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گروه توسع ه اقتصـادی تدبیـر
گروه توس��ع ه اقتص��ادی تدبیر ،با ه��دف مدیریت بهینهی
س��رمایهگذاریها و حض��ور مؤثر در عرص��هی فعالیتهای
جدید اقتصادی در دی ماه س��ال  ،1387با ایجاد  7هلدینگ
تخصصی تأس��یس ش��د .مأموریت گروه توسع ه اقتصادی
تدبیر ،توس��عهی توانمندیهای اقتصادی و س��رمایهگذاری
در فعالیته��ای مولد با ارزش اف��زودهی پایدار در بازارهای
داخلی ،منطقهای و جهانی در چهارچوب سیاستهای کلی
اقتص��اد مقاومتی ب��ا اولویتهای عدم مان��دگاری ،رونق و
جهش تولید اس��ت .از جمله استراتژیهای کالن این گروه،
میتوان به توسعهی سرمایهگذاری در فعالیتهای اقتصادی
ب��ا بازدهی مطلوب ب��ا اولویت مناطق کمتر توس��عهیافته،
توسعهی فعالیتهای دانشبنیان و فناوریهای پیشرفته و
تولید محصوالت (کاال و خدمات) با ارزش افزودهی باال ،اشاره
کرد .این گروه خ��ود را متعهد میداند با جلب حداکثری
مش��ارکت مردم و کارآفرینان در فعالیتهای اقتصادی با
تأکید بر حمایت از اشتغال و تولید داخلی و بهرهگیری از
سرمایههای انسانی و دانشی خود به پیشرفت اقتصادی-
اجتماعی کشور ،کمک نموده و حقوق ذینفعان خود را به
نحو مطلوب تأمین نماید.
گ��روه توس��عه اقتص��ادی تدبی��ر ،در راس��تای تحق��ق
مأموریتهای خود و سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی ،با
حض��ور مؤث��ر و قدرتآفرین در عرصهه��ای اقتصاد ملی،
منطق��های و جهانی در افق ده س��اله ،به عنوان پیش��ران
اقتصادی – اجتماعی ،مجموعهای است:
نوآور و دانشآفـرین در صنایع هـدف
پُــربــازده و ســرآمــد در کسـبوکـار

فعالیتهای تخصصی گروه توسع ه اقتصادی تدبیر
انرژی :حضور مؤثر در حوزهی صنایع باالدس��تی و پاییندس��تی
نفت و انرژی
داروی�ی :سرمایهگذاری در فعالیتهای دانشبنیان و فناوریهای
پیشرفته و مولد
کش�اورزی :س��رمایهگذاری در بخش کش��اورزی ،صنایع غذایی و
دامپروری با هدف تأمین امنیت غذایی کشور
ساختمانی :عرضهی خدمات ساختمانی در استانداردهای جهانی
مالی و س�رمایهگذاری :رصد و پایش مستمر بازار سرمایه و انجام
سرمایهگذاری در سطح ملی ،منطقهای و جهانی
فن�اوری اطالع�ات :تقویت زیرس��اختهای عملیاتی و پروژههای
ی فناوریهای پیشرفته
دانشمحور  ICTو سرمایهگذاری در حوز ه 
صنع�ت و مع�دن :توس��عهی توانمندیها و س��رمایهگذاریهای
صنعتی و معدنی
مشاورهی مدیریت :ارایهی خدمات مشاوره و مطالعات راهبردی
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مأموریتهای
گروه توسعه اقتصادی تدبیر
گروه توسعه اقتصادی تدبیر ،وابسته به ستاد اجرایی
فرم��ان حضرت ام��ام(ره) ،ب��ا ه��دف قدرتآفرینی
اقتصادی -اجتماع��ی در چهارچوب بیانیهی گام دوم
انقالب ،سیاس��تهای اقتصاد مقاومت��ی و ابالغی،
مأموریتهای زیر را به انجام میرساند:
نقشآفرین��ی مؤثر در تأمین امنی��ت اقتصادی و
گرهگش��ایی از گلوگاههای اقتصادی کش��ور بهمنظور
افزایش تابآوری و خنثیسازی تحریمهای ظالمانه
توسعهی توانمندیهای اقتصادی و سرمایهگذاری
در فعالیته��ای مول��د ب��ا ارزشاف��زودهی پایدار با
اولویت تولید محصوالت و خدمات راهبردی
شناس��ایی ،س��رمایهگذاری و بهرهبرداری از دانش
و فناوریه��ای نوین ،صادراتمحور و مزیتس��از با
رویکرد اقتصاد دانشبنیان
نقشآفرینی در توسعهی اقتصاد دیجیتال بهویژه
پلتفرمهای حیاتی
مسئولیتهای اجتماعی
ب ه منظور ایفای مس��ئولیتهای اجتماعی و انجام
فعالیتهای محرومیتزدایی و عامالمنفعه توسط
س��تاد اجرای��ی فرمان حض��رت امام(ره) ،بخش��ی
از درآمده��ای ای��ن گروه ب��ه انجام ای��ن اقدامات
اختص��اص مییابد .گروه توس��ع ه اقتصادی تدبیر،
همچنین از زمان شروع همهگیری ویروس کووید19-
در س��طح کشور ،تمامی امکانات و نیروهای خود را
برای کمک به هموطنان عزیز از طریق تأمین ،تولید
و توزیع انواع ماس��ک ،مواد ضدعفونیکننده ،دارو
و واکس��ن جهت پیشگیری و درمان بیماری کرونا
بهکار گرفته است.

گروه توسعه

انرژی تدبیر

گروه توس��عه انرژی تدبیر در س��ال  ،1387تحت عنوان ش��رکت سهامی خاص تأس��یس شد .موضوع فعالیت
این گروه عبارت اس��ت از سرمایهگذاری ،مشارکت و بهرهبرداری طرحهای تولید ،انتقال ،فرآوری ،ذخیرهسازی،
حملونقل و تجارت انواع نفت خام ،گاز ،انواع فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروش��یمی و س��ایر حاملهای
انرژی و همچنین ایجاد ،تأس��یس ،ادغام ،نوس��ازی و تصدی واحدهای تولیدی و صنعتی ،بازرگانی و خدماتی
مرتبط.
در حال حاضر گروه توسعه انرژی تدبیر ،وابسته به گروه توسعه اقتصادی تدبیر ،تنها هلدینگ تخصصی داخلی
در صنای��ع انرژی اس��ت ک��ه در تمامی زنجیرهی صنایع نفت ،گاز ،پتروش��یمی و ب��رق ،فعالیتهای تولیدی و
پروژههای در دست اجرا دارد.
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مهمترین طرحها و شرکتهای گروه توسعه انرژی تدبیر:

1

شرکت توسعه
صنعت نفت و گاز پرشیا

اولین ش�رکت ایرانی فعال در قراردادهای بیع متقابل
برای پروژههای باالدس�تی نفت و توس�عهی میادین
نفتی
توسعهی میدان نفتی یاران شمالی در چهارچوب قرارداد
بیع متقابل و افتتاح آن در تاریخ  23آبان ماه  1395همزمان
با س��فر رییس محترم جمهور به خوزستان ،در نقطهی صفر
مرزی بین ایران و عراق در بخش محروم هورالعظیم استان
خوزس��تان و تولی��د حدود  33میلیون بش��که نفت خام تا
پایان سال  .1400در این پروژه ،رکورد باالترین درصد ساخت
داخل و کمترین هزینهی سرمایهگذاری در توسعهی میادین
نفتی کشور توسط این شرکت به دست آمده است.
ش��رکت  E&Pمنتخب وزارت نفت و اولین شرکت نفتی
به ش��مار میرود که اقدام ب��ه مبادلهی  HOAدر چهارچوب
قراردادهای  IPCتوسعهی میادین نفتی با شرکت ملی نفت
نموده اس��ت .همچنین این شرکت در سال  1399موفق شد
قرارداد توسعهی یکپارچهی میدان یاران (شمالی و جنوبی)
را در قالب  IPCبا شرکت ملی نفت ایران نهایی نماید.
اولی��ن ش��رکت بهرهب��ردار غیردولتی در غ��رب کارون و
مسئول بهرهبرداری از میدان نفتی یاران شمالی و جنوبی
مجری پروژهی احداث ایس��تگاههای تقویت فش��ار در
میادین هما ،وراوی و مرکز تفکیک تابناک

