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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

تصمیم سازی برای حل مسائل اقتصاد کشور در راستای »با ماموریت اندیشکده اقتصاد مقاومتی یک کانون تفکّر 

 فعالیت رسمی خود را آغاز نمود. 1395است که در سال  «تحقق اقتصاد مقاومتی

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و همطراحی راهکار  ،مسائل در هر حوزه موضوعیی شبکه شناسای
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است که در هایی یتها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیمات الزم، از جمله فعالارائه شده از دستگاه

 شود.اندیشکده انجام می

با اندیشکده اقتصاد مقاومتی در ارتباط باشند و نظرات، انتقادات  Mett.irتوانند از طریق سایت مندان میعالقه

 های اندیشکده، مطرح کنند.و پیشنهادهای خود را در خصوص این گزارش و همچنین سایر فعالیت
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  خالصه مدیریتی

نماید مضرات فراوان دیگری نیز دارد ای که برای مبارزه با آن به کشور تحمیل میقاچاق کاال عالوه بر هزینه

رواج مصرف ، ه داخل کشوربکاهش درآمد حاصل از اخذ تعرفه واردات کاال ها عبارتند از: که برخی از آن

ی و در خرید محصوالت تولید داخل کاهش، کاالهای خارجی در داخل کشور و تغییر ذائقه مصرف مردم کشور

 .خروج ارز از کشور، و تن اشتغال در داخل کشورهای داخلی و از بین رفنتیجه تعطیلی کارخانه

قاچاق کاالهای مختلف به کشور  ی مبارزه با قاچاق کاال اطالع از میزان و نحوهیکی از مسائل مهم در زمینه

 یرز، مرجع تخصصامبارزه با قاچاق کاال و  یکاال و ارز، ستاد مرکزقانون مبارزه با قاچاق  16است. طبق ماده 

آوری اطالعات ظیفه جمعبنابراین در عمل و ار در امر قاچاق کاال و ارز است.و ارائه برآوردها و اطالعات و آم هیته

. این تقسیم در خصوص حجم قاچاق کاال به همان نهادهایی سپرده شده که مسئول مبارزه با قاچاق کاال هستند

هت جکار موجب این شائبه است که نهاد مربوطه به جای تالش در جهت انجام وظایف خود، به تالش در 

 دالر است. ردایلمی 1۷.5برابر با  یورود یقاچاق کاال زانیم 139۴در سال  مطلوب نشان دادن نتایج بپردازد.

الف زیادی با تاما در خصوص آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال این ابهام وجود دارد که اخ

 ار گزارش شده از سوی اصناف دارد.آم

قاچاق است. در واقع  نیادیبن یهاشهیجه شود، علل و ربه آن تو دیکه در مبارزه با قاچاق کاال با یاز مسائل یکی

 توانیها نمه به آنموجود در جامعه است که بدون توج گرید یهاتیقاچاق کاال به کشور، معلول واقع یآمار باال

ف و ضبط که منجر به کش ییهاروش یریبه عرصه مبارزه با قاچاق کاال وارد شد. گرچه توجه و به کارگ

شکل  یاصل لیکه دال ییهاتیاست اما چنانچه بدون توجه به واقع یالزم و ضرور شوندیقاچاق م یهامحموله

و  یمنابع مال نه م،یده شیقاچاق کاال را افزا یهاکشف محموله اتیروند قاچاق کاال هستند، تنها عمل یریگ

در  تواندیش مرو نید و نه اوخواهد ب یکار کاف نیا یکن کردن قاچاق در کشور برا شهیر یکار الزم برا یروین

باال بودن آورده ، قاچاق سکیودن رب نییپاها عبارتند از: این ریشه .دیبلندمدت مسئله قاچاق کاال را مرتفع نما

 یات قانونمشکالت موجود در وارد ت،نظار تینقش پر رنگ افراد در مسئول ،قاچاق تیحاصل از فعال یاقتصاد

 .جوانان یدر دسترس نبودن شغل مناسب، خصوصا برا  وکاال

به طور  انیاست که قاچاقچ ییهادر مبارزه با قاچاق کاال به آن توجه شود، شناخت روش دیکه با یگریسئله دم

