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 چکیده 

های مؤثر به لحاظ میزان اثربخشی مفروض در زمان، تحلیل موقعیت و انتخاب بندی استراتژیاولویت

-تری را برای اجرای پیشنهادات و انجام اقدامات مؤثر فراهم میتر و سادهاستراتژی بهینه، مسیر روشن

در زنجیره ارزش صنایع کاغذ ن تأمی هلدینگ سلولزیگذاری سرمایهرو در تحقیق حاضر برای از این. سازد

هدف از این پژوهش تدوین راهبردهایی  .گردیدریزی راهبردهای کمی استفاده از ماتریس برنامهو چوب، 

گذاری در نقاط با بازدهی باالتر و رقابت کمتر و همچنین تبدیل شدن این هلدینگ به سرمایهبا اولویت 

، PESTELهای با روش خارجیتریس عوامل برای این منظور ما. باشدب سلولزی کشور میقط

5Forces  نیز با استفاده از روش زنجیره ارزش پورتر تهیه شده  داخلیو تحلیل صنعت و ماتریس عوامل

ریزی راهبردهای کمی یه کار گرفته ماتریس برنامه، SWOTپس از تدوین ماتریس است و در نهایت نیز 

منظور تأمین های بسیار در داخل کشور بهمحدودیتتوجه به  باهای تحقیق نشان داد که یافته. شده است

اندازی خط ها، اولین راهبرد برای این هلدینگ راهماده اولیه این صنعت و ممنوعیت برداشت چوب جنگل

باشد که با توجه به درصد سلولز باالتر نسبت به سایر مواد تولید خمیر چوب از باگاس حاصل از نیشکر می

راهبرد . تواند بهترین جایگزین برای ماده اولیه این صنعت باشدمیتر، نین قیمت پایینسلولزی و همچ

سطح پایین تکنولوژی و  های تابعه می باشد که بدلیلبعدی این هلدینگ ارتقاء سطح تکنولوژی شرکت

به ، ژیگذاری در ارتقاء سطح تکنولویهتوان با سرماعدم ساماندهی برخی از صنایع در صنعت سلولزی می

بازدهی باال و ریسک کمتری دست یافت و در عین حال به قطب سلولزی در کشور و حتی خاور میانه نیز 

 .تبدیل شد

 

 SWOT، کمی، صنعت سلولزی استراتژیکریزی برنامهماتریس استراتژی، : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

ایجاد . رودشمار میسعه و رشد اقتصادی در جهان بههای توترین راهصنعت سلولزی به عنوان یکی از مهمترین و بنیادی

در ایران به واسطه  .اشتغال، ارزآوری، توسعه فرهنگ و حفظ و کمک به محیط زیست از جمله مزایای این صنعت بوده است

فاصله  انیاند و روز به روز از سطح جهسامانی قرار گرفتهدر اوضاع نابهواردات فراوان در این صنعت، کارخانجات تولیدی 

به منظور توسعه ( شستا)گذاری تأمین اجتماعی های هلدینگ سرمایههلدینگ سلولزی تأمین از زیرمجموعه. اندبیشتری گرفته

باشد تا این بخش از صنعت و کمک به اوضاع صنعت سلولزی در کشور تأسیس گردیده و به دنبال افزایش سطح این صنعت می

 .به قطب سلولزی کشور تبدیل گردد

است، توجه به صنعت سلولزی از یک سو به علت صنعت سلولزی از جهات گوناگونی مورد توجه و عنایت کشورها واقع شده

 .های اقتصادی و از سوی دیگر به دلیل اثرات فرهنگی و اجتماعی آن استارزش

آن کشور فراهم نماید، و فعال برای توسعه  ای پویاتواند زمینههای هر کشوری میها و قابلیتبرداری از توانبه دلیل آنکه بهره

شود که ضرورت و اهمیت انجام این تحقیق از آنجا ناشی می. های مزبور ضرورتی ویژه خواهد داشتها و قابلیتتحلیل توان

ر سزایی دتواند نقش بهیت جغرافیایی آن میهای خاص برای توسعه صنعت سلولزی با توجه به موقعایران با داشتن ویژگی

ریزی و استفاده های متنوع و ارزشمند کمتر مورد توجه، برنامهاما متأسفانه تاکنون این جاذبه. کشورهای خاورمیانه ایفا نماید

 .قرار گرفته است

ها مزیت. است SWOTهای توسعه هلدینگ سلولزی با استفاده از تحلیل ها و محدودیتهدف اصلی این مقاله، بررسی مزیت

همچنین این مقاله با استفاده از . ها شامل نقاط ضعف و تهدیدهاستو محدودیت شامل نقاط قوت و فرصتدر این مطالعه 

داخلی و خارجی را تعیین های انتخاب شده با استفاده از تحلیل عوامل ، اولویت استراتژی(QSPM)ریزی کمی ماتریس برنامه

 .کندمی

 
 روش تحقیق 

در روش . ای و میدانی به طور همزمان استفاده شده استکتابخانههای ات از روشآوری اطالعدر این پژوهش برای جمع

ها، مصاحبه و نظرسنجی از های تحلیل محتوا و بررسی آمار و اسناد و مدارک و روش میدانی از پرسشنامهای از شیوهکتابخانه

خصصان در صنعت سلولزی استفاده گردیده های تابعه این هلدینگ، کارشناسان و متمدیران ارشد هلدینگ سلولزی و شرکت

 .است

ابتدا براساس . است QSPMریزی استراتژیک کمی و مدل برنامه SWOTمدل کاربردی تحقیق، مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک 

و  هاریزی استراتژیک، به بررسی عوامل محیط خارجی و داخلی با تعیین تهدیدها و فرصتها و الگوهای مدیریت و برنامهمدل

ماتریس : های مربوط به آن شاملو ماتریس SWOTهای تحلیل با استفاده از مدل نقاط قوت و ضعف، به تجزیه و تحلیل یافته

ریزی ارزیابی عوامل خارجی، ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس تلفیق عوامل داخلی و خارجی و در نهایت ماتریس برنامه

 .ه استاقدام گردید QSPMاستراتژیک کمی 

 

  یافته ها
در مرحله اول مطالعه؛ پس از تدوین، تلخیص و استخراج اطالعات از مطالعات میدانی، اسنادی، مصاحبه و پرسشنامه، ازتحلیل 

SWOT گذاری و توسعه هلدینگ سلولزی در فازهای زیر استفاده گردیدبرای تعیین استراتژی سرمایه: 

 ضعف ئه راهبردهای بازنگری و تخصیص مجدد منابع برای رفع نقاط های موجود برای اراتبیین مهمترین فرصت

 ؛درونی هلدینگ سلولزی

 ؛های رقابتی هلدینگگیری از برتریتبیین مهمترین نقاط قوت برای ارائه طرح راهبردهای تهاجمی با تکیه بر بهره 

 نگ؛منظور ارائه راهبردهای تنوع بخشی هلدیهای درون هلدینگ بهتبیین مهمترین ضعف 
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 پذیری هلدینگتبیین مهمترین تهدیدهای موجود برای ارائه راهبردهای تدافعی جهت رفع آسیب. 

