیاستاندارد تشونشان 

راستا شرکت پوالدسای  يندر هممدیریت تصميم به توليد کاالی مذکور به صورت مستقل گرفت و  ،کشور

 . ستقل آغاز کردخود را به صورت واحدی م يتو فعالبهسازین منفک  از 0379 در سالتهران 

 در سرلوحه و آنچهبا هدف ساخت نردبان برای مصارف عمومی طراحی شده  یحصارانبه صورت این محصول 

مشمول  االمکان یحتکه  یباییو زامنيت، دوام : ید، عبارتست ازنماساخت را رهبری می و هدف گرفته کار قرار

 .باشدمیتمام مزایای کاربردی برای مصرف کننده 

 .باشدکانادا می از کشور CSA اهی استانداردالزم به ذکر است که نردبان آسان ساز دارای گو

شهرک صنعتی شمس آباد  –حسن آباد  –اتوبان قم تهران  –کارخانه شرکت پوالدسای تهران به آدرس تهران 

 .قرار دارد 6انتهای گلشيد –بلوار نخلستان  –

 نحوه مدیریت شرکت پوالدسای تهران

هيئت مدیره این شرکت متشکل از . گرددای اداره میهيئت مدیره به صورتو این شرکت سهامی خاص بوده 

و سهامدار اصلی ميرجعفری  ينحس يدسباشد که مسئوليت مدیرعاملی فعلی این شرکت بر عهده سه نفر می

 .گرددباشد که این امر باعث ایجاد حس تعهد ایشان نسبت به منافع شرکت میاین شرکت می

 پوالدسای تهران سهامداران شرکت

 :هستند( سهامی خاص)یر سهامداران شرکت پوالدسای تهران افراد ز

 آقای سيد حسين ميرجعفری 

 آقای سيد مجيد ميرجعفری 

 آقای سيد محسن ميرجعفری 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 معرفی محصول شرکت پوالدسای تهران

 تعریف نردبان

ها  ن، چوبمعي ها به فاصلهست که در ميان آندو چوب یا دو قطعه فلزی بلند عمودی ا( نردبام، نوردبان)نردبان 

 .روند افقی کار گذاشته و توسط آن از دیوار، درخت و غيره باال می یقطعات فلزیا 

ها به درستی استفاده و باشند که اگر از آنای برای دست یابی به ارتفاعات و سطوح باالتر میها ابزار سادهنردبان

های ها از مواد اوليه متفاوت و در طراحینردبان .های زیادی قابل استفاده خواهند بودمراقبت نمایيم، برای سال

ها موجود بوده و در صنایع گوناگون نيز موارد استعمال متنوعی شوند و در همه اشکال، اندازهمتنوعی ساخته می

 .دارند

 شرکت پوالدسای تهراننردبان آلومینیومی 

ها با توجه به نوع تعداد پله)آلومينيومی  هایومی، پلهيوميناز دو عدد پایه عمودی آلهای آلومينيومی نردبان

، پایه تعادل آلومينيومی، پایه پالستيکی کوچک، پایه پالستيکی بزرگ، قفل، اهرم، درپوش (کندنردبان فرق می

 .شده است تشکيل دستورالعملهای راهنما و و ليبل

 .اندردیدهسخت کاری شده و مقاوم گ آلومينيومیو پایه تعادل  هاها و پلهتمامی پایه

 های نردبان آلومینیومیمزیت

 :باشدهای زیر میهای چوبی و فایبرگالس دارای مزیتنردبان آلومينيومی نسبت به نردبان

تر از چوب بوده و س متراکمفایبرگال و نردبان باید از چوب با وزن مخصوص باال ساخته شود چوبی نردبان

ومينيوم در همان سایز مشابه ن از جنس آل، در حالی که نردباباشد یمردبان چوبی هم سایز خود تر از نسنگين

 .باشدتر میتر و راحتتر بوده و حمل و نقل آن آسانسبک

-نردبان چوبی نبایستی در معرض رطوبت و پوسيدگی قرار بگيرد در حالی که نردبان آلومينيومی نه پوسيده می

 .زندشود و نه زنگ می

های بلندتر ساخته توان در سایزها و طولاش میليل سهولت در حمل و نقل و سبکینردبان آلومينيومی به د

و نردبان چوبی نيز در  باشد ینمهای بلندتر در دسترس در طول برگالس عمومانردبان فایشود در حالی که 

 .گرددعدم انعطاف پذیری، سنگين و غيرقابل استفاده می يلبه دلسایز بلندتر 

مناسب و حجم زیادی برای نگهداری  عدم انعطاف پذیری نياز به محل يلبه دلبلندتر  ایزهاینردبان چوبی در س

انعطاف پذیری باال و تا شدن، نياز به محل  يلبه دلباشد در حالی که نردبان آلومينيومی آسان ساز نگهداری می

 .نگهداری نمود توان آن رازیادی برای نگهداری نيست و حتی در آپارتمان در گوشه اتاق نيز می

 های شرکت پوالدسای تهرانانواع نردبان

 .نشان داده است 0-0ل جدوهای شرکت پوالدسای تهران در انواع نردبان
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

تعداد حاالت 

 انجام کار

 دتعدا

 پله

وزن خالص 

 (کیلوگرم)

وزن قابل حمل 

 (کیلوگرم)

عرض 

 (متر)

 ارتفاع

 (متر)

 مشخصات

 نوع نردبان

 سایز کوچک 93/0 1/37 036 8/5 6 3

 سایز متوسط 51/1 1/37 036 11/7 8 3

 یپله رنگ پنج  11/3 1/37 036 0/9 01 3

 شش پله رنگی 61/3 1/37 036 1/01 01 3

 سایز بزرگ 61/3 1/37 036 5/03 01 01

 سایز ویژه 71/1 1/37 036 3/07 06 01

 های تولیدی شرکت پوالدسای تهرانانواع نردبان 1-1جدول 

تواند بر اساس نوع سفارش و درخواست پوالدسای تهران نسبت به سایر رقبا در این است که میمزیت شرکت 

های پيشنهادی مشتریان خود و ساخت هایی با ارتفاع بلندتر و یا در طرحمشتریان خود، اقدام به طراحی نردبان

 .این محصوالت سفارشی کند

 .زیر آمده است 1-0مشتری در جدول  های صورت گرفته بر اساس درخواستکه از جمله طراحی

 ردیف نام نردبان ردیف نام نردبان

 0 نردبان دو متری 4 پله یک طرفه7نردبان

 2 پله دوطرفه7نردبان  01 پله یک طرفه8نردبان

 3 پله دوطرفه8نردبان  00 پله یک طرفه01نردبان 

 9 پله دوطرفه01نردبان  02 پله یک طرفه01نردبان 

 5 پله دوطرفه01نردبان  03 یک طرفهپله 01نردبان 

 6 پله دوطرفه01نردبان  09 پله یک طرفه06نردبان 

 7 پله دوطرفه06نردبان  05 پله یک طرفه08نردبان 

  
 8 پله دوطرفه08نردبان 

 های سفارشی ساخته شده بر اساس درخواست مشترینردبان 2-1جدول 

 پوالدسای تهرانهای آلومینیومی شرکت نردبان کاربردهای
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 .زیر تشریح شده است اشکالهای شرکت پوالدسای تهران در عمده مصرف نردبان

 

 

 

 

 طول نردبان 1/1کاربرد در حالت  دلخـواه به صورتقابل تغيير 

 

 

 قابل استفاده در راه پله قابل استفاده در جاهای مختلف

 
 

 پلکان به صورتقابل استفاده  طول نردبان 1/3کاربرد در حالت 

 

 

 نردبان پيش آمده قابل استفاده در وضعيت معمولی
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 نردبان پيش آمده نطول نردبا 1/0کاربرد در حالت 

 

 های آلومینیومی شرکت پوالدسای تهرانموارد استفاده از نردبان

 به صورتمصارف صنعتی و هم  به صورتخانگی و هم  به صورتبا توجه به کاربردهای مختلف این محصول هم 

توان از نردبان آلومينيومی در سایزهای کوچک در مصارف می .رودتجاری، پيش بينی افزایش فروش نيز می

توان به استعمال در کارخانجات توليدی به منظور دسترسی به از مصارف صنعتی آن نيز می. خانگی بهره برد

ها و مراکز خرید را مثال استفاده در بانک به طورتوان تجاری نيز میاز مصارف . سطوح با ارتفاع باال اشاره کرد

 .دهدها را نمایش میاشکال زیر چند مورد از موارد استفاده از نردبان. نام برد
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 
 :گيردزیر مدنظر قرار می ساز مواردهای آسان نردبان و ساخت یدر طراحالزم به ذکر است که 

 ایمنی 

  آسانقابليت حمل 

 حجم کم 

  اقليمی گوناگون  یطدر شرادوام باال 

 محصول  یبایظاهر ز 

 .پذیردکنترل کيفيت صورت می انکليه مراحل توليد تحت نظارت کارشناس

 

  



 

 94 از 06 صفحه

 

 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 نيروی انسانی شرکت پوالدسای تهران