9

www.tedg.ir

احداث کارخانهی تولید ماس��ک با ظرفیت اسمی تولید
روزان��ه  5میلی��ون عدد ،ب ه منظ��ور ایفای مس��ئولیتهای
اجتماعی
انعق��اد ق��رارداد ب��ا ش��رکت مل��ی نف��ت ای��ران برای
توس��عهی میدان نفتی کوپال با مشارکت شریک خارجی و
سرمایهگذاری حدود یک میلیارد دالر
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شرکت نفت پارس

اولین ش��رکت تولیدکنندهی انواع روانکارها در
ایران و اولین شرکت عضو بورس اوراق بهادار
اولین شرکت تولیدکنندهی روغنهای صنایع
هوایی و دریایی در ایران
تولید ح��دود  200نوع محص��ول مورد نیاز
صنایع ایران در ح��وزهی روانکارهای صنعتی و
خودرویی
مش��ارکت در تولید واکسن برکت به منظور
عمل به مسئولیتهای اجتماعی
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شرکت تولیدات

پتروشیمی قائد بصیر
این شرکت ،تنها تولیدکنندهی ABSهای رنگی
در ایران است.
تولید ABSهای رنگی ب��رای تأمین صنایع
لوازم خانگی
تولید انواع آلیاژهای  ABSبرای مصارف در
قطعات خودرو
تولید پلی استایرن
تولید پلیمرهای مهندسی مانند  MBSبرای
اولین بار در کشور به منظور جلوگیری از واردات

شرکت مهندسی ری نیرو

این شرکت ،در صنعت برق و احداث پروژههای نیروگاهی فعالیت دارد.
مالکیت  %60شرکت تولید نیروی برق آبادان (سهامی عام) با ظرفیت
حدود  820مگاوات
مالکیت نیروگاه  5مگاواتی  CHPدر قم
برنامهریزی برای احداث نیروگاه  900مگاواتی سیکل ترکیبی آبادان 2
مشارکت در ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی دزفول با ظرفیت  900مگاوات
ش��روع عملیات اجرایی احداث دو نیروگاه خورش��یدی به ظرفیت هر
یک  10مگاوات

4

شرکت توسعه حفاری تدبیر

این ش��رکت بهطور تخصصی ،حفاری ان��واع چاههای نفتی و گازی را بر
عهده دارد.
اج��رای اولین ق��رارداد  EPDSFدر ایران برای حف��اری  15حلقه چاه
نفتی در میدان آزادگان جنوبی و تحویل به کارفرما در سال 1396
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شرکت تولید نیروی برق آبادان

مالکی��ت و بهرهبرداری از اولین و تنها نیروگاه س��یکل ترکیبی در اس��تان
خوزستان با ظرفیت  820مگاوات برق
دارای رکورد باالترین ضریب بهرهبرداری در بین نیروگاههای کشور

7

شرکت پاالیش پارسیان سپهر

اح��داث پاالیش��گاه اِتانگی��ری از گاز طبیعی با ظرفی��ت  80میلیون
مترمکع��ب گاز در روز و خ��ط لولهی  63کیلومتری در مناطق محروم مُ هر
استان فارس و عسلویه در استان بوشهر
جداسازی حدود  16میلیون ُتن متان از گاز خوراک دریافتی و تحویل
متان مذکور به شکل خالص به شبکهی گاز کشور
تولید حدود  1/2میلیون ُتن اِتان و تحویل آن به شبکهی اِتان
تولید حدود  600هزار ُتن پروپان برای صادرات از محل تفکیک C2+
تولید حدود  400هزار ُتن بوتان برای صادرات از محل تفکیک C2+
تولید حدود  1میلیون ُتن  C5+برای صادرات از محل تفکیک C2+
ش��روع عملیات اجرایی پ��روژهی افزایش اس��تحصال اِتان در  18فاز
پارس جنوبی از  %55به %78
اج��رای پروژهی تولید پروپیل��ن و پلی پروپیلن به ظرفیت حدود 900
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هزار ُتن با استفاده از پروپان تولیدی
برنامهری��زی برای اجرای پروژههای جدید با
استفاده از محصوالت تولیدی برای ایجاد ارزش
افزوده و جلوگیری از خامفروشی
عمل به مسئولیتهای اجتماعی با مشارکت
در س��اخت و تجهی��ز بیمارس��تانهای مُ ه��ر و
کازرون ،س��اخت جاده برای روس��تای الورده و
ساخت آببند در روستای زیغان
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8

شرکت شیمیایی
مدبران شیمی

اجرای پروژهی پتروش��یمی برای تولید انیدرید
مالئی��ک ،رزین پلیاس��تر غیراش��باع و اس��ید
فوماری��ک به ظرفی��ت  40هزار ُتن در س��ال با
استفاده از گاز بوتان

9

شهرک تخصصی
پتروشیمی

برنامهریزی برای اجرای اولین شهرک تخصصی
پتروشیمی غیردولتی در مجاورت پاالیشگاههای
نفتی در بندرعباس برای جلوگیری از خامفروشی
و ایج��اد درآمده��ای ارزی صادراتی و کاهش
واردات به مساحت بیش از  500هکتار

گروه دارویی برکت

گروه دارویی برکت ،به عنوان دومین هلدینگ دارویی کش��ور ،با  17ش��رکت تابعه و بیش از  3,600نفر نیروی
متخصص و متعهد (و ایجاد  12هزار ش��غل غیرمس��تقیم) و در اختیار داشتن حدود  12درصد سهم عددی بازار
دارویی ایران ،موفق شده است بالغ بر  800قلم محصول را در  15گروه درمانی مختلف تولید و عرضه نماید.
گروه دارویی برکت (سهامی عام) ،در تمامی حلقههای زنجیرهی ارزش صنعت دارویی کشور ،از جمله تحقیق و
توسعه ،تولید مواد اولیه و محصوالت نهایی دارویی ،بازرگانی و توزیع محصول نهایی ،حضور فعال دارد.
این هلدینگ وابس��ته به گروه توس��عه اقتصادی تدبیر ،در س��الهای اخیر با سیاست ورود به حوزههای نوین
داروی��ی ،بال��غ بر  30هزار میلیارد ریال در زمینههای با فناوری پیش��رفته س��رمایهگذاری نموده اس��ت .در این
راس��تا ،بزرگترین سایت تولید فرآوردههای س��لول درمانی در ایران و غرب آسیا ،اولین سایت تولید داروهای
ضدسرطان تزریقی در منطقهی غرب آسیا و شمال آفریقا ،تأسیس و راهاندازی اولین شهرک تخصصی دارویی
کشور مجهز به پیشرفتهترین زیرساختهای روز دارویی دنیا با وسعت بیش از  200هکتار ،سرمایهگذاری برای
تولید داروهای حدواس��ط و محصوالت نهایی حوزهی بیولوژیک ،بخشی از مهمترین اقدامات و موفقیتهای
گروه دارویی برکت به شمار میرود .همچنین در عرصهی بینالمللی و همگام با سیاستهای کالن مجموعه در
حوزهی صادرات ،گروه دارویی برکت در سالهای  1399و  1400محصوالت خود را به بیش از  15کشور در سراسر
جهان صادر نموده است .ثبت بیش از  40قلم محصول در کشورهای عراق ،سوریه ،افغانستان ،بخشی دیگر از
دستاوردهای صادراتی این گروه به شمار میرود.
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چکیدهی عملکرد گروه دارویی برکت در مبارزه با کرونا

