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  یاستفاده از راهبردها باقاچاق کاال و ارز  کاهش مخاطرات

 یمل دیتول تیو تقو یاقتصاد مقاومت
 

  پور حمیدرضا محسنی

تحقیقات، ی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و زیر برنامهدانشجوی دکتری مدیریت و 
 رانیا شیراز،

* یعطاآبادحمید محمودیان 
 

 رانیا، رازیش آزاد اسالمی، دانشگاه شیراز، واحد دانشیار گروه معارف اسالمی،
 حسن سلطانی

 ، ایرانرازیش آزاد اسالمی، دانشگاه شیراز، واحد استادیار گروه مدیریت،
 

 (02/1/0011تاریخ پذیرش:  – 01/0/0011)تاریخ دریافت: 

 چکیده
 یمشروع و قانون یرا از درآمدها یو ملت آوردهبه کشور وارد  یا گسترده یفرهنگ یها خسارت ،قاچاق کاال و ارز

 آن،از  یناش یاقتصاد یها یو ناهنجار یداخل دیبر تول انباریبر آثار ز قاچاق کاال عالوه. است کردهمحروم 
قاچاق را  راستانداردیغ یسمت کاالها مصرف خانوار به ۀفرهنگ و ذائق رییتغ و یو فرهنگ یاجتماع یها یناهنجار

اقتصاد  یاستفاده از راهبردها قیقاچاق کاال و ارز از طرحاضر به بررسی کاهش مخاطرات  پژوهش .دنبال دارد به
 یو به لحاظ روش گردآور یبه لحاظ هدف، کاربرد قیروش تحقی پرداخته است. مل دیتول تیو تقو یمقاومت

خبرگان  یفیک ۀدر مرحل یآمار ۀ. جامعی استشیمایپ -یفیتوص ی از نوعشناخت روشمیدانی و به لحاظ  اطالعات
در  فعال یها سال( و خبرگان شرکت 01حداقل  یکار ۀ)سابق قاچاق کاال و ارز ۀمسئل ریدرگ یها و نهادها سازمان
و در  شدندانتخاب  یحد اشباع نظرکه در  بودندسال(  01حداقل  یکار ۀصادرات و واردات کاال )سابق زمینۀ
ی ها کارکنان شرکت نیو همچن قاچاق کاال و ارز ۀمسئل مواجه با یها و نهادها کارکنان سازمان زین یکم ۀمرحل

صورت در دسترس و در مرحله  به یفیک ۀدر مرحل یریگ . روش نمونهبودندصادرات و واردات کاال فعال در حوزۀ 
ساخته مبتنی بر نقاط قوت، نقاط ضعف،  بود. ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامۀ محققساده  یصورت تصادف به یکمّ

ی مل دیتول یبخش رونق یدر راستا تیدر نهاتحلیل شدند و  SWOT اساس روش بر ها . دادهها و تهدیدها بود فرصت
 رقابتی، تهاجمی و تقویتیی، تدافع یراهبردها برخی ،قاچاق کاال و ارز ی کاهش مخاطراتبرا و اقتصاد مقاومتی

 ارائه شد. ینیفرهنگ د
 .قاچاق کاال و ارز ی،نیفرهنگ د ،راهبردهای، مل دیتولی، اقتصاد مقاومت ی:دیکلی ها واژه
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 مقدمه
 هاست دولتی اصل یها از دغدغه یکیهمواره  یجامعه از منظر اقتصاد تیحفظ نظم و امن

و  آورد فراهم مردم را یتیتواند اسباب نارضا می یهر کشور یاخالل در نظام اقتصاد .]05[
شود جامعه  یو اجتماع یاسیسی ها هیهمچون پا یراقتصادیغ یها هیو ضعف پا یسست سبب

اتخاذ  ،یحفظ ثبات اقتصاد ۀعرص در دیجد یو تنگناها یبا گذشت زمان و ظهور دشوار .]00[
و  جیرا استیگرفت و به مرور زمان به س یشتریب قوت به هدف فوق لین یبرا رانهیشگیپ ریتداب
 .]5[شد  لیاز کشورها تبد یاریبس یعمل

با  ،مسائل کشورکامل بر  تسلطو با  یدرست رهبر معظم انقالب به ر،یچند سال اخ در طول
 یمعرف کشور ایرانساز  و سرنوشت حیاتیکشور، اقتصاد را از مباحث  قوت و ضعفذکر نقاط 

 یاقتصاد فعالیتاقتصاد و  تیو مردم را به اهم نخود، مسئوال یبا رهنمودها پیوستهو  نموده
. ]1[کنند  تلقی میاقتصاد  یمثبت برا گامی را یمل دیتوجه به تولو همواره اند  نمودهمتوجه 

و  نمسئوال ی، مصداق بارز هشدار براشانیها یسخنراندر  چالش ۀاز واژ یرهبرمکرر استفاده 
 هنگام ها پاسخ مناسب و به به چالش قادر نباشنداگر  رای، زشود محسوب میارشد کشور  رانیمد

 رقابلیغ راتییو تغ یبحران موجب دگرگون .به بحران خواهد شد لیها تبد چالش نیا دهند
 . ]7[ دشو در کشور می ریناپذ و معموالً جبران یاساس ،ینیب شیپ

اقتصاد کشور  ۀبه حوز یا شانهیو دوراند قیهمواره نگاه عم 71 ۀده یابتدااز  . یمقام رهبر
 داشتهشعار سال  نیز تعیینو  یمختلف اقتصاد یها در بخش یکل یها سیاست نییدر سطح تع

که  ها یگذار نام نای. ]8[اند  کردهرا ارائه  وستهیپ هم به ی جموعهم نیاز ا گرید یا و هر سال قطعه
اقتصاد  ی مجموعه ی گذشته یروندها نییو تب یالملل نیب ،یداخل طیمح طیبا توجه به شرا

