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چکیده:
پدیده قاچاق کاال در کشور ما ،عالوه بر آثار سوء اقتصادی به عنوان یک چالش اقتصادی _ اجتماعی با اهمیت است .امروزه
این پدیده عالوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جدی بر سر راه تجارت آزاد است ،هزینههای زیادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور
تحمیل میکند .هدف تحقیق حاضر ،بررسی راهکارهایی برای کاهش قاچاق کاال در استان کردستان بر پایه ویژگیهای
اقتصادی _ اجتماعی میباشد .این پژوهش با روش مطالع ه کتابخانهای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه انجام شده
ّ
موقعیت كنونی شهرهای مرزی استان کردستان ،مطالعه و نقاط
است .بر این اساس با استفاده از مدل سوات ()SWOT
ّقوت ،ضعف ،فرصت و تهدید بررسی شده و در نهایت ،راهکارهای رسیدن به اولویتهای مبتنی بر جهتگیریهای توسعه
پایدار شهری ارائه شده است .جامع ه آماری مورد بررسی ،کارشناسان  11اداره و سازمان مرتبط با قاچاق کاال در شهرهای
مرزی استان کردستان را در بر میگیرد .حجم نمونه ،تعداد  55نفر تعیین شد .نتیجه اینکه ،راهکارهای آمایشی برای کاهش
ّ
وضعیت اقتصادی _ اجتماعی مرزنشینان ارائه شد .راهبردهای بهرهبرداری از منابع معدنی و
قاچاق کاال از طریق بهبود
كشاورزی شهرهای مرزی با استفاده از نیروی كار محلی برای توسعه صادرات ،گسترش فعالیتهای كشاورزی با استفاده از
امكانات طبیعی كشاورزی و نیروهای انسانی بومی شهرهای مرزی برای ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به محصوالت كشاورزی
و ایجاد زمینه مناسب برای بهرهمندی از خالقیت و نوآوری جوانان در كارآفرینی و بنگاههای زود بازده پیشنهاد میشود.
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 .1مقدمه
در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران ،رشد سریع و نامتقارن
شاخصهای توسعهای ،باعث عدم تعادل اقتصادی و نابرابری
معیشتی میان مناطق و استانهای مختلف شده است .به عبارت
دیگر ،اختصاص غیراصولی منابع و امکانات به مناطق برخوردار
و محرومیت سایر مناطق موجب نابرابریهایی از لحاظ توسعه
اقتصادی میشود .نتیجه این اقدامات ،منجر به فاصله گرفتن این
کشورها از اهداف ترسیم شده برای توسعه اقتصادی شده که تأثیر
ً
مستقیم و بالفاصله خود را برشهرهای استانهای محروم و عمدتا
حاشیهای و مرزی این کشورها ،در روی آوردن به اشکال مختلف
ً
اقتصاد پنهان از جمله قاچاق کاال میشود .قاچاق کاال عمدتا از
طریق مناطق مرزنشین صورت میگیرد که دالیل متعددی در این
ً
زمینه از سوی پژوهشگران بیان شده است .مطمئنا نزدیکی این
استانها با کشورهای همسایه و زمینههای موجود در مراودات
اقتصادی غیررسمی با آنها و نیز اشترا کات فرهنگی و نزدیکی سبک
زندگی میان مردم در اطراف مرزهای مشترك ،بر گسترش قاچاق
در مناطق مرزی تأثیرگذار است .اما به استناد شواهد آماری و نیز با
توجه به روند توسعه در کشور به نظر میرسد یکی از عوامل تأثیرگذار
ً
در این زمینه ،توسعه نیافتگی مناطق مرزی است که عمدتا برآمده
از رهیافتها و برنامههای توسعه در کشور در طی دهههای اخیر
است .عدم توازن در بین مناطق در جریان توسعه ،موجب ایجاد
شکاف و تشدید نابرابری منطقهای میشود که خود مانعی در
مسیر توسعه است (ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز .)1392 ،باوجود
پیش زمینههای قانونی و شکلگیری روند اهمیت دادن به توسعه
متعادل منطقهای در برنامههای توسعه بعد از جنگ ،هنوز نابرابری
منطقهای میان مناطق جغرافیایی بر حسب دوری و نزدیکی به
مرزها باالست و قطبهای صنعتی از وضعیت بسیار بهتری به
لحاظ سرمایهگذاری برخوردارند .ضعف سرمایهگذاری در شهرهای
استانهای مرزی و توسعه نیافتگی ،سبب کاستی ظرفیتهای
اقتصادی مناطق مرزی و در نتیجه کاهش فرصتهای اشتغال،
افزایش بیکاری ،فقر و نابسامانیهای مرزی میگردد .تنگناهای
معیشتی به وجــود آمــده خود انگیزهای فراهم م ـیآورد تا افــراد و
خانوادهها در جستجوی منابعی برای گذران زندگی ،نا گزیر به کار
قاچاق بپردازند (فصیحی 1391 ،و لهسایی زاده.)1382 ،
پدیده قاچاق کــاال در کشور مــا ،عــاوه بر آثــار ســوء اقتصادی به
عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی با اهمیت است .امروزه
ایــن پدیده عــاوه بر اینکه به عنوان یک تهدید جــدی بر سر راه
تجارت آزاد است ،هزینههای زیــادی نیز بر بدنه اقتصادی کشور
تحمیل میکند .قاچاق کاال از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی
دولت را کاهش میدهد و از طرفی سبب خروج بیحاصل ارز ،فرار
گسترده سرمایه ،افزایش بیکاری ،کاهش تولیدات صنعتی داخلی
و  ...میشود .در اقتصاد سالم تمامی فعالیتهای اقتصادی ثبت
و ضبط میشود اما دستهای از فعاالن اقتصادی مایل به چنین
امری نیستند و درنتیجه موجبات شکلگیری اقتصاد زیرزمینی یا
اقتصاد سیاه را به وجود میآورند .از مهمترین مصادیق اقتصاد
زیرزمینی همانا پدیده قاچاق کاالست که نظام اطالعات اقتصادی

کشور را مختل میکند و تصمیمگیری اقتصادی را با مشکل مواجه
کرده و سیاستگذاریها ،کارایی خود را از دست میدهند .قاچاق
ً
کاال و ارز همواره بیش از مبادالت قانونی است و عمال ِعنان بازارهای
ایران به ویژه در صنایعهای تک که محصوالتی کم حجم اما گران
قیمت و پرتقاضا دارند ،در اختیار افراد و گروههایی است که نهتنها
نقشی در رشــد شاخصهای اقتصادی نــدارنــد بلکه مهمترین
عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب
میشوند.
آمار پروندههای تشکیل شده قاچاق در استانهای کشور نشان
مـیدهــد ،استانهای مــرزی بیشترین پــرونــده قاچاق کــاال را به
خود اختصاص داده و در این میان استانهای آذربایجان غربی،
سیستانوبلوچستان ،خــراســان رض ــوی ،هرمزگان و کردستان
نزدیک به  60درصــد آمــار پروندههای قاچاق در کل کشور را دارا
میباشند (گمرک جمهوری اسالمی ایران.)1391 ،
بر این اساس ،مطالعه نابرابریهای اقتصادی ،اجتماعی ،آموزشی
و رفاه استانی ،یکی از اقدامات ضروری و پایهای برای برنامهریزی و
اصالحات به منظور تأمین رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی
و اصالح آرایش فضایی اقتصاد ملی و منطقهای میباشد .این امر
میتواند تخصیص منابع را با هدف رفع نابرابریهای منطقهای
تحتتأثیر قرار دهد .تحقیق حاضر به بررسی نقاط قوت ،ضعف،
فرصت و تهدید به لحاظ ویژگیهای اقتصادی _ اجتماعی شهرهای
مرزی استان کردستان میپردازد.
 .2پیشینه پژوهش
مورشید و همکاران ( )2005به بررسی مبادالت مــرزی کامبوج،
ویتنام و تایلند پرداختهاند .نتایج پژوهش آنها نشان میدهد،
نواحی که در مجاورت مرز با تایلند قرار دارند ،دارای فعالیت بیشتر
بوده و در معرض اثرات مثبت زیادی مانند افزایش اشتغال ،درآمد و
منابع و نیز کاهش فقر قرار دارند.
نایبور و استیلر ( )2002در پژوهشی با عنوان اثــرات همگرایی در
نواحی مــرزی به بررسی اثــرات اقتصادی تجارت در نواحی مرزی
پرداختهاند و معتقدند که اثرات همگرایی کشورها در مناطق مرزی
متمرکز شده و با تئوریهای اقتصادی موجود نمیتوان تحلیلهای
فضایی مناسبی را درباره این اثرات همگرایی انجام داد .آنها بیان
داشتهاند که تحلیلهای تجربی و تئوریک قوی ،نیازمند فهمیدن
و درک دقیق همگرایی و یکپارچگی در مناطق مرزی است.
مطالعات ص��ورت گرفته ب��ه وسیله کروگمن و هانسون ()1993
مشخص میسازد که آزادسازی تجارت ،تأثیرات بسیار قوی بر روی
اقتصاد نواحی مرزی داشته است .این مطالعات نشان میدهد
که کاهش تعرفهها و در نتیجه افزایش تجارت در امتداد مرزهای
ایــاالت متحده و مکزیک ،توجه بسیاری از شرکتهای تجاری را
به شهرهای مکزیک که در نواحی آزاد تجاری و در نواحی مرزی با
امریکا قرار دارند ،جلب نموده است.
لی و همکاران ( )2004به بررسی اثرات اقتصادی _ اجتماعی تجارت
مرزی و تأثیر آن در کاهش و افزایش استانداردهای سطح زندگی
مردم ،در سه ایالت کشور الئوس پرداختهاند.
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پاپلی یــزدی ( )1372در تحقیق خود با عنوان عدالت اجتماعی
و توسعه بیان مـیدارد که آمایش و ساماندهی سرزمین و فضای
جغرافیایی در ایران بر مبنای نظریات سرمایهداری طراحی شده
است .به همین دلیل مناطق کشور به صورت نامتعادل توسعه
یافته و این امر یکی از دالیل افزایش طبقاتی در ایــران است .در
صورتی که قانون اساسی بحث عدالت اجتماعی و تعادلهای
منطقهای را مطرح میکند .وی معتقد اســت که فقرا در درجه
نخست ،نان و کار و مسکن میخواهند و مراحل بعدی است که
دنبال روزنامه و آزادی میروند .بنابراین ا گر اصالحات اقتصادی
بــرای رعایت عدالت اجتماعی و تعادلهای مناطق کشور انجام
نشود ،اصالحات سیاسی شکست میخورد .هیچ کشوری بدون
توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی به معنی واقعی کلمه دست
نیافته است.
کریمیپور ( )1383در تحقیقی با عنوان سد نفوذ قاچاق کاال از
واقعیت تا رویا در استان هرمزگان ،بیان میدارد که باوجود همه
تالشها و تلف شدن سرمایههای فکری ،اقتصادی ،انسانی دولت
و ملت و به ویژه تشدید وا گراییها از طریق نارضایتیهای عمومی
مردم ساحلنشین ،حرکت یا حرفه قاچاق بدون وقفه ادامه دارد .از
دیدگاه وی ،راهحل کلی با وجود پایدار بودن شرایط و ساختارهای
اقتصاد کنونی ،چندان نتیجهای نخواهد داشــت .امــا میتوان
راهکارهای مشهود و تجربه شده موفق دیگر کشورها در این زمینه
را مال ک عمل قرار داد .در واقع ایران برای ایفای نقش منطبق با
جمعیت ،وسعت و قابلیتهای ملیاش ،نا گزیر به ورود برنامهریزی
شــده در اقتصاد جهانی اســت .در ایــن راســتــا ،انجام اصالحات
ساختاری و تعدیل اقتصادی ،دو گام بسیار با اهمیت به شمار
میرود .در این میان ،اصالحات ساختاری ،پیوستن به سازمان
تجارت جهانی و آزاد سازی تجاری و اعطای نقش برتر به بخش
خصوصی داخلی و خارجی سه رویکرد اجباری و اجتنابناپذیر
است.
عرب مازار یزدی ( )1384در کتاب خود با عنوان اقتصاد سیاه در
ایران بر روی اندازهگیری حجم اقتصاد سیاه در ایران در سه دهه
گذشته متمرکز است .وی تأ کید بر نظریه نهادگرایی دارد که بستر
مناسبی را برای همگرایی رویکردهای خرد ،کالن و توسعهای به
علل پیدایش و رشد تولیدات غیرقانونی و پنهان و آثار آنها میپردازد
و سیاستهای مهار تورم ،اجتناب در تغییرات فزاینده نا گهانی در
بار مالیاتی ،افزایش کارآمدی دولت از طریق ارتقای توانمندیهای
آن و دقت بیشتر در انتخاب ابزارهای اجرای سیاستهای انبساطی
را پیشنهاد میکند.
سیف ( )1387کتابی با عنوان قاچاق کاال در ایران نگاشته است.
وی هــدف ایــن کتاب را دستیابی به جمعبندی کارشناسانه از
طریق بررسی همه جانبه موضوع قاچاق کاال در ایران بر مبنای
جمعبندی مطالعات انجام شــده در کشور و شناخت ابعاد آن
میداند .وی قاچاق کاال و ارز را از ابعاد مختلف کارشناسانه مطالعه
و بررسی کرده و بیان میدارد که قاچاق کاال از بعد سیاسی تضعیف
کننده ارتباطات کشورها ،از بعد اجتماعی بر هم زننده تعادل
اجتماعی و درآمد میان اقشار جامعه و از بعد اقتصادی ویران کننده

