
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 شانزدهمین همایش صنایع دریایی 

 ـ بندرعباس 1131آذر ماه  11و 11 

1 
 

 

  QSPM و SWOT تحلیلبا تکیه بر خرمشهربررسی نقاط ضعف و قوت گمرک 

 
  رویا سلحشوری1، دامون رزمجوی1

 
  razmjooei@kmsu.ac.ir؛ عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرکارشناسی ارشد حمل ونقل دریایی، 1

 r.salahshoori@yahoo.com؛ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهرانش آموخته کارشناسی مدیریت بازرگانی دریایی، د2

 

 چکیده: 

عنوان مرزبان اقتصادي، نقش مؤثري در وصول درآمدهاي دولت و  هاي اقتصادي کشور است که به ترین سازمان یکی از قدیمی گمرك

ه در راستاي ارتقاي عملکرد گمرك خرمشهر ب حاضرتحقیق  .بازرگانی و حتی فرهنگی دارد  هاي اقتصادي، مشی ها و خط اجراي سیاست

با تهدیدات پیش رو ي سازمان گمرك  شناسایی نقاط قوت وضعف ونیز فرصت ها و، به زستانعنوان یکی ازگمرکات مهم استان خو

 پردازد.می  (QSPM) برنامه ریزي استراتژیک کمیماتریس و ( SWOTاستفاده از تحلیل سوات )
 

با استفاده از  خرمشهرگمرکات کشور با مورد کاوي گمرك  نقاط ضعف و قدرت موجود در عملکرد حاضر فرصت ها و تهدیدها وبررسی 

استراتژي توسعه بازار است که در نهایت بر اساس تجزیه و تحلیل صورت گرفته، و پرسشنامه انجام پذیرفته روش مصاحبه مستقیم 

 .پیشنهاد می گرددبهترین استراتژي قابل اجرا در گمرك خرمشهر  به عنوان ومحصول درحال حاضر

 

 گمرك تحلیل سوات،  نقاط ضعف و قوت، کلیدی: کلمات

 

 مقدمه: 

تعیهین اسهتراتژي    گمرك به عنوان یکی از حلقهه ههاي  زنجیهره حمهل و نقهل  نقهش مهمهی را در زنجیهره تهامین ایفها مهی مهی کنهد.             

مناسههو و سههازگار در گمههرك  باعههم کههاهش زمههان بعنههوان یکههی از، فاکتورهههاي مهههم در زنجیههره حمههل و نقههل ب صههو  ترانزیههت    

بنهابر ایهن تهدوین یهک     . افت و تهرخی  کهار را تسههیل سهازد و ههم سهود آوري بیشهتري را مهد ندهر قهرار دههد           است که هم روند دری

و همچنههین بررسههی عملکهرد آن از جملههه اهههدای ایههن تحقیههق   جهههت افههزایش اثرب شهی بیشههتر در گمههرك اسهتراتژي مناسههو جهههت  

 ر پیدا کردن عوامل موثر باشد.در این راستا بررسی تحقیقات پیشین در این زمینه می تواند دمی باشد.

از مهمترین ویژگیهاي گمرك صحت، سرعت و دقت در ارائه خدمات است و یکی از سازمانهایی است که داراي مجرب ترین و آگاه ترین 

تبدیل  افراد بوده که در دورترین نقاط کشور مشغول فعالیت می باشند. امروزه گمرك به عامل تسهیل کننده و اعتمادساز براي تجارت

شده است. ایجاد روحیه و همکاري نزدیک تر با فعارن اقتصادي با هدی مشارکت در فرآیند مشاوره ها و گفتگو مد ندر بوده چرا که ارتقاء 

کیفیت و تسهیل خدمات، افزایش رضایت مندي و اعتماد و مشارکت ذي نفعان و ارتقاء آموزش و توسعه منابع انسانی و تحقق گمرك 