 رانیا یاسالم یجمهور یو جهان یا منطقه تیو موقع یزمان طیکشور صورت گرفته، معلول شرا
، نقاط ضعف سو کینظام سلطه از  یاقتصاد اریع ظالمانه و جنگ تمام یها است. اعمال تحریم

کشور از  ی توسعه یها برنامه یو اجرا یاقتصاد کشور و ضرورت حرکت به سمت اقتصاد مقاومت
 ۀاز گذشته در مجموع شیرا ب یاقتصاد یها و... شدت توجه به مسائل و چالش گرید یسو

 .]00[ دهد یارکان کشور نشان م
 نیمد خواهد بود که با فرهنگ متناسب با خود همراه باشد. از ااکار یزمان یاقتصاد نظامهر 

 یزندگ یشأن اقتصاد یهمراه با فرهنگ مختص به خود برا زیاسالم ن ینظام اقتصاد ثیح
جانبه بدون فرهنگ  همه یاقتصاد ۀتوسع . ناگفته نماند کهارائه داده است یجامع ۀنامها بر انسان

 یاسالم حاک نید یها موجود در آموزه یعناصر فرهنگو  نخواهد بود ریپذ با آن امکان متناسب
است  ریپذ امکان تیو ماد تیمعنو عنصربا دو  یامع انسانجانبه جو همه شرفتیاز آن است که پ

اسالم مشروط به  ینظام اقتصاد یمداکار .عدالت و تقواست مان،یصورت برخالف ا نیا ریدر غ و
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 .]1[ )اسالم( است ینیفرهنگ د یریکارگ به
 یقانون فاتیکه موجب نقض تشر یترک فعل ایقاچاق کاال و ارز عبارت است از هر فعل 

، قاچاق محسوب و نیقوان ریسا ایقانون  نیمربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و براساس ا

محل عرضه آن  یهر نقطه از کشور حت ای یورود یشده باشد و در مباد نییآن مجازات تع یبرا
 .کشف شود یدر بازار داخل
 با . پژوهشیشود یمیی دربارۀ موضوع تحقیق انجام شده که به برخی از آنها اشاره ها پژوهش

دست  جهینت نیبه ا یقرآن یها در آموزه یمصرف و تحقق اقتصاد مقاومت یعنوان اصالح الگو
تواند راهکاری در جهت تحقق اقتصاد  حفظ نقدینگی و استفاده از نیروی کار ارزان می که افتهی

مردم  ۀفیوظ ،یمل دیو تول یاقتصاد مقاومت تیبه اهمدیگری  پژوهش. ]01[ود مقاومتی تلقی ش
و راهکارهایی در راستای اقتصاد مقاومتی مبنی بر مخاطرات قاچاق کاال و مسئوالن پرداخته 
، پرهیز از دادن آمارهای بازار بتخری متقلبان با از: برخورد اند عبارتارائه داده است که 

نظارت مناسب و پیشگیرانه از تخلف بر عملکرد واحدهای تولیدی و نظارت غیرشفاف به مردم، 

. با توجه به موارد فوق، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقاط قوت، ضعف، [2] بر نرخ تورم
ی انجام شده و بر مل دیتول یو رونق بخش یتحقق اقتصاد مقاومتو تهدیدها در راستای  ها فرصت

فعی، رقابتی، تقویتی و تهاجمی در این راستا ارائه شده است. اساس مدل مذکور راهبردهای تدا
 یمل دیتول یبخش و رونق یتحقق اقتصاد مقاومت یبراپاسخ دهد که  سؤالپژوهش باید به این 

از چه راهکارهای تدافعی، رقابتی، تقویتی و تهاجمی  قاچاق کاال و ارز کاهش مخاطرات یبرا
 توان استفاده کرد؟ فرهنگ دینی می

 

 روش تحقیق
روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطالعات توصیفی پیمایشی 

 صورت بهدر دسترس و در مرحلۀ کمّی  صورت بهگیری در مرحلۀ کیفی  . روش نمونهاست
ای طراحی شد که روایی و  . براساس مبانی نظری مقاالت مختلف، پرسشنامهاستتصادفی ساده 

براساس روش مبتنی بر همۀ  ها دادهی شد. آور جمع ها داده، دییتأپایایی آن محاسبه و پس از 
و  یتحقق اقتصاد مقاومتدر راستای  ، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف تحلیل شدند.ها فرصت

اساس مدل مذکور راهبردهایی  ش مخاطرات قاچاق کاال و ارز بری برای کاهمل دیتول یبخش رونق

 مبتنی بر فرهنگ دینی استخراج شد.
قاچاق  ۀمسئل ریدرگ یها و نهادها سازمانخبرگان  کیفیجامعۀ آماری پژوهش، در مرحلۀ 

در صادرات و واردات کاال  فعال یهاشرکت( و خبرگان سال 01)سابقۀ کاری حداقل ارز  کاال و
که در حد اشباع نظری انتخاب شدند و در مرحلۀ کمی نیز  (سال 01کاری حداقل  سابقۀ)
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 فعال یهاشرکتو همچنین کارکنان قاچاق کاال و ارز  مواجه با یها و نهادها سازمانکارکنان 
 هستند.در بحث صادرات و واردات کاال 

و قلمرو موضوعی  0111تا شهریور  0111کشور و قلمرو زمانی خرداد  کل قلمرو مکانی تحقیق،

 کاهش مخاطرات قاچاق کاال و ارز و راهبردهای موجود در این زمینه بود.
 