 :باشدمی 0-0شکل به صورتچارت سازمانی شرکت پوالدسای تهران 

لماع ریدم
 

هناخراک ریدم
 

یلام ریدم
 

شورف ریدم
 

تیریدم رواشم
 

 و عیانص تسرپرس
ديلوت

 

رابنا تسرپرس
 

تن تسرپرس
 

 لرتنک تسرپرس
تيفيک

 

 

 نمودار سازمانی شرکت پوالدسای تهران 1-1شکل 

باشند که در دسته بندی زیر نفر می 11،ندپوالدسای تهران مشغول به کار تعداد نيروی انسانی که در شرکت

 :گيرندقرار می

 نفر 1مدیر 

  نفر 3سرپرست 

 نفر کادر  1نفر تحصيلدار و  0نفر به عنوان منشی دفتر مرکزی و منشی کارخانه،  1) نفر 6 کادر اداری

 (نفر کادر فروش 0مالی و 

 نفر 10کارگر ماهر 

 نفر 7کارگر ساده 

 نفر  3 نيروی خدماتی 

کادر اداری مالی شرکت نيروی متخصص در این امر هستند ولی کادر فروش تخصصی در این زمينه نداشته و 

چک و حساب صورت تجربی در زمينه فروش ماهر شده است و اکثر زمان کاری ایشان به نقد کردن ه ب

باال تعداد باالی کارگر ماهر  .باشداز طرفی تعداد پرسنل کادر فروش کافی نمی. گرددفروشندگان سپری می

  .پذیر نموده استرا امکانو ساخت محصوالت سفارشی ظرفيت و کيفيت محصوالت  بردن



 

 94 از 07 صفحه

 

 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 های شرکت پوالدسای تهراندارایی

 ساختمان -0

 :باشد که عبارتند ازساختمان می 1این شرکت از نظر ساختمان دارای 

بلوار  –شهرک صنعتی شمس آباد  –حسن آباد  –اتوبان قم تهران  –تهران که در آدرس : ساختمان کارخانه -0

 .واقع شده است  6انتهای گلشيد –نخلستان 

کارخانه  مترمربع احداث شده است که سالن توليد و انبار و ساختمان اداری 5811کارخانه در زمينی به متراژ 

اند و بقيه فضای خالی به پارکينگ و طرح توسعه آتی اختصاص مترمربع واقع شده 1511ای با زیربنای در سوله

 .داده است و از نظر توسعه ساختمان فيزیکی مشکلی وجود ندارد

 .نمایش داد 1-0اوت کارخانه و سالن توليد را در شکل توان لیمی
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 لی اوت کارخانه شرکت پوالدسای تهران 2-1شکل 

 

خيابان شهيد قانعی  –بين خوش و بهبودی  –خيابان آزادی  –که در آدرس تهران : ساختمان دفتر مرکزی -1

 .چهار طبقه این ساختمان متعلق به شرکت است .طبقه سوم واقع شده است 1پالک  –نبش کوچه سعدی  –



 

 94 از 08 صفحه

 

 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

و فروش قرار گرفته است که در بسياری از موارد منجر به عدم هماهنگی با  در ساختمان مرکزی واحدهای مالی

مدیر عامل . به وجود آورده استواحد توليد و کارخانه در انجام و پيگيری امورات شده است و بعضا مشکالتی را 

 .شرکت اذعان داشتند که بهتر است واحد فروش به کارخانه منتقل گردد

 ماشین آالت تولیدی -2

 :عمده این شرکت عبارتند از توليدی ماشين آالت

  دستگاه 0ماشين پاشش رنگ 

  دستگاه 3دستگاه پرس 

  دستگاه 0دستگاه برش 

  دستگاه 1دستگاه پانچ 

  دستگاه 0و حساس کننده آلومينيوم  ییشو يداسدستگاه 

  دستگاه 0ليفتراک 

 ها و ها و لوازم نظير کمپرسور هوای فشرده، دریلو سایر دستگاه... 

های توليدی این شرکت را در حدود یک ميليارد و پانصد توان ارزش ماشين آالت و دستگاهتقریبی می به طور

 .ميليون تومان برآورد کرد

 لوازم و تجهیزات اداری -3

 :عمده لوازم و تجهيزات اداری این شرکت نيز عبارتند از

  دستگاه 01دستگاه رایانه 

  دستگاه 01پرینتر 

  دستگاه 1اسکنر 

  دستگاه 3دورنگار 

  دستگاه 1سوئيچ شبکه 

 ها و و بقيه لوازم و تجهيزات شامل ميز، صندلی، مبلمان، دکوراسيون و فایل... 

این شرکت را در حدود پنجاه و چهار ميليون تومان  لوازم و تجهيزات اداریتوان ارزش تقریبی می به طور

 .برآورد کرد

-استفاده می Raeen Systemمالی، فروش و انبارداری خود از نرم افزار شرکت پوالدسای تهران جهت امور * 

 .این امر دسترسی به اطالعات و تصميم گيری را با سهولت مواجه کرده است. نماید

  



 

 94 از 04 صفحه

 

 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 و نمایندگان فروشندگان

فرآیند فروش . باشدسراسر کشور می در یندگانینماشرکت پوالدسای تهران جهت فروش محصوالت خود دارای 

 :رودشکل زیر پيش می به صورت

    

           
               
                 

             
               

    

             
     

               
                   

               

               
               

               
                 

                 
          

               
   

                 
   

               
          

         
               

     

             
               

     

                  
                

                    
    

                 
            

      

                   
                
               

       

     
 

 شرکت پوالدسای تهران فرآیند فروش 3-1شکل 

 یدر شهرهانمایندگان شرکت در هر استان و . پذیردفروش فقط از طریق نمایندگان شرکت صورت می 

تعداد  .دنکناجعه میها مرو مشتریان جهت خرید محصوالت به آن نمایندگی اند گرفتهقرار بزرگ استان 

 .باشدنماینده می 089نمایندگان فروش محصوالت این شرکت 

  و همين امر باعث ایجاد  افتدنقد اتفاق میخرید توسط نمایندگان هم به صورت چکی و هم به صورت

های برگشتی مشکالتی را به جریان وجوهات شرکت و گردش مالی آن شده است و چکمشکالتی در 

 .استوجود آورده 

 ی در نظر گرفته شده است که به صورت هایدر حال حاضر برای تعدادی از نمایندگان فروش تخفيف

-از طرفی هزینه .مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است ها يفتخفای اعمال شده است و نظام سليقه

 .گرددهای حمل و نقل و باربری توسط شرکت پرداخت می

  نمایند و فعاليت تبليغاتی خاصی توسط مستقل اقدام به تبليغات و بازاریابی مینمایندگان بعضا به صورت

 .گيردشرکت صورت نمی



 

 94 از 21 صفحه

 

 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 شدههای حمل و نقل به شرکت قرار گرفتن نمایندگان شرکت در نقاط مختلف ایران باعث تحميل هزینه 

 .است

 ش نحوه لذا آموز، شدبابا توجه به اینکه مسئوليت فروش نردبان به عهده نمایندگان این شرکت می

از  بایست یم یداربه خرهر نردبان قبل از تحویل . باشدمی نمایندهنيز به عهده استفاده صحيح از نردبان 

 صحيح کشيدن تعادل، پایه نمودن سوار مانند الزم هایآموزش و شود امتحان ،خارج شده یبسته بند

 . شود داده مشتری به ننردبا شدن قفل از اطمينان و قفل نمودن باز اهرم،

 خدمات پس از فروش

شرکت خدمات پس از فروش خود را این . باشدمی ساله یکمحصوالت شرکت پوالدسای تهران دارای گارانتی 

به نحوی که مشتری نردبان خود را به . نمایدهای معيوب به مشتریان خود ارائه میتعميرات نردبان به صورت

 .نمایدماینده نيز نردبان را با هماهنگی واحد فروش به کارخانه ارسال مینماینده فروش شرکت تحویل داده و ن

 :نکات زیر مورد توجه است

 پس خسارت یا  ،هاستلمچون شکستگی قفل یا اهرم به علت عدم اجرای مرحله به مرحله دستورالع

 بنابراین) باشد یم ینهآن مستلزم هز يربوده و تعم یداربه عهده خر توجهی یب ینبه اهرگونه ایراد مربوط 

 .(شودمی اجرت احتساب بدون فروش از پس خدمات شامل ولی نداشته گارانتی

 های تعميری به کارخانه و بلعکس رایگان استهزینه حمل نردبان . 

 با توجه به عواقب ناشی از تعمير نردبان . شونددر کارخانه تعمير می های آسيب دیده انحصارانردبان

 . خودداری نمایيد از درخواست قطعات یدکی جدا ،خصصمتتوسط افراد غير 

 است از نردبانتکه ليبل با توضيحات روش استفاده صحيح  7آسان ساز دارای  هر نردبان. 