از زمان ورود ویروس کووید 19-و همهگیری آن در ایران ،گروه دارویی برکت
با بهکارگیری تمامی ظرفیتهای علمی ،تخصصی ،تکنولوژی و انسانی خود
تالش نموده اس��ت تا در راستای کمک به سالمت مردم کشورمان ،سهمی
در حل این بحران داشته باشد .برخی از اقدامات گروه دارویی برکت برای
مبارزه با بیماری کرونا ،عبارتاند از:

دارو و درمان

اولین تولیدکنندهی رمدسیویر در منطقه با ظرفیت تولید هفتگی  30تا
 45هزار ویال (روزانه  5هزار ویال)
انجام سلول درمانی موفق روی  33بیمار
شروع پروژهی تحقیقاتی پالسما درمانی
اهدای  10هزار ویال رمدسیویر برای توزیع در مناطق کمتر برخوردار
داخلیس��ازی داروه��ای ضدوی��روس کرون��ا ،از جمل��ه :فاویپیراوی��ر،
آیورمکتین و آویپتادیل
هیدروکسی کلروکین ،آربیدولِ ،
تأمین  28میلیون عدد داروهای ضدویروس موردنیاز وزارت بهداشت

چکیدهی عملکـرد گروه دارویـی
بـرک���ت در مبـ���ارزه ب���ا کرونـ���ا

COVID -19

اقدامات گروه دارویی برکت در راستای ایفای مسئولیتهای اجتماعی
کم��ک به کاهش هزین��هی بیماران در داروهای ضدس��رطان با برآورد
ساالنهی  2هزار میلیارد ریال
تأمین بخش عمدهی واکس��نهای یارانهای کش��ور مورد نیاز معاونت
سالمت وزارت بهداشت
واردات داروه��ا و تجهی��زات پزش��کی  wqفوریت��ی و حیات��ی از قبیل
آنژیوکت و نخ بخیه
واردات داروه��ای اس��تراتژیک ب��رای رف��ع نیازهای بیم��اران خاص و
صعبالعالج
توزیع دارو در بیمارستانهای دولتی با وجود معوقههای بسیار سنگین
اخذ گواهینامههای سیستم مدیریت زیستمحیطی در شرکتهای گروه
کاه��ش هزینههای ان��رژی با اس��تفاده از مدل جدی��د حملونقل در
شرکتهای تابعه
برگزاری دورههای آموزشی در رابطه با راهکارهای بهینهسازی مصرف انرژی
تهیه و توزیع  2میلیون پک بهداشتی بین داوطلبان کنکور سراسری

17

واکسن

توس��عهی  6پلتف��رم تولید واکس��ن کرونا
همگام با دنیا:
( Inactivatedکوویران برکت)
DNA
mRNA
Subunit
Recombinant
تولید واکس��ن برپایهی س��لولهای بنیادین
(مزانشیم)
تدوین اولین پروتکل مطالعات انسانی در کشور
انجام تس��تهای انس��انی و بالینی واکسن
ویروس کشتهشده
ثبت  3پلتفرم واکسن ستاد اجرایی در WHO
ایجاد زیرساخت صنعتی و خطوط تولید انبوه
واکسن
اخذ مجوز تزریق اضطراری واکسن کوویران برکت
تهیه ،تدوین ،چ��اپ و توزیع تعداد  300هزار
نسخه از کتابچهی «دانستنیهای ضروروی برای
هم��گان در م��ورد واکس��ن کووی��ران برکت» به
سفارش وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

18
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شهرک صنعتی
دارویی بــرکــت

ایجاد زیرس��اختهای مور نی��از ب ه منظور ایجاد
زمینهه��ای هم��کاری علم��ی و تج��اری ،تولید
محصوالت و فرآوردههای دارویی و بهداشتی با
مشارکت ش��رکتهای معتبر بینالمللی ،متمرکز
نم��ودن کارخانههای دارویی کش��ور در محیطی
با تمامی زیرس��اختها و فراهم نمودن ش��رایط
و امکاناتی برای توس��عهی فعالیت شرکتهای
دانشبنی��ان در جه��ت حمای��ت از نیروه��ای
متخص��ص و دانشآموخت��گان صنع��ت دارو،
همواره از اهداف اولیهی گروه دارویی برکت بوده
است .در همین راستا ،ش��هرک صنعتی دارویی
برکت با سرمایهگذاری بیش از  2700میلیارد ریال
و وس��عتی بالغ ب��ر  200هکت��ار در  60کیلومتری
تهران در منطقهی ُکردان اس��تان البرز در س��ال
 1395تکمیل و واگذاری اراضی آن آغاز شد و در
سال  1399بلغ بر  172,460مترمربع از اراضی این
شهرک در اختیار ش��رکتها و فعاالن حوزههای
دارو ق��رار گرفت .الزم به توضیح اس��ت تاکنون
 60درصد از اراضی شهرک صنعتی دارویی برکت
به فروش رفته اس��ت و ش��رکتهای تراز اول در
صنع��ت دارویی کش��ور و جهان در این ش��هرک
سرمایهگذاری کردهاند.

2

سبحان انکولوژی

دارای یک��ی از بزرگتری��ن و بهروزتری��ن خط��وط تولی��د داروه��ای
ضدسرطانی در خاورمیانه
تولیدکنندهی  58قلم داروی ضدسرطانی تحت لیسانس معتبرترین
شرکتهای داروسازی جهان
اولین تولیدکنندهی داروهای ضدسرطان تزریقی در ایران
تولید و فروش انبوه محصول رمدسیویر (داروی درمان بیماری کرونا)
و صادرات این محصول به کشور سوریه در سال 1400
صادرات داروهای انکولوژی به کشورهای منطقه

3

گروه صنایع شفا فارمد

ش��رکت گروه صنایع ش��فا فارمد در س��ال  1375با هدف تولید انواع
آنتىبیوتیک فعالیت خود را آغاز نمود .از دس��تاوردهای شرکت گروه
صنایع شفا فارمد ،میتوان به طرح عظیم تولید انبوه پنیسیلینجی
اشاره کرد .در این طرح ملی ،تولید انبوه پنیسیلین جی با استفاده از
آخرین دستاوردهای دانش بیوتکنولوژی صنعتی با هدف خودکفایی
کش��ور و بومیس��ازی دانش فنی و ام��کان تأمین نیاز کل کش��ور به
مادهی اولیهی آنتیبیوتیکهای مربوطه تحقق یافت.
ش��رکت ش��فا فارم��د همچنی��ن مفتخر ب��ه تولی��د اولین واکس��ن
 Inactivatedکووید ۱۹-در ایران ش��ده است .واکسن کووید 19-پس
از تأیید تس��تهای فیزیکوش��یمیایی ،تأیید ایمنی و ایمونوژنیسیتی
(ایمنیزای��ی) در مدلهای حیوانی و انجام فازهای مختلف کارآزمایی
بالینی انس��انی ،موفق ب��ه اخذ مجوز اضطراری تزری��ق در خرداد ماه
 1400شد.

