نگاهی کوتاه به برنامه استراتژيک منطقه
(بندر ماهشهر،بندر امام خمینی،امیديه،هنديجان)
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مديريت استراتژيک در يک نگاه
نویسندگان و اندیشمندان مدیریت هر کدام تعریف خاصی از این نوو ررنامور زیوار ازادور ا
اند کر شاید رتوان همر آنها زا ز این تعریف خالصر نمو کر :
"ررنامر زیار استراتژیک ،فرایندر است ز جهت استفا از منارع منطقر و وحود رششوندن
رر تالشهار آن ررار ننل رر اهداف و زسالتهار رلند مد را توجر رر امکانوا و مدودو یتهار
زونی ورنرونی".
البتر راید یا آوز شد کر ررنامر زیار استراتژیک قبل از آنکر یک تکننک و فن راشد یوک ندوو
تلقی و راوز است کر مدیران زا رر تفکر زاز مد و آیند نگورر و یون

رننوی افو هوار وز

ترغنب منکند.
مدیریت استراتژیک فرایندر است کر روسنلر آن مدیران ز رلنود مود فعالنتهوار منطقور زا
تعننن کر  ،اهداف عملناتی ویژ ار زا مششص و زاهکازها و مکاننام هار ننل رر این اهوداف
زا را ز نظر گرفتن شرایط و مشتصا مدنطی ( اخلی و خازجی)طراحی و رر اسوا

امکانوا

 ،مددو یتها  ،فرصتها و تهدیدها  ،ررنامر هوار عملوی زا تودوین و رور انتشوا ،ینوا سوازر
منکنند .
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مزاياي برنامه ريزي و مديريت استراتژيک در منطقه(بندر ماهشهر،بندرامام خمینی ،امیديه و هنديجان):

ررنامر زیار استراتژیک مشاطرا تصمنم گنرر زا کواه

ا و توفنو اقوداما مبتنوی رور

استراتژیهار مصو زا تضمنن منکند  .این نو ررنامر زیار را نگرش رلند مد رر یون
آیند می یر از و از این زو اطالعاتی زا ز خو

رننوی

از کر ررار اقداما طووننی مود مودیران

منطقر رسناز مفند منباشد .
ررنامر زیار استراتژیک نق

هماهنگ کنند رنن ررنامر هوار عملنواتی منطقور زا ننوا اناوام

مندهد و اقداما واحدهار مشتلوف زا ز یوک مسونر جهوت موی رششود از ایون زو مودیریت
ا ستراتژیک رر سازمان این امکان زا مندهد کر رر شنو خالق و نوآوز عمل کنود و رورار شوکل
ا ن رر آیند خو رر صوز انفعالی عمل نکند  .این شنو مدیریت راعث می شو کر منطقور
ازار ارتکاز عمل راشد و فعالنتهای
ررارر کنشها  ،واکن

رر گونر ار زآید کر اعمال نفوذ نماید نر اینکور تنهوا ز

نشان هد و ردین گونور سرنوشوت خوو زا زقوم رانود و آینود زا تدوت

کنترل زآوز .
مراحل مديريت استراتژيک
فرایند مدیریت استراتژیک ز ررگنرند سر مرحلر و گام متوالی و مرتبط رر یکدیگر است :


تدوین استراتژر ها



اجرار استراتژر ها
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اززیاری و کنترل استراتژر ها

نمو از زیر ندو تعامل این سر عنصر زا نشان مندهد :

تدوين استراتژي

ارزيابي و كنترل
استراتژي

اجراي استراتژ ی

ز طراحی و تدوین استراتژر ارتدا ،اهداف اصولی و سوس

فرصوتهار و تهدیودهار خوازز از

منطقر کر ررمنطقر اثر قارل مالحظر ازند شناسایی شد و نقاط قو و ضوعف منطقور  ،رورار
تعننن واقع گرایانر هدفهار رلند مد تعننن موی شووند.این فرآینود روا ز نظور گورفتن انووا
استراتژیهار قارل انتشا و رانخر را گاین

اسوتراتژیهار مناسوب و مطلوو رور یایوان موی

زسد.
زوشها و مدلهار تعننن اسوتراتژر و مودیریت اسوتراتژیک از یوک فون و سوتوزالعمل خوا
ینرور نمنکند  ،رلکر هر یک از آنها حاور مفاهنم و مفروضا رننشی خا

