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Considering the importance of the leap of production and economic progress in the
words of Imam Khamenei on the issue of resistance economy in the topic of soft economic war ,finding new markets and strategic income-generating actions for the Islamic
Republic of Iran is inevitable. In this study,the The concept of soft economic war and the
communicated policies of Resistance Economy of the Imam Khamenei were first examined and the strategic capacities of the Resistance Economy based on the valuable orders
of the Supreme Leader of the Islamic Republic of Iran were reviewed. The Blue Ocean
model was then used as a practical and creative tool to identify new economic and income-generating areas. Using the above materials and by using the economic capacity of
Iranian and foreign students, graduates, Iranian businessmen, rich people and business
owners are interested in the Islamic Republic of Iran in inside and outside the country in
friendly and even neutral countries, a creative model was presented to identify strategic
economic actions to achieve the leap in production and income generation. Then, in order to examine the feasibility of the proposed model, the proposed framework in designing some strategic economic actions was used with the approach of creating conditions
for jump in production and national income generation, and its results were presented
and finally, suggestions were made for future researches in this area.
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الگوی راهبردی طراحی اقدامات استراتژیک نوین درآمدزا در عرصه نبرد نرم
اقتصادی (ترکیب سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی با مدل استراتژی اقیانوس
آبی)
حسین صفری

1

 ،میرمحمود سادات

2

* ،علی کتابی

3

 .1گروه مديريت ،دانشكده مديريت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .2گروه مديريت صنعتی تحقيق در عمليات ،دانشكده مديريت ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 .3دانشجوی دکتری ،مدرس انقالب اسالمی ،دانشكده معارف و اندیشه اسالمی ،دانشگاه تهران ،ایران.

تاریخ دریافت 16 :تیر 1399

تاریخ پذیرش 18 :فروردین 1400

تاریخ انتشار 10 :مرداد 1400

کلیدواژهها:

جنگ نرم اقتصادی،
سیاستهای ابالغی
اقتصاد مقاومتی،
استراتژی اقیانوس آبی،
جهش تولید

با توجه به اهمیت جهش تولید و ترقی اقتصادیدر کالم مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)در مبحث جنگ
نرم اقتصادی ،یافتن بازارها و اقدامات استراتژیک نوین درآمدزا برای کشور امری اجتنابناپذیر است .از این
رو ،ارائه مدلهای اقتصادی استراتژیک خالقانه و همراستا با فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
در جهت رسیدن به جهش تولید ،اشتغالزایی پویا و رسیدن به منابع درآمدزایی نوین برای کشور در
مبحث جنگ نرم اقتصادی امری حیاتی است .در این پژوهش ،ابتدا به بررسی ماهیت جنگ نرم اقتصادی
و سیاستهای ابالغی اقتصاد مقاومتی امام خامنهای (مدظلهالعالی) به عنوان راهکاری برای مبارزه با آن
پرداخته شد و ظرفیتهای راهبردی اقتصاد مقاومتی مبتنی بر فرمایشات ایشان مرور شد .سپس به مدل
ی کاربردی و خالقانه در جهت شناسایی زمینههای جدید اقتصادی و درآمدزایی
اقیانوس آبی بهعنوان ابزار 
پرداخته شد و با استفاده از مطالب فوق و با بهرهگیری از ظرفیت اقتصادی دانشجویان و فارغالتحصیالن
ایرانی و خارجی متعهد و عالقهمند به نظام جمهوری اسالمی در داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی،
ثروتمندان و صاحبان کسب وکار عالقهمند به ایران در کشورهای دوست یا بیطرف ،ب ه منظور شناسایی
ت راهبردی اقتصادی سیاسی در جهت نیل به جهش تولید و ظرفیتسازی ،مدلی خالقانه ارائه شد.
اقداما 
سپسدر جهت بررسی قابلیت اجرایی مدل ارائهشده به عنوان سالحی برای مقاومتدر جنگ نرم اقتصادی،
چارچوب پیشنهادی در طراحی برخی اقدامات اقتصادی استراتژیک با رویکرد ایجاد شرایط جهش تولیدی
به کار گرفته شد و نتایج آن ارائه و درنهایت بهمنظور تحقیقات آینده ،پیشنهادهایی ارائه شد.

* نویسنده مسئول:
علی کتابی
نشانی :تهران ،دانشگاه تهران ،دانشکده معارف و اندیشه اسالمی.
پست الکترونیکیa.ketabi@ut.ac.ir :
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مقدمه
در چندین سال اخیر ،واژه «اقتصاد مقاومتی»
توسط مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) به ادبیات
اقتصادي کشور اضافه شده است .خوشبختانه مقام
معظم رهبری (مدظلهالعالی)،دقیقاًدر میانه نبرد نرم
اقتصادی بدخواهان این مرز و بوم با نظام مقدس
ِ
جمهوری اسالمی ایران ،بسیار هوشمندانه احساس
نیاز کرده و مفهوم اقصاد مقاومتی و سیاستهای
کالن این اندیشه نوین را به عنوان مفهومی بومی و
راهگشا و مبتنی بر اندیشه مکتب اسالم ،در عرصه
رقابت راهبردی جهانی مطرح کردند (فرزندی
اردکانی ،صفری ،سادات و بازرگانی.)1397 ،
به نظر میرسد به منظور رهایی نظام جمهوري
اسالمی ایران از وابستگی به منابع مالی نفت خام
و تحریمهای ناجوانمردانه آن حوزه ،که یکی از
اساسیترین سالحهای دشمن در نبرد نرم اقتصادی
است ،ظرفیتسازی اقتصادی و جهش تولید از
طریق شناسایی زمینههای نوین تولیدی و اقتصادی
و تجاری امری بسیار حیاتی و یکی از راهکارهای
مقابله با این شیوه نوین از نبرد در عرصه جهانی است
(سیف و خجسته.)1392 ،
از سوی دیگر ،استراتژی اقیانوس آبی ،یکی از
جدیدترین مفاهیم خالقانهای است که هدف اصلی
آن تغییر قواعد عادی رقابت در عرصه اقتصاد و
کشف زمینهها و بازارهای نوین تولیدی ،اقتصادی
و تجاری است.
عالوه بر این ،به نظر میرسد ظرفیت اقتصادی
دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی
متعهد و عالقهمند به نظام جمهوری اسالمی در
داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان و
صاحبان کسبوکار عالقهمند به ایران ،از بکرترین
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ظرفیتهای شناسایی زمینههای اقتصادی و تجاری
جمهوری اسالمی ایران در کشورهای مقصد آنها و
بهویژه بین دولتها و ملتهای همسو و عالقهمند
به مبانی فکری کشور ،بهویژه شخص مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) هستند.
به طور واضح ،اشتراکات فرهنگی که طی قرنها
بین کشور تاریخی ایران که مبتنی بر پنج عامل:
 -1نزديكي مواضع سياسي و عقيدتي كشورها-2 ،
نزديكي جغرافيايي -3 ،اقامت اتباع بيگانه در ايران،
 -4همزباني با زبان فارسي و  -5محوریت آموزشهای
علوم اسالمی شیعی در ایران ،بهویژه شهر قم با
سایر کشورها مانند كشورهاي آسیاي ميانه ،هند،
پاكستان ،بخشی از آسياي جنوب شرقي ،اروپاي
شرقي و کشورهای آفریقایی داشته (ذاکرصالحی و
نجفآبادی )1391 ،از صحنه همکاریهای اقتصادی
گسترده به دور مانده است.
از سوی دیگر ،امروزه بسیاری از افراد با ملیت
ایرانی در کشورهای دوست و بیطرف بینالمللی
نظیر کشورهای آسیای میانه ،روسیه ،هند ،چین و...
مشغول به کار و تحصیل هستند که متأسفانه کار
پژوهشی دقیقی در رابطه با این افراد و پتانسیلهای
اقتصادی کشورهای یادشده صورت نگرفته است و
اقدامات بسیاری از رایزنهای اقتصادی نیز با توجه
به وابستگی این افراد به دولتها غالباً ابتر بوده است.
به نظر میرسد با برنامهریزی و بهرهگیری ترکیبی از
ظرفیت دانشجویان و افراد شاغل ایرانی در کشورهای
بیطرف و همپیمان ایران و همچنین دانشجویان و
طلبههای خارجی ،علیالخصوص آفریقایی شاغل به
تحصیل در ایران و آشنایی با نیازهای آن جوامع و
راههای تبادالت اقتصادی ،کشور قادر خواهد بود به
بازارهایی دستنخورده دست یابد.
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با توجه به آنچه بدان اشاره شد ،در این مقاله ابتدا
به مرور مفهوم جنگ نرم اقتصادی ،سیاستهای
کلی اقتصاد مقاومتی و راهبردهای اقتصادی
آنها پرداخته شد .سپس به مرور مدل استراتژی
اقیانوس آبی و ابزارهای آن در زمینه خلق زمینههای
راهبردی اقتصادی سیاسی پرداخته شد و نحوه
بهکارگیری ترکیبی این مدل با سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی و همچنین ظرفیتهای تحقیقاتی
و اقتصادی مورد اشاره در قبل که به طور مستقیم با
امر جهش تولید در ارتباط هستند ،در قالب چارچوبی
جامع ارائه شد.
درنهایت ،در قسمت پایانی به منظور بررسی
اثربخشی این مدل ،تعدادی از زمینههای اقتصادی و
تجاری بکر و نوین ایجاد شد و در انتها به نتیجهگیری
و بحث پرداخته شده است.

