
 

 

                                              

�ر�� �و��ل اراک ���ه ا��را�ی  
Strategy Plan of profil arak Co. 

Authoring by: CFT GROUP 

2/30/2019 



 

 برنامه استراتژي شرکت پروفیل اراك
 

 

 پروفیل اراك شرکت  معرفی:                                

دهه فعالیت مستمر و درخشان در صنایع پروفیل آلومینیوم ایران همواره مورد توجه  3شرکت پروفیل اراك با بیش از 
متخصصان و مشتریان صنعت آلومینیوم بوده است. این شرکت دانش بنیان که از پیشروان صنعت تخصصی اکستروژن 

 . خود را در این زمینه آغاز نموده فعالیت  1361مینیوم در ایران بحساب می آید، ازسال پروفیل آلو

شرکت  1384با گسترش حیطه فعالیت در زمینه هاي تخصصی و تولید مقاطع و قطعات مختلف آلومینیومی، در سال 
کارخانه  3ایران بود و اکنون در  پروفیل اراك اقدام به خرید کارخانه مجهز توفال نمود که متعلق به بنیاد آلومینیوم

مترمربع در قطب صنعت آلومینیوم کشور، یعنی کالنشهر اراك، با تولید  40،000بزرگ و مجزا با مساحتی قریب به 
انواع پروفیل هاي آلومینیومی صنعتی ،خودرویی و مقاطع متنوع صنایع نفت، گاز و پتروشیمی , برق و مخابرات به 

 .با طیف وسیعی از مشتریان به فعالیت خود ادامه می دهد برندي معتبر بدل شده و

فرآیند ریخت و تولید انواع آلیاژهاي آلومینیومی مورد نیاز مشتریان از دیگر توانایی هاي شرکت پروفیل اراك است که 
 .تن و تیم ریخته گري متخصص و باتجربه انجام می گردد 10و 5به لطف در اختیار داشتن دو کوره ریخت 

انجام عملیاتهاي حرارتی مقاطع مختلف نیز با داشتن کوره سلوشن عمودي با توانمندي بسیار باال و همچنین دو کوره 
 .اجینگ و کوره هموژن از دیگر توانمندي هاي ساختاري و تجهیزاتی پروفیل اراك می باشد

فقیت هاي شرکت پروفیل اراك تجهیز و راه اندازي آزمایشگاه تخصصی آلومینیوم در سال هاي اخیر از دیگر مو
محسوب می گردد. در این آزمایشگاه تجهیزات مدرن و به روز مورد نیاز صنعت آلومینیوم جهت تست هایی همچون 

متر مربع گرد آوري شده و  100کشش، کوانتومتري، سختی سنجی، متالوگرافی و تست اولتراسونیک در فضایی بالغ بر 
ین بخش همراه گردیده است. این آزمایشگاه هم اکنون در حال استقرار استاندارد با تخصص و تجربه نیروهاي جوان ا

 .می باشد ISO 17025 بین المللی

 IATF و ISO 9001:2015 شرکت پروفیل اراك از سالها قبل موفق به اخذ گواهینامه هاي مدیریت کیفیت

 .نیز شده است IQ-NET و همچنین گواهینامه تجارت و صادرات بین المللی 16949:2016
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 خط مشی سازمان : 

به یاري پروردگار بزرگ و تکیه بر دانش ، تجربه و تالش کارکنان ،رسیدن به بهبود مستمر در همه  پروفیل اراكشرکت 

زمینه ها را هدف قرار داده و در این راه مصمم به استقرار و حفظ سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استانداردهاي  

ISO9001:2015 و IATF16949 .می باشد 

 در این راستا مدیر ارشد اهداف کالن خود را به شرح ذیل اعالم می دارد:

  تالش در جهت افزایش سطح رضایت مشتریان 

  افزایش سطح آگاهی ، آموزش ،مشارکت و توسعه فرهنگ کیفیت در میان پرسنل 

 افزایش کیفیت محصوالت با کنترل هزینه ها 

  بهبود مستمر 

ارشد متعهد می گردد با رعایت الزامات کاربردي و بازنگري دوره اي اهداف ، از بهبود مستمر سیستم مدیریت لذا مدیریت 

