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Abstract 

Today, smuggling of goods and currency is one of the main 

problems in the country, which has created a great obstacle to the 

prosperity of national production. In the present study, the strategies 

of religious culture affecting the prosperity of national production 

and the prevention of smuggling of goods and currency have been 

discussed. The purpose of this study is to present the strategies of 

religious culture for the realization of a resistance economy and the 

prosperity of national production to prevent the smuggling of goods 

and currency. The type of research method is applied in terms of 



purpose and descriptive survey in terms of data collection method. 

The statistical population, in the qualitative and quantitative stage, 

the experts of the organizations involved in the issue of smuggling 

of goods and currency and the experts of the companies involved 

in the discussion of export and import of goods have been selected. 

The sampling method is simple in the qualitative stage and in the 

quantitative stage at random. Data collection tools were a researcher-

made questionnaire based on strengths, weaknesses, opportunities 

and threats. Data were analyzed based on SWOT method. Finally, it 

was concluded that in order to boost national production and achieve 

a resilient economy to prevent the smuggling of goods and currency, 

a series of defensive, competitive, aggressive and strengthening 

strategies of religious culture have been proposed.
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چکیده

برای  بزرگی  مانع  که  بوده  اساسی درکشور  از مشکالت  یکی  ارز  و  کاال  قاچاق  امروزه 

رونق تولیدات ملی ایجاد نموده است. در پژوهش حاضر به راهبردهای فرهنگ دینی مؤثر بر 

رونق  بخشی تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کاال و ارز پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، 

ارائه  ی راهبردهای فرهنگ دینی، برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای 

پیشگیری از قاچاق کاال و ارز می  باشد. نوع روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ 

روش، گردآوری اطالعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه  ی آماری، در مرحله  ی کیفی و 

کمی، خبرگان سازمان هایی که درگیر مسئله  ی قاچاق کاال و  ارز و خبرگان شرکت  هایی که در 

بحث صادرات و واردات کاال نقش دارند، انتخاب شده  اند. روش نمونه گیری در مرحله  ی کیفی 



و در مرحله  ی کّمی بصورت تصادفی ساده می باشد. ابزار گردآوری اطالعات نیز پرسشنامه  ی 

محقق ساخته مبتنی بر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها بوده  اند. داده  ها بر اساس 

روش  SWOT تحلیل شده  اند و در نهایت، این نتیجه حاصل شد که در راستای رونق  بخشی 

تولید ملی و تحقق اقتصاد مقاومتی برای پیشگیری از قاچاق کاال و ارز یک سری راهبردهای 

تدافعی، رقابتی، تهاجمی و تقویتی فرهنگ دینی ارائه شده است.
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مقدمه و بیان مسئله 
قاچاق کاال، معلول عوامل مختلفی بوده که مبارزه با آن، نیازمند عزم ملی و توجه دقیق به 

شاخص  های علمی است. تجارب قبلی نشان داده که در مبارزه با قاچاق کاال، برخورد قضائی 

چندان مثمرثمر نبوده و توجه به راهکارهای فرهنگی، پیش  گیرانه و ایجاد شغل نقش مؤثرتری 

در کاهش قاچاق خواهد داشت. بدیهی است که تدوین قوانین، حمایت از تجارت، تولید داخلی 

و توجه به ارزش  های انسانی و اخالقی موجب تأمین امنیت عمومی به ویژه در مناطق مرزی 

خواهد گردید)پورعیسی،حمید،1394(.

اقتصاد مقاومتی ادبیاتی است که در مقابله با تحریم های بین  المللی مطرح شده  و هم 

اکنون اقتصاد ایران باید بر مبنا و اصول درستی گام نهد تا از این رهگذر بتواند بر تحریم های 

بین  المللی فائق آمده و تهدید تحریم را به فرصت تبدیل کند. آن اصول و مبناهایی که اقتصاد 

ایران باید داشته باشد،  ادبیاتی را به نام اقتصاد مقاومتی ایجاد کرده است )بچاری و همکاران، 

1398(. ساز وکارهای کشور، بایستی چنان طراحی شوند که به لحاظ پدافندی و در صورت 

تحریم، فشار و تهاجم آسیب کمتری به کشور وارد شود و در عین حال، کشور بتواند به لحاظ 

آفندی، منافع نظام سلطه در سطح بین  الملل را با چالش مواجه نماید )حبیبی،رحمان، 1398(.

اهمیت موضوع زمانی بیش تر روشن می شود که راه برون رفت از این عرصه را تنها می توان 

نگاه به ظرفیت درون، بها دادن به رونق کار، اشتغال و تولید داخلی دانست. بدون تردید رونق 
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تولید ملی، افزایش اشتغال را در تمامی بخش ها به دنبال خواهد داشت و افزایش اشتغال هم 

قطعاً موجب به حداقل رسیدن دیگر مشکالت کشور خواهد شد. در نتیجه  ی رونق تولید ملی، 

هم رشد اقتصادی کشور و هم ایجاد زمینه  ی  اشتغال را در پی خواهد داشت، بنابراین وقتی 

که تولید ملی در کشور فعال شود، چرخه ی اقتصاد کشور هم فعال شده و کاالی بیش تری 

مبادله و مصرف می شود که نتیجه ی آن بهبود معیشت عمومی خواهد بود. برای همین منظور 

می  توان کلید اصلی حل مشکالت کشور را برداشتن موانع تولید ملی، تحریک تولید و رونق 

بخشیدن به آن دانست) روموس و هینز، 2019(. امروزه قاچاق کاال و ارز آسیب های بسیاری 

بر اقتصاد کشور وارد نموده است؛ مسائلی از قبیل کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و 

آثار ناشی از آن، کاهش سرمایه  گذاری های مولد، کاهش درآمدهای عمومی دولت، گسترش 

بحران ها ی اجتماعی و در نهایت به خطر افتادن امنیت ملی کشور که آن را به موضوعی مهم 

تبدیل کرده و دغدغه  ی بسیاری از مدیران دستگاه ها  و سازمان  های دولتی را شکل داده است 

)وطن خواه و جاهد،1396(.  مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی جهت مقابله با 

این توطئه، گفتمان »اقتصاد مقاومتی« را مطرح نموده  اند که تحقق آن، مستلزم برنامه  ریزی در 

رفع نقیصه  های موجود در اقتصاد، اصالح و بهبود آن ها می  باشد. قاچاق کاال در بسیاری موارد، 

با ایجاد و تشدید رویه  های اقتصادِی مغایر با اقتصاد مقاومتی ارتباط دارد و از این رو، مبارزه با 

قاچاق یکی از شیوه  ها و ابزارهای اصالح نقاط ضعف اقتصاد در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 

دنبال  به  و  بوده  نظری  و  بنیادی  نوع  از  تحقیق،  این  و همکاران،1398(.  است)نوری،علی 