است .همچنین سیف به واقعیتی هم اشاره کرده ،تقاضای داخلی،
اصلیترین عامل و رونق این پدیده شوم است .یعنی قاچاق کاال
از آنجا بــروز میکند و گسترش مییابد که همواره تقاضایی برای
آن کاالها در بازار داخلی و خارجی وجود دارد و عوامل قاچاق ،با
هدف کسب سود بیشتر مبادرت به عرضه آن از مبادی غیررسمی
میکنند.
رکنالدین افتخاری و همکاران ( )1387به تحلیل اثرات اقتصادی
بازارچه شیخ صالح در استان كرمانشاه در توسعه مناطق مرزی
پرداختهاند .نتایج پژهش آنها حا كی از این واقعیت است که این
بازارچه توانسته اثــرات اقتصادی مثبتی بر روی مناطق پیرامون
خود بر جای گذارد.
ویسی ( )1392در تحقیقی با عنوان توسعه نامتوازن و چالشهای
نــاحــی ـهای اســتــان سیستان و بلوچستان ضــمــن دستهبندی
اطالعات موجود ،علل ناامنی و تنشهای سیاسی و ژئوپولتیکی
جنوب شرقی ایران و توسعه نیافتگی آن را در سه سطح عوامل ملی
(پیگیری مقوله ملتسازی) ،عوامل ناحیهای (شرایط اقلیمی،
تفاوتهای مذهبی ،محرومیت ،سطح پایین مشارکت سیاسی
و قــاچــاق) و عــوامــل فراملی (بلوچستان پا کستان ،کشورهای
منطقهای مداخلهگرا و اینترنت) بررسی کرده است .نتایج تحقیق
نشان میدهد یکی از عوامل شاخص ،توسعه نامتوازن کشور و کم
توجهی در سطوح خرد و کالن به توانهای محیطی و شاخصهای
هویتی ناحیهای و محلی است که در گسترش برخی از ناامنیها و
چالشهای ناحیهای نقش داشته است.
نتایج پژوهش ارمغان ( )1390نشان میدهد به علت افزایش عرضه
نیروی کارگر ماهر و غیرماهر ،روز به روز بر تعداد بیکاران افــزوده
میشود .گستردگی مرزهای غرب کشور ،کوهستانی و صعبالعبور
بــودن مرزها ،کنترل آن را مشکل کــرده ،این خود یکی از عوامل
گسترش قاچاق در استانهای مرزی است.
نمامیان ( )1390بیان مـ ـیدارد کــه بــا شناسایی ماهیت پدیده
مجرمانه قاچاق کاال ،تحلیل بسترها و زمینههای شیوع فعل یاد
شده ،تعیین راهکارهای کنترلی ،تدوین و تصویب قوانین و مقررات
کارآمد و همچنین با ارائه راهبردهای کنترل فیزیکی و پیشگیری به
عنوان روشهای عملیاتی کاربردی میتوان درصدد افزایش ضریب
امنیت از طریق کاهش جرم قاچاق در بستر جامعه برآمد.
نتایج تحقیق زراء نــژاد و ابراهیمی ( )1391نشان میدهد تورم،
شاخص باز بودن اقتصاد ،آموزش و حجم دولت مهمترین عوامل
مؤثر بر قاچاق كاال در ایران هستند و مصرف فرآوردههای نفتی و
تقاضای پول مهمترین متغیرهای تأثیرپذیر از قاچاق كاال هستند.
نتایج پژوهش طاوسی و همکاران ( )1391نشان میدهد که در بعد
عوامل درونی ،موقعیت سوقالجیشی چابهار به عنوان مهمترین
نقطه قوت و ضعف شبکههای زیربنایی شامل حملونقل ،تأمین
و توزیع انرژی به عنوان مهمترین نقطه ضعف محوری شرقی ایران
محسوب میشود .در بعد عوامل خارجی وجــود بندر چابهار به
عنوان دروازه مهمترین فرصت و قرار گرفتن در مسیر بینالمللی
مواد مخدر و قاچاق کاال مهمترین تهدید در توسعه محور شرق
محسوب میشود.
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عیسی آبادی و شاه قلعه ( )1392بیان میدارند که ایران با توجه
به موقعیت ژئوپلیتیكی و جغرافیایی خاص خود( یعنی كوهستانی
بــودن مرزهای غربی و بیابانی بــودن مرزهای شرقی آن ) سبب
گسترش قاچاق كــاال و دش ــواری مبارزه با آن شــده اســت .وجود
مرزهای طوالنی با همسایگان ،كنترل و نظارت بر ورود و خروج
كاالها را از این مرزها را دشوار میسازد .قاچاق كاال با تحتتأثیرقرار
دادن وضعیت اقتصادی و اجتماعی افــراد جامعه به ویــژه اقشار
آسیبپذیر ،عــاوه بر سالمتی ،معیشت و اشتغال آنــان را تهدید
میكند .قاچاق كاال و ارز ،ا گر بزرگترین معضل اقتصاد ایران نباشد،
بیتردید برجستهترین عارضه و عالمت بیماری است كه اقتصاد
كشورمان به آن مبتال شده است.
نتایج تحقیق کهنه پــوشــی و جاللیان ( )1391حــا كــی از وجــود
قاچاق گسترده كــاال در روستاهای شهرستان مــریــوان به علت
همجواری با مــرز بینالمللی عــراق میباشد كه بر زندگی مردم
روستاها در زمینههای اشتغال و درآمــد و نیز بر سایر بخشهای
اقتصادی موجود در این منطقه ،تأثیرمثبتی داشته و این اثرات
در روستاهای نزدیكتر به مرز شدیدتر است .همچنین بیكاری و
ضعف فعالیتهای اقتصادی در منطقه ،مهمترین دالیل گرایش
روستاییان به قاچاق كاال شناسایی شده است.
نتایج پــژوهــش کالنتری و همکاران ( )1391نشان مـیدهــد که
باوجود تحوالت سریع جمعیتی شهر پیرانشهر و افزایش سریع آن
در دو دهه اخیر ،توسعه شهری پیرانشهر در راستای توسعه پایدار
شهری بوده و جمعیتپذیری و توسعه آن به دلیل فراهم شدن
جاذبههای شغلی و اقتصادی از طریق مبادالت مرزی و بینالمللی
تأمین شده و در راستای پایداری شهری میباشد.
نتایج تحقیق رستم گورانی و همکاران ( )1392حا كی از این است
كه با ایجاد منطقه آزاد قشم ،شاخصهای توسعه اجتماعی و
نما گرهای اقتصادی مانند گسترش بازارهای تجاری ،اسكلهها
و گمركها اشتغال روند رو به رشدی داشتهاند .از طرف دیگر ،با
وجود تأثیرات مثبت حاصل از ایجاد منطقه آزاد قشم در برخی از
شاخصهای امنیتی و جرم مانند قاچاق كاال ،فروش مشروبات
الكلی و غیره افزایش یافته است .تبعات این جرائم در آینده نیز بر
ساختار شهری قشم بیتأثیر نخواهند بود.
نتایج تحقیق رومینا ( )1393نشان میدهد هر زمــان نیازهای
شهروندان سا كن یك فضای جغرافیایی از طریق مبادی رسمی و
قانونی برطرف نگردد ،عامالن قاچاق اقدام به نقل و انتقال كاال
از مبادی غیررسمی و به صورت غیرقانونی مینمایند .وی معتقد
است که چهار مؤلفه سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی و نیز
فضایی ،از عوامل توسعه دهنده قاچاق كاالی ورودی میباشند.
مدیریت پدیده قاچاق باید با اتكا به سه مرحله ریشه قاچاق،
مراحل و فرایند قاچاق كاال از مبدأ به مقصد و نیز مؤلفههای توسعه
دهنده آن مورد مالحظه قرار گیرد.
نام ّ
متغیر
آلفای کرونباخ