شورایط مدونط و

موضو مأموزیت هستند  .ررار موفقنت ز سنستم هار ررنامر زیار راید همواز رر تمایاهوار
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منان ررنامر هار استراتژیک و ررنامر هار عملناتی توجر نمو  .اگر چر ایون و نوو ررنامور زا
ررار ننل رر اهداف ر اید مکمل یکدیگر انست اما ز عنن حال راید رر تفاوتهار ماهور  ،نقو
و اهداف هر کدام از آنها توجر کر .
منتوان ا عا نمو  ،ز هر ررنامور مودیریت اسوتراتژیک اجورا شود  ،یوک مودل ررنامور زیوار
استراتژیک مندصر رفر رر کاز زفتر است کر ممکن است ز آن از یوک یوا چنود مودل ررنامور
زیار استراتژیک اسوتفا شود راشود  .ز ررنامور زیوار اسوتراتژیک ینشونها ر ،هودف هوا،
سناستها و استراتژر را توجر رر اهداف کالن و ننا اززشهار حاکم از طری تعننن نقاط قوو و
ضعف منطقر سازمان و تهدیدها و فرصتهار ناشی از عوامل مدنطوی تعنونن شود اسوت  .ز

ررنامر زیار استراتژیک همواز تأکند رر نگا همامان رر مدنط خازز و اخل منطقر است .
مدل کلی ررنامر زیار استراتژیک رر شرح زیر است :
تهديدها و فرصتهاي
محيطي

استراتژيها و سياستها
اهداف کالن

قوتها و ضعف هاي داخلي
4
منطقه

ز اجرار استراتژر ها توجر رر این نکتر ضروزر است کر استراتژر قارل اجراء است کر منوارع
ررار اجرار آن وجو

اشتر راشدوینگنرر منارع و اجرار استراتژر ها جهوت ننول رور اهوداف

تعننن شد ز منطقر یکی از وظایف اصلی نمایند مدترم مال

ننا همنن منباشد  .ز مودل

ینشنها ر اهداف چهازسالر رر اهداف یک سوال و هرکودام رور ررنامور هوار عملنواتی تبودیل
منشو کر قارلنت اززیاری و یای

زا اشتر راشد.

زمانی کر استراتژر ز رششهار مشتلف منطقر ینا شد ،رایود هور رششوی کنترلهوار نزم زا
ز موز اجرار زست استراتژر و تدق اهدافی کر استراتژر ررار ننل رر آنهوا طراحوی شود
رر عمل آوز و اطالعا نزم ز این موز زا رر ررنامر زیاان ازادر نماید .ررنامر زیواان روا توجور
رر اطالعا مذکوز م نتوانند اطمننان یارند کر آیا استراتژر انتشاری رر زستی اجوراء منشوو و
آیا نتایج حاصل از آن همان نتایج موعو است یا خنر؟ ذکر این نکتر ضوروزر اسوت کور رورار
اجرار استراتژر ها آنها زا راید رر ررنامر هار عملی مرروطر تقسنم نمو  ،یر واضو اسوت کور
استراتژیها قارل کنترل نمنباشند  ،مگر اینکر ررنامر هار عملی مرروطر اجراء و کنترل شوند .

برنامه ريزي استراتژيک در منطقه بندر ماهشهر ،بندر امام خمینی ،امیديه،هنديجان
رورار تعنوونن سناسووتها و اسووتراتژیهار منطقوور طبو  ،کلنوور اطالعووا مرروووط روور اهووداف و
سناستهار حاکم ز ینج سالر گذشتر منطقر جمع آوزر شد رو رطوز جداگانر مووز تدلنول
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قراز گرفت و نتنار نقاط قو و ضعف  ،و تهدیودها و فرصوتهار ناشوی از اجورار آنهوا ز هوم
ا غام گر ید و ز ماتری

 TOWSرکاز گرفتر و سناستها و استراتژر از آن استشراز گر ید .

رمنظوز تاایر و تدلنل نقاط قو و ضعف و فرصتها و تهدیدها از مواتری

 TOWSاسوتفا

شد کر را تعامل قوتها و ضعفها را فرصتها و تهدیدها  ،سناستها و استراتژیها از آن استشراز می
شو  .این نو از تدلنل  ،مدیران منطقر زا قا ز می ساز تا رر گونر ار ملمو

تور نسوبت رور

واقعنتها و ین

رننی هار عمد ناشی از تدلنل اخلی و خازجی منطقر شناخت یندا کنند .