20

گروه دارویی برکت

21

www.tedg.ir

6

4

البرز دارو

متخص��ص در زمینهی تولید داروهای قلب و
عروق در کشور
دارا بودن بزرگترین و مجهزترین خط تولید
سرنگهای آمادهی تزریق با فناوری روز در ایران
پنجمی��ن تولیدکنندهی بزرگ دارویی کش��ور
و سودآورترین ش��رکت صنعت دارو در سه سال
گذشته
دریافت تندیس س��یمین در پنجمین دورهی
جایزهی ملی تعالی و پیشرفت در سال 1399
یکی از شرکتهای برتر صادراتی زیرمجموعهی
گروه توسعه اقتصادی تدبیر در سال  1398و 1399

5

سبحان دارو

متخص��ص در تولید داروهای اعصاب و روان
و برند برتر در میان شرکتهای تولیدی این حوزه
در کشور
کس��ب رتبهی نخس��ت در میان شرکتهای
صنعت دارو براساس میزان فروش
در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز آکرودیته
کس��ب تقدیرنام��هی  5س��تاره در پنجمین
دورهی جایزهی ملی تعالی و پیشرفت سال 1399

پخش البرز

کسب رتبهی اول سود عملیاتی در بین شرکتهای توزیع کشور
ف��روش و توزیع کاالهای اساس��ی به خرده ف��روش ،عمده فروش و در
نهایت به مصرفکنندگان نهایی
رتبهی نخست در حوزهی توزیع مکمل در بازار دارویی کشور
اولین شرکت پخش پذیرفتهشده در بورس
باالترین نرخ رش��د فروش ساالنه در میان شرکتهای پخش سراسری
طی پنج سال گذشته
بهرهمندی از بیشترین تعداد شعب توزیع و انبارهای مسقف
بهرهمندی از کاملترین سبد کاال در میان شرکتهای پخش کشور
یکی از دو شرکت دارویی واجد صالحیت توزیعکنندهی کاالهای خاص
(الکل ،داروهای تحت کنترل ،همودیالیز ،شیرخشک یارانهای)
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7

البرز بالک

راهان��دازی پلنتهای تولیدی ب��ا هدف تولید مواد اولی��هی مورد نیاز
صنعت داروی کش��ور و ایجاد صرفهجویی ارزی در راس��تای تحقق ش��عار
جهش تولید
دارای گواه��ی تقدی��ر اولین تولیدکنن��دهی متوپرولول سوکس��ینات،
لیناگلیپتین و داپوکستین از سازمان غذا و دارو
دارای گواهی زرین استقامت ملی

8

بیوسان فارمد

پیش��رو در تولید مواد اولیه ،داروهای حد واس��ط و محصوالت نهایی
بیولوژیک
زمینهساز تبدیل ایران به عنوان قطب اصلی منطقه در بازار محصوالت
بایوتکنولوژی
تولید واکسن پنتاواالن در زیرمجموعهی گروه دارویی برکت با همکاری
انس��تیتو پاستور ایران و جایگزینی آن با واکسنهای سهگانه با همکاری
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در راستای تحقق مسئولیتهای
اجتماعی گروه
تولید مادهی اولیه و محصول نهایی داروهای پپتیدی
تولید مادهی اولی ه و محصول نهایی داروهای بیوسیمیالر
ایجاد خط تولید اختصاصی واکسن
ایجاد خطهای پرکنی ویال ،سرنگ آمادهی تزریق ( )PFSو کارتریج
اولی��ن تولیدکنن��ده و ثب��ت م��ادهی اولی��هی دارویی اپت��ی فیباتاید
()Eptifibatide
تحقیق و توسعه به منظور تولید آنزیمهای دارویی در  6حوزهی درمان
بیماریهای قلب و عروق ،غدد لنفاوی ،کبد ،ریه و...
این شرکت همچنین فعالیت گستردهای را در زمینهی توسعهی دانش
فنی و تولید انواع واکس��ن کووید 19-با بهرهگیری از س��ه نوع روش نوین
در تولید واکس��ن ( DNA ،Subunitو  )Recombinantانجام داده و به
نتایج رضایتبخشی دست یافته است.
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9

سلتک فارمد

بزرگتری��ن تولیدکنندهی صنعتی محصوالت
سلول درمانی و ژن درمانی در ایران و غرب آسیا
کس��ب گواهینامهی  GMPاز سازمان غذا و
دارو در سال 1397
پیش��رو در توس��عهی فرآوردهه��ای درمانی
پیشرفته و ارایهی آن با استانداردهای جهانی به
فعاالن صنعت
تأمی��ن فرآوردهه��ای درمانی پیش��رفته در
بیماریه��ای صعبالع�لاج یا الع�لاج (از جمله
نارس��اییهای قلب ،برص ،فل��ج مغزی ،بیماری
پروانهای و )GVHD
دارای بهروزتری��ن و مؤثرتری��ن روش ب��رای
درمان و بهبود بیماریها در منطقهی غرب آسیا

10

تولیددارو

شرکت داروس��ازی تولیددارو ،یکی از بزرگترین
و قدیمیتری��ن کارخانجات داروس��ازی ایران از
لحاظ تعداد خط تولید اس��ت که در سال 1335
تأس��یس و فعالیت خود را در زمینهی س��اخت
فرآوردهه��ای دارویی و بهداش��تی آغ��از کرد .در
این ش��رکت ،بیش از  186نوع داروی مختلف در
اش��کال دارویی گوناگون نظیر قرص ،کپس��ول،
شیاف ،شربت ،سوسپانسیون ،ژل ،پماد ،آمپول،
قط��ره و محلولهای ضدعفونیکنن��ده ،تولید و
عرضه میشود.
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هربی فارمد

شرکت دانشبنیان هربی فارمد (سهامی خاص)،
در س��ال  1392ب��ا ه��دف ارای��هی فرآوردههای
دارویی طبیعی مؤثر تأس��یس شد .این شرکت،
با ات��کا به دانش غن��ی طب س��نتی ایرانیان و
استفاده از پتانسیلهای فراوان بالقوهی موجود
در کشور ،از طریق توسعهی فرآوردههای طبیعی
حافظ س�لامت و پیش��گیریکننده از بیماریها
و ایف��ای نق��ش درمانی در حیطهه��ای صنایع
دارویی ،غذایی و آرایش��ی بهداشتی به فعالیت
میپردازد .بازار هدف محصوالت شرکت هربـی
فارمـد ،عمدتـ ًا صادرات (به خاورمیانه ،آس��یا،
اروپا) و پوشش نیازهای بازار داخلی است.

25

کیبیسی

از جمله فعالیتهای این ش��رکت ،میتوان به فعالیته��ای بازرگانی اعم
از واردات (دارو ،م��واد اولیهی دارو ،واکس��ن ،مکملهای دارویی و غذایی،
تجهیزات پزشکی) ،صادرات ،خرید و فروش هر گونه کاالی سالمتمحور،
سرمایهگذاری در ساخت و تأسیس کارخانهی تولید دارو ،اشاره کرد.

14

تدبیــر

ایران دارو

شرکت ایران دارو ،یکی از باسابقهترین شرکتهای داروسازی ایران است و
فعالیت اصلی آن ،تهیه ،تولید ،فروش و صادرات محصوالت دارویی انسانی
اس��ت .شرکت ایران دارو از سه بخش جامدات (سه خط پرس قرص ،سه
خط کپس��ول پرکنی و خط بستهبندی ساشه) ،نیمه جامدات (تولید انواع
کرم ،پماد ،لوسیون و ژل) ،مایعات و خط تولید اسپری ،برخوردار است.
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سرمایهگذاری اعتالء البرز

12
ش��رکت س��رمایهگذاری اعتالء البرز در س��ال  1392با هدف حضور فعال در
بازار س��رمایه و اس��تفاده از فرصتهای موجود در بورس اوراق بهادار و به
برکت الصحه
عنوان بازوی اجرایی شرکت سرمایهگذاری البرز در بازار سرمایه ،با تشکیل و
ادارهی پرتفوی تخصصی و غیرمدیریتی صنعت دارو با رویکرد همافزایی،
ش��رکت برکت الصحه در س��ال  1395ب ه منظور به سهامی عام تغییر یافت.
حضور بیشتر و فعالتر شرکتهای زیرمجموعهی
گ��روه داروی��ی برک��ت و صنعت دارویی کش��ور
در ب��ازار منطقه بهویژه در عراق ،س��وریه و لبنان
تأسیس شد .صادرات دارو ،مواد اولیهی دارویی،
مکملهای دارویی و غذایی ،تجهیزات و ملزومات
پزشکی و مشارکت در س��رمایهگذاری و ساخت
کارخانهی تولید دارو در کشورهای هدف از جمله
فعالیتهای برکت الصحه ،به شمار میرود.