شناخت مفهوم قاچاق و عوامل مؤثر بر آن و شناخت دقیق  تر اقتصاد مقاومتی و در نهایت، بیان 

خصیصه  ها و مؤلفه  های آن است. باید توجه داشت که اگر به مفهوم قاچاق و لزوم مبارزه با آن 

توجهی صورت نگیرد، روند تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور مختل خواهد شد. فلذا در پژوهش 

حاضر قرار است نقاط قوت، ضعف، فرصت ها  و تهدیدها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و 

رونق بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کاال و ارز شناسایی و یک سری راهبردهای 

تدافعی، رقابتی، تهاجمی و محافظه  کارانه در این راستا ارائه  گردد.
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1- اهداف و سؤاالت پژوهش 
1-1-  اهداف تحقیق

و  	 مقاومتی  اقتصاد  تحقق  راستای  در  دینی  فرهنگ  تدافعی  راهبردهای  بررسی 

رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کاال و ارز، 

و  	 مقاومتی  اقتصاد  تحقق  درراستای  دینی  فرهنگ  تهاجمی  راهبردهای  بررسی 

رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کاال و ارز،

و  	 مقاومتی  اقتصاد  تحقق  درراستای  دینی  فرهنگ  رقابتی  راهبردهای  بررسی 

رونق  بخشی تولید ملی برای   پیشگیری از قاچاق کاال و ارز و

بررسی راهبردهای   محافظه  کارانه فرهنگ دینی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و  	

رونق  بخشی تولید ملی برای   پیشگیری از قاچاق کاال و ارز.

2-1. سؤاالت پژوهش

آیا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از  	

قاچاق کاال و ارز یک سری راهبردهای تدافعی فرهنگ دینی وجود دارد؟

آیا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از  	

قاچاق کاال و ارز یک سری راهبردهای تهاجمی فرهنگ دینی وجود دارد؟

آیا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از  	

قاچاق کاال و ارز یک سری راهبردهای رقابتی فرهنگ دینی وجود دارد؟

آیا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی تولید ملی برای پیشگیری از  	

قاچاق کاال و ارز یک سری راهبردهای محافظه  کارانه  ی فرهنگ دینی وجود دارد؟

2- پیشینه پژوهش

خادمی و عبداللهیان )1398(در پژوهشی به اهمیت اقتصاد مقاومتی و تولید ملی، وظیفه 

مردم و مسئوالن پرداخته است که به مهم ترین راهکار پیشرفت و رفاه اقتصادی یعنی اقتصاد 
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مقاومتی تولید ملی و حمایت از سرمایه داخلی حول محور کشورمان ایران و جامعه اسالمی 

پرداخته است. طبیعتاً دیگر کشورهای دنیا نیز با اهمیت به تولید و سرمایه ملی، می توانند 

اقتصاد خویش را شکوفا سازند. همچنین بدیهی است که مبادالت و تعامل گسترده کشورهای 

مختلف دنیا در زمینه اقتصادی و تجاری به حد ضرورت، به رشد و توسعه اقتصادی کشورها 

کمک خواهد کرد.

بچاری و همکاران )1398( در پژوهشی تحت عنوان نقش مبانی تربیت دینی بر اقتصاد 

مقاومتی با تکیه بر آیات قرآن کریم و رهنمون ها ی مقام معظم رهبری )مدضله العالی(. به این 

نتیجه دست یافته است که در فرهنگ اقتصادی دین اسالم، اهتمام به علم و دانش، پایبندی به 

وجدان کاری، اتقان و انضباط در کار و عمل، ترغیب به کار، جلوگیری از اسراف و تبذیر، رعایت 

زهد و قناعت در مصرف، تشویق برای استفاده ی بهتر از نعمت ها ی الهی و تالش مستمر در امر 

تولید، خودکفایی و عدم وابستگی به بیگانگان در کاالهای استراتژیک، زمینه را جهت رسیدن 

به الگوی مصرف متناسب با آرمان ها ی اقتصادی اسالم فراهم می آورد. در این پژوهش بر آن 

شدیم با تکیه بر آیات کریمه و همچنین سخمان رهبر معظم انقالب اسالمی نقش مبانی تربیت 

دینی در بعد اقتصادی مقاومتی که در حقیقت همان کسب مهارت و به کارگیری آن در بهره 

وری بهینه از منابع ملی و رشد سطح بهره وری است را بازشناسی نمودیم.  

عبداللهی )1398( در پژوهشی تحت عنوان ضرورت و نقش اقتصاد مقاومتی در آموزه ها ی 

دینی، مکتب اسالم به این نتیجه دست یافته است که بین اقتصاد مقاومتی و آموزه ها ی دینی، 

مکتب اسالم، یک رابطه مسقیمی وجود دارد. زیرا آموزه ها ی دینی در بعد اقتصاد مقاومتی در 

فرهنگ اقتصادی اسالم باعث اهمیت دادن به مسائلی همانند کار و عمل، حمایت از مصرف 

کننده و تولید کننده، پرهیز از اسراف و تبذیر، مدیریت درست منابع ارزی، تشویق افراد جامعه 

به تولید، تشویق به استفاده بهینه از نعمت ها ی الهی، عدم وابستگی به کشورهای خارجی در 

کاالهای مهم و استراتژیک، اهتمام به علم و دانش، استفاده از همه ظرفیت ها ی موجود در 

کشور و... که نتیجه این عوامل منجر به پیشرفت اقتصادی کشور می شود.
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شفق حیدری )1398(در پژوهشی تحت عنوان بررسی نقش اقتصادزیرزمینی یا قاچاق 

درعدم تحقق اقتصاد مقاومتی به این نتیجه دست یافته است که اجرای دقیق سیاست ها و رویه 

اقتصاد مقاومتی توام با مبارزه جدی با قاچاق کاال و ارز می تواند باعث بهبود فضای کسب و 

کار، افزایش درآمد ملی، کاهش حجم قاچاق، رونق تولید ملی، شفافتر شدن تجارت و اقتصاد 

و ایجاد امنیت اقتصادی گردد و با توجه وضعیت کنونی جامعه و کشور، ارتقا سطح کیفیت 

تولیدات داخلی، توان رقابت پذیری با کاال ها ی خارجی به همراه قیمت متناسب و منطقی، 

عدم واردات کاالهایی که مشابه داخلی دارند و همچنین رفع موانع گمرکی صادرات و واردات 

و مبارزه جدی با قاچاق کاال و ارز در شرایط اقتصاد مقاومتی نه تنها الزم است بلکه بسیار 

ضروری تر از هر زمان دیگری است.