در مرحله دوم؛ پس از تحلیل عوامل داخلی و عوامل خارجی، برای تجزیه و تحلیل همزمان عوامل داخلی و خارجی از ماتریس 

-راهبردهایی جهت توسعه هلدینگ سلولزی ارائه می ،SWOTدر مرحله سوم نیز براساس مدل . داخلی و خارجی استفاده شد

های ریزی استراتژیک کمی، مشخص گردید که کدام یک از گزینهگردد و در نهایت نیز با استفاده از تکنیک ماتریس برنامه

     .ندبندی شدها، اولویتد و در واقع این استراتژینباشپذیر میاستراتژی انتخاب شده، امکان

 

 خارجی مؤثر بر توسعه هلدینگ سلولزی بررسی عوامل

، پنج نیروی رقابتی (PESTEL)های تحلیل محیط کالن کشور ها و تهدیدها، از روشجهت شناسایی فرصت

ارائه  (ها و تهدیدهافرصت) 1شماره جدول  جداول،، و تحلیل محیط صنعت استفاده گردید که در قسمت  (5Forces)پورتر

 .است گردیده
 

 داخلی مؤثر بر توسعه هلدینگ سلولزی بررسی عوامل

های تابعه با استفاده از روش زنجیره ارزش پورتر برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، محیط درونی هلدینگ سلولزی و شرکت

نتایج در جدول . این عوامل در مصاحبه و تکمیل پرسشنامه از جامعه کارشناسان تهیه شده است. مورد بررسی قرار گرفت

 .در قسمت بعدی ارائه شده است 2شماره 

 

 جداول، شکل ها و نمودارها  

ها و تا بتواند فرصت کرده قبل از اینکه یک سازمان بتواند مرحله تدوین را آغاز کند، باید محیط بیرونی خود را بررسی و پویش

. ط قوت و ضعف خود پی ببردتهدیدهای بالقوه را کشف کند، همچنین باید محیط داخلی را نیز کاوش کند تا بتواند به نقا

های داخلی و خارجی سازمان، نظارت، ارزیابی و نشر اطالعات به دست آمده مربوط به محیط: بررسی محیط عبارت است از

 (1831هانگر و آل،) میان افراد کلیدی و مؤثر سازمان

 :در این پژوهش به صورت زیر است SWOTطور کلی، چارچوب تحلیل به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 SWOTچهارچوب تحلیل  -1شکل 

 

 

 یسلولز ینگمؤثر بر توسعه هلد یعوامل خارج یبررس
 عوامل خارجی مؤثر بر توسعه صنعت سلولزی: 1جدول 

 بررسی وضع موجود

عوامل محیط داخلیبررسی  بررسی عوامل محیط خارجی  

هافرصتتعیین  تعیین تهدیدها نقاط ضعفتعیین   نقاط قوتتعیین    

یه و تحلیل عوامل استراتژیکتجز  

 تعیین موقعیت استراتژیک

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

  (T)تهدیدها  (O)هافرصت ردیف

1 

 یشکسب و کار در کشور و امکان افزا یو فضا یاقتصاد یتبهبود وضع

 یژهبه داخل کشور بو یاروز دن یها یوژو ورود تکنول یخارج یگذار یهسرما

شرکت در قالب مشارکت  یالملل ینب یتهایو توسعه فعال یدر صنعت سلولز

به سازمان  یوستنها و پ یمبا توجه به رفع تحر یخارج یبا شرکت ها

 یجهان تتجار

سطح مصرف  یشو افزا یداخل یبودن سطح تکنولوژ یینپا

 تمام شده محصول یمتفتن قباال ر یتاًو نها یهو مواد اول یانرژ

2 
 و شمال مناطق در، الرشد یعسر یدرختان گونه ها یکشت صنعت یلپتانس

 دولت یتیحما یها سیاست به توجه با کشور غرب

 یو سنت یدر صنعت سلولز یابیبازار یننو یمعدم توجه به مفاه

 فروش یبودن ساختارها و عوامل و کانال ها

8 
مواد )و کاه و کلش گندم و جو  یشکراز نباگاس حاصل  یوجود منابع کاف

 صنعت ینا یازمورد ن یهبه عنوان مواد اول( یچوب یرغ یسلولز

کشور  یعیدر بخش منابع طب یدشد یتخشک و محدود یماقل

 یو منابع آب یجنگل یاز جمله چوب ها

4 
 یستمباطله با توجه به عدم وجود س یکاغذها یو فرآور یجمع آور

 حوزه ینمتشکل و منظم در ا
 کشور یبرداشت چوب از جنگل ها یبرا  یموانع قانون

5 
بر بودن ورود تازه واردان با  ینهو هز یاسحاصل از مق ییباال بودن صرفه جو

 باال به صنعت یدتول یتظرف

کنترل  ینو همچن یینها یداتبودن تعرفه واردات تول یینپا

باال بودن نرخ  ینتوسط دولت و همچن یمحصوالت داخل یمتق

سود  یهداخل با توجه به حاش یدبر ارزش افزوده در تول یاتمال

 صنعت یینپا

 خروج از صنعت یبرا یو اجتماع یدولت یها یتوجود محدود داخل یدبا تول یسهدر مقا MDFمازاد تقاضا در حوزه  ینیب یشپ 6

 تمام شده محصول یمتدر ق یهمواد اول ینهسهم هزباال بودن  داخل یدبا تول یسهدر مقا یرمازاد تقاضا در حوزه کاغذ تحر ینیب یشپ 7

 یو کاغذ بسته بند یشومنطقه در حوزه ت یبه کشورها یژهصادرات با نگاه و 3
از کل ارزش  یبودن سهم ارزش افزوده بخش سلولز یینپا

 افزوده صنعت

9 

امکان استفاده از  ینو همچن یبانک یستمدر س یالتتوان ارائه تسه یشافزا

 یها یاستبا توجه به س یهبازار سرما یقاز طر یمال ینتأم یننو یابزارها

 دولت یاقتصاد

 باال یدیتول یتظرف یلبه دل یشومازاد عرضه در ت

 آنها یجهان یمتبا توجه ثبات ق( کاغذ و چوب یرخم) یهواردات مواد اول 11
داخل و  یباال یدبا توجه به تول یمازاد عرضه درکاغذ بسته بند

 در حال احداث یطرح ها ینهمچن

 یسلولز ینگمؤثر بر توسعه هلد داخلیعوامل  یبررس
 عوامل داخلی مؤثر بر توسعه هلدینگ سلولزی: 2جدول 

