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مقدمه

سـال پـیش بـراي احقـاق حقـوق صـنفی        16انجمن صنفی صنایع لبنـی ایـران،   

تــالش هــاي مســتمر و . کارفرمایــان صــنعت لبنیــات کشــور تاســیس گردیــد 

ــایج     ــه نت ــوارد ب ــه در بســیاري از م ــی انجــام شــد ک ــی دریغ ــت هــاي ب فعالی

لـیکن در پـاره اي از مـوارد نیـز بـا وجـود       . موفقیت آمیزي هم منتهی گردید

انرژي فراوانی که براي صنعت صرف شده است، به اهداف کالن مـورد نظـر   

تجارب این دوره پرتالش، ما را بر آن داشـت کـه جهـت ارتقـاي     . نرسیده ایم

نقش اجتماعی و اقتصادي این تشکل، و تحقق ماموریت ها و ارزش ها، اقدام به 

.تدوین استراتژي انجمن نماییم



هدف

هدف از تدوین این کتابچه آن است که همه ي اعضاي انجمن از شکل گیـري  

امید است ضمن دستیابی بـه نتـایج بهتـر،    .  هاي انجمن آگاه شوند استراتژي

.ها نیز افزایش یابد احساس تعلق نسبت به آن

بـراي  اعضـا  نظـر  در جریان تدوین اسـتراتژي هـاي انجمـن، از اجمـاع     

هـاي سـازمانی و    شناسایی ذینفعـان انجمـن، چشـم انـداز، ماموریـت، ارزش     

.گیري شده است همچنین اهداف استراتژیک بهره



انجمن شناخت ذینفعان

انتظارات و توقعات ذینفع اصلی انجمن

  در مشاوره مصرف، و تولید بازار در تعادل صنعت، اطالعات و آمار ارایه قوانین، رعایت

سیاست ها اجراي در همکاري سیاست گذاري،
حاکمیت

  از پرهیز آینده، در صنعت رقابتی جایگاه از حمایت و صیانت اعضا، صنفی حقوق از دفاع
  به از جلوگیري اعضا، منطقی و قانونی منافع حفض اعضا، با روابط در تعادل حفظ جانبداري،

  فضاي بهبود به کمک بهره وري، ارتقاي جهت در تالش صنعت، جایگاه افتادن مخاطره
کار و کسب

شرکت هاي عضو انجمن

  و دامداران بین مناسب روابط حفظ و ایجاد دامداران، منافع حفظ رشد، به رو و پایدار تولید
خرید در مناسب سیاست گذاري طریق از خام شیر کیفی ارتقاي به کمک صنعت، دامداران

  فضاي فراهم سازي اطالع رسانی، و آگاهی مناسب، قیمت با خوب محصوالت عرضه
  توزیع روش هاي کارگیري به جهت سیاست گذاري محصول، سالمت و کیفی متناسب
مناسب

)با واسطه(مصرف کنندگان 

اطالع رسانی مناسب، سود با رشد به رو و پایدار صورت به کاال عرضه )با واسطه(شبکه هاي توزیع 

اطالع رسانی مناسب، سود با رشد به رو و پایدار خرید )با واسطه(تامین کنندگان 

)عضو شرکت هاي انتظارات بر عالوه( عضویت شرایط در تسهیل شرکت هاي لبنی غیرعضو

مشترك و مرتبط اقدامات و سیاست گذاري ها در همکاري و هماهنگی
سایر تشکل هاي صنفی  

مرتبط



بیانیه ماموریت

 ،ها قابلیت هدف، ه يدربار سازمان یک مدیران کلی باورهاي موریت،ام
  که است کار و کسب محیط در سازمان  روي پیش هاي چالش و جایگاه

  هدف رسمی بیان موریت،ام .کند می توجیه را سازمان موجودیت
  به یا دارد قرار سازمان یک موجودیت پشت در که است اي اساسی
.است سازمان وجودي دلیل دیگر عبارت