ش��رکت نواندیش��ان کش��ت و صنعت تدبیر ،در تاریخ  27دی  1393تأسیس شد و به عنوان هلدینگ تخصصی
کشاورزی گروه توسعه اقتصادی تدبیر ،در راستای سیاستهای بخش کشاورزی و دامپروری ستاد اجرایی فرمان
حض��رت ام��ام(ره) ،فعالیت میکند .این هلدینگ در چهارچوب اقتصاد مقاومتی و کمک به تأمین امنیت غذایی
کشور ،گام برمیدارد و در زمینهی سرمایهگذاری در بخش تحقیقات و فناوری حوزههای زراعت ،دامپروری ،آبزیان،
صنایع وابسته ،تبدیلی و تکمیلی ،مدیریت راهبردی و هدایت و نظارت بر آنها ،و همچنین مشارکت داخلی و
خارجی در سهام شرکتهای کشاورزی و برنامهریزی برای تأمین منابع مالی ،فعال است.
شرکت زیرمجموعهی خود ،با نامهای مدبر کشت توس (واقع در
در حال حاضر ،این هلدینگ کشاورزی با پنج
ِ
تایباد در استان خراسان رضوی) ،زرین دام پایدار تدبیر و زرین کشت پایدار زرندیه (واقع در زرندیهی ساوه در
استان مرکزی) ،قند شهدای دزفول ( واقع در دزفول در استان خوزستان) و شرکت توسعه باغات و صنایع جانبی،
در زمینههای زراعت ،باغداری ،گلخانه ،دامپروری و صنایع غذایی و جانبی به فعالیت میپردازد.
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مهمترین طرحهای هلدینگ کشاورزی:

تولیدات دامی
ایجاد بزرگترین مرکز اصالح و پرورش دام سبک در مزرعهی
الله آراد به ظرفیت  80هزار رأس
اجرای طرح تولید شیر در دامداریهای مکانیزه با ظرفیت
ساالنه  130هزار ُتن
اجرای طرح پرواری شترمرغ ( 2هزار قطعه) و جوجهکشی
( 6هزار قطعه)

تولیدات گیاهی
  گلخانه:
راهاندازی گلخانهی هیدروپونیک و مکانیزهی  15هکتاری
در زرندیهی ساوه و توسعه تا  50هکتار در برنامهی  5ساله
احداث گلخانهی هیدروپونیک تحقیقاتی  1هکتاری برای
تحقیق و توسعهی محصوالت گلخانهای در زرندیهی ساوه
باغ:
ایجاد باغات مثمر (گردو ،پسته ،بادام) به میزان  300هکتار
زراعت:
اج��رای طرح تولید محصوالت زراعی (غالت ،صیفیجات،
زعفران) به میزان  10هزار ُتن در سال
ایجاد سالن استاندارد فرآوری زعفران
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صنایع غذایی
ایجاد مرکز خدمات پشتیبانی و آموزش تخصصی زعفران
در تایباد
احداث اولین انبار بورس کاالیی زعفران در شهرستان تایباد
راهاندازی مزرعهی تولید و تکثیر پیاز ُارگانیک زعفران

راهاندازی کارخانهی قند در اس��تان خوزس��تان با ظرفیت
ساالنه  221هزار ُتن
اجرای طرح تولید کره با ظرفیت  12هزار ُتن در س��ال در
استان تهران
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شرکت گسترش
توسعهگری پردیس
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ایج��اد بزرگتری��ن مرکز تحقیقاتی ش��تر کش��ور با  120میلی��ارد ریال
سرمایهگذاری در خراسان جنوبی
ایجاد میدان عرضهی دام در نهبندان در راس��تای ساماندهی عرضهی
دام در استان خراسان جنوبی
ایجاد کشتارگاه اختصاصی شتر در شهرستان نهبندان
ایجاد شبکه و توانمندسازی روستاییان از طریق آموزش اصول پرورش
شتر
افزایش جمعیت ش��تر در کشور از طریق واردات دام سالم (تأمین 500
نفر شتر و  1500رأس دام سبک توسط شرکت و حمایت از تأمین  2300نفر
شتر و  58هزار رأس دام سبک توسط دامداران)
توسعهی محصوالت مبتنی بر شتر از جمله تولید شیرخشک شتر ،دوغ
شتر ،کنسرو گوشت شتر و همچنین محصوالت حاصل از چرم شتر ،کوهان
و پشم شتر
تأمین نهادههای دامی مورد نیاز دامداران در مناطق محروم

مجری طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور
حمایت از کش��ت  2/8میلیون هکتار اراضی
دیم در  15استان کشور

مجری طرح کاروان سالمت دام
راهاندازی طرح کاروان س�لامت دام برای اولین بار در کشور در بیش از
 200روستای محروم در راستای افزایش بهرهوری دام

مجری طرح زنجیرهی ارزش شتر در کشور
پروژههای هاب شتر خراسان جنوبی
ایجاد بزرگترین سایت نگهداری و پایش دام
در خراس��ان جنوبی با ظرفیت  500نفر ش��تر و 2
هزار رأس دام سبک
ایجاد بزرگترین سایت پرورش شتر شیری در
خراسان جنوبی

مج�ری طر حه�ای بیابانزدای�ی و اج�رای طر حهای نوی�ن در باغداری
اقتصادی
توس��عهی مرت��عکاری صنعتی (تأمی��ن ُ 50تن پلیت غنیش��دهی بذر
گونههای مرتعی و کشت آزمایشی  400هکتار خار شتر)
احداث باغ الگویی متراکم و زودبازده مبتنی بر سیستم سایهبان
نگهداری جنگلکاری  150هکتاری ده س��ید لواس��ان در اراضی شیبدار
استان تهران
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مجری طرح کاروان سالمت دام
راهان��دازی طرح کاروان س�لامت دام ب��رای اولین بار در
کش��ور در بیش از  200روس��تای محروم در راستای افزایش
بهرهوری دام
مجری طرحهای بیابانزدایی و اجرای طرحهای نوین در
باغداری اقتصادی
توس��عهی مرت��عکاری صنعت��ی (تأمی��ن ُ 50تن پلیت
غنیش��دهی بذر گونههای مرتعی و کش��ت آزمایش��ی 400
هکتار خار شتر)
احداث باغ الگویی متراکم و زودبازده مبتنی بر سیس��تم
سایهبان
نگهداری جنگلکاری  150هکتاری ده س��ید لواس��ان در
اراضی شیبدار استان تهران
مجری طرح ایجاد زنجیرهی صادرات حوزهی کشاورزی
صادرات محصوالت کش��اورزی به قطر (س��یب ،گیالس،
سیبزمینی ،پیاز)
صادرات محصوالت کشاورزی به هند (سیب و کیوی)
صادرات محصوالت کش��اورزی به عمان (س��یب ،کیوی،
گوجه فرنگی)
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گروه توسعه ساختمان تدبیر