رستمی و مومنی )1398( در پژوهشی تحت عنوان علل و آثار قاچاق کاال و راهکارهای 

مبارزه با آن در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی به این نتیجه دست یافته است که افق ده ساله 

ستاد مبارزه با قاچاق کاال و برنامه راهبردی آن در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت می کند 

اما ستاد باید رویکرد خود را اصالح نموده و به سمت مدیریت دانش و تکنولوژی گام بردارد؛ 

بنابراین، باید به مطالعات کیفی به ویژه در زمینه پیامدهای اجتماعی و فرهنگی این پدیده 

توجه بیشتری نماید.

طالعی اردکانی )1397( در پژوهشی تحت عنوان مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولید 

ملی به این نتیجه دست یافته است که پدیده قاچاق کاال و ارز می تواند کارکرد سیاست ها ی 

تولیدی و توزیعی دولت را در عمل با مشکالت جدی مواجه سازد در حالی که با اطالع از 

روند یا حجم قاچاق می توان در سایه اتخاذ راهکارهای مناسب، فعالیت ها ی اقتصادی غیر 

رسمی را به سمت فعالیت ها ی اقتصادی رسمی ثبت شده در حساب ها ی ملی هدایت کرد، 

این مهم اطالع از اندازه قاچاق کاال در ایران و شناسایی چیستی و چرایی این پدیده را اجتناب 

ناپذیر می سازد، بنابراین بایستی تاثیر حمایت از تولید ملی در کاهش قاچاق را بررسی کنیم 

و چگونگی حمایت از تولیدات ملی را مدنظر قرار دهیم تا از این طریق کاهش این پدیده شوم 
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موثر واقع شود. در این مقاله تالش شده تا روش ها یی جهت کاهش قاچاق کاال و ارز و حمایت 

از تولید داخلی مورد بررسی قرار داده شود.

ده یادگاری و حسن زاده )1397(.در پژوهشی تحت عنوان بررسی و تحلیل عوامل موثر بر 

مصرف محصوالت تولید ملی به عنوان یکی از ابعاد تحقق اقتصاد مقاومتی به این نتیجه دست 

یافته است که اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی علیه یک کشور تحریم 

شده، با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی است. که 

نیازمند تشخیص حوزه ها ی فشار و متعاقبا تالش برای کنترل و بیاثر کردن آن تاثیرها است. 

برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی ها ی خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور 

و تالش برای خوداتکایی تاکید گردد.اقتصاد مقاومتی ارکانی و الزاماتی دارد. یکی از این ارکان 

حمایت و تقویت تولید ملی و یکی دیگر از ارکان آن مدیریت مصرف است یکی از ابعاد مدیریت 

مصرف، مصرف کاالهای داخلی می باشد.

مقاومتی:  اقتصاد  فقرات  ستون  ملی  تولید  عنوان  تحت  پژوهشی  )1397(در  کاوه ای 

چالش ها  و راهکارها به این نتیجه دست یافته است که اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که 

به توان و نهاده ها ی تولید داخلی با افق رفع احتیاجات داخلی کشور و یپشرفت صادرات و 

رابطه حکیمانه با دنیای خارج متکی است از ارکان مهم اقتصادی مقاومتی حمایت از تولید 

داخلی است مقام معظم رهبری نیز همواره بر تولید داخلی تاکید می کنند. در بیانات خود از 

آن به عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی یاد می کنند. پژوهش حاضر با روش کتابخانه ای 

به بررسی تولید داخلی، چالش ها  و راهکارها پرداخته است در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی 

باید موانع رونق تولید داخلی و راهکارهای کارآمدی در حمایت از تولید داخلی را شناسایی و 

اتخاذ نمود.

حلیمی و محبی )1394( در پژوهشی تحت عنوان ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد مقاومتی 

با رویکرد دینی به این نتیجه دست یافته است که فرهنگ از آنجا که در اندیشه و رفتار انسان 

وجود دارد در تبیین سیاست ها وبارورسازی اقتصاد مقاومتی تأثیر مستقیم دارد. و برای ارایه 
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مصداق نمونه هایی چون فرهنگ کار، فرهنگ تولید و فرهنگ صرفه جویی از اموری است که 

در مقاوم سازی اقتصاد کارایی باالیی دارند. به عنوان مثال با توجه به آموزه ها ی دینی، کار 

بهترین عبادت محسوب می شود، عبادتی که باعث عزت و سربلندی افراد در بین خانواده و 

جامعه می گردد و چرخه ی اقتصادی را به حرکت در می آورد.

راموس و هینز )2019(در پژوهشی تحت عنوان در راستای رشد: به سوی رویکرد جدید 

اقتصادی به این نتیجه دست یافته است که عدم برنامه های سالم مدیریتی مانع رشد تولید 

و اقتصاد جامعه خواهد شد هر اندازه که فعالیتهای اقتصادی بر اساس ماهیت و ساختاری 

کارشناسی شده صورت گیرد نتایج بهتری کسب خواهد شد خصوصا که در دنیای پیشرفته 

امروزی با شکل گیری مدل های اقتصادی یا شیوه های تولید و تجارت بر پایه فناوری های 

مدرن نیاز به برنامه های مدیریتی امری ضروری محسوب می شود تا بتوان همسو با جوامع 

موفق و در سطحی استاندارد فعالیت های اقتصادی داشت. 

بیرز )2017(در پژوهشی تحت عنوان دین و فرهنگ تولید ملی به این نتیجه دست 

یافته است که  دین همراه با زیبایی شناسی و اخالق، فرهنگ را تشکیل می دهد و فرهنگ 

می تواند زمینه ای برای متکی شدن به خود و تولید در سطح ملی و عدم وابستگی به اقتصاد 

دنیا است.

کاسا )2016(در پژوهشی تحت عنوان فرهنگ دینی و تولید به این نتیجه دست یافته است 

که بهره وری نیروی کار می تواند تحت تأثیر ابعاد فرهنگی و مذهبی قرار گیرد.به این صورت 

که فرهنگ دینی می تواند منجر به کارآفرینی و تولید در سطح ملی گردد.

پژوهش های بسیاری پیرامون اقتصاد مقاومتی، تولید ملی و پیشگیری از قاچاق کاال و 

ارز صورت گرفته است اما امتیاز پژوهش حاضر در مقایسه با کلیه پژوهش های صورت گرفته 

از این قرار است که در هیچ یک از پژوهش های صورت گرفته ، در راستای تحقق اقتصاد 

مقاومتی و رونق بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کاال و ارز، راهبردهای تدافعی، 

رقابتی، تهاجمی و محافظه کارانه فرهنگ دینی ارائه نشده است که این پژوهش از این حیث 
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دارای نوآوری می باشد.

