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-1برنامه کاری
الف) هطىل
تْیِ ٍ تَلیذ ٍ تَصیغ ظشٍف یىجبس هصشف اص آى جب ثِ رّي هسئَالى ایي ضشوت خغَس وشد وِ ثب ضٌبخت
هطىالت هٌغمِ ٍ هطتشی ٍ ثب تَجِ ثِ ًیبص ثبصاس ائن اص خشیذاس ػوذُ یب هطتشی ػبدی (خشد ) ثش اسبس سالیك هختلف
هَجَد ثِ ایي ًتیجِ سسیذًذ وِ هی تَاى ثب سشهبیِ گزاسی هطخص ٍ ّذفذاس سا ثِ سَد دّی ثبال دست یبفت.
ة) ساُ حل
ٍ اهب هسئلِ دیگشی وِ هغشح ثَد ٍ رّي هسئَلیي ضشوت سا ثِ خَد هطغَل هی وشد فشٌّگ استفبدُ اص ظشٍف
یىجبس هصشف ثَد وِ دس ثشگیشًذُ هسبئل صیبدی ائن اص هسبئل ثْذاضتی ٍهسبئل هشثَط ثِ صشفِ جَیی دس ٍلت ٍ
صهبى ٍ ّضیٌِ چِ ثشای ػوَم ٍچِ ثشای ضشوتْبی خصَصی ٍ چِ ضشوتْبی دٍلتی وِ خَد یه فشٌّگ هٌغمی ثِ
ًظش هی سسیذ ٍ ًیض هی تَاًست دس فشٌّگ هشدهی ثسیبس تبحیش گزاس ثبضذ ٍحل ایي هسئلِ ٍ جب اًذاختي آى ثِ ػٌَاى
یه اهش عجیؼی ًیض دس ثشگیشًذُ هٌغمی ثَد وِ اص فشٌّگ ٍ فشٌّگ سبصی ًطبت هی گشفت وِ ّش چِ ایي فشٌّگ
سبصی پیطشفت وٌذ ٍ ثبصاس وبس ظشٍف یىجبس هصشف سیش صؼَدی خَد سا عی هی وٌذ ٍ ثٌبی خَد سا ثِ فشٍش
ثبالتش هی گزاسد ٍ دس ًتیجِ سَد دّی ثیطتش سا ثب خَد ثِ ّوشاُ داسد ًبگفتِ ًوبًذ دس ایي ثبة اص هَضَع اثؼبد ٍ
ویفیت ٍ چگًَگی ًظبست ثش اهش تَلیذ اص اثتذا تب ثِ اًتْبی وبس وِ خَد هی تَاًذ اهش هَحشی دس پیطی گشفتي اص سلجب
ثبضذ ًیض ثِ ػٌَاى یه اهش جذی یبد وٌین وِ هی تَاًذ ثِ ٍلَع پیَستي اّذاف ایي ضشوت ووه جذی ٍ ًَپبیی
استفبدُ وشد الصم ثِ روش است وِ اص لحبػ ثستِ ثٌذی ّن هی تَاى اص افىبس ٍ ایذُ ّبی جذیذ ٍ ًَپبیی استفبدُ وشد.
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وِ خَد سیبست ثشگضیذُ ایي ضشوت ثِ حسبة هی آیذ وِ حتی اگش ایي تٌَع هحسَس ّن ًجبضذ اهب ثب جب اًذاصی
ایي هسئلِ هی تَاى گبهی ثلٌذ ثشای ایي ضشوت ثِ حسبة آیذ.
د) حفبظت اص ایذُ
ّوچٌیي یىی دیگش اص اّذاف ایي ضشوت وِ ثبػج هتوبیض ضذى ًبم ایي ضشوت دس رّي ػَام ٍ پیطی گشفتي اص سلجب
هی ثبضذ حفبظت اص ایذُ ّبیی است وِ ّش چٌذ وَچه اهب ثشای ضشوت سیبست ثضسگی دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
ثشای ایي وبس ضشوت فَق دس ًظش داسد وِ اص آسم ّبیی اختصبصی تجبسی ثب هطخصبت وبهالً دسخَس ضشوت
استفبدُ وٌذ تب سٌخیت ًبهگزاسی ٍ عشاحی آسم ثب اٍضبع ضشوت آى سا اص دیگش ضشوت ّبی ّوىبس هتوبیض سبصد.
اص دیگش سیبست ّبی حفبظتی ثشای ضشوت هی تَاى اص ًَع سًگ آهیضی دس ثستِ ثٌذی ّب ٍ ًیض دسخَاست ٍ
سفبسضبت جْت دسد ػالئن تجبسی ضشوتْبی سفبسش دٌّذُ دس وٌبس ػالهت تجبسی ایي ضشوت ًبم ثشد.