گروه توسعه ساختمان تدبیر ،از هلدینگهای گروه توسعه اقتصادی تدبیر ،به عنوان یک مجموعهی اقتصادی
سودآور و با تکیه بر حفظ ارزشهای اخالقی و حرفهای ،ب ه منظور افزایش هماهنگی ،همافزایی و تعالی سازمانی
شرکتهای ساختمانی تابعه ،در سال  1387تأسیس شد .شرکتهای زیرمجموعهی این هلدینگ عبارتاند از:
شركت توسعه و عمران امید ،شركت بهساز كاشانه تهران ،شركت رؤیا ساختمان آریا ،شرکت نوآور ،شرکت امید
نیک کیش و توسعهگران عمران ستاد.
گروه توس��عه س��اختمان تدبیر ،به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگهای فعال در بخش صنعت س��اختمان و
س��رمایهگذاری و مشارکت در احداث واحدهای مس��کونی ،تجاری ،اداری ،خدماتی و ...فعالیت دارد .در سال
 ،1399در راس��تای مشارکت عموم مردم در فعالیتهای اقتصادی ،بخشی از سهام شرکتهای توسعه و عمران
امید و بهس��از کاش��انه تهران در بازار بورس تهران عرضه و این دو ش��رکت به ش��رکتهای سهامی عام تبدیل
شدند .این گروه در نظر دارد عالوه بر دستیابی به اهداف خود در صنعت ساختمان ،در راستای ارتقای کیفیت
ساختوساز و حرکت در راه رشد و تعالی اقدام نموده ،از طریق ساخت واحدهای سازگار با محیط زیست و با
کمترین آسیب به طبیعت ،اقدام به ساخت پروژههایی با کاربریهای اداری ،تجاری ،مسکونی ،اقامتی ،خدماتی
و ...نماید .این گروه تاکنون نزدیک به یک و نیم میلیون مترمربع ساختمان در سراسر کشور احداث کرده و در
حال حاضر بالغ بر  600هزار مترمربع در قالب حدود  70پروژهی اجرایی در اقصی نقاط کشور دارد.
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حرکت در مسیر ایفای مسئولیتهای اجتماعی
گروه توسعه ساختمان تدبیر ،عالوه بر پروژههای فوق ،در راستای ایفای
مسئولیتهای اجتماعی خود و بهمنظور مشارکت در تحقق طرح مسکن
ملی کشور ،از طریق شرکت تدبیرگران عمران ستاد ،اقدام به شناسایی
نقاط کمبرخوردار و تعریف پروژه در راستای محرومیتزدایی و مدیریت
و راهبری نزدیک به  80پروژه در قالب حدود  3میلیون مترمربع در
 29استان کشور نموده است .این مأموریت افزون بر ساخت و تحویل
واحدهای مسکونی به اقشار نیازمند و محروم از امکانات ،با سرعت و
کیفیت مناسب ،موجب ایجاد اشتغال برای  3هزار نفر از جوانان بومی
و متعهد در پروژههای این شرکت شده است.
تعداد پروژههای در حال انجام به تفکیک هر استان به شرح زیر است:

دریای خزر

خلیجفارس

شرکت گسترش الکترونیک
تدبیر ایران

شرکت گسترش الکترونیک تدبیر ایران ،زیرمجموعهی گروه توسع ه اقتصادی تدبیر ،بهعنوان هلدینگ تخصصی
س��تاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات ،فعالیت میکند .گس��تره و تنوع
ش��رکتهای زیرمجموع��هی این هلدینگ ،فرصت مناس��بی برای س��رمایهگذاری ،خرید و ادغام ش��رکتهای
دانشبنیان و استارتاپهای بالغ اکوسیستم کارآفرینی ،اجرای پروژههای کالن ملی در زمینهی  ICTو کمک به
رشد و توسعهی شرکتهای فعال حوزهی فناوری اطالعات و ارتباطات کشور ایجاد کرده است.
گس��ترش الکترونیک در پهنهی وس��یع ایران اسالمی ،هدف اصلی این شرکت در دورهی کنونی است تا تمامی
مردم عزیز کشورمان ،بهویژه در مناطق محروم بتوانند از خدمات آیتی و فناوری اطالعات و ارتباطات ،به بهترین
شکل بهرهمند باشند .توجه به کارآفرینی ،اجرای پروژههای کالن ملی ،احیای شرکتها و مجموعههای حوزهی
آیتی و آیس��یتی در استانهای مختلف و حمایت از نخبگان علمی ،اقتصادی و فناوری ،از جمله برنامههای
شرکت برای ایجاد جهش تولید و جهش اقتصادی در دورهی اخیر خواهد بود.
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شرکت گروه سرمایهگذاری
تدبیر

از س��وی دیگر ،یکی از عوامل مهم در گسترش کسبوکارهای نوپا بهویژه
در حوزهی خالقیتمحور و وس��یع فناوری اطالعات ،حمایتهای مادی و
معنوی برای شکلگیری هدفمند کسبوکارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال
است و هلدینگهای بزرگ اقتصادی ،همیشه فرصت مناسبی برای ارایهی
زیرس��اخت یا توس��عهی بازار محصوالت و تجاریس��ازی کسبوکارهای
نوپا به ش��مار میروند .به همین منظور ،گس��ترش الکترونیک تدبیر ایران
کوش��یده است با ایجاد زیرساختهای مناس��ب و بهروز ،این امکان را در
اختیار جوانان و نخبگان در سرتاسر ایران اسالمی قرار دهد.
در همین زمینه ،در هلدینگ تدبیر ایران برنامههای مشترکی برای تقویت
کسبوکار و اجرای پروژههای کالن ملی در حوزهی توزیع کاالهای اساسی،
 ،HISدول��ت الکترونیک ،پرداخ��ت الکترونیک ،هوش مصنوعی ،اینترنت
اشیا ،رایانش ابری ،کسبوکارهای پلتفرمی ،بالکچین و محتوا تعریف
شده است.

ش��رکت گروه سرمایهگذاری تدبیر (س��هامی عام) ،زیرمجموعهی گروه توسعه اقتصادی تدبیر ،در سال  1377به
عنوان شرکت سرمایهگذاری و با هدف مدیریت سبد متنوعی از سهام شرکتهای موجود در بورس اوراق بهادار،
تأسیس شد و در سال  1391نزد سازمان بورس اوراق بهادار به ثبت رسید .این شرکت ،همچنین در سال 1398
به عنوان یک هلدینگ مالی نزد س��ازمان بورس پذیرفته ش��د و با توجه به ظرفیت عملیاتی موجود ،برنامهی
پذیرش و عرضهی سهام گروه سرمایهگذاری تدبیر در بازار دوم فرابورس اوراق بهادار تهران در سال  1399اجرایی
شد .این شرکت در طول سالهای فعالیت خود ،همواره به عنوان شرکتی پیشرو و خالق در بازار سرمایهی کشور
نقشآفرینی کرده است .در حال حاضر ،بیشترین وزن سبد سرمایهگذاری شرکت ،به سرمایهگذاری در نهادهای
مالی ش��امل خدمات مالی ،بانک ،بیمه ،لیزینگ ،کارگزاری بورس اوراق بهادار ،س��بدگردانی و تأمین س��رمایه
اختصاص یافته اس��ت .در چهارچوب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی ،این ش��رکت با اولویت عدم ماندگاری،
قرار گرفتن در بین پنج هلدینگ مالی برتر کش��ور ،افزایش مس��تمر منافع ذینفعان از طریق بهینهس��ازی سبد
کس��بوکار و ارایهی خدمات متنوع مالی و تبدیل ش��دن به مرکز تأمین مالی را ،ب ه منظور عرضهی خدمات به
شرکتها و پروژههای زیرمجموعهی گروه توسعه اقتصادی تدبیر ،در دستور کار خود قرار داده است.
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شرکتهای تابعه:

1

شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا

ب��ا ارایهی طیف گس��تردهای از خدم��ات نوین بازار س��رمایه ،یکی از پنج
کارگزار برتر کش��ور اس��ت .امکان ثبتنام غیرحضوری مشتریان در سراسر
کشور ،راهاندازی اولین سامانهی معامالت هوشمند بازار سرمایه و صندوق
سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ،از بارزترین خدمات این کارگزاری به
شمار میرود.

2

شرکت سرمایهگذاری پویا

این نهاد مالی ثبتش��ده نزد س��ازمان بورس اوراق بهادار ،با چش��مانداز
«ارزشآفری��ن در مدیریت حرف��های داراییها» و همچنین حضور مؤثر در
عرص��هی ملی و فراملی برپایهی س��ازمانی دانشمح��ور ،کارآمد و مبتنی
ب��ر اصول اخ�لاق حرفهای ،با ه��دف قرار گرفت��ن در بین  5ش��رکت برتر
س��رمایهگذاری پذیرفته شده در بازار سرمایه ،فعالیت میکند .این شرکت
در تیر ماه  ،1399به عنوان شرکت سرمایهگذاری در بازار اول فرابورس ایران
پذیرفته ش��ده و در حوزهی خرید و فروش و سرمایهگذاری در اوراق بهادار
ایفای نقش مینماید.