  (W)هاضعف  (S)هاقوت ردیف

1 

 یباال و سهم بازار نسب یدتول یتمناسب ، ظرف یدوجود امکانات تول

ارزش صنعت و امکان  یرهمختلف زنج یقابل توجه در عمده بخشها

 بر بازار محصوالت یرگذاریاثت

 آالت ینو ماش یدتول یهایبه روز نبودن تکنولوژ

2 

 یو نهادها یدولت یبا ارگان ها یکاز روابط استراتژ یبرخوردار

شستا،  یگذار یهشرکت سرما یرساز مورد وثوق بازار نظ یمتصم

   یکوتاپ

شرکت با  ینمختلف ب یدر حوزه ها یتو مسئول یارعدم توازن اخت

 و باالدست یرمجموعهز یت هاشرک

8 
 ینامالک، مستغالت، ماش ین،ارزشمند از جمله زم یها ییوجود دارا

 یزاتآالت و تجه

 یو توسعه و معرف یقمدون در تحق ییاجرا یعدم وجود روش ها

 یدمحصول جد

4 

و حضور ( بانکها و بورس اوراق بهادار) یمال یروابط مناسب با نهادها

و استفاده  یالتبعه در بورس و امکان اخذ تسهتا یاز شرکتها یتعداد

و  یتوسعه ا یطرح ها یمال ینبه منظور تام یهبازار سرما یاز ابزارها

 در گردش یهسرما

 یمنابع انسان یریتمد یستمس ییناکارا

 یگذار هیسرما یده و کم بازده در پورتفو یانز یوجود شرکت ها تابعه یمناسب در شرکت ها یفیتک یریتمد یستموجود س 5

6 
در صنعت در  یرگذارتاث یمناسب با نهادها یارتباط یوجود بسترها

 یو شهر یاستان ی،سطح کشور

 یلو تحل یفتعر) یابیفروش، بازار ینهعدم وجود برنامه مدون در زم

 (و حوزه محصول یگذار یمتق یها یبازار و استراتژ

7 
مواد  نیتأم ینهتابعه در زم یمناسب شرکت ها یاییجغراف یتموقع

 به بازار مصرف یو دسترس یهاول

 یی،در پاسخگو یکند) یو شبه دولت یرانعطاف ناپذ یفرهنگ سازمان

 ...(و  یریتعدم ثبات مد
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3 
بزرگ و امکان  یتفعال یاسو مق یمکف یاز منابع مال یبرخوردار

 کالن یمشارکت در طرح ها

 یریتو مد یابیانتخاب، ارز) ینتام یریتعدم وجود ساختار مدون مد

 (یموجود

9 

جذب متقاضیان توانمند جهت سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت 

مانند  ییبا استفاده از اعتبار برند شرکت هاهای سرمایه گذاری 

 ینو خزرکاسپ یرانچوکا،کارتن ا

مناسب  یها یستمو عدم وجود س  یدتول ینددر فرآ ییناکارا

 یدتول یو ضعف در بهره ور یو نگهدار یراتتعم

11 
امکان نظارت و  یجادو ا یریگزارش گ یزهمکان یستمهایوجود س

 تابعه یکنترل بر عملکرد شرکت ها
 یرمجموعهز یشرکت ها ییهم افزا یتعدم استفاده کامل از ظرف

 
 تحلیل و ارزیابی عوامل خارجی

ها با ه و با مقایسه این مؤلفهبا توجه به میزان اهمیت هر مؤلف ،جدول ضریب اهمیتدر تکمیل تحلیل عوامل خارجی، در ستون 

به نحوی باشد که مجموع ضرایب  یدمقدار این ضرایب با. گیردیکدیگر، ضریب اهمیت بین صفر تا یک به آن مؤلفه تعلق می

و نیز با توجه به جدی یا  8یا  4ها به ترتیب رتبه با لحاظ عالی یا معمولی بودن فرصت چهارمدر ستون . ها، یک باشدمؤلفه

از  کمتردر صورتی که امتیاز عوامل خارجی در این جدول . شوداختصاص داده می 2یا  1لی بودن تهدیدها به ترتیب رتبه معمو

 .ارائه گردیده است 8نتایج در جدول شماره . ها خواهد بودباشد، نشان دهنده غلبه تهدیدها بر فرصت 5/2

 
  تحلیل عوامل خارجی: 8جدول شماره 

ضریب  رجیعوامل اصلی محیط خا

 اهمیت
 رتبه

رتبه = امتیاز وزنی 

 فرصت ها ضریب ×

1 

بهبود وضعیت اقتصادی و فضای کسب و کار در کشور و امکان افزایش 

سرمایه گذاری خارجی و ورود تکنولوژی های روز دنیا به داخل کشور 

بویژه در صنعت سلولزی و توسعه فعالیتهای بین المللی شرکت در 

رکت های خارجی با توجه به رفع تحریم ها و قالب مشارکت با ش

 پیوستن به سازمان تجارت جهانی

15154 8 1513 

2 
پتانسیل کشت صنعتی درختان گونه های سریع الرشد در مناطق 

 شمال و غرب کشور با توجه به سیاست های حمایتی دولت
15161 4 1528 

8 
و جو  وجود منابع کافی باگاس حاصل از نیشکر و کاه و کلش گندم

 به عنوان مواد اولیه مورد نیاز این صنعت( مواد سلولزی غیر چوبی)
15161 8 1521 

4 
جمع آوری و فرآوری کاغذهای باطله با توجه به عدم وجود سیستم 

 متشکل و منظم در این حوزه
15159 8 1521 

5 
باال بودن صرفه جویی حاصل از مقیاس و هزینه بر بودن ورود تازه 

 یت تولید باال به صنعتواردان با ظرف
15183 8 1518 

 1518 8 15145 در مقایسه با تولید داخل MDFپیش بینی مازاد تقاضا در حوزه  6

 1511 8 15185 پیش بینی مازاد تقاضا در حوزه کاغذ تحریر در مقایسه با تولید داخل 7

3 
صادرات با نگاه ویژه به کشورهای منطقه در حوزه تیشو و کاغذ بسته 

 یبند
15145 8 1518 

9 

افزایش توان ارائه تسهیالت در سیستم بانکی و همچنین امکان 

استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی از طریق بازار سرمایه با توجه به 

 سیاست های اقتصادی دولت

15185 8 1511 

 1514 8 15147 با توجه ثبات قیمت جهانی آنها( خمیر کاغذ و چوب)واردات مواد اولیه  11

ضریب  عوامل اصلی محیط خارجی

 اهمیت
 رتبه

رتبه = امتیاز وزنی 

 تهدید ها ضریب ×

1 
پایین بودن سطح تکنولوژی داخلی و افزایش سطح مصرف انرژی و 

 مواد اولیه و نهایتاً باال رفتن قیمت تمام شده محصول
15157 1 1516 
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2 
و سنتی بودن  عدم توجه به مفاهیم نوین بازاریابی در صنعت سلولزی