 

 

 

 

  



 

 94 از 20 صفحه

 

 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 تأمين کنندگان

آلومينيوم از شرکت  .آلومينيوم است شرکت پوالدسای تهران ترین مواد اوليه اصلی بکار رفته در محصولعمده

-گردد که از دوستان نزدیک مدیرعامل فعلی شرکت میتأمين میآلومينيوم اراک واقع در شهر صنعتی اراک 

نقدی به  به صورت بار یکهفته یا سه با توافقی که بين مدیران دو شرکت صورت پذیرفته است، هر دو . باشد

باشد و آلومينيوم دیگری در این ماده اوليه مدنظر نمیتأمين کننده . گرددحساب مدیر شرکت مذکور واریز می

هزینه حمل باربری آلومينيوم بر عهده  .باشداستاندارد اروپا می مؤسساتاز نظر کيفيت نيز دارای تأیيدیه 

 .باشدشرکت پوالدسای تهران می

گاه آهن آالت موالیی که از فروش باشد یمروغنی  5/1و  5/0ماده اوليه دیگر در این محصول ورق آلومينيومی 

 به صورتباشد و خرید شود که از دوستان نزدیک مدیرعامل فعلی شرکت میمی واقع در بازار آهن تهران تأمين

 .گيردصورت می( چکی)اعتباری 

های پالستيکی کوچک و بزرگ موجود در محصول این شرکت توسط جهت تهيه درپوش و پایه UPVCماده 

باشد و مدیرعامل با صالحدید خود در بازه که از نزدیکان مدیرعامل شرکت مید ردگمی تهيهآقای کاظمی 

 .کندزمانی نامشخصی اقدام به پرداخت می

شود که ایشان نيز از دوستان نزدیک کارگاه آقای قرنی انجام میآبکاری قطعات بکار رفته در محصول نيز توسط 

این کارگاه نيز توسط شرکت پوالدسای تهران سفارش مدیرعامل شرکت بوده و عمده وظایف صورت گرفته در 

کارگاه، شرکت پوالدسای تهران است و توان گفت که خریدار عمده محصوالت این به عبارتی می. شودداده می

 .گيردصورت می( چکی)خرید به صورت اعتباری 

 :نکات قابل تأمل

 باشدأمين نمود و نيازی به واردات نمیتوان در داخل کشور تمواد اوليه مورد نياز برای توليد را می. 

 رقابتی بين تأمين کنندگان عمده شرکت وجود ندارد. 

 باشد که با توجه به قيمت سوخت، هزینه خود شرکت پوالدسای تهران میهای باربری بر عهده هزینه

 .گرددباالیی را شامل می

  شرکت در تأمين موادUPVC  باشدزنی میو آبکاری قطعات خود دارای قدرت چانه. 

 

 

  



 

 94 از 22 صفحه

 

 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 مشتریان

با توجه به کاربردهای باشد و نردبان محصولی است که مختص قشر خاص یا طبقه مشخصی از جامعه نمی

توان ، میتجاری به صورتمصارف صنعتی و هم  به صورتخانگی و هم  به صورتمختلف این محصول هم 

 . استفاده کرد

خانگی  ز نردبان آلومينيومی در سایزهای کوچک در مصارفتوان امیبا توجه به زیبایی محصول و حجم کم 

 .بهره برد

توان به استعمال در کارخانجات توليدی به منظور دسترسی به سطوح با ارتفاع باال از مصارف صنعتی آن نيز می

ه نمایند از قبيل کارخانهای این شرکت استفاده میدر حال حاضر کارخانجات بسياری از نردبان. اشاره کرد

 . های توليدیزمزم، کارخانه زر ماکارون و سایر کارخانجات و کارگاه

ها و مراکز خرید را انکمثال استفاده در ب به طورتوان نيز میاین شرکت  یها نردبانتجاری اداری و از مصارف 

، بانک مسکن (نمایدعمده می به صورتخرید )تهران، تيراژه، بانک تات  نور يالدمتوان مرکز خرید نام برد و می

 .را نام برد... و

پاالیشگاه عسلویه، مترو تهران، شرکت برق، سازمان تأمين اجتماعی، وزارت کار، های بسياری نظير سازمان

 .نماینداز این محصول استفاده می... های مختلف وشرکت مخابرات استان

  گرفته و مصرف خانگی با عمده خرید محصوالت این شرکت توسط بخش صنعت و بخش اداری صورت

 .توجه به عدم تبليغات در حداقل است

 توجه به تعداد خانوارهای ایرانی، بازار بالقوه مساعدی جهت مصارف خانگی وجود دارد و شرکت به این  با

 .امر کمتر توجه نموده است

 

 

  



 

 94 از 23 صفحه

 

 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 رقبا و سهم بازار

که از بين این تعداد  باشدمیشرکت 01ود حدهای توليد کننده نردبان در کشور در در حال حاضر تعداد شرکت

شرکت توليدکننده، با توجه به مشابه بودن محصوالت، سهم بازار و یکسان بودن بازار هدف تعداد رقبای شرکت 

 :باشدپوالدسای تهران به شرح زیر می

محصوالت تک ومی و باالبر در ایران و دارای های آلومينينردبانه اولين توليد کنند :شرکت آلوپات .0

حالته لوالدار، پله پهن صنعتی، دوطرفه پله پهن صنعتی، دوطرفه خانگی، پله پهن صنعتی، 01لنگه، 

 (1100-1118500: شماره تماس) .ای، سه لنگهنيروگاه برق، آتش نشانی، پله پهن راه پله

 (116-11386091: شماره تماس)ی فانتز یهانردبان آالت و یراقکننده انواع يدتول:آلوم پارس پله .1

شود و نردبان کابل از ورق آهن گالوانيزه ساخته می؛ فلزی نردبان کابلتوليدکننده  :شرکت امتداد  .3

شود که استفاده می... اداری و مسکونی و، های بزرگ تجاریو مجتمع ها کارخانهجهت کابل کشی در 

نردبان کابل با ورق گالوانيزه : زهای کابل عبارتند اانواع نردبان. شودمی پله توليد 7و6و 5به صورت 

کابل با ورق گالوانيزه رنگ  نردبان، ورق گالوانيزه گرم یا عمقی داغ نردبان کابل با، معمولی یا فابریک

 (66903303: تلفن . )شده

سابقه در امر توليد لوازم  سال یسو با  پله 5و 1-3-1در چهار مدل : نردبان خانگی کرستون .9

به منظور راحتی هر چه ( سانتی متر 16در 3775سایز )له پهن پ: های با مشخصاتدارای نردبان خانگی

دارای قفل پله به ، برای جلوگيری لغزش فرد استفاده کننده طرح دارکفی ، بيشتر استفاده کننده

های مختلف رنگ بندی، يکالکترواستاتنگ پودری ، رها هنگام استفادهمنظور جلوگيری از دوران پله

 (110-36131631: تماس  یها تلفن. )کيلوگرم 001-011دارای قدرت تحمل ، هاع سليقهبرای انوا

 :رقبای خارجی

 و امنيت تست امتيازات دارندهو  آلمانی انواع نردبان و سطل زباله کنندهتوليد  :Halioشرکت  .5

 خوب امتياز کسب با آلمان در STIFTUNG WARENTEST ملی  موسسه از محصول کيفيت

 در کيلوگرم 051 باالی وزن تحمل خاطر به EN030 اروپایی استاندارد دارای، (077 درجه کسب)

 در باال امنيت دهنده نشان )GS (geprufte Sicherheit) ایمنی تست دارای، باشدمی هایشنردبان

 گارانتی سال 01 شامل هایش نردبان که توليدکننده کمپانی تنها .اشدبمی (محصول هر جنس مورد

 .شود می

 ماتریس سیمای رقابتی

 :زیر است به صورترتبه بندی در ماتریس سيمای رقابتی  -

 عالی=  5 خوب=  9 متوسط=  3 ضعیف=  2 خیلی ضعیف=  0
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 :زیر در جدول آمده است به صورتها اسامی شرکت -

  0شرکت =  آلوپاتشرکت 

  1شرکت =  آلوم پارس پلهشرکت 

  3شرکت =  امتدادشرکت 

  1شرکت = نردبان خانگی کرستون شرکت 

  شرکتHALIO  = 5شرکت 

 .وزن عوامل از طریق مصاحبه با مسئولين شرکت استخراج گردیده است -

 عوامل حیاتی موفقیت
وزن 

 عامل

 5شرکت  9شرکت  3شرکت  2شرکت  0شرکت  تهران پوالدسای

 امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه امتیاز رتبه

 0775 5 071 1 0715 3 0715 3 071 1 071 1 1735 و ایمنی استحکام

 070 5 1788 1 1788 1 1788 1 1766 3 070 5 1711 تنوع پذیری

 1708 1 1708 1 1719 0 1719 0 1719 0 1715 5 1719 ساخت سفارشی

خدمات پس از فروش و 

 تعميرات
1718 5 171 1 1706 1 1706 1 1706 3 1711 5 171 

 1731 1 1707 0 1750 3 1750 3 1768 1 1707 0 1707 تبليغات

 1736 1 1719 0 1717 3 1708 1 1708 1 1715 5 1719 گستردگی نمایندگان فروش

 9903 - 2946 - 2946 - 2987 - 3907 - 3947 - 0 جمع کل

 

 (RCPM) 9ماتریس توان رقابتی نسبی

 5 شرکت 9 شرکت 3 شرکت 2 شرکت 0شرکت  تهران پوالدسای 

 17960 07310 07310 07383 07151  تهران پوالدسای

 17767 07170 07170 07011  17798 0شرکت 

 17695 17969 17969  17915 17713 2 شرکت

 17707 0  07130 17931 17715 3 شرکت

 17707  0 07130 17931 17715 9 شرکت

  07395 07395 07139 07313 07111 5 شرکت

                                                 
1
Relative Competition Potential Matrix 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 :نکات زیر قابل تأمل است

  شرکتHALIO گرددرقيب برای شرکت محسوب می ترین یاصل. 