 متغیرها
 دهایتهدو  ها فرصتقاچاق کاال و ارز در تحقیق حاضر متغیر وابسته و نقاط قوت، ضعف، 

 یراهبردهای، رقابت یراهبردهای، تدافع ی)راهبردهامتغیرهای مستقل بودند و راهبردهایی 
نتایج تحقیق محسوب  دیآ یمدست  ( که از این نقاط بهکارانه محافظهی و راهبردهای تهاجم

 خالصه کرد: 0در مدل مفهومی در شکل  توان یمنظری تحقیق را  چارچوب .شود یم

 

 
 پژوهش مفهومی مدل. 1 شکل

 بحث و تبیین

 راهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی
 ی؛رانیملی، کار و سرمایه ا دیحمایت از تول -0از:  اند عبارتراهبردهای تحقق اقتصاد مقاومتی 

 یاز فناور یریگ توجه به نخبگان و بهره-1 ؛اقتصاد دولتی و آزادسازی اقتصاد یمحدودساز -2
سازی اقتصاد و  مردمی -5 ؛غیر مولد یها تیجلوگیری از سوداگری و فعال -0 ؛نینو

اولویت تولید بر واردات و  -7 ؛کاهش وابستگی به درآمد نفت -1؛ توانمندسازی آحاد مردم
 ی؛تدوین دقیق نقش دولت و مردم در تحقق اقتصاد مقاومت -8 ی؛ید کاالی داخلخر حمایت از

ت صاحبان یحما -01 ی؛ت جدی مسئوالن از تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتیحما -1
های  فرصت جادیو ا ییزا اشتغال -02 ؛تثبیت قیمت ارز در بازار -00 ؛سرمایه و نیروی کار

 الگوی مصرف.مدیریت مصرف و اصالح  -01؛ شغلی

 ها یافته
نفر از  00بودند. درصد( زن  25نفر از آنها ) 21درصد( مرد و  75دهندگان ) نفر از پاسخ 11

 11تا  21درصد( دارای سن  01)نفر  12سال،  25تا  21درصد( دارای سن  00) دهندگان پاسخ

 راهبردهای تدافعی

 راهبردهای رقابتی

 راهبردهای تهاجمی

راهبردهای محافظتی 

 کارانه

و  یتحقق اقتصاد مقاومت

یمل دیتول یبخشرونق  

کاهش مخاطرات قاچاق 

 کاال و ارز



 015  ملی           دیتول ی و تقویتاقتصاد مقاومت یاستفاده از راهبردها باقاچاق کاال و ارز  کاهش مخاطرات

 به باال 15 ( دارای سندرصد 00نفر ) 1سال و  15تا  10درصد( دارای سن  15نفر ) 28سال، 
 20نفر ) 01درصد( دارای مدرک تحصیلی دیپلم و کمتر،  0) دهندگان پاسخنفر از  0بودند؛ 

نفر  07درصد( دارای مدرک لیسانس و  50)نفر  01 ،پلمید فوقدرصد( دارای مدرک تحصیلی 

 2) دهندگان پاسخنفر از  2درصد( دارای مدرک تحصیلی ارشد و باالتر بودند و در آخر،  20)
 01تا  1 درصد( دارای سابقۀ خدمتی 27نفر ) 22به پایین،  سال 5رصد( دارای سابقۀ خدمتی د

درصد( دارای  11نفر ) 21سال و  05تا  00درصد( دارای سابقۀ خدمتی  18نفر ) 11، سال
ی زیر ها فهرستسال بودند. بر اساس نظرات خبرگان و کارکنان  05سابقۀ خدمتی بیش از 

 استخراج شد:
 از: اند عبارت داخلیفهرست عوامل 

 . فهرست عوامل داخلی1جدول 
 امتیاز رتبه وزن فهرست عوامل داخلی ردیف

0 

ط
قا

ن
 

ت
قو

 

سابقۀ صادراتی بسیاری از کاالهای ایرانی به کشورهای 

 حاشیه
11/1 11/1 01/1 

 11/1 01/1 11/1 برای مبارزه با قاچاق برخی کاالها آشکارشدهمزیت نسبی  2

 11/1 20/1 12/1 قیمت کمتر کاالی ملی 1

 11/1 18/1 12/1 ارزان نسبتاًدستیابی به نیروی متخصص  0

 17/1 11/1 12/1 زیاد کاالهای داخلی نسبتاًارزش افزوده  5

 11/1 05/1 11/1 دانش و فناوری داخلی در عرصۀ تولید هر کاالیی 1

 17/1 05/1 12/1 میرمستقیغایجاد اشتغال زیاد مستقیم و  7

 15/1 71/2 12/1 اجباری بودن اجرای استاندارد عمدۀ محصوالت 8

 17/1 5/1 12/1 سهم کم انرژی از ستانده 1

 17/1 57/1 12/1 مزیت و انحصار تولید در برخی از محصوالت اولیه و مواد خام 01

00 
برای تولید  در کشوربسیار  ازیمورد ن یوجود منابع معدن

 هرکاال
11/1 15/1 02/1 

02 
در  آالت نیماشامکان ساخت داخلی برخی از خطوط تولید و 

 کشور
12/1 15/1 17/1 

 17/1 10/1 12/1 یسپار برونهای خالی از طریق  امکان تکمیل ظرفیت  01

00 
 در کاررفته بهمراتب فراتر از ظرفیت  وجود مواد خام اولیه به

 تولیدات
12/1 52/1 17/1 

 17/1 11/1 12/1 با کیفیت زیاد و قابلیت رقابت در ابزارهای جهانی امکان تولید 05

 11/1 17/1 12/1 سهم بزرگ اقتصاد غیرنفتی در کشور 01

 11/1 12/1 12/1 یبخش خصوص ی و حمایت باالیگذار هیسرما 07

 11/1 0/1 12/1دانش  جادیا تیو مشاوره با قابل یمهندس یها گسترش شرکت 08
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 امتیاز رتبه وزن فهرست عوامل داخلی ردیف