کیفیت اطمینان حاصل نماید و براي نیل به این امر مهم و حیاتی انتظار دارد کلیه همکاران با حداکثر توان عملی و فنی خود 

 هد و کوشا  باشند.در اجراي دقیق الزامات سیستم مدیریت کیفیت متع

اصل عدم رشوه خواري، تعریف کد رفتاري کارکنان،  3خط مشی مسئولیت پذیري خود را بر اساس پیروي از   این شرکت

عدم افشاگري و رازداري تعیین و با تأکید بر پایبندي کارکنان به اصول رفتاري و اخالقی نسبت به رعایت موارد زیر تاکید 

 دارد:

  ارائه اطالعات محرمانه سازمان به دیگرانحفظ اسرار و عدم 

  تأکید بر احترام به رقبا، رویکرد منصفانه، پرهیز از تخریب و تبلیغات سوء، پرهیز از برقراري روابط مالی با اشخاص

 ذي نفوذ در شرکت هاي رقیب و حفظ حریم و راز داري رقبا
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 شکل و صورتیبه حوزه رشوه خواري و رشوه دهی به هر  عدم ورود کارکنان 

 عدم موافقت کارمندان و نمایندگان با پرداخت هاي پورسانت هاي غیر متعارف 

 رعـایـت آراســــتگی ظاهـر و بــاطن 

 پایبندي به صداقت و درستی،انصاف، فرهنگ کار گروهی، خودباوري، آموزش پذیري 

 ی سالمتعهد و پایبندي بر تعلقات سازمانی واحترام به همکاران در جهت ایجاد محیط 

 (نژادي، قومی، خویشاوندي، مذهبی، جنسی) عدم تبعیض 

 

 چارت سازمانی : 
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 :ارزش هاي سازمانی 

 افراد انسانی کرامت حفظ و دیگران حقوق داشتن درنظر و شناختن رسمیت به : کرامت و احترام: 

 خوشرویی با همراه نزاکت و ادب رعایت •

 تبعیض از دور به و منصفانه رفتار داشتن •

 مقررات و نظم رعایت •

 افراد آبروي حفظ و دیگران اجتماعی و فردي حقوق رعایت •

 ذینفعان نیازهاي و ها خواسته داشتن درنظر و کردن درك •

 دیگران دستاوردهاي و تالش به نهادن ارج •

 کردارو و گفتار ،پندار انطباق طریق از ها آن اطمینان جلب و دیگران قبال در نیت حسن و شفافیت:  صداقت و اعتماد 

 :رفتار بودن پذیر بینی پیش همچنین

 دیگران اسرار حفظ و رازداري •

 کردار و گفتار در شفافیت و راستی •

 امور انجام و ها گیري تصمیم در افراد مشارکت جلب و اختیار تفویض •

 شده داده هاي قول و توافقات به پایبندي با دیگران اعتماد جلب •

 پراکنی شایعه و ریاکاري از پرهیز •

 مشترك هاي همکاري و گیریها تصمیم در دیگران منافع داشتن نظر در •
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 سازمان عملکرد بهبود راستاي در جدید هاي ایده اجراي و ارایه خلق، : نوآوري و خالقیت: 

 موجود وضع کشیدن چالش به و یابی عارضه •

 ها ایده ارایه و استعدادها بروز براي مناسب بستر ایجاد •

 وظایف بهتر انجام براي بهینه راهکارهاي شناسایی •

 شده پذیرفته پیشنهادهاي اجراي در همکاري و حمایت •

 نو هاي ایده و تغییرات مقابل در پذیري انعطاف •

 دلسوزي و وفاداري با توام محوله وظایف و اتتصمیم قبال در بودن پاسخگو : پذیري مسئولیت و تعهد: 

 موقع به و منطقی صحیح، تصمیمات اخذ •

 محوله وظایف و شده اخذ هاي تصمیم قبال در پاسخگویی •

 سازمان به خاطر تعلق و وفاداري •

 گروهی و فردي وظایف انجام در شده کسب مهارت و دانش بکارگیري و شخصی هاي توانمندي ارتقاي •
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 :ذي نفعان سازمان 
 سهام داران ( آقایان محرابی و منفرد زاده ) -