  نيمی از و ( به گفته مدیر فروش)استفاده کنندگان از محصول این شرکت، مشوقی برای سایرین هستند

های استفاده کنندگان، محصول این شرکت را مشتریان این شرکت به دليل تجربه قبلی و راهنمایی

 .کنندانتخاب می

  با توجه به مصاحبه انجام شده با مسئولين شرکت، در حال حاضر سهم بازار نسبتا خوبی برای شرکت هم

 .و تجاری وجود دارد یاداردر زمينه مصارف خانگی و هم در زمينه مصرف در بخش صنعت و بخش 

 وان تهای منحصر به فرد محصول این شرکت و کيفيت خوب آن نسبت به رقبا، میبا توجه به ویژگی

 .سهم بازار بيشتری را بدست آورد

  به بازار نتوانسته است سهم بازار  کشور چين به خصوصکشورهای شرق دور ورود محصوالت مشابه

قرار داده و مصرف کنندگان با مصرف محصوالت چينی و عدم  الشعاع تحتمحصوالت این شرکت را 

نظر چند نماینده ) .انداخل روی آوردهبه سمت محصوالت توليد د امجددکيفيت مناسب و ایمنی الزم، 

 (تلفنی به صورتاین شرکت در صحبت با آنان 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 محيط اقتصادی

باشد، به گفته با توجه به اینکه ماده اوليه عمده در توليد محصول شرکت پوالدسای تهران آلومينيوم می

و از طرفی با توجه به اخير در حدود سه برابر شده است  سال یکمسئولين شرکت قيمت آلومينيوم در طول 

اینکه قيمت فروش محصوالت نسبت به سال گذشته تغيير نداشته است، سود آوری شرکت را با مشکل مواجه و 

و شيميایی نيز  UPVCهم چنين گران شدن ورق آهنی، مواد  .قليل روبرو کرده استتچشمگيری با  به طور

 .ای در سود شرکت گذاشته استتأثيرات قابل مالحظه

ولی در حال حاضر . شده استهای گذشته پودر رنگ جهت رنگ آميزی محصول از کشور ترکيه وارد میدر سال

گردد که با توجه به نوسانات نرخ ارز در طول سال اخير و پودر رنگ از توليدکنندگان داخلی تهيه و تأمين می

ارز  به صورتعملکرد شرکت نگذاشته است و شرکت را وادار به تهيه ارز نرخ ارز طی سال، تأثيری بر  باال رفتن

 .ارز آزاد در بازار ارز نکرده استتهيه دولتی یا 

با توجه به عدم افزایش قيمت فروش محصوالت شرکت پوالدسای تهران و افزایش نرخ ماليات سه ماهه خرید و 

های الزم در این زمينه توسط ست و پيش بينی، سود شرکت کاهش یافته ا0390در سال% 5به % 1فروش از 

 .مسئولين شرکت صورت نگرفته است

وام  به صورتهای قبل گردد که شرکت در سالای از درآمد شرکت، صرف اقساط بانکی میبخش قابل مالحظه

 .ادامه دارد 0395دریافت کرده است و به گفته مدیر مالی شرکت تا سال 

های باربری شرکت نيز افزایش یافته است و قيمت سوخت، هزینه باال رفتنو با توجه به سهميه بندی سوخت 

 .شرکت تمهيداتی در این زمينه در نظر نگرفته است

 .مدیر را با تصميم گيری در شرایط غيرقابل پيش بينی روبرو کرده است ،نوسانات مداوم قيمت مواد اوليه

وجود دارد و منعی برای این کار از سوی قوانين و امکان صادر نمودن محصوالت شرکت پوالدسای تهران 

 .مقررات کشور وجود ندارد

 و قانونی محيط سياسی

تواند از وام بانکی به منظور ، شرکت میو کارآفرینان و صنعت گران با توجه به حمایت دولت از بخش خصوصی

ای از بازار را به خود مالحظهطرح توسعه خود استفاده کرده و ميزان توليد خود را افزایش و سهم قابل 

 .اختصاص دهد

تواند موانع ورود رقبای جدید به بازار را مرتفع نموده و بازار را به رویکرد کلی دولت به بخش خصوصی می

 .تر شدن پيش ببردسمت رقابتی

عضو هيئت مدیره و هيئت امنای شهرک ( ميرجعفری ينحس يدسآقای )مدیر عامل شرکت پوالدسای تهران 

 .باشدنعتی شمس آباد تهران میص
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

با توجه به عدم افزایش قيمت فروش محصوالت شرکت در سال جاری و افزایش دستمزد کارگر طبق قانون 

 .های کارگری، در این زمينه نيز اثراتی بر کاهش سود را شاهد هستيموزارت کار و انجمن

دستمزد کارگران و کارکنان، بيمه و ماليات بر شرکت خود را موظف به رعایت قوانين وزارت کار اعم از حقوق و 

 .داندحقوق و درآمد، بيمه تکميلی و درمان پرسنل خود می

قوانين حقوق مصرف کننده را رعایت نموده است و عدم ( طبق گفته مدیرعامل شرکت)کامل  به طورهم چنين 

 .باشدضوع میکيفيت در سطح خوب دال بر این مو داشتن نگهافزایش قيمت فروش محصوالت و 

های مالياتی سازمان امور مالياتی شهرری، گواه این موضوع شرکت از مؤدیان نمونه مالياتی بوده و تقدیرنامه

 .باشدمی

های بخش انرژی و عدم تخصيص یارانه انرژی به بخش خصوصی، ها و حذف یارانهقانون هدفمندی یارانه

 .اجه کرده استهای فعال در بخش خصوصی را با چالش جدی موشرکت

باشد و نقض قوانين محيط زیست را شاهد های شرکت دارای آلودگی محيط زیست به هيچ عنوان نمیفعاليت

 .نيستيم

 محيط اجتماعی و فرهنگی

 مرسوم یرزهای آلومينيومی و آسان ساز در بين اقشار مختلف جامعه به دالیل در حال حاضر استفاده از نردبان

 :شده است

 زیبایی 

  ترو نگهداری ساده کمحجم 

  و کيفيتاستحکام و ایمنی 

  و پوسيدگی در برابر رطوبت یزدگ زنگعدم 

 سهولت حمل و نقل و جابجایی 

های چوبی، آهنی از طرفی آپارتمان نشينی در سراسر کشور نيز رواج یافته است و محصوالت مشابه نظير نردبان

 .دگيرنها کمتر مورد استفاده قرار میو نيز چهارپایه

نيز گرایش به سمت ( در اصطالح عام با کالس شدن)تغيير سبک زندگی از سنتی به سمت مدرن شدن 

 .دهدها را کاهش داده و به سمت محصوالت دیگری سوق میهایی به غير از چوبی و آهنی و یا چهارپایهنردبان

تر با دنبال محصوالت مناسب ای نيز بيشتر شده است و بهنگاه مردم و توجه جامعه به سمت تبليغات رسانه

 .باشندکارکردهای مدنظر می

 و افزایش سطح تحصيالت نيروی کارها به عبارتی افزایش ظرفيت دانشگاههای دانشگاهی محيطباالی د اتعد

امکان استفاده از ( مدارک دانشگاهی در اختيار نظير فوق دیپلم رواج یافته است -اندتر شدهنيروی کار تخصصی)
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

توان توليدات سفارشی را با کيفيت بهتری ارائه کرد و و به کمک آن می تر را فراهم آورده استمتخصصنيروی 

 .از توليد انعطاف پذیر بهره برد

های سنی بوده و نيروی هرم سنی جمعيت کشور گویای این است که جمعيت جوان کشور بيش از سایر گروه

 .اختيار گرفتتوان در تری را میو شاداب جوان ترکار 

ریزی توليد، فروش و بازاریابی، ها از قبيل برنامههای مختلف شرکتتواند در قسمتهای ارائه شده میدانش

 .ریزی استراتژیک و کنترل کيفيت منجر به بهبود گردندانبارداری، برنامه

 تکنولوژی محيط

دستگاه پرس و برش و دستگاه پاشش با استفاده از چند . جهت توليد نردبان نياز به تکنولوژی خاص نيست

 .توان محصوالت را توليد نمودرنگ می

گردد پيچيده و انحصاری محسوب نمی های یآور فنء های آلومينيومی جزفن آوری مورد نياز برای توليد نردبان