 ساختارها و عوامل و کانال های فروش
15147 2 1511 

8 
اقلیم خشک و محدودیت شدید در بخش منابع طبیعی کشور از جمله 

 چوب های جنگلی و منابع آبی
15164 1 1516 

 1511 2 15152 موانع قانونی  برای برداشت چوب از جنگل های کشور 4

5 

نهایی و همچنین کنترل قیمت  پایین بودن تعرفه واردات تولیدات

محصوالت داخلی توسط دولت و همچنین باال بودن نرخ مالیات بر 

 ارزش افزوده در تولید داخل با توجه به حاشیه سود پایین صنعت

15152 2 1511 

 1516 1 15157 وجود محدودیت های دولتی و اجتماعی برای خروج از صنعت 6

 1511 2 15151 در قیمت تمام شده محصولباال بودن سهم هزینه مواد اولیه  7

3 
پایین بودن سهم ارزش افزوده بخش سلولزی از کل ارزش افزوده 

 صنعت
15151 2 1511 

 1519 2 15145 مازاد عرضه در تیشو به دلیل ظرفیت تولیدی باال 9

11 
مازاد عرضه درکاغذ بسته بندی با توجه به تولید باالی داخل و 

 ل احداثهمچنین طرح های در حا
15145 2 1519 

 امتیاز نهایی

 
25861 

 
 تحلیل و ارزیابی عوامل داخلی

، ضریب با توجه به میزان اهمیت هر مؤلفه و مقایسه این مؤلفه با یکدیگر سومحلیل عوامل داخلی، در ستون در تکمیل جدول ت

ها، ای باشد که مجموع ضرایب مؤلفهبه گونهمقدار این ضرایب باید . شوداهمیت بین صفر و یک به آن مؤلفه اختصاص داده می

و با لحاظ جدی یا معمولی بودن  8یا  4ها به ترتیب رتبه با توجه به عالی یا معمولی بودن قوت چهارمدر ستون . یک باشد

بیش از در صورتی که جمع کل امتیاز نهایی عوامل داخلی در این جدول . شوداختصاص داده می 2یا  1ها به ترتیب رتبه ضعف

ها بر باشد، بیانگر غلبه ضعف 5/2های آن غلبه خواهد داشت و چنانچه این امتیاز کمتر از های پیش رو بر ضعفباشد، قوت 5/2

 :ارائه گردیده است 4نتایج در جدول شماره . قدرت خواهد بود

 
 تحلیل عوامل داخلی: 4جدول 

ضریب  عوامل اصلی محیط داخلی

 اهمیت
 رتبه

رتبه  =امتیاز وزنی 

 قوت ها ضریب ×

1 

وجود امکانات تولید مناسب ، ظرفیت تولید باال و سهم بازار نسبی قابل توجه در 

عمده بخشهای مختلف زنجیره ارزش صنعت و امکان تاثیرگذاری بر بازار 

 محصوالت

15155 8 1517 

2 
مورد برخورداری از روابط استراتژیک با ارگان های دولتی و نهادهای تصمیم ساز 

 وثوق بازار نظیر شرکت سرمایه گذاری شستا، تاپیکو
15158 8 1514 

8 
وجود دارایی های ارزشمند از جمله زمین، امالک، مستغالت، ماشین آالت و 

 تجهیزات
15143 8 1514 

4 

و حضور تعدادی از ( بانکها و بورس اوراق بهادار)روابط مناسب با نهادهای مالی 

امکان اخذ تسهیالت و استفاده از ابزارهای بازار  شرکتهای تابعه در بورس و

 سرمایه به منظور تامین مالی طرح های توسعه ای و سرمایه در گردش

15143 8 1518 

 1518 8 15146 وجود سیستم مدیریت کیفیت مناسب در شرکت های تابعه 5

6 
وجود بسترهای ارتباطی مناسب با نهادهای تاثیرگذار در صنعت در سطح 

 ، استانی و شهریکشوری
15146 8 1518 
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7 
موقعیت جغرافیایی مناسب شرکت های تابعه در زمینه تأمین مواد اولیه و 

 دسترسی به بازار مصرف
15141 8 1512 

3 
برخورداری از منابع مالی مکفی و مقیاس فعالیت بزرگ و امکان مشارکت در طرح 

 های کالن
15141 8 1512 

9 
سرمایه گذاری و مشارکت با شرکت با استفاده از جذب متقاضیان توانمند جهت 

 اعتبار برند شرکت هایی مانند چوکا،کارتن ایران و خزرکاسپین
15141 8 1512 

11 
وجود سیستمهای مکانیزه گزارش گیری و ایجاد امکان نظارت و کنترل بر 

 عملکرد شرکت های تابعه
15141 8 1512 

ضریب  عوامل اصلی محیط داخلی

 اهمیت
 رتبه

رتبه = امتیاز وزنی 

 ضعف ها ضریب ×

 1516 1 15162 به روز نبودن تکنولوژیهای تولید و ماشین آالت 1

2 
عدم توازن اختیار و مسئولیت در حوزه های مختلف بین شرکت با شرکت های 

 زیرمجموعه و باالدست
15157 1 1516 

 1519 2 15155 محصول جدیدعدم وجود روش های اجرایی مدون در تحقیق و توسعه و معرفی  8

 1517 1 15155 ناکارایی سیستم مدیریت منابع انسانی 4

 1511 2 15155 وجود شرکت های زیان ده و کم بازده در پورتفوی سرمایه گذاری 5

6 
تعریف و تحلیل بازار و )عدم وجود برنامه مدون در زمینه فروش، بازاریابی 

 (استراتژی های قیمت گذاری و حوزه محصول
15158 2 1511 

7 
کندی در پاسخگویی، عدم ثبات )فرهنگ سازمانی انعطاف ناپذیر و شبه دولتی 

 ...(مدیریت و 
15158 2 1519 

 1512 2 15151 (انتخاب، ارزیابی و مدیریت موجودی)عدم وجود ساختار مدون مدیریت تامین  3

9 
یرات و نگهداری ناکارایی در فرآیند تولید  و عدم وجود سیستم های مناسب تعم

 و ضعف در بهره وری تولید
15143 2 1513 

 1513 2 15143 عدم استفاده کامل از ظرفیت هم افزایی شرکت های زیرمجموعه 11

 2523 کل امتیاز
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 تحلیل و ارزیابی عوامل داخلی و خارجی

یس ارزیابی عوامل داخلی ست آمده از ماترو براساس نتایج پرسشنامه زنجیره ارزش پورتر، نمره بد 4با نگاهی به جدول شماره 

(. 23/2<  5/2.)تواند بر نقاط قوت آن غلبه کندهای پیش روی هلدینگ میاست؛ این عدد بیانگر آن است که ضعف 23/2برابر 

 شود که، نتیجه گرفته می(861/2) و نمره به دست آمده ( 8جدول شماره)همچنین با بررسی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی 

ها و توان در انتخاب استراتژیاز این نتایج می ؛(861/2< 5/2)منطقه غلبه خواهد کرد  هایفرصتپیش رو بر  تهدیدهای

 .تشکیل ماتریس عوامل داخلی و خارجی استفاده کرد
 

 ماتریس عوامل داخلی و خارجی

. دهدقسمت جداگانه قرار می 4ودار در های مختلف سیستم را به صورت نمهای اجرایی، بخشها و اولویتماتریس استراتژی