3-مالحظات مفهومی و نظری
3-1. تعریف مفاهیم

اقتصاد مقاومتی: اقتصادی است که به توان و نهاده ها ی تولید داخلی با افق رفع  	

احتیاجات داخلی کشور و یپشرفت صادرات و رابطه  ی حکیمانه با دنیای خارج متکی است 

)کاوه ای، 1397: 47(. همچنین، روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی علیه یک کشور 

تحریم شده، با کمترین وابستگی به خارج در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی بوده که 

نیازمند تشخیص حوزه ها ی فشار و متعاقباً تالش برای کنترل و بی  اثر کردن آن تأثیرها است 

)ده یادگاری و حسن زاده،1397 : 35(.

تولید ملی: تولید ملی، ارزش پولی همه کاالها و خدماتی که در دوره  ی معینی،  	

معموالً یک سال در کشوری تولید شده، گفته می شود)نظری،معصومه،1397(.

قاچاق کاال و ارز: عبارت از هر فعل یا ترك فعلي است که موجب نقض تشریفات  	

قانوني مربوط به ورود و خروج کاال و ارز گردد و بر اساس این قانون یا سایر قوانین، قاچاق 

محسوب و براي آن مجازات تعیین شده باشد و در مبادي ورودي یا هر نقطه از کشور حتي 

محل عرضه  ی آن در بازار داخلي کشف شود )یوسف وند،محمد،1396(.

فرهنگ دینی: وضع و روح حاکم بر مجموعه نگرش  ها و تعامالت اجتماعي و محیطي  	

جامعه است که از منابع و مباني دیني برمي خیزد.

راهبردهای تدافعی: راهبردهایی است که جهت دفاع از آرمان های اقتصاد مقاومتی  	

به کار گرفته می شود.

راهبردهای رقابتی: راهبردهایی هستند که برای رقابت با اقتصادهای دنیا در راستای  	

تحقق اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته می شود. 

راهبردهای تهاجمی: راهبردهایی هستند که در جهت مقابله با اقتصادهای دنیا در  	
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راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته می شود. 

راهبردهای محافظه  کارانه: راهبردهایی هستند که در قالب یک سری رویکردهای  	

محافظه  کارانه در قبال اقتصادهای دنیا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی در پیش گرفته 

می شود.

 

 راهبردهای تدافعی

 راهبردهای رقابتی

 راهبردهای تهاجمی

 کارانه راهبردهای محافظه

 یو رونق بخش یتحقق اقتصاد مقاومت
 یمل دیتول

 قاچاق کاال و ارزپیشگیری از 

شکل 1: مدل مفهومی پژوهش

4-روش تحقیق

نوع روش تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطالعات 

توصیفی پیمایشی می باشد. روش کار به این صورت می باشد که مبتنی بر مبانی نظری مقاالت 

مختلف، پرسشنامه ای طراحی گردیده که روایی و پایایی آن محاسبه شده و پس از تأیید، 

مبتنی بر کلیه فرصت ها ، تهدیدها، نقاط قوت و ضعف در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و 

رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کاال و ارز صورت می گیرد، )مدل SWOT یا 

چهار نقاط کلیدی؛ یعنی عوامل درون و بیرون سازمان و تحلیل داده  ها(. سپس بر مبنای آن ها 

می توان راهبردهای تدافعی و تهاجمی را بر مبنای فرهنگ دینی استخراج نمود. نتایج روایی 

پرسشنامه مبتنی بر شاخص های CVR و CVI از قرار ذیل می باشد؛ از آنجایی که تعداد 10 

خبره، پرسشنامه  ی تهیه شده برای پژوهش حاضر را مورد ارزیابی قرار داده  اند، حداقل مقدار 
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CVR قابل قبول، 0/62 می باشد که کلیه CVR ها در جدول 1 باالتر از این مقدار می باشند. 

همچنین مقادیر CVI نیز باید حداقل، 0/65 باشد و کلیه CVI ها در جدول 1 باالتر از این 

مقدار می باشند.

جدول 1. یافته های مربوط به پایایی کلی پرسشنامه

ضریب آلفای کرونباختعداد سواالتپرسشنامه
180/689نقاط قوت

280/715نقاط ضعف

180/723فرصت ها

200/693تهدیدها

به دلیل باالتر بودن ضریب آلفای کرونباخ از 0/6 و حضور در محدوده  ی 0/6 تا 0/8، پایایی 

پرسشنامه بر روی نمونه های آزمایشی در حد مطلوب بوده است.

جامعه  ی آماری در پژوهش حاضر در مرحله  ی کیفی، خبرگان سازمان ها و نهادهایی که 

درگیر مسئله  ی قاچاق کاال و ارز هستند )سابقه  ی کاری حداقل 10سال(، خبرگان شرکت هایی 

که در بحث صادرات و واردات کاال نقش دارند )سابقه کاری حداقل 10سال( که در حد اشباع 

نظری انتخاب می شوند و در مرحله  ی کمی نیز، کارکنان سازمان ها و نهادهایی که درگیر 

مسئله  ی قاچاق کاال و  ارز بوده و همچنین کارکنان شرکت هایی که در بحث صادرات و 

واردات کاال نقش دارند، می باشند. روش نمونه گیری در مرحله  ی کیفی بصورت در دسترس و 

در مرحله  ی کّمی بصورت تصادفی ساده می باشد.

یافته  های پژوهش 	

60 نفر از پاسخ دهندگان )75 درصد( مرد و 20 نفر از آن ها )25 درصد( زن هستند. 11 

نفر از پاسخ  دهندگان )14 درصد( دارای سن 25-20 سال، 32 نفر ) 40 درصد( دارای سن 26 

تا 30 سال، 28 نفر )35 درصد( دارای سن 31 تا 35 سال و 9 نفر )11درصد( دارای سن 35 
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به باال  می باشند. 1 نفر از پاسخ  دهندگان )1 درصد( دارای مدرك تحصیلی دیپلم و پایین  تر، 

19 نفر )24 درصد( دارای مدرك تحصیلی فوق دیپلم،  43 نفر ) 54 درصد( دارای مدرك 

لیسانس و 17 نفر ) 21 درصد( دارای مدرك تحصیلی ارشد و باالتر می  باشند و در آخر، 2 

نفر از پاسخ  دهندگان )2 درصد( دارای سابقه  ی خدمتی 5 سال به پایین، 22 نفر )27 درصد( 

دارای سابقه  ی خدمتی  6 تا 10سال، 30 نفر )38 درصد( دارای سابقه خدمتی 11 تا 15 

سال و 26 نفر )33 درصد( دارای سابقه  ی خدمتی بیش از 15 سال می باشند. بر اساس نظرات 

خبرگان و کارکنان فهرست های زیر استخراج گردید:
فهرست عوامل داخلی شامل نقاط قوت و نقاط ضعف در جدول شماره 2 آمده است. 
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امتیازرتبهوزنفهرست عوامل داخلیردیف