 .آیدای در روش توليد و ساخت این محصول به وجود نمیو به همين علت تغييرات عمده

ای نظير آلومينيوم و آهن، ضایعات یند توليد، نيروی انسانی ماهر و مجرب و با توجه به مواد اوليهبا توجه به فرآ

 .با قيمت توافقی فروختشرکت توان به تأمين کنندگان آید و ضایعات به وجود آمده را میکمتری به وجود می

 .باشدریزی توليد برای محصوالت خود میاین شرکت فاقد برنامه

توان بهره گرفت تا سرعت توليد افزایش این محصول از اتوماسيون و مکانيزه کردن فرآیند توليد نمی در توليد

 .یابد
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 

 : ومسفصل 

 و خارجیمحيط داخلی  تحليل

 شرکت پوالدسای تهران
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 ماتریس چکيده تجزیه و تحليل عوامل داخلی

 :باشدزیر می به صورتشرکت پوالدسای تهران ( IFAS) 5ماتریس چکيده تجزیه و تحليل عوامل داخلی

 شرح امتیاز ارزش گذاری ضریب وزن عوامل درونی

  هاقوت

  1713 0 1713 کانادا CSAدارای گواهی استاندارد 

 کيفيت، زیبایی،استحکام 1718 1 1717 خصوصيت فيزیکی محصول

  1718 1 1717 توليد سفارشی

 های مختلفاندازه 173 5 1716 متنوع بودن محصوالت

 کاربردهای مختلف 1711 1 1716 محصوالت چند منظوره

 مختلف  یها حالت User Friendly 1715 3 1705دارای خاصيت 

  1716 1 1713 تجربه فراوان مدیران در زمينه تخصصی

  170 1 1715 نيروی انسانی ماهر

  1711 0 1711 دارای فضای الزم برای توسعه آتی

  1701 3 1711 ساده و کم هزینه ماشين آالت

  1710 0 1710 دارای سيستم مکانيزه مالی، فروش و انبار 

  1710 3 1717 خدمات پس از فروش قوی

  1711 0 1711 آبادعضویت مدیرعامل در هيئت مدیره شهرک صنعتی شمس

  1711 1 1710 ضایعات کم و قابليت فروش آن به تأمين کننده

  هاضعف

  1716 1 1713 تحصيالت آکادميک مدیراننداشتن 

  1715 5 1719 فروش و بازاریابیواحد يروی انسانی در کمبود ن

  1713 0 1713 دور بودن واحد فروش از کارخانه

  1718 1 1717 فروش فقط از طریق نمایندگان

  1710 0 1710 نداشتن نظام تخفيف مشخص

  1710 3 1717 سياست برون سپاری فروش يلبه دلهزینه باربری باال 

                                                 
5
Internal Factor Analysis Summary 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

  175 5 170 عدم تبليغات از طرف شرکت

  1711 1 1710 یند توليدخودکارسازی فرآ عدم امکان استفاده از

 - 399 - 0 جمع کل
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 یعوامل خارجماتریس چکيده تجزیه و تحليل 

 :باشدزیر می به صورتشرکت پوالدسای تهران ( EFAS) 6یتریس چکيده تجزیه و تحليل عوامل خارجما

 شرح امتیاز ارزش گذاری ضریب وزن عوامل بیرونی

  هافرصت

  175 5 170 تأمين مواد اوليه از داخل کشور

  1731 1 1718 تأمين کنندگان قدرت چانه زنی خوب در برابر

 جهت مصرف خانگی محصول 1717 3 1719 روند صعودی تعداد خانوار

  1711 0 1711 نردبان حال تبدیل شدن به برند تجاری در صنعتدر 

  1701 1 1716 کيفيت پایين محصوالت چينی

  1718 1 1711 حمایت دولت از بخش خصوصی

  1711 1 1711 زیست ينقوانرعایت 

 تغيير سبک زندگی 1718 1 1717 رواج آپارتمان نشينی و تجمل گرایی

  1716 1 1713 در بازار کار کرده يلتحصی جوان و وجود نيروی کار

  هاتهدید

  175 5 170 معدم ثبات بازار آلومينيو

  1701 3 1711 عدم وجود رقابت بين تأمين کنندگان

  1701 3 1711 وجود محصوالت مشابه چينی در بازار

 %5به % 1از  1711 1 1711 ماهه خرید و فروش 3باال رفتن نرخ ماليات 

  1711 0 1711 بدهکاری شرکت به شبکه بانکی 

  1715 5 1715 باال رفتن قيمت و سهميه بندی سوخت

  1711 1 1711 فراهم شدن زمينه ورود رقبای جدید

  1731 1 1718 ترین رقيب شرکتبه عنوان جدی HALIOوجود شرکت 

 محصوالتعدم افزایش قيمت  1701 1 1713 پایبندی به قوانين حقوق مصرف کننده

  1716 1 1713 و دستمزد های کارگری به منظور افزایش حقوقفشار انجمن

های بخش ها و عدم تخصيص یارانهیارانه یهدفمندقانون 

 خصوصی
1711 1 1706  

 - 3996 - 0 جمع کل

                                                 
6
External Factor Analysis Summary 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 چکيده تجزیه و تحليل عوامل استراتژیک ماتریس

 :باشدزیر می به صورتشرکت پوالدسای تهران ( SFAS) 7ماتریس چکيده تجزیه و تحليل عوامل استراتژیک

ها و ها، قوتها، تهدیدفرصت ینتر مهم)عوامل استراتژیک 

 (EFASو  IFASها از جداول ضعف
 شرح امتیاز ارزش گذاری ضریب وزن

 های مختلفاندازه 1716 5 173 (S)متنوع بودن محصوالت 

 زیبایی،استحکام کيفيت، 1717 1 1718 (S) خصوصيت فيزیکی محصول

  1717 1 1718 (S) توليد سفارشی

 کاربردهای مختلف 1716 1 1711 (S) محصوالت چند منظوره

  170 5 175 (W) عدم تبليغات از طرف شرکت

  1719 5 1715 (W) کمبود نيروی انسانی در فروش و بازاریابی

  1717 3 1710 (W) سياست برون سپاری فروش يلبه دلهزینه باربری باال 

  170 5 175 (O)تأمين مواد اوليه از داخل کشور 

  1718 1 1731 (O)قدرت چانه زنی خوب در برابر تأمين کنندگان 

 تغيير سبک زندگی 1717 1 1718 (O)رواج آپارتمان نشينی و تجمل گرایی 

  170 5 175 (T)عدم ثبات بازار آلومينيوم 

  1718 1 1731 (T)رقيب شرکت ترین به عنوان جدی HALIOوجود شرکت 

  1715 5 1715 (T)باال رفتن قيمت و سهميه بندی سوخت 

 - 9993 - 0 جمع کل
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 SWOTماتریس تجزیه و تحليل 

 

 عوامل درونی 

 عوامل بیرونی
 (W)ها ضعف (S)ها قوت

 

  دارای گواهی استانداردCSA کانادا 

 خصوصيت فيزیکی محصول 

 توليد سفارشی 

  محصوالتمتنوع بودن 

 محصوالت چند منظوره 

  دارای خاصيتUser Friendly 

 تجربه فراوان مدیران در زمينه تخصصی 

 نيروی انسانی ماهر 

 دارای فضای الزم برای توسعه آتی 

 ماشين آالت ساده و کم هزینه 

  دارای سيستم مکانيزه مالی، فروش و انبار 

 خدمات پس از فروش قوی 

  شهرک عضویت مدیرعامل در هيئت مدیره

 آبادصنعتی شمس

 ضایعات کم و قابليت فروش آن به تأمين کننده 

 نداشتن تحصيالت آکادميک مدیران 

  کمبود نيروی انسانی در واحد فروش و

 بازاریابی 

 دور بودن واحد فروش از کارخانه 

 فروش فقط از طریق نمایندگان 

 نداشتن نظام تخفيف مشخص 

  سياست برون  يلبه دلهزینه باربری باال

 اری فروشسپ

 عدم تبليغات از طرف شرکت 

  عدم امکان استفاده از خودکارسازی

 فرایند توليد

 WOهای استراتژی SOهای استراتژی (O)ها فرصت

 تأمين مواد اوليه از داخل کشور 

  قدرت چانه زنی خوب در قبال تأمين

 کنندگان

 روند صعودی تعداد خانوار 

  در حال تبدیل شدن به برند تجاری در

 صنعت نردبان 

 کيفيت پایين محصوالت چينی 

 حمایت دولت از بخش خصوصی 

  رعایت قوانين محيط زیست 

 رواج آپارتمان نشينی و تجمل گرایی 

  وجود نيروی کاری جوان و

 در بازار کار کرده يلتحص

توان بازار مصرف خانگی را هدف قرار داد و می .0

 .ای به آن نمایدویژهشرکت توجه 

با استفاده از حمایت دولت از بخش خصوصی  .1

توان از تسهيالت جهت توسعه آتی استفاده می

فه جویی نمود و توليد را افزایش داد و به صر

 .ناشی از مقياس دست یافت

های تأمين کننده قراردادهای توان با شرکتمی .3

ادغام باالدست با آنان بلندمدت منعقد نمود و یا 

 .و یا آنان را تملک کرد اشتد

با استخدام نيروی انسانی متخصص در  .0

زمينه فروش و بازاریابی و برنامه ریزی 

ن سهم بازار محصول را تواتوليد، می

 .افزایش داد

با توجه به قدمت شرکت و تبدیل شدن  .1

به یک برند در صنعت نردبان و با 

توان سهم بازار را افزایش تبليغات می

 .داد
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 WTهایاستراتژی STهای استراتژی (T) تهدیدها

