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سومين كنفرانس فارغ التحصيالن دانشگاه صنعتي شريف

1396آذرماه 30و 29



:تیجایگاه شرکت های استارتاپی در ساختارهای نیمه دول
:  بررسی موردی

ج فارس شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد در شرکت صنایع پتروشیمی خلیتجارب 

:ارائه دهنده

سید علی حسینی

96کنفرانس ساالنه فارغ التحصیالن شریف، آذر 
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ساختارهای خصوصی کاراتر هستند•

در اثر سیاستهای نادرست خصوصی سازی بخش•
دیل عمده ای از اقتصاد ایران به بخش شبه دولتی تب

شده است

طرح مساله
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ساختارهای نوین شرکت های پویا خصوصی

چابکی-

جریان اطالعات از پایین به باال-

ساختارهای سازمانی تیمی و یا ماتریسی-

باالتروریبهره -

مالی محدودمنابع -

ساختارهای سنتی حاکم بر شرکتهای دولتی و

:شبه دولتی

بروکراسی و لختی-

جریان اطالعات از باال به پایین-

ساختارهای سازمانی وظیفه ای-

نامناسبوریبهره -

منابع مالی مناسب-
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وده و با در ساختارهای شبه دولتی اجتناب ناپذیر بفرهنگهای نوین سازمانی تزریق 
چالشهای فراوانی همراه است

اد در  تجربه ایجاد شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتص: بررسی موردی
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس
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جدا شدن هلدینگ از بخش دولتی

تاریخچه هلدینگ
بزرگترین هلدینگ پتروشیمی ایران
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ل  1392سا
هدر  نگا یک 

ظرفیت اسمیدرصد 71تولید برابر با 

جهانی و داخلیجایگاهنداشتن 

خوراک مایعپرتفوی متکی بر 

غیرفعالطرح 4

شرکت  زیان ده  8

مناسباستراتژیفاقد 



41%
ظرفیت تولید 

(میلیون تن60)پتروشیمی ایران 

16000
نیروی انسانی

شرکت زیر مجموعه

10
مجتمع تولیدی

100 2
مجتمع یوتیلیتی

15
پروژه مستقیم 
و غیر مستقیم

ل  1395سا
هدر  نگا یک 



جایگاه منطقه ای و جهانی

رتبه نخست
سود آوری و شاخص صادرات

در شاخص فروشدوم 

ایران
(IMI  شرکت برتر در100رتبه بندی )

شرکت صنایع شیمیاییدومین 

(2015)در خاور میانه 
(ICIS رتبه بندی)

شرکت برتر 100بین 34رتبه 
شیمیایی در جهان

(ICIS رتبه بندی)
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1392اهم چالش ها در سال 

عدم استفاده از ظرفیت موجود تولید1.

عدم دسترسی به خوراک کافی2.

رزشریسک باالی پرتفولیو و قرار گیری در قسمت پر ریسک زنجیره ا3.

عدم وجود ساختار مالی مناسب4.

نداشتن جایگاه مناسب در منطقه و جهان5.

نداشتن ساختار مناسب فروش6.

تفکر سنتی در فرهنگ سازمانی7.

:راهکار

طراحی برنامه استراتژیک

پنج ساله اول

بر مبنای تحلیل محیط درونی و بیرونی 
مدیریتوانتخاب سبک 

(1393-1397)
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عدم امکان دسترسی به اهداف برنامه ریزی استراتژیک از طریق ساختار موجود

ب  حمایت از ایجاد ساختار ی جدید موازی و پشتیبان ساختارهای موجود و فاقد معای
ساختارهای موجود

شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد 
(جهت تامین آزادی عمل)در قالب یک شرکت مجزا 

به عنوان مشاور
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ویژگی های اساسی شرکت سرمایه گذاری مدبران  

اقتصاد

تنوع حوزه فعالیت

سرمایه گذاری•

مالی•

فنی و مهندسی•

منابع انسانی•

برندینگ•

برنامه ریزی استراتژیک•

•...