 یفن

01 

ط 
قا

ن
ف

ضع
 

 11/1 1 12/1 کمبود نقدینگی

 18/1 80/1 12/1 تمرکز نیاز به سرمایه در گردش سنگین در فصل کاری 21

 18/1 12/2 11/1 کیفیت مواد اولیه 20

 18/1 12/2 11/1 مواد نیتأممشکالت  22

 11/1 17/1 12/1 ی مواد اولیهنگهدارهای زیاد حمل و  هزینه 21

 11/1 18/2 12/1 شبکۀ توزیع محصوالت 20

 15/1 12/2 12/1 واحدهاظرفیت خالی  25

 18/1 1/1 12/1 ۀ تولیدی محصوالت نهاییشد تمامزیاد بودن قیمت  21

 18/1 12/2 11/1 کیفیت کم محصوالت 27

 11/1 07/1 12/1 نبود استانداردهای محصوالت در سطح جهانی 28

21 
واحدها در زمینۀ تنوع کم محصوالت )ناکافی بودن فعالیت 

 نوآوری(
12/1 11/1 17/1 

 17/1 05/1 12/1 تولید محصوالت با ارزش افزودۀ کم 11

10 
 یبه کشورها یدانش روز و وابستگ دیدر تول رشد ناکافی

 یخارج
12/1 17/2 10/1 

 00/1 52/1 11/1 ی خط تولیدواردات زاتیتجه یگذار هیبودن سهم سرما زیاد 12

 11/1 27/1 12/1 المللی معتبر در سطح بین نبود برندهای 11

 11/1 1 12/1 های جهانی های تولید با مقیاس نامتناسب بودن مقیاس 10

 18/1 0 12/1 ی هدفبازارهاوجود رقبای زیاد در  15

11 
یی اندک با قواعد بازی در تجارت و آشنا بازار هدفناآگاهی از 

 جهانی
12/1 17/0 18/1 

17 
رغم پشتوانۀ قوی  ی محصوالت، علیبازار جهانسهم اندک از 

 مواد اولیه
12/1 1/1 18/1 

18 
از پسماندها و مواد زاید در نتیجه گسترش استفاده نکردن 

 آلودگی
12/1 17/0 18/1 

11 

روز نبودن فرایندهای  ها و به کارخانه های فرسوده بودن دستگاه

در تولید و مدیریت در واحدها و لزوم بازسازی و نوسازی 

 ی از آنهابرخ

12/1 72/1 17/1 

 11/1 07/1 12/1 غیربهینه از تجهیزات ۀاستفاد 01

 15/1 12/2 12/1 تورم نیروی انسانی 00

 11/1 1/2 12/1 دیکل عوامل تولاندک  یور بهره 02

 17/1 12/1 12/1 های اقتصادی کشور یاستگذاریدر س یثبات بی 01
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 امتیاز رتبه وزن فهرست عوامل داخلی ردیف

00 
 یبردار و توسعه و بهره قیتحق یواحدها نیافتگی توسعه

 نامناسب از آن
12/1 1 11/1 

05 
در  یور منظور بهره به یاقتصاد تیبه حداقل ظرف یتوجه بی

 دیتول
12/1 05/2 15/1 

 15/1 15/2 12/1 یساز تیروز در ظرف یها یاز فناور نکردن استفاده 01

 2/1  0 جمع                

 .(1 بیشتر از نیانگیاست )م یقوت نسب یخود دارا یداخل طیدر محپژوهش حاضر 
 از: اند عبارتعوامل خارجی نیز 

 . فهرست عوامل خارجی2جدول 
 امتیاز رتبه وزن فهرست عوامل خارجی ردیف

0 

ت
ص

فر
 

 ها

 02/1 0 11/1 خوب و مناسب نسبتاًطبیعت بالقوه و بالفعل 

 02/1 0 11/1 ارزان نسبتاًنیروی کار فراوان و  2

 11/1 10/1 11/1 ی خارجیگذار هیسرماامکان جذب  1

 00/1 15/1 11/1 یرنفتیغتوجه نظام سیاسی به صادرات و محصوالت  0

 00/1 15/1 11/1 دولت از صنایعی ا تعرفهی و غیر ا تعرفههای  امکان حمایت 5

 02/1 0 11/1 وجود نیروی انسانی متخصص و کارآمد در کشور 1

 02/1 0 11/1 ها کارخانهامکان افزایش ضریب ساخت داخل تجهیزات مورد نیاز  7

 01/1 12/0 11/1 جمعیت مسلمانان جهان و منطقه 8

 01/1 12/0 11/1 تولیدات این کشوری برای ا منطقهتقاضای زیاد در بازارهای جهانی و  1

 01/1 10/0 11/1 جهانی کنندگان مصرفوجود تنوع در سالیق  01

 17/1 12/1 12/1 وضعیت هرمی جمعیت کشور 00

 02/1 11/1 11/1 تغییر الگوی زندگی 02

 11/1 11/2 11/1 های زیاد در صنایع داخلی وجود ظرفیت 01

 01/1 12/1 11/1 ها فعالیتمعافیت مالی برخی از  00

 11/1 11/2 12/1 وجود تقاضای شایان توجه برای ایجاد کاالهای داخلی 05

 00/1 15/1 11/1 های نوین و امکان استفاده از آنها در روند تولید توسعۀ فناوری 01

 11/1 11/2 11/1 ی فناوری اطالعات و ارتباطاتها رساختیزتوسعۀ  07

 11/1 12/1 12/1 رمنتظرهیغمحور بودن و نبود رقبای نوظهور و  منابع 08

01 

ها
ید

هد
ت

 

 18/1 10/1 11/1 ی برای واردات مواد اولیها تعرفهثباتی مقررات و اعمال موانع  بی

 00/1 11/1 11/1 ی محصوالتگذار متیق 21

 18/1 10/0 12/1 قیمت یا خرید تضمینی مواد اولیه 20

 00/1 10/0 11/1 نرخ تورم دورقمی 22

 05/1 5 11/1 تحریم 21
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 امتیاز رتبه وزن فهرست عوامل خارجی ردیف

20 

ها
ید

هد
ت

 