نزم است ی

از تدوین استراتژر  ،این استراتژر رر مؤلفر هار کووچکتر رنوام اهوداف تقسونم

شوند  .اهداف رر عنوان قسومتهار اساسوی اسوتراتژر مدسوو موی شووند و ز قالوب نقشور
استراتژر رنان منشوند .تبننن استراتژر همرا را ترسنم نقشر اسوتراتژر  ،مودیران منطقور زا
قا ز منساز تا اهداف  ،ارتکازا  ،معنازهار عملکر و ازتباطهار منوان اسوتراتژر خوو زا رور
وضوح و را زرانی سا توصنف کر تا شناخت رنشتر و قنقتورر از اسوتراتژر و زوش اجورار
آنرا رر نمای

رگذاز .

مدل مديريت استراتژيک
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را ترکنب مدل ررنامر زیار استراتژیک و یای

و اززیاری استراتژر کر ز شکل زیر نشوان ا

شد اسوت  ،همورا روا ررنامور زیوار عملنواتی و اجوراء و کنتورل ماموعور  ،مودل مودیریت
استراتژیک حاصل خواهد شد .
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فرآيند تعیین اهداف
رششی از فرایند ررنامر زیار استراتژیک تعننن اهداف است کر حصول آنها متضمن زسندن
رر آزمان و حرکت ز مسنر تأمنن مأموزیت اصلی سازمان می راشد .
اهداف چهارساله منطقه

فرايند تعيين اهداف

نيازهاي آتی منطقه

چشم انداز0011واهداف برنامه
ششم توسعه کشور

انتظارات مردم منطقه

اهداف کالن منطقه بندر ماهشهر،بندر امام خمینی ،امیديه وهنديجان
اهداف کالن  ،اهدافی هستند کر عصاز نتایج کلنر فعالنوت هوار منطقور زا رصووز کنفوی و
تأکند رر زاز مد رو ن رنان می کند و رر آن اسا

می توان اهداف منان مد  ،کوتا مود

ساننر و استراتژر هار نزم زا رر حسب ستناری رور آن اهوداف تعنونن کور  .اهوداف کوالن
زهنمو هایی رر منطقر ازادر منکنند و مقاصدر زا نشان مندهد کر منطقر ز جهوت سوتناری
رر آنها حرکت می کنند  .رر این اسا

ررزسی هار اناام شد و مطالعا اناام شود

رر اسا

و نظر مدیر ان و انشگاهنان منطقر اهداف کلی منطقر ز چهاز سال آینود رشورح زیور اعوالم
منگر

کر ایناانب خو زا مک لف منودانم ز صووز حضووز ز مالو

مدق کر ن آن حداکثر تالش خو زا اناام هم.
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نسوب رور ینگنورر و

هدف اصلی:توسعه پايدار منطقه
اهداف کلی :

 -1افزايش سطح کمی و کیفی زندگی در منطقه  - 2توسعه

اشتغال و کاهش نرخ بیکاري - 3توسعه امور فرهنگی و ورزشی -4بهبودوحفظ
محیط زيست منطقه
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جدول نقط قوت و ضعف و فرصتها و تهديهاي منطقه
نقاط ضعف

نقاط قو

 -1توسعر ردون توجر رر یاینن ستی ز
صنایع
 -2فقدان سنستم هار کازا ز رش تدازکا
 -3عدم استفا از ظرفنت هار تولند
موجو منطقر و توسعر ردون ز نظر
گرفتن اقتصا تولند و منطقر
 -4کامل نکر ن زنانر اززش افاو ز تولند
منطقر
 -5نداشتن یک ررنامر مدون توسعر منطقر را
نگا منطقر ار ملی
 -6نداشتن فضار سبا کافی
 -7عدم جذ اعتبازا کافی رر واسطر یک
زصد عوازض آلو گی حاصل از فروش
صنایع آنیند (یتروشنمی هار منطقر)
 -8نبو مکاننامی جهت جذ گر شگر ز
ماههار مناسب سال
 -9کمبو صنایع یاینن ستی و کازگاههار
کوچک تولندر ز زاستار ایاا اشتغال
 -11کمبو امکانا فرهنگی و وززشی ز
منطقر

 -1وجو یایانر هار رازگنرر زمننی و
زیایی ماهشهر،رندزامام و هندیاان
 -2وجو فرو گا ماهشهرو امندیر
 -3وجو انشگاهها و ننروهار متشصص
و فنی ز منطقر
 -4فراوانی ننرو ر انسانی
 -5وجو ماتمع هار عظنم یتروشنمی
ز منطقر
 -6وجو زاههار زمننی و زیادی و هوایی
 -7طبنعت و هوار مناسب ز زمستان و
اوایل رهاز
 -8وجو هتلهار مناسب ز منطقر
 -9وجو صنایع ران ستی

 -11وجو سالنهار فرهنگی و هنرر
و وززشی ز منطقر
 -11وجو منارع آ
زیرزمننی

زیا و جازر و
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فرصتها
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