مردمی مقدور ن واهد بود. از آنجا که گمرك یک سازمان خدماتی است و بطور مستقیم و از نزدیک با  بدون داشتن پشتوانه الکترونیک 

مردم در تماس است ساز و کارهاي رزم براي برخورد مناسو و منطبق با شأن و کرامت انسان و اشاعه پیش از پیش آن در صدر برنامه 

  .دلیل همواره بر ضرورت حفظ و تقویت روحیه خدمتگزاري در این سازمان تاکید می شودهاي گمرك قرار دارد و به همین 

 

 استراتژی ارزیابی

 ضربه تواند می نادرست تصمیمات آورد. خواهد بار به مدت بلند و مهم نتایجی که شود می منجر تصمیماتی به استراتژیک مدیریت فرایند

 بیشتر بنابراین دهد. تغییر را امور روند یا و گردد باز تواند نمی را رفته مسیر نیز شرکت و آورد بار به ناپذیر جبران خسارات و شدید هاي

 ارزیابی اهمیت است. برخوردار باریی اهمیت از استراتژي ارزیابی ، سازمان حیات وادامه سالمت ندر از که دارند ندر اتفاق استراتژیستها،

 داشت. خواهد پی در اصولی فعالیت نوع سه و شود می جرمن اصالحی اقدامات به مشکالت هنگام به
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 سازمان یا شرکت استراتژیهاي اصلی مبانی بررسی (1

 واقعی نتایج با انتدار مورد نتایج مقایسه (2

 دارند. مطابقت شده بینی پیش برنامههاي با عملکردها که این از یافتن اطمینان مندور به اصالحی اقدامت انجام (3

 شوند. ارائه مناسو صورتی به و مقرر زمان در عملیات نتایج که دارد قرار واقعیت این بر راتژياست ارزیابی

 شیوه به تواند نمی استراتژي تدوین متفاوتند. هم با ها ویژگی ندر از ولی باشند. می مستقل هم از استراتژي و تدوین فرایند اگرچه

 تدوین کالم یک در آمد. خواهد در اجرا به آمیزي موفقیت شیوه به ستراتژيا این که بدهد شرکت به را تضمین این آمیزي موفقیت

 شده تدوین ها استراتژي که میشود آغاز زمانی واقعی کار دارد. وجود زیادي ندر اتفاق مورد این در که "تغییر ایجاد "یعنی استراتژي

  باشد. برقرار خاصی وانضباط ندم ایندفر این در و باشد کارکنان و مدیر حمایت مورد کامال اجرا براي و باشند

 

 :SWOTمراحل انجام آنالیز 

 SWOTتشکیل جلسه تجزیه و تحلیل  -1

 توضیح اجمالی هدی جلسه و مراحل انجام کار -2

 انجام طوفان ذهنی براي شناسایی عوامل داخلی )نقاط قوت و ضعف( و عوامل خارجی )فرصت ها و تهدیدها(  -3

 داخلی و خارجیاولویت بندي عوامل  -4

 و وارد کردن عوامل انت اب شده با توجه به اولویت بندي SWOTتشکیل ماتریس  -5

 WTو  STو  WOو  SOمقایسه عوامل داخلی و خارجی با هم و تعیین استراتژي هاي  -6

 تعیین اقدامات مورد نیاز براي انجام استراتژي هاي تعیین شده -7

 آنهاانجام اقدامات و بررسی نتایج  -8

 و در بازه هاي زمانی مناسو SWOTبروز آوري ماتریس  -9

 

 بررسی عوامل داخلی:

عوامل داخلی عواملی هستند که مربوط به درون شرکت هستند و برخالی عوامل خارجی تا حدود زیادي در کنترل مدیریت سازمان 

ایسه عملکرد گذشته و حال و یا مقایسه با متوسط نقاط قوت و ضعف از جمله عوامل داخلی هستند. نقاط قوت و ضعف با مق هستند.