 عدم ثبات بازار آلومينيوم 

 عدم وجود رقابت بين تأمين کنندگان 

 وجود محصوالت مشابه چينی در بازار 

  ماهه خرید و 3باال رفتن نرخ ماليات

 فروش 

  بدهکاری شرکت به شبکه بانکی 

  باال رفتن قيمت و سهميه بندی

 سوخت

  رقبای فراهم شدن زمينه برای ورود

 جدید

  وجود شرکتHALIO  به عنوان

 ترین رقيب شرکتجدی

  پایبندی به قوانين حقوق مصرف

 کننده

 های کارگری به منظور فشار انجمن

 افزایش حقوق و دستمزد

  ها و عدم یارانه یهدفمندقانون

 های بخش خصوصیتخصيص یارانه

محصول، توليد سفارشی، ویژگی  یزسازیمتمابا  .0

بودن  User Friendlyچندمنظوره و خاصيت 

توان سهم بازار بيشتر را اختصاص و محصول می

های ناشی از سودآوری را افزایش داد و بر هزینه

و مصرف انرژی غلبه  های باربری، هزینهماليات

 .نمود

با استفاده از خصوصيات منحصر به فرد محصول  .1

تن سهم بيشتری از بازار، رهبری توان با گرفمی

و را در بازار در دست گرفته و هزینه قيمت 

 .یجاد نمایدورود رقبای بالقوه ا مانعی برای

توان در شرایط با استفاده از تجربه مدیران می .3

 .عدم اطمينان تصميم گيری الزم را انجام داد

توان با توجه به خصوصيات آلومينيوم، بازار می .1

نواحی معتدل و مرطوب مورد  هدف خاصی را در

 .نظر قرار داد

 های شرکتتأکيد بر کاهش هزینه .0

خود شرکت یا نماینده مرکزی در  .1

هایی برای کارخانه ایجاد نماید و مشوق

 .نمایندگان ایجاد نماید

با خرید خودرو  باربری جهت حمل بار  .3

-در تهران و سایر شهرهای نزدیک می

غلبه های باالی باربری توان بر هزینه

 .کرد

قراردادهای بلندمدت با شرکت باربری  .1

 .بسته شود
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 های استراتژیکگزینه

 (SO)های قوت فرصت استراتژی

 .ای به آن نمایدتوان بازار مصرف خانگی را هدف قرار داد و شرکت توجه ویژهمی .0

زندگی مردم از زندگی با توجه به روند رو به رشد و صعودی تعداد خانوارها طی دهه گذشته و تغيير سبک 

های سراسر کشور، از سنتی به زندگی مدرن و هم چنين با توجه به رواج آپارتمان نشينی در شهرها و شهرستان

های محصول از جنبه ایمن بودن، کيفيت باال، زیبایی ظاهری، تنوع طرفی با توجه به خصوصيات و ویژگی

توان بازار مصرف خانگی را مورد هدف قرار داد و توجه های مختلف، میپذیری و کاربردهای مختلف در حالت

 .ای از آن را تملک کردای به این بازار داشت و سهم قابل مالحظهویژه

توان از تسهیالت جهت توسعه آتی با استفاده از حمایت دولت از بخش خصوصی می .2

 .افتاستفاده نمود و تولید را افزایش داد و به صرفه جویی ناشی از مقیاس دست ی

گران و از طریق تسهيالت شبکه بانکی و با توجه به حمایت دولت از بخش خصوصی و کارآفرینان و صنعت

تواند خطوط محصول خود را توسعه داده و با افزایش حجم توليد و فضای الزم و کافی در کارخانه، شرکت می

داده و در نتيجه بهای تمام شده  های توليد را کاهشهای ناشی از مقياس، هزینهجوییدست یابی به صرفه

محصول کاهش یافته و محصول را با قيمت کمتری در بازار عرضه کند و در نهایت منجر به دست یابی به سهم 

 .بازار بيشتر و کسب مزیت رقابتی شود

های تأمین کننده قراردادهای بلندمدت منعقد نمود و یا ادغام باالدست توان با شرکتمی .3

 .یا آنان را تملک کرد با آنان داشت و

های تأمين کننده و نيز با توجه به اینکه شرکت، خریدار با توجه به روابط مدیرعامل شرکت با مالکان شرکت

های مورد نياز تواند قيمت ورودیزنی خوبی برخوردار بوده و میباشد، از قدرت چانهعمده تأمين کنندگان می

های تأمين کننده قراردادهای تواند با شرکتاز طرفی نيز می. باشدخود را با نرخ کمتری در اختيار داشته 

تواند سهام هم چنين می. بلندمدت منعقد سازد تا بدین وسيله نيز بتواند بر شرایط عدم اطمينان غلبه نماید

 .آنان را خریداری کرده و تأمين کننده را تحت تملک خود درآورد

 (WO)های ضعف فرصت استراتژی

-م نیروی انسانی متخصص در زمینه فروش و بازاریابی و برنامه ریزی تولید، میبا استخدا .0

 .توان سهم بازار محصول را افزایش داد

با توجه به تعداد پرسنل ناکافی در واحد فروش و بازاریابی و نيز عدم تحصيالت آکادميک واحدهای فروش و 

با توجه به گسترش . باشدهای عمده میو از ضعفگيرد های بازاریابی به هيچ وجه صورت نمیتوليد، فعاليت

توان آماده به کار و نيز جمعيت جوان و شاداب نيروی کار، می يالنالتحص فارغمراکز علم و دانشگاهی و افزایش 

تخصص ایشان و نيروی جوانی و خالقيت آنان، واحد بازاریابی شرکت را فعال نمود سهم بازار  يریکارگ بهبا 
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ریزی توليد محصوالت شرکت بهره برد تا بدین وسيله هم بر عدم لق به شرکت نمود و از برنامهبيشتری را متع

های کمبود موجودی را های انبارداری و نگهداری محصول و هم هزینهریزی مناسب غلبه کرد و هم هزینهبرنامه

 .کاهش داد

توان ا تبلیغات میبا توجه به قدمت شرکت و تبدیل شدن به یک برند در صنعت نردبان و ب .2

 .سهم بازار را افزایش داد

با توجه به قدمت و سابقه حضور شرکت در صنعت نردبان و در حال تبدیل شدن شرکت در این صنعت به برند 

ای وسيع و بيان خصوصيات ویژه و تثبيت موقعيت شرکت در بازار و در نزد مشتریان و نيز با تبليغات رسانه

توان وفاداری مشتریان به محصول و سهم بازار را افزایش انگی این محصول، میمحصول و تأکيد بر مصرف خ

 .داد و از این طریق افزایش فروش و در نهایت افزایش سودآوری را به دنبال داشت

 (ST)های قوت تهدید استراتژی

 User Friendlyمحصول، تولید سفارشی، ویژگی چندمنظوره و خاصیت  یزسازیمتمابا  .0

توان سهم بازار بیشتر را اختصاص و سودآوری را افزایش داد و بر می بودن محصول

 .های باربری و مصرف انرژی غلبه نمودهای ناشی از مالیات، هزینههزینه

توان استراتژی متمایزسازی محصول را خصوصيات محصول، توليد متنوع و توليد بر اساس سفارش مشتری می

های ناشی از ماليات و زایش داد و با افزایش فروش و سودآوری، بر هزینهسرلوحه قرار داد و سهم بازار را اف

به علت )های مصرف آب و برق و گاز یابد و نيز بر هزینههای باربری که متأثر از قيمت سوخت افزایش میهزینه

 .تا حدی غلبه کرد( هاهدفمندی یارانه

ا با استفاده از خصوصیات منحصر به فرد محصول می .2 گرفتن سهم بیشتری از بازار، توان ب

رهبری قیمت و هزینه را در بازار در دست گرفته و مانعی برای ورود رقبای بالقوه ایجاد 

 .نماید

توان با توجه به استراتژی متمایز سازی در بازار و افزایش سهم بازار محصول و حجم توليد و سودآوری، می

ها را کاهش داد و سياست عالمت دهی قيمت و رهبری هزینه محصول را با قيمت کمتری ارائه نمود و در نتيجه

 .هزینه را در بازار در دست گرفت و در نتيجه مانعی جدی برای ورود رقبای جدید ایجاد نماید

توان در شرایط عدم اطمینان تصمیم گیری الزم را انجام با استفاده از تجربه مدیران می .3