یادگیری

جوان گرایی

عملکرد 
سریع

ریسک

پذیری

نوآوری

انعطاف 
پذیری



حوزه های فعالیت و اقدامات انجام شده

طراحی ساختار شرکت تجارت صنعت هلدینگ خلیج فارس
انجام اقدامات لجستیک جهت توسعه تجارت

off-takeتحلیل اقتصادی تامین مالی پروژه ها از طریق قراردادهای پیش خرید 

مدل سازی مالی، تحلیل ریسک و تخصیص بهینه منابع مالی به پروژه ها

تبدیل گازهای فلر به محصوالت با ارزش افزوده گاز مایع، میعانات گازی و کود سولفات آمونیوم
 ORCتولید برق از جریان های حرارتی دما پایین توسط فناوری

(BI)طراحی و پیاده سازی سامانه هوش تجاری و اپلیکیشن هلدینگ خلیج فارس 

هوشمندسازی و بهینه سازی جریان گردش اطالعات و آگاهی از تحوالت فعلی و آتی 

تکمیل زنجیره ارزش و توسعه محصوالت پایین دستی

اقتصاد تولید، اصالح بهای تمام شده و شناسایی محصوالت زیان ده

تجارت

تامین
مالی

انرژی و
محیط زیست

IT

زنجیره
ارزش



عهسیستم یکپارچه جمع آوری داده از شرکت های زیر مجمو

ریتجزیه و تحلیل داده ها بوسیله سیستم جامع هوش تجا

ته، حال  استخراج اطالعات کاربردی در ارتباط با وضعیت گذش

و آینده شرکت های زیر مجموعه

ارائه گزارش های تخصصی به مدیران ارشد با استفاده از

اطالعات بدست آمده از سیستم هوش تجاری

ITدر حوزه •

(سامانه هوش تجاری هلدینگ خلیج فارس) 



در حوزه زیست محیطی•

(کاهش گازهای فلر) فزودهتبدیل گاز های فلر پتروشیمی نوری به محصوالت با ارزش ا

گاز مایع-

میعانات گازی-

کود سولفات آمونیوم-

 تن 18000کاهش انتشار ساالنهSO2 تن 126000وCO2

 میلیون دالر27افزایش سود ساالنه به میزان



در حوزه بهینه سازی انرژی•

(تولید برق از حرارت های اتالفی)
 مگاوات از حرارت های اتالفی52تولید برق با ظرفیت

 هزار تن کربن دی اکسید200کاهش انتشار ساالنه

 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی10صرفه جویی روزانه

 میلیون دالر25افزایش سود سالیانه به میزان



در حوزه تکمیل زنجیره ارزش•

محصوالت پایین دست شرکت هامطالعه بازار

انتخاب مسیر بهینه توسعه زنجیره ارزش

  افزایش سودآوری از طریق تولید محصوالت جدید در

پتروشیمی نوری
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بخشی از اقدامات انجام شده  

در حوزه توسعه تجارت•
طراحی ساختار شرکت بازرگانی•

ورود به حوزه لجستیک دریایی•

ارائه پیشنهاد تشکیل هلدینگ مالی •

ورود به حوزه های باالدستی•

سرمایه گذاری در ترمینال و مخزن داری•

مشارکت درمذاکرات سرمایه گذاری مشترک با کشورهای مختلف•
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بخشی از اقدامات انجام شده  

در حوزه آموزش•

برگزاری دوره های آموزشی به منظور ارتقای دانش ذینفعان•

عاالن  ایجاد سامانه های اطالع رسانی وضعیت بازار به منظور افزایش اطالعات ف•
از وضعیت بازارها و صنعت

از، انتشار گزارشات تحلیلی منظم در خصوص وضعیت بازارهای نفت، گ•
پتروشیمی و مالی 



ما در مدبران اقتصاد تجربه نوینی در زمینه تفکر و عملکرد استارتاپی
.درون ساختار دولتی را رقم زدیم

ری درنتایج این رویکرد جدید بسیار قابل توجه بود و باعث پیشرفت چشمگی
حل مشکالت هلدینگ و حصول دستاورد های فراتر از پیش بینی شد

تحولتجربه مدبران قابل گسترش است و می تواند به عنوان راه حلی اساسی جهت
در ساختارهای دولتی الگوبرداری شود و مسیر توسعه کشور را هموار سازد

جمع بندی
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با تشکر از توجه شما