 صنعت و مقایسه رقبا تعیین می شود. 

 

 بررسی عوامل خارجی:

عوامل خارجی تشکیل شده اند از رقبا، واسطه هاي مالی، نهادهاي دولتی، اتحادیه هاي کارگري ، سهامداران، تامین کنندگان ، مشتریان، 

 تهدید ها از جمله عواملی هستند که از محیط خارج بر سازمان اثر می گذارند.  اتحادیه هاي تجاري و غیره. فرصتها و

 

 

 

 :SWOTماتریس ( 11-4

 
 SWOTماتریس جدول  :                                                                           

SWOT  نقاط قوتS  نقاط ضعیفW 

 فهرست نقاط قوت فهرست نقاط قوت

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 شانزدهمین همایش صنایع دریایی 

 ـ بندرعباس 1131آذر ماه  11و 11 

3 
 

 WOهاي  استراتژي SOاستراتژیهاي  Oفرصتها

 با فرصتها نقاط ضعف را از بین ببرید با نقاط قوت از فرصتها استفاده کنید فهرست فرصتها

 WTهاي  استراتژي STاستراتژي  Tتهدیدات 

 تهدیدات بپرهیزید.نقاط ضعف را کاهش دهید و از  براي احتراز از تهدیدات از قوتها استفاده کنید. فهرست تهدیدات

 

 WOاستراتژی های  (1

با بهره جستن از فرصت ها نقاط ضعف را از بین ببرید. با بهره جستن از نقاط قوت در صدد بهره برداري از فرصت ها برآیید. فرصت ها را 

 فهرست کنید 

 WTاستراتژی های ( 1

 نقاط ضعف را کاهش دهید و از تهدیدها بپرهیزید. براي احتراز از تهدیدها از نقاط قوت استفاده کنید. تهدیدها را فهرست کنید 

 :SOاستراتژی های ( 1

ز نقاط در قالو این استراتژي ها سازمان با استفاده از نقاط قوت داخلی میکوشد از فرصت هاي خارجی بهره برداري نماید و با بهره گیري ا

استفاده می  WTو  WO،STقوت، فرصت ها را به حداکثر برساند. معمور سازمان ها براي رسیدن به چنین موقعیتی از استراتژي هاي 

استفاده نمایند. به عنوان مثال استفاده شرکت بنز از توانمندي هاي تکنولوژیکی  SOکنند تا بدان جا برسند که بتوانند از استراتژي هاي 

 ناسو براي ورود و افزایش سهم در بازار خودروهاي لوکس. و وجه م

 

 : WOاستراتژی های ( 4

هدی از این استراتژي ها این است که سازمان با بهره برداري از فرصت هاي موجود در محیط داخل بکوشد نقاط ضعف داخلی را بهبود 

ن فرصت هاي بدست آمده بهره برداري نماید. لذا رزم استراتژي بب شد. در این حالت سازمان به دلیل داشتن ضعف داخلی نمیتواند از ای

 هاي ندیر استفاده از تکنولوژي هاي جدید و غیره بکارگرفته شود تا با از بین بردن نقاط ضعف از فرصت ها استفاده مناسو گردد. 

 : STاستراتژی های  ( 5

اط قوت خود اثرات ناشی از تهدیدات موجود را کاهش داده یا آنها را از شرکت ها با اجراي این استراتژي ها می کوشند با استفاده از نق

 بین ببرند. 