3

شرکت سرمایه گذاری پردیس

این شرکت ،که به عنوان شرکتی سرمایهگذار در بورس اوراق بهادار تهران و
در تابلوی اصلی معامالتی پذیرفته شده است ،در حوزهی خرید ،فروش و
سرمایهگذاری در اوراق بهادار فعالیت دارد.
گزارش��گری شفاف و به موقع به سازمان بورس اوراق بهادار و حفظ رتبهی
یک شفافیت و اطالعرسانی در بین شرکتهای سرمایهگذاری پذیرفتهشده
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در ب��ورس ،عملک��رد مطلوب و کس��ب بازدهی
مناس��ب ساالنه ،رعایت دقیق قوانین و مقررات
حاک��م بر فعالیت ش��رکت و ع��دم وجود نکات
منف��ی در گ��زارش بازرس قانونی در س��الهای
اخیر ،بهروز و ش��فاف بودن پروندههای مالیاتی
و حفظ خوشنامی در بین فعاالن بازار سرمایه،
نمونههای��ی از تالش این ش��رکت ب��رای بهبود
تعامل با ذینفعان است.

آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط ،فعالیت
4
مینماید .این ش��رکت در تاریخ  26مهر  1395در
فراب��ورس پذیرفته ش��ده و دارای مجوز فعالیت
شرکت لیزینگ ایران و شرق
از بانک مرکزی جمهوری اس�لامی ایران اس��ت.
شرکت لیزینگ ایران و شرق به تمامی متقاضیان
در ح��وزهی تأمی��ن مالی مش��تری از طری��ق تهیهی کاال ،اع��م از منقول و تس��هیالت ب��رای خرید دفت��ر کار ،س��اختمان،
غیرمنقول و واگذاری آن به مش��تری در قالب قراردادهای اجاره به ش��رط تجهیزات ساختمانی ،پزشکی ،اداری ،صنعتی و
تملیک و فروش اقس��اطی در چهارچوب قانون عملی��ات بانکی بدون ربا ،ماشینآالت راهسازی تسهیالت اعطا میکند.
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شرکت تولید و صادرات ریشمک

یکی از بزرگترین ش��رکتهای تولیدکنندهی پودر و عصارهی شیرین بیان
در ایران است که محصوالت خود را به کشورهای اروپایی و سایر کشورها
صادر میکند .این شرکت در اول دی ماه  1395در فرابورس پذیرفته شد و
بارها به عنوان صادرکنندهی نمونهی استانی و کشوری برگزیده شده است.

6
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ش��رکت س��رمایهگذاری تدبیر ،با هدف مدیریت داراییها و صندوقهای
س��رمایهگذاری ،در سال  1399با اخذ مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار
ثب��ت و فعالیت خ��ود را به عنوان یک��ی از حلقههای زنجی��ر ارزش گروه
س��رمایهگذاری تدبیر آغاز نمود .این شرکت در حال حاضر ،مدیریت چهار
صندوق سرمایهگذاری را عهدهدار است.

شرکت توسعه
صنعت و معدن تدبیر

شرکت توسعه صنعت و معدن تدبیر ،به عنوان هلدینگ تخصصی حوزهی صنعت گروه توسعه اقتصادی تدبیر،
در سال  1380تأسیس و در سالهای اخیر به احیا و گسترش دامنهی فعالیتهای خود پرداخته است .توسعهی
توانمندیها و سرمایهگذاریهای صنعتی و معدنی در فعالیتهای مولد ،استراتژیک و با ارزش افزودهی پایدار،
با اولویت بر مناطق محروم و کمتر توسعهیافتهی کشور و حضور در بازارهای ملی ،منطقهای و جهانی با ارایهی
محصوالت صنعتی و معدنی فرآوریشده ،مهمترین مأموریتهای این هلدینگ به شمار میروند.
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مهمترین

فعالیتهای

هلدینگ در رابطه با

شرکتهای تابعه:

مشارکت در طرحهای سرمایهگذاری و راهاندازی
خط��وط جدید ش��رکتهای تابع��ه ،جهتدهی
استراتژیک و برنامههای کالن شرکتهای تابعه
ب��ا هدف ایج��اد هماهنگی بیشت��ر و مدیریت
یکپارچهی فعالیتهای آنها براساس اولویتها
و نیازهای اساس��ی کشور ،ش��ناخت ظرفیتها،
تکمیل زنجیرهی ارزش و ایج��اد همافزایی بین
ش��رکتهای تحت پوش��ش ،حمایت و تسهیل
فرآیند صادرات کاال و خدمات و کاهش وابستگی
به واردات اقالم و تجهیزات استراتژیک

گروه صنعتی سپنتا

این گروه پس از  60س��ال فعالیت مستمر و دارا بودن یک شرکت مستقل
برای پخش و همچنین فروش��گاههای اختصاصی برای عرضهی مستقیم
محصوالت در انواع مقیاسهای ُخرد و انبوه ،تبدیل به یکی از خوشنامترین
برندهای کشور در حوزهی فعالیت خود شده است .زیرمجموعههای گروه
صنعتی س��پنتا عبارتاند از :ش��رکت صنعتی س��پنتای تهران ،شرکت نورد
و لول ه س��پنتای اهواز ،ش��رکت نورد و لوله س��پنتای مرند ،شرکت صنعتی
تولیدی سپنتا پلیمر ،ماشینس��ازی فراگیر سپنتا ،شرکت پخش سراسری
سپنتا ،شرکت فروشگاههای سراسری سپنتا

2

شرکت پارس MCS

پارس امس��یاس ،به عنوان یکی از سه ش��رکت برتر خاورمیانه با بیش از
 12س��ال تجربه در زمینهی تولید سیلندرهای تحت فشار بدون درز ،دارای
بیشترین سهم از بازار داخل است .این شرکت با تکیه بر دانش فنی خود
و فعالیتهایی مانند همکاری مس��تمر با شرکت  MCS INTآلمان ،تولید
نخستین مخازن و جایگاههای  CNGدر کشور ،تأسیس آزمایشگاه مستقل
با استاندارد  2967-ESو دریافت گواهینامههای معتبر بینالمللی متعدد،
توانسته است جایگاه خود را به عنوان شرکتی پیشرو و بهروز تثبیت نماید.

3

شرکت پاکینه شوی

این ش��رکت در سال  1377در منطقهی صنعتی خرمشهر و با هدف ایجاد
س��ایت تولید مواد اولیهی ش��وینده با قابلیت دسترس��ی به آبهای آزاد
خلیج فارس ،تأسیس شد .همچنین قرارگیری این شرکت در منطقهی آزاد
اروند ،مزیتی را در زمینهی صادرات برای آن ایجاد کرده که تقریب ًا هیچ یک
از شرکتهای رقیب از آن برخوردار نیست.
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شرکت کاغذ سبز خوزستان

ش��رکت کاغذ سبز خوزستان ،در حال س��اخت کارخانهی تولید کاغذ چاپ
و تحریر از باگاس در اس��تان خوزستان اس��ت .این شرکت ،به پشتوانهی
مجموع��های از متخصصان کارآمد ،تولید  240هزار ُتن کاغذ چاپ و تحریر
را ب��رای تأمین بالغ ب��ر  %50نیاز کش��ور به این محصول اس��تراتژیک ،با
پیش��رفتهترین فن��اوری روز دنیا بر عهده گرفته و ب��ه نقش خود در ایجاد
استقالل ،خودکفایی ،کاهش وابستگی به واردات ،اشتغالزایی در مناطق
کمتر توسعهیافته ،صیانت از محیط زیست و توسعهی اقتصادی ،اجتماعی
و فرهنگی کشور ،باور دارد.

5
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شرکت تجارت استوار پارس

این ش��رکت ،با هدف تأمین پارچهی مورد نیاز کشور در حوزهی ملزومات
فرهنگی و حجاب و بهویژه چادر مش��کی ،در ابتدای س��ال  1400تأسیس
ش��د .تأمین بخش قابلتوجهی از نیاز داخل به پارچهی مشکی باکیفیت
و توجه به ظرفیتهای منطقهای صادرات در این بخش با تکیه به دانش
بومی صنعت نساجی و تکنولوژیهای روز جهان ،از مهمترین اهداف این
شرکت محسوب میشود.