 .داد

ه در بازار و عدم ثبات نرخ ارز که بر روی قيمت مواد اوليه تأثير گذار است، با توجه به نوسانات نرخ مواد اولي

با توجه به تجربيات فراوان مدیران مربوطه و تصميم . گردندمدیران شرکت با شرایط عدم اطمينان روبرو می

 .توان تا حدودی بر شرایط غيرقابل پيش بينی چيره گشتهای ایشان در این زمينه، میگيری

ان با توجه به خصوصیات آلومینیوم، بازار هدف خاصی را در نواحی معتدل و مرطوب تومی .9

 .مورد نظر قرار داد
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های نردبان. شودهای چوبی در نواحی معتدل و مرطوب به علت خاصيت چوب، به مرور زمان پوسيده مینردبان

های مشتریان خرید نردبانبه همين دليل بهترین گزینه پيش روی . گرددمی یزدگ زنگآهنی نيز دچار 

 .ای مدنظر قرار دادتوان بازار نواحی ساحلی شمال و جنوب ایران را به طور ویژهمی. آلومينيومی است

 (WT)های ضعف تهدید استراتژی

 های شرکتتأکید بر کاهش هزینه .0

مصرف انرژی را  هایتوان هزینهبا رعایت الگوهای مصرف انرژی و استفاده از وسایل بهينه مصرف انرژی می

 . های توليد را کاهش دادتوان هزینههم چنين با افزایش توليد نيز می. کاهش داد

هایی برای نمایندگان ایجاد نماینده مرکزی در خود شرکت یا کارخانه ایجاد نماید و مشوق .2

 .نماید

تيار در ساختمان شرکت با توجه به فضای در اخ. گيردفروش فقط از طریق نمایندگان این شرکت صورت می

نيز تبليغی  یشگاهنماتواند یک واحد را به نمایشگاه محصوالت خود اختصاص داده و خود این مرکزی خود می

 .گرددمی محسوببرای شرکت 

توان بر با خرید خودرو  باربری جهت حمل بار در تهران و سایر شهرهای نزدیک می .3

 .های باالی باربری غلبه کردهزینه

باشد و شرکت این هزینه را به عنوان تخفيفی برای نمایندگان ل محصوالت بر عهده شرکت میهای حمهزینه

ای برای ها، هزینه قابل مالحظهبا توجه به افزایش قيمت سوخت و هدفمندی یارانه. گيردخود در نظر می

ربری به منظور یک پيشنهاد این است که شرکت با خرید وسيله نقليه مناسب برای با. شودشرکت ایجاد می

 .نمایدها جلوگيری میحمل در تهران و شهرهای اطراف تهران، از دادن کرایه حمل به باربری

 .قراردادهای بلندمدت با شرکت باربری بسته شود .9

های مجاز و معتبر قراردادهای های حمل و نقل این است که شرکت با باربریپيشنهاد دیگر جهت کاهش هزینه

 .و به نوعی اتحاد استراتژیک به وجود آورد بلندمدت منعقد سازد
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 ریزی استراتژیک کمیبرنامهماتریس 

 :شوداختصاص داده میزیر  به صورت ریزی استراتژیک کمیبرنامهدر ماتریس  نمره جذابيت -

 بسیار جذاب=  9 جذابیت معقول=  3 تا حدی جذابیت=  2 بدون جذابیت=  0

 

 :شرکت پوالدسای تهران به شرح زیر است( QSPM) 8کمیریزی استراتژیک ماتریس برنامه

 عوامل حیاتی موفقیت

 هااستراتژی

 استراتژی متمایز سازی تمرکز روی مصرف خانگی تمرکز روی نواحی معتدل و مرطوب

 ضریب
نمره 

 جذابیت

های جمع نمره

 جذابیت
 ضریب

نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 : هاقوت

 CSAدارای گواهی استاندارد 

 کانادا
1713 - - 1713 - - 1713 - - 

 1718 1 1717 1718 1 1717 1718 1 1717 خصوصيت فيزیکی محصول

 1718 1 1717 1718 1 1717 1718 1 1717 توليد سفارشی

 1711 1 1716 1711 1 1716 1711 1 1716 متنوع بودن محصوالت

 1711 1 1716 1708 3 1716 1708 3 1716 چند منظورهمحصوالت 

 User Friendly 1715 3 105 1715 3 1705 1715 1 171دارای خاصيت 

تجربه فراوان مدیران در زمينه 

 تخصصی
1713 1 1716 1713 1 1716 1713 3 1719 

 1705 3 1715 171 1 1715 - - 1715 نيروی انسانی ماهر

توسعه دارای فضای الزم برای 

 آتی
1711 - - 1711 1 1711 1711 - - 

 - - 1711 1711 0 1711 - - 1711 ماشين آالت ساده و کم هزینه

دارای سيستم مکانيزه مالی، 

 فروش و انبار 
1710 - - 1710 - - 1710 - - 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 عوامل حیاتی موفقیت

 هااستراتژی

 استراتژی متمایز سازی تمرکز روی مصرف خانگی تمرکز روی نواحی معتدل و مرطوب

 ضریب
نمره 

 جذابیت

های جمع نمره

 جذابیت
 ضریب

نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 1718 1 1717 1718 1 1717 1718 1 1717 خدمات پس از فروش قوی

عضویت مدیرعامل در هيئت 

 آبادشهرک صنعتی شمسمدیره 
1711 - - 1711 - - 1711 - - 

ضایعات کم و قابليت فروش آن 

 به تأمين کننده
1710 - - 1710 - - 1710 - - 

 : هاضعف

نداشتن تحصيالت آکادميک 

 مدیران
1713 - - 1713 - - 1713 1 1716 

واحد کمبود نيروی انسانی در 

 فروش و بازاریابی
1719 1 1736 1719 1 1736 1719 1 1708 

 - - 1713 1713 0 1713 1713 0 1713 دور بودن واحد فروش از کارخانه

 1717 0 1717 1701 1 1717 1701 1 1717 فروش فقط از طریق نمایندگان

 1710 0 1710 1710 0 1710 1710 0 1710 نداشتن نظام تخفيف مشخص

 يلبه دلهزینه باربری باال 

 سياست برون سپاری فروش
1717 1 1718 1717 1 1718 1717 1 1718 

 171 1 170 171 1 170 171 1 170 عدم تبليغات از طرف شرکت

 عدم امکان استفاده از

 یند توليدخودکارسازی فرآ
1710 - - 1710 - - 1710 3 1713 

 : هافرصت

 171 1 170 - - 170 - - 170 تأمين مواد اوليه از داخل کشور

 قدرت چانه زنی خوب در برابر

 تأمين کنندگان
1718 - - 1718 - - 1718 - - 

 1736 1 1719 1736 1 1719 1736 1 1719 روند صعودی تعداد خانوار
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 عوامل حیاتی موفقیت

 هااستراتژی

 استراتژی متمایز سازی تمرکز روی مصرف خانگی تمرکز روی نواحی معتدل و مرطوب

 ضریب
نمره 

 جذابیت

های جمع نمره

 جذابیت
 ضریب

نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

در حال تبدیل شدن به برند 

 تجاری در صنعت نردبان
1711 1 1706 1711 1 1706 1711 1 1706 

 1711 1 1716 1711 1 1716 1711 1 1716 کيفيت پایين محصوالت چينی

 - - 1711 1711 0 1711 1711 0 1711 دولت از بخش خصوصیحمایت 

 - - 1711 - - 1711 - - 1711 رعایت قوانين محيط زیست

 1718 1 1717 1718 1 1717 1718 1 1717 رواج آپارتمان نشينی تجمل گرایی

وجود نيروی کاری جوان و 

 در بازار کار کرده يلتحص
1713 0 1713 1713 0 1713 1713 1 1701 

 : هاتهدید

 170 0 170 170 0 170 170 0 170 عدم ثبات بازار آلومينيوم

عدم وجود رقابت بين تأمين 

 کنندگان
1711 - - 1711 - - 1711 3 1701 

وجود محصوالت مشابه چينی در 

 بازار
1711 1 1718 1711 1 1718 1711 1 1718 

ماهه 3باال رفتن نرخ ماليات 

 خرید و فروش 
1711 - - 1711 - - 1711 - - 

 - - 1711 - - 1711 - - 1711 بدهکاری شرکت به شبکه بانکی 

باال رفتن قيمت و سهميه بندی 

 سوخت
1715 3 1705 1715 3 1705 1715 3 1705 

فراهم شدن زمينه ورود رقبای 

 جدید
1711 1 1718 1711 1 1718 1711 1 1718 

به عنوان  HALIOوجود شرکت 

 ترین رقيب شرکتجدی
1718 1 1731 1718 1 1731 1718 1 1731 

پایبندی به قوانين حقوق مصرف 

 کننده
1713 3 1719 1713 3 1719 1713 1 1716 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 عوامل حیاتی موفقیت