آورد که اثرات مورد انتظار تصمیمات استراتژیک های قبل و بعد از تهیه ماتریس، چنین امکاناتی را بوجود میبررسی(. 2شکل)

 :گیردیها در دو بعد اصلی شکل مهای اجرایی براساس استقرار دادهها و اولویتماتریس استراتژی. بینی گرددبر سیستم پیش

 .شودها نشان داده میXجمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل داخلی که بر روی محور  .1

 .شودها نوشته میYجمع امتیاز نهایی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی که بر روی محور  .2

-طبقه( 5/2تا  1)ف و ضعی( 4تا  5/2)های اجرایی، این نمرات در یک طیف دوبخشی قوی ها و اولویتدر ماتریس استراتژی

 .شوندبندی می

در این ماتریس چنانچه موقعیت منطقه مورد مطالعه از نظر نمرات عوامل خارجی و داخلی در ناحیه اول نمودار باشد، استراتژی 

در تهاجمی، اگر در ناحیه دوم باشد، استراتژی رقابتی، چنانچه در خانه سوم باشد، استراتژی محافظه کارانه و سرانجام اگر 

 .گرددناحیه چهارم باشد، استراتژی تدافعی پیشنهاد می

های ارزیابی عوامل داخلی و رات ماتریسبا استفاده از ماتریس عوامل داخلی و خارجی و استقرار نم 2در نمودار شکل شماره 

چون جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی بر روی محور . گرددخارجی بر روی آن، موقعیت استراتژیک یک منطقه مشخص می

X ،و جمع امتیاز به دست آمده از عوامل خارجی بر روی محور  23/2هاY ،باشد، بنابراین طبق اصول مدیریت می 861/2ها

های تدافعی گردد که متناسب با آن، استراتژیموقعیت استراتژیک هلدینگ در ناحیه چهارم نمودار تعیین می استراتژیک،

(WT) های دو های این منطقه با ترکیبی از استراتژیریزی کمی استراتژیک، استراتژیانتخاب خواهند شد و در ماتریس برنامه

 .قرار خواهند گرفت WO)و(STمنطقه احتمالی آن 
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 (IE) عوامل داخلی و خارجیماتریس : 2شکل 

 
 SWOTارائه راهبردها براساس مدل 

البته در جریان عمل، برخی از راهبردها با ). آوردامکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم می SWOTماتریس 

در واقع، مطلی ذکر شده  در پایین این( .یندآطور همزمان هماهنگ با یکدیگر به اجرا در مییکدیگر همپوشانی داشته، یا به

جدول شماره . )توان تدوین کردبرحسب وضعیت سیستم، چهار دسته راهبرد را که از نظر درجه کنشگری متفاوت هستند، می

5) 

 
 SWOTماتریس :  5جدول 

 (W)  هافهرست ضعف (S)ها فهرست قوت 

 کارانههای محافظهاستراتژی – (WO) 8ناحیه  اجمیهای تهاستراتژی -(SO) 1ناحیه  (O)ها فهرست فرصت

 های تدافعیاستراتژی -(WT) 4ناحیه  های رقابتیاستراتژی -(ST) 2ناحیه  (T)فهرست تهدیدها 

 

های سیستم نیز نامید، کاهش ضعف« راهبرد بقا»توان آنرا حداقل، که می –هدف کلی راهبرد دفاعی یا حداقل  :راهبرد دفاعی

 .سازی تهدیدها استتن و خنثیبرای کاس

های ها، حداکثر استفاده را از فرصتحداکثر، تالش دارد با کاستن از ضعف -راهبرد انطباقی یا راهبرد حداقل :راهبرد انطباقی

های سازمانی هایی شود، ولی بواسطه ضعفیک سازمان ممکن است در محیط خارجی خود متوجه وجود فرصت. موجود ببرد

 .تواند امکان استفاده از فرصت را فراهم آوردبرداری از آن نباشد؛ در چنین شرایطی، اتخاذ راهبرد انطباقی میه بهرهخود قادر ب

شود و های سیستم برای مقابله با تهدیدات تدوین میاین راهبرد بر پایه بهره گرفتن از قوت (:حداقل -حداکثر)راهبرد اقتضایی 

-با وجود این، از آنجا که تجارب گذشته نشان داده. قوت و به حداقل رساندن تهدیدات استهدف آن به حداکثر رساندن نقاط 

تواند نتایج نامطلوبی به بار آورد، هیچ سازمانی نباید به طور نسنجیده از قدرت خود برای رفع است که کاربرد نابجای قدرت می

 .تهدیدات استفاده کند

های خود را ها خواهان وضعیتی هستند که قادر باشند همزمان قوت و فرصتیستمتمام س (:حداقل -حداکثر)راهبرد تهاجمی 

برخالف راهبرد دفاعی که یک راه حل واکنشی است، راهبرد تهاجمی یک راه حل کنشگر است؛ در چنین . به حداکثر برسانند

 (1834گلکار،. )داردبر می وضعیتی سازمان با استفاده از نقاط قوت خویش برای گسترش بازار تولیدات و خدمات گام
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همچنین با . شوداین مدل یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرآیند تدوین راهبرد است که بوسیله آن، اطالعات مقایسه می

-های متفاوت در فضا فراهم میاستفاده از این ماتریس، امکان تدوین چهار انتخاب یا استراتژی متفاوت از نظر درجه کنشگری

ها با یکدیگر همپوشانی داشته و یا به طور همزمان و هماهنگ با یکدیگر به اجرا ته در جریان عمل، برخی از استراتژیالب)شود؛ 

 (.1891نیا و میر نجف موسوی، حکمت) در قسمت باال هم دقیقا همین جمله ذکر شده( آینددر می

سلولزی منطبق با شرایط کشور و هلدینگ، ، برای توسعه هلدینگ SWOTبا توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل 

 .گرددارائه می 6راهبردهای زیر در جدول شماره 
 SWOTماتریس : 6جدول 

 :SOلیست استراتژی های 

 

 بهره افزایش منظور به صنعت ارزش زنجیره تکمیل و( نوسازی و بازسازی) تولید تکنولوژی و امکانات ارتقاء

 بین اعتبار از استفاده با روز فناوری دارای های شرکت و گذاران سرمایه مشارکت با بازار سهم و تولید وری

 ارزش زنجیره پربازده های بخش در ویژه به بورس در زیرمجموعه های شرکت حضور و تاپیکو و شستا المللی

 MDF و کرافت کاغذ تولید مانند

 

 کاهش ، صنعت این باالی مقیاس به جویی صرفه از مندی بهره منظور به تولید ظرفیت از حداکثری استفاده

 بازار در رقابتی فشار کاهش و شده تمام قیمت و سربار های هزینه

 

 با بازار بر تأثیرگذاری امکان و مناسب نسبی بازار سهم به توجه با MDF حوزه در ای توسعه های طرح تعریف