 :WTاستراتژی های  (6

سازمان هایی که این استراتژي را بکار می گیرند حالت تدافعی به خود می گیرند و هدی از این استراتژي کم کردن نقاط ضعف داخلی و 

ت. در واقع چنین سازمانی می کوشد براي حفظ بقاي خود از فعالیت هاي خود بکاهد پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط خارجی اس

 )استراتژي هاي کاهش یا واگذاري( در شرکت هاي دیگر ادغام شود، اعالم ورشکستگی کند و یا سرانجام منحل شود. 
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 : نتایج و بحث

ستراتژي مناسو براي  سازمان او نیز ارائه دراین ب ش  به بررسی نقاط ضعف،قوت، فرصت وتهدید هاي پیش روي گمرك خرمشهر 

با و پرسشنامه  یز مصاحبه . روش جمع آوري اطالعات به صورت بررسی یک ماهه بر روي گمرك وگمرك خرمشهرپرداخته شده است

(، این ماتریس براي 1فته ها به نتایج ماتریس ارزیابی عوامل داخلی مربوط است.در جدول شماره )اولین یا کارمندان اداره گمرك می باشد.

 سازمان گمرك خرمشهر نشان داده شده است.

 :  ماتریس سازمان گمرک خرمشهر1جدول شماره                                                             

 نمره رتبه امتیاز عوامل داخلی

    ضعف ها

W1   7.14 2 7.7 کمبودنیروي مت ص 

W2  7.79 1 7.9 فقدان تجهیزات نوین بازرسی گمرکی 

W3  7.1 1 7.1 هزینه هاي متفرقه 

W4 7.16 2 7.78 عدم پاس گویی سریع به ارباب رجوع 

W5  7.12 2 7.76 نامناسو مدیران میانی با ارباب رجوع برخورد 

W6  7.12 2 7.76 اسنادزمان رسیدگی و صدور 

 7.73  7.46 جمع

    قوت ها

S1 7.32 4 7.78 %مصوب دولت براي کارهاي صادراتی و وارداتی25ت فیف 

S2 7.32 4 7.78 موقعیت استراتژیکی بندرخرمشهر 

S3  7.28 4 7.77 به روزگمرکی نرم افزارهاي ازاستفاده 

S4 7.18 3 7.76 جوسازمانی وفرهنگ 

S5 7.18 3 7.76 تعهدکاري کارکنان 

S6 7.18 3 7.76 ()احساس رضایت شغلی انگیزه کارکنان 

S7 7.28 4 7.77 امکان تامین سرمایه موردنیازبراي اهدای سازمان 

S8  برخورداري ازمشتریان ثابت وامکان افزایش مشتریان

 جدید

7.76 3 7.18 

 1.92  7.54 جمع

 2.65  1 جمع کل

 

 یافته ها، ماتریس ارزیابی عوامل خارجی براي سازمان مورد بررسی بیان شده است.درقسمت دوم 

 

 : ماتریس ارزیابی عوامل خارجی برای سازمان گمرک خرمشهر 1جدول شماره 

 نمره رتبه امتیاز عوامل خارجی

    فرصت ها

O1 7.27 3 7.79 سیاست هاي حمایتی دولت از خرمشهر 

O2 7.32 4 7.78 وجودمنطقه آزاد اروند 

O3 7.21 3 7.77 وجود دانشگاه علوم دریایی خرمشهر 

O47.21 3 7.77 وجود نیروي کاربات ص  گمرك 
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O5 7.18 3 0.06 امید به بهبودوضعیت اقتصادي جهان 

O6 7.15 3 0.05 روندروبه رشد میزان بهره وري سازمان 

 1.34  0.42 جمع

    تهدید ها

T1 7.18 2 7.79 تحریم 

T2 7.77 1 7.77 احداث بندرفاو درعراق 

T3 7.78 1 7.78 بحران اقتصادي درجهان 

T4 7.77 1 7.77 نرخ باري تعرفه 

T57.78 1 7.78 ضعف درجذب تکنولوژي هاي جدید 

T6 ضعف در کیفیت خدمت رسانی به مشتریان نسبت به دیگر

 گمرکات استان 

0.07 1 7.77 

T77.77 1 7.77 وواردات میوه وجودمرززمینی شلمچه براي صادرات 

T8 7.1 2 0.05 وجودافکاروباورمنفی درباره ي کارکنان گمرك 

 7.72  0.58 جمع

 2.76  1 جمع کل

 

