
 سمه تعالیاب

 

 

 

 کشور در کاال قاچاق با مبارزه آسیب شناسی

 

 

 

 

 

 

 1396خرداد 



2 

 

 فهرست مطالب
 3 ................................................................................................................ مقدمه .1

 3 ......................................................................... اثرات مخرب قاچاق کاال بر اقتصاد کشور .2

 4 ............................................................................... قاچاق کاال چقدر است؟ یآمار واقع .3

 7 .................................................... مبارزه با قاچاق کاال ندیفرآ ینهاد یو بررس یشناس بیآس .4

 7 ................................................................................. قاچاق کاال یاشهیمشکالت ر 1.4

 10 ........................................................... کاال یرقانونیورود غ یبرا انیقاچاقچ یهاروش 2.4

 12 ........................................................... عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یابیارز 3.4

 14 .................................................................... قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز یبررس 4.4

 16 .............................................................. مرتبط با قاچاق کاال ینهادها فیوظا یبررس 5.4

 19 .................................................................................. مبارزه با قاچاق کاال یراهکارها .5

 19 ............................................................... مبارزه با قاچاق کاال یراهکارها یهایژگیو 1.5

 21 ................................................. کاال در مبارزه با قاچاق کاال یواردات قانون لینقش تسه 2.5

 24 ................................... در مبارزه هدفمند با قاچاق کاال یبه مبادالت ارز یسامانده گاهیجا 3.5

 25 ............................................ در مبارزه با قاچاق کاال ینقش گمرک و سامانه جامع گمرک 4.5

 29 ................................. یواردات یکاالها یریمبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه و نقش رهگ 5.5

 35 ........................................... یمجاز یهاقاچاق در فروشگاه یضرورت مقابله با عرضه کاال 6.5

 37 ...................................................... قاچاق یورود کاال یقانون یهازگاهیضرورت رفع گر 7.5

 44 ..................... یکیمکشوفه قاچاق و نقش سازمان اموال تمل یبه کاالها یدگیرس حینحوه صح 8.5

 51 ........................................................... در مبارزه با قاچاق کاال یتجار یپلماسینقش د 9.5

 53 .................................................................. مبارزه با قاچاق کاال یمورد یراهکارها 10.5

 57 ....................................................................... نقش عموم مردم در مبارزه با قاچاق کاال .6

 



3 

 

 مقدمه .1

های خشی را به بهای اخیر همواره یکی از معضالت جدی پیش روی کشور بوده و ضررهای فراوانقاچاق کاال در سال

اچاق به کاالی ق باالی دارد که ورود این حجمتولیدی کشور وارد کرده است. از طرف دیگر اقتصاد مقاومتی اصولی 

های مهم اقتصادی یک کشور است و نماید. تجارت خارجی یکی از بخشها را مختل میداخل کشور امکان تحقق آن

نست خواهد توانشود مدیریت داشته باشد، چنانچه کشوری نتواند بر بخش زیادی از کاالهایی که به آن وارد می

ین رو یکی ازد. از اسگر جهان را عملی ویت توان تولید داخلی و تعامل هوشمندانه با کشورهای دیهایی چون تقسیاست

 ست.ه کشور ااال بکاز موانعی که امروز در کشور بر سر تحقق عملی اقتصاد مقاومتی وجود دارد، قاچاق عمده 

ی نیز بارها بر عظم رهبرام مور دارد، مقدر کنار اهمیتی که مسئله مبارزه با قاچاق از نظر علمی و کارشناسی برای کش

ارزه با قاچاق را از جمله خود مب 1394اند. ایشان در سخنرانی ابتدای سال لزوم مبارزه جدی با قاچاق کاال تأکید کرده

یکی از که اقدامات  1395کارهای اساسی در جهت تقویت تولید داخلی خواندند و همچنین در سخنرانی ابتدای سال 

 ان کردند.عنو« کشور در قاچاق و خواریویژه فساد، با جدی یمبارزه»م برای تحقق اقتصاد مقاومتی را عملی الز

ایم در ها نه تنها نتوانستهالساند اما متأسفانه با گذشت مسئولین کشور نیز همواره بر لزوم مبارزه با قاچاق تأکید داشته

آمار قاچاق  ین حوزه،لین اوندی صعودی داشته است. طبق گفته فعااین مهم موفق باشیم، بلکه آمار قاچاق کاال نیز ر

ل شور در ساآمار واردات رسمی ک میلیارد دالر است. بنابراین با توجه به اینکه 25تا  20کاال به کشور ساالنه در حدود 

شوند، یمر قاچاق شوهای غیرقانونی به داخل کمیلیارد دالر بوده است، میتوان گفت کاالهایی که از روش 41.5، 1394

 و یاقتصاد هایکاریهم سازمانبیش از نیمی از میزان واردات رسمی کاال به کشور هستند. درحالیکه طبق گزارش 

 درصد است. 2.5این نسبت برای دیگر کشورهای دنیا عموما در حدود  (OECD)توسعه

 بر اقتصاد کشور اثرات مخرب قاچاق کاال .2

گرچه در  نماید.یمعی و فرهنگی کشور وارد دی، اجتماهای مختلف اقتصامخربی را بر بخشاثرات قاچاق کاال به کشور 

ن مختلف به ها بارها مسئولیهای اخیر در عمل اقدامات جدی در مبارزه با قاچاق کاال صورت نگرفته در این سالسال

ارزه با آن به ای که برای مبزینههوه بر عالقاچاق کاال  اند.تبیین اثرات مخرب کاالی قاچاق بر اقتصاد کشور پرداخته

 :ها عبارتند ازبرخی از آنارد که دنماید مضرات فراوان دیگری نیز کشور تحمیل می

 کاهش درآمد حاصل از اخذ تعرفه واردات کاال به داخل کشور. 1

 رواج مصرف کاالهای خارجی در داخل کشور و تغییر ذائقه مصرف مردم کشور. 2

 ل کشورال در داخهای داخلی و از بین رفتن اشتغمحصوالت تولید داخلی و در نتیجه تعطیلی کارخانهکاهش خرید . 3

 خروج ارز از کشور. 4
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و تاریخ  ای از محصوالت قاچاق، خصوصا در زمینه محصوالت غذایی و بهداشتی، محصوالت معیوببخش عمده. 5

 همراه خواهد داشت. برای مردم بهها مضرات زیادی را مصرف گذشته هستند و استفاده از آن

شود یمکه موجب  ای از نیروی کار کشور، که عمدتا جوان هستند، در فرآیند قاچاق کاالدرگیر کردن بخش عمده. 6

 .رتکب شوندمهای دیگری را نیز به راحتی قبح عمل غیرقانونی برای این قشر از بین برود و در ادامه خالف

 است؟ آمار واقعی قاچاق کاال چقدر .3

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

و ارائه  هیته یخصصرز، مرجع تامبارزه با قاچاق کاال و  یقانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ستاد مرکز 16طبق ماده 

تلف را در الهای مخبه کا این ستاد آمار قاچاق مربوط قاچاق کاال و ارز است.ار در امر برآوردها و اطالعات و آم

و  یادمور اقتصزارت اوزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت بهداشت، و ،یوزارت جهاد کشاورزکارگروهی با همکاری 

 نماید.هیه میت ان،ریناجا، واجا و مرکز آمار ا ،یحکومت راتیسازمان تعز ران،یگمرک ا ،یبانک مرکز ،ییدارا

ول ده که مسئشآوری اطالعات در خصوص حجم قاچاق کاال به همان نهادهایی سپرده بنابراین در عمل وظیفه جمع

ی اجرای وظایف شود، رصد نحوهای که به یک نهاد سپرده میمبارزه با قاچاق کاال هستند. در واقع هنگامی که وظیفه

ی تالش در وطه به جاآید که نهاد مربنهاد باشد؛ چراکه این شائبه پیش میو همچنین نتایج آن نباید بر عهده همان 

نیز این  چاق کاالای قاجهت انجام وظایف خود، به تالش در جهت مطلوب نشان دادن نتایج بپردازد. در خصوص آماره

اچاق کاال قارزه با برسد میزان واقعی قاچاق کاال با آمارهای رسمی که از سوی ستاد ممسئله رخ داده و به نظر می

 شود تفاوت دارد.گزارش می

 .محصوالت قاچاق به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم هستند در ابتدا الزم به ذکر است که

 ارد:دها از مبادی رسمی وجود . محصوالتی که امکان واردات آن1

هایی مانند شر بخ، عمدتاً داین دسته از محصوالت که بخش اصلی محصوالت قاچاق را به خود اختصاص داده است

ت نهایی و با محصوالت غاللوازم خانگی، پوشاک و نساجی، سیگار، تلفن همراه، قطعات خودرو و ... است. این محصوال

ها را ات، آنعرفه واردتهای قانونی، قاچاقچیان به منظور عدم پرداخت مصرفی هستند که با وجود امکان واردات از روش

ی در تحعمدتاً  و ی این محصوالت دارای مشابه تولید داخل هستندنمایند. عمدهونی وارد میهای غیرقاناز روش

. حتی در دبولی هستنتری از مشابه خارجی برخوردار باشند، دارای کیفیت مطلوب و مورد قصورتی که از کیفیت پایین

ق با الت قاچاشود این محصوتغییر ذائقه مردم به سمت خرید کاالهای خارجی است که موجب می برخی موارد تنها

د که یا ایی هستن، کاالهالبته در بخشی از محصوالت این دسته مشتری داشته باشد.در داخل کشور وجود قیمت بیشتر 

 ار است و قابلیتود برخوردخبا مشابه خارجی  تری در مقایسهتولید داخلی ندارند و یا تولیدات داخلی از سطح کیفی پایین

 رقابت با مشابه خارجی را ندارد.
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 :نیست ها از مبادی رسمی فراهم. محصوالتی که امکان واردات آن2

ا معیوب یاردات و عیت واین دسته از محصوالت که به دالیلی از قبیل ممنوعیت مصرف)مانند مشروبات الکلی(، ممنو

 رند.ا ندارایی و بهداشتی تاریخ مصرف گذشته( امکان واردات از مبادی رسمی بودن)مانند محصوالت غذ

صوالت ز نوع محدتا انکته جالب توجه اینکه عمده محصوالتی که به کشور قاچاق میشوند، برخالف تصور رایج، عم

رقانونی این ورود غی زاها از مبادی رسمی فراهم است و انگیزه اصلی قاچاقچیان دسته اول هستند که امکان واردات آن

 محصوالت، فرار از پرداخت تعرفه واردات و مالیات است.