 نفر)113سازمان(  پرسنل -

 مشتریان سازمان -

 رقبا  -

 تامین کنندگان -

 

 اصلی دگانتامین کنن : 

 ایرالکو -

 هرمزال -

 شرکت المهدي -
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 :ماموریت سازمان 

 CIFحوزه  عرضه انواع پروفیل آلیاژي در سطح کشور و صادرات آن به کشور هاي         
 
 

 

 :چشم انداز 

شوند کشور که از طریق تولیدات پروفیل خارجی و داخلی تأمین نیاز میشناسایی بازار مصرف قطعات آلیاژي در سطح 
 .و حرکت به سمت این بازار جهت پوشش حداکثري آن توسط شرکت 

 
 

 

  تعریف موضوع هاي استراتژیک شرکت: 
 :پس از بررسی تحلیل ها و تبادل نظر چهار موضوع زیر به عنوان موضوع هاي استراتژیک شرکت انتخاب شدند

 توسعه بازارهاي صادراتی  - 
 کاهش زمان تحویل  - 

 کاهش قیمت تمام شده  -
 مدیریت نقدینگی  -
 تنوع محصوالت -
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   ماتریسSWOT : 

 

SWOT  

Analyses 

Strengths-S Weaknesses-W 

 فنی دانش.1
 کافی تجهیزات.2
 آمد کار و جوان نیروي.3
 صنعتی آزمایشگاه.4
 کافی مالی منابع.5
 

 )تجربه کم(جوان نیروي.1
 کم فضاي.2
 فیزیکی و محیطی تمرکز عدم.3
 بازاریابی سیستم در ضعف.4
 یکپارچه مدیریت سیستم در ضعف.5
6..5s سازمان نظم  
 پیچیده کاري گردش و بروکراسی.7

Opportunities-O  استراتژيSO  استراتژيWO 

 

  خارجی بازار. 1
 ارز قیمت افزایش.2
 برندینگ.3
 واردات کاهش.4
 انحصاري تولید.5
 جغرافیایی موقعیت.6

 

 :.....  استراتژي تهاجمی
تغییر و استفاده از حرکت در جهت  -

 فرصت هاي فعلی

 بسط محصوالت -

 سرمایه گزاري بر توسعه سازمان -

 
 بیشینه: –کمینه  استراتژي

استفاده از نقاط قوت خارجی در جهت پوشش  -
  دهی به نقاط ضعف داخلی

 

T-stThrea  استراتژيST  استراتژيWT 

 

 خام مواد قیمت نوسان.1
 مشایه محصول واردات.2
  مشتریان بودن محدود.3
  محصوالت در تنوع عدم.4
 تولید در موثر و دستگاهی قطعات تامین.5
 رقبا.6

 
 کمینه: -استراتژي بیشینه

استفاده از نقاط قوت سازمان در جهت   -
 جلوگیري از تهدیدات خارجی

 
 استراتژي دفاعی:

 

 منابع و مشتریان فعلی حفظ -

 تمرکز بر محصوالت و مشتریان فعلی -
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  ماتریس EFE , IFE: 
 ردیف داخلی موثر بر سازمان عوامل وزن امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار (موزون) توضیحات

  
۵۶٠ 

۵۶٠ 

۵۶٠ 

 

۵٠٠ 

١٠٠٠ 

 
٧٠ 

٧٠ 

٨٠ 

١٠٠ 

١٠٠ 

 

٨ 

٨ 

٧ 

۵ 

١٠ 

 قوت :  

 فنی دانش.1

 کافی تجهیزات.2

 آمد کار و جوان نیروي.3

 صنعتی آزمایشگاه.4

 کافی مالی منابع.5

 

 

 

S 

 

 

 

 

 

  

 

١٢٠ 

٩٠ 

١۵٠ 

٨٠ 

۵٠ 

١٢٠ 

١٢٠ 

 

 