 ایجاد طریق از اعضا خالقیت هاي و توانمندي ها تقویت انجمن، وجودي فلسفه

 باور این بر انجمن .است اعضا منافع توسعه منظور به سازنده رقابت بستر

:لبنیات فرآوري صنعت در سازنده رقابت ساختار که است

می آورد؛ فراهم را خدمات و محصوالت بهتر کیفیت مصرف کننده، براي•

 فرآوردهاي صنعت در جهانی تراز و کشوري جدید رکوردهاي حصول باعث•

شد؛ خواهد لبنی

.داشت خواهد همراه به را اعضا کار و کسب مستمر بهبود•



انداز بیانیه چشم

  را آن به دستیابی امید سازمان که است آرمانی موقعیتی چشم انداز،
 خود سازمان دست اندرکاران همه ي که است آینده اي چشم انداز .دارد

.می کنند آن ساختن به متعهد را

1394کسب سه درصد سهم از تولید ناخالص داخلی در سال 

و یا

1394کسب درآمدي معادل پانزده درصد درآمد نفتی کشور در سال 



بیانیه ارزش هاي محوري

 یک براي واقعا که است رفتاري و نگرش آن انعکاس محوري، هايارزش
.دهندمی تشکیل را بنگاه فرهنگ اساس و دارد اهمیت سازمان

ذي نفعان منافع متوازن تامین•

زیست محیط از حفاظت•

بودن دانش بنیان•

صنعت تالش محصول سالمت، کاالي•

سالم انسان هاي با جامعه اي ساختن براي تالش•

لبنی فرآورده هاي استانداردهاي از حفاظت•

جامعه براي ارزشمندي حفظ•

تفاوت ها شمردن محترم و اعضا مشابهت هاي دادن قرار نظر مد•

نیستند تبعیض گرایی براي بهانه اي ها  تفاوت•

می دهد توسعه را منافع و ابتکارات متحد، گروهی تالش•



نقاط قوت و نقاط ضعف داخلی

نقـاط قـوت و   . نقاط ضعف و قوت به جنبه هاي داخلی و تحت کنترل سازمان مربـوط مـی شـود   •

ضعف سازمان در نتیجه ارزیـابی یـا خودارزیـابی سـازمان بـا مـدل هـاي سـرآمدي، ترازیـابی،          

رویکردها، نتایج و همچنین روش هاي مطالعه و ارتقـاي  . شوندمشخص می  ...مطالعات شناختی و

سیستم هاي مالی، بازرگانی، عملیات، یادگیري، منابع انسانی، زیرساخت هاي اطالعاتی، راهبـردي،  

سیستم هاي تأمین و توزیع، شبکه هـاي همکـاري، تکنولـوژي و دسـتاوردهاي سـازمانی از جملـه       

.د شومواردي هستند که نقاط قوت و ضعف بر آن ها حادث می

نیز مورد توجـه  ) علت هستی( در تعیین نقاط قوت و ضعف سازمان الزم است مأموریت ضمنی•

در اختیار ). انطباق عملکرد و فعالیت هاي فعلی با ماموریت و فلسفه وجودي سازمان( .قرارگیرد

داشتن نیروي انسانی ماهر، تکنولوژي روزآمد و نزدیکی به بازار هـدف مـی تواننـد بـه عنـوان      

. نقاط قوت به حساب آیند

نقاط ضعف و قدرت در تدوین استراتژي ها و بخصوص استراتژي هاي قابلیت ساز نقـش مهمـی   •