 14.7، 1394طبق آمار رسمی منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال، میزان قاچاق کاال به کشور در سال 

 نشان داده شده است. 9413در جدول زیر جزئیات مربوط به حجم قاچاق کاال به کشور در سال  1میلیارد دالر بوده است.

 حجم قاچاق )میلیون دالر( کاال گروه کاالیی

محصوالت کشاورزی و  غذایی، دارو، 

 محصوالت آرایشی و بهداشتی

 1406 مواد غذایی

 1181 لوازم آرایشی و بهداشتی

 375 تجهیزات پزشکی

 275 چای

 188 دارو

 2368 پوشاک پوشاک و نساجی

 205 انواع پارچه

 1341 شمش طال و جواهرات طال

 827 طال و مصنوعات ساخته شده از آن

 1271 گوشی تلفن همراه

 1088 انواع لوازم خانگی

 1081 لوازم یدکی خودرو

 927 رایانه و قطعات آن

 544 سیگار

 44 اسباب بازی

 40 کفش

 1537 مواد مخدر، مشروبات الکلی و ... اقالم ممنوعه

 2800 سایر کاالها

 17498 مجموع

 

                                                           
1 http://www.iribnews.ir/fa/news/1308741/ 
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 14.7عمده برابر  یقلم کاال 17تنها  یمحاسبه شده برا یقاچاق کاال زانیم 1394، در سال طبق جدول فوقطبق 

کل  زانیحساب م نیاست. با ا زده شده نیدالر تخم اردیلمی 2.8کاالها در حدود  ریقاچاق سا زانیدالر است و م اردیلمی

 یحاسبهم یبا قاچاق کاال، برا اما طبق گزارش ستاد مبارزه دالر است. اردیلمی 17.5سال برابر با  نیا رد یقاچاق ورود

زاد، مناطق آ و یمرز یهااز بازارچه دیهمراه مسافر، امکان خر ی)کاال هاتیحجم معاف دیقاچاق کاال با زانیم

گردد و  مده شده، از مبلغ کل کز نیدالر تخم اردیلیم 3موارد مشابه(، که رقم آن بالغ بر  گریو د یته لنج یهاتیمعاف

 .شودیدالر گزارش م اردیلیم 14.5کاال به کشور  یقاچاق ورود زانیم جهیدر نت

عرضه و  آوری این اطالعات آورده است که عمدتا از روش شکافاین ستاد در گزارش خود در خصوص روش جمع

ی مقایسه ردات رسمو وا وع میزان تولید داخلبا مجم تقاضا استفاده کرده است. در این روش میزان فروش کل بازار

 آید.از این طریق برآوردی از میزان قاچاق به دست میو  شودمی

آمار گزارش  ی بازیاد اخالفه وجود دارد ک ابهاماین اما در خصوص آمار منتشر شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال 

چاق کاال زه با قااد مباردر مورد برخی از اقالم میزان قاچاقی که در گزارش ستاز سوی اصناف دارد. در واقع شده 

وارد زیر اشاره توان به دو ممونه می. به عنوان نانداصناف ارائه کرده که فعالین است آماریبسیار کمتر از گزارش شده، 

 کرد:

 غذا و دارو 

های غذایی، انواع میوه، مل انواع مکملطبق آمار وزارت بهداشت میزان قاچاق غذا و دارو به کشور)شا

درحالیکه در  2میلیارد دالر است. 10تجهیزات پزشکی، انواع دارو و همچنین لوازم آرایشی و بهداشتی( بالغ بر 

 میلیارد دالر گزارش شده است. 3.5آمار منتشر شده قاچاق این حوزه کمتر از 

 لوازم خانگی 

 4.5میزان قاچاق لوازم خانگی به کشور ساالنه بیش از  یازم خانگکنندگان لو دیانجمن تول سیرئطبق آمار 

 میلیارد دالر است. 1درحالیکه این آمار در گزارش ستاد مبارزه با قاچاق کاال حدود  3میلیارد دالر است.

 هاست.معافیت الر به عنوان میزاندمیلیارد  3ابهام دیگری که به آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز وارد است، کاهش 

 :گردد ست برطرفوجود دارد که الزم ا یاز آمار قاچاق کاال ابهامات هاتیمعاف زانیدرخصوص کم کردن م

ن آمقدار  سدریو به نظر م ستیورود کاال به کشور مشخص ن یهاتیدالر به عنوان معاف اردیلیم 3برآورد رقم  وهیش. 1

 :در نظر گرفته شده است یاز حد واقع شتریب

 که از  یمسافران یتمام یدالر است ول 80در حدود  یرانیهر مسافر ا یهمراه مسافر برا یکاال تیمعاف انزیم

 10در سال از  رانیبه ا یورود ی. تعداد کل پروازهاکنندیاستفاده نم تیمعاف نیاز ا کنندیسفر م رانیخارج به ا

                                                           
2 http://www8.irna.ir/fa/News/81744885/ 
3 www.tasnimnews.com/fa/news/1394/02/02/718374/ 
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رقم  ند،یاستفاده نما تیمعاف نیها از ااز آن یمینبه طور متوسط  میو اگر فرض کن کندینفر تجاوز نم ونیلیم

 .شودیدالر م ونیلیم 400آن بالغ بر 

 الر استد اردیلیم کیمناطق آزاد کمتر از  یهاتیاز معاف یواردات ناش زانیم ،یرسم یطبق برآوردها. 

 قبل دارند تیبه مراتب کمتر از دو معاف یرقم زیموجود ن یهاتیمعاف گرید. 

 .ستا یواقع زانیباالتر از م یرقم ها،تیمعاف زانیم یدالر برا اردیلیم 3گفت در نظر گرفتن رقم  توانیم نیبنابرا

 یف شخصصوص مصار، تنها مخدر نظر گرفته شده یقانون باتیورود کاال بدون ترت یکه در قانون برا ییهاتیمعاف. 2

 یقانون باتیترت اال بدونکردات بار همراه مسافر، اقدام به وا تیکه با استفاده از معاف یاست. به عنوان مثال مسافران

ه منظور اال را بواهند کو طبق قانون چنانچه بخ کنندیکشور م دوار یمصرف شخص یکاالها را تنها برا ند،ینمایم

وش وارد کشور ر نیاز ا که ییرو چنانچه کاالها نی. از استندین تیمشمول معاف ند،یوارد نما یفروش آن در بازار داخل

اق کاال از روش قاچ زانیم نکهیباتوجه به ا نیقاچاق هستند. بنابرا یدر بازار به فروش برسند، در حکم کاال گردند،یم

ق کاال مار قاچاآارد از اختصاص د یکه به مصارف شخص ییهاتیمعاف زانیم دیشکاف عرضه و تقاضا محاسبه شده، نبا

 کاسته شود.

یلیارد دالر است که در گزارش م 14.5آن دارند که میزان قاچاق کاال به کشور بسیار بیشتر از رقم ابهامات فوق نشان از 

 رسد.میلیارد دالر می 25رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال آمده و دست کم به 

ین میزان موفقیت ا  است، وق کاالبنابراین از آنجا که ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، متولی مستقیم مبارزه با قاچا

ال به کشور قاچاق کا شود، منطقی نیست که این نهاد خود متولی اعالم آمارسازمان با بررسی آمار قاچاق سنجیده می

ی در تعیین عزمی جد ین رواباشد. چراکه به طور طبیعی این سازمان عالقه دارد میزان قاچاق کاال پایین باشد و از 

ر برآورد دوصی نیز خش خصدر نتیجه الزم است از مسئولین اصناف مختلف فعال در ب دقیق میزان واقعی قاچاق ندارد.

 حجم قاچاق کاال استفاده گردد.

 آسیب شناسی و بررسی نهادی فرآیند مبارزه با قاچاق کاال .4

 ای قاچاق کاالمشکالت ریشه 1.4

قاچاق است. در واقع آمار  نیادیبن یهاشهیبه آن توجه شود، علل و ر دیکه در مبارزه با قاچاق کاال با یاز مسائل یکی

به عرصه  توانیها نمموجود در جامعه است که بدون توجه به آن گرید یهاتیقاچاق کاال به کشور، معلول واقع یباال

قاچاق  یهاکه منجر به کشف و ضبط محموله ییهاروش یریمبارزه با قاچاق کاال وارد شد. گرچه توجه و به کارگ

روند قاچاق کاال  یریشکل گ یاصل لیکه دال ییهاتیاست اما چنانچه بدون توجه به واقع یالزم و ضرور شوندیم

کن  شهیر یکار الزم برا یرویو ن ینه منابع مال م،یده شیقاچاق کاال را افزا یهاکشف محموله اتیهستند، تنها عمل

در بلندمدت مسئله قاچاق کاال را مرتفع  تواندیش مرو نید و نه اوخواهد ب یکار کاف نیا یکردن قاچاق در کشور برا

 .دینما
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ا در مبارزه ب ،یام عملر اقدهاز  شیقاچاق کاال بوده و پ یاصل یها شهیکه به عنوان ر میپردازیم یادامه به مسائل در

 :ها توجه شودبه آن دیقاچاق کاال با

 قاچاق سکیبودن ر نییپا. 1

 ی. به طور کلرمان استمج یصلا زهیبه آن توجه شود، انگ یگریدر مسئله قاچاق مانند هر جُرم د دیکه با یانکته نیاول

 نیا یدده اقتصانانچه آورچهمراه است.  زین یاقتصاد سکیر کیدارد و با  یآورده اقتصاد کی یامجرمانه تیهر فعال

 تیه آن فعالبه اقدام شد ک خواهند دایپ یکند، افراد یبا آن برابر یحت ایشود و  شتریآن ب سکیمجرمانه از ر تیفعال

 .ندیمجرمانه نما

رمان. مج یبرا ته شدهدر نظر گرف مهی: احتمال کشف جرم و جرردیگیمجرمانه از دو عامل نشأت م تیفعال کی سکیر

 تیفعال نیا سکی، رفته شودمجرمان در نظر گر یبرا ینیینسبتا پا یمهیجر ایباشد و  نییچنانچه احتمال کشف جرم پا

اقتصاد  کیانه در مجرم تیفعال کی سکیر زانی. مشوندیم بیغبه انجام آن تر یشتریو افراد ب دیآیم نییمجرمانه پا

 نیوند. در اش بیترغ جرم نیبه ا یباشد تا افراد کمتر شتریحاصل از آن ب یدرآمد اقتصاد زانیبا م سهیدر مقا دیبا