 .1ادبیات موضوع
در ابتدای این بخش ،ابتدا مهمترین اصطالحات
مرتبط با ادبیات نظری این مقاله مرور شده و سپس
به بررسی پیشینه پژوهشی این تحقیق پرداخته
خواهد شد:
جنگ نرم :برخی از محققین ،جنگ نرم را تالشی
برنامهریزیشده با استفاده از ابزارهای غیرنظامی
برای تأثیرگذاری بر مردم یک کشور به منظور تغییر
در نگرشها ،باورها و رفتارهای آنان به جهت ایجاد
تغییرات اساسی در ساختار حکومتی آن کشور در
راستای منافع گردانندگان جنگ نرم تعریف میکنند
(سردارنیا.)1395 ،
جنگ نرم اقتصادی :عبارت است از مجموعه
اقدامات اقتصادی که کشورهای متخاصم در قبال
مردم کشوری انجام میدهند تا با ایجاد نارضایتی

عمومی بتوانند به اهداف خود در آن کشور دست
یابند .این اهداف سلطهگرانه معموالً ابعاد سهگانه
تغییرات کالن حکومتی ،اقتصادی و فرهنگی را
شامل میشود (سیف و خجسته.)1392 ،
پر واضح است که مشکالت اقتصادي ميتوانند
باعث تهديدات اجتماعي و تهديدات هويتي شوند.
بسیاری از پژوهشهای مرتبط با انقالبهای
اجتماعی هنگام تبیین شورشهاي اجتماعي
عواملي مانند نابرابري ،رشد اقتصادي ضعيف ،رکود
پس از دوران رونق ،تجملپرستي و فساد اقتصادي
زمامداران ،رشد شتابان ،عدم تناسب بين امکانات و
توقعات گسترش فقر را به عنوان عوامل اقتصادي
بروز شورشهاي اجتماعي اشاره کردهاند که در پی
نارضایتی عمومی در یک کشور صورت میپذید.
یکی از مهمترین شگردهاي اقتصادي جنگ نرم
براي به زانو در آوردن نظام جمهوري اسالمی ايران،
ایجاد فشارها و تهديدهاي اقتصادي در جهت ایجاد
نارضایتی عمومی از این ساختار حکومتی است.
کشورهای غربی ،سالهاي سال است که از اين
حربه براي فشار بر ايران استفاده کرده و تالش
گستردهاي نيز براي همراهي کشورهاي ديگر با اين
سياست خود به کار گرفتهاند.
ي اقتصادی با استفاده از توانمندیهای
ظرفيتساز 
نظام جمهوری اسالمی ایران و یا حتی کشورهای
بیطرف و دوستدار ایران ،از مهمترین ابزارهای
نظریه وزین اقتصاد مقاومتی امام خامنهای برای
کاهش فشارهای همهجانبه اقتصادی نظام سلطه
غرب است (سیف و خجسته )1392 ،که در این
مقاله بدان خواهیم پرداخت.
اقتصاد مقاومتی و سیاستهای کلی ابالغی آن
از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) .ایشان
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اقتصاد مقاومتی را اینگونه تعریف میکنند» :اقتصاد
مقاومتی ،یعنی اقتصادی که با مقاومت در برابر
کارشکنی و خباثت دشمن همراه باشد ،اقتصاد
مقاومتی معنایش حصار کشیدن دور خود و فقط
انجام کارهای تدافعی نیست .اقتصاد مقاومتی ،یعنی
آن اقتصادی که به ملت امکان و اجازه میدهد که
حتی در شرایط فشار هم رشد و شکوفایی خودشان
را داشته باشند« (حسینپور ،رضاییمنش و محمدی
سیاهبومی.)1395 ،
تاکنون در رابطه با اقتصاد مقاومتی و تحلیل
سیاستهای کلی ابالغی آن از سوی مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) پژوهشهای گستردهای
صورت گرفته است که برخی از آنها عبارتاند از:
در یکی از پژوهشهای بنیادی ،جمعی از محققین
در پژوهش خود به مواردی شامل اهداف اقتصاد
مقاومتی ،بسترها و زمینههای تحقق آن ،بایدها و
نبایدها ،سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و برخی
از موانع و چالشهای اقتصاد مقاومتی پرداختند
و درنهایت ،راهبردها و راهکارهای تحقق اقتصاد
مقاومتی را در دو حوزه نقش دولت و مردم بررسی
کردند (فرزندی و همکاران.)1394 ،
در سال  2011مقالهای با عنوان چند معیار مدل
برنامهریزی محصول مبتنی بر اقتصاد مقاومتی و به
منظور پاسخگویی نیازهای محصوالت کشاورزی
مردم کام ً
ال در محاصره غزه مبتنی بر کشت
محصوالت کشاورزی در غزه ارائه شد (آقا.)2011 ،
یکی دیگر از محققین این حوزه تالش کرده و
با بررسی نظرات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
به طراحی نقشه راه پیادهسازی سیاستهای کلی
اقتصاد مقاومتی همت گمارد (سیف.)1392 ،
حسینزاده بحرینی در مقالهای تحت عنوان اقتصاد
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مقاومتی ،راهکاری برای توسعه به تبیین الگوی
اقتصاد مقاومتی پرداخته است .نعامی و مظهری در
مقالهای بر رابطه بازایابی داخلی و منابع سپردهاي
بانک به منظور تأمین منابع مالی مولد و فعالسازي
سرمایههاي انسانی در راستاي سیاستهاي کلی
اقتصاد مقاومتی تأکید کردند.
دانشجعفری و کریمی به بررسی همزمان مسئله
برنامه ششم توسعه و نقش نفت در آن و اهمیت
مفهوم اقتصاد مقاومتی در آن پرداختند .رستمی در
پژوهشی کاربردی به بررسی ماهیت اقتصاد مقاومتی
و نظریههای توسعه اقتصادی پرداخته و به اقتصاد
مقاومتی از منظر توسعه پرداخت.
میالنی در یکی از مهمترین پژوهشهای مرتبط با
اجراسازی اقتصاد مقاومتی به فرصتها و چالشهای
تحقق اقتصاد مقاومتی با توجه به خودباوری ملی
پر داخت .درنهایت ،در تحقیقی جامع ،دبیرخانه
شورای اقتصاد معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی
رئیسجمهور در مجموعهای تحت عنوان »مجموعه
اهداف ،سیاستها و برنامههای اقتصاد مقاومتی«
به گردآوری دقیق تمامی سخنان مقام معظم
رهبری (مدظلهالعالی) پیرامون اقتصاد مقامتی و
سیاستهای راهبردی آن همت گمارده است.
یکی از محققین در یکی از معدود پژوهشهای
این حوزه به تشریح ظرفیتهای راهبردی اقتصاد
مقاومتی مبتنی بر سیاستهای کلی ابالغی آن از
سوی مقام معظم رهبری پرداخت (سیف.)1392 ،
با بررسی کالم مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
به نظر میآید که میتوان آن دسته از ظرفیتهای
راهبردی اقتصاد مقاومتی را که قابلیت بهرهگیری
از ظرفیتهای دانشجویان ایرانی و خارجی متعهد
به ایران را دارا هستند ،به صورت جدول شماره یک
دستهبندی کرد.
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جدول  .1ظرفیتهای راهبردی اقتصاد مقاومتی قابل بهرهگیری از پتانسیل اقتصادی دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی
متعهد و عالقهمند به نظام ایران در داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان و صاحبان کسبوکار عالقهمند به کشور
دستهبندی فرصتهای استراتژیک قابل
شکوفایی با پتانسیل اقتصادی دانشجویان
و فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی متعهد و فرصتهای استراتژیک اقتصادی ایران ارائهشده در سیاستهای کلی
عالقهمند به نظام ایران در داخل و خارج از ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان و صاحبان
کسبوکار عالقهمند به کشور