شرکت انرژی گستر نصیر

ش��رکت انرژی گستر نصیر ،بهعنوان پیمانکار عمومی بینالمللی در اجرای کامل پروژههای صنعتی و عمرانی در
طرحهای نفت ،گاز ،پتروشیمی و صنایع معدنی ،در تمامی حوزههای طراحی ،مهندسی ،مدیریت پروژه ،تهیه
و تأمین ،ساخت ،نصب و راهاندازی در داخل و خارج از کشور فعالیت دارد .این شرکت در راستای بیانیهی گام
دوم انقالب و همگام با برنامههای توس��عهی كش��ـور ،بـا اتكا به تجارب ارزندهی گذشته و سرمایهی ارزشمند
نیروی انسانی متخصص ،كارآمد و مؤثر خود و همچنین با كسب رتبهی یك در رشتههای نفت و گاز ،صنعت
و معدن ،ساختمان ،ابنیه ،تأسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجهی کشور ،اخذ گواهینامههای ایزو و
تأییدیههای متعدد از كارفرمایان بزرگ داخلی و خارجی و مشاركت با برخی از شركتهای صنعتی و بینالمللی،
امکان اجرای پروژههای صنعتی و عمرانی را بهطور کامل و کلیدگردان دارد.
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پروژههای در دست اجرا
پروژهی طرح اس��تحصال اِتان ،پروژهی احداث
ش��هرک پتروش��یمی بندرعباس ،پروژهی احداث
کارخانهی قند ش��هدای دزف��ول ،پروژهی احداث
کارخانهی کاغذ س��بز خوزستان ،پروژهی احداث
کارخانهی کنسانترهی مس سیستان و بلوچستان،
پروژهی اح��داث بیمارس��تان  740تختخوابی
مرکز سرطان و مجموعهی چندمنظورهی برکت،
پ��روژهی اح��داث کارخانهی چادر مش��کی قم،
پروژهی احداث نیروگاه خورشیدی خرامه،
اج��رای پروژهه��ای گوناگ��ون از قبی��ل پروژهی
پاالیشگاه قطران ذوب آهن اصفهان ،پاالیشگاه
گاز سویی پاكستان ،ترمینال بندر نفتی الحدیدهی
یم��ن ،لرزهن��گاری خلیج ف��ارس و دریای عمان،
شبكهی فاضالب شهر صنعا در یمن ،ایستگاههای
تقویت فشار گاز ،اجرای بخشی از فازهای  9و 10
پارس جنوبی ،كارخانهی نورد میلگرد طرح كوثر
و نصب كورهی بلند شـمارهی ُ ،3ککسازی ذوب
آهن اصفهان ،کارخانهی فوالدسازی ارفع اردکان
و دهها پروژهی متنوع ملی و بینالمللی

گروه مشاوران مدیریت و
مطالعات راهبردی تدبیـر

()TCG

گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر ،زیرمجموعهی گروه توسعه اقتصادی تدبیر ،به عنوان بازوی
پژوهش ،مش��اوره و توس��عهی توانمندیهای س��رمایهی انسانی در مجموعهی س��تاد اجرایی فرمان حضرت
امام(ره) ،رس��الت اصلی خود را ارایهی راهحلهای مؤثر و کاربردی در مواجهه با چالشها و مس��ایل سازمان و
ش��رکتهای زیرمجموعه قرار داده اس��ت .این شرکت از طریق ایجاد اکوسیستمی چندسطحی و در قالب چهار
مرک��ز تخصص��ی ،مأموریتهای خود را به ش��کل کامالً حرفهای و با بهرهگیری از ش��بکهای از نخبگان به انجام
میرساند.
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1

مرکز ارزیابی و توسعهی
سرمایهی انسانی

ه��دف از ایج��اد ای��ن مرک��ز ،افزای��ش دان��ش ،مه��ارت و
شایستگیهای تخصصی سرمایههای انسانی ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) و فراهمس��ازی زمینهی ایفای هرچه
بهتر وظایف و ارتقای شغلی آنها در سازمان است .برگزاری
کانونه��ای ارزیاب��ی تخصصی ش��غل و همچنی��ن برگزاری
دورهی آموزش و توس��عهی توانمندیهای مدیران ارش��د و
مدیران پروژههای ش��اخص در گروه توسعه اقتصادی تدبیر،
ارایهی بیش از  45هزار نفر س��اعت آموزش کوتاهمدت برای
کارشناسان شرکتهای زیرمجموعهی ستاد اجرایی و برگزاری
آزمونهای استخدامی و ارزیابیهای تخصصی جذب نیروی
انسانی برای بیش از  40شرکت و هلدینگ و با حضور بیش
از  2هزار متقاضی استخدام ،از مهمترین برنامههای این مرکز
در سال  1400به شمار میرود.

2

مدرسهی حکمرانی

با توجه به رویکردهای کالن س��تاد اجرایی در ایجاد شبکهای
توانمند از مدیران ارشد اجرایی در حوزههای تخصصی مرتبط،
خروجیهای منتخب کانون ارزیابی صالحیت حرفهای ،وارد
مدرسهی حکمرانی میشوند تا عالوه بر گذراندن آموزشهای
تخصص��ی تکمیلی ،همزمان دورهه��ای کارورزی و مدیریت
عمل��ی خ��ود را در ش��رکتهای زیرمجموعهی گروه توس��عه
اقتصادی تدبیر سپری کنند.
در همین راس��تا ،همزمان با اجرای اولین دورهی مدرس��هی
حکمران��ی برای تربی��ت مدیران گروه داروی��ی برکت (برکت
تلنت) در س��ال  ،1399دو پروژهی مش��ابه در حوزهی تربیت
مدیران منابع انسانی و مدیران تعالی ستاد در سال  1400وارد
فاز عملیاتی شده است.
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4

مرکز مشاورهی مدیریت

این مرکز ضمن تفکیک مأموریت حوزههای مختلف مشاورهی
س��ازمانی ،حل مسایل و مشکالت ش��رکتهای زیرمجموعه
را با ارایهی الگوهای بومی و متناس��ب با زیس��تبوم س��تاد
اجرایی فرمان حضرت امام(ره) ،در دستور کار قرار داده است.
راهبری و اجرای پروژههای مشاوره در حوزههای برنامهریزی
و مدیری��ت اس��تراتژیک ،تعالی س��ازمانی ،مدیریت دانش،
بازرگانی بینالملل و صادرات ،محرومیتزدایی و توس��عهی

کس��بوکار ،هوشمندسازی کسبوکار ،عارضهیابی سازمانی،
مدیریت منابع انسانی ،بهبود بازاریابی و فروش ،در این مرکز
به شکل تخصصی و در قالب تیمهای مجزا به انجام میرسد.
اجرای پروژهی تحول منابع انسانی مجموعهی ستاد اجرایی
و راهب��ری پروژهه��ای تعالی س��تاد و ش��رکتهای تابعه در
ششمین دورهی جایزهی ملی تعالی و پیشرفت ،از مهمترین
پروژههای مرکز مشاوره در سال  1400است.

مرکز مطالعات راهبردی

مرک��ز مطالعات راهبردی با تمرکز ب��ر دو محور «پژوهش» و
«حل مسئله» ،خدمات و محصوالت خود را متناسب با نیازها
و مأموریتهای گروه توسعه اقتصادی تدبیر و ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام(ره) تولید و ارایه میکند.
پاسخگویی و رفع سریع نیازهای تحقیقاتی ستاد و واحدهای
تابعه در قالب گزارشهای فوری ،از اقدامات مهم و تصمیمساز
این مرکز است که راهگشای مدیران در تصمیمگیریهای کالن
ستاد و شرکتهای زیرمجموع ه شده است.
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