 .بازدارنده است نهیزم نیگفت قانون در ا توانیصورت م

حکم  یجراا یت اصلند علمعتقد یبه قانون قصاص در شرع اسالم اشاره کرد. کارشناسان مذهب توانیعنوان مثال م به

 یمترافراد ک وبرود  جرم باال نیانجام ا سکیجرم قتل است، آن است که ر یبرا نیسنگ اریبس یامهیقصاص که جر

که  یا زمانب سهیمقا عه دراز قتل در جام یناش ریو م رگم زانیصورت در بلندمدت م نیعمل را انجام دهند. در ا نیا

 .ودبواهد کمتر خ اریبس م،یریدر نظر بگ شانیبرا ینقد مهیجر ایو  میکن یمجرمان را زندان میبخواه

ه همراه بقاچاق  یکاال قاچاق کاال در نظر گرفته است عبارت است از: ضبط یکه قانون برا یمیجرا یفعل طیشرا در

 یتوجه به نوع کاال نسبت با نیکشف شده )ا یبرابر ارزش کاال 6تا  کیاز  ینقد مهیحامل آن و جر هینقل لهیوس

 جرم متفاوت است( کرارت یمرتبه نینباشد و همچن ایممنوعه باشد  یقاچاق که کاال

 ستیدرحال نیو ا شودیشف مکقاچاق کاال به داخل کشور  یهادرصد از محموله 2تنها  نیحال طبق گفته مسئول نیا با

 نییپا یاه هین المدستاه نیو ا گذارندینم یاز خود برجا یرد چگاهیقاچاق کاال ه یکه عمدتاً دست اندرکاران اصل

 یهارصد پروندهد 40تنها  یفعل طیر شراد نیوه بر ا. عالشوندیم ریکشف و ضبط ها دستگ نیها هستند که در اآن

 یعنی نیا شود؛یاحکام اجرا م نیادرصد از  30واردکنندگان، تنها  زیگر یهاو با راه شودیقاچاق با صدور حکم روبرو م

 کهنیا لگفت احتما توانی. در مجموع مشودیدرصد مواقع حکم قانون اجرا م 12مجرم تنها در  یریدر صورت دستگ

 .کم است اریبا اعمال حکم مواجه شود، در حال حاضر بس یقاچاقچ کی

 قاچاق تیحاصل از فعال یباال بودن آورده اقتصاد. 2

است  یسکیباالتر از ر اریباالست و بس اریبس یقانون یهاتیبا فعال سهیقاچاق در کشور متأسفانه در مقا یاقتصاد آورده

قاچاق شده را به  یدرصد ارزش کاال 25در هر محموله قاچاق دست کم  یقاچاقچ کیآن محاسبه شده است.  یکه برا
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با باال بردن احتمال  دیاست. همانطور که با یباالتر اریبس قمآن ر سکیبا ر سهیکه در مقا دینمایعنوان سود کسب م

شود که  دهیشیاند یریقاچاق را باال برد اما الزم است تداب سکیجرائم، ر شیافزا نیقاچاق و همچن یکشف کاال

 صوالتکه فروش مح یمند شوند. به عنوان نمونه اقداماتمجرمانه بهره تیفعال نیا ینتوانند از سود باال انیقاچاقچ

در مورد  یواقع شود. در مطالب بعد دیمف نهیزم نیدر ا تواندیم دیرا محدود نما یقاچاق در سطح خرده فروش

 .شود یداده م حیتوض شتریب زین نهیزم نیدر ا یشنهادیپ یراهکارها

 نظارت تینقش پر رنگ افراد در مسئول. 3

از  یخبر یمکاراست، هآن شده اتیکشف زانیقاچاق و کاهش م زانیم شیکه در حال حاضر موجب افزا یلیاز دال یکی

 از آنجا که نقش . درواقعاست ستمیس نیبر فرد در ا یروند مبتن لیبه دل انیامر با قاچاق چ نیا یمتول ینظارت نیمسئول

ظارت بر روند مسئول ن ند کهاز قبل اطالع دار انیکشور پر رنگ است و در اغلب موارد قاچاقچ ینظارت ستمیافراد در س

ام به قاچاق از اقد شیکردن پ نهیها وجود دارد که با هزآن یامکان برا نیهستند، ا یها چه کسانآن یواردات کاالها

 یهادستگاه لیبق از یاتزیتجه الزم است اوال با استفاده از نهیزم نیخود را به حداقل برسانند. در اکار  سکیکاال، ر

 ستمیا سنندگان باردکارتباط و نیتوسط افراد، نقش اشخاص در نظارت کمتر شود و همچن یبازرس یبه جا کسیاشعه ا

 .ارتباط با ناظران به حداقل برسد یباشد که امکان برقرار یاگونهبه ینظارت

 کاال یمشکالت موجود در واردات قانون. 4

از  یماردات رسو نهیشود که هز لیتسه یتا حد امکان به نحو یرسم یمباد قیاست روند واردات کاال از طر یضرور

 اجه شود، به طورمو یقانون یهاوشو دشوار واردات کاال از ر دهیچیبا مراحل پ یانباشد. چنانچه واردکننده شتریقاچاق ب

 لیدل نی. به همدینما ینونرقایغ یهاخود از روش یبه واردات کاال قدامرا دارد که با دور زدن قانون، ا زهیانگ نیقطع ا

 یم هماهنگتعدد، عدم یهامتعدد از نهاد یزائد، الزام به گرفتن مجوزها فاتیاز حد، تشر شیب یکارشناسان بروکراس

 ،یانباردار هنیهز تنفجمله گر واردکنندگان در مراحل واردات )از یاز حد برا شیب یخرج تراش ،یمتول یهادستگاه نیب

وزه حدر  نیات در قوانمصوب( و عدم ثب گمرکی حقوق بر عالوه گمرک از کاال عبور زمان در …و  یبازرس نگ،یپارک

 .استوردها فراهم آقاچاق کاال ر دهیکه موجبات گسترش پد دانندیم یاشهیاز عوامل ر یکیواردات کاال را 

 جوانان یدر دسترس نبودن شغل مناسب، خصوصا برا. 5

نبود شغل  ،اورندیب یاچاق روقاز جمله  یرقانونیغ یهاتیاز افراد به سمت فعال یبرخ شودیکه باعث م یلیاز دال یکی

اال الزم کل قاچاق مشک یو قطع حیحل صح یبرا نیکشور است. بنابرا یدر مناطق مرز ژهیافراد به و نیا یمناسب برا

افراد  گردد تا مرتفع یزدر مناطق مر ژهیجوانان به و شتغالتا حد امکان مشکل ا ،یسلب یهااستیاست در کنار س

 .اورندیب یرو تیفعال نیبه ا یکمتر
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 های قاچاقچیان برای ورود غیرقانونی کاالروش 2.4

طور معمول  به انیقچاست که قاچا ییهادر مبارزه با قاچاق کاال به آن توجه شود، شناخت روش دیکه با یگریسئله دم

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

است دهشها که مشخص روش نیاز ا یاست. بخش یمتنوع یهاروش کنند،یمحصوالت خود به داخل کشور استفاده م

 :عبارتند از

 های غیر متعارفورود کاال از مبادی غیر رسمی با استفاده از روش. 1

نمایند. این روش بری وارد کشور میدر این حالت قاچاقچیان محصوالت خود را از روش های غیر متعارفی چون کوله

های رسمی وارد کشور ها بتوانند محصوالت خود را از روشنآتا زمانی که های زیادی برای قاچاقچیان دارد و سختی

های نامتعارف وارد ن روشروند؛ به همین دلیل حجم کمی از قاچاق کاال با استفاده از اینمایند، به سراغ این روش نمی

 .شودکشور می

 اظهار اطالعات نادرست در زمان عبور کاال از گمرک. 2

این طریق  کنند و ازر میندگان کاال در زمان ترخیص کاالی خود از گمرک اطالعات نادرستی اظهادر این روش واردکن

گمرک به این  ارداتی درنمایند. روش نظارت بر کانتینرهای وکاالهای مدنظر خود را به صورت غیرقانونی وارد کشور می

ی که ت وارداتحصوالمز کانتینرهای حامل صورت است که به دلیل محدودیت در امکانات، تنها تعداد بسیار کمی ا

ار ناسان قرکارش مشکوک تشخیص داده شود، در زمان عبور از گمرک مورد بررسی توسط دستگاه اشعه ایکس و یا

گیرد. از این رو کنند به درستی صورت نمیگیرند و تشخیص اینکه آیا این کانتینرها کاالهای اظهار شده را حمل میمی

کشور  ها را واردآن چیان محصوالت خود را به عنوان کاالی دیگری اظهار کرده و از این طریقبسیاری از قاچاق

ی مدارک الزم برای اثبات های زیادی دارد و الزم است قاچاقچیان بتوانند همهکنند. این روش البته پیچیدگیمی

 .گیرندرار نقظن مسئوالن  اظهارات خود به مسئولین نظارتی گمرک را تهیه نمایند و در عمل مورد شک و

 کم اظهاری میزان واردات محصوالت. 3

ود را ارداتی خووالت تفاوت این روش با روش قبلی در آن است که در این روش، واردکنندگان تمامی اطالعات محص

 ثالکنند. به عنوان مکنند و تنها در برخی موارد ازجمله میزان واردات، کم اظهاری میبه درستی گزارش می

ی گزارش یزان واقعای که درحال واردات یک محموله برنج است، میزان واردات خود را مقداری کمتر از مواردکننده

شود. شور میالتفاوت میزان واقعی و میزان اعالم شده بدون پرداخت حقوق گمرکی وارد ککند و به این ترتیب مابهمی

وال امکان ارد که ادمانی کاربرد تری برخوردار است اما تنها زهای کماین روش در مقایسه با روش قبلی از پیچیدگی

ورت قاچاق صود را به خهای قانونی فراهم باشد و دوما واردکننده بخواهد تنها بخشی از محموله واردات کاال از روش

 .وارد نماید

 های قانونی مناطق آزاد تجاریاستفاده از ظرفیت. 4
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ها از جمله رخی کاالبردات گانی که در مناطق آزاد حضور دارند، تسهیالتی در واقانون برای تسهیل شرایط تولیدکنند

ولید تمی که در فرآیند گیرد و همچنین اقالهای مورد نیاز تولید، ملزوماتی که در فرآیند تولید مورد استفاده قرار مینهاده

کنند )مانند خودرو( در نظر استفاده می هاهای تولیدی از آنور کلی شرکتطگیرند اما به مورد استفاده قرار نمی