 01/1 18/1 11/1 مناسب ونقل حملهای توزیع و  ضعف شبکه

 17/1 10/1 12/1 ناپایداری تولید و کمبود محصوالت و دیگر مواد اولیه 25

 11/1 10/0 12/1 ی و نوسانات در تولید محصوالتزیر برنامهاستمرار نداشتن در  21

 17/1 17/1 12/1 واسطۀ تولید برخی محصوالت و آلودگی به سموم  بر  کافی  کنترل  نبود  27

28 

بندی و  ی و فرآوری یا بستها فلههای خارجی در خرید  فعالیت شرکت

های  توزیع آنها تحت نماد تجاری خود و تحریم کشور از مزیت

 ی داخلی تجارینمادهاگسترش 

12/1 5 01 

21 
ی در رسان اطالعهای آماری و  نبود آمار درست و ناکافی بودن سیستم

 ارائۀ تصویر روشن از وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی
11/1 7/0 01/1 

 01/1 11/0 11/1 فعالیت متقلبان در تخریب بازار محصوالت خاص و مشهور ایرانی 11

 12/1 11/1 17/1 (WTOآثار منفی پیوستن به سازمان جهانی تجارت ) 10

12 

های عرضه مواد اولیه در شرایط رکود کشور و حوادث  انتقال شوک

های  های تولیدی و عدم شمول بیمه ۀ طبیعی به بخشرمترقبیغ

 پوششی

12/1 27/0 18/1 

 18/1 10/0 12/1 های متوالی سیاستگذاری و اجرایی ناهماهنگی دستگاه 11

 18/1 0 12/1 های صادراتی بنگاههای مناسب از صادرات و  نبود حمایت 10

 18/1 11/0 12/1 های نامناسب و نظارت استانداردهانقص  15

 11/1 1 11/1 ها تغییرات هوشمند تعرفه 11

 11/1 1 11/1 ناکارایی جوایز 17

 11/1 11/2 12/1 دامپینگ 18

 1/1  0 جمع             

 .(1 بیشتر از نیانگیاست )م یقوت نسب یدارانیز خود  بیرونی طیدر محپژوهش حاضر 
 .است، استراتژی پژوهش حاضر استراتژی تهاجمی ندتر یقوها  ها و فرصت قدرت که  ازآنجا

در پژوهش حاضر، راهبردهای تدافعی، رقابتی،  آمده دست به SWOTمبتنی بر ماتریس 
 آیند: می دست بهو تهاجمی  کارانه محافظه

 ها ضعف ها قوت 

 ها چالشرفع -ی تقویتیها یاستراتژ توسعه ای-ی تهاجمیها یاستراتژ 

ت
ص

فر
 

 ها

 بهبود نقدینگی کاستن از قیمت کاالی ملی

 ارتقای کیفیت مواد اولیه استفاده از نیروی متخصص و خبره

 مواد اولیه نیتأممرتفع کردن مشکالت  یی زیاد برای کاالی داخلیزا اشتغال

 ی دولتی برای حمل و نگهداری مواد اولیهها ارانهگرفتن ی انحصار در تولید محصوالت

 کردن شبکۀ توزیع محصوالت تا حد امکان تر کوچک استفادۀ بهینه از منابع معدنی

 ۀ محصول نهاییشد تمامکاستن از قیمت  آالت نیماشساخت داخلی برخی خطوط تولید و 
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 ها ضعف ها قوت 

 ها چالشرفع -ی تقویتیها یاستراتژ توسعه ای-ی تهاجمیها یاستراتژ 

 کیفیت محصوالتبهبود  یسپار برونی خالی از طریق ها تیظرفتکمیل 

ت
ص

فر
 

 ها

ی استانداردهارعایت استانداردها در سطح محصوالت مبتنی بر  تولید باکیفیت با هدف رقابت در بازار جهانی

 جهانی

 ینوآورافزایش فعالیت واحدها در زمینۀ  ی در کشوررنفتیغتکیه زیاد بر اقتصاد 

 افزایش ارزش افزوده محصوالت حمایت زیاد بخش خصوصی

دانش  به یوابستگبومی جهت کاهش  روز بهرشد تولید دانش فنی  دانش فنی نیتأمی مهندسی با هدف ها مشاوره

 یمرز برون

 ی تجهیزات وارداتی خط تولیدگذار هیسرماکاستن از سهم  

 ی جهانیها اسیمقی تولید با ها اسیمقبهبود تناسب  

 یگذار هدفی هدف و بازارهاشناخت بهتر  

 بازار جهانی محصوالت افزایش سهم از 

 استفاده از رویکردهای استفاده از پسماند 

 کردن فرایندهای تولید و مدیریت در واحدها روز به 

 ی نیروی انسانی با کنترل تورم دستمزد آنهاور بهرهافزایش  

 ی اقتصادی کشورها یاستگذاریسثبات در  

 بهبود در توسعۀ واحدهای تحقیق و توسعه 

 ی در تولیدور منظور بهره بهتوجه به حداقل ظرفیت اقتصادی  
 بقا-ی تدافعیها یاستراتژ ی بیرونیها چالشرفع -ی رقابتیها یاستراتژ 

ها
ید

هد
ت

 

 حفظ نقدینگی در کشور ی برای واردات مواد اولیها تعرفهبرطرف کردن موانع 

 حفظ کیفیت مواد اولیه کاهش نرخ تورم

 خارجی گذار هیسرماجذب  تا حد ممکن ها میتحررفع 

 استفاده از نیروی کار ارزان ونقل حملی توزیع ها شبکهتقویت 

 باال نگه داشتن تقاضا در بازار جهانی در تهیه مواد اولیه کمبودهارفع ناپایداری تولید و 

 مالیاتی ها تیمعافاز  استفاده ی و نوسانات در تولید محصوالتزیر برنامههماهنگی در 

 ی تقاضا برای کاالی داخلساز فرهنگ تولید برخی محصوالت واسطه بهرفع آلودگی سموم 

ی محصوالت داخلی به کشورهای ا فلهعدم فروش 

 خارجی

 