فرصتهای استراتژیک اقتصادی
مبتنی بر پتانسیلهای طبیعی کشور ایران

ذخایر نفت و گاز کشور ایران
پتانسیل چهار فصل بودن کشور ایران
لونقل داخلی
پتانسیلهای اقتصادی در حوزه حم 
پتانسیلهای فرهنگی
پتانسیلهای گردشگری
پتانسیلهای ارزآوری مبتنی بر مواهب طبیعی
پتانسیل مرکزیت مبادالت ایران در شاهراه بین کشورهای شرقی ،غربی و آفریقایی

فرصتهای استراتژیک اقتصادی ایران
در کالم مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
مبتنی بر پتانسیلهای دولتی و نظام
کشور

فعالسازي و بهرهگیری از ديپلماسي اقتصادي ،بهویژه بین کشورهای دوست و بیطرف
در عرصه سیاست بینالملل
استفاده از پتانسیلهای اقتصادی كشورهاي بيطرف
پتانسیل تولید محصوالت استراتژیک
پتانسیلهای سیاسی
پتانسیلهای ارزآوری دولتی
واردات منصفانه محصوالت تولیدی با کیفیت
ی ناشی از تمرکززدایی
پتانسیل اقتصاد 
بوكار
بهبود فضاي كس 
پتانسیل کاهش مصارف ارزی
حمايت از توليد ملي
توانمندسازي بخش خصوصي و فعالسازي ظرفيتهاي داخلي
پتانسیلهای اقتصادی در بخش دفاعی
پتانسیل نیروهای مسلّح

بهكارگيري ظرفيت تجاری شیعیان پراکنده در سراسر دنیا
شبکههای اجتماعی مذهبی
ل اشتراکات ملی و مذهبی
پتانسی 
فرصتهای استراتژیک اقتصادی ایران
پتانسیل شرکای تجاری قدیمی ایران در طول تاریخ
در کالم مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
مبتنی بر پتانسیلهای اعتقادی ،ملّی و مذهبی در بهكارگيري ظرفيت تجاری ایرانیان خارج از کشور
ل ابداع و نوآوری در تولیدات ملی
پتانسی 
کشور
ل حمایت از تولید داخلی
پتانسی 
پتانسیلهای آموزشی در مناطق محروم
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دستهبندی فرصتهای استراتژیک قابل
شکوفایی با پتانسیل اقتصادی دانشجویان
و فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی متعهد و فرصتهای استراتژیک اقتصادی ایران ارائهشده در سیاستهای کلی
عالقهمند به نظام ایران در داخل و خارج از ابالغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان و صاحبان
کسبوکار عالقهمند به کشور

فرصتهای استراتژیک اقتصادی ایران
در کالم مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
مبتنی بر پتانسیلهای بخش خصوصی
کشور

صادرات محصوالت تولیدی با کیفیت
ل خوداتکایی در تولید
پتانسی 
پتانسیل توان شركتهاي دانشبنيان و پاركهاي فناوري
صادرات خدمات فنی مهندسی
صادرات خدمات درمانی و دارویی
پتانسیل توریسم درمانی مبتنی بر اشتراکات فرهنگی
فرصتهای سرمایهگذاری در مناطق کشورهای محروم با پتانسیل باال
پتانسیل قیمت ارز
پتانسیل هزینههای تولید
اندازه بازارهای کشورهای همسایه و کشورهایی با اشتراکات فرهنگی مشترک
زیرساختها در مناطق محروم
پتانسیلهای بالقوه مناطق محروم
پتانسیلهای صادراتی
پتانسیلهای منابع انسانی

مفهوم اقیانوس آبی :به طور کلی میتوان
زمینههای اقتصادی و تجاری موجود در جهان را
به دو اقیانوس تقسیم کرد -1 :اقیانوسهای آبی
و  -2اقیانوسهای قرمز .اقیانوس قرمز ،نمادی از
زمینههای اقتصادی فعلی و قواعد رقابتی موجود
حاکم بر آن بازارها است که بازیگران سنتی فعلی،
سعی دارند تا با این روشهای موجود ،سهم خود
را از سود و درآمدهای آنها افزایش دهند (توالیی،
.)2009
به طور مثال ،در بازار خو دروهای ورزشی در
سطح بینالمللی تعدادی شرکت با قواعد و قوانین
طراحی و حتی بازاریابی ثابت فعالیت میکنند (كيم
و موبرگن.)1-100 ،2005 ،
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اقیانوسهای آبی ،همه بازارها و زمینههایی
اقتصادی هستند که بکر و دستنخوردهاند و یا رقبای
کمی در آن حضور دارند .درنتیجه ،پتانسیل بسیار
باالیی در درآمدزایی پایدار و درازمدت دارا هستند.
استراتژی اقیانوس آبی بر خالقیت به جای تقلید
تکیه داشته و از منطق نوین خود تحت عنوان
نوآوري ارزش بهره میگیرد .این مهم هنگامی به
وقوع میپیوندد که شرکتها همزمان از هر دو
نوع استراتژي کاهش هزینه و تمایز پیروي کنند
(علیزاده ،شیری و تابان.)1393 ،
مراحل اجرایی مدل اقیانوس آبی جهت طراحی
فرصتهای اقتصادی نوین عبارتانداز:
در مدل استراتژی اقیانوس آبی در گام اول در
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نمودار بوم استراتژی رسم میشود .در این نمودار،
محور عمودی نشانگر میزان اهمیتی است که
بازیگران این فضای رقابتی در عرصههای گوناگون
برای عوامل رقابتی کلیدی شناساییشده توسط
خبرگان قائل هستند .این نمودار قابلیت بررسی
پارادایم فکری حاکم بر رقیبان نسبت به بازاری
خاص را فراهم میآورد (كيم و موبرگن.)2002 ،
در قدمدوم به منظور بازطراحی فضای رقابتی ،پس
از طراحی بوم استراتژی فعلی کشور و سازمانهای
مربوطه آن و نمایش وضعیت فعلی کشور یا بنگاه
اقتصادی مورد نظر در آن ،مدل اقیانوس آبی با
استفاده از شش رويكرد اصلي سعی در بهبود و یا
بازسازي فضای رقابتی و بازار دارد .مدل اقیانوس آبی
بیان میدارد که به منظور رسیدن به نوآوری ارزش،
شرکتها میبایست در شش مسیر مطرحی در زیر
نظر افكنند:
شش مسیر پیشنهادی مدل اقیانوس آبی
عبارتانداز :الف) مسیر یکم :جستوجو در
فرصتهای اقتصادی جايگزين .ب) مسیر دوم:
جستوجو در دستههای راهبردی در فرصتها و
بازارهای اقتصادی .ج) مسیر سوم :بررسی راهبردی
پیوستار مشتريان .د) مسیر چهارم :بررسي راهبردی
محصوالت و خدمات مكملدر فرصتهای اقتصادی.
ه) مسیر پنجم :بررسي راهبردی در ميان ویژگیهای
اصلی بهرهگیری از محصوالت و بهرهگیری صحیح
از احساسات در اضافه یا کم کردن ویژگیهای
محصوالت با توجه به خواستههای مشتریان .و)
مسیر ششم :بررسي آیندهنگرانه روندها و بازههای
زمانی فرصتهای اقتصادی.
در پایان قابل ذکر است که در صورتی که
شرکتهای مورد نظر قادر به استفاده از هیچکدام از
شش مسیر ارائهشده نباشد ،استراتژی اقیانوس آبی