هایی که تری از شرکاست. هدف این تسهیالت، رونق تولید و صادرات در این مناطق بوده است اما در عمل بسیاگرفته

و مشارکتی در امر تولید و صادرات  های وارداتی آن بهره بردهاند، تنها از مزیتبه اسم تولید در این مناطق ثبت شده

یار راحت تر از اصلی بس رزمینسند. چنانچه کاالیی از این طریق وارد مناطق آزاد تجاری شود، امکان واردات آن به ندار

ی قاچاق است مناطق آزاد تجاری، راهی برای ورود کاالهاهای دیگر است و این مسئله موجب شدهواردات آن از روش

 .به داخل کشور باشند

 های مرزیرچهخرده فروشی محصوالت در بازا. 5

سهیالت، امکان تی از این ها قائل شوند. یکوضعیت مرزنشینان کشور، قانونگذاران را بر آن داشته تا تسهیالتی برای آن

وجود دارد  زهای کشورهای مرزی زیادی در مرواردات کاال بدون نیاز به ترتیبات رسمی است. به همین منظور بازارچه

 سئله نیز از چشمند. این مه و وارد کشور نمایت مورد نیاز خود را از آنجا خریداری کردتوانند محصوالکه مرزنشینان می

 در شهرهای بزرگ رای فروشن و بسودجویان به دور نمانده و راهی برای ورود انبوه کاال )بسیار بیشتر از نیاز مرزنشینا

 .کشور( به کشور شده است که در حکم کاالهای قاچاق هستند

 در بازارهای پر رونق مرزی خرده فروشی. 6

ون دهد در زمان سفر به مناطق مرزی همچی مردم کشور اجازه میقانون دیگری در کشور وجود دارد که به همه

 بازارها این در گرچه. ایندنم کشور وارد مسافر همراه کاالی عنوان به و نموده خریداری اقالمی …کیش، قشم، بانه و 

کنند را خریداری می خود یازن مورد محصوالت تنها مسافران اغلب و شودمی انجام فروشی خرده صورت به کاالها اغلب

ها ترتیبات الزم های مرزی که کاالهای آنگردند اما رونق این نوع بازارچهو به شهرهای محل سکونت خود بازمی

شود که در حکم یداخل کشور م اند، موجب ورود حجم عظیمی از کاالهای خارجی بهواردات کاال را پشت سر نگذاشته

 .کاالی قاچاق هستند

 استفاده از ظرفیت ترانزیت کاال. 7

میانه راه،  شود اما درمی در برخی موارد کاالیی با هدف عبور از کشور ایران و صادرات به کشوری دیگر وارد ایران

دن ترتیبات دون گذرانبن ترتیب کاالها شود و به ایکانتینرهای حامل کاال تخلیه شده و با کاالیی دیگر جایگزین می

مان انتینرها را در زهای فراوانی وجود دارد و مسئولین نظارتی کشوند. البته در این مورد نیز پیچیدگیالزم وارد کشور می

های وشتوان گفت این روش نیز در حال حاضر یکی از ردهند اما میورود و خروج از مرزها مورد بازرسی قرار می

 .چیان برای واردکردن محصوالت خود استقاچاق
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ارد که های خاص خود را دهای باال، پیچیدگیالزم به ذکر است که به طور کلی ورود کاال از طریق هریک از روش

 .نمایندیها اقدام به قاچاق کاال مقاچاقچیان با تبحر در آن

 استفاده ردات کاالای وانکته جالب توجه آنکه در موارد باال تنها مورد اول است که در آن از مبادی غیررسمی بر

است که موجب شده گیرد. همین نکتهشود؛ در دیگر موارد مبادی رسمی برای قاچاق کاال مورد استفاده قرار میمی

اشد. همانطور داشته ب ی زیادی وجودتانداردهای جهانی فاصلهمیزان قاچاق کاال به کشور به شدت افزایش یابد و با اس

این درحالیست که  واست  رسمی کشور واردات درصد 50 بیش ازکه پیشتر بیان شد، حجم قاچاق کاال در حال حاضر 

 .است درصد 2.5میانگین این حجم در دنیا حدود 

 عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز یابیارز 3.4

 یداخل گاندکنندیولبه ت یادیدر کشور است که هرساله صدمات ز یتحقق اقتصاد مقاومت یاز موانع جد یکیقاچاق کاال 

مبارزه با  یاصل یاضر متولاند. در حال حداشته دیهمواره بر لزوم مبارزه با قاچاق تأک زیکشور ن نی. مسئولکندیوارد م

 1381سال  ماهریبه ت ستاد نیا شیدایپ خچهیاست. تار «و ارز کاالستاد مبارزه با قاچاق »قاچاق کاال در کشور 

 ین مرکزکانو جادیرز، اصدور فرمان رهبر معظم انقالب در خصوص مبارزه با قاچاق کاال و ا یکه در پ گرددیبازم

 .دش سیوزارت کشور تأس لیمبارزه با قاچاق کاال و ارز در دستور کار دولت هشتم قرار گرفت و ذ

 رش داد وخود را گست تیفعال ،یجمهور استینهاد ر رمجموعهیستاد ز کیکانون در قالب  نیا 1383از آن در سال  پس

 باف،یقر قالن محمدباچو یافراد زیها نسال نیا یستاد ط نیا یپرداخته است. رؤسا تیتاکنون با عنوان ستاد به فعال

د( ستا نیا ینونک سی)رئیقیاهلل حق بیو حب ،یمالک نیفداحس ،یمرتضو دیالهام، سع نیغالمحس ،یمحمدرضا نقد

 .اندبوده

 ها،تیاولو ها،استیسدر خصوص  یریگ میستاد در نظر گرفته شده عبارتند از: تصم نیا یکه در قانون برا یفیوظا

قاچاق کاال و  یهانهیزم کاهش یاستامناسب در ر یراهکارها هیو مبارزه با قاچاق کاال و ارز؛  ارا یریشگیها، پبرنامه

 یبرا یادشنهیپ یرهاراهکا یدر چارچوب قانون؛ و بررس عضو یهادر خصوص اعتبارات دستگاه یریگمیارز؛ تصم

 .بر حوزه قاچاق کاال و ارز رگذاریتاث یو بسترها ندهایبهبود فرآ ایاصالح و 

 یجهت ضرور نیله از امسئ نیپرداختن به ا رد؟یبگ یخود نمره قبول فیستاد توانسته است در عمل به وظا نیا ایآ اما

 یبررس ازمندی، نه اهدافشب یبایستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز به منظور دست تیجهت تقو ییشنهادهایاست که ارائه پ

 .ستاد در گذر زمان است نیا یو چالش ها نهیشیپ

که الزم است ستاد )کانون( مبارزه با قاچاق  یطیدر خصوص شرا 1381 رماهیمعظم انقالب در فرمان دوزادهم ت رهبر

 یدولت و دارا سییبه ر کینزد یعال یمبارزه در سطح نیا یکانون مرکز دیاوالً با»کاال و ارز داشته باشد، فرموده اند: 

مبارزه  نیمتناسب و هوشمندانه و همه جانبه در خدمت ا غاتیتبل اًیثان ،باشد یدولت ربطیذ یهابر دستگاه یاشراف قانون

باشد، رابعاً عزم  یآن کانون مرکز یهایریگمیقاطع و در ارتباط کامل با تصم ،یو انتظام ییثالثاً برخورد قضا رد،یقرار گ
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 یاز مباد شیکامالً برخالف صرفه و همراه با خطر باشد و جنس قاچاق از پ یباشد که عمل قاچاقچ نیبر ا یجد

کار الزم است با دقت و  نی. البته در اردیمبارزه قرار گ نیقدامات گوناگون اتا محل عرضه آن در بازار، آماج ا یورود

 4«.شود یریرشوه و امثال آن جلوگ یماریمبارزه به ب نیاندرکار امراقبت تمام از آلوده شدن عناصر دست

قاچاق  بارزه باتوسط ستاد م ستیبایم یجهت تحقق پنج الزام رهبر یادیز ریکه همچنان مس دهدیها نشان م یبررس

 :نمود انیتوان ب یرا م رینکات ز نهیزم نیشود. در ا یکاال و ارز ط

 یادهاوجود نه لیه دلباست و  یجمهور استینهاد ر رمجموعهیدرحال حاضر ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ز . 1

 اریاخت اد عمالًست نیا رات،یو سازمان تعز یانتظام یرویکه با قاچاق کاال مرتبط هستند همچون گمرک، ن یادیز

 ؛خود ندارد یهابرنامه یجراا یبرا گرید یتیو حاکم یدولت یدر الزام دستگاه ها یچندان

 و اچاق کاالق هیعل یزگسترده و فرهنگ سا غاتیستاد )کانون( گذشته است، شاهد تبل سیکه از تأس یسال 14در . 2

اق و مضرات آن قاچ دهیدپابعاد  و مردم با دادیاتفاق رخ م نیاگر ا کهی. درحالمیاقاچاق توسط مردم نبوده یکاال دیخر

 نمود؛یتر م احتر دهیپد نیمقابله با ا شدند،یکشور آشنا م یبرا

 تیه فعالب یه راحتب یریستگدپس از  یمختلف، از برخورد قاطع قانون در امان هستند و حت یهاوهیبا ش انیقاچاقچ. 3

 یردخرد و مو یهاحمولهمقاچاق عمدتاً در مورد  یهاکشف محموله اتیدر واقع عمل دهند؛یمجرمانه خود ادامه م

 است؛ نشده یکنند برخورد جد یجا مکالن را جابه یهاکه محموله یاحرفه انیو با قاچاقچ شودیانجام م

ای قاچاق ت ریشهمشکال بحثاست. )در  نییپا اریبس تیفعال نیباال و در عوض خطر ا اریقاچاق بس یصرفه اقتصاد. 4

 داده شد(؛ حیتوض لیبه تفصکال در این خصوص 

ندان چاق کاال بارزه با قاچمنهاد در جهت  نیا یهاتالش ر،یاخ یهاکه در سال دهدیآمارها نشان م گریطرف د از

ه بعد از کرح شبنم در ط داشته است. به عنوان نمونه به جز یصعود یقاچاق کاال روند زانینبوده و م زیآم تیموفق

ابعاد  یه خوبوانسته بنون نتبا قاچاق کاال و ارز تاک مبارزهآمد متوقف شد، ستاد  شیآن پ یکه در اجرا برا یمشکالت

که  زینون ن. اکدیماارائه ن یاتیعمل یهاحل مشکالت موجود طرح ینموده و برا یشناس بیو آس لیقاچاق را تحل دهیپد