مرتفع کردن آمارهای غلط برای ارائۀ تصویر روشن از 

 وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی

 

خاص و برخورد با متقلبان تخریب بازار محصوالت 

 مشهور ایرانی

 

رفع شوک عرضه مواد اولیه در شرایط رکود کشور و 

ی تولیدی و ها بخشۀ طبیعی به رمترقبیغحوادث 
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 ها ضعف ها قوت 

 ها چالشرفع -ی تقویتیها یاستراتژ توسعه ای-ی تهاجمیها یاستراتژ 

 دهنده پوششی ها مهیبشمول 

ی گذار استیسی متوالی ها دستگاهرفع ناهماهنگی بین 

 و اجرایی

 

  راستانداردیغی نامناسب و ها نظارتمرتفع ساختن 

  رفع دامپینگ

 و تدافعی کارانه محافظهمبتنی بر راهبردهای تهاجمی، رقابتی،  SWOT. ماتریس 2شکل 
 

 بحث
شده، با  میکشور تحر کی هیعل یاقتصاد یها میمقابله با تحر یبرا یروش یاقتصاد مقاومت

 ازمندیکه ن است یو راهبرد یاساس یازهایبه خارج از کشور در خصوص ن یوابستگ نیکمتر
 یست. برارهایکردن آن تأث اثر یکنترل و ب یتالش برا فشار و متعاقباً یها حوزه صیتشخ

کشور و  یداخل دیو بر تول ابدیکاهش  یخارج یها یوابستگ دیبا یمقاومتبه اقتصاد  دنیرس
ارکان  نیاز ا یکیدارد.  یارکان و الزامات ی. اقتصاد مقاومتشود دیتأک ییخوداتکا یتالش برا

 یمصرف کاالها است که از ابعاد آنمصرف  تیریمد دیگریو  یمل دیتول تیو تقو تیحما
با افق رفع  یداخل دیتول یها است که به توان و نهاده یاقتصاد. اقتصاد مقاومتی است یاخلد

از ارکان  .است یخارج متک یایبا دن مانهیصادرات و رابطه حک رونقکشور و  یداخل اجاتیاحت
 این امرهمواره بر  یمقام معظم رهبرکه  است یداخل دیاز تول تیحما یمقاومت یمهم اقتصاد

 .کنند می ادی یعنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومت از آن به دخو اناتیدر ب کرده و دیتأک
ی برای کاهش مخاطرات قاچاق مل دیتول یو رونق بخش یتحقق اقتصاد مقاومتدر راستای 

صادرات از:  اند عبارتکاال و ارز یک رشته راهبردهای تهاجمی فرهنگ دینی وجود دارد که 
در  ییزا اشتغال، متخصص و خبره یرویاستفاده از ن ی،مل یکاال متیق کاستن ی،داخل یکاالها

ی، از منابع معدن نهیبه استفاده، محصوالت دیدر تول انحصاری، داخل یکاال یسطح باال برا
 قیاز طر یخال یها تیظرف لیتکم ،آالت نیو ماش دیخطوط تول یبرخ یداخل ساخت

در  یرنفتیبر اقتصاد غ ادیز هیتکی، رقابت در بازار جهان با هدف تیفیباک دیتولی، سپار برون
 ی.دانش فن نیجهت تأم یمهندس یها مشاورهی و بخش خصوص یباال تیحما، کشور

 .ست[ همسو2، 0، 1، 7] ها نتایج برخی پژوهشاین یافته با 
ی برای کاهش مخاطرات قاچاق مل دیتول یو رونق بخش یتحقق اقتصاد مقاومتدر راستای 

از: برطرف کردن  اند عبارتکاال و ارز یک رشته راهبردهای رقابتی فرهنگ دینی وجود دارد که 
ها تا حد ممکن، تقویت  تورم، رفع تحریم نرخ، کاهش هیواردات مواد اول یبرا یا موانع تعرفه
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در  یهماهنگو کمبودها در تهیه مواد اولیه،  دیتول یداریناپا، رفع ونقل و حمل عیتوز یها شبکه
، محصوالت یبرخ دیتول ۀواسط سموم به ، رفع آلودگیمحصوالت دیو نوسانات در تول یزیر برنامه

ارائه ی، اصالح آمارهای غلط با هدف ی محصوالت داخلی به کشورهای خارجا فلهعدم فروش 

بازار محصوالت  بیمتقلبان تخری، برخورد با دیتول یواحدها تیفعال تیروشن از وضع ریتصو
 ۀرمترقبیرکود کشور و حوادث غ طیدر شرا هیمواد اول ۀعرضی، رفع شوک رانیخاص و مشهور ا

 یها دستگاه نیب یناهماهنگ، رفع دهنده پوشش یها مهیو شمول ب یدیتول یها به بخش یعیطب
های نامناسب و غیراستاندارد و رفع  یی، مرتفع ساختن نظارتو اجرا یاستگذاریس یمتوال

 فهیوظ ،یمل دیو تول یاقتصاد مقاومت تیاهمدربارۀ   ]2[ی پژوهشدامپینگ. این یافته با نتایج 
همسوست. در این تحقیق برخی راهکارها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و  مردم و مسئوالن

، بازار بتخری متقلبان با از: برخورد اند عبارتکاهش مخاطرات قاچاق کاال و ارز ارائه شد که 
پرهیز از دادن آمارهای غیرشفاف به مردم، نظارت مناسب و پیشگیرانه از تخلف بر عملکرد 

اقتصاد کشور  یبلندمدت برا ریتدب کی یاقتصاد مقاومترت بر نرخ تورم. واحدهای تولیدی و نظا

برآورده کند و  یمسائل اقتصاد ۀنیرا در زم یاسالم یتواند اهداف نظام جمهور می ،است
است که مبادالت و تعامل گسترده  یهیبد .تواند مشکالت کشور را برطرف کند می نیهمچن

 یبه حد ضرورت، به رشد و توسعه اقتصاد یو تجار یاقتصاد ۀنیدر زم ایمختلف دن یکشورها
 کشورها کمک خواهد کرد.