 .3روش پژوهش
عآوری
ایــن پژوهش از نــوع توصیفی _ تحلیلی اســت .بــرای جم 
اطالعات و دادههای مورد نیاز از بررسیهای اسنادی ،كتابخانهای
و مطالعات میدانی استفاده شــده اســت و با ّ
توجه به اطالعات
ب ه دســت آمــده ،به بررسی نقاط قـ ّـوت ،ضعف ،فرصت و تهدید
در منطقه پرداخته اســت .سپس بــرای تجزیهوتحلیل یافتهها از
مدل  SWOTاستفاده شد .برای این منظور ،نقاط ّقوت و ضعف
(محیط داخلی) و فرصتها و تهدیدها (محیط خارجی) منطقه
مطالعه شد و سپس بــرای تكمیل اطالعات به دســت آمــده ،ب ه
كمك پرسشنامه ،از کارشناسان ادارههــا و سازمانهای مرتبط با
قاچاق کاال در شهرهای مرزی استان کردستان (مریوان ،بانه و
سقز) نظرخواهی شد كه با وزندهی به موارد مورد نظر ،به تكمیل
ماتریس  SWOTو در نهایت ،راهکارهای رسیدن به اولویتهای
مبتنی بر جهتگیریهای آمایشی ارائه شد.
جامعه آمــاری پژوهش ،کارشناسان  11اداره و سازمان مرتبط با
قاچاق کاال در شهرهای مرزی استان (مریوان ،بانه و سقز) را شامل
میشود .حجم نمونه تعداد  55نفر تعیین شد .ب ه گونهای كه از هر
اداره تعداد پنج نفر کارشناس مورد پرسش قرار گرفتند.
 .4روایی و پایایی
اعتبار و روایــی سنجش بستگی به مفهوم یا ّ
معرفهای تجربی
سنجش آن دارد .اصلیترین روش آزمــون اعتبار ،بررسی دقیق
سنجه مفهوم در پرتو معنای آن و طرح این پرسش ّ
جدی است
که آیا این ابزار سنجش بهواقع مفهوم مورد نظر را میسنجد یا نه
(دواس .)62 :1382 ،در پژوهش حاضر ،برای افزایش درجه اعتبار از
روش صوری استفاده شده است .بدین منظور ،پرسشنامه پس از
ّ
متخصصان و استادان قرار گرفت و
تدوین در اختیار صاحبنظران،
پس از جمعآوری نظرات آنها ،اصالحات الزم انجام شد.
منظور از پایایی این است که ا گر آزمایشی را چند بار تکرار کنیم یا
تجزیهوتحلیل را چندین بار انجام دهیم ،در همه موارد نتایج به
دست آمده ،یکسان باشد (ساروخانی .)151 :1382 ،برای تعیین
پایایی این پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.
در واقع آلفای کرونباخ نشانگر انسجام درونی و همسازی داخلی
گویهها بهشمار میرود.
ّ
همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،با توجه به اینکه در
آزمون پایلوت ،روایی به ّ
حد نصاب رسیده و میزان آلفای محاسبه
ّ
شده ،اعــداد مطلوبی هستند ،میتوان گفت که دقت الزم برای
احراز پایایی سازهها در پرسشنامه به کار گرفته شده و گویههای
ّ
طراحی شده برای سنجش متغیرها با یکدیگر همبستگی درونی
دارند.

جدول ( :)1میزان آلفای کرونباخ
نقاط ضعف
نقاط ّقوت
0/81

0/76

نقاط فرصت

نقاط تهدید

0/79

0/73

 .5مدل تحلیلی SWOT
در خصوص تجزیهوتحلیل ظرفیتها ،روشهــای مختلفی وجود
دارد کــه از آن جمله مـیتــوان بــه تجزیهوتحلیل  ،SWOTمدل
خالص ه تجزیهوتحلیل عوامل خارجی ،مدل خالص ه تجزیهوتحلیل
عوامل داخلی و  ...اشاره كرد (وزارت جهاد کشاورزی.)203 :1385 ،
روش  SWOTیکی از روشهای برنامهریزی راهبردی است که از ده ه
 1980وارد مطالعات برنامهریزان شده است (گلکار .)48 :1384 ،این
مدل در واقع حروف اختصاری چهار عامل تحلیلی شاملّ :قوتها،1
ضعفها ،2فرصتها 3و تهدیدها 4اســت .تجزیهوتحلیل SWOT
شناسایی نظاممند عواملی است که راهبرد باید بهترین سازگاری را
با آنها داشته باشد (پیرز و رابینسون .)155 :1383 ،در واقع تحلیل
ّقوتها و ضعفها در محیط درونی و تحلیل فرصتها و تهدیدها از
محیط بیرونی ،جریانی نظاممند است که به ارائ ه پشتیبانی برای
ّ
موقعیت تصمیمگیری میپردازد ( .)Wheelen, 1995: 341مدل
 SWOTیکی از ابزارهای راهبردی تطابق نقاط ّقوت و ضعف درون
سیستمی با فرصتها و تهدیدهای برون سیستمی است .از دیدگاه
این مدل یک راهبرد مناسبّ ،قوتها و فرصتها را به حدا کثر و
ضعف و تهدیدها را به حداقل ممکن میرساند (هریستون:1382 ،
 .)192این منطق ا گر درست ب ه کار گرفته شود ،نتایج بسیار خوبی
برای انتخاب و ّ
طراحی یک راهبرد اثربخش خواهد داشــت .این
ّ
مدل میتواند یک مرحل ه اولیه از یک تحلیل با هدف نهایی ارائه و
اتخاذ سیاستهای الزم برای تناسب میان عوامل داخلی و خارجی
باشد (.)Kajanus, 2000: 718

Strengths
Weaknesses
Opportunities
Threats

1
2
3
4

تصویر ( :)1موقعیت شهرستانهای استان کردستان

 .7یافتهها
در ایــن قسمت از پژوهش با هــدف شناسایی عوامل راهبردی
چهارگانه ،ابتدا هم ه اسناد  ،مدارك و كتب مربوط به قاچاق كاال
و ارز در شهرهای مرزی استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفت.
پــس از آن بــا پــاالیــش ،تلخیص ،تركیب و جمعبندی یافتهها،
فهرست جامعی از عوامل راهــبــردی ّ
تهیه شــد .براین اســاس 17
ُ
عامل راهبردی درونی (شامل نه نقط ه ّقوت و هشت نقطه ضعف)
ُ
و  19عامل راهبردی بیرونی (شامل نه فرصت و  10تهدید) مورد
شناسایی قرار گرفت و به هر کدام ،بهازای اهمیت و رتبه ،نمرهای
ّ
تعلق گرفت.
«اهمیت» هر عامل عبارت است از اهمیت نسبی آن ،كه در مقایسه
با سایر عوامل مــورد ارزیــابــی قــرار میگیرد .به گفت ه دیگر  ،نشان
میدهد كه میزان اهمیت و اثربخشی نسبی هر عامل تا چه اندازه
است .اما «رتبه» هر عامل عبارت است از نوع و چگونگی ظهور آن،
كه جدا گانه برای هر یك از عوامل مورد ارزیابی قرار میگیرد (مهران
نژاد )59 :1388 ،و پاسخگویان میبایست یکی از اعداد صفر تا یک
را به هر کدام از عوامل نسبت دهند .عدد صفر بیانگر بیاهمیتی
و عــدد یک بیانگر باالترین اهمیت و نمره اســت .از ســوی دیگر،
ممکن است یک عامل از وزن و اهمیت باالیی بــرخــوردار باشد،
اما در شرایط موجود ،آن عامل در آن سیستم ،از شرایط مطلوبی
بــرخــوردار نبوده و از این جهت رتب ه پایینی را به خود اختصاص
دهد .در این حالت برای رتبهبندی ،پاسخگویان میبایست یکی از
اعداد  1تا  5را به وضع موجود هر عامل اختصاص دهند (رحمانی،
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 .6قلمرو پژوهش
استان کردستان با مساحتی در حدود  28هزار و  203کیلومتر مربع،
در مجاورت بخش خاوری کشور عراق قرار دارد .این استان که در
دامنهها و دشتهای پرا کنده سلسله کوههای زا گرس میانی قرار
دارد ،از شمال به استانهای آدربایجان غربی و زنجان ،از جنوب به
استان کرمانشاه و از باختر به کشور عراق محدود میشود .استان
کردستان از نظر جغرافیایی بین  34درجه و  44دقیقه تا  36درجه
و  30درقیقه عرض شمالی و  45درجه و  31دقیقه تا  48درجه و
 16دقیقه طول خاوری قرار دارد .در حال حاضر ،استان کردستان
دارای  10شهرستان 27 ،بخش 23 ،شهر و  84دهستان میباشد
ت سانان.)1384 ،
ی اطالعا 
(مرکز تکنولوژ 
مبادی عمده قاچاق كــاال در استان کردستان شامل مــوارد زیر
میباشد.
الف_ محورهای ورودی و خروجی كاالی قاچاق (مرز عراق از طریق
مریوان ،بانه ،و سقز ،از طریق محور سردشت به سقز)
ب_ نــوع كــاالی قــاچــاق ورودی (پــارچــه ،سیگار ،قطعات یدكی
ً
خودرو ،خودروی سبك و سنگین خصوصا ماشینآالت راهسازی،
لــوازم صوتی و تصویری ،لــوازم خانگی ،لــوازم آرایشی و بهداشتی،
شكر ،برنج ،مشروبات الكلی ،كاالهای فرهنگی و سالح و مهمات)