اصالح  هتجراستا  نیر اد یمبارزه با قاچاق اقدام یهمچنان نهاد متول گذرد،یاز سه سال از توقف طرح شبنم م شیب

 .انجام نداده است نیگزیارائه طرح جا ایطرح و 

 یدیکل فهیوظ رغمیتاد علس نیدهد که ا یسال گذشته نشان م 12 یعملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز ط یبررس

در  یزم جدعنداشتن  نیمچنهدستگاه ها و  گریدر برابر د یالزم ساختار اراتینداشتن اخت لیکه دارد، به دل یو حساس

نهاد  نیارد ادضرورت  نیابرابن. دیکاال و ارز موفق عمل نما اچاقرساندن اهدافش، نتوانسته در مبارزه با ق جهیبه نت

را  دهیدپ نیمقابله با ا یبرا ازیرد نمو یداشته باشد و توان کارشناس نهیزم نیالزم را در ا اراتیمبارزه با قاچاق اخت یمتول

 .دینما تیدر خود تقو

                                                           
4 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۲۹۲۰ 
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 بررسی قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز 4.4

ون قان کی بیاچاق، لزوم تصومبارزه با ق یاصل یبه عنوان متول 1383ستاد مبارزه با قاچاق کاال در سال  سیپس از تاس

داشت.  ود، وجودموج یقانون یرفع خألها نیحوزه و همچن نیمصوب در ا نیشیپ نیبه قوان یانسجام بخش یجامع برا

اال و ارز را به مجلس مبارزه با قاچاق ک حهی، ال1390 لسال دولت دهم در خردادماه سا 7پس از گذشت  نیبنابرا

اه به مدو  تا کی یط حهیال نیا یرفت بررسیوضوع انتظار مم تیاهم لیبه دل کهیکرد. درحال میتقد یاسالم یشورا

 یشورا لسنگهبان و مج یاشور نیبار ب نیچند حهیال نیو ا دیماه به طول انجام 31به آن حدود  یدگیبرسد، رس انیپا

 و پس از آن با عنوان دینگهبان رس یشورا یینها دیی، به تأ1392ماه  یدر د نکهیرفت و برگشت داشت تا ا یاسالم

 .ت ابالغ شداجرا به دول یتبصره، برا 79ماده و  77مشتمل بر « قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز»

ع که از جام ینونمل قاعدر حوزه قاچاق در کشور وجود داشت اما در  یمتعدد نیقانون، قوان نیا بیاز تصو شیپ تا

ا قانون مبارزه ب جراء شدناال الزم خیاز تار زین لیدل نیود نداشت. به همحوزه وج نیبرخوردار باشد، در ا یانسجام کاف

، قانون نحوه اعمال 1312قاچاق مصوب سال  نیمجازات مرتکب انوناز جمله ق نیاز قوان یاریقاچاق کاال و ارز، بس

 ییایدر یموتور هینقل طیاز عمل قاچاق توسط وسا یریو قانون جلوگ 1374قاچاق کاال و ارز مصوب  یحکومت راتیتعز

زمان سا سیأستهمچون قانون  گریمصوب د نیقوان یاز برخ یمواد نیمنسوخ شدند و همچن یبه کل 1336مصوب 

نسخ  زین گرید نیقوان یاریو بس 1382مصوب  ی، قانون نظام صنف1370مصوب  یکیو فروش اموال تمل یآورجمع

 .دندیگرد

جلس ارسال و به م هیبل تهققانون در دولت  نیا یحهیو ابالغ قانون مبارزه با قاچاق، از آنجا که ال بیپس از تصو

قانون  نیبه ا« جارتتصنعت، معدن و »و « کشور» ،«یراه و شهرساز» ،«ییو دارا یامور اقتصاد» یشده بود، وزرا

با قانون،  انیلفت مجرمخا لیلدبه  نیدند. بنابرامخالفت خود را مطرح کر لیجداگانه، دال ییهامعترض شدند و در نامه

 .نشد یریگیپ یبه طور جد یشدن آن تا مدت ییاجرا

 که به زینهاد ن نیبود. ا کاال از مخالفان سرسخت قانون مبارزه با قاچاق زین یاتاق بازرگان ،یدولت یبر نهادها عالوه

د را خالفت خوم زین نقانو یینها بیاز تصو شیپ یموجود در قانون اعتراض داشت، حت دیشد اریبس ی  هاتیمحدود

طرح کرده بود را م داترایا قانون به مدت دو سال به منظور رفع یاجرا قیدرخواست تعل یکرده بود و به طور رسم یعلن

 .قرار گرفت زیدولت ن یهاوزارتخانه یکه مورد موافقت برخ

 :ند ازعبارت کردندمطرح می آن یقانون و اجرا نیمنتقدان در مخالفت با ا ی کهلیدال

مجرم هستند  یبه نحو همه» فرض که نیآن با ا نیقوان بیبه مسئله مبارزه با قاچاق و تصو یتیحاکم بودن نگاه امن. 1

 ؛«خالف آن ثابت شود نکهیمگر ا
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در  مسئول یهاو سازمان شده گمرک ینیبشیو پ یقانون فیو محول کردن وظا یمواز یهادستگاه لیو تشک جادیا. 2

رخوردار الزم ب یرشناسکه از توان کا ییکشور در امور مربوط به ورود و خروج کاال، به دستگاه ها یتجارت خارج

 ستند؛ین

 ستند؛یکه لزوماً قاچاق ن یاریبس یقاچاق به کاالها یکاال فیگسترده کردن تعر .3

 ینهادها نیب یماهنگه جادیو ا یگذاراستیتاد سس نیا فهیوظ کهیورود ستاد مبارزه با قاچاق به حوزه اجرا درحال. 4

 مرتبط است؛

 کاال؛ تیها از جمله ترانزحوزه یقانون در برخ دیشد تیمحدود جادیو ا یبازدارندگ. 5

 قانون؛ یدر اجرا یاقهیامکان برداشت سل. 6

 اند؛ون شدهاز قان یبخش یها موظف به اجراکه وزارتخانه یقانون، خصوصا در موارد یاجرا یمنابع مال تیعدم شفاف. 7

 قانون؛ یاز بندها یاریاجرا در بس تینبود قابل. 8

 .یالمللنیب یهاو سازمان هاونیقانون با کنوانس رتیمغا. 9

نون، قا نیا بیواز گذشت دو سال از تص پسانون برای مدتها متوقف شود تا اینکه قها موجب شد اجرای این بهانه

وق به مجلس ف راداتیور اصالح ابه منظ« قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز هیاصالح»با عنوان  یاحهیال ازدهمیدولت 

 .اجرا ابالغ شد یو برا بیتصو 1394نمود که در مهر ماه سال  میتقد

 سیفته رئطبق گ و غاز کردآقانون را  نیا یاجرا یالزم برا یهانامه نییآ نیدولت تدو ه،یاصالح نیا بیاز تصو پس

 هییوسط قوه قضات دیآن با نامهنییدارد که دو آ نامهنییبه آ ازیماده قانون ن 77ماده از  10تنها »ستاد مبارزه با قاچاق 

 8حال  نیدر حال اجراست. در ع زیقانون ن نیا گریماده د 67. دینما نیتدو نامهنییآ 8 دیشود و دولت تنها با نیتدو

 یمانده است که به زود ین باقمورد آ 6و ابالغ شده و  بیمورد آن تصو 2که مربوط به دولت است،  یانامهنییآ

 «.شودیو ابالغ م بیتصو

موجود در حوزه  یهاز ضعفا یاریسبکارشناسان، قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  دهیعق به ،اما با وجود این انتقادات

اضر اغلب حو درحال ر نیا را مرتفع کرده است. از یقانون یخألها یاق را پوشش داده و در عمل عمدهمبارزه با قاچ

است که  یمتر معضلکو  گرددیبرم نیقوان تنادرس یاجرا ایمشکالت موجود در حوزه مبارزه با قاچاق، به عدم اجرا و 

وارد است زرگ به چندان ن یراداتیا زیقانون ن نیبه ا نحالیبا ا قانون نامناسب باشد.نبود قانون و یا وجود آن در  یشهیر

 :که عبارتند از

به بازار  قاچاق یاد کاالهمکشوفه قاچاق در بازار داخل کشور که موجب ورو یاز کاالها یادیفروش بخش ز یاجازه. 1

 )این اشکال قانونی با تصویب آیین نامه اجرایی جدید مرتفع گشته است(شود؛یم
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قاچاق  دهیاز پد ییآمدزادر کردیرو جادیدولت ا یقاچاق به خزانه که برا یحاصل از ضبط کاالها یدرآمدها زیوار. 2

 انجامد؛یم ییاجرا یهاکردن معضل قاچاق در دستگاه کنشهیر زهیو به کمرنگ شدن انگ دینمایم

 کشف از - قاچاق زه بامبار ندیدر فرآ یکه به نوع یعدم اختصاص بودجه متناسب با عملکرد به نهادها و اشخاص. 3

 کنند؛یم افای نقش - احکام یها و اجرابه پرونده یدگیقاچاق تا رس هایمحموله

مناطق آزاد  نان،یزنشمر هیسهم ،یمرز یهابار همراه مسافر، بازارچه ،یته لنج نیتحت عناو ادیز یهاتیمعاف یاعطا. 4

 است؛را فراهم کرده یقانون فاتیبدون گذراندن تشر یخارج کاالهای ورود موجبات که …و 

 ؛کند دجایا یبازدارندگ انیقاچاقچ یکه برا یابه اندازه انیجرائم قاچاقچ زانیباال نبودن م. 5

و  یکار یموجب مواز تواندیم یتعدد نهاد نیا حیصح تیری؛ که عدم مد«کاشف»نهاد به عنوان  10در نظر گرفتن . 6

رت جهاد شور، وزاکبه  وهیقاچاق م نهیاز محصوالت شود. به عنوان نمونه در زم یغفلت در نظارت بر قاچاق بخش ای

و  ستیر نبرخوردا کار نیا یکشف محصوالت قاچاق در نظر گرفته شده از امکانات الزم برا یکه مسئول اصل یکشاورز

 مانده است؛ یبخش از قاچاق کاال به کشور بدون متول نیا جهیدر نت

 یهاارتکصاحبان  گان وواردکنند تیدر وضع تیدر حوزه تجارت کشور؛ از شفاف تیشفاف جادیبر ا یعدم تمرکز کاف. 7

 افراد؛ یبانک یهاگرفته تا حساب یبازرگان

نوان ست؛ به عشده ا نهاد ها نیو اصطکاک ب یکاریامور که منجر به مواز یبرخ یبرا یمسئول اصل نییعدم تع. 8

ستاد » و« تمعدن و تجار وزارت صنعت،»، «گمرک»پنجره واحد تجارت کاال، سه نهاد  تیریو مد جادیا نهیمثال در زم

امکانات و  هدر رفت الوه بردچار مشکل شدند که ع گریکدیسامانه با  نیا تیبه شدت در مورد مسئول« مبارزه با قاچاق

 .سامانه شده است نیا یدر خدمت رسان ریخموجب تأ ن،یوقت مسئول

 اصالحات الزم زیرد فوق نر موادبرخوردار است اما الزم است  یخوب تیگرچه قانون مبارزه با قاچاق کاال از کل نیبنابرا

 همچنین ردد.فراهم گ کاال مبارزه با قاچاق یبرا نهیموجود، زم یقانون یدر آن انجام شود تا با مرتفع کردن خألها

 یری از اجرای آنرای جلوگتدا بچنانچه مشخص است ایراداتی که به قانون مبارزه با قاچاق کاال وارد است با آنچه در اب

ر اجرای تأخیر د دلیل اصلیرسد منافع سیاسی و اقتصادی دیگری های زیادی دارد و به نظر میمطرح شده بود تفاوت

ر بر اقتصاد کشو تواندیه مک یراتیموضوع مبارزه با قاچاق کاال و تأث تیمباتوجه به اهبا این وجود این قانون بوده است. 