1

وت
ط ق

نقا

سابقه  ی صادراتی بسیاری از کاالهای ایرانی به 
کشورهای حاشیه 

0/033/360/10

2
باال بودن مزیت نسبی آشکار شده برای مبارزه با 

قاچاق برخی کاالها 
0/033/160/09

0/023/210/06قیمت پایین تر کاالی ملی3
0/023/080/06دستیابی به نیروی متخصص نسبتاً ارزان4
0/023/360/07ارزش افزوده نسبتاً باالی کاالهای داخلی5

6
دانش و فن  آوری باالی داخلی در عرصه  ی تولید 

هر کاالیی
0/033/150/09

0/023/450/07ایجاد اشتغال باالی مستقیم و غیرمستقیم7
0/022/730/05اجباری بودن اجرای استاندارد عمده  ی محصوالت 8
0/023/50/07سهم پایین انرژی از ستانده 9

10
مزیت و انحصار تولید در برخی از محصوالت اولیه 

و مواد خام 
0/023/570/07

11
وجود منابع معدنی مورد نیاز بسیار در کشور 

برای تولید هرکاال
0/033/950/12

12
امکان ساخت داخلی برخی از خطوط تولید و 

ماشین آالت در کشور 
0/023/650/07

13
 امکان تکمیل ظرفیت های خالی از طریق 

برون  سپاری 
0/023/310/07

14
وجود مواد خام اولیه به  مراتب فراتر از ظرفیت به 

کار رفته در  تولیدات 
0/023/520/07

15
امکان تولید با کیفیت باال و قابلیت رقابت در 

بازارهای جهانی 
0/023/360/07

0/023/070/06سهم باالی اقتصاد غیرنفتی در کشور16
0/023/020/06سرمایه گذاری و حمایت باالی بخش خصوصی17

18
گسترش شرکت های مهندسی و مشاوره با قابلیت 

ایجاد دانش فنی
0/023/10/06

جدول 2. فهرست عوامل داخلی
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امتیازرتبهوزنفهرست عوامل داخلیردیف
19

ف
ضع

ط 
نقا

0/0230/06کمبود نقدینگی 

20
تمرکز نیاز به سرمایه در گردش سنگین در فصل 

کاری
0/023/810/08

0/032/620/08کیفیت مواد اولیه21
0/032/620/08مشکالت تأمین مواد22
0/023/070/06هزینه های باالی حمل و نگهدای مواد اولیه23
0/022/980/06شبکه  ی توزیع محصوالت24
0/022/620/05ظرفیت خالی واحد ها25

26
باال بودن قیمت تمام شده  ی تولیدی محصوالت 

نهایی
0/023/90/08

0/032/620/08پایین بودن کیفیت محصوالت27

28
عدم وجود استانداردهای محصوالت در سطح 

جهانی
0/023/170/06

29
تنوع کم محصوالت )ناکافی بودن فعالیت واحدها 

در زمینه  ی نوآوری(
0/023/630/07

0/023/450/07تولید محصوالت با ارزش افزوده  ی پایین30

31
عدم رشد مورد نیاز درتولید دانش روز و وابستگی 

به کشورهای خارجی
0/022/070/04

32
باال بودن سهم سرمایه گذاری تجهیزات وارداتی 

خط تولید
0/033/520/11

0/023/270/06عدم وجود برندهای معتبر در سطح بین المللی33

34
عدم تناسب مقیاس های تولید با مقیاس های 

جهانی 
0/0230/06

0/0240/08وجود رقبای زیاد در بازار های هدف35

36
عدم شناخت بازار هدف و آشنایی اندك با قواعد 

بازی در تجارت جهانی
0/024/070/08

37
سهم اندك از بازارجهانی محصوالت، علیرغم 

پشتوانه قوی مواد اولیه
0/023/90/08



راهبرد اجتماعی - فرهنگی    سال 10    شماره 41    زمستان 8401400

امتیازرتبهوزنفهرست عوامل داخلیردیف

38

ف
ضع

ط 
نقا

عدم استفاده از پسماندها و زائدات در نتیجه 
گسترش آلودگی

0/024/070/08

39
فرسوده بودن دستگاه های کارخانجات و به روز 

نبودن فرآیندهای تولید و مدیریت در واحدها و 
لزوم بازسازی و نوسازی دربرخی از آن ها

0/023/720/07

0/023/170/06عدم استفاده  ی بهینه از تجهیزات40
0/022/620/05تورم نیروی انسانی 41
0/022/90/06پایین بودن بهره  وری کل عوامل تولید42
0/023/620/07نبود ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی کشور43

44
عدم توسعه  ی واحدهای تحقیق و توسعه و 

بهره برداری نامناسب از آن
0/0230/06

45
عدم توجه به حداقل ظرفیت اقتصادی به منظور 

بهره وری در تولید
0/022/450/05

0/022/650/05عدم استفاده از فناوری های روز در ظرفیت سازی46
13/2

پژوهش حاضر در محیط داخلی خود دارای قوت نسبی است )میانگین باالی 3( فهرستی 

از عوامل خارجی نیز در جدول ذیل آمده است. 
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ضعف هاقوت ها
استراتژی های تقویتی-رفع چالش هااستراتژیس های تهاجمی-توسعه ای

فرصت ها

صادرات کاالهای داخلی
پایین آوردن قیمت کاالی ملی

استفاده از نیروی متخصص و خبره
اشتغال  زایی در سطح باال برای کاالی 

داخلی
انحصار در تولید محصوالت

استفاده  ی بهینه از منابع معدنی
ساخت داخلی برخی خطوط تولید و 

ماشین آالت
تکمیل ظرفیت  های خالی از طریق 

برون  سپاری
تولید با کیفیت باال جهت رقابت در 

بازار جهانی
تکیه  ی زیاد بر اقتصاد غیر نفتی در 

کشور
حمایت باالی بخش خصوصی

مشاوره  های مهندسی جهت تأمین 
دانش فنی

بهبود نقدینگی
باال بردن کیفیت مواد اولیه

مرتفع کردن مشکالت تأمین مواد اولیه
گرفتن یارانه  های دولتی جهت حمل و 

نگهداری مواد اولیه
کوچکتر کردن شبکه  ی توزیع محصوالت تا 

حد امکان
پایین آوردن قیمت تمام  شده  ی محصول نهایی

بهبود کیفیت محصوالت
رعایت استانداردها در سطح محصوالت مبتنی 

بر استاندارد های جهانی
افزایش فعالیت واحدها در زمینه نوآوری

باالبردن ارزش افزوده  ی محصوالت
رشد تولید دانش فنی به روز بومی جهت 

کاهش وابستگی به دانش برون مرزی
پایین آوردن سهم سرمایه  گذاری تجهیزات 

وارداتی خط تولید
بهبود تناسب مقیاس  های تولید با مقیاس  های 

جهانی
شناخت بهتر بازارهای هدف و هدف  گذاری
باال بردن سهم از بازار جهانی محصوالت
استفاده از رویکردهای استفاده از پسماند