ج_ نوع كــاالی قاچاق خروجی (انــواع فــرآوردههــای نفتی شامل:
گازوئیل ،بنزین ،نفت سفید و روغن موتور)
د_ شیوههای ورود و خروج كاالی قاچاق (از طریق ترانزیت خارجی
و داخلی ،برگشت كــاالی ترانزیت شــده به كشور عــراق ،از طریق
بازارچههای مرزی به صورت زیر باری ،جعل مدارك و پلمپ گمركی،
كولهباری و ورود موقت)
ه_ شهرهای مشكوك به قاچاق كاال (مریوان ،بانه و سقز) میباشند
(سیف .)63-62: 1387 ،آمارهای گمرک جمهوری اسالمی ایران
نشان میدهد که  6.5درصد پروندههای تشکیل شده برای قاچاق
کــاال در اســتــانهــای مختلف کشور مــربــوط بــه اســتــان کردستان
میباشد (گمرک جمهوری اسالمی ایران.)1391 ،

 .)17 :1389در ایــن راســتــا ،اثربخشی نسبی (اهـ ّـمـ ّـیــت) ،نــوع و
میزان كارایی (رتبه) هر یك از عوامل ،ارزیابی شده و از کارشناسان
ادارههــای استان کردستان مورد مطالعه خواسته شد تا با نهایت
ّ
دقت و ّ
تعمق؛فرصتها  ،تهدیدها ،نقاط ّقوت و ضعف را براساس
دو عامل ّ
مد نظر ،مورد ارزیابی قرار دهند .در نهایت عوامل داخلی
در قالب نقاط ّقوت و ضعف و عوامل خارجی در قالب گویههای
فرصتها و تهدیدها تعیین شد.
 .8تجزیهوتحلیل (ماتریس ارزیابی) عوامل داخلی
با توجه به جــدول زیــر  ،از دیدگاه پرسش شوندگان (کارشناسان
ادارات شهرهای مــرزی مــورد مطالعه) مهمترین نقاط قوتی که
استان كردستان از آن برخوردار است ،عبارتند از :نیروی كار كافی
با وزن نسبی  0/233باالتر از همه و در رتبه نخست ،قطب منابع
غنی كانی و معدنی كشور با وزن نسبی  0/222در رتبه دوم ،قرار

گرفتن در مسیر ترانزیت با وزن نسبی  0/219در رتبه سوم ،وجود
امكانات توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به محصوالت
كشاورزی  0/212در رتبه چهارم .وجود صنایع دستی صادراتی،
وجود بازارچههای مرزی ،وجود امنیت نسبی ،وجود تعاونیهای
مرزنشین و قطب محصوالت زراعی به ترتیب با وزن نسبی ،0/204
 0/115 ، 0/187 ، 0/192 ، 0/198در رتبههای بعدی قــرار دارنــد
(جدول.)2
از دیدگاه پرسش شوندگان مهمترین نقاط ضعف در شهرهای
مرزی استان كردستان عبارتند از :فقر و محرومیت و عدم وجود
مرا كز صنعتی و جذب نیروی كار در منطقه و در نتیجه گرایش
نــیــروی کــار بــه سمت قــاچــاق بــه عــنــوان شغل آس ــان ،کمخطر و
ُپردرآمد با وزن نسبی  0/365باالتر از همه و در رتبه نخست ،پایین
بودن سطح كیفیت زندگی و فقدان منابع كافی برای امرار معاش
مناسب و قانونی با وزن نسبی  0/344در رتبه دوم ،توزیع ناعادالنه

جدول ( :)2ماتریس  SWOTبرای شناخت نقاط قوت و اولویتبندی آنها در شهرهای مرزی استان كردستان
نقاط قوت

مجموع

میانگین

وزن نسبی

رتبه

قطب منابع غنی كانی و معدنی كشور

109/8

1/995

0/222

2

نیروی كار كافی

115/1

2/093

0/233

1

وجود امنیت نسبی

95/15

1/73

0/192

7

قرار گرفتن در مسیر ترانزیت

108/3

1/969

0/219

3

وجود امكانات توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به محصوالت كشاورزی

104/9

1/907

0/212

4

شماره یازدهم

وجود بازارچههای مرزی

98/15

1/785

0/198

6
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وجود تعاونیهای مرزنشین

92/8

1/687

0/187

8

وجود صنایع دستی صادراتی

100/8

1/832

0/204

5

قطب محصوالت زراعی

111/9

1/035

0/115

9

جمع

936/8

17/03

1/893
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جدول ( :)3ماتریس  SWOTبرای شناخت نقاط ضعف و اولویتبندی آنها در شهرهای مرزی استان كردستان
نقاط ضعف

مجموع

میانگین

وزن نسبی

رتبه

فقر و محرومیت و عدم وجود مرا كز صنعتی و جذب نیروی كار در شهرهای مرزی و در نتیجه گرایش
نیروی کار به سمت قاچاق به عنوان شغل آسان ،کمخطر و ُپردرآمد

160/5

2/917

0/365

1

سود سرشار به علت اختالف فاحش قیمت كاال بین كشورهای همسایه و كشور ایران

139

2/528

0/316

4

پایین بودن سطح كیفیت زندگی و فقدان منابع كافی برای امرار معاش مناسب و قانونی

151/2

2/749

0/344

2

رشد شتابان جمعیت این مناطق و به ویژه جمعیت شهرنشین و عدم پاسخگویی توانمندیهای
بالفعل این مناطق به نیازهای معیشتی مرزنشینان

110/9

2/015

0/252

6

توزیع ناعادالنه امكانات و دور بودن از مرا كز اصلی جمعیت و محورهای توسعه كشور

142/2

2/585

0/323

3

پایین بودن سطح تحصیالت و آموزش

92/05

1/674

0/209

8

عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی

122/5

2/226

0/278

5

بافت فرهنگی حا كم بر خانوادهها (تغییر سیستم ارزشی اجتماع در تخلف دانستن قاچاق)

102/1

1/856

0/232

7

جمع

1020

18/55

2/319

امكانات و دور بودن از مرا كز اصلی جمعیت و محورهای توسعه
كشور با وزن نسبی  0/323در رتبه ســوم و ســود سرشار به علت
اختالف فاحش قیمت كاال بین كشورهای همسایه و كشور ایران
با وزن نسبی  0/316در رتبه چهارم .عدم سرمایهگذاری بخش
خصوصی ،رشد شتابان جمعیت این مناطق و به ویژه جمعیت
شهرنشین و عدم پاسخگویی توانمندیهای بالفعل این مناطق
به نیازهای معیشتی مرزنشینان ،بافت فرهنگی حا كم بر خانوادهها
(تغییر سیستم ارزشی اجتماع در تخلف دانستن قاچاق) ،پایین
بودن سطح تحصیالت و آموزش به ترتیب با وزن نسبی ،0/278
 0/209 ،0/232 ،0/252در رتبههای بعدی قرار دارند (جدول .)3
 .9تجزیهوتحلیل (ماتریس ارزیابی) عوامل خارجی
بــا تــوجــه بــه ج ــدول  ،4از دیــدگــاه پــرســش شــونــدگــان مهمترین
فرصتها در شهرهای مرزی استان كردستان عبارتند از :همجواری
با کشورهای همسایه با وزن نسبی  0/285باالتر از همه و در رتبه
نخست ،شرایط ممتاز استان برای تصدی نقش در بازرگانی ملی
و ترانزیت خارجی با وزن نسبی  0/233در رتبه دوم ،استفاده
از ظرفیت نیروی کار جوان و تحصیل کرده با وزن نسبی 0/229
در رتبه سوم و افزایش اهمیت دادن به خالقیت و نوآوری با وزن
نسبی  0/221در رتبه چهارم .برخورداری از موقعیت اقتصادی و
ژئواستراتژیك ،تقویت هویتهای ملی و ایجاد همگرایی ،گسترش
نقش دانــشــگــاه در حــل مشكالت اجتماعی  ،قابلیت مبادالت

اقتصادی خــاص و عالئق حضور ســرمــایـهگــذاران بــرای حضور در
منطقه به ترتیب با وزن نسبی ،0/172 ،0/199 ،0/209 ،0/220
 0/169در رتبههای بعدی قرار دارند (جدول.)4
از نظر پرسش شوندگان ،ایجاد روحیه مصرفگرایی به جای روحیه
تولیدگرا با وزن نسبی  0/268به عنوان مهمترین تهدید در رتبه
نخست ،ایجاد فرهنگ قانونگریزی با وزن نسبی  0/210در رتبه
دوم ،وجود رقابت بین كشورهای منطقهای و فرامنطقهای برای
تسخیر ب ــازار مصرف با وزن نسبی  0/209در رتبه ســوم ،انــزوای
فرهنگی _ اجتماعی مناطق مــرزی با وزن نسبی  0/204در رتبه
چهارم ،هدر رفتن سرمایه اجتماعی (كاهش همبستگی ،انسجام
و امنیت اجتماعی) با وزن نسبی  0/191در رتبه پنجم قرار گرفته
و تضعیف امنیت اقتصادی ،وجــود روابــط عشیرتی و قرابتهای
سببی و نسبی بین سا كنان دو طــرف مــرز ،مهاجرت نیروهای
متخصص و تأثیرگذار از منطقه ،گسترش اقتصاد زیرزمینی ،افزایش
درگیری قومی و قبیلهای به ترتیب با وزن نسبی ،0/188 ،0/189
 0/137 ،0/176 ،0/177در رتبههای بعدی قرار دارند (جدول.)5
تصویر ( )2نقاط قوت ،ضعف،فرصتها و تهدیدهای یاد شده را از
دیدگاه پرسش شوندگان نشان میدهد .این تصویر که بر اساس
میانگین و وزن نسبی مؤلفهها تنظیم یافته ،نشاندهنده این
است که در بیشتر مؤلفههایی که در ربع نخست و ربع دوم محور
مختصات (فرصتها و قوتها) قرار گرفتهاند ،وزن نسبی بیشتر از
 0/2میباشد که این بیانگر این مطلب است که مؤلفههای انتخابی

جدول ( :)4ماتریس  SWOTبرای شناخت فرصتها و اولویتبندی آنها در شهرهای مرزی استان كردستان