.ایفا می نمایند



محیطی هايفرصت ها و تهدید

منفعت بالقوه اي است که هنوز تمامی عوامل بـروز آن فـراهم نشـده      ،فرصت•

است و تهدید ضرر بالقوه اي است که هنـوز تمـامی شـرایط بـروز آن فـراهم      

.ده استشن

رویـدادها و رونـدهاي اقتصـادي،     ،مقصود از فرصـت هـا و تهدیـدات خـارجی    •

فرهنگی، اجتماعی، بوم شناسی، محیطـی، سیاسـی، قـانونی، دولتـی، فـن آوري و      

رقابتی است که می توانند به میزان زیادي در آینده به سازمان منفعت یا زیـان  

.برسانند

.هستندفرصت ها و تهدیدها به میزان زیادي خارج از کنترل یک سازمان  •

اصل اساسی مدیریت استراتژیک این است که سازمان ها بـراي بهـره جسـتن از    •

فرصت هاي خارجی و پرهیز از اثرات ناشی از تهدیدات خارجی یا کـاهش دادن  

.آن ها درصدد تدوین استراتژي ها برآیند



تحلیل 
SWOT

ها ضعفها قوت

فرصت ها

SO
رصت ھا  فبا استفاده از نقاط قوت از
.بھره برداري كنید

WO
با بھره گیري از فرصت ھا ضعف را  

از بین ببرید

STتهدیدها
از تھدیدھا  با استفاده از نقاط قوت
.احتراز كنید

WT
رسانده از نقاط ضعف را بھ حداقل

تھدیدھا پرھیز كنید

SW

O

T



:نقاظ ضعف
.وحدت و یکپارچکی نسبتا کمی بین تصمیم گیری اعضا وجود دارد١.
.عدم وجود اطالعات و آمار کمی٢.
.قدرت مالی انجمن ضعیف است٣.
.انجمن، تاثیر کمی در عملکرد اعضا دارد۴.
.ساختار ایجاد دانش در انجمن وجود ندارد۵.
.انجمن، ساختار نظارتی بر کیفیت عملکرد اعضا ندارد۶.
.ساختار ایجاد رقابت سازنده در بین اعضا وجود ندارد٧.
.اعضا، منافع پویای خود را در فعالیت ھای انجمن نمی بینند٨.
.اعضای انجمن، در حمایت مالی از انجمن اھتمام کافی ندارند٩.

.عمده اعضا، بھ فعالیت ھای انجمن و نتایج آن اعتقاد کافی ندارند. ١٠
فسادپذیری سریع محصوالت لبنی. ١١
فرآورده ھای لبنی داخلی آمادگی رقابت بت محصوالت خارجی تراز جھانی . ١٢

.را ندارند

:نقاط قوت
.اعضای انجمن از برندھای قوی صنعت فرآورده ھای لبنی ھستند. ١
.تولیدات صنعت، نیازھای ضروری جامعھ را تامین می کند. ٢
.بیشترین سھم بازار صنعت، در اختیار اعضا است. ٣
.اعضای انجمن از تکنولوژی ھای پیشرفتھ استفاده می کنند. ۴
.دانش فنی مناسب و بھ روز در اعضا وجود دارد. ۵
.انجمن، روابط عمومی قوی در جامعھ دارد. ۶
.انجمن، استقالل کافی در تصمیم گیری دارد. ٧
.فرآورده ھای لبنی جزء کاالھای تندمصرف در جامعھ ھستند. ٨
توانایی تامین منابع مالی بھ دلیل گردش باالی نقدینگی. ٩

.انجمن و صنعت، جایگاه ویژه ارزشی در جامعھ دارد. ١٠
.سطح اشتغال در صنعت، وسیع است. ١١
.انجمن، دبیری فعال، مستقل و سالم در اختیار دارد. ١٢
.در انجمن، اختالف ھای حاد بین اعضا وجود ندارد. ١٣
.اعضا صرفا منافع شخصی را دنبال نمی کنند. ١۴
.سطح وسیعی از تنوع در صنعت فرآورده ھای لبنی وجود دارد. ١۵

تحلیل 
SWOT

افزایش درآمد از طریق عرضھ اطالعات و خدمات دانش بنیان•
توسعھ کیفیت در زنجیره ارزش صنایع لبنی•

توسعھ ارتباط با دولت•
توسعھ فرھنگ مصرف لبنیات•
توسعھ یکپارچگی اعضا•

:فرصت ھا
امکان جلب توجھ دولت بھ توسعھ صنعت لبنیات. ١
فواید مصرف فرآورده ھای لبنی برای افراد جامعھ. ٢
رشد مصرف و سطح نیازھای جامعھ بھ لبنیات. ٣
آگاھی روزافزون افراد جامعھ از فواید مصرف لبنیات. ۴
فاصلھ زیاد سرانھ مصرف ایران با جوامع توسعھ یافتھ. ۵
وابستگی نسبتا کم این صنعت بھ خارج از کشور. ۶
...ھزینھ کمتر تامین پروتئین از لبنیات نسبت بھ گوشت و تخم مرغ و . ٧
نگرش دولت بھ سمت خصوصی سازی. ٨
صرفھ اقتصادی صادرات با توجھ بھ نرخ ارزھای خارجی. ٩