 هااستراتژی

 استراتژی متمایز سازی تمرکز روی مصرف خانگی تمرکز روی نواحی معتدل و مرطوب

 ضریب
نمره 

 جذابیت

های جمع نمره

 جذابیت
 ضریب

نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

های کارگری به فشار انجمن

 منظور افزایش حقوق و دستمزد
1713 - - 1713 - - 1713 - - 

ها و عدم یارانه یهدفمندقانون 

های بخش تخصيص یارانه

 خصوصی

1711 - - 1711 - - 1711 0 1711 

 593 - - 994 - - 9962 - - های جذابیتمجموع نمره
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 ریزی استراتژیک کمیادامه جدول ماتریس برنامه

 عوامل حیاتی موفقیت

 هااستراتژی

 افزایش سهم از راه تبلیغات ادغام باالدست وپایین دست صرفه جویی ناشی از مقیاس

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 : هاقوت

 1719 3 1713 - - 1713 - - 1713 کانادا CSAدارای گواهی استاندارد 

 1718 1 1717 - - 1717 1701 1 1717 خصوصيت فيزیکی محصول

 1718 1 1717 1701 1 1717 1710 3 1717 توليد سفارشی

 1711 1 1716 - - 1716 1711 1 1716 متنوع بودن محصوالت

 1711 1 1716 1716 0 1716 1711 1 1716 محصوالت چند منظوره

 User Friendly 1715 1 171 1715 0 1715 1715 1 171دارای خاصيت 

تجربه فراوان مدیران در زمينه 

 تخصصی
1713 1 1701 1713 1 1716 1713 1 1716 

 1715 0 1715 1705 3 1715 1705 3 1715 انسانی ماهرنيروی 

 - - 1711 1718 1 1711 - - 1711 دارای فضای الزم برای توسعه آتی

 - - 1711 - - 1711 1718 1 1711 ماشين آالت ساده و کم هزینه

دارای سيستم مکانيزه مالی، فروش و 

 انبار 
1710 - - 1710 1 1711 1710 0 1710 

 1718 1 1717 1718 1 1717 1717 0 1717 فروش قویخدمات پس از 

عضویت مدیرعامل در هيئت مدیره 

 آبادشهرک صنعتی شمس
1711 - - 1711 0 1711 1711 - - 

ضایعات کم و قابليت فروش آن به 

 تأمين کننده
1710 1 1711 1710 - - 1710 - - 

 : هاضعف

 - - 1713 1716 1 1713 1701 1 1713 نداشتن تحصيالت آکادميک مدیران

 1708 1 1719 - - 1719 - - 1719فروش و واحد کمبود نيروی انسانی در 
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 عوامل حیاتی موفقیت

 هااستراتژی

 افزایش سهم از راه تبلیغات ادغام باالدست وپایین دست صرفه جویی ناشی از مقیاس

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 بازاریابی

 - - 1713 - - 1713 1713 0 1713 دور بودن واحد فروش از کارخانه

 - - 1717 1718 1 1717 - - 1717 فروش فقط از طریق نمایندگان

 - - 1710 - - 1710 1711 1 1710 نداشتن نظام تخفيف مشخص

سياست  يلبه دلهزینه باربری باال 

 برون سپاری فروش
1717 1 1718 1717 1 1718 1717 1 1701 

 171 1 170 171 1 170 171 1 170 عدم تبليغات از طرف شرکت

خودکارسازی  عدم امکان استفاده از

 یند توليدفرآ
1710 1 1711 1710 0 1710 1710 - - 

 : هافرصت

 - - 170 171 1 170 171 1 170 از داخل کشور تأمين مواد اوليه

قدرت چانه زنی خوب در برابر تأمين 

 کنندگان
1718 1 1731 1718 1 1731 1718 - - 

 1736 1 1719 - - 1719 1736 1 1719 روند صعودی تعداد خانوار

در حال تبدیل شدن به برند تجاری در 

 صنعت نردبان
1711 1 1706 1711 1 1718 1711 1 1706 

 1711 1 1716 - - 1716 1701 1 1716 کيفيت پایين محصوالت چينی

 1711 0 1711 1718 1 1711 1701 3 1711 حمایت دولت از بخش خصوصی

 1711 1 1711 1711 0 1711 - - 1711 رعایت قوانين محيط زیست

 1718 1 1717 1710 3 1717 1718 1 1717 رواج آپارتمان نشينی و تجمل گرایی

وجود نيروی کاری جوان و 

 در بازار کار کرده يلتحص
1713 1 1701 1713 - - 1713 - - 

 : هاتهدید
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 عوامل حیاتی موفقیت

 هااستراتژی

 افزایش سهم از راه تبلیغات ادغام باالدست وپایین دست صرفه جویی ناشی از مقیاس

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 ضریب
نمره 

 جذابیت

جمع 

های نمره

 جذابیت

 - - 170 171 1 170 173 3 170 عدم ثبات بازار آلومينيوم

 - - 1711 1706 1 1711 - - 1711 عدم وجود رقابت بين تأمين کنندگان

 1701 3 1711 - - 1711 1718 1 1711 وجود محصوالت مشابه چينی در بازار

ماهه خرید و 3باال رفتن نرخ ماليات 

 فروش 
1711 1 1718 1711 - - 1711 - - 

 - - 1711 - - 1711 1716 3 1711 بدهکاری شرکت به شبکه بانکی 

باال رفتن قيمت و سهميه بندی 

 سوخت
1715 1 171 1715 1 171 1715 - - 

 1716 3 1711 1716 3 1711 1711 0 1711 فراهم شدن زمينه ورود رقبای جدید

به عنوان  HALIOوجود شرکت 

 ترین رقيب شرکتجدی
1718 0 1718 1718 - - 1718 3 1711 

 - - 1713 1719 3 1713 1701 1 1713 پایبندی به قوانين حقوق مصرف کننده

های کارگری به منظور فشار انجمن

 افزایش حقوق و دستمزد
1713 3 1719 1713 - - 1713 - - 

ها و عدم یارانه یهدفمندقانون 

 های بخش خصوصیتخصيص یارانه
1711 1 1706 1711 1 1718 1711 - - 

 3944 - - 3974 - - 5993 - - های جذابیتمجموع نمره
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 هااولویت بندی استراتژی

 

 اولویت های جذابیتمجموع نمره استراتژی ردیف

 9 1761 تمرکز روی نواحی معتدل و مرطوب 0

 3 179 تمرکز روی مصرف خانگی 1

 2 573 استراتژی متمایز سازی 3

 0 5713 صرفه جویی ناشی از مقياس 1

 6 3779 دست یينو پاادغام باالدست  5

 5 3799 افزایش سهم از راه تبليغات 6
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 

 

 

 : چهارمفصل 

 نتيجه گيری
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 هااستراتژیراهکار اجرایی برای هر یک از 

تدوین  ، راهکار اجراییهااز استراتژی یکهر مرتبط با ها به ترتيب اولویت دسته بندی و استراتژیزیر  جدولدر 

 .شده است

 راهکارها استراتژی

 صرفه جویی ناشی از مقیاس

 و باربری های مصرف انرژیکاهش هزینه 

 افزایش حجم توليد 

 های ثابتهزینه کنترل 

 نيروی انسانی ماهر و متخصص يریکارگ به 

 وریآموزش نيروی انسانی و افزایش بهره 

 ریزی توليدبرنامه 

 استراتژی متمایز سازی

 تثبيت برند در بازار محصول 

 و  محصول به فردهای منحصر ویژگی افزایش

 کيفيت محصول

  بر اساس سفارش مشتریتوليد افزایش 

 تنوع پذیری زیاد 

 در خصوص چندمنظوره بودن محصول يغاتتبل 

 تنوع رنگ و زیبایی ظاهری باال بردن 

 تمرکز روی مصرف خانگی

 نيروی انسانی ماهر و متخصص در  يریکارگ به

 زمينه فروش و بازاریابی

  گسترش نمایندگان 

 ای و تأکيد بر مصرف افزایش تبليغات رسانه

 خانگی محصول

 تمرکز روی نواحی معتدل و مرطوب

 نيروی انسانی ماهر و متخصص در  يریکارگ به

 زمينه فروش و بازاریابی

  گسترش نمایندگان و تقویت نمایندگان مستقر

 در نواحی معتدل و مرطوب

 و تأکيد بر خصوصيات ای افزایش تبليغات رسانه

 آلومينيوم
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 تدوین استراتژی شرکت پوالدسای تهران

 افزایش سهم از راه تبلیغات

 :هایافزایش تبليغات و برجسته کردن در زمينه

 دارد دارای گواهی استانCSA کانادا 

 توليد سفارشی 

 متنوع بودن محصوالت 

 خدمات پس از فروش قوی 

 محصوالت چند منظوره 

 خصوصيت فيزیکی محصول 

 ادغام باالدست و پایین دست

  قدرت چانه و  تأمين مواد اوليه از داخلبا توجه به

، امکان تملک زنی خوب در برابر تأمين کنندگان

 .داردو ادغام با تأمين کنندگان وجود 

  برای نمایندگان مشخص ها يفتخفنظام تعيين 

 های باربری  انعقاد قراردادهای بلندمدت با شرکت

 های حمل و نقل جهت کاهش هزینه

 