قادر به بازطراحی بازار نخواهد بود ،ولی در صورت
بهرهگیری از حتی یکی از مسیرهای ششگانه،
باید به گام بعدی حرکت کرد (صفری ،سادات و
سعدآبادی.)1395 ،
در ادامه و پس از بررسی وضعیت حال صنعت و
همچنین شناسایی زمینههای نوین فعالیت در بازار
مربوطه ،حال در گام سوم به منظور طراحی بوم
استراتژی جدید شرکت در افق استراتژیک ،اقیانوس
آبی بهرهگیری از چارچوب چهار اقدامی که متشکل
از چهار پرسش زیر است را پیشنهاد میکنند :الف)
کدامیک از ویژگیهای محصوالت و خدمات را
میتوان حذف کرد؟ ب) کدام یک از خصوصیات را
باید کاهش داد؟ ج) کدام ویژگیها را باید افزایش
داد؟ د) چه خصوصیات جدیدی باید خلق شوند؟
در گام چهارم و بر اساس خرد جمعی و بهرهگیری
از روشهایی همچون طوفان مغزی نتیجه نمودار بوم
استراتژی جدید منطبق بر تفکر اقیانوس آبی رسم
میشود (صفری ،سادات و سعدآبادی.)1395 ،
درنهایت و در قدم پنجم به منظور طراحی دقیق
محصوالت مبتنی بر ارزشهای مورد نظر مشتریان به
چهار سوال زیر از نگاه مشتریان پاسخ داده میگردد.
 -1آیا این محصوالت طراحیشده مشتریان را
جذب میکند؟
در صورت مثبت بودن جواب به سؤال بعدی این
گام رفته و در غیر این صورت ،مجدداً به گام سوم
رفته و دوباره مسیر مدل طی میشود.
 -2آیا قیمت محصول برای مشتریان قابل پذیرش
است؟
در صورت مثبت بودن جواب به سؤال بعدی این
گام رفته و در غیر این صورت فرایند قیمتگذاری
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مجدداً طی میشود.
 -3آیا با بررسی و برآورد جامع هزینهها ،محصول
تولیدی برای شرکت سودآور است؟
در صورت مثبت بودن جواب به سؤال بعدی
این گام رفته و در غیر این صورت هزینهها بایستی
کاهش یابند.
 -4آیا موانع پذیرش محصول تولیدی از جانب
مشتریان بررسی شده است؟
در صورت مثبت بودن جواب سؤال چهارم ،این
مرحله ،آخرین گام در اجرای مدل اقیانوس آبی است
و نوآوری ارزش آفرین خلق شده است .در غیر این
صورت ،پرسش چهارم را بررسی کرده تا پاسخ آن
مثبت شود (صفری ،سادات و سعدآبادی.)1395 ،
در زمینه استراتژی اقیانوس آبی تاکنون
پژوهشهای گوناگونی صورت گرفته است که
برخی از آنها عبارتانداز :دو تن از محققین حوزه
استراتژی کشور با کمک گرفتن از مدل راهبردی
استراتژی اقيانوس آبي حوزه فعاليتهاي مهندسان
مشاور در طرح هاي ملي فعال در حوزه سدسازي
کشور تالش کردند تا با بهرهگیری از این مدل به
خلق بازارهایی جدید برای یکی از شرکتهای فعال
در عرصه سدسازی کشور بپردازند (ستایش و امین،
.)1394
در پژوهشی دیگر ،جمعی از محققین سعی کردند
کمی الگوي راهبرد اقيانوس آبي را
تا بـه شـيوهی ّ
در صنعت بانكـداري توسعه دهند (علیزاده ،شیری
و تابان.)1393 ،
در مقالهای دیگر دو تن از محققین این حوزه در
پژوهشی ،به شناسایی ابعاد شناختي ،تسهيم منابع،
انگيزشي و سياسي در پيادهسازي راهبرد اقيانوس
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پرداخته و نتایج خود را تحت عنوان الگویی اجرایی
ارائه دادند.
(شاهبندزاده و کبگانی )1395 ،و در انتها (صفری،
سادات و سعدآبادی )1395 ،در یکی از جامعترین
پژوهشهای حوزه اجراسازی اقیانوس آبی ،به بررسی
تمام تکنیکهای این مدل در خلق بازارهای جدید
پرداخته و ضمن ارائه مدلی جامع در این رابطه،
با استفاده از مدل یادشده به طراحی مجدد بازار
و تدوین استراتژیهای رقابتی یک شرکت بزرگ
تولیدی با استفاده ترکیبی از استراتژی جودویی و
استراتژی اقیانوس آبی در چارچوب کارت امتیازی
متوازن پرداختند.

 .2روششناسی پژوهش
روش انتخابشده براي شناسایی ابعاد و
ظرفیتهای راهبردی اقتصاد مقاومتی این حوزه،
مبتنی بر تحليل دادههاي ميداني و كتابخانهاي
است .در ادامه و بر اساس فرايند جمعآورى و تحليل
دادهها با رويكرد گروه كانوني جدول شماره  ،2ابتدا از
طریق مصاحبه مجموعه نظرات افراد خبره در زمینه
سیاستهای راهبردی اقتصاد مقاومتی به منظور
طراحی مدل مفهومی تصویر شماره  1دریافت و
سپس استخراج و دستهبندى شد.
در گام بعدی ،اطالعات گردآورى و مدلسازيشده،
در جلسات گروه كانونى با حضور خبرگان منتخب،
به بحث گذاشته شد تا اوالً ظرفیتهای استراتژیک
اقتصادی نهفته در کالم مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی) که قابلیت بهرهگیری از آنها در مدل
اقیانوس آبی وجود داشت ،شناساییشده فرصتهای
اقتصادی منتخب بود ،مورد بحث قرار گیرد و
استنتاج و تأييد اعتبار شود.
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االائه نتایج دال صوالت تأیید نتایج

مطالعه متمر ز

مرحله اول  :شناسایی و انتخاب زمینههای کالن اقتصادی راهبردی از میان فرمایشات مقام
معظم رهبری در سیاستهای راهبردی ابالغی اقتصاد مقاومتی
مرحله دوم  :شناسایی فرصتها و ظرفیتهای استراتژیک تاثیرگذار بر گام اول از میان
فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاستهای راهبردی ابالغی اقتصاد مقاومتی
مرحله سوم :اجرای مدل اقیانوس آبی و بهره گیری از و بهرهگیری از ظرفیت اقتصادی
دانشجویان و فارغ التحصیالن ایرانی و خارجی متعهد و عالقهمند به نظام جمهوری اسالمی در

داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان و صاحبان کسب وکار عالقهمند به ج.ا.ایران
مرحله چهارم :شناسایی زمینههای راهبردی اقتصادی-سیاسی جدید

تصویر  .1الگوی ظرفیتسازی اقتصادی نرم
شکل  .2الگوی "ظرفیتسازی اقتصادی نرم"
سپس برخی پتانسیلهای دانشجویان ایرانی
تحت عنوان »الگوی

ظرفیتسازی اقتصادی نرم»

شاغل در کشورهای دوست و بیطرف و همچنین
دانشجویان خارجی شاغل به تحصیل در ایران
بررسی شد.

 .3یافتههای پژوهش

درنهایت با استفاده از الگوی ترکیبی ارائهشده،
اقدامات استراتژیک اقتصادی جدیدی در سطح ملی

در این پژوهش ،ابتدا با بررسی متون آکادمیک
و تحقیقات پیشین حوزه جنگ نرم اقتصادی و

جدول  .2مدل اجرای پژوهش بر اساس رویکرد کانونی
مراحل

مطالعه مقدماتی

طراحی و ارائه شد.

10
اقدامات

مطالعه اسناد و مدارک و منابع
تعریف سؤاالت مصاحبه آزمایشی
انتخاب خبرگان

مطالعه متمرکز

جمعآوری نظرات
تحلیل نتایج
ارائه نتایج در صورت تأیید نتایج
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اقتصاد مقاومتی ،زمینههای کالن اقتصادی راهبردی
از میان فرمایشات مقام معظم رهبری در ابالغیه
سیاستهای راهبردی اقتصاد مقاومتی و مرتبط با
جهش تولید مشخص شدند.
سپس تالش شد تا با دستهبندی رهنمودهای
مقام معظم رهبری تحت عنوان ظرفیتهای
استراتژیک اقتصادی ایران با توجه به مفهوم مدل
استراتژی اقیانوس آبی که روشی خالقانه به منظور
تغییر قواعد معمول رقابتیدر عرصه اقتصاد و صنعت
است ،اقدامات استراتژیک اقتصادی سیاسی نوینی به
منظور نیل به مطالبات مقام معظم رهبری ارائه شد.
پر واضح که این زمینههای اقتصادی بسیار گسترده
بوده که در این میان به برخی از آنها اشاره شده
است.
 .1. 3مرحله اول :شناسایی و انتخاب ظرفیتها
و زمینههای کالن اقتصادی راهبردی از میان
فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاستهای
راهبردی اقتصادی مقاومتی:

به طور مثال ،یکی از زمینههای انتخابشده با
الگوی ارائهشده در این پژوهش ،جهش در تولید
و صادرات نفت و محصوالت نفتی است ،که الگوی
پیشنهادی برای آن اجرا میشود.
 .2. 3مرحله دوم :شناسایی فرصتها و ظرفیتهای
استراتژیک تأثیرگذار بر گام اول از میان فرمایشات
مقام معظم رهبری در سیاستهای راهبردی ابالغی
اقتصاد مقاومتی:

 -1ذخایر نفت و محصوالت نفتی (پتروشیمی)
 -2فعالسازي ديپلماسي اقتصادي در زمینه نفت
 -3استفاده از ظرفيت كشورهاي بيطرف
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 -4بهكارگيري ظرفيت مورد نیاز کشورهای
دوست ایران و بیطرف جهان به نفت
بهكارگيري ظرفيت تجاری ،ایرانیان ،شیعیان
ثروتمند و دوستداران ایران در خارج از کشور از
طریق ایجاد بانک اطالعاتی دانشجویان و طلبههای
آفریقایی و دانشجویان مرتبط با شبکه منسجم
خوجههای بسیار ثروتمند هندیاالصل در آفریقا و
اتصال این افراد به شرکتهای داخلی مورد وثوق
ایران
 .3. 3مرحله سوم :اجرای مدل اقیانوس آبی
 .1. 1. 3رسم بوم استراتژی برای وضعیت فعلی

در این مرحله ابتدا بوم استراتژی رسم زمینه
کالن اقتصادی صادرات نفت و محصوالت نفتی در
وضعیت فعلی مطابق با تصویر شماره  2طراحی شد.
 .2. 1. 3استفاده از مسیرهای جستوجوی
ششگانه به منظور ایجاد فرصتهای جدید
اقتصادی نوین مبتنی بر زمینههای کالن اقتصادی
راهبردی از میان فرمایشات مقام معظم رهبری در
سیاستهای راهبردی اقتصادی مقاومتی:

جستوجو و بررسي در ميان صنايع و فرصتهای
اقتصادی جايگزين :در زمین ه کالن اقتصادی صادرات
نفت و محصوالت نفتی با توجه کمبود این نعمت
خدادادی ،فروش محصوالت نفتی و پتروشیمی
حیاتی و فراوریشده مانند بنزین به عنوان یک
فرصت جایگزین فروش نفت خام کشور است.
مسير  :2جستوجو و بررسي گروههاي استراتژيك
در صنايع و بازارهای اقتصادی :عدم توجه به نیاز
کشورهای در حال توسعه آسیایی ،آفریقایی و
آمریکای جنوبی و علیالخصوص کشورهای آفریقایی
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ن اقتصادر صادرات نفت و محصوالت نفتی

جهش در تولید و صادرات نفت و محصوالت نفتی

به كارگیري ظرفیت نیاز به كارگیري ظرفیت
كشورهاي دوست ج.ا.ا و تجاري ایرانیان ،شیعیان
بيطرف جهان به نفت ثروتمند و دوستداران ج.ا
در خارج از كشور

فعالسازي دیپلماسي
استفاده از ظرفیت
اقتصادي در زمینه نفت
كشورهاي بیطرف

رقبای نفتی

ذخایر نفت

ج .ا .ا

تصویر  .2بوم بوم استراتژی برای وضعیت فعلی
شکل  .3بوم بوم استراتژی برای وضعیت فعلی

این افراد در کشورهای متبوع خود ،این افراد قابلیت
که کمتر مورد توجه اقتصادی کشورهای غربی
رهنمونسازی کشور ایران را به بخش قابل توجهی
هستند ،یک فرصت عالی است.
ب) استفاده از مسیرهای جستجوی شش گانه به منظور ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی
از بازار آفریقا را دارا هستند.
مسير  :3جستوجو و بررسي در ميان زنجيره
نوین مبتنی بر زمینههای کالن اقتصادی راهبردی از میان فرمایشات مقام معظم رهبری
مسير  :4جستوجو و بررسي در ميان محصوالت
مشتريان :به منظور بهكارگيري ظرفيت مورد نیاز
:
مقاومتی
اقتصادی
یاستهای
در س
و خدمات مكمل :نیاز به احداث پاالیشگاه و پمپ
نفت
جهان به
راهبرد بییطرف
دوست ایران و
کشورهای
صنایع و بنزین
میانتجاری،
ظرفيت
جستجو بوهكارگيري
محصوالت نفتی و
فرصتهای اقتصادی جایگزین
بررسی در
ومسیر :1
ایراندر خارج
ایرانیان،
اینونعمت
توجه
محصوالت نفتی با
دوستداراننفت و
ثروتمندرو صادالات
شیعیان اقتصاد
ینه ن
دال زم
خدادار ،خصيصههاي
بررسيدر ميان
مبودوجو
 :5جست
مسير
از کشور ،میتوان با بهرهگیری از ظرفیت و اشراف
این مورد ،برای
مشتریان :در
فرصت
احساسيعنوان یک
كاركردي يابنزین به
فروش محصوالت نفتی و پتروشیمی حیاتی و فراوالر شده مانند
فرهنگی دانشجویان و طلبههای خارجی ،بهویژه
زمین ه کالن اقتصادی صادرات نفت و محصوالت
شوال واست.
فروش
جایگزین
فارغالتحصیل
نفتبهخاتحصیل
شاغل
های
آفریقایی
نفتی چیزی یافت نشد.
مرتبط با
جستجو وتجاری و
ایران:2به نیازهای
استراتژیک در صنایع و بازارهای اقتصادی
اقتصادیهای
بررسی گروه
درمسیر
سراسر زمان:
در
بررسي
و
وجو
ت
جس
:6
مسير
جدید
مشتریانی
به
خود،
کشورهای
نقتی
محصوالت
عد توجه به نیاز شوالهار دال حال توسعه آسیایی ،آفریقایی و امریکار جنوبی و علی الخصوص
روند حاکم بر بسیاری از کشورهای در حال توسعه و
دست یافت.
شوالهار آفریقایی ه متر موالد توجه اقتصادر شوالهار غربی هستند یک فرصت عالی
بیطرف در قارههای گوناگون ،علیالخصوص آفریقا
است.سویی به دلیل ارتباط تنگاتنگ این دانشجویان
از
مانند کشور آفریقای جنوبی ،نشان از نیاز روزافزون
با مسلمانان و مجامع شیعیان در کشورهای متبوع
این کشورهای دورمانده از رادار برخی کشورهای
خود که غالباً توسط شیعیان خوجه ثروتمند و پرنفوذ
صاحب منابع نفت به این ماده حیاتی در طی سالیان
آن کشورها و صد البته نفوذ چند صد ساله اقتصادی
آتی را دارد.

12
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خاالجی د) به االگیرر ظرفیت نیاز شوالهار دوست ا.ا.ا و بیطرف جهان به نفت بهبود حاصل
شود.
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د) رسم ب م استراتژی جدید ی ونطبق بر تفکر اقیان س آب
جهش در تولید و صادرات نفت و محصوالت نفتی

به كارگیري ظرفیت نیاز به كارگیري ظرفیت
كشورهاي دوست ج.ا.ا و تجاري ایرانیان ،شیعیان
بيطرف جهان به نفت ثروتمند و دوستداران ج.ا
در خارج از كشور

تصویر  .3بوم استراتژی جدید

فعالسازي دیپلماسي
استفاده از ظرفیت
كشورهاي بیطرف اقتصادي در زمینه نفت
رقبای نفتی

ذخایر نفت

ج .ا .ا

شکل  .4بوم بوم استراتژی جدید

در اقدامات استراتژیک ،بایستی وضعیت کشور در
 .3. 1. 3بهرهگیری از تکنیک اقدامات چهارگانه
موارد :الف) فعالسازي ديپلماسي اقتصادي در زمینه
ه) ویژگی های بارز محصوالت و خدمات
در این مرحله و پس از طی کردن مسیرهای
نفت ،ب) استفاده از ظرفيت كشورهاي بيطرف،
اقدامات استرات یک اقتصادر مبتنی بر االزشهار موالد
منظوردقیق تر
طراحی
مرحلهشبه
این
دال
عملیاتی کردن
منظوالو به
شگانه
وجوی
جست
ج) بهكارگيري ظرفيت تجاری ،ایرانیان ،شیعیان
اقتصادر
دوستدارانجدید
فرصتهار
گانه،زیر دال الابطه با
سوال
ترتیب به
المللی،
نتایج مشتریان
نظر
های 4شش
به مسیر
شده از
استراتژیکبینیافته
خارجمبتنازیکشور از
ایران در
ثروتمند و
متشکل
چارچوب
دانشجویان
اطالعاتی
گیری از
یاستهار
دانشدال س
الهبرر
طریقمقابهرهمعظم
 .1فرمایشات
پرسش:یان
چهارر از م
ر ازالاهبرد
اقدامیاقتصاد
چهار ن
ینههار
بر زم
شد .2.کدام
کرد؟
ها را می
یکراز ویژگ
کدام
ایرانی و خارجی و د) بهكارگيري ظرفيت نیاز
حذفداده
توانپاسخ
مقاومتی
اقتصادیر
الاهبرد
افزایش
باید
را
عامل
کدام
.3
داد؟
کاهش
باید
را
عامل
کشورهای دوست ایران و بیطرف جهان به نفت
 -1آیا گروههار خاصی از مشتریان دال الابطه با محصول جدید ،وجود داالند؟ بله ،به نظر میالسد
داد؟  .4چه ویژگیهای جدیدی باید خلق شوند؟
بهبود حاصل شود.
کالنطراحی اقدامات استرات یک مناسب برار آنها
صوالت
وضعیتین،
اقتصادر نو
کرده تاجدید
فرصتهار
زمیندالههای
افق جدید
استفاده
 .4. 1.رسم بوم استراتژی جدید و منطبق بر
3
مقامخواهد نمود.
معرفی
ا.ا.ا ایران
راهبردی الا به
مشتریان جدیدر
فرمایشات
شوالمیان
انتخابی از
اقتصادی
آبی
اقیانوس
تفکر
اقتصادی
راهبردی
های
ت
سیاس
در
رهبری
معظمآیا قیمت محصول برار گروه عمده مشتریان قابل دسترس است؟بله ،انتخاب قیمتهار موالد
-2
است.رسم
هستند را
تولید
جهش
با
مرتبط
که
مقاومتی
نظر  ،منصفانه و مطابق با منافع طرفین
سپس در مرحله این مرحله ،بوم استراتژی جدید
کنیم.
مطابق تصویر شماره  3رسم میشود.
در این مرحله این نتیجه حاصل شد که به منظور
اجراییسازی نتایج حاصله از مسیرهای ششگانه
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جدول  .3اقدامات راهبردی اقتصادی سیاسی طراحیشده با بهرهگیری از پتانسیل اقتصادی دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی و
خارجی متعهد و عالقهمند به نظام ایران در داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان و صاحبان کسب وکار عالقهمند به ایران
در کشورهای دوست و یا بیطرف
ظرفیتها و
زمینههای
کالن اقتصادی
راهبردی از میان
فرمایشات مقام
معظم رهبری