 و بورس بازار و بانکی تسهیالت طریق از مالی تامین امکان و دولتی های ارگان با استراتژیک روابط به توجه

 متقاضیان مشارکت جلب همچنین

 

 بر تأثیرگذاری امکان و مناسب نسبی بازار سهم به توجه با تحریر کاغذ حوزه در ای توسعه های طرح تعریف

 بازار و بانکی تسهیالت طریق از مالی تامین امکان و دولتی های ارگان با استراتژیک روابط به توجه با بازار

 متقاضیان مشارکت جلب همچنین و بورس

 

 کیفیت به توجه با بندی بسته کاغذ و تیشو حوزه در همجوار کشورهای به صادرات پتانسیل از استفاده

 تابعه های شرکت مناسب جغرافیایی موقعیت و استاندارد

 

 در سرمایه و ای توسعه های طرح الیم تامین منظور به سرمایه بازار ابزارهای از استفاده و بانکی تسهیالت اخذ

 نهادهای با تابعه های شرکت مناسب روابط تاپیکو، و شستا اعتبار از استفاده با تابعه های شرکت گردش

 وثیقه عنوان به موجود مستغالت و امالک از استفاده امکان و کشوری

 

 یا مستقل صورت به ورکش غرب و شمال مستعد مناطق در چوب زراعت های طرح طریق از چوب تولید

 تسهیالت از استفاده امکان و( تاپیکو و شستا طریق از) دولتی نهادهای با مناسب روابط از استفاده با مشارکتی

 مالی تأمین منظور به مولد غیر های دارایی و بانکی

 

 با ستراتژیکا روابط به توجه با باطله کاغذهای فرآوری و آوری جمع حوزه در منظم و متشکل سیستم ایجاد

 ابزارهای و بانکی تسهیالت طریق از مالی تامین و( تاپیکو و شستا طریق از)شهری و استانی دولتی، نهادهای

 متقاضیان مشارکت جلب و سرمایه بازار

 

 منظور به بانکی سیستم و دولتی های ارگان با استراتژیک روابط از استفاده با نیاز مورد اولیه مواد واردات

 تباراع گشایش

 :STلیست استراتژی های 

 

 ،صنعت در ها بخش این در موجود خال به توجه با فروش و بازاریابی نوین مفاهیم از استفاده با برندینگ

 مشارکت و گذاری سرمایه متقاضیان جلب و بازار سهم افزایش بمنظور

 

 با استراتژیک روابط از تفادهاس با جنگلی های چوب واردات و( خارجی و داخلی) جنگلداری های طرح تملک

 و خارجی و داخلی متقاضیان مشارکت طریق از مالی تامین امکان و( تاپیکو و شستا طریق از) دولتی نهادهای

 بانکی تسهیالت
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 مقررات وضع جهت( تاپیکو و شستا طریق از)  استراتژیک روابط به توجه با دولتی مسئول های بخش با رایزنی

 قیمت آزادسازی محصوالت، واردات تعرفه افزایش افزوده، ارزش بر مالیات حذف یا اهشک) صنعت از تییحما

 ( داخلی محصوالت های

 

 صادراتی و داخلی بازار در رقابت امکان ایجاد بمنظور محصوالت کیفیت افزایش

 
 

 مدیریت ، هشد تمام قیمت افزایش از جلوگیری بمنظور تابعه های شرکت عملکرد بر دقیق کنترل و نظارت

 پسماند مدیریت و انرژی مصرف

 :WOلیست استراتژی های 

 

 (بندی بسته کاغذ و تیشو حوزه در) جدید محصوالت معرفی بمنظور توسعه و تحقیق مدون های روش ایجاد

 

 المللی بین مدیران و دردنیا حوزه این نوین علم از استفاده با انسانی منابع مدیریت سیستم ارتقاء

 

 المللی بین مدیران و دردنیا حوزه این نوین علم از استفاده با تامین مدیریت سیستم قاءارت

 
 

 کاهش بمنظور( کشور جنوب در موجود باگاس خمیر) چوبی غیر سلولزی مواد از حاصل کاغذ خمیر از استفاده

 بازدهی افزایش محصوالت شده تمام قیمت

 :WTلیست استراتژی های 

 

فروش تمام سهام در شرکت های دارای تکنولوژی سطح پایین، سیستم های داخلی سنتی، کاهش سهم و یا 

سهم باالی قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده، دسترسی دشوار به مواد اولیه ، تعرفه واردات پایین جایگزینی 

 (ت پایینتولید کاغذ بسته بندی با کیفی)مناسب بواسطه کاالهای وارداتی و کم بازده  و زیان ده 

 

بازنگری در فرآیند های تولید و استقرار سیستم های مناسب تعمیرات و نگهداری بمنظور افزایش بهره وری 

 تولید با توجه به پایین بودن سطح تکنولوژی به ویژه در حوزه تیشو و کاغذ بسته بندی

 

وجه به وجود محدودیت های کت های تابعه با تربرنامه ریزی جهت استفاده کامل از ظرفیت هم افزایی ش

دولتی و اجتماعی جهت خروج کامل از صنعت، سهم باالی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده و مازاد عرضه 

 در حوزه کارتن، کاغذ بسته بندی و تیشو
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 (QSPMجدول )بندی راهبردهای قابل قبول اولویت

 .شوداستفاده می QSPMریزی کمی له قبل، از ماتریس برنامههای انتخاب شده در مرحبندی استراتژیاکنون برای اولویت

ها با استفاده از تجزیه و تحلیل علمی و قضاوت شهودی صورت ریزیهای قابل قبول در برنامهگیری درباره استراتژیتصمیم

تراتژی با استفاده از ماتریس جذابیت هر اس. شودگیری میهای قابل قبول، تصمیمدر این مرحله در ارتباط با استراتژی. گیردمی

-دار در برنامههای مورد تأکید و اولویتهای دارای جذابیت باال به عنوان استراتژیریزی کمی مشخص شده و استراتژیبرنامه

 .گرددها تعیین میریزی

 :شود، مراحل زیر طی میتصمیم گیری ها ریزی کمی استراتژیک در برای تهیه جدول برنامه

ریزی استراتژیک منتقل شده، سپس کلیه ها به جدول برنامهل داخلی و خارجی و امتیاز وزنی هر یک از آنابتدا عوام .1

 .شوندریزی استراتژیک فهرست میهای قابل قبول پیشنهاد شده، در ردیف باالی ماتریس برنامهاستراتژی

همیت آن در تدوین هر استراتژی، امتیازی ها، بنا به ابرای تعیین جذابیت هر استراتژی در یک مجموعه از استراتژی .2

 .شودداده می 4تا  1از 

کنیم؛ به های مرحله اول را در امتیاز جذابیت مرحله دوم ضرب میبرای به دست آوردن جمع امتیاز جذابیت، وزن .8

دهنده نجمع امتیازهای جذابیت نشا. آیداین ترتیب، مجموع امتیاز جذابیت هر یک از عوامل استراتژی به دست می

 .ها استجذابیت هر یک از عوامل در یک مجموعه از استراتژی

ها ریزی کمی استراتژیک، امتیاز جذابیت نهایی هر یک از استراتژیاز جمع امتیازهای جذابیت هر ستون جدول برنامه .4

 .هایی است که از جذابیت بیشتری برخوردار هستندآید که بیانگر استراتژیبه دست می

ها را ها است؛ در نتیجه بهترین استراتژیدهنده مطلوبیت استراتژی نسبت به سایر استراتژیبیشتر، نشانبیت امتیاز جذا

 (7جدول شماره . )کندبندی میاولویت
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عوامل داخلی و 

 خارجی

ضریب 

 اهمیت

 استراتژی ها

1 2 8 4 

امتیاز 

 جذابیت

جمع امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع امتیاز 

 جذابیت

امتیاز 

 جذابیت

جمع امتیاز 

 جذابیت

قوت ها 

(S) 

  
  

S1                   

S2                   

S8 

…. 
                  