تهدیدها
-1

سترسی رر خوزاك اززان جهت توسعر
منطقر
سترسی رر آرهار آزا
سترسی آسان رر زاههار ازتباطی
(زمننی -هوادی -زیادی)
حضوز کازشناسان را تاررر ز منطقر
وجو تقاضا ررار مدصون یتروشنمی
ز ایران ز جهان
وجو ننرور کاز اززان و جوان و تدصنل
کر رر انداز کافی
گشای و فضاهار جدید اقتصا ر ز
کشوزی از زفع تدریمها

-2
-3
-4
-5

کمبو ننرور متشصص مدیریت و اقتصا
ز منطقر
زیا گر ها
الو گی مدنط زیست توسط ررخی از
ماتمع هار تولندر
عدم اجرار قواننن و مقرزا جدید زیست
مدنطی
الو گی آ زیا

استراتژي هاي کالن :
 -1ایاا و توسعر اشتغال مولد و یایداز ررار جوانان
 -2حذف موانع سرمایر گذازر و حذف موانع وزو رش
اشتغال
 -3چارک سازر نظام ا ازر و حذف یوانسانزر ا ازر
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خصوصی ز صدنر تولند و

 -4توسعر شهر وجامعر الکتروننک و کاه

ازتباطا زو ز زو و فسا آوز

 -5حمایت از حضوز سازمان هار مر م نها وافاای

مشازکت هار مر می ز تصمنم

گنرر و تصمنم سازر و تصمنم گنرر راتشکنل کاز گرو هار تشصصی مر می
 -6سام اندهی مدنط هار شهرر و تدق تفکر مدیریت واحدشهرر
 -7اعتالر فرهنگ یژوه

تقاضا مدوز و اززش آفرین را ایاا زمننر تعامل رنن انشگا

ها و شرکتها و سازمان ها
 -8شایستر سانزر و شایستر گاینی
 -9افاای
 -11افاای

وحد و همدلی و همبستگی رنن شهرها و زوستاهار منطقر
نق

زنان ز توس عر اقتصا ر ،سناسی ،اجتماعی و فرهنگی

 -11توجر رر وززش،سالمتی و نشاط ز جامعر
 -12کاه

غدغر هار و هاینر هار مر م ز حوز زمان و سالمت

 -13توسعر صنایع کوچک واشتغالاا
 -14ینگنرر یروژ هار زیست مدنطی و رهبو مدنط زیست منطقر
 -15توسعر صنعت گر شگرر ز ماههار سر سال ز منطقر
رئوس برنامه هاي پیشنهادي عملیاتی در  4سال آينده:
الف :توسعه صنعت
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رر اسا آخرین آماز و گاازشا شرکت ملی صنایع یتروشنمی ،منطقر ز سوال  94روا تولنود
 1881منلنون تن حدو  %41کول تولنود یتروشونمی کشووز و زآمودر ز حودو  211هوااز
منلناز زیال زآمد و %31اززش صا زا و  %45اززش فروش اخلی زا اشتر است.
رر اسا آماز جهانی سهم رازاز کل یتروشنمی کشوز حدو یک زصد رازاز جهانی منباشد کر
را توجر رر یتانسنل ایران و مشصوصا" منطقر منتوان را ینگرر و جذ سرمایر هوار اخلوی و
خازجی ورا ز نظر گرفتن توسوعر یایوداز ز مدودو شوهر رنودز اموا خمننوی توا هنودیاان
یتروشنمی هار زیا ر تاسن کر و کمک زیا ر رر اقتصا منطقور و کشووز نموو .رر اسوا
آخرین گاازشا تعدا یروژ هار منطقر حدو  8یروژ زمقارل  66یروژ کول یتروشونمی ز
کشوز منباشد کر را توجر رر یتانسنل منطقر منتووان تعودا یوروژ هوار زیوا ر تعریوف کور
تعدا ر از یروژ هار کر منتوان تعریف کر عبازتند از:
 -1یروژ تبدیل اتان رر اتنلن (واحد الفنن مگاتنی ز منطقر ویژ )
 -2یروژ (MEGمنو اتنلن گالیکول)
 -3یروژ عظنم تولند  pvcو تکمنل زنانر اتنلن
 -4ینگرر و همواهنگی جهوت اسوتفا کامول از ظرفنوت شورکتهار یتروشونمی
منطقر
 -5حذف جنو ازفرآیندهار ماتمع هار تولند کلر و تبدیل رور فرآینودها مسوتقل
از جنو جهت جلوگنرر از آلو گی زیا و کمک رر صند و صنا ر منطقر
 -6توسعر یروژ هار یلی اتنلنی
ب :توسعه صنايع زود بازده و پايین دستی صنعت پتروشیمی و ساير صننايع جهنت
اشتغال زائی
مزايا :
 -1اشتغالاادی رنشتر
 -2نناز رر س رمایر اندك کر از طری تسهنال رانکی سرمایر هار جادی و کوچک
امکان تأسن چننن واحدهار وجو از
 -3کاه