ظرفیتها و فرصتهای
استراتژیک اقتصادی ایران
در کالم مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی)

اقدامات راهبردی اقتصادی سیاسی نوین با استفاده از مدل
مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و بهرهگیری از پتانسیل اقتصادی
دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی متعهد و عالقهمند
به نظام ایران در داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان
و صاحبان کسبوکار عالقهمند به ایران در کشورهای دوست و
یا بیطرف

جهش در تولید و
صادرات نفت و
محصوالت نفتی

ذخایر نفت
فعالسازي ديپلماسي اقتصادي
استفاده از ظرفيت كشورهاي بيطرف
بهكارگيري ظرفيت شرکای تجاری
قدیمی ایران در طول تاریخ
بهكارگيري ظرفيت تجاری شیعیان
خوجه ثروتمند در خارج از کشور
بهکارگيري ظرفيت تجاری ایرانیان
خارج از کشور

احداث پاالیشگاه بنزین و پتروشیمی با مشارکت صاحبان صنایع کشورهای
دوست و بیطرف و بهكارگيري ظرفيت تجاری بهكارگيري ظرفيت تجاری
افراد ایرانیاالصل و شیعیان ثروتمند در کشورهای در حال توسعه آفریقایی
و آسیایی به منظور ایجاد بازار پایدار نفت و محصوالت نفتی برای کشور
از طریق ایجاد بانک اطالعاتی اقتصادی ایجاد شده توسط دانشجویان و
طلبههای مجموعههایی مانند جامعهالمصطفی

جهش درآمدی از
تأمین مواد غذایی
كشورهاي همسایه
با توجه به فصول
مختلف سال

فعالسازي ديپلماسي اقتصادي
ظرفیت چهار فصل بودن ایران
لونقل داخلی
ظرفیتهای حم 
ظرفیت تولید محصوالت استراتژیک
ظرفیتهای فرهنگی
ظرفیتهای سیاسی

ایجاد بازار تأمین مواد غذایی مورد نیاز كشورهاي آسیای مرکزی و روسیه

در زمینه تأمین مواد غذایی استراتژیک در این کشورها مانند سیبزمینی
در فصل سرما به دلیل چهار فصل بودن ایران در تمام دوران و اشتراکات
سیاسی و بهرهگیری از ظرفیت دانشجویان ایرانی ،بهویژه دانشجویان
مدیریت در آن کشورها جهت شناسایی بازارها و نیازمندیهای مردم آن
مناطق و بهرهگیری از پتانسل دانشجویان و طلبههای خارجی آن کشورها
در ایران به منظور رایزنی فرهنگی اقتصادی در آن کشورها
ایجاد بازار تأمین مواد غذایی مورد نیاز كشورهاي عرب زبان و حوزه خلیج
فارس نظیر سوریه ،قطر و عمان در زمینه تأمین مواد غذایی مورد نیاز
آنها به دلیل چهار فصل بودن ایران در تمام دوران و اشتراکات فرهنگی
و سیاسی و انجام پروژههای بازاریابی و نیازسنجی اقتصادی توسط
دانشجویان و طلبههای خارجی آن کشورها در ایران
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جهش درآمدی از
حضور توریستهای
کشورهای همسایه
با توجه به شرایط
اقلیمی و عالئق
آن ملت

فعالسازي ديپلماسي اقتصادي
ظرفیت چهار فصل بودن ایران
لونقل داخلی
ظرفیتهای حم 
ظرفیتهای گردشگری
ظرفیتهای ارزآوری
ظرفیتهای فرهنگی
ظرفیتهای سیاسی

جهش درآمدی
صادرات محصوالت تولیدی باکیفیت
از طریق ایجاد
ت خوداتکایی در تولید
ظرفی 
ظرفیت صادرات
محصوالت استراتژیک
پرسود محصوالت
فعالسازي ديپلماسي اقتصادي
تولیدی کشور ایران
مانند ماشینآالت استفاده از ظرفيت كشورهاي بيطرف
آفریقایی
و محصوالت
منحصر به فرد سایر بهكارگيري ظرفيت تجاری شیعیان
کشورهای بیطرف خوجه ثروتمند در آفریقا خارج از کشور
و دوست از طریق حمايت از شركتهاي دانش بنيان و
پاركهاي فناوري
اتصال کشور به
اقیانوس هند

394

اقدامات راهبردی اقتصادی سیاسی نوین با استفاده از مدل
مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و بهرهگیری از پتانسیل اقتصادی
دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی متعهد و عالقهمند
به نظام ایران در داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان
و صاحبان کسبوکار عالقهمند به ایران در کشورهای دوست و
یا بیطرف

ایجاد بازار گردشگری با توجه به جاذبههای منحصر به فرد ایران مانند
کویرگردی در کشورهای آسیای مرکزی و روسیه با بهرهگیری از ظرفیت
دانشجویان ایرانی ،بهویژه دانشجویان مدیریت در آن کشورها جهت
شناسایی بازارها و نیازمندیهای مردم آن مناطق و بهرهگیری از پتانسل
دانشجویان و طلبههای خارجی آن کشورها در ایران به منظور رایزنی
فرهنگی اقتصادی در آن کشورها
ایجاد بازار گردشگری با توجه به جاذبههای منحصر به فرد ایران برای
كشورهاي حوزه خلیج فارس نظیر قطر و عمان ،کویت ،علیالخصوص
در فصول زیارتی و فصول گرم سال بازاریابی و نیازسنجی اقتصادی توسط
دانشجویان و طلبههای خارجی آن کشورها در ایران
ایجاد شبکه چابک از کشورهای دوست و بیطرف ،بازارهای کمتر
دستیافته توسط دشمنان و شناسایی تجار برجسته دوست و زمینههای
قابل همکاری با آنان از طریق همکاری وزارت امور خارجه ،وزارت صنعت،
معدن و تجارت و مراکز مذهبی از طریق بهرهگیری از پتانسل دانشجویان و
طلبههای خارجی آن کشورها در ایران به منظور رایزنی فرهنگی اقتصادی
در آن کشورها
ایجاد شبکه صادرات از طریق شناسایی دوستان ایران و خوجههای
ثروتمند و شیعیان در آفریقا از طریق بهرهگیری از پتانسل دانشجویان و
طلبههای خارجی آن کشورها در ایران و اشراف آنها به مباحث ،قانونی،
اقتصادی و فرهنگی کشورهای آفریقایی به منظور کاهش خروج ارز و تأمین
محصوالت استراتژیک ،مانند گوشت از آفریقا
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واردات منصفانه محصوالت تولیدی
باکیفیت
جهش درآمدی
ت خوداتکایی در تولید
ظرفی 
از طریق ایجاد
محصوالت استراتژیک
واردات منصفانه
فعالسازي ديپلماسي اقتصادي
نیازمندیهای کشور
استفاده از ظرفيت كشورهاي بيطرف
به طور مستقیم
آفریقایی
و کوتاه کردن
بهكارگيري ظرفيت تجاری شیعیان
دست واسطههای
لبنانی پراکنده در سراسر دنیا
کشورهای متخاصم
بهكارگيري ظرفيت تجاری شیعیان
و سودجو
خوجه ثروتمند در آفریقا خارج از کشور