عالئق حضور سرمایهگذاران برای حضور در منطقه
قابلیت مبادالت اقتصادی خاص

83/9

1/525

0/169

9

85/15

1/548

0/172

8

103/6

1/884

0/209

6

98/3
108/8
141/3
958/2

1/787
1/977
2/568
17/42

0/199
0/221
0/285
1/936

7
4
1

تقویت هویتهای ملی و ایجاد همگرایی
گسترش نقش دانشگاه در حل مشكالت اجتماعی
افزایش اهمیت دادن به خالقیت و نوآوری
همجواری با کشورهای همسایه
جمع

جدول ( :)5ماتریس  SWOTبرای شناخت تهدیدها و اولویتبندی آنها در شهرهای مرزی استان كردستان
وزن نسبی
میانگین
مجموع
تهدیدها
0/188
1/885
103/7
وجود روابط عشیرتی و قرابتهای سببی و نسبی بین سا كنان دو طرف مرز
ایجاد فرهنگ قانونگریزی
گسترش اقتصاد زیرزمینی
تضعیف امنیت اقتصادی
هدررفتن سرمایه اجتماعی (كاهش همبستگی ،انسجام و امنیت اجتماعی)
مهاجرت نیروهای متخصص و تأثیرگذار از منطقه
افزایش درگیری قومی و قبیلهای
وجود رقابت بین كشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای برای تسخیر بازار مصرف
انزوای فرهنگی _ اجتماعی مناطق مرزی
ایجاد روحیه مصرفگرایی به جای روحیه تولیدگرا
جمع

115/3
96/85
103/8
104/9
97/33
75/3
115
112/1
147/4
1071/45

2/096
1/761
1/887
1/906
1/77
1/369
2/09
2/038
2/679
19/480

0/210
0/176
0/189
0/191
0/177
0/137
0/209
0/204
0/268
1/948

رتبه
7
2
9
6
5
8
10
3
4
1
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فرصتها
برخورداری از موقعیت اقتصادی و ژئواستراتژیك
شرایط ممتاز استان برای تصدی نقش در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی
استفاده از ظرفیت نیروی کار جوان و تحصیل کرده

مجموع
108/7
115/2
113/3

میانگین
1/976
2/095
2/06

وزن نسبی
0/220
0/233
0/229

رتبه
5
2
3
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0.3

فرصت
O9
O2
O3
O8
O1
O6
O7

قوت
S2
S1
S4
S5S8
S6
S3
S7

0.2
O5
O4
0.1

S9

0
3

1

2

-1

0

-2

-0.1

T7
T3
T6
T1
T4
T5T9
T8
T2

-0.2

T10

W6
W8
W4

-0.3
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-3

تهدید

W7
W2
W5
W3
W1

ضعف

-0.4

تصویر ( :)2تحلیل نقاط قوت ،ضعف،فرصتها و تهدیدها

تحلیل راهبردی مناطق مرزی

از وضعیت خوب و پایداری برخوردارند و آنهایی که دارای وزن
نسبی بین  0/000تا  0/2میباشند (برای مثال قطب محصوالت
زراعی ( )s9و وجود تعاونیهای مرزنشین ( )s7وضعیت نامطلوبی
دارند و باید بهبود و ارتقا یابند .با توجه به همین تصویر اغلب
مؤلفههایی که در ربع سوم و چهارم محور مختصات (نقاط ضعف
و تهدیدها) قرار گرفتهاند ،از شرایط بسیار نامطلوبی برخوردارند.
در این میان مؤلفههایی که وزن نسبی بین  0/00تا  -0/25دارند،
دارای وضعیت نامطلوبی میباشند و باید ارتقا داده شوند و
مؤلفههایی که وزن نسبی باالتر از  -0/25دارند ،وضعیت بسیار
نامطلوبی دارند که باید جایگزین یا حذف شوند.
 .10تجزیهوتحلیل موقعیت اســتــراتــژیــک(راهــبــردی) و ارائــه
راهبردهای عمده
این مرحله از پژوهش ،به تجزیهوتحلیل موقعیت استراتژیک و
تدوین استراتژیهای عمده یا كالن و پیشنهاد اقدام استراتژیک،
اختصاص دارد .در این راستا ،اطالعات حاصل از تجزیهوتحلیل
دادهها در مرحله قبل،به عنوان دادههای ورودی در این مرحله
مورد استفاده و تجزیهوتحلیل قرار خواهند گرفت .تجزیهوتحلیل
موقعیت و تعیین اقدام استراتژیک عبارت است از انجام موازنه
استراتژیک بین عوامل سوق دهنده (شامل فرصت و قوت) در
مقابل عوامل بازدارنده ( شامل تهدید و ضعف) به منظور رفع
آنها.

در ادام ــه تحلیلهای ایــن مرحله  ،موقعیت راه ـبــردی استان
كردستان ،با استفاده از دو روش پیشنهادی در منابع نظری
مختلف ،مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.
 .11نمودار تحلیل موقعیت و تعیین راهبرد
یکی از کاربردهای مدل  ،SWOTمقایسه نظام یافته فرصتها و
تهدیدهای خارجی با ضعف و قوتهای داخلی است که به منظور
تشخیص یکی از چهار الگوی میان موقعیتها و استراتژیهای
عمده یا کلی صورت میگیرد.
بــا جمعبندی نتایج حــاصــل از مــاتــریـسهــای ارزیــابــی عوامل
استراتژیک داخلی و خارجی ،موقعیت شهرهای مــرزی استان
كردستان در قاچاق کاال و ارز ،به گونهای که در تصویر 3عرضه
شده است ،تعیین و اقــدام استراتژیک متناسب با آن پیشنهاد
میگردد.
همانگونه که در این نمودار نشان داده شده است ،این استان
در «موقعیت شماره  »4یعنی وضعیت غلبه تهدیدها بر فرصتها
و در ضمن غلبه نقاط ضعف بر نقاط قوت قرار گرفته است .در
چنین شرایطی ،توصیه میشود با استفاده از «استراتژیهای
تدافعی» با شناخت فرصتها و قوتها به منظور جبران نقاط
ضعف و تهدید بهره گرفته شود.
1

1 SWOT analysis matrix

تصویر ( :)3تعیین موقعیت و استراتژی عمده بر اساس نمودار SWOT
1

 .12ماتریس داخلی_خارجی
کــاربــرد «مــاتــریــس داخــلــی _ خــارجــی» در تــدویــن اســتــراتــژیهــای
ُ
بخشهای گونا گون اســت .این ماتریس دارای نه خانه است و

ُ
بخشهای مختلف در یکی از نه خانه آن قرار میگیرند .این ماتریس
دارای دو بعد اصلی است:
3
•مجموع امتیازات موزون عوامل استراتژیک بیرونی از ماتریس ؛
که بر روی محور عمودی نشان داده میشود.
4
•مجموع امتیازات موزون عوامل استراتژیک درونی از ماتریس ؛
که بر روی محور افقی نشان داده میشود.
با توجه به اینکه مجموع امتیازات موزون در ماتریسهای ارزیابی
عوامل بیرونی و درونی ،در فاصله  1تا  5قرار میگیرند ،خانههای این
ماتریس به نحوی که در تصویر( )4نمایش داده شده است ،خواهد
بود.
با توجه به اینکه نمره نهایی نقاط قوت و ضعف گروههای پنج گانه
برابر  4/212و نمره نهایی فرصت و تهدیدها معادل  3/884است.
جهت استراتژیک تأثیر وضعیت اقتصادی _ اجتماعی مرزنشینان
در قاچاق كاال و ارز در خانه شماره یک قــرار دارد .این موقعیت
استراتژیک بیانگر انتخاب استراتژی رشد و توسعه میباشد.
2

جدول ( :)6ماتریس بررسی عوامل داخلی

عوامل

مجموع

میانگین

وزن نسبی

فرصتها

958/2

17/42

1/936

تهدیدها

1071/45

19/480

1/948

جمع

2029/65

36/9

3/884
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958/2

17/42

1/936
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جمع

2029/65
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عوامل

مجموع

میانگین

وزن نسبی
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6

تصویر ( :)4ماتریس داخلی _ خارجی
1 IE matrix
2 FAS/IFE
3 EFAS / EFE

IFAS / IFE
EFAS/EFE
IE
)Strategic factors analysis summary (SFAS

4
5
6
7

جدول ( :)8تجزیهوتحلیل عوامل استراتژیک 1در شهرهای مرزی استان كردستان
رتبه

وزن
نسبی

 = S1قطب منابع غنی كانی و معدنی كشور

7

0/222

 = S2نیروی كار كافی

9

0/233

 = S4قرار گرفتن در مسیر ترانزیت

6

0/219

=S5وجود امكانات توسعه و ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به محصوالت كشاورزی

5

0/212

*

 = S9قطب محصوالت زراعی

8

0/226

*

=O1برخورداری از موقعیت اقتصادی و ژئواستراتژیك

5

0/22

*

=O2شرایط ممتاز استان برای تصدی نقش در بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی

8

0/233

=O3استفاده از ظرفیت نیروی کار جوان و تحصیل کرده

7

0/229

 =O8افزایش اهمیت دادن به خالقیت و نوآوری

6

0/22

*

 =O9همجواری با کشورهای همسایه

9

0/285

*

عوامل استراتژیک
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برنامهریزی

 =W1فقر و محرومیت و عدم وجود مرا كز صنعتی و جذب نیروی كار در منطقه و در
نتیجه گرایش نیروی کار به سمت قاچاق به عنوان شغل آسان ،کمخطر و ُپردرآمد
 =W2سود سرشار به علت اختالف فاحش قیمت كاال بین كشورهای همسایه و كشور
ایران
 =W3پایین بودن سطح كیفیت زندگی و فقدان منابع كافی برای امرار معاش مناسب
و قانونی
 =W5توزیع ناعادالنه امكانات و دور بودن از مرا كز اصلی جمعیت و محورهای توسعه
كشور

کوتاهمدت
*

*

میانمدت

بلندمدت

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

8

0/365

*

*

5

0/316

*

*

7

0/344

*

*

*

تحلیل راهبردی مناطق مرزی

6

0/323

*

*

 =W7عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی

4

0/278

*

*

 =T2ایجاد فرهنگ قانونگریزی

9

0/21

*

*

 =T5هدر رفتن سرمایه اجتماعی (كاهش همبستگی ،انسجام و امنیت اجتماعی)

6

0/191

*

 =T8وجود رقابت بین كشورهای منطقهای و فرامنطقهای برای تسخیر بازار مصرف

8

0/209

*

*

 =T9انزوای فرهنگی _ اجتماعی مناطق مرزی

7

0/204

*

*

 =T10ایجاد روحیه مصرفگرایی به جای روحیه تولیدگرا

10

0/268

*

*

7

 .13تجزیهوتحلیل عوامل استراتژیک
در ای��ن م��دل ،بــا استفاده از جــدولهــای تجزیهوتحلیل عوامل
داخلی و خارجی و ترکیب آنها ،مهمترین عوامل استراتژیک مؤثر
در قاچاق کاال و ارز ارائه گردیده است .در واقع ،با تجزیهوتحلیل
عوامل استراتژیک ،برنامهریزانی که تصمیمهای استراتژیک را اتخاذ
میکنند ،میتوانند نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها را به
تعداد کمتری از عوامل محدود نمایند .این کار با بررسی دوباره
وزنهــای هر یک از عوامل موجود در جدولهای تجزیهوتحلیل
عوامل داخلی و خارجی ،انجام گرفته است .در واقع سنگینترین
عــوامــل مــوجــود در ایــن جـ ــداول از حیث وزن ،بــایــد بــه جــدول
تجزیهوتحلیل استراتژیک منتقل شوند .ایــن مهم در خصوص
عوامل استراتژیک تأثیرگذار بر قاچاق کاال و ارز در شهرهای مرزی
استان كردستان در جداول  8خالصه شده است.