 مورد الزامیست: 3درباره جداول بار ذکر 

 شود. 1می باشد که جمع کل هریک از عوامل داخلی وخارجی بایدبرابر 7.1تا  7روش ت صی  امتیازات بین  (1

 امتیازدهی براساس تلفیقی از ندرات محقق و افراد مصاحبه شونده می باشد.مبناي  (2

 به 4و خیلی مهم مثبت عدد  3ها( عدد )درموردقوت ها وفرصت براساس کتاب دستنامه پروفسور اعرابی، به نکات مهم مثبت (3

اختصا  داده می  1لی مهم منفی عددوخی 2همچنین به نکات مهم منفی)درمورد ضعف وتهدید( عدد .عنوان رتبه ت صی  داده می شود

 شود

ماتریس سوات یکی ازابزارهاي مهمی است که مدیران بوسیله آن می توانند اطالعات مربوط به عوامل داخلی وخارجی را مقایسه وبا 

هار نواحی آن استفاده ازآن،انواع استراتژي ها را ارائه دهند.ماتریس سوات متشکل ازیک جدول م تصات دو بعدي است که هریک از چ

 نشانگر یک دسته استراتژي می باشد.

 : ماتریس سوات1جدول شماره 

 عوامل خارجی            عوامل داخلی قوت ها ضعف ها

 استراتژی های محافظه کارانه

 استراتژي افزایش اختیارومشارکت کارکنان

 استراتژی های تهاجمی

 استراتژي توسعه بازار ومحصول

 استراتژي بهبودتجیزات

 فرصت ها

 استراتژی های تدافعی

 استراتژي عدم تغییر وادامه رویه فعلی

 استراتژی های رقابتی

 استراتژي افزایش مشتریان
 

 تهدید ها

 

با توجه به چهار دسته استراتژي قرار گرفته در ماتریس سوات وبا توجه به منطقه قرار گرفتن سازمان درماتریس داخلی وخارجی،آن دسته 

انت اب درماتریس برنامه ریزي استراتژیکی کمی برمی گزینیم که مربوط به منطقه تعیین شده  هایی را جهت ارزیابی واز استراتژي 

 درماتریس چهارخانه اي داخلی وخارجی باشند.
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1 2.5 4 

 استراتژي هاي تهاجمی استراتژي هاي محافده کارانه

 

 استراتژي هاي رقابتی استراتژي هاي تدافعی 

1 

ستراتژي گذشته بدست آمده است سازمان گمرك درمنطقه ي ا قسمت ( که در2.76( وعوامل خارجی)2.65نمره عوامل داخلی) باتوجه به

درادمه براي تفسیر اینکه کدام یک از استراتژي هاي تهاجمی بهترمی باشد از ماتریس ارزیابی کمی استفاده می هاي رقابتی قرارمیگیرد . 

 کنیم.
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 استراتژیک کمی ماتریس برنامه ریزی 

که بدان وسیله جذابیت نسبی استراتژي ها را مش   می کنند که در مرحله سوم چارچوب جامع تدوین  است  یک روش تحلیلی

از دیدگاه ندري ، با استفاده از ماتریس برنامه ریزي استراتژیک  استراتژي به عنوان یک چارچوب تحلیلی مورد استفاده قرار می گیرد.

بصورت زیر می تریس برنامه ریزي استراتژیک کمی مراحل ارائه ما .ذابیت نسبی استراتژي هاي م تلف را مش   کردکمی میتوان ج

 باشد.

.    فرصت ها و تهدیدات عمده خارجی و نقاط قوت و ضعف عمده داخلی در ستون طری راست ماتریس برنامه ریزي استراتژیک کمی 1

 نوشته می شود.

عوامل داخلی یا خارجی که در موفقیت سازمان نقش عمده دارند وزن یا ضریو داده می شود. این ضرایو در یک .    به هر یک از 2

 ستون در طری چپ هر یک از عوامل داخلی یا خارجی نوشته می شوند.