 

 ها شنهادیپی و ریگ جهینت
ی برای مل دیتول یو رونق بخش یتحقق اقتصاد مقاومتبر اساس پرسش اصلی تحقیق در راستای 

اشاره کرد:  توان یمکاهش مخاطرات قاچاق کاال و ارز به راهبردهای تقویتی فرهنگ دینی زیر 
مواد  نیتأم -0مرتفع کردن مشکالت؛  -1افزایش کیفیت مواد اولیه؛  -2بهبود نقدینگی؛  -0

کردن شبکه  تر کوچک-1ی دولتی جهت حمل و نگهداری مواد اولیه؛ ها ارانهگرفتن ی-5اولیه؛ 
بهبود  -8محصول نهایی؛  شده تمامپایین آوردن قیمت -7توزیع محصوالت تا حد امکان؛ 

 -1رعایت استانداردها در سطح محصوالت مبتنی بر استاندارد جهانی؛ -1کیفیت محصوالت؛ 
رشد در -00 ؛محصوالتافزایش ارزش افزوده  -01 ی؛نوآورافزایش فعالیت واحدها در زمینۀ 

 سهمکاهش -02ی؛ مرز برونبومی جهت کاهش وابستگی به دانش  روز بهتولید دانش فنی 
 یها اسیبا مق دیتول یها اسیتناسب مقبهبود -01 ؛دیخط تول یواردات زاتیتجه یگذار هیسرما
 یسهم از بازار جهانافزایش  -05 ی؛گذار هدف و هدف یبازارهابهتر شناخت  -00 ی؛جهان

 کردنروز  به -07 ؛استفاده از پسماندها و زائداتاستفاده از رویکردهای  -01 ؛محصوالت
ی نیروی انسانی با کنترل تورم ور بهرهافزایش -08 ؛در واحدها تیریو مد دیتول یندهاایفر
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و  قیتحق یواحدها ۀتوسع -21 ؛کشور یاقتصاد یها یاستگذاریثبات در س -01 ؛آنهادستمزد 
 دیدر تول یور منظور بهره به یاقتصاد تیتوجه به حداقل ظرف -20؛ توسعه
به علوم  اتکا -0از: اند عبارتتوان ارائه داد،  یی که در راستای پژوهش حاضر میها شنهادیپ

برقراری عدالت اجتماعی و مقابله با رانت، قاچاق و -2 ؛ایدنو استفاده از علوم روز  انیبن دانش
 -0های کشور در کنار دولت و حاکمیت؛  ی همۀ بخشنیآفر نقش -1 ؛اقتصادباندبازی در عرصه 

های داخلی در چارچوب قوانین و برونگرایی  تمام بخش ینیآفر نقشی لزوم عندن، یبو زا درون
های  استفاده از توانمندی داخلی در اجرای طرح -5 ی؛الملل مانند رفع مشکالت ارتباطی بین

 -7های اقتصادی و ایجاد ابزارهای تأمین مالی؛  تأمین مالی برای بنگاه -1 ی؛اقتصادبزرگ 
تقویت فرهنگ  -8های جامعه؛  و ناپسند شدن مصرف کاالی خارجی در بین همۀ الیه مذموم

 ژهیو بهمصرف کاالهای تولید داخل در دوران کودکی و نوجوانی توسط همه ارکان جامعه 
 -01 ؛داخلی نهضتی عمومی در خرید و حمایت از کاالهای تولید انداز راه-1آموزش و پرورش؛ 

ارزان و آسان شدن بستر  -00 ؛خصوصکشورهای جهان در این استفاده از تجربۀ دیگر 

 -01شرافت و کرامت دادن به تولید و کارگر ایرانی؛  -02ی مردمی در جامعه؛ گذار هیسرما
، یمال نیرفع مشکالت تأم -00جلوگیری از سیل واردات اقالم مشابه ساخت داخل به کشور؛ 

در سطح  یخارج یبرندها غیتبل توقف -05 ی؛اجتماع نیو تأم مهیبر ارزش افزوده، ب اتیمال
 ی.ها و معابر شهر رسانه

 

  تشکرتقدیر و 
از  که شده  هیته رازیو واحد ش قاتیواحد علوم و تحق یدانشگاه آزاد اسالم تیمقاله با حما نیا

 .شود یآنها تشکر م
 

 منابع

 تعدیل راهبرد» (.0115) صغری پور، رمضان و محمد؛ ثانی، اسکندری عیسی؛ ،زاده میابراه[ 0]
 ،00 شمارۀ، توسعه و ایجغراف ،«تهران شهر: موردی مطالعۀ مقاومتی، اقتصاد با رویکرد فقر
 .0-20 ص

 و یراهبرد یها استیس، «یاقتصاد مقاومت یها برآورد شاخص(. »0111آقارضی، محمد )[ 2]
 .5، شمارۀ 0، دوره کالن

 یاقتصاد مقاومت(. »0111و بختیاری، علیرضا ) صادق؛ نیازمندی، محمدمهدی؛ آقازاده، سید[ 1]
 ی.در توسعه اقتصاد مقاومت دیجد یاندازها کنفرانس چشم نیاول، «اسالم نید دگاهیاز د

 ،«شناسی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در سطح عرضه آسیب(. »0110پورعیسی، حمید ) [ 0]
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 ایران. حقوق یالملل کنگره بین نینخست

 یمل شیهما نیاول ،«یمل دیتول تیبا محور یاقتصاد مقاومت»(. 0117) رضایعل ،یزیتم[ 5]
 ی.اقتصاد مقاومت کردیو اقتصاد با رو تیریمد