 .14تلفیق عوامل استراتژیک و تدوین راهبردهای خاص
پس از آنکه عوامل بیرونی و درونــی ،شناسایی و ارزیابی شده و از
این طریق عوامل کلیدی آنها از غیرکلیدی تمیز داده شد ،زمان
پیشنهاد و انتخاب استراتژیها فرا میرسد .این امر با استفاده از
الگوی «ماتریس تهدیدات ،فرصتها ،نقاط ّقوت و نقاط ضعف»
که میتوان آن را «ماتریس تلفیق عوامل استراتژیک» نیز نامید،
انجام میپذیرد .در جدول  ،9شمایی از این ماتریس نمایش داده
شده است.
ت کردن هر یک از عوامل
در پیادهسازی این ماتریس ،پس از لیس 
استراتژیک چهارگانه و نوشتن آنها در سلول مربوط به خــود ،از
محل تالقی هر یک از آنها استراتژیهای مورد نظر حاصل میشود.
مسئله مهم در استفاده از این ماتریس اینست که به منظور تدوین
استراتژیهای بسیار خاص و با توجه به شرایط ویژه به کار گرفته
ّ
شود و نه تدوین استراتژیهای کلی یا عمومی.
 اما از آنجا که تعداد تمامی عوامل استراتژیک حاصل از جداول
1 SFAS

جدول ( :)9راهبردها و راهكارها در شهرهای مرزی استان كردستان

نیروهای درونی

تحليل SWOT

نيروهاي بيروني

ضعفها
قوتها
 =W1فقر و محرومیت و عدم وجود مرا كز صنعتی
 =S1قطب منابع غنی كانی و معدنی كشور
و جذب نیروی كار در منطقه و در نتیجه گرایش
 =S2نیروی كار كافی
نیروی کار به سمت قاچاق به عنوان شغل آسان،
 =S3وجود امنیت نسبی
کم خطر و پردرآمد
 =S4قرار گرفتن در مسیر ترانزیت
 =S5وج ــود امــكــانــات توسعه و ایــجــاد صنایع  =W2سود سرشار به علت اختالف فاحش قیمت
كاال بین كشورهای همسایه و كشور ایران
تبدیلی وابسته به محصوالت كشاورزی
 =W3پایین بودن سطح كیفیت زندگی و فقدان
 =S6وجود بازارچههای مرزی
منابع كافی برای امرار معاش مناسب و قانونی
 =S7وجود تعاونیهای مرزنشین
 =W4رشــد شتابان جمعیت ایــن مناطق و به
 =S8وجود صنایع دستی صادراتی
وی ــژه جمعیت شهرنشین و عــدم پاسخگویی
 =S9قطب محصوالت زراعی
توانمندیهای بالفعل این مناطق به نیازهای
معیشتیمرزنشینان
 =W5توزیع ناعادالنه امكانات و دور بودن از مرا كز
اصلی جمعیت و محورهای توسعه كشور
 =W6پایین بودن سطح تحصیالت و آموزش
 =W7عدم سرمایهگذاری بخش خصوصی
 =W8بافت فرهنگی حا كم بر خانوادهها (تغییر
سیستم ارزشـ ــی اجــتــمــاع در تخلف دانستن
قاچاق)

تهدیدها
 =T1وجــود روابــط عشیرتی و قرابتهای سببی و
نسبی بین سا كنان دو طرف مرز
 =T2ایجاد فرهنگ قانونگریزی
 =T3گسترش اقتصاد زیرزمینی
 =T4تضعیف امنیت اقتصادی
 =T5هـ ــدر رف ــت ــن س ــرم ــای ــه اجــتــمــاعــی (كــاهــش
همبستگی ،انسجام و امنیت اجتماعی)
 =T6مهاجرت نیروهای متخصص و تأثیرگذار از
منطقه
 =T7افزایش درگیری قومی و قبیلهای
 =T8وجــود رقــابــت بین كــشــورهــای منطقهای و
فرامنطقهای برای تسخیر بازار مصرف
 =T9انزوای فرهنگی _ اجتماعی مناطق مرزی
 =T10ایجاد روحیه مصرفگرایی به جای روحیه
تولیدگرا

راهبردهای تنوع ()ST
 گسترش فعالیتهای كشاورزی با استفاده ازامكانات طبیعی كشاورزی و نیروهای انسانی
بــومــی ب ــرای ایــجــاد صنایع تبدیلی وابــســتــه به
محصوالت كشاورزی
 ایــجــاد فرهنگ تولیدگرا بــرای بــهــرهبــرداری ازمنابع غنی كانی و معدنی در استان
 گسترش حملونقل ریلی به منظور ترانزیتبینالمللی بــرای رشــد و توسعه در زمینههای
اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
 افــزایــش انسجام اجتماعی و ایــجــاد فرهنگقــانــونگــرایــی بــرای استفاده بهینه از امكانات
موجود استان

راهبرد تدافعی ()WT
 توزیع بهینه امكانات و منابع به منظور از بینبردن فقر و محرومیت در استان
 تــشــویــق و حــمــایــت بــخــش خــصــوصــی ب ــرایســرمــایـهگــذاری در بخش اقــتــصــادی بــه منظور
كاهش قاچاق كاال
 گــســتــرش فــعــالــیـتهــای اقــتــصــادی ســالــم درزمــیــن ـههــای تــجــاری و بــازرگــانــی بــا كــشــورهــای
همسایه بــا اســتــفــاده از ظــرفــیـتهــای مــوجــود
كشاورزی و معدنی استان
 اص ـ ــاح و ارتـ ــقـ ــای ب ــاف ــت فــرهــنــگــی حــا كــمبرخانوادهها به منظور افــزایــش فرهنگ قانون
مداری
 فرهنگسازی مصرف تولیدات داخلی برایتأمین امنیت اقتصادی در رقابت با كشورهای
همجوار
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فرصتها
 =O1بـ ـ ــرخـ ـ ــورداری از مــوقــعــیــت اق ــت ــص ــادی و
ژئواستراتژیك
 =O2شرایط ممتاز استان بــرای تصدی نقش در
بازرگانی ملی و ترانزیت خارجی
 =O3استفاده از ظرفیت نیروی کار جوان و تحصیل
کرده
 =O4عالئق حضور سرمایهگذاران بــرای حضور در
منطقه
 =O5قابلیت مبادالت اقتصادی خاص
 =O6تقویت هویتهای ملی و ایجاد همگرایی
 =O7گسترش نقش دانــشــگــاه در حــل مشكالت
اجتماعی
 =O8افزایش اهمیت دادن به خالقیت و نوآوری
 =O9همجواری با کشورهای همسایه

راهبردهای رقابتی  /تهاجمی ()SO
 بهرهبرداری از منابع معدنی و كشاورزی استانبــا اســتــفــاده از نــیــروی كــار محلی ب ــرای توسعه
صادرات
 بــهــبــود در ســامــانــدهــی مــســیــرهــای تــرانــزیــتكــاال ب ــرای اســتــفــاده از موقعیت ژئــوا كــونــومــی و
ژئواستراتژیكی استان
 بــه کــارگــیــری نــیــروهــای متخصص بــومــی درمدیریت استان جهت توسعه همبستگی ملی و
استفاده از سرمایع اجتماعی
 توسعه تعاونیها و بــازارچ ـههــای م ــرزی ،بهمنظور استفاده از بازار مصرف كشورهای همسایه
 ایجاد پایانههای صادرات محصوالت زراعی باتوجه به شرایط ممتاز بازرگانی بینالمللی

راهـ ـ ــبـ ـ ــردهـ ـ ــای ب ـ ــازن ـ ــگ ـ ــری /ت ــغ ــی ــی ــر جــهــت
هوشمندانه()WO
 ایــجــاد زمــیــنــه مــنــاســب بـ ــرای بــهــرهمــنــدی ازخــاقــیــت و ن ـ ــوآوری ج ــوان ــان در كــارآفــریــنــی و
بنگاههای زود بازده
 گسترش مبادالت اقتصادی به ویژه در بخشكــشــاورزی بــرای افزایش كیفیت زندگی و بهبود
وضعیت معیشتی
 ارائ ـ ــه زمــیــن ـههــای مــنــاســب بـ ــرای گسترشسرمایهگذاری در استان و استفاده از نیروهای
جوان و متخصص بومی در توسعه اقتصادی
 استفاده از موقعیت اقتصادی و ژئواستراتژیكاستان در همجواری با كشورهای خارجی
 گسترش مبادالت اقتصادی و تجاری رسمیبه منظور كاهش فعالیتهای تجاری غیررسمی

خالصه تجزیهوتحلیل (مــاتــریـسهــای ارزیــابــی) عــوامــل خارجی
و داخــلــی بسیار زی ــاد ب ــوده و تحلیل و تلفیق آنها ب ــرای تدوین
ً
استراتژیها امری نسبتا مشکل میباشد ،راههای گونا گونی برای
تهیه فهرستی محدود و خالص ه از عوامل استراتژیک پیشنهاد
شده است .از طرفی ،تلفیق عوامل استراتژیک کلیدی و تدوین
استراتژیهای چهارگانه ،بر اساس خبرگی و خالقیت صورت گرفته و
از مشکلترین بخشهای مدل تحلیل  SWOTمیباشد و به قدرت
قضاوت و توانایی تجزیهوتحلیل خوبی نیازمند است.
بنابراین ایــن مرحله از پژوهش نیز در تعامل مستمر و با انجام
مشاوره با مسئوالن انجام شده است .همچنین با توجه به نتایج
ارزیابی عوامل و تعیین موقعیت استراتژیک در مراحل گذشته،
«راهبردهای ضعف _ فرصت» از ّ
ی بــرخــوردار بوده
اهمیت ویــژها 
و بخش عــمــدهای از تجزیهوتحلیلهای ایــن مرحله بــر تدوین
این راهبردها متمرکز بوده و در میان مجموعه راهبردها نیز سهم
بیشتری را به خود اختصاص خواهند داد.