ضعف ها 

(W) 

  
  

W1                   

W2                   

W8 

… 
                  

فرصت ها 

(O) 

  
  

O1                   

O2                   

O8 

… 
                  

تهدیدها 

(T) 

  
  

T1                   

T2                   

T8 

… 
                  

 2 جمع امتیازات
 

  
 

          

 

 

، با توجه به نمره QSPMو نتایج جدول  SWOTهای انتخاب شده براساس ماتریس ، استراتژی 3حال در جدول شماره 

 .شودبندی میجذابیت و اولویت هر کدام از آنها طبقه

 
 QSPMنتایج جدول : 3جدول

 اولویت نمره جذابیت استراتژی ردیف

19 
خمیر باگاس موجود در )زی غیر چوبی استفاده از خمیر کاغذ حاصل از مواد سلول

 افزایش بازدهیو بمنظور کاهش قیمت تمام شده محصوالت ( جنوب کشور
4554 1 

1 

و تکمیل زنجیره ارزش ( بازسازی و نوسازی)ارتقاء امکانات و تکنولوژی تولید 

صنعت به منظور افزایش بهره وری تولید و سهم بازار با مشارکت سرمایه گذاران 

ی دارای فناوری روز با استفاده از اعتبار بین المللی شستا و تاپیکو و و شرکت ها

حضور شرکت های زیرمجموعه در بورس به ویژه در بخش های پربازده زنجیره 

 MDFارزش مانند تولید کاغذ کرافت و 

4588 2 

6 

 یمال ینبه منظور تام یهبازار سرما یو استفاده از ابزارها یبانک یالتاخذ تسه

تابعه با استفاده از اعتبار  یدر گردش شرکت ها یهو سرما یتوسعه ا یطرح ها

و امکان  یکشور یتابعه با نهادها یروابط مناسب شرکت ها یکو،شستا و تاپ

 قهیاستفاده از امالک و مستغالت موجود به عنوان وث

8566 8 
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4 

ی تعریف طرح های توسعه ای در حوزه کاغذ تحریر با توجه به سهم بازار نسب 

مناسب و امکان تأثیرگذاری بر بازار با توجه به روابط استراتژیک با ارگان های 

دولتی و امکان تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی و بازار بورس و همچنین 

 جلب مشارکت متقاضیان

8559 4 

8 

با توجه به سهم بازار نسبی مناسب  MDFتعریف طرح های توسعه ای در حوزه  

گذاری بر بازار با توجه به روابط استراتژیک با ارگان های دولتی و و امکان تأثیر

امکان تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی و بازار بورس و همچنین جلب 

 مشارکت متقاضیان

8551 5 

12 

و واردات چوب های جنگلی با ( داخلی و خارجی)تملک طرح های جنگلداری 

و امکان ( از طریق شستا و تاپیکو)دولتی  استفاده از روابط استراتژیک با نهادهای

 تامین مالی از طریق مشارکت متقاضیان داخلی و خارجی و تسهیالت بانکی

8541 6 

21 

کاهش سهم و یا فروش تمام سهام در شرکت های دارای تکنولوژی سطح پایین، 

سیستم های داخلی سنتی، سهم باالی قیمت مواد اولیه در قیمت تمام شده، 

شوار به مواد اولیه ، تعرفه واردات پایین جایگزینی مناسب بواسطه دسترسی د

 (تولید کاغذ بسته بندی با کیفیت پایین)کاالهای وارداتی و کم بازده  و زیان ده 

8524 7 

 3 8515 افزایش کیفیت محصوالت بمنظور ایجاد امکان رقابت در بازار داخلی و صادراتی  14

2 

تولید به منظور بهره مندی از صرفه جویی به استفاده حداکثری از ظرفیت 

مقیاس باالی این صنعت ، کاهش هزینه های سربار و قیمت تمام شده و کاهش 

 فشار رقابتی در بازار

8514 9 

7 

تولید چوب از طریق طرح های زراعت چوب در مناطق مستعد شمال و غرب 

با نهادهای  کشور به صورت مستقل یا مشارکتی با استفاده از روابط مناسب

و امکان استفاده از تسهیالت بانکی و دارایی ( از طریق شستا و تاپیکو)دولتی 

 های غیر مولد به منظور تأمین مالی

8511 11 

18 

از طریق شستا ) رایزنی با بخش های مسئول دولتی با توجه به روابط استراتژیک 

لیات بر ارزش کاهش یا حذف ما)جهت وضع مقررات حمایتی از صنعت ( و تاپیکو

افزوده، افزایش تعرفه واردات محصوالت، آزادسازی قیمت های محصوالت داخلی 

) 

8514 11 

5 

استفاده از پتانسیل صادرات به کشورهای همجوار در حوزه تیشو و کاغذ بسته 

بندی با توجه به کیفیت استاندارد و موقعیت جغرافیایی مناسب شرکت های 

 تابعه

2596 12 

11 
واد اولیه مورد نیاز با استفاده از روابط استراتژیک با ارگان های دولتی و واردات م

 سیستم بانکی به منظور گشایش اعتبار
2537 18 

3 

باگاس و کاه و کلش گندم و جو و )تولید خمیر کاغذ از مواد سلولزی غیر چوبی 

وزه با توجه به دسترسی مناسب به مواد اولیه و حمایت های دولتی در این ح...( 

و امکان ( از طریق شستا و تاپیکو)با توجه به بسترهای مناسب ارتباطی با دولت 

تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی، ابزارهای بازار سرمایه و مشارکت متقاضیان 

 داخلی و خارجی

2535 14 

21 

بازنگری در فرآیند های تولید و استقرار سیستم های مناسب تعمیرات و  

افزایش بهره وری تولید با توجه به پایین بودن سطح تکنولوژی  نگهداری بمنظور

 به ویژه در حوزه تیشو و کاغذ بسته بندی

2534 15 

11 

برندینگ با استفاده از مفاهیم نوین بازاریابی و فروش با توجه به خالء موجود در  

این بخش ها در صنعت بمنظور افزایش سهم بازار و جلب متقاضیان سرمایه 

 و مشارکتگذاری 

2578 16 
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16 
در )ایجاد روش های مدون تحقیق و توسعه بمنظور معرفی محصوالت جدید 