-2شرکت
ضشوت فذن پالست سپبّبى دس اٍاخش  1383ثِ حجت سسیذ .اثتذا هحل احذاث ایي ضشوت حَالی ضْش ًبییي ثَد اهب
پس اص گزضت یىسبل ٍ ًین ثِ هحل فؼلی دس حَهِ ًبییي اًتمبل یبفت.
ایي ضشوت تَسظ دٍ ًفش سشهبیِ گزاس تبسیس ٍ داسایً 5فش وبسگش سبدُ ٍ یه ًفش وبسگش فٌی هی ثبضذ .صهیٌِ
فؼبلیت ایي ضشوت اثتذا دس صهیٌِ خشد وشدى هَاد پالستیه یب ثبصیبفتی ٍ ثبصگشداًذى ایي هَاد ثِ چشخِ هصشف ثَد
اهب ثؼذ اص گزضت یىسبل ثب وست تجشثِ ثیطتش ٍ ثبصاس یبثی وبفی تغییش سٍیِ دادُ ٍ ثِ تَلیذ ظشٍف یىجبس هصشف سٍ
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آٍسد .دس حبل حبضش ًیض ایي ضشوت ّوچٌبى تَسظ ّوبى دٍ هَسس ٍ ضص ًفش وبسگش سبدُ ٍ یه ًفش وبسگش فٌی
اداسُ هیگشدد.

 -3رسالت و اهذاف
الف)  :سسبلت :چَى ظشٍف یىجبس هصشف ثیطتشیي وبسثشد سا دس اهش ثْذاضت ٍ ًیض صشفِ جَیی دس ٍلت ٍ صهبى ٍ
ّضیٌِ داسا هی ثبضذ .ایي ضشوت ثش ایي ضذ وِ فؼبلیت خَد سا دس اهش تَلیذ ثْیٌِ ظشٍف یىجبس هصشف ضشٍع وشدُ ٍ
ثب تَول ثش خذا ایي وبس سا دس اهش گستشدُ تشی اًجبم دّذ تب سسبلت الْی وِ ّوبى خذهبت صبدلبًِ ثِ خلك اهلل دس
جْت صًذگی ثْتش ٍ سفبُ ّش چِ ثیطتش هشدم هی ثبضذ سا ثِ اًجبم سسبًذ ٍ ًیض فشٌّگ سبصی دس جبهؼِ ثِ ضىلی
وَچه اهب هفیذ دساهش ثْذاضت ثشای داضتي جبهؼِ سبلن تش سخ دّذ.

ة)اّذاف :اص اّذاف ایي ضشوت دس عَل دٍسُ ّبی وَتبُ هذت هیتَاى افضایص تَلیذ ثشخی اص هحصَالت دس
ثشخی اص فصَل ٍهبّْبی سبل عی دٍسُ ّبی  3هبِّ ٍ  6هبِّ اضبسُ وشد ٍ ّوچٌیي ایجبد اًجبسی دٍ ّضاس هتشی
جْت ایجبد سَلِ ٍ ًیض افضٍدى دستگبّْبی جذیذ جْت تَلیذات هتٌَع تش (اص لحبػ ووجَداتی وِ دس تَلیذات
ضشوت هی ثبضذ هخالً ظشٍف فَم وِ دس تَلیذات ضشوت ًوی ثبضذ ٍلی ّوَاسُ دساًجبس ضشوت دس جْت تبهیي ًیبص
هطتشی ٍ ػشضِ ثِ ثبصاس

هی ثبیست هَجَد ثبضذ) .