 یبرا انیکه قاچاقچ ییهاروش .کنندیواردکردن محصوالت خود به داخل کشور استفاده م یبرا معمول از آن

ها روش نیاز ا یاست. بخش یمتنوع یهاروش کنند،یمحصوالت خود به داخل کشور استفاده م یرقانونیورود غ

اظهار ، های غیر متعارفرود کاال از مبادی غیر رسمی با استفاده از روشو است عبارتند ازکه مشخص شده

 یهاتیاستفاده از ظرف ،واردات محصوالت زانیم یکم اظهار ،اطالعات نادرست در زمان عبور کاال از گمرک
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پر رونق  یدر بازارها یخرده فروشی، مرز یهامحصوالت در بازارچه یخرده فروش ی،مناطق آزاد تجار یقانون

 .کاال تیترانز تیاستفاده از ظرف ی ومرز

دور فرمان رهبر ص یکه در پ گرددیبازم 1381سال  رماهیبه تبا قاچاق کاال و ارز  همبارزستاد  شیدایپ خچهیتار

 ستاد کیکانون در قالب  نیا 1383از آن در سال  پس شد. سیوزارت کشور تأس لیذ درمعظم انقالب 

عمل به  ستاد توانسته است در نیا ایآ اما .خود را گسترش داد تیفعال ،یجمهور استینهاد ر رمجموعهیز

 یزام رهبرجهت تحقق پنج ال یادیز ریکه همچنان مس دهدیها نشان م یبررس رد؟یبگ یخود نمره قبول فیوظا

 .شود یتوسط ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ط ستیبایم

 توانندیم گر،یکدیاست که درکنار  یموعه اقداماتجانبه و هماهنگ مجهمه یاجرا ازمندیمبارزه با قاچاق کاال ن

ز نهادها در انجام ا یکی ایابعاد مسئله مغفول بماند و از  یکیچنانچه  نیبه کاهش قاچاق کاال منجر شوند. بنابرا

 ،یبند میقست کی درفراهم نخواهد شد.  دهیپد نیو مؤثر با ا یجد یامکان مبارزه د،ینما یخود کوتاه فیوظا

در  ،رود به کشورواز  شیپ نمود: میدسته تقس 6به ” مقطع“مبارزه با قاچاق کاال را از منظر  یراهکارها توانیم

. یده فروشدر زمان خرو  یدر زمان عمده فروش ،یدر زمان انباردار، در زمان حمل و نقل ،کاال صیزمان ترخ

اچاق باز شده و ق یورود کاالها یبا قاچاق کاال مبارزه نشود، راه برا یاز مقاطع فوق به درست کیدر هر چنانچه

 شکل نخواهد گرفت.  یمؤثر یمبارزه

رود کاالی واچاق به کشور نشان از آن دارد که قاچاقچیان کاال از هر فرصتی برای حجم عمده ورود کاالی ق

های قانونی قاچاق را بیش از پیش کنند و این مسئله ضرورت رفع گریزگاهمورد نظر خود به کشور استفاده می

نظر گرفته شده های مختلفی که در قانون به دالیل مختلف در به گفته برخی از مسئولین معافیت ساخته است.

اند ولی الزم ها به دالیلی منطقی وضع شدهها و گریزگاهرسد. در برخی موارد این معافیتمورد می 65است به 

ها، تدابیری اتخاذ گردد و در برخی موارد نیز وجود چنین است برای عدم سوءاستفاده قاچاقچیان از آن

 یهاتیمعافعبارتند از: کاالی قاچاق به کشور  انونی ورودهای قگریزگاهاین  هایی توجیه منطقی ندارد.معافیت

به  مربوط نیقوان ر،بار همراه مساف یهاتیمعاف ،کشور یورود یدر مباد یمرز یهابازارچه سیتأس ،نانیمرزنش

و  تیترانز ،یاارهاج یبازرگان یهاامکان استفاده از کارت ،ورود موقت کاال ،اداره پست قیواردات کاال از طر

 ی.مناطق آزاد تجار یهاتیمعاف
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