با  یفرهنگ و اقتصاد مقاومت نیارتباط ب(. »0110اهلل؛ و محبی، لیال ) حلیمی، حبیب[ 1]
 ی.تیو علوم ترب یاقتصاد، حسابدار ت،یریمد یالملل کنفرانس بین نیاول، «ینید کردیرو

 بر دیبا تأک رانیدر ا یتحقق اقتصاد مقاومت( »0110خانی، عباس؛ و معیاری، فاطمه ) [ حمزه7]
و توسعه  تیریمد ،یپژوه ندهیآ یالملل نیکنفرانس ب نیدوم، «یداخل یگذار هیجذب سرما

 ی.اقتصاد

کنفرانس ، «یاقتصاد ۀدر توسع ینینقش فرهنگ د(. »0110زارعی، محمدمهدی )[ 8]
 ی.اقتصاد ۀفرهنگ و توسع ت،یریمد یالملل بین

عدم تحقق  قاچاق در ای ینیرزمینقش اقتصاد ز یبررس(. »0118شفق حیدری، مجتبی )[ 1]
از  تیحما کردیبا رو ینیتوسعه و کارآفر تیریمد اقتصاد، یمل شیهما، «یاقتصاد مقاومت

 ی.رانیا یکاال

از قاچاق کاال در  یوضع یریشگیپ(. »0115آتشگاه، حامد )پور، مهدی؛ و صفایی  صبوری[ 01]
، شمارۀ 81سال  ،یدادگستر یحقوق ۀمجل، «0112و ارز مصوب  کاال قانون مبارزه با قاچاق

11. 

 نیچهارم، «یمل دیاز تول تیمبارزه با قاچاق کاال و حما(. »0117طالعی اردکانی، سمانه )[ 00]
 ی.و توسعه اقتصاد ینیکارآفر ت،یریمد یالملل کنفرانس بین

 و اسراف بارانیز آثار» .(0111محمدرضا ) ان،ینظر ؛ وفاطمه ورزاده،صمن ی؛مهد ،یکاظم[ 02]
 ی.معبر اقتصاد مقاومت انیبن دانش اقتصاد یمل شیهما، «و عوامل گسترش آنها یزدگمصرف

: یستون فقرات اقتصاد مقاومت ی،مل دیتول(. »0117ی، طاهره )ا کاوه؛ و اهلل فضلی، ا کاوه[ 01]
 .شرفتیپ شگامانیپ یمل ۀکنگر نیدوازدهم، «ها و راهکارها چالش

 یاقتصاد مقاومت یراهبردها و راهکارها(. »0110محمدنژاد، امین؛ و عسگری، فاطمه )[ 00]
، واحد پروفسور یدانشگاه آزاد اسالم، انیبن دانش یاقتصاد مقاومت یمل شیهما، «انیبن دانش
 .تفرش یحساب

جهت تحقق  یدر سبک زندگ رییضرورت تغ»(. 0118زهرا ) ،یقاسم ؛ ودیحم ان،یمحمود[ 05]
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 و یاسیس یها پژوهش ،«یدر جامعه اسالم یجهاد تیریمد یساز ادهیو پ یاقتصاد مقاومت
 .01، شمارۀ 01 ۀدور ،یالملل نیب

شناسی  آسیب(. »0111ملکی، محمدحسن؛ احمدی، محمدعلی؛ و فتحی، محمدرضا )[ 01]

 .5، شمارۀ 0های راهبردی و کالن، دورۀ  ، فصلنامۀ سیاست«یاقتصاد مقاومت یها برنامه

و  اتیبر آ هیبا تک یسازی اقتصاد مقاومت فرهنگ(. »0117موسوی افضل، سیدمحمد )[ 07]
 نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قرآنی تهران. ، پایان«اتیروا

 نیدر تمدن نو ینقش اقتصاد مقاومت»(. 0111) یدست، علتر ؛ ونیدحسیپور، س یموس[ 08]
 ی.قرآن یها پژوهش یمل شیهما نیسوم ،«(یمقام معظم رهبر دگاهیبر د هی)با تک یاسالم

ها از  چالش یبررس(. »0110نادری، سهم الدین؛ نژادخیز، فرشاد؛ و نادری، فخرالدین )[ 01]
 ت،یریمد یالملل کنفرانس بین نیدوم، «یمل دیدر رونق تول یو تکنولوژ یتیرینظر مد

 ی.و توسعه اقتصاد ینیکارآفر

 ،«مصرف تیریو راهبرد مناسب مد یمقاومت اقتصاد»(. 0115) هیمهد ،یبافق ناصر[ 21]

 ی.اقتصاد و علوم انسان ت،یریدر مد نینو یها پژوهش یالملل نیب کنفرانس

 یها در آموزه یمصرف و تحقق اقتصاد مقاومت یاصالح الگو(. »0117نظری، معصومه )[ 20]
 ۀ دکتری دانشگاه پردیس نسبیه تهران، علوم قرآن و حدیث.نام انیپا، «یقرآن

از  یبر تداوم اقتصاد مقاومت دیبا تأک دیرونق تول(. »0118نوری، علی؛ و رهنما، علی )[ 22]
 .18، شمارۀ 01، دورۀ گلستان یانتظام دانش، «(ی)مد ظله العال یمقام معظم رهبر دگاهید

، «در قاچاق کاال و ارز یوضع یریشگیپ(. »0111، یاور؛ و جاهد، محمدعلی )خواه وطن[ 21]
 . حقوق شهروند کردیبا رو رانیحقوق ا یالملل بین ۀکنگر نینخست

قانون  کردیاز قاچاق کاال و ارز با رو یاجتماع یریشگیپ(. »0111وند، محمد ) یوسف[ 20]
 ی.اسیو علوم س اتیحقوق، اله یکنفرانس مل نیدوم، «مبارزه با قاچاق کاال و ارز
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