به روز کردن فرآیندهای تولید و مدیریت در 
واحدها

باال بردن بهره  وری نیروی انسانی با کنترل 
تورم دستمزد آن ها

ثبات در سیاست گذاری  های اقتصادی کشور
بهبود در توسعه  ی واحدهای تحقیق و توسعه
توجه به حداقل ظرفیت اقتصادی به منظور 

بهره  وری در تولید

 جدول 3. فهرست عوامل خارجی
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استراتژی های رقابتی-رفع چالش های 
بیرونی

استراتژی های تدافعی-بقاء

تهدیدها

برطرف کردن موانع تعرفه  ای برای 
واردات مواد اولیه

پایین آوردن نرخ تورم
رفع تحریم  ها تا حد ممکن

تقویت شبکه  های توزیع حمل و نقل
رفع ناپایداری تولید و کمبود  ها در 

تهیه  ی مواد اولیه
هماهنگی در برنامه  ریزی و نوسانات در 

تولید محصوالت
رفع آلودگی سموم به واسطه  ی تولید 

برخی محصوالت
عدم فروش فله  ای محصوالت داخلی به 

کشورهای خارجی
مرتفع نمودن آمارهای غلط جهت 

ارائه  ی تصویر روشن از وضعیت فعالیت 
واحدهای تولیدی

برخورد با متقلبان تخریب بازار 
محصوالت خاص و مشهور ایرانی
رفع شوك عرضه  ی مواد اولیه در 
شرایط رکود کشور و حوادث غیر 

مترقبه طبیعی به بخش  های تولیدی و 
شمول بیمه  های پوشش دهنده

رفع ناهماهنگی بین دستگاه  های 
متوالی سیاست  گذاری و اجرایی

مرتفع ساختن نظارت  های نامناسب و 
غیر استاندارد
رفع دامپینگ

حفظ نقدینگی در کشور
حفظ کیفیت مواد اولیه

جذب سرمایه گذار خارجی
استفاده از نیروی کار ارزان

باال نگه داشتن تقاضا در بازار جهانی
استفاده از معافیت  های مالیاتی

فرهنگ  سازی تقاضا برای کاالی داخل
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پژوهش حاضر در محیط بیرونی خود نیز دارای قوت نسبی است )میانگین باالی 3(، فلذا 

از آنجایی که قدرت ها و فرصت ها قوی  تر هستند، استراتژی پژوهش حاضر استراتژی تهاجمی 

می باشد.  مبتنی بر ماتریس SWOT بدست آمده در پژوهش حاضر، راهبردهای تدافعی، 

رقابتی، محافظه کارانه و تهاجمی بدست می آیند.
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جدول 4.  ماتریس SWOT مبتنی بر راهبردهای تهاجمی، رقابتی، محافظه کارانه و تدافعی

ضعف هاقوت ها

استراتژیس های تهاجمی-
توسعه ای

استراتژی های تقویتی-رفع چالش ها

فرصت ها

صادرات کاالهای داخلی
پایین آوردن قیمت کاالی 

ملی
استفاده از نیروی متخصص 

و خبره
اشتغال  زایی در سطح باال 

برای کاالی داخلی
انحصار در تولید محصوالت
استفاده  ی بهینه از منابع 

معدنی
ساخت داخلی برخی خطوط 

تولید و ماشین آالت
تکمیل ظرفیت  های خالی از 

طریق برون  سپاری
تولید با کیفیت باال جهت 

رقابت در بازار جهانی
تکیه  ی زیاد بر اقتصاد غیر 

نفتی در کشور
حمایت باالی بخش خصوصی
مشاوره  های مهندسی جهت 

تأمین دانش فنی

بهبود نقدینگی
باال بردن کیفیت مواد اولیه

مرتفع کردن مشکالت تأمین مواد اولیه
گرفتن یارانه  های دولتی جهت حمل و نگهداری مواد 

اولیه
کوچکتر کردن شبکه  ی توزیع محصوالت تا حد امکان

پایین آوردن قیمت تمام  شده  ی محصول نهایی
بهبود کیفیت محصوالت

رعایت استانداردها در سطح محصوالت مبتنی بر 
استاندارد های جهانی

افزایش فعالیت واحدها در زمینه نوآوری
باالبردن ارزش افزوده  ی محصوالت

رشد تولید دانش فنی به روز بومی جهت کاهش 
وابستگی به دانش برون مرزی

پایین آوردن سهم سرمایه  گذاری تجهیزات وارداتی 
خط تولید

بهبود تناسب مقیاس  های تولید با مقیاس  های جهانی
شناخت بهتر بازارهای هدف و هدف  گذاری
باال بردن سهم از بازار جهانی محصوالت
استفاده از رویکردهای استفاده از پسماند

به روز کردن فرآیندهای تولید و مدیریت در واحدها
باال بردن بهره  وری نیروی انسانی با کنترل تورم 

دستمزد آن ها
ثبات در سیاست گذاری  های اقتصادی کشور
بهبود در توسعه  ی واحدهای تحقیق و توسعه

توجه به حداقل ظرفیت اقتصادی به منظور بهره  وری 
در تولید

استراتژی های رقابتی-رفع 
چالش های بیرونی

استراتژی های تدافعی-بقاء
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تهدیدها

برطرف کردن موانع تعرفه  ای 
برای واردات مواد اولیه
پایین آوردن نرخ تورم

رفع تحریم  ها تا حد ممکن
تقویت شبکه  های توزیع حمل 

و نقل
رفع ناپایداری تولید و 

کمبود  ها در تهیه  ی مواد اولیه
هماهنگی در برنامه  ریزی و 
نوسانات در تولید محصوالت

رفع آلودگی سموم به 
واسطه  ی تولید برخی 

محصوالت
عدم فروش فله  ای محصوالت 
داخلی به کشورهای خارجی
مرتفع نمودن آمارهای غلط 
جهت ارائه  ی تصویر روشن 

از وضعیت فعالیت واحدهای 
تولیدی

برخورد با متقلبان تخریب 
بازار محصوالت خاص و 

مشهور ایرانی
رفع شوك عرضه  ی مواد 

اولیه در شرایط رکود کشور و 
حوادث غیر مترقبه طبیعی به 
بخش  های تولیدی و شمول 

بیمه  های پوشش دهنده
رفع ناهماهنگی بین 
دستگاه  های متوالی 

سیاست  گذاری و اجرایی
مرتفع ساختن نظارت  های 
نامناسب و غیر استاندارد

رفع دامپینگ

حفظ نقدینگی در کشور
حفظ کیفیت مواد اولیه

جذب سرمایه گذار خارجی
استفاده از نیروی کار ارزان

باال نگه داشتن تقاضا در بازار جهانی
استفاده از معافیت  های مالیاتی

فرهنگ  سازی تقاضا برای کاالی داخل
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پاسخ به سؤاالت بر اساس یافته  های پژوهش که به ترتیب به آن ها پرداخته می  شود.