اقدامات راهبردی اقتصادی سیاسی نوین با استفاده از مدل
مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و بهرهگیری از پتانسیل اقتصادی
دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی متعهد و عالقهمند
به نظام ایران در داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان
و صاحبان کسبوکار عالقهمند به ایران در کشورهای دوست و
یا بیطرف

ایجاد شبکه صادرات محصوالت کشورهای دوست و کمتر مورد توجه قرار
گرفته مانند کشورهای آفریقایی از طریق ایجاد کارخانجات صنایع تبدیلی
در نقاط محروم مانند جنوب شرق و شمال شرق و ارسال محصوالتی مانند
قهوه ،میوههای استوایی به بازارهای نزدیک از طریق بهرهگیری از پتانسل
دانشجویان و طلبههای خارجی آن کشورها در ایران و اشراف آنها به
مباحث قانونی ،اقتصادی و فرهنگی کشورهای آفریقایی و آشنایی با تجار
ثروتمند طرفدار و عالقهمند به همکاری با ایران ،شیعیان خوجه ثروتمند
در آفریقا و....

ایجاد شبکه واردات استراتژیک ملی از طریق شناسایی دوستان ایران با
بهرهگیری از پتانسیل تحقیقاتی و اجرایی دانشجویان ایرانی و دانشجویان
و طلبههای خارجی آن کشورها در ایران در کشورهای آسیایی ،آفریقایی و
ی در آمریکای جنوبی ،خوجههای
امریکایی همصدا با ایران مانند تجار لبنان 
ثروتمند و شیعیان در آفریقا از طریق ایجاد بانک اطالعاتی دقیق وارداتی
از طریق کار علمی دقیق به منظور کاهش واسطهگری ناعادالنه دشمنان
و خروج ارز نامتعارف جهت تأمین محصوالت استراتژیک ،مانند گوشت از
آفریقا یا ماهی و برنج از کشورهای آمریکای جنوبی
ایجاد شرکتهای مهندسی از طریق بهرهگیری از پتانسل دانشجویان ایرانی
صادرات محصوالت تولیدی با کیفیت و دانشجویان و طلبههای خارجی آن کشورها در ایران به منظور رایزنی
صادرات خدمات فنی مهندسی
مهندسی اقتصادی در آن کشورهای همپیمان و بیطرف و کشورهای کمتر
ت خوداتکایی در تولید
ظرفی 
جذاب از لحاظ اقتصادی برای کشورهای غربی مانند کشورهای آفریقایی
جهش درآمدی از
محصوالت استراتژیک
نظیر کنیا و آسیایی نظیر اندونزی و بنگالدش جهت ایجاد جهش درآمدی
طریق ایجاد ظرفیت
فعالسازي ديپلماسي اقتصادي
از طریق ایجاد بازارهای نوین اقتصادی و شرکای تجاری جدید به منظور
صادرات در بازارهای
استفاده از ظرفيت كشورهاي بيطرف افزایش صادرات محصول و خدمات فنی مهندسی و برقراری ارتباط تجار
نوین مصالح
و بازارهای نوین مانند آفریقا
ایرانی و تجار عالقهمند به همکاری با آن کشور
ساختمانی ،خدمات
بهكارگيري ظرفيت تجاری ایرانی و
فنی مهندسی
خوجه ثروتمند در آفریقا خارج از کشور بهرهگیری از پتانسل دانشجویان ایرانی و دانشجویان و طلبههای خارجی آن
حمايت از شركتهاي دانش بنيان و کشورها در ایران و دوستداران همکاری با ایران در آن کشورها در ایران به
پاركهاي فناوري
منظور نمایندگی شرکتهای دانشبنیان فنی مهندسی ایرانی
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ظرفیتها و فرصتهای
استراتژیک اقتصادی ایران
در کالم مقام معظم رهبری
(مدظلهالعالی)

اقدامات راهبردی اقتصادی سیاسی نوین با استفاده از مدل
مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و بهرهگیری از پتانسیل اقتصادی
دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی متعهد و عالقهمند
به نظام ایران در داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان
و صاحبان کسبوکار عالقهمند به ایران در کشورهای دوست و
یا بیطرف

جهش درآمدی
از طریق ایجاد
ظرفیت صادرات
در بازارهای نوین
خدمات پزشکی و
محصوالت دارویی

صادرات محصوالت تولیدی با کیفیت ایجاد دایرهالمعارف نیازهای خدمات درمانی و دارویی در کشورهای
صادرات خدمات درمانی و دارویی همپیمان و بیطرف و مانند کشورهای آفریقایی جهت ایجاد جهش درآمدی
از طریق ایجاد بازارهای نوین اقتصادی و شرکای تجاری جدید به منظور
ت خوداتکایی در تولید
ظرفی 
افزایش صادرات خدمات درمانی و دارویی از طریق ارتباط با تجار ایرانی
محصوالت استراتژیک
و شیعیان مقیم آن کشور با بهرهگیری از پتانسیل دانشجویان و طلبههای
فعالسازي ديپلماسي اقتصادي
استفاده از ظرفيت كشورهاي بيطرف خارجی آن کشورها در ایران
و بازارهای نوین مانند آفریقا
بهكارگيري ظرفيت تجاری ایرانی و
پخش محصوالت دارویی ایران از طریق تجار و دانشجویان ایرانی و
خوجه ثروتمند در آفریقا خارج از کشور
مسلمانان و شیعیان مقیم آن کشورها و از طریق بهرهگیری از پتانسیل
توریسم درمانی
دانشجویان و طلبههای خارجی آن کشورها در ایران

جهش درآمدی
از طریق ایجاد
سرمایهگذاری
کشاورزی و تولیدی
در کشورهای
بیطرف و همپیمان

ایجاد دایرهالمعارف کشاورزی کشورهای غیرمتخاصم ایران به جهت
سرمایهگذاری مشترک به منظور تأمین محصوالت کشاورزی استراتژیک
کشور و بازارهای همسایه از طریق همکاریهای مشترکگیری از پتانسیل
محصوالت استراتژیک
تحقیقاتی و اجرایی دانشجویان و طلبههای خارجی آن کشورها در ایران در
فعالسازي ديپلماسي اقتصادي
ظرفیتهای سرمایهگذاری در مناطق کشورهای آسیایی و آفریقایی
کشورهای محروم با پتانسیل باال
استفاده از ظرفيت كشورهاي بيطرف ایجاد شبکه تولیدات محصوالت استراتژیک ملی در کشورهایی ،چون کنیا
بازارهای نوین اطراف مانند آفریقا از طریق شناسایی دوستان ایران با بهرهگیری از پتانسیل تحقیقاتی و اجرایی
دانشجویان و طلبههای خارجی آن کشورها در ایران در کشورهای آسیایی
ظرفیت کاهش مصارف ارزی
و آفریقایی جهت تأمین محصوالت استراتژیک ،مانند گوشت از آفریقا و یا
برنج از کشورهای آمریکای جنوبی
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جهش درآمدی
و اشتغالزایی
از طریق رونق
توریستدرمانی

حمايت از توليد ملي
توانمندسازي بخش خصوصي و
فعالسازي ظرفيتهاي داخلي
بوكار
بهبود فضاي كس 
ت حمایت از تولید داخلی
ظرفی 
ظرفیت قیمت ارز و
ظرفیت هزینههای تولید
ظرفیت کاهش مصارف ارزی
بهكارگيري ظرفيت ايرانيان خارج
از کشور
اندازه بازارهای سالمت کشورهای
همسایه و کشورهای با اشتراکات
فرهنگی مشترک
ت ناشی از تمرکز زدایی
ظرفی 

حمايت از شركتهاي دانشبنيان و
پاركهاي فناوري
ظرفیتهای صادراتی
جهش درآمدی
ظرفیتهای منابع انسانی
و اشتغالزایی و
فعالسازي ديپلماسي اقتصادي
ارزآوری از طریق
استفاده از ظرفيت كشورهاي بيطرف
رونق تولیدات
و بازارهای نوین مانند آفریقا
دانشبنیان در کشور
بهكارگيري ظرفيت تجاری ایرانی
ظرفیتهای مذهبی

اقدامات راهبردی اقتصادی سیاسی نوین با استفاده از مدل
مفهوم استراتژی اقیانوس آبی و بهرهگیری از پتانسیل اقتصادی
دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی متعهد و عالقهمند
به نظام ایران در داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان
و صاحبان کسبوکار عالقهمند به ایران در کشورهای دوست و
یا بیطرف

ایجاد زمینههای الزم برای سرمایهگذرای ایرانیان خارج از کشور و ثروتمندان
خارجی در بورس و پروژههای زیرساختی کشور نظیر گسترش راه و ابنیه.