98

شماره یازدهم
تابستان 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل راهبردی مناطق مرزی

 .15نتیجهگیری
پایههای نظری توسعه مناطق مرزی متکی بر نظریههایی هستند
که سعی دارنــد پدیده عدم تعادل منطقهای بین مناطق مرکزی
و پیرامونی را تفسیر کنند و بــرای مشکالت ناشی از این پدیده،
راهحـلهــای توسعهای ارائــه دهند .گرچه در نظریههای توسعه
منطقهای منظور از مناطق پیرامونی و حاشیهای بیشتر مفهوم
اقــتــصــادی دارد ،امــا بــا توضیحاتی کــه در ایــن تحقیق در مــورد
شاخصهای توسعه در مناطق مــرزی ارائــه شــد ،ایــن مناطق را
میتوان مناطق حاشیهای به شمار آورد و نظریههای یاد شده
درباره آنها نیز صادق است.
حال اینکه یکی از اهداف انقالب اسالمی رفع محرومیت از مناطق
کمتر توسعه یافته میباشد و این مهم از دل مشغولیهای اساسی
دولتهای پس از انقالب بوده و در این زمینه گامهای مهمی نیز
برداشته شده است .اما به رقم گرایشهای فوق و با همه تالشهای
صورت گرفته ،هما کنون حوزههای جغرافیایی با اهمیتی چون
مناطق و شهرهای مرزی ،تفاوتهای فاحشی از نظر برخورداری از
رفاه و توسعه با مرا کز عمده جمعیتی دارند .در نتیجه به رغم وجود
قابلیتهای فراوان مناطق مرزی کشور ،شاخصهای اجتماعی و
اقتصادی در آنها در سطح مطلوبی قرار ندارد و این امر موجب شده
شهرهای مناطق مرزی از چرخه توسعه باز بمانند.
این تفاوتهای عمده از یک سو به دلیل جوان بودن جمعیت و
جذب نشدن نیروی کار به فعالیتهای مولد و از سوی دیگر به
دلیل وجود تقاضا برای تولیدات خارجی که نشأت گرفته از عدم
اشباع خواستههای مردم از طرق رسمی و قانونی است ،ورود کاالها
از مجاری غیرقانونی و غیررسمی و سودآوری بیش از حد آن را توجیه
میکند .همچنین وجود اختالف فــراوان در قدرت اقتصادی دو
کشور همسایه که منجر به تفاوت قابل توجه قیمت کاال ،خدمات،
تسهیالت و بازار کاال در دو سوی مرز میشود ،باعث خواهد شد تا
مرزنشینانی که از توان اقتصادی ضعیفتری برخوردارند ،اقدام به
عبور کاال از مرز به منظور استفاده از خدمات و تسهیالت موجود

در آن سوی مرز کنند و در نهایت این فرآیند منجر به پدیدههای
شومی به نام قاچاق کاال میشود.
بدین منظور توسعه اقتصادی مناطق مــرزی و افــزایــش رفــاه و
درآمد اقتصادی مرزنشینان از طریق فعالیتهای سالم اقتصادی
و حمایت و ســرمــایـهگــذاری دولــت بــر قــاچــاق کــاال میتواند تأثیر
مثبت داشته باشد .از ســوی دیگر افزایش فعالیتهای سالم و
سرمایهگذاری دولت در مناطق مــرزی ،مشروط به عدم اختالف
فاحش اقتصادی در دو سوی مرز نیز میتواند بر کارکرد ارتباطی
مناطق مرزی مؤثر بوده که این امر نیز در کاهش قاچاق کاال تأثیر
مثبت دارد .حمایت دولــت از سرمایهگذاری در صنایع کوچک
و تبدیلی در مناطق مــرزی ،فعال کــردن قابلیتهای توریستی
شهرهای مناطق مــرزی ،ایجاد بازارچههای مــرزی و  ...از جمله
روشهایی است که میتواند در افزایش تعامالت قانونی و کاهش
قاچاق کاال مؤثر باشد.
س از
در نهایت میتوان گفت که با توجه به برنامههای توسع ه پ 
ی ب ه توسع ه داشتهاند ،نیاز ب ه برنامهریزی
ی بخش 
ب ك ه نگاه 
انقال 
ی ب ه نظر میرسد .چرا که دستیابی به
ی ضرور 
ی و منطقها 
فضای 
توسعه متعادل اجتماعی _ اقتصادی که دولت بار اصلی توسعه را به
دوش میکشد ،ا گر غیرمحتمل نباشد ،در حالتی خوشبینانه بدون
آمایش سرزمین ،امری طوالنی و زمان بر خواهد بود .چون سیاست
محرومیتزدایی به شیوه کنونی که عــدم تعادلهای موجود و
گسترش شکاف روزافزون میان مناطق مرکزی و مرزی را به دنبال
داشته اســت ،روشنترین دلیل بر نا کارآمدی این روشهاست.
ی احساس
ی منطقها 
ن و برنامهریز 
ش سرزمی 
بنابراین ضرورت آمای 
ی مناطق
ی _ فرهنگ 
ن توسع ه اجتماع 
ك س و ب ه تواز 
میشود؛ زیرا از ی 
ی همسایه ،توانایی
ی ب ه كشورها 
ك كــرد ه و با نگاه 
ف كم 
مختل 
ن مرز و بو م را ب ا كشورهای
ی ای 
ش و اشاع ه رابطه اقتصاد 
گستر 
م میآورد و از سوی دیگر نقشه جامعی که از تواناییها،
منطق ه فراه 
فرصتها ،نقاط ضعف و تهدید در هر منطقه را با دقت به نمایش
میگذارد ،افزایش مییابد.
 .16پیشنهادها
 -1راهبردهای رقابتی/تهاجمی ( :)SOاین راهبردها تمرکز بر نقاط
قوت درونی و فرصتهای بیرونی استوار است ،راهکارهای زیر برای
بهره برداری از برتریهای موجود ارائه می شود:
 بهرهبرداری از منابع معدنی و كشاورزی شهرهای مرزی استانکردستان با استفاده از نیروی كار محلی برای توسعه صادرات،
 بهبود در ساماندهی مسیرهای ترانزیت كاال بــرای استفاده ازموقعیت ژئوا كونومی و ژئواستراتژیكی در شهرهای مــرزی استان
کردستان،
 به كارگیری نیروهای متخصص بومی در مدیریت شهرهای مرزیاستان کردستان برای توسعه همبستگی ملی و استفاده از سرمایه
اجتماعی،
 توسعه تعاونیها و بازارچههای مرزی ،به منظور استفاده از بازارمصرف كشورهای همسایه و
 -ایجاد پایانههای صــادرات محصوالت زراعی با توجه به شرایط