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-4تحلیل و بررسی بخش صنعت /خذمات /صنف مربوط
دس ایي ثخص ضشوت فَق الزوش داسای هطىالتی ائن اص ثشسسی ضشوتْبی سلیتٍ ،ضؼیت دسآهذصایی – ویفیت
ًیشٍی وبس ٍ ثشسسی چگًَگی ٍسٍد ثِ هجوغ اهَس صٌفی هشثَط ثَدُ است ٍ ثشای ثشسسی ایي هطىالت الصم ثَدوِ
ضشوت هب ثب تَجِ ثِ ًیبص ثبصاس ٍ ثشسسی تؼذاد ضشوتْبی ّوىبس ثش ایي اهش ٍالف ضذًذ وِ چِ هیضاى هی تَاًٌذ تَلیذ
داضتِ ثبضٌذ ٍ چِ جبیگبّی دس ثبصاس پیذا وٌٌذ ٍ ًیض چگًَِ هی تَاًٌذ اص ًیشٍی وبسیی استفبدُ وٌٌذ وِ ثب صشفِ
جَیی دس صهبى ثْتشیي ثیطیٌِ تَلیذ سا ثشای ضشوت داضتِ ثبضذ ثب ثشسسی ایي هسبئل ضشوت ثش آى ضذ تب ضشوتْبی سٍ
ثِ صؼَد هبلی ٍ ًیض ضشوتْبی هلی سٍ ثِ ٍسضىستگی سا ضٌبسبیی وشدُ ػلتْبی پیشٍصی ٍضىست سا ثشسسی وٌذ-
هىبى ایي ضشوتْب سا ضٌبسبیی وٌذ ًٍیض ًیشٍی وبس آى ّب سا هَسد ثشسسی لشاس دّذ تب ثب تَجِ ثِ ایي هسبئل دچبس
هطىل ًطَد -دس ًْبیت ضشوت هشثَط ثؼذ اص حل هسبئل فَق خَد سا ثِ هجوغ اهَس صٌفی هشثَط هؼشفی هی وشد تب
ثتَاًذ ثب پشٍاًِ وست وِ هی تَاى اصآى ثِ ػٌَاى اٍلیي هجَص سسوی یبد وشد ثِ وبس خَد اداهِ دّذ.

 -5بازار هذف
دس ایي ثخص ضشوت هب هی تَاًست  2گشٍُ هخبعت وِ ّش دٍ هطتشی ثِ حسبة هی آیٌذ ثشخَسد داضتِ ثبضذ وِ
هی تَاى ایي  2گشٍُ سا ثِ ثبصاس والى ٍ ثبصاس خشد تمسین ثٌذی وشد.
اص ثبصاس خشد هی تَاى اص هغبصُ داساى یبد ًوَد وِ ثِ ّش حبل خَاستِ هحذٍدی اص ضشوت هب داضتِ اًذ ٍ ًیض افشاد
ػبدی وِ ثِ ّش حبل خشیذ آى ّب جضء هَاسد ثسیبس خشد ثِ حسبة هی آهذ ٍ اهب اص خشیذاساى ػوذُ ٍ والى هی تَاى
اص ضشوتْبیی یبد ًوَد وِ ثشای تبهیي ظشٍف هبیحتبد خَد لشاس دادّبیی ثب ضشوت هب تٌظین هی وشدًذ وِ ثشای اسائِ
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هغلَة تش ّش ًَع وبال هسئَالى ضشوت هىبًی سا ثشای تبسیس ضشوت دس ًظش گشفتِ اًذ وِ اص لحبػ جغشافیبیی دس
سغح ضْش ثِ توبم ضْش ًضدیه ثبضذ ٍ ثشای اسائِ وبال صهبى ووتشی ّذس سٍد ٍ ًیض خسبست ًبضی اص هسبفت ووتش
دچبس وبالّبی ضشوت ضَد.
 -6مشتریان
هطتشیبى هحتشم ضشوت هب داسای هحذٍدُ سٌی هطخصی ًیستٌذ چشا وِ هحصَالت هب استجبط هستمیوی ثب سي ٍ سبل
افشاد ًذاضتِ ٍ تٌْب ثشعشف وٌٌذُ ًیبصّبی ثْذاضتی آى ّب هی ثبضذ ٍ ثؼضبً اص آى ّب تٌْب ثشای صشفِ جَیی دسصهبى
استفبدُ هی وٌٌذ ٍ لزا ّش لطشی اصجبهؼِ ثب ّش سي ٍ سبلی ثِ ساحتی هی تَاًٌذ اصهحصَالت ضشوت هب استفبدُ وٌٌذ.