استراتژیک کمی نوشته می .    استراتژي هایی که سازمان باید به اجرا در آورد مش   شده و در ردیف باري ماتریس برنامه ریزي 3

 شوند.

.    نمره هاي جذابیت مش   می گردد.)مقدار عددي که جذابیت هر استراتژي را در یک مجموعه از استراتژي ها نشان می دهند.( 4

 = بسیار جذاب 4= داراي جذابیت معقول  3= تا حدي جذاب  2= بدون جذابیت  1نمره هاي جذابیت به  این شکل می باشند : 

نمره هاي جذابیت محاسبه می گردد. یعنی مجموع حاصل ضرب ضریو )مرحله دوم ( در نمره هاي جذابیت ) مرحله  جمع .5

چهارم ( . جمع نمره هاي جذابیت نشان دهنده جذابیت نسبی هر یک از استراتژي هاست که تنها با توجه به اثر عوامل داخلی و خارجی 

 مربوطه به دست می آید.

ابیت محاسبه می شود. مجموع نمره هاي جذابیت هر یک از ستون هاي ماتریس برنامه ریزي استراتژیک مجموع نمره هاي جذ .6

 کمی نشان می دهد که در هر مجموعه کدام استراتژي از جذابیت بیشتري برخوردار است.

استراتژي نسبت به نکته : تفاوت فاحش بین مجموع نمره هاي جذابیت در هر مجموعه از استراتژي ها بیانگر مطلوبیت یک  •

 استراتژي دیگر است.
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 انواع استراتژی های قابل اجرا: 4جدول شماره 

 انواع استراتژي هاي قابل اجرا

 استراتژي

 تجهیزات بهبود

استراتژي توسعه بازار 

 ومحصول
 

ضریو 

 اهمیت

 