حضور لبنیات در ھر سھ وعده غذایی و میان وعده ھا. ١٠
تمایل ذائقھ مصرف کنندگان ایرانی بھ محصوالت داخلی. ١١

مطالعھ و بسترسازی برای ایجاد پیوندھای استراتژیک بین بخشھای تولید •
شیر خام و فرآوری شیر

برد بین دامداران و اعضا–توسعھ روابط صمیمانھ برد •

حمایت از روشھای افزایش بھره وری در زنجیره ارزش صنایع لبنی•
توسعھ دانش کاربردی در زنجیره ارزش صنایع لبنی•

:تھدیدھا

کمبود آب در کشور١.

ارتباط ضعیف بین دامداران و صنعت فرآورده ھای لبنی ٢.

کاھش قدرت خرید مردم٣.

کاھش تولید شیر خام۴.

افزایش قیمت نھاده ھای دامی وارداتی و افزایش شدید قیمت شیر خام۵.

اعمال محدودیت ھای دولتی در واردات شیر خشک و کره۶.

عدم برنامھ ریزی منسجم دولت در توسعھ دامداری ھا٧.

کنترل عرضھ و قیمت محصوالت لبنی در چارچوب گروه یک کاالھای تنظیم بازار٨.

قیمت گذاری کاالھای تولید داخلی ٨٩/۵/٢۵عدم اجرای مصوبات  ٩.

تحریم ھای بین المللی. ١٠

عدم وجود سیاست حمایتی از محصوالت کشاورزی. ١١

وابستگی نسبی صنعت بھ بستھ بندی. ١٢

افزایش ھزینھ ھای حمل و نقل و نگھداری. ١٣

پایین بودن کیفیت و نداشتن استاندارد اجباری شیر خام . ١۴

امکان واردات فرآورده ھای لبنی پس از ھدفمندی. ١۵



رئوس استراتژي هاي انجمن فرآورده هاي لبنی

عنوان رتبه

لبنیات مصرف فرهنگ توسعه 1

شیر فرآوري و خام شیر تولید بخشهاي بین استراتژیک پیوندهاي ایجاد براي بسترسازي و مطالعه 2

لبنی صنایع ارزش زنجیره در کاربردي دانش توسعه 3

لبنی صنایع ارزش زنجیره در کیفیت توسعه 4

اعضا و دامداران بین برد – برد صمیمانه روابط توسعه 5

لبنی صنایع ارزش زنجیره در بهره وري افزایش روشهاي از حمایت 6

اعضا یکپارچگی توسعه 7

دولت با ارتباط توسعه 8

بنیان دانش خدمات و اطالعات عرضه طریق از درآمد افزایش 9



تفاوت هدف و اقدام استراتژیک

نظیـر افـزایش    ؛ندهسـت نتایج مورد انتظار ذینفعان سـازمان   ،اهداف استراتژیک•

رضایت کارکنان، کاهش آلودگی هاي زیست محیطی، افزایش بهره وري، کاهش 

...هزینه ها، بهبود بازگشت سرمایه و

ــروژه اي دارد • ــت پ ــدام اســتراتژیک ماهی ــام   ؛اق ــه اتم روزي شــروع و روزي ب

با اجـراي اقـدامات اسـتراتژیک    .  می رسد و منابعی را به خود اختصاص می دهد

نظیـر  . زمینه براي دستیابی به یک یا چند هدف اسـتراتژیک فـراهم مـی گـردد    

ایجاد خط جدید تولید، تعدیل نیروي کار، تجدید سـاختار سـازمانی، یـا ارتقـاي     

...سیستم مالی و استقرار استاندارد و 



تعریف اھداف استراتژیك، سنجھ ھا، اھداف كمي و اقدامات استراتژیك

اقدامات استراتژیك

Initiatives

اھداف كمي

Targets

سنجھ ھا

Measures

اھداف استراتژیك

objectives

مالي

مشتري و 
بازار

ندھاي  یفرا
داخلي

رشد و 
يریادگی
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