ایجاد مراکز توریستدرمانی در نقاط مرزی و توریستی کشور و ارائه خدمات
درمانی برتر در سطح بینالمللی توسط متخصصان داخلی و خارجی و
اعطای نمایندگی این مراکز به دانشجویان ایرانی و دانشجویان و طلبههای
خارجی آن کشورها در ایران تحت عنوان سفیران فرهنگ و سالمت

جهش درآمدی و اشتغالزایی از طریق رونق تولید محصوالت دانشبنیان
از طریق معافیتهای مالیاتی و صادراتی و ایجاد شبکه عرضه و شناسایی
توانمندیهای شرکتهای دانشبنیان ایرانی
از طریق ایجاد ارتباط با تجار ایرانی ،تشکیالت منظم خوجههای ثروتمند،
مسلمانان و شیعیان ثروتمند در آفریقا و ...توسط دانشجویان ایرانی،
دانشجویان و طلبههای خارجی در ایران به مردم ،تجار و مسئولین
کشورهای پرپتانسیل آفریقایی و آسیایی
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 .5. 1. 3ویژگیهای بارز محصوالت و خدمات

در این مرحله به منظور طراحی دقیقتر اقدامات
استراتژیک اقتصادی مبتنی بر ارزشهای مورد
نظر مشتریان بینالمللی ،به ترتیب به چهار سؤال
زیر در رابطه با فرصتهای جدید اقتصادی مبتنی
بر زمینههای کالن اقتصادی راهبردی از میان
فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاستهای
راهبردی اقتصادی مقاومتی پاسخ داده شد.
 -1آیا گروههای خاصی از مشتریان در رابطه با
محصول جدید وجود دارند؟ بله ،به نظر میرسد
فرصتهای جدید اقتصادی نوین ،در صورت طراحی
اقدامات استراتژیک مناسب برای آنها مشتریان
جدیدی را به کشور ایران معرفی خواهد کرد.
 -2آیا قیمت محصول برای گروه عمده مشتریان
قابل دسترس است؟ بله ،انتخاب قیمتهای مورد
نظر ،منصفانه و مطابق با منافع طرفین است.
 -3آیا با توجه به هزینههای فرصتهای جدید
اقتصادی ،کشور به اهداف سود و زیان خود میرسد؟
بله ،افق هزینههای فرصتهای جدید اقتصادی در
درازمدت کاهشی و به صرفه است.
 -4موانع پذیرش خدمات و فرصتهای جدید
اقتصادی توسط مشتریان تازه در اجرای ایدههای
کالن اقتصادی کشور چیست؟ احتمال اثرگذاری
تحریمهای ظالمانه و کارشکنیهای دشمنان وجود
دارد که در این زمینه جستوجوی مسیرهای
ششگانه و تأکید آن بر همکاری با کشورها ودوستان
ایران تا حدود زیادی با آن مقابله خواهد کرد.

 .4. 3مرحله چهارم :شناسایی زمینه اقتصادی
جدید

با بررسی و جمعبندی اقدامات فوق اقدام
استراتژیک زیر به منظور بهرهگیری از فرصتهای
جدید اقتصادی خلقشده با مدل مطرحشده ،ارائه
شد:
 .5. 3احداث پاالیشگاه بنزین و پتروشیمی با
مشارکت صاحبان صنایع کشورهای دوست و
بیطرف و بهكارگيري ظرفيت تجاری بهكارگيري
ظرفيت تجاری ایرانیان و شیعیان ثروتمند در
کشورهای در حال توسعه آفریقایی و آسیایی به
منظور ایجاد بازار پایدار نفت و محصوالت نفتی
برای کشور.

سایر اقدامات استراتژیک زیر به منظور اجراسازی
مدل مطرح شده ،با روش مشابه مراحل قبل تهیه و
در جدول شماره  3ارائه شده است

 .4بحث و نتیجهگیري
در این پژوهش ،ابتدا مفهوم جنگ نرم اقتصادی،
اقتصاد مقاومتی و ظرفیتهای استراتژیک اقتصادی
موجود در کشور ایران به عنوان ابزاری برای مقابله
با جنگ نرم اقتصادی بررسی و بسط داده شد و
تحقیقات این حوزه مرور شد.
سپس مدل اقیانوس آبی ،اقدامات و مزایای این
مدل استراتژیک به عنوان مدلی راهگشا در عرصه
یافتن زمینههای بکر اقتصادی و تجاری در شرایط
فعلی جمهوری اسالمی ایران مرور شد.
در ادامه نحوه بهکارگیری ترکیبی مدل استراتژی
اقیانوس آبی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی
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ابالغی از سوی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)
با بهرهگیری از ظرفیت دانشجویان داخل و
خارج از کشور پتانسیل اقتصادی دانشجویان و
فارغالتحصیالن ایرانی و خارجی متعهد و عالقهمند
به نظام ایران در داخل و خارج از کشور ،تجار ایرانی،
ثروتمندان و صاحبان کسب وکار عالقهمند به ایران
که به طور مستقیم با امر جهش تولید در ارتباط
بودند ،در قالب چارچوبی جامع ارائه شد و درنهایت
با بهکارگیری این مدل ترکیبی و خالقانه ،تعدادی
زمین ه اقتصادی و تجاری بکر و نوین ایجاد شد.
با توجه به مباحث مطرحشده در بخش پیشینه
پژوهش و زمینههای یافتهشده در این پژوهش،
میتوان ادعا کرد که ظرفیتهای اقتصادی بسیار
برجسته و دستنخوردهای در بازار کشورهای دوست
و بیطرف در عرصه مواضع سیاسی بینالمللی مانند
كشورهاي آسیاي ميانه ،هند و پاكستان و بخشی
نيز از آسياي جنوب شرقي ،کشورهای مسلماننشین
اروپاي شرقي و کشورهای آفریقایی وجود دارد که
تاکنون مورد غفلت واقع شدهاند.
از سویی دیگر ،به موانع این پژوهش ازجمله.1 :
کمبود پژوهشهای اقتصادی در رابطه با ظرفیتهای
اقتصادی کشور با جزئیات اجرائی  .2کمبود تجربیات
اجرایی و واقعی محققان این حوزه در بهکارگیری
ظرفیتهای اقتصادی نهفته در سیاستهای کلی
ابالغی آن از سوی مقام معظم رهبری (مدالعالی) .3
کمبود پژوهشهای مرتبط با اطالعات و ظرفیتهای
اقتصادی مورد اشاره در این پژوهش در کشورهای
دوست و همپیمان میتوان اشاره کرد.
عالوه بر موارد فوق به نظر میرسد انجام
پروژههای جدید تحقیقاتی به منظور واکاوی دقیق
و موشکافانه ظرفیتهای اقتصادی کشور مرتبط با
سیاستهای کلی ابالغی آن از سوی مقام معظم

رهبری (مدظلهالعالی) و راهکارهای مقابله با جنگ
نرم و صد البته ایجاد اتاقهای فکر و پروژههای
اقتصادی مشترک بین صاحبان صنایع ،سفارتخانهها
و اقتصادی دانشجویان و فارغالتحصیالن ایرانی و
خارجی متعهد و عالقهمند به نظام ایران در داخل
و خارج از کشور ،تجار ایرانی ،ثروتمندان و صاحبان
کسب وکار عالقهمند به ایران در کشورهای دوست
یا بیطرف ،کمک شایانی در نیل به ظرفیتسازی
اقتصادی و جهش تولید خواهد کرد.

مالحظات اخالقي
پيروي از اصول اخالق پژوهش

اصول اخالق پژوهش تماماً در این مقاله رعایت
شده است .شرکت کنندگان اجازه داشتند هر زمان
که مایل بودند از پژوهش خارج شوند .همچنین
همه شرکت کنندگان در جریان روند پژوهش بودند.
اطالعات آن ها محرمانه نگه داشته شد.
حامي مالي

این تحقیق هیچ گونه کمک مالی از سازمانهای
تأمین مالی در بخشهای عمومی  ،تجاری یا
غیرانتفاعیدریافت نکرد.
مشارکت نویسندگان

تمام نویسندگان در طراحی ،اجرا و نگارش همه
بخشهای پژوهش حاضر مشارکت داشتهاند.
تعارض منافع

بنابر اظهار نويسندگان ،اين مقاله تعارض منافع
ندارد.
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