ار مثبت شاهد آث عتریرستا هرچه  ردیقرار بگ تیدر اولو اجرای آن از سوی نهادهای اجراییداشته باشد، الزم است 

 .میشدن قانون باش ییاجرا

 مرتبط با قاچاق کاالبررسی وظایف نهادهای  5.4

از  کیهر گاهیجا نییتع رد،یقرار گ یبه دقت مورد بررس در مبارزه با قاچاق کاال الزم استکه  یاز مسائل دیگر یکی

که  ییدارد، نهادها یاگسترده اریقاچاق ابعاد بس یآنجا که مسئله از. مبارزه با قاچاق است یمرتبط با مسئله ینهادها

 نیا یاست تمام یبا قاچاق کاال، ضرور یجد یارزهتحقق مب یدارند. برا یتعدد فراوان زیهستند ن لیامر دخ نیدر ا
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قاچاق کاال در کشور منجر  ندیفرآ لیکه به تسه یاز مشکالت یکیچرا که  ند؛یخود عمل نما فیبه وظا ینهادها به درست

فراهم آورده  انیقاچاقچ یسوء استفاده یرا برا طیمرتبط بوده که شرا یهادستگاه نیالزم ب یشده است، عدم هماهنگ

 .است

 یگریمتعدد د یادها؛ اما نهته شدقاچاق پرداخ نهیستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز در زم فیو وظا گاهیبه جاپیش از این 

 نیب یماهنگو ه تیریمد ،یگذاراستیهستند. در واقع ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز نقش س لیامر دخ نیدر ا زین

 فیتاد وظاس نیمل اد و در عهستن لیمبارزه با قاچاق کاال دخ ندیاز فرآ یدر بخش یکه به نوع داردرا  ییهادستگاه

 .ندارد ییاجرا

 :عضو آن عبارتند از 22است و  شانیا یژهیو یندهینما ایجمهور و  سیستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز شخص رئ سیرئ

 9 یزراه و شهرسا اطالعات، اقتصاد، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، ،یدادگستر یشامل وزرا ریوز، 

 نفت و بهداشت؛ ،یکشاورز

 2 ؛یاسالم یمجلس شورا یو حقوق ییقضا ،یاقتصاد یهاونیسیکم ندگانینفر از نما 

 8 ل کشور، ک یبازرس و مایصدا و س ،یکیاموال تمل ،یحکومت راتیتعز یهاسازمان یکل شامل رؤسا سیرئ

 ران؛یا یاستاندارد و اتاق بازرگان یمؤسسه مل ،یاسالم یو گمرک جمهور یمرکزبانک 

 هییقضا قوه سیو معاون رئ یاسالم یجمهور یانتظام یروین یمسلح، فرمانده یروهایستاد کل ن سیرئ. 

ست که به افته شده ظر گرندر قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز در  یفیستاد وظا نیعضو ا یاز نهادها کیهر یبرا

 :میپردازیها ماز آن یاختصار به برخ

 ازار کنترل ب و یریشگیپمناسب در جهت  نیقوان نییالزم و تع یهاسامانه جادیموظف است با ا یمرکز بانک

 د؛یارز عمل نما رمجازیمبادالت غ

 یرکزمانک ب( و یاسالم ی)گمرک جمهورییو دارا یصنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصاد وزارت 

 یزه با کاالو مبار ییاز سامانه شناسا یبرداراجراء و بهره ه،یوزارت اطالعات به ته یاند با همکارموظف شده

 د؛یقاچاق اقدام نما

 ریسا و رانیا یاسالم یرک جمهورستاد و گم یصنعت، معدن و تجارت موظف است با همکار وزارت 

و نظارت بر  یسازچهکپاریجامع  یافزاراز سامانه نرم یبرداراجراء و بهره ه،یاقدام به ته ربطیذ یهادستگاه

 یمباد گریها و دهندرگاب نیبتبادل اطالعات الزم  نهیزم نیدر ا د؛ی( نمایتجارت)سامانه جامع گمرک ندیفرآ

 است؛ یالزم و ضرور اریاست و گمرکات، بس یوزارت راه و شهرساز اریکه در اخت یورود

 یاندهت به سامن نسبو اتاق تعاو یستاد، اتاق بازرگان یصنعت، معدن و تجارت موظف است با همکار وزارت 

 د؛یاقدام نما یبازرگان یهاکارت تیوضع
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 نبارها و ا هین کلدار کردبه شناسه یصنعت، معدن و تجارت موظف است با استفاده از سامانه نرم افزار وزارت

 د؛یکاال اقدام نما یمراکز نگهدار

 یاالک صیشخترا به منظور امکان  یواردات یکاالها یریصنعت، معدن و تجارت موظف است رهگ وزارت 

 به سرانجام برساند؛ یقاچاق در سطح خرده فروش

 قل به حمل و ن یرهایو مس یو خروج یورود یمباد زیموظفند به تجه یاقتصاد و وزارت راه و شهرساز وزارت

 ند؛یام نماآن اقد رینظا واسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل  هینمودن کل یکیمناسب و الکترون یامکانات فن

 10 یمکارهخود  تیلقاچاق مرتبط با حوزه فعا یموظفند در کشف کاالها« کاشف»به عنوان  ریدستگاه ز 

 :داشته باشند

o یو آموزش پزشکبهداشت، درمان  وزارت 

o یجهاد کشاورز وزارت 

o ستیز طیحفاظت از مح سازمان 

o یدست عیو صنا یگردشگر ،یفرهنگ راثیم سازمان 

o ینفت یهاپخش فرآورده یمل شرکت 

o رانیا التیش یسهام شرکت 

o اتیدخان شرکت 

o یاسالم یجمهور گمرک 

o دکنندگانیاز مصرف کنندگان و تول تیحما سازمان 

o یاسالم یجمهور یمرکز بانک 

 اتینجام عملا فهیظوزارت اطالعات، و یبا همکار یانتظام یرویمسلح و ن یروهایضابط ازجمله ن ینهادها 

 را به عهده دارند؛ انیقاچاق و قاچاقچ یهامحموله یریضبط و دستگ

 ا، کشوره گریات با دخود در مذاکر یپلماسید یهاتیاز ظرف یریامور خارجه موظف است با بهره گ وزارت

 د؛یمسائل مرتبط با قاچاق کاال و ارز را لحاظ نما

 ر عهده چاق را بقا یهابه پرونده یدگیرس فهیوظ هیی( و قوه قضایحکومت راتی)سازمان تعز یدادگستر وزارت

حکم قدم  یدر اجرا عیسرو ت یالزم به سمت کاهش زمان دادرس ریموظفند با اتخاذ تداب نیدارند و عالوه بر ا

و  شودیم یدگیرس یمتحکو راتیخرد و بدون حکم زندان توسط شعب تعز یهاپرونده نهیزم نیبردارند؛ در ا

 ؛شوند یارجاع م هییبه قوه قضا ییصدور حکم نها یبرا زیها نپرونده گرید

 ع اطال نهیر زمد ،یو پژوهش یجیترو ،یغیتبل ینهادها گرید یموظف است با همکار مایصدا و س سازمان

 یهادستگاه ا باالزم ر یمسائل مرتبط با مبارزه با قاچاق کاال، همکار یفرهنگ ساز نیو همچن یرسان

 .مربوطه به عمل آورد
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از  کیهر یم همکارد که عددارن تیمبارزه با قاچاق کاال فعال نهیدر زم یمتعدد یهاکه مشخص است دستگاه همانطور

شده  مطرح یهاهسامان یزر راه انداد ژهیمهم به و نیا د؛یه با قاچاق را مختل نمامبارز ندیفرآ یبه کل تواندیها مآن

دارد.  یاالحظه مکاهش قاچاق اثر قابل  برگردد و یمختلف م یهادر حوزه یسازضرورت دارد که منجر به شفاف

 یرد استفادهوجود  موم یألهابردن خ نیاز ب یاست که برا یاز موارد زیفوق ن یهادستگاه نیب یهماهنگ نیعالوه بر ا

 .است یالزم و ضرور ان،یقاچاقچ

 راهکارهای مبارزه با قاچاق کاال .5

 های راهکارهای مبارزه با قاچاق کاالویژگی 1.5

است که  یقداماتمجموعه ا جانبه و هماهنگهمه یاجرا ازمندیاشاره شد، مبارزه با قاچاق کاال ن زین نیاز ا شیچنانچه پ

 یکی ایماند و به مغفول اد مسئلاز ابع یکیچنانچه  نیبه کاهش قاچاق کاال منجر شوند. بنابرا توانندیم گر،یکدیدرکنار 

 نیا در. دشنخواهد  فراهم دهیپد نیو مؤثر با ا یجد یامکان مبارزه د،ینما یخود کوتاه فیاز نهادها در انجام وظا

 .هد شدرائه خوااشند، ابدر مبارزه با قاچاق کاال مؤثر  توانندیکه م ییحاکم بر راهکارها یکل یهایژگیو ،بخش

 :نمود میسد دسته تقبه چن” مقطع“مبارزه با قاچاق کاال را از منظر  یراهکارها توانیم ،یبند میتقس کی در