قنمت تمام شد مدصون تولند ز این واحدهار صنعتی کوچک
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 -4عدم نناز رر مدیریت و تشصص خنلی ران جهت ا از

ج :توسعه و پرورش میگو و ماهی در منطقه :
منطقر را توج ر رر وضعنت آ و هوار یکی از مناط خو ز حاشنر رندزم اموام خمننوی توا
هندیاان جهت اناام یروژ هار یروزش آ زیوان منباشود آمواز سوال  93منطقور روا تولنود
 1311تن منگو یروزشی و صند حودو  47111تون انووا مواهی (حودو  %11تولنود منواط
جنو کشوز)و وجو ایستگا تدقنقاتی تولند آرایان ز رندز امام خمننی نشاندهند یتانسونل
ران جهت تولند انوا ماهی گرمسنرر و منگو ز منطقر منباشد لذا ینگنرر و حمایوت اناوام
یروژهار ذیل را هماهنگی شنال و شوزار توسعر آروار یوروزر اسوتان ضومن روومی سوازر
ان آن و ایاا یک حرکت ان رننوان ز منطقور  ،ایاوا اشوتغالاادی و تقویوت اقتصوا و
افاای سبد مصرف آن ز منطقر جاو اهداف منباشد لذا ررنامر هار عملنواتی ذیول ز مود
نمایندگی ایاانب ینگنرر خواهد شد:
ز زیا و خوز
 -1تولند ماهی ز رستر زیا زقف
 -2تولند ماهی رطوز استشر هار متصل رر زیا
 -3استشرهار یروزش منگو
د:توسعه صنعت کشاورزي و دامپروري منطقه(رفع مشکل کمبود آب کشاورزي)
ه :توسعه شهرک هاي صنعتی در منطقه به محوريت پتروشیمی
و:توسعه صنعت صید و صیادي و گردشگري :
را توجر رر اّ هوار خو

ز ماههار سر سال ز این منطقر و امکانا خوو منطقور نظنور

جا ها و قطاز و فرو گوا و هتلها،رو ا ررنامور زیوار مناسوب منتووان ماههوار آذز توا اواسوط
فروز ین ،منطقر ز رر قطب گر شگرر تبدیل کر لذا ررنامر هار زیور ز الویوت ینگنورر ایون
جانب قراز خواهد گرفت.
 -1سرمایر گذازر ز صنعت گر شگرر منطقر را توجر رر مساعد روو ن
هوا و طبنعت ز حدو ش ما سال
 -2ررنامر زیار جهوت تو سوعر صونعت مواهنگنرر و تاواز
هندیاان و تبدیل این رندز رر قطب گر شگرر و تاازر
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 -3توسعر رندز امام خمننی رعنووان یکوی از رنوا ز اصولی و اسوتراتژیک
کشوز.
ز :بهبود محیط زيست:
 -1ینگنرر حذف جنو از فرآیند تولند کلر و سالمسازر زیا
 -2ینگنرر  %1جرایم فروش مدصون شرکتهار آلو کننود و هاینور
ز منطقر ررار رهبو مدنط زیست و اشتغالاادی منطقر
 -3ینگنرر جهت تغننر تکنولژر ماتمعهار آلو کنند مدنط زیسوت
را تکنولوژر هار یاك
 -4ینگنرر اختصا رو جر جهت کنترل و کواه یدیود زیاگر هوار
منطقر
 -5ینگنرر تشکنل کمنسنون مدنط زیست ز مال
ح :توسعه آموزش فنی و حرفه اي در منطقه به منظور تربیت نیروي کنار مناهر
براي بکارگیري در صنعت منطقه(صنايع بزرگ و کارگاههاي زود بازده)
 -1ینگنرر تکمنل و تقویت ساختاز مراکا فنی و حرفر شهرهار منطقر
 -2رومی سازر آموزشهار فنوی و حرفور ار جهوت زفوع ننواز یتانسونل
منطقر( ایر کر ن زشتر هار متناسب روا ننازهوار منطقور ز مراکوا
فنی و حرفر ار )
 -3آموزش جهت توسعر مشاغل جهت تقویوت کازگواهی کوچوک و زو
راز
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