٣٠ 

٩٠ 

٥٠ 

١٠ 

١٠ 

٢٠ 

٣٠ 

 

 

4 

1 

3 

8 

5 

6 

4 

 ضعف:

 )تجربه کم(جوان نیروي.1

 کم فضاي.2

 فیزیکی و محیطی تمرکز عدم.3

 بازاریابی سیستم در ضعف.4

 رچه یکپا مدیریت سیستم در ضعف.5

  5S سازمان نظم.. 6

 پیچیده کاري گردش و بروکراسی.7

 

 

 

 

 

W 

  جمعمیانگین  5/75 55 ٣٢٦ 
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 ردیف عوامل خارجی موثر بر سازمان وزن امتیاز وضع موجود امتیاز وزن دار (موزون) توضیحات

  
٧٠ 

450 
 

٣٥٠ 

١٤٠ 

٣٥٠ 

٣٠٠ 

 
10 

50 
 

70 

 

20 

50 

100 

 
7 

9 

5 

7 

7 

3 

 فرصت ها:  

  خارجی بازار. 1

 ارز قیمت افزایش.2

 برندینگ.3

 واردات کاهش.4

 انحصاري تولید.5

 جغرافیایی موقعیت.6

O 

  
900 

 

١٥٠ 

٣٠٠ 

٤٨٠ 

١٥٠ 

400 

 

٩٠ 

 

٥٠ 

٥٠ 

٨٠ 

٥٠ 

٨٠ 

 
10 

 

3 

6 

6 

 

3 

5 

 تهدیدها: 

 خام مواد قیمت نوسان.1

 مشایه محصول واردات.2

  مشتریان بودن محدود.3

  محصوالت در تنوع عدم.4

 تولید در موثر و دستگاهی قطعات تامین.5

 رقبا.6

T 

  جمع 5/91 58/33 ٣٣٧ 
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 اهداف بلند مدت شرکت: 
 درداخل وخارج از کشور محصوالتفروش  يگسترش بازارها-1

 يو توسعه بازارها ،یبر حفظ سهم بازار داخل یشرکت مبن يو استراتژ کسویاز  یتقاضا داخل یدر نظر گرفتن روند کاهش با
گردد  یراستا م نیدرا يزیکرده و سبب برنامه ر تیبر صادرات را تقو شتریت تمرکز بیضرور  گرید يسو ،ازیصادرات

 است: ریش گرفته است به قرار زیدر پ نهیزم نیکه شرکت در ا ی.برنامه ها و اهداف

 بازار داخل يدرصد     حفظ سهم  يهدف گذار •

هدف،  يعرضه و تقاضا در بازارها تیرقبا، وضع یی،شناسا یهدف صادرات يبازارها لیانجام مطالعات جامع شناخت و تحل •
 هدف و ... يدر کشورها عیتوز يکانالها ییهدف، شناسا يصنعت در بازارها نیساختار رقابت در ا

 محصوالت دیتنوع تول- 2

و در جهت حفظ بازار داخل و توسعه  دکنندگانیتول يرو شیپ یرقابت يو فضا يتکنولوژ شرفتیبه سرعت پ تیعنا با
 ،یمحصوالت فعل دی، ضرورت دارد که در کنار تول یو دفاع ییخودرو عیصنا یآت يازهایبه ن ییو پاسخگو یبازارصادرات

استفاده شود. لذا  دیدر خلق محصوالت جد يگذار هیسرما جهتشرکت  لیو پتانس ياز توانمند نهیهز نیشود با کمتر یسع
درخواست به روز  انینموده که با توجه به  رصد روزانه بازار در جر يراه اندار یو مهندس R&D تهیراستا شرکت کم نیدر ا

 .ندینما جادیرا ا یو مهندس یواحد طراح یآت يو عرضه رقبا قرارگرفته و برنامه ها انیمشتر

 ها نهیهز رهبري ياستراتژ يریگیپ- 3

مشکالت  دیها در سال گذشته و احتمال ادامه وتشد متیموجود در جامع و نوسان روزانه ق ياقتصاد يتوجه به چالش ها با
از  يری، جلوگ عاتیکاهش ضا يبرنامه ها ياجرا قیشرکت از طر يها  نهیکاهش هز ي، استراتژ ندهیآ يدرسالها یفعل