سؤال اول، آیا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای 

پیشگیری از قاچاق کاال و ارز یک سری راهبردهای تدافعی فرهنگ دینی وجود 

دارد؟

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کاال 

و ارز، یک سری راهبردهای تدافعی فرهنگ دینی وجود دارد که عبارتند از: حفظ نقدینگی 

در کشور، حفظ کیفیت مواد اولیه، جذب سرمایه  گذار خارجی، استفاده از نیروی کار ارزان، 

باال نگه داشتن تقاضا در بازار جهانی، استفاده از معافیت های مالی و فرهنگ  سازی تقاضا برای 

کاالی داخل. یافته  ی باال با نتایج پژوهش »اصالح الگوی مصرف و تحقق اقتصاد مقاومتی در 

آموزه های قرآنی« همسو می باشد، لذا ضرورت حمایت و توجه بیشتر به تولید ملی برای تدوین 

یک الگوی اقتصادی جامعه در شرایط کنونی اقتصادی ایران که دائماً با تحریم های یک جانبه 

روبروست، امری ضروری است. بهترین ابزار برای این منظور، بکارگیری الگوی اقتصاد مقاومتی 

است که در شرایط اخیر کشور، توسط مقام معظم رهبری مطرح شده ، یکی از ضروریات 

نظام اقتصادی ایران است. اقتصاد مقاومتی، روشی برای مقابله با تحریم های اقتصادی علیه 

یک کشور تحریم شده، با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و 

راهبردی بوده که نیازمند تشخیص حوزه ها ی فشار و متعاقباً، تالش برای کنترل و بی  اثر کردن 

آن تأثیرها است. برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی ها ی خارجی کاهش یابد و بر 

تولید داخلی کشور و تالش برای خوداتکایی تاکید گردد. اقتصاد مقاومتی ارکان و الزاماتی دارد 

که یکی از این ارکان، حمایت، تقویت تولید ملی و دیگری، مدیریت مصرف بوده که از ابعاد آن 

مصرف کاالهای داخلی می باشد. اقتصاد مقاومتی، اقتصادی است که به توان و نهاده ها ی تولید 

داخلی با افق رفع احتیاجات داخلی کشور و رونق صادرات و رابطه  ی حکیمانه با دنیای خارج 

متکی است. از ارکان مهم اقتصادی مقاومتی، حمایت از تولید داخلی است که مقام معظم 

رهبری، همواره بر این امر تأکید کرده و در بیانات خود از آن به عنوان ستون فقرات اقتصاد 
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مقاومتی یاد می کنند.

سؤال دوم، آیا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق بخشی تولید ملی برای 

پیشگیری از قاچاق کاال و ارز، یک سری راهبردهای تهاجمی فرهنگ دینی وجود 

دارد؟

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق 

کاال و ارز، یک سری راهبردهای تهاجمی فرهنگ دینی وجود دارد که عبارتند از : صادرات 

کاالهای داخلی، پایین آوردن قیمت کاالی ملی، استفاده از نیروی متخصص و خبره، اشتغال 

زایی در سطح باال برای کاالی داخلی، انحصار در تولید محصوالت، استفاده  ی بهینه از منابع 

معدنی، ساخت داخلی برخی خطوط تولید و ماشین آالت، تکمیل ظرفیت های خالی از طریق 

برون  سپاری، تولید با کیفیت باال جهت رقابت در بازار جهانی، تکیه  ی زیاد بر اقتصاد غیرنفتی 

در کشور، حمایت باالی بخش خصوصی و مشاوره های مهندسی جهت تأمین دانش فنی .

این یافته با نتایج پژوهش هایی با عناوین »بررسی نقش اقتصاد زیرزمینی یا قاچاق در 

عدم تحقق اقتصاد مقاومتی«، پژوهش »مبارزه با قاچاق کاال و حمایت از تولید ملی«، پژوهش 

»تولید ملی ستون فقرات اقتصاد مقاومتی: چالش ها  و راهکارها« و همچنین با نتیجه پژوهشی 

تحت عنوان »ارتباط بین فرهنگ و اقتصاد مقاومتی با رویکرد دینی« همسو می باشد. 

سؤال سوم، آیا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای 

پیشگیری از قاچاق کاال و ارز یک سری راهبردهای رقابتی فرهنگ دینی وجود 

دارد؟

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق کاال و 

ارز یک سری راهبردهای رقابتی فرهنگ دینی وجود دارد که عبارتند از: برطرف کردن موانع 

تعرفه  ای برای واردات مواد اولیه، پایین آوردن نرخ تورم، رفع تحریم ها تا حد ممکن، تقویت 

شبکه  های توزیع و حمل و نقل، رفع ناپایداری تولید و کمبودها در تهیه مواد اولیه، هماهنگی 

در برنامه  ریزی و نوسانات در تولید محصوالت، رفع آلودگی سموم به واسطه  ی تولید برخی 
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محصوالت، عدم فروش فله  ای محصوالت داخلی به کشورهای خارجی، مرتفع نمودن آمارهای 

ارائه  ی تصویر روشن از وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، برخورد با متقلبان  غلط جهت 

تخریب بازار محصوالت خاص و مشهور ایرانی، رفع شوك عرضه  ی مواد اولیه در شرایط رکود 

کشور و حوادث غیر مترقبه طبیعی به بخش  های تولیدی و شمول بیمه  های پوشش دهنده، 

رفع ناهماهنگی بین دستگاه  های متوالی سیاست  گذاری و اجرایی، مرتفع ساختن نظارت های 

نامناسب و غیراستاندارد و رفع دامپینگ. این یافته با نتایج پژوهشی که به »اهمیت اقتصاد 

مقاومتی و تولید ملی، وظیفه مردم و مسئوالن« پرداخته، همسو بوده که در آن مطالعه، یک 

سری راهکارها در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از 

قاچاق کاال وارز ارائه داده که عبارتند از  : برخورد با متقلبان تخریب بازار، پرهیز از دادن آمارهای 

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

نظارت بر نرخ تورم. اقتصاد مقاومتی، یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است که می تواند 

اهداف نظام جمهوری اسالمی را در زمینه  ی مسائل اقتصادی برآورده کند؛ همچنین می تواند 

مشکالت کشور را برطرف کند، ظهور چنین حکومتی آن هم درمنطقه خاورمیانه که از لحاظ 

اقتصادی و جغرافیایی دارای اهمیت بسیار زیاد است، باعث شد که نظام استکبار جهانی با 

تمام قوا به مبارزه با انقالب برخیزد. کشورها با اهمیت به تولید و سرمایه ملی، می توانند اقتصاد 

خویش را شکوفا سازند. همچنین بدیهی است که مبادالت و تعامل گسترده کشورهای مختلف 

دنیا در زمینه  ی اقتصادی و تجاری به حد ضرورت، به رشد و توسعه اقتصادی کشورها کمک 

خواهد کرد.