-7زمان بهره برداری
ضشوت هب دس تبثستبى  1385ثِ ثْشُ ثشداسی سسیذ ٍ دسًظش داسد ثب اخز تسْیالت هَسد ًظش اّذاف صیش سا دًجبل وٌذ
 -1افضایص سغح سشهبیِ ضشوت ثشای داضتي اهٌیت ٍ پطتَاًِ وبسی
-2خشیذ دستگبّْبی جذیذ ٍ ًیوِ اتَهبتیه دس جْت سَْلت تَلیذ ٍ ثْشُ ٍسی ثْیٌِ اص ًیشٍی وبس ٍ اًشطی
وبسگش دسجْت تَلیذ ثْتش ثب ویفیت ثْتش
-3افضایص تَلیذ تب سمف هَسد ًظش هذیشاى دس جْت تبهیي هَجَدی اًجبس ٍ ایجبد تٌَع ثیطتش ثشای ثْتش تبهیي وشدى
ًیبص هطتشی
-4افضیص دسآهذصایی تب سغح هَسد ًظش جْت تبهیي اػتجبس ٍ سَْلت دسثبصاس پشداخت السبط ٍام دسیبفتی
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 -8رقابت :
سلبثت یىی اص ػوذُ تشیي هسبئل دس اهش پیطشفت ّش ضشوت یب ثش ػىس دس جْت افَل ٍحتی ٍسضىستگی ّش
ضشوت هی تَاى دس ًظش گشفت وِ ّش ضشوت هی تَاًذ ثب ضٌبخت ًمبط ضؼف ٍ لَت خَد ٍ سلجب ٍ ًگبُ ٍالغ
گشایبًِ خَد ثبػج وٌبس صدى سلجب ٍ یىِ تبصی دس ثبصاس خَد هی ضَد  .ثِ ایٌگًَِ وِ ثب ثشعشف وشدى ًمبط ضؼف ٍ
ّوچٌیي تمَیت ًمبط ضؼف ضشوت خَد سا دس ثبصاس هطتشی جب ثی اًذاصد وِ اّذاف ایي ضشوت دس تمَیت ًمبط
لَت تبویذ ثیطتشی دس جْت ویفیت ثیطتش سٍص افضٍدى هحصَالت هی ثبضذ ٍ ّوچٌیي اص تشهین ًمبط ضؼف هی
تَاى ایجبد تحَلی وَچه دس ثؼضی هحصَالت ًبم ثشد وِ دس تصَسات هذیشاى ایي ضشوت عشحی ًَثِ ًظش هی
سسیذ اهب ثب ایجبد ایي تحَل ٍ جب ًیفتبدى دس ثبصاس حتی هیضاى فشٍش سا تب حذ لبثل هالحظِ ای وبّص داد یب ووجَد
ثؼضی اجٌبس هَسد ًیبص ثبصاس هخل ظشٍف فَم وِ ثب خشیذاسی لسوتی اص خظ تَلیذ یه وبسخبًِ ًیبص هطتشی سا ثِ
عَس وبهل ثشعشف هی وٌذ.

-9ایذه کسب و کار :
ایي ثخص سا هی تَاى ثِ  2لسوت ولی تمسین ثٌذی وشد -1ثخص تبحیشات ثش ضشوت -2ثخص تبحیشات ثش جبهؼِ وِ
دس ثخص تبحیشات ثش ضشوت ثخص دس آهذصایی هذ ًظش ثَدُ است وِ دس ایي ثخص سغح ویفیت ٍ ثیطیٌِ تَلیذ ثبصاس
ثیطتشی سا تبهیي هیىٌذ .ثب ایي تؼبسیف ضبیذ هْوتشیي ثخص ،ثخص سَدآٍسی ثیطتش ضشوت ثبضذ وِ ثمبی آى سا
تضویي هی وٌذ ٍ ثسیبسی اص حَاس ٍ فىش ٍ روش هذیشاى ضشوت سا ثِ خَد هؼغَف هی سبصدّ .وچٌیي دس لسوت
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دٍم ثِ ایجبد اضتغبل ثشای حذٍد  10وبسگش ٍ ایجبد حمَق هضایب ٍ ّوچٌیي خذهبت ثیوِ دسهبًی سا دس ثش خَاّذ
داضت وِ ایي خَد ثشعشف وٌٌذُ لسوت وَچىی اص هؼضالت جبهؼِ ثِ ًبم ثیىبسی هی ثبضذ.
-10محصوالت قابل عرضه
هحصَالت لبثل ػشضِ دس ایي ضشوت ّوگی اص ًَع یىجبس هصشف هی ثبضذ ٍ الالم آى اص لشاس صیش هی ثبضذ.
-1لیَاى ضیپَسی -2لیَاى وشوشُ -3ظشف غزا اص  10گشم تب  18گشم -4وبسِ ثتٌی ًین ویلَیی -5وبسِ آش ًین
ویلَیی -6وبسِ  300گشهی -7سغل هبست اص یه ویلَ تب دٍ ویلَ هی ثبضذ وِ ّوگی ثب تَلیذ ثبال دس اًجبس ٍ
وبسگبُ لبثل ػشضِ ٍ ًگِ داسی هی ضَد.
 -11تبلیغات
ثشای تجلیغبت ًیض تجلیغبت اص عشیك سٍصًبهِ چٌذیي ثبس هَسد آصهبیص لشاس گشفتِ وِ تبوٌَى هَفمیت ٍ هَلؼیت
آًچٌبى سا دس اختیبس ضشوت لشاس ًذادُ است  .اهب دس آیٌذُ تجلیغبت ضْشی ٍ تلَیضیًَی دس دستَس وبس لشاس داسد وِ
هذیشاى ضشوت اهیذ ٍاسًذ وِ وبسسبص ٍالغ گشدد.
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