 یهامحموله انتویم ،یالمللنیات بو استفاده مؤثر از ارتباط یجامع مال یهاسامانه جادیاز ورود به کشور: با ا شیپ. 1

و  یمع ارزامانه جاس جادیچون ا ییراهکارها نهیزم نیکرد. در ا ییو شناسا یریاز ورود به کشور رهگ شیقاچاق را پ

 .ندواقع شو دیمف توانندیم یسامانه جامع گمرک

گزارش  یعرواقیا غرخود  یهامحموله توانندیم یبا سندساز انیاز موارد قاچاقچ یاریکاال: در بس صیدر زمان ترخ. 2

به  یورود یمباد وه گمرکات موارد چنانچ نی. در اندیه و از مرز به داخل کشور وارد نماها را به مرز رساندو آن ندینما

باشند و  مجهز رهانینتوزن کا قیالزم همچون امکانات سنجش دق مکاناتا گریو د کسیدستگاه اشعه ا رینظ یزاتیتجه

قاچاق باال  یهامحموله کشف احتمال ند،ینما ییآزما یامکانات راست نیرا با ا نرهایبتوانند دست کم ده درصد از کانت

 نیه از اوءاستفادسبا  نایاز قاچاقچ یاریو بس ستین ی. درحال حاضر امکانات گمرکات کشور در حد قابل قبولرودیم

ها در مرز همحمول نیاکه  یاردود مو. در معدندینمایقاچاق خود م یهاو وارد کردن محموله یموضوع، اقدام به سندساز

 ت.بوده اس هاونیمرانندگان کا یعیرطبیحرکات غ ایمناسب و  یعدم سندساز ،یعلت اصل زین شوندیکشف و ضبط م

 یهاو شرکت هانویکام رانندگان یقاچاق را برا یحمل و نقل کاال ینهیدر زمان حمل و نقل: چنانچه بتوان هز. 3

 یجدد برام تیفعال تیهمچون ممنوع نیها و وضع جرائم سنگآن تیشناسه دار کردن فعال قیحمل و نقل، از طر

 یبرا یزیرفتن جوار نظر گبا د گریشد. از طرف د دقاچاق محدودتر خواه یهاباال برد، حمل و نقل محموله نیمتخلف

 توانیم ند،ینمایمساعدت م شودیم شنهادیها پکه به آن یقاچاق یهاکه در کشف محموله ییهارانندگان و شرکت

 .کمتر فراهم کرد نهیقاچاق را با هز یاحتمال کشف و ضبط کاالها
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 و ارز موظف اچاق کاالقرزه با که وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق قانون مبا یاز اقدامات یکی: یدر زمان انباردار. 4

نوع و  الک کاال،مکاال و ثبت مشخصات  یهداربزرگ کشور و مراکز نگ یدار کردن انبارهابه انجام آن است، شناسه

 یهات محمولهصور نیقاچاق است. در ا یکاالها ییشناسا دفاماکن با ه نیاز ا یو خروج یورود یکاالها زانیم

رد و دست کم کر خواهد تها دشوار مواجه خواهند شد که کار را بر آن یشتریبا مشکالت ب زین یقاچاق در زمان انباردار

 .رسدیقاچاق به حداقل م یکاالها یبزرگ امکان نگهدار یادر انباره

ت ده محصوالعم دیخر نهیمزبزرگ که در  یهانظارت بر شرکت ،ینظارت یهادستگاه ی: برایدر زمان عمده فروش. 5

مر بر ظارت مستنمونه نراحت تر است. به عنوان  یکوچک صنف یدارند به مراتب از نظارت بر واحدها تیمختلف فعال

خصوص  در نیر ا. عالوه بدیقاچاق را محدود نما یهافروش محموله تواندیبزرگ م یارهیزنج یهافروشگاه یدهایخر

روش خدمات پس از ف یهایندگینما یدهایبا نظارت بر خر توانیخودرو، م یدکیهمچون قطعات  ییکاالها

ود اختصاص از بازار را به خ یادیاما حجم ز ها محدود استه تعداد آنک- یواردات یساخت داخل و خودروها یخودروها

 .برد نیمحصوالت را از ب نیاز بازار ا یامصرف محصوالت قاچاق در بخش عمده انامک -اندداده

شوار سخت و د یظارتن ینهادها یکوچک برا یخرده فروش ی: گرچه امکان نظارت بر واحدهایدر زمان خرده فروش. 6

راهم کرد ف دارانیرخ یراقاچاق را ب ریقاچاق از غ یکاال صیامکان تشخ ،یاست اما چنانچه بتوان در سطح خرده فروش

 جادیوالت امحص اراندیخر یابر زهیانگ نیکرد، ا میسه اققاچ یهادر منافع حاصل از کشف محموله یو آنان را به نوع

ت زارت صنعونظور م نیا ی. براندیرا محدود نما یکه خودشان فروش محصوالت قاچاق در سطح خرده فروش شودیم

 یریگان بهرهو امک جادیا یاکاال از بدو ورود تا سطح عرضه، سامانه یریو رهگ ییشناسا یموظف شده است برا

 .دیمرتبط را از سامانه مزبور فراهم نما یاهدستگاه

از شده و قاچاق ب یهاورود کاال یبا قاچاق کاال مبارزه نشود، راه برا یمقاطع فوق به درست از کیدر هر چنانچه

 یاالهاز ورود کانع امکشور  یشکل نخواهد گرفت. به عنوان نمونه چنانچه تالش شود که در مرزها یمؤثر یمبارزه

 یستردگگ لیه دلد، بفراهم باش یقاچاق در سطح بازار به راحت یو فروش کاالها دیامکان خر کهیقاچاق شد درحال

 یه سعبل چنانچود. در مقاببخش نخواهد  جهیها نتتالش ،یورود یکاالها یتمام یکشور و عدم امکان بررس یمرزها

رود بر و یترل خوبر کنکشو یدر مرزها کهیقاچاق را محدود کرد درحال یکاالها یشود امکان حمل و نقل و انباردار

اچاق کاال در قارزه با مب یاالزم است راهکاره نیحاصل نخواهد شد. بنابرا یچندان تیقاچاق نباشد، بازهم موفق یکاال

 .ظاهر شود هاتیفعال نیمثبت ا ریاعمال شود تا تاث یمقاطع با هماهنگ یتمام

جرمانه م تیفعال نیکم ا یباال و مخاطره یقاچاق در کشور، سودده یریگشکل یاصل یشهیاز آنجا که ر گریطرف د از

آن  یهردو ایچاق و قا سکیر شیاز دو هدف کاهش سود و افزا یکی دیمبارزه با قاچاق کاال با یراهکارها یاست، تمام

 ات،یکشف زانیائم و مجر شیاست که در کنار افزا ین نکته ضروریتوجه به ا سکیر شیافزا نهی. در زمندیرا دنبال نما

 .خواهد بود دیمف اریبس زیدر اعمال حکم متخلفان ن عیتسر
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قاچاق  سکیر زیائم نجر شیو افزا انجامدیم انیبه کاهش سود قاچاقچ یقانون یواردات از مباد لیعنوان مثال تسه به

ه ر سطح خردقاچاق د ریز غقاچاق ا یکاال صیفراهم کردن امکان تشخ رینظ یاقدامات نیعالوه بر ا دهد؛یم شیرا افزا

ح در سط یفمن دیداز  یفروش ناش زانیچراکه با کاهش م دینمایبه طور همزمان هر دو هدف را محقق م ،یفروش

 شیفزاا زیچاق نقا سکیقاچاق، ر یهااحتمال کشف محموله شیو با افزا ابدییکاهش م انیسود قاچاقچ ،یخرده فروش

 .کندیم دایپ

 یکارهااست راه ر الزمقاچاق کاال به کشو زانیکاهش م ینیتحقق ع یگفت که برا توانیبه طور خالصه م نیبنابرا

ا تو دوما  ندیگ نماکاال تن اچاققعرصه را بر  ،یمقاطع از مرز گرفته تا خرده فروش یمبارزه با قاچاق کاال، اوال در تمام

 دهند. شیها را افزاآن تیفعال سکیرا کاهش داده و ر انیممکن سود قاچاقچ یجا

 تسهیل واردات قانونی کاال در مبارزه با قاچاق کاالنقش  2.5

را دنبال  قاچاق سکیر شیزااف ایاز دو هدف کاهش سود و  یکی دیمبارزه با قاچاق کاال با یراهکارهاچنانچه گفته شد 

و  ندیآفر لیتسه رسدیکه به ذهن م یراهکار نیقاچاق باشد، اول تی. چنانچه هدف کاهش سود حاصل از فعالندینما

 .شودیمنجر م انیقاچاقچ یزهیبه کاهش انگ تیاست که در نها یرسم یواردات از مباد نهیکاهش هز

ا آن، بمرتبط  یهاسکیو کاهش ر یواردکنندگان قانون یبرا طیشرا لیدارند که تسهیم انیراهکار ب نیا طرفداران

کم  اریبس ر وارداتها دتعرفه کاال زانیکه م یطیکاال به کشور است؛ در شرا یرقانونیعوامل کاهش ورود غ نیمهمتر

د که خواهد بونرفه صمقرون به  یقاچاقچ یبرا گرید د،زمان انجام شو نیواردات در کمتر ندیفرآ نیباشد و همچن

 .دیوارد بازار نما یرقانونیغ یرهایقاچاق را از مس یکاال

ز و چه گذراندن رد و مجواندااست افتیچه وضع تعرفه، چه الزام در ،یانجام واردات قانون یبرا یهر مانع جادیا در عمل

ت. درحال قاچاق کاالس یبرا یازبسترس توان گفت کهکند و میبرای قاچاقچیان انگیزه ایجاد می ،یطوالن یهاندیفرآ

 ن،یالوه بر ا. عتاالسب اریبس زیکاالها ن یتعرفه واردات برخ زانیکاالها به کشور ممنوع است و م یحاضر واردات برخ

ان بازرگان یبرا یاند، به مشکلکرده جادیا فیآن تکل یسازمان برا 40از  شیکشورمان که ب یتجارت خارج یدگیچیپ

به طول  ماه زمان کیل حالت حداق نیشده و باعث شده از مرحله ثبت سفارش تا ورود کاال به کشور، در بهتر لیتبد

مسئله  نیا وزم است ال یمترک نهیو قاچاق همان کاال به مراتب زمان و هز یرقانونیغواردات  یبرا کهی. درحالنجامدیب

 .داشته باشند زهیخود انگ یکاال یرقانونیورود غ یبرا انیقاچاقچ شودیموجب م

کشور  یدیتول یهاتیو ظرف یداخل ازیمتناسب با ن یواردات یکاالها یگذارکه الزم است تعرفه ستین یشک بنابراین

باشد که به  نییاز پا شیداخل شود، و نه ب یازهاین نیتأم یاز حد باال باشد که مانع جد شینه ب کهیبه طورباشد؛ 

کاال به  یواردات قانون ندیکه در فرآ یمورد یب یهانهیاست هز یضرور نیهمچن د؛یضربه وارد نما یداخل داتیتول

خود را به شرط عدم مشکل  یتا حد ممکن مرتفع گردد تا واردکنندگان بتوانند کاالها زین شودیم لیواردکنندگان تحم

. به طور قطع برای ریشه کن شدن قاچاق کاال الزم است از طرفی شرایط ندیزمان وارد کشور نما نیدر کمتر ،یقانون



22 

 

قاچاقچیان تا جای ممکن محدود و برای واردات قانونی کاالها فراهم باشد و از طرف دیگر شرایط برای کاالی قاچاق و 

 دشوار گردد.