سؤال چهارم: آیا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی 

برای پیشگیری از قاچاق کاال و ارز یک سری راهبردهای محافظه  کارانه فرهنگ 

دینی وجود دارد؟

در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و رونق  بخشی تولید ملی برای پیشگیری از قاچاق 

 : از  عبارتند  که  دارد  دینی وجود  فرهنگ  محافظه  کارانه  راهبردهای  ارز یک سری  و  کاال 
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بهبود نقدینگی، باال بردن کیفیت مواد اولیه، مرتفع کردن مشکالت تأمین مواد اولیه، گرفتن 

یارانه  های دولتی جهت حمل و نگهداری مواد اولیه،کوچکتر کردن شبکه  ی توزیع محصوالت 

تا حد امکان، پایین آوردن قیمت تمام  شده  ی محصول نهایی، بهبود کیفیت محصوالت، رعایت 

استانداردها در سطح محصوالت مبتنی بر استاندارد جهانی، افزایش فعالیت واحدها در زمینه 

نوآوری، باال بردن ارزش افزوده محصوالت، رشد در تولید دانش فنی به روز بومی، جهت 

کاهش وابستگی به دانش برون  مرزی، پایین آوردن سهم سرمایه گذاری تجهیزات وارداتی خط 

تولید، بهبود تناسب مقیاس  های تولید با مقیاس  های جهانی، شناخت بهتر بازارهای هدف 

و هدف  گذاری، باال بردن سهم از بازار جهانی محصوالت، استفاده از رویکردهای استفاده از 

پسماندها و زائدات، به روز کردن فرآیندهای تولید و مدیریت در واحدها، باالبردن بهره  وری 

نیروی انسانی با کنترل تورم دستمزد آن ها، ثبات در سیاست گذاری های اقتصادی کشور، بهبود 

در توسعه  ی واحدهای تحقیق و توسعه توجه به حداقل ظرفیت اقتصادی به منظور بهره وری 

در تولید. 

اقتصاد مقاومتی مجموعه ای از راهکارهایی است که در شرایط تحریم ایجاد می شود. دراین 

راهکار عوامل اقتصادی اعم از دولت، تولیدکنندگان و خانواده ها  وظایفی را برعهده می گیرند که 

اجرای آن ها نه تنها آسیب پذیری اقتصاد در شرایط تحریم را به حداقل می رساند؛ بلکه باعث 

شکوفایی و رشد اقتصادی نیز می شود.

جمع  بندی و نتیجه  گیری
اقتصاد مقاومتی دارای مؤلفه های مختلفی بوده که حمایت از تولید ملی،  کار و سرمایه  ی  

ایرانی بخش مهمی از آن بوده که همت و تالش مضاعف مردم نظام مقدس جمهوری اسالمی 

ایران در این راستا موجبات افزایش موجودی کاال در اقتصاد، کاهش تورم، کاهش وابستگی 

به کاالی خارجی، کاهش نیاز به ارز، افزایش اشتغال،  درآمد، رفاه و همچنین افزایش در آمد 

دولت را به ارمغان خواهد آورد. در این مطالعه با بررسی راهبردهای چهار گانه  ، اهمیت ارتقاي 
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کیفیت تولید داخل، واردات هدفمند و رفع موانع گمرکي مي تواند؛ تأثیر بسزایي در کاهش 

قاچاق کاال و ارز داشته باشد. به اختصار، نقش مبارزه با قاچاق کاال و ارز و چند عامل تأثیرگذار 

دیگر در تحقق اقتصاد مقاومتي، مورد بررسي قرار مي گیرد: موتور محرکه  ی اقتصاد هر کشوري 

در واقع همان تولید ملي با کیفیت و با قابلیت رقابت پذیري در بازار هاي منطقه اي و جهاني 

است که باعث ایجاد ثروت ملي و ارزش افزوده  ی باال، افزایش درآمد ملي، رونق اشتغال، بازار 

کار و سرمایه و... مي شود. اجراي دقیق سیاست ها و رویه  ی اقتصاد مقاومتي توأم با مبارزه 

جدي با قاچاق کاال و ارز مي تواند؛ باعث بهبود فضاي کسب و کار، افزایش درآمد ملي، کاهش 

حجم قاچاق، رونق تولید ملي، شفاف تر شدن تجارت، اقتصاد و ایجاد امنیت اقتصادي شود. 

مع الوصف، با توجه به وضعیت کنوني جامعه و کشور، ارتقاي سطح کیفیت تولیدات داخلي، 

توان رقابت پذیري با کاال هاي خارجي به همراه قیمت مناسب و منطقي، عدم واردات کاالهایي 

که مشابه داخلي دارند و همچنین، رفع موانع گمرکي صادرات و واردات و مبارزه جدي با 

قاچاق کاال و ارز در شرایط اقتصاد مقاومتي، نه تنها الزم است، بلکه بسیار ضروري تر از هر 

زمان دیگري است.

پیشنهادهایی که در راستای پژوهش حاضر می توان ارائه داد، در ذیل به آن ها پرداخته 

شده است.  

اتکاء به علوم دانش بنیان و استفاده از علوم روز دنیا، 	

عدالت اجتماعی و مقابله با رانت، قاچاق و باندبازی در عرصه  ی اقتصاد، 	

نقش  آفرینی تمام بخش های کشور در کنار دولت و حاکمیت،  	

 درون زا بودن،  یعنی لزوم نقش  آفرینی تمام بخش های داخلی در چارچوب قوانین و  	

برون  گرایی مانند رفع مشکالت ارتباطی بین  المللی،

استفاده از توانمندی داخلی در اجرای طرح های بزرگ اقتصادی، 	

تأمین مالی برای بنگاه های اقتصادی و ایجاد ابزارهای تأمین مالی،  	

مزموم و ناپسند شدن مصرف کاالی خارجی در بین تمام الیه های جامعه،  	
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تقویت فرهنگ مصرف کاالهای تولید داخل در دوران کودکی و نوجوانی توسط همه  ی  	

ارکان جامعه به ویژه آموزش و پرورش، 

راه اندازی یک نهضت عمومی در خرید و حمایت از کاالهای تولید داخل،  	

استفاده از تجربه  ی سایر کشورهای جهان در این خصوص، 	

ارزان و آسان شدن بستر سرمایه گذاری مردمی در جامعه،  	

 شرافت و کرامت  دادن به تولید و کارگر ایرانی،  	

جلوگیری از سیل واردات اقالم مشابه ساخت داخل به کشور،  	

رفع مشکالت تأمین مالی ،  مالیات بر ارزش افزوده، بیمه وتأمین اجتماعی و 	

 توقف تبلیغ برندهای خارجی در سطح رسانه  ها و معابر شهری 	
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