 (حوزه تیشو و کاغذ بسته بندی
2552 17 

9 

ایجاد سیستم متشکل و منظم در حوزه جمع آوری و فرآوری کاغذهای باطله با  

شستا و از طریق )توجه به روابط استراتژیک با نهادهای دولتی، استانی و شهری

و تامین مالی از طریق تسهیالت بانکی و ابزارهای بازار سرمایه و جلب ( تاپیکو

 مشارکت متقاضیان

2552 13 

13 
ارتقاء سیستم مدیریت تامین با استفاده از علم نوین این حوزه دردنیا و مدیران  

 بین المللی
2587 19 

15 
ر جلوگیری از افزایش نظارت و کنترل دقیق بر عملکرد شرکت های تابعه بمنظو 

 قیمت تمام شده ، مدیریت مصرف انرژی و مدیریت پسماند
2584 21 

22 

برنامه ریزی جهت استفاده کامل از ظرفیت هم افزایی شرکت های تابعه با توجه  

به وجود محدودیت های دولتی و اجتماعی جهت خروج کامل از صنعت، سهم 

و مازاد عرضه در حوزه کارتن، کاغذ  باالی هزینه مواد اولیه در قیمت تمام شده

 بسته بندی و تیشو

2521 21 

17 
ارتقاء سیستم مدیریت منابع انسانی با استفاده از علم نوین این حوزه دردنیا و  

 مدیران بین المللی
2517 22 

 

کاغذ حاصل از مواد  ریاستفاده از خم"استراتژی مهم هلدینگ سلولزی، استراتژی  22دهد که از بین نشان می 3جدول شماره 

به  "یبازده یشافزاو تمام شده محصوالت  یمتبمنظور کاهش ق( باگاس موجود در جنوب کشور یرخم) یچوب یرغ یسلولز

جود تهدیدهای موجود در کشور علیه این صنعت مانند محدودیت در برداشت چوب و اقلیم خشک کشور و همچنین با ودلیل 

  .گذاری نمودتوان به راحتی در این زمینه سرمایهنواحی جنوبی و شمالی کشور می فرصت بسیار مناسب کاشت نیشکر در

 

 گیری بحث و نتیجه
مشخص  SWOTهای توسعه هلدینگ سلولزی به وسیله تحلیل ها و محدودیتبراساس منابع نظری و مراحل پژوهش، مزیت

 :دهدی نشان میهای درونی و بیروننتایج تحلیل کمی و کیفی هر یک از مؤلفه. گردید

 شودترین تهدید این صنعت محسوب میهای زیست محیطی در کشور جدیمحدودیت. 

  الشعاع قرار باشد که تولیدات داخلی را تحتبسیار پایین میهای تعرفهتهدید جدی دیگر این صنعت واردات بسیار با

 .داده است

 های بسیار جدی المللی آن نیز از ضعفطح بینسطح بسیار پایین تکنولوژی این صنعت در داخل کشور نسبت به س

 .شودمحسوب می

 ها بهره گرفته ای در داخل کشور وجود دارند که تاکنون در حد بسیار ناچیزی از آنهای نادیده گرفته شدهفرصت

تر سبو قیمت منا اند، مانند باگاس حاصل از نیشکر که با درصد سلولز باالتر نسبت به سایر گیاهان و درختانشده

 .سایر مواد عمل نماید از تر تواند در تأمین ماده اولیه کارخانجات به صرفهها بسیار مینسبت به آن

 که سطح باشد می( آخال)فاده از کاغذهای باطله های نادیده گرفته شده در این صنعت استمورد دیگر در فرصت

-می% 58نسبت به متوسط سطح جهانی آن که باشد که می% 25بازیافت کاغذهای باطله در کشور در حال حاضر 

 .مند شدگذاری در این قسمت از مزایای بسیاری بهرهسرمایه توان باباشد بسیار فاصله داشته و می

و امتیاز نهایی عوامل خارجی  231/2همچنین با توجه به نمودار ماتریس عوامل داخلی و خارجی، امتیاز نهایی عوامل داخلی 

که بر طبق اصول مدیریت استراتژیک، موقعیت استراتژیک هلدینگ سلولزی در منطقه چهارم قرار دارد و  تعیین گردید 861/2

ریزی در ماتریس برنامه .شودریزی توسعه هلدینگ به کار گرفته میجهت برنامه (WT)های تدافعی بر همین اساس، استراتژی

چون در . خواهند بود STو  WOی دومنطقه احتمالی آن یعنی هاهای این هلدینگ در ترکیبی با استراتژیکمی، استراتژی
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خواهد گردید  5/2نمره ماتریس تحلیل عوامل داخلی بیشتر از ( با فرض ثابت بودن عوامل خارجی)صورت بهبود شرایط داخلی 

خارجی حاکم بر همینطور، چنانچه شرایط . تغییر خواهد یافت (ST)رقابتی و موقعیت استراتژیک منطقه از وضع تدافعی به 

به سمت بهتر شدن گرایش یابد، نمره ماتریس ارزیابی عوامل خارجی به بیشتر از ( با فرض ثابت بودن عوامل داخلی)صنعت 

 .یابدانتقال می (WO)رسیده و موقعیت منطقه از حالت تدافعی به محافظه کارانه  5/2

استفاده از "برگزیده، استراتژی  هایست که، از میان استراتژیهای انتخاب شده نیز بیانگر آن ابندی استراتژیجدول اولویت

تمام شده  یمتبمنظور کاهش ق( باگاس موجود در جنوب کشور یرخم) یچوب یرغ یکاغذ حاصل از مواد سلولز یرخم

 یمقلدر برداشت چوب و ا یتصنعت مانند محدود ینا یهموجود در کشور عل یدهایتهد یلبه دل "یبازده یشافزاو محصوالت 

و  54/4، با نمره جذابیت کشور یو شمال یجنوب یدر نواح یشکرن کاشتمناسب  یاربا وجود فرصت بس ینخشک کشور و همچن

 یبهره ور یشارزش صنعت به منظور افزا یرهزنج یلو تکم( یو نوساز یبازساز) یدتول یارتقاء امکانات و تکنولوژ"استراتژی 

و  یکوشستا و تاپ یالملل ینروز با استفاده از اعتبار ب یفناور یدارا یگذاران و شرکت ها یهو سهم بازار با مشارکت سرما یدتول

با  "MDFکاغذ کرافت و  یدارزش مانند تول یرهپربازده زنج یژه در بخش هایدر بورس به و یرمجموعهز یحضور شرکت ها

نسبت به دیگر  88/4با نمره جذابیت  آنسطح تکنولوژی پایین این صنعت در داخل کشور نسبت به متوسط جهانی توجه به 

 .ها از اولویت باالیی برخوردار هستنداستراتژی
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