یت واردات ده، ممنوعهایی که زمینه را برای قاچاق کاالهای مختلف به کشور فراهم کردر همین راستا یکی از سیاست

کشور مورد  در داخل یی کهبرخی کاالهای مورد نیاز در داخل کشور است. درحال حاضر واردات تعداد زیادی از کاالها

ود ندارد و کاال وج نی اینممنوعیت واردات به این معنی است که هیچ راهی برای واردات قانوست، ممنوع است. نیاز ا

 آن به داخل کشور نیست. درنتیجه برای دسترسی به کاال راهی به جز قاچاق

ردات کشور، وا های اخیر این تفکر که الزم است برای کنترل واردات محصوالت مصرفی به داخلمتأسفانه در سال

شود، یکی از دم اخل میها ممنوع شود، در بین مسئولین کشور رواج یافته و هر زمان که صحبت از حمایت از تولید دآن

اردات وممنوعیت  های پیشنهادی، ممنوعیت واردات تولیدات مشابه خارجی است. درحالیکهدستی و راحت ترین سیاست

گردد و ی آن مییر قانوندات غت، تنها موجب افزایش انگیزه قاچاقچیان برای وارکاالیی که در داخل کشور مورد نیاز اس

صل از احبلکه عواید  مانند،در عمل نه تنها تولیدات داخلی از عدم حضور محصوالت مشابه در بازار داخل بی بهره می

 واردات رسمی این کاالها نیز از دسترس دولت خارج میشود.

ها مجاز رف آنالقی مصممنوعیت واردات به استثناء برخی اقالم که از نظر شرعی و اخبه طور کلی وضع  بنابراین

ی به غیر ضرور شود برای کنترل واردات کاالهایتوصیه می و در مقابل گرددنیست، برای دیگر کاالها توصیه نمی

رای بم شرایط کتا دست  های افزایش تعرفه وارداتی استفاده گرددداخل کشور به جای ممنوعیت واردات از سیاست

 اهم باشد.واردات قانونی این محصوالت فر

های ها از روشدات آنشوند ولی امکان واردر ادامه به بررسی برخی از کاالهایی که به طور عمده به کشور قاچاق می

 شود:انونی فراهم نیست پرداخته میق

 میلیارد دالر است که  3ور ساالنه بالغ بر قاچاق طال و مصنوعات آن به کشمیزان طبق آمارهای رسمی : طال

ور ده به کشخته شهزار شغل را در کشور نابود کرده است. قاچاق طال به دو شکل شمش و مصنوعات سا 38

د تیجه افراگیرد. درخصوص شمش طال از نظر قانون تنها بانک مرکزی مجوز واردات دارد و درنصورت می

ونی ردات قانیز وان. درخصوص واردات مصنوعات طال مش طال ندارندعادی از طریق قانونی امکان واردات ش

های روش م است ازه الز. بنابراین گرچآن با مشکالت متعددی همراه است که کار را بسیار دشوار نموده است

رود زم است وما الافراهم گردد، دیگری که در گذشته بیان شد شرایط برای ورود غیرقانونی این محصوالت 

 .های قانونی نیز تسهیل گرددمصنوعات آن از روشطال و 

  منوع است. این مسی سی  2500خودرو: درحال حاضر طبق قانون، واردات خودروهای با حجم موتور باالی

. ته باشندنداش ممنوعیت موجب شده است مصرف کنندگان این کاال راهی به جز قاچاق آن به داخل کشور

ال، بخش قابل بسیار با اال، ولو با تعرفه وارداتیامکان واردات قانونی این کتوان با فراهم کردن درحالیکه می

 توجهی از قاچاق آن را از صرفه اقتصادی انداخت.
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  د ه و آناناس( که امکان تولیمورد)از جمله موز، انب 6یا  5میوه و محصوالت کشاورزی: واردات میوه به استثناء

ولیدات مایت از تحع است. این ممنوعیت گرچه به منظور به کلی ممنوها در داخل کشور فراهم نیست، انبوه آن

 است. در داده داخلی وضع گردیده اما بازرگانان را به سمت قاچاق این محصوالت به داخل کشور سوق

رداشت های وارداتی فصلی که در زمان فصل بخصوص دیگر محصوالت کشاورزی نیز وضع برخی ممنوعیت

تیابی به شود، اقدامی مناسب است؛ اما توصیه نمیشود برای دسو گندم وضع میمحصوالتی همچون برنج 

دافی همچون ابی به اهها به کلی ممنوع شود. در این موارد نیز برای دستیاهدافی مانند خودکفایی، واردات آن

ولیدی تت محصوال های وارداتی باال برحمایت از تولیدکنندگان داخلی و دستیابی به خودکفایی، وضع تعرفه

 خارجی اقدامی به مراتب مؤثر تر از ممنوعیت واردات است.

اهش کشار جهت فاعمال  یبرا یابهانهبه مبارزه با قاچاق، نباید توجه کرد که  زیمهم ن نیبه االزم است حال  نیا با

است شرایط  رچه الزمگابراین در تضاد با حمایت از تولید داخل است. بنکه  گردد یواردات یتعرفه کاالها یرکارشناسیغ

ه بات است و نباید یزان وادرهای وارداتی ابزاری برای کنترل مبرای واردات قانونی کاالها تسهیل گردد، اما تعیین تعرفه

دن ابعاد مسئله شروشن  یرابد. وربهانه جلوگیری از قاچاق کاال، به شکلی غیر کارشناسی، تعرفه واردات کاال را پایین آ

توجه  ریزه موارد ست با یآن بر کاهش قاچاق کاال، ضرور ریواردات و تأث لیتسه یکاهش تعرفه واردات و به طور کل

 :شود

 یواردات قانون یاالزم بر یداردهاکه فاقد استان ندینمایم یاقدام به واردات محصوالت انیاز موارد قاچاقچ یاریدر بس. 1

جبات کاهش برد و موب نیب را از انیدسته از قاچاقچ نیا یزهیانگ تواندیعنوان نم چیواردات به ه لیاست؛ لذا تسه

 .دیمحصوالت را فراهم نما نیقاچاق ا

که در  نی. استین یرکرفه گمدهد عدم پرداخت تع یم شیحاصل از قاچاق کاال را افزا یدیو عا زهیکه انگ یتنها علت. 2

است،  ادیز اریاق بسر قاچتلفن همراه، آما یرا دارند مانند گوش یتعرفه ورود زانیم نیکاالها که کمتر یخصوص برخ

فرار  ات،یمال م پرداختنظور عدبه م تیچون فرار از شفاف ییهازهیگان انیموارد قاچاقچ یاست. در برخ قتیحق نیگواه ا

ت اهش تعرفه وارداک زیارد نمو نیدر ا نیمانه را دارند؛ بنابرااهداف مجر گریانجام د ایسخت واردات کاال و  یاز روال ها

 .دیاز قاچاق کاال درمان نما یدرد تواندینم ییبه تنها

 یداخل داتیاز تول تیظور حماو به من یواردات یاز حد کاالها شیاز ورود ب یریبه منظور جلوگ یواردات یهاتعرفه. 3

ما به طور ا ستیده نش یه بوده و کارشناسموارد اشتبا یدر بعض یدرست است که تعرفه گذار نیاند. البته اشده نییتع

به  ینطقم یاقدام ه نمودمبارز یخارج یبا قاچاق کاالها توانینمکه  لیدل نیکاهش تعرفه کاالها، آن هم به ا یکل

 اریبس ییذاغصوالت همچون ژاپن، تعرفه واردات مح یصنعت شرفتهیپ ی. به عنوان نمونه در کشورهارسدینظر نم

 ورهاکش نید است(؛ اما ادرص 400)تعرفه واردات برنج به ژاپن  رسدیم زیدرصد ن 400موارد به  یباالست و در بعض

ها قابل آنمخود در  یداخل داتیز تولاو  ندینما تیریکشورها را مد گرید یدیتول یورود کاالها یاند به خوبتوانسته

 .کنند تیحما
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 نیبا مسئول»از کارگران فرمودند:  یبا جمع داریدر د یماه سال جار بهشتیدر ارد زیرهبر معظم انقالب ن نهیزم نیا در

باال  یلیها را خاگر ما تعرفه ندیگویم م،یکنیواردات که صحبت م یمسئله نیمختلف راجع به هم یهادر دولت یدولت

است؟ خب،  یدرست لیدل نی. به نظر شما ادیآی[ قاچاق مصورتجنس ]به نیهم م،یریواردات را بگ یجلو ای میببر

با قاچاق  یمبارزه در … م؛یاعمل نکرده یجدّ یلیبا قاچاق خ یگرفت. ما تا حاال در مبارزه دیبا یقاچاق را جدّ یجلو

. چند مرتبه که برخورد مینبرخورد ک هانیبا ا یطور جدّبه م؛یتوانیما م م،یما قدرت دار م،ی. ما دولتدیعمل کن یجدّ

 5«.افتیکاهش خواهد  اریالاقل بس ایگرفته خواهد شد  شیجلو ایبشود،  یجدّ

در کنار  شود،یم لیتحم یونکه بر واردکنندگان قان یزائد یهانهیواردات کاال و کاهش هز ندیفرآ لیتسه نیبنابرا

نظر  رد یستیاما با است. یرورضالزم و  اریبس یامر ،یواردات یکاالها یداخل دیو متناسب با تول یمنطق یگذارتعرفه

سئله پاک شده صورت م ،میبرو کاالها به مبارزه با