 نمره جذابیت جمع نمره نمره جذابیت جمع نمره

 عوامل اصلی خارجی

7.36 4 7.36 4 7.79 O1 سیاست هاي حمایتی دولت از خرمشهر 

7.32 4 7.32 4 7.78 O2 وجودمنطقه آزاد اروند 

7.77 1 7.21 3 7.77 O3 وجود دانشگاه علوم دریایی خرمشهر 

7.21 3 7.21 3 7.77 O4وجود نیروي کاربات ص  گمرك 

7.18 3 7.12 2 0.06 O5 امید به بهبودوضعیت اقتصادي جهان 

7.15 3 7.1 2 0.05 O6 روندروبه رشد میزان بهره وري سازمان 

7.36 4 7.36 4 7.79 T1 تحریم 

7.21 3 7.21 3 7.77 T2 احداث بندرفاو درعراق 

7.24 3 7.32 4 7.78 T3 بحران اقتصادي درجهان 

7.21 3 7.21 3 7.77 T4 نرخ باري تعرفه 

7.32 4 7.24 3 7.78 T5ضعف درجذب تکنولوژي هاي جدید 

7.21 3 7.21 3 0.07 T6 ضعف در کیفیت خدمت رسانی به مشتریان نسبت به

 دیگر گمرکات استان 

7.75 3 7.21 3 7.77 T7وجودمرززمینی شلمچه براي صادرات وواردات میوه 

7.75 1 7.1 2 0.05 T8 وجودافکاروباورمنفی درباره ي کارکنان گمرك 

 جمع نمره عوامل خارجی 1

 عوامل اصلی داخلی

7.28 4 7.14 2 0.07 W1   کمبودنیروي مت ص 

7.36 4 7.27 3 0.09 W2  فقدان تجهیزات نوین بازرسی گمرکی 

7.4 4 7.4 4 0.1 W3 ضعف درتبلیغات وبازاریابی 

7.24 3 7.24 3 0.08 W4 عدم پاس گویی سریع به ارباب رجوع 

7.16 2 7.18 3 0.06 W5  برخوردنامناسو مدیران میانی با ارباب رجوع 

7.76 1 7.12 2 7.76 W6 نبودسیستم جامع مدیریت در درون سازمان 

7.32 4 7.32 4 7.78 S1 مصوب دولت براي کارهاي صادراتی و 25ت فیف%

 وارداتی

7.32 4 7.24 3 7.78 S2 موقعیت استراتژیکی بندرخرمشهر 

7.28 4 7.28 4 7.77 S3 به روزگمرکینرم افزارهای استفاده از 

7.76 1 7.12 2 7.76 S4 جوسازمانی وفرهنگ 

7.76 1 7.12 2 7.76 S5 تعهدکاري کارکنان 

 جمع نمره عوامل داخلی 1

 جمع کل 2  5.61  5751
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استراتژي انت اب شده نیست ولی باتوجه به اینکه باید یک استراتژي  2باتوجه به ماتریس،می توان نتیجه گرفت که تفاوت فاحشی بین 

براي پیاده  براي گمرك خرمشهر بهتر می باشد و محصول توسعه بازار وانت اب شود از نمرات بدست آمده درمی یابیم که استراتژي 

 توان کارهایی ازقبیل زیر انجام داد: سازي این استراتژي می

درنتیجه استراتژي توسعه بازار ومحصول این باتوجه به اینکه گمرك سازمانی است دولتی  که مسئول اجراي قوانین و ندارت می باشد 

ك خرمشهر براي گمرك به مفهوم شناساندن ویژگی هاي گمر مفهوم گسترش بازار .ازمان هاي تجاري دیگر متفاوت استس سازمان با

حضور در همایش ها وکنفرانس هاي دریایی  به تجار وشرکت هاي ت لیه وبارگیري می باشد که براي این مندورمیتوان اقداماتی ازقبیل

ین کارها باعم تقویت استفاده از پرتابل هاي تبلیغاتی که درآن ویژگی ها ومزایاي گمرك ذکرشده باشد که ا وتجاري در داخل کشور،

براي گمرك به مفهوم ارائه خدمات به  توسعه محصولیی شرکت هاي کشتیرانی با این سازمان می شود انجام داد و ساشنابازاریابی و

شرکت هاي کشتیرانی تامین شود که براي این مندورمیتوان کارهایی چون استفاده ازنرم  تجار و نحوي که درآن رضایت صاحبان کارها،

 .بازي زیاد اداري اشاره کرد مندورتسریع کار ارباب رجوع وجلوگیري از کاغذبه روز گمرکی به  افزارهاي مدرن و

 

 :مراجع

 .فرهنگی پژوهشهاي دفتر اعرابی، محمد و پارسائیان علی ترجمه .استراتژیک مدیریت (1379.) آر.دیوید فرد. [ 1] 

 1387مدیریت استراتژیک، شانه ساز، محمدحسن، داوري، دردانه ، بهار [ 2]

 .. انتشارات دفتر پژوهشهاي فرهنگی، چاپ اولدستنامه برنامه ریزی استراتژیک( 1385اعرابی، سید محمد.)[ 3]

.نشریه مدیریت  تدوین استراتژی به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی(1388صمدخبازباویل) محمدتقی امینی،[ 4]

 .2،شماره1بازرگانی،دوره

. چشم تدوین راهبرد ازطریق چارچوب جامع تدوین راهبرد( 1389محمدمهدي پرهیزگار،محمدمحمودي میمند وبهنام دهبان)[ 5]

 .1اندازمدیریت بازرگانی،شماره

تدوین راهبرد برای شرکت تولید تجهیزات پزشکی گوهرشفا با استفاده از برنامه (1397محمدرضاشجاعی، مصطفیسیاهپوش)[ 6]

 .75.مجله فرایند مدیریت وتوسعه،شمارهریزی اهبردی کمی
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