•پاپلی ی ــزدی ،محمدحسین (« ،)1372تمرکزگرایی و عدم
تمرکزگرایی و اثرات آن» ،فصلنامه تحقیقات جغرافیایی ،شماره
.29
•پــیــرز ،جــان .ای و ریــچــاردبــی ،رابینسون ( ،)1383مدیریت
راهبردی (برنامهریزی ،اجرا و کنترل) ،انتشارات سمت ،تهران،
ص .155
•دواس ،دی .ای ( ،)1382پیمایش در تحقیقات اجتماعی،
ترجمه هوشنگ نایبی ،نشر نی ،تهران.
•رحمانی ،بـیــژن ،شمس ،مجید و ســانــاز حاتمی ف ــر(.،1389
«امکانسنجی توسعه پایدار گردشگری در شهر مالیر با استفاده
از مدل  ،»SWOTفصلنامه جغرافیا و مطالعات محیطی ،سال
اول ،شماره سه ،اصفهان ،ص.17
•رستم گورانی ،ابراهیم ،بیرانوندزاده ،مریم ،علیزاده ،سیددانا،
حشمتی جدید ،مهدی (« ،)1392بررسی جایگاه مناطق آزاد
تجاری جزیره قشم در توسعه پایدار و امنیت اجتماعی» ،دو
فصلنامه آمایش سرزمین ،سال پنجم ،شماره  ،1بهار و تابستان
 1392صص .49-27
•ركنالدین افتخاری ،عبدالرضا ،پاپلی یــزدی ،محمدحسین،
عبدی ،عرفان (« ،)1387ارزیابی اثرات اقتصادی بازارچههای
مــرزی در بازتابهای توسعه مناطق مــرزی؛ مطالعه مــوردی:
بازارچه مــرزی شیخ صالح شهرستان ثالث باباجانی ،استان
كرمانشاه» ،فصلنامه ژئوپلیتیك ،تابستان  ،1387ســال ،4
شماره  ،2صص.109-82
•رومینا ،ابراهیم (« ،)1393تبیین نظری قاچاق كاالی ورودی
و مدیریت آن در كشورها» ،فصلنامه بینالمللی ژئوپلیتیك،
شماره  ،33بهار  ،1393صص .105-83
•زراءن ــژاد ،منصور ،ابراهیمی ،صالح (« ،)1391قاچاق كــاال در
ایران و رابطه آن با اقتصاد رسمی آزمون علیت گرنجر (-1386
 ،»)1353دو فصلنامه بررسیهای حقوقی (مجله تخصصی
حقوق اقتصادی) ،سال دوم ،شماره  ،4پاییز و زمستان 1391
ص .13
•ساروخانی ،باقر ( ،)1382روش تحقیق در علوم اجتماعی ،جلد
اول ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،
تهران.
•ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز ( ،)1392گزارش مدیریتی
بررسی توسعه نیافتگی مرزنشینان و تأثیر آن بر قاچاق کاال ،مرکز
پژوهش ،آمار و اطالعات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز.
•سیف،امراله(.،1387قاچاق کاال درایران،انتشاراتدفترمطالعات
اقتصادیمرکزپژوهشهایمجلسشورایاسالمی،تهران
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ممتاز بازرگانی بینالمللی.
 -2راهبردهای تنوع ( :)STدر راهبردهای تنوع بخشی که بر نقاط
قوت درونی و تهدیدهای بیرونی متمرکز است ،راهکارهای زیر برای
رفع تهدیدها ارائه میگردد:
 گسترش فعالیتهای كشاورزی با استفاده از امكانات طبیعیكشاورزی و نیروهای انسانی شهرهای مرزی استان کردستان
برای ایجاد صنایع تبدیلی وابسته به محصوالت كشاورزی،
 ایجاد فرهنگ تولیدگرا بــرای بهرهبرداری از منابع غنی كانی ومعدنی در شهرهای مرزی استان کردستان،
 گسترش حملونقل ریلی به منظور ترانزیت بینالمللی برای رشدو توسعه در زمینههای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
 افزایش انسجام اجتماعی و ایجاد فرهنگ قانونگرایی برایاستفاده بهینه از امكانات موجود شهرهای مرزی.
 -3راهبردهای بازنگری /تغییر جهت هوشمندانه ( :)WOضمن
تأ کید بر نقاط ضعف درون ــی ،سعی بر بهرهگیری از فرصتهای
بیرونی به منظور رفع نقاط ضعف فرا روی این استان میباشد .به
این منظور راهکارهای زیر ارائه میشود:
 ایجاد زمینه مناسب برای بهرهمندی از خالقیت و نوآوری جواناندر كارآفرینی و بنگاههای زود بازده،
 گسترش مبادالت اقتصادی به ویژه در بخش كشاورزی برایافزایش كیفیت زندگی و بهبود وضعیت معیشتی شهرهای مرزی
استان کردستان،
 ارائه زمینههای مناسب برای گسترش سرمایهگذاری در شهرهایمرزی استان کردستان و استفاده از نیروهای جوان و متخصص
بومی در توسعه اقتصادی،
 استفاده از موقعیت اقتصادی و ژئواستراتژیك شهرهای مرزیاستان کردستان در همجواری با كشورهای خارجی
 گسترش مبادالت اقتصادی و تجاری رسمی به منظور كاهشفعالیتهای تجاری غیررسمی.
 -4راهــبــرد تدافعی ( :)WTدر ایــن راهــبــرد ضمن تأ کید بــر رفع
آسیبپذیری شهرهای مرزی استان کردستان ،راهکارهای زیر ارائه
میگردد:
 تــوزیــع بهینه امكانات و منابع بــه منظور از بین بــردن فقر ومحرومیت در شهرهای مرزی استان کردستان،
 تشویق و حمایت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در بخشاقتصادی به منظور كاهش قاچاق كاال،
 گسترش فعالیتهای اقتصادی سالم در زمینههای تجاری وبازرگانی با كشورهای همسایه با استفاده از ظرفیتهای موجود
كشاورزی و معدنی در شهرهای مرزی استان کردستان،
 اصــاح و ارتقای بافت فرهنگی حا كم بر خانوادهها به منظورافزایش فرهنگ قانون مداری
 فــرهــنـگســازی مــصــرف تــولــیــدات داخــلــی ب ــرای تأمین امنیتاقتصادی در رقابت با كشورهای همجوار.

منابع:
•ارمغان ،سیمین (« ،)1390جایگاه بازارچههای مرزی در آمایش
سرزمین و کاهش قاچاق استان کردستان» ،فصلنامه دانش
انتظامی کردستان ،شماره  ،8دوره دوم زمستان  ،1390صص
.32 -17

•ط ـ ــاوس ـ ــی ،ت ــق ــی ،اسـ ــکـ ــنـ ــدریثـ ــانـ ــی ،مــحــمــد و مــحــمــود
حسینزادهکرمانی (« ،)1391قابلیتها و تنگناهای توسعه
محور شرق در شرایط امروز ایران و منطقه» ،فصلنامه مطالعات
و پژوهشهای شهری ،دوره  ،3شماره  ،12صص.100-79
•عرب مازار یزدی ،علی ( ،)1384اقتصاد سیاه در ایران ،تهران:
مؤسسه توسعه و دانش.

•فصیحی (« ،)1391پیامدهای امنیتی قاچاق کاال در مناطق
مــرزی» ،همایش ملی شهرهای مــرزی و امنیت ،چالشها و
رهیافتها ،زاهدان ،دانشگاه سیستان و بلوچستان.

•هریسون ،جفری و کارون ،جان ( ،)1382مدیریت استراتژیک،
ترجمه بهروز قاسمی ،انتشارات هیأت ،تهران.

•کریمیپور ،یــداهلل ،محمدی ،حمیدرضا (« ،)1383سد نفوذ
قاچاق کاال :از واقعیت تا رؤیا (پژوهش میدانی در محدود استان
هرمزگان)» ،تحقیقات جغرافیایی ،شماره  ،73صص.211-241
•کنین ،عبدالحسین ( ،)۱۳۸۷جغرافیای طبیعی و انسانی
بوشهر ،تهران :طلوع دانش.

100

تابستان 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

•وزارت جهاد کشاورزی ( ،)1385راهنمای تهیه طرح ساماندهی
تــوسـعــه اقــتــصــادی ،اجـتــمــاعــی فــضــاهــای روســتــایــی ،دفتر
برنامهریزی توسعه روستایی.
•ویسی ،هادی (« ،)1392توسعه نامتوازن ناحیهای وچالشهای
امنیتی بلوچستان ایران با تأ کید برپدافند غیرعامل به عنوان
کلید حل مسئله» ،ششمین کنگره انجمن ژئوپلتیک ایــران
پدافند غیرعامل ،مشهد ،انجمن ژئوپلتیک ایــران ،دانشگاه
فردوسی مشهد.

•عــیــس ـیآبــادی ،ابــوالــفــضــل ،ش ــاه قــلــعــه ،صــف ـیالــه (،)1392
«ژئوپلیتیك ایران و تأثیرآن بر قاچاق كاال» ،فصلنامه تحقیقات
جغرافیایی ،شماره  ،109تابستان  1392صص .68-49

شماره یازدهم

.82 -61

•كالنتری خلیل آبــاد ،حسین ،ابوبكری ،طاهر ،قــادری ،رضا،
پورعلی ،محمدعلی ،سعیدی ،انــور (« ،)1391ارزیــابــی میزان
تحققپذیری شاخصهای توسعه پایدار شهری در مناطق
مــرزی (نمونه م ــوردی :شهر پیرانشهر)» ،فصلنامه مدیریت
شهری ،شماره  ،30صص.207-221
•كهنه پوشی ،سید ه ــادی ،جاللیان ،حمید (« ،)1391تأثیر
قاچاق كــاال بر اقتصاد روستاهای مــرزی :مــورد :بخش خــاو و
میرآباد شهرستان مریوان» ،فصلنامه جغرافیا و توسعه ،شماره
 ،32پاییز  ، 1392صص . 74-61

•	 K.A.S. Murshid and Tout Sokphally (2005). The Cross
Border Economy of Cambodia: An Exploratory Study.
Working Paper No. 25. Download WP25 (pdf 499KB in
)English
•	 Kajanus, M. (2000). A model for creating innovative
strategies for an enterprise and its application to a rural enterprise. Management Decision, 38 (10).
•	 Krogman. P. , hnson, G: )1993(. mexico-u.s. free trade
and thelocation of producton, in: the mexico-us free trade,
)peterm. Garber (ed.
•	 Lee bouapao, leeber: phonesaly souksavath phetsamone
sone, souphith Darachanthara, Vanthana, Norintha,
. )2004(.lao PDR cross BORDER ECONOMY, case study
in Dansavanh, Savannakhet, and Houaysai / Tonpheung,
Bokeo, lao PDR “ National Economic. Research Institute

تحلیل راهبردی مناطق مرزی

•گــلــکــار ،مــهــدی (« ،)1384مــنــاس ـبســازی تکنیک تحلیلی
 ،»SWOTنشریه معماری و شهرسازی ،سال پانزدهم ،شماره
 ،41تهران ،ص.48

•	 Nibouhr, Annekatvin; silviastiller )2002(.. Integration Effects in Border Regions – A Survey of Economic Theory
and Empirical Studies, Hamburgisches Welt-WirtschaftsArchiv (HWWA), Hamburg Institute of International
Economics Offentlichkeitsarbeit

•لهساییزاده ،عبدالعلی ( ،)1381جامعهشناسی توسعه ،تهران:
انتشارات دانشگاه پیام نور.

•	 Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (1995). Strategic management and business policy (5th Ed.). Reading, MA:
Addison-Wesley.

•گمرک جمهوری اسالمی ایران ( ،)1391دفتر فناوری اطالعات و
ارتباطات گمرك ایران.

ت س ــان ــان ( ،)1384آشــنــایــی با
ی اط ــاع ــا 
•مــرکــز تــکــنــولــوژ 
توانمندیهای تولیدی و صادراتی استان کردستان ،کردستان:
سازمان بازرگانی استان کردستان.
•مـهــراننــژاد ،احمد ،جــوادیپــور ،رضــا (« ،)1388راهبردهای
تــوســعــه خ ــدم ــات شـ ـه ــرداریه ــای الــکــتــرون ـیــک ب ــر اس ــاس
تجزیهوتحلیل  :SWOTمطالعه موردی شهرداری الکترونیک
منطقه  13تـهــران» ،دومین کنفرانس بینالمللی شهرداری
الکترونیکی ،تهران ،ص .59
•نمامیان ،پیمان (« ،)1390قاچاق کاال و اثــرات آن در امنیت
اجتماعی :ارزیابی سیاستهای پیشگیرانه» ،فصلنامه دانش
انتظامی کردستان ،شماره  ،8دوره دوم ،زمستان  ،1390صص

101

شماره یازدهم
تابستان 1393

ف ــص ــل ــن ــام ــه
علمی-پژوهشی

تحلیل راهبردی مناطق مرزی