 دنبال خواهد شد. شتریب تیقبل و با حساس يمانند سالها نیتام يا رهیزنج تیریموادو مد دی، خر دیتول ندیدر فرا يدوباره کار
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 1398شرکت در سال  يها سکیر: 
 شــرکت شــامل: يبــرا ــدیتول يهــا ســکیر

 و نوســـان نـــرخ ارز  یگــذار خــارج هیســرما  -
 محصـــول با کاهش نرخ تمام شده محصول ـــتیفیکاهش ک -
 يـــدیتول ينهـــاده هـــا ریسا يمـــتهایمقابله ق -
 يتجـــار ،یمقـــررات دولتـــ ـــرییــاتغیو  یالمللــ نیمربــوط بــه عوامــل بــ ســکیر -

  يتکنولوژ ســـکیو ر نیگزیمحصـــوالت جـــا -

-  

  جمع بندي استراتژي هاي مناسب و برنامه  و سیاست هاي اجرایی شرکت: 
 

 :تمرکز -

بر  ياستراتژاین  کند.  استفاده نهیکاهش هز يدر کنار استراتژِ  زیتمرکز ن یرقابت ياز استراتژ تواندیشرکت م میتحر طیدر شرا
 کیتواند  یکشور م یدارد. تمرکز بر بازار داخل تمرکز از بازار یبخش ایو  دیاز خط تول یبخش داران،یاز خر یگروه

 يتواند موثرتر و کاراتر از رقبا یم قیطر نیاصل استوار است که شرکت از ا نیبرا ياستراتژِ نیتمرکز باشد. ا ياستراتژ
 قیاز طر دیبا شرکت جهیو محدود خود برسد. در نت کیکنند به هدف استراتژِ یرقابت م يگسترده ا سطح که در گرید

 ایدهد.و  یدر ارائه خدمات کاهش م را ها نهیهز ایو  ابدی یدست م زیهدف خاص به تما کی يها ازیبهتر به ن ییجوابگو
 آنها. يهردو

 :تمایز  -

شرکت می تواند با ایجاد تیم بازرایابی قوي و مهندسی فروش و ایجاد طرح آکورد براي خالقیت بیشتر پرسنل در جهت 
 متفاوت گام بر دارد. التیایجاد سازمان و محصو

 

 

 



 

 برنامه استراتژي شرکت پروفیل اراك
 

 

 رهبري هزینه ها:-

و هزینه دوباره   PPMشاخص  جاري ، رصد  هاي هزینه و مخارج شدید کنترل تجربه( طریق از هزینه کاهش براي تالش
 کاري ها و کنترل ضایعات محصول) 

 تبلیغات موثر: -

برندینگ سازمان و استفاده از تیم هاي بازاریابی حرفه اي صنعتی و همپنین ایجاد کانال هاي تبلیغاتی در 
 اعی مراکز  و قطب هاي صنعتی مرتبط مانند خودرویی و دف

 توسعه بازار: -

از آن  يبهره بردار چیاست که ه يبازار يبه معنا یآب يها انوسیکند. اق استفاده یآب انوسیاق ياستراتژ شرکت می تواند از 
 يرشد و سودآور يبرا باالیی لیپتانس یآب يها انوسیدراق نیبنابرا در آنها وجود ندارد. یبیرق چیاست و ه نگرفته صورت

معنا  یرقابت ب یآب انوسیاق در ها وجود دارد. انوسیاق نیو خدمات ا محصوالت يبرا باالیی بالقوه يوجود داشته و تقاضا
  .نشده اند نیو تدو میهنوز تنظ يباز نیقوان رایاست، ز

 
 :استانداردهاي تولید و مدیریتی ارتقاء -

جهت اعتبار دهی به سیستم انداره گیري و تست آزمایشگاهی و همچنین چایش و  17025استقرار استاندارد 
 IATFنگهداري از سیستم استاندارد 

 

 مدیریت ارشد سازمان 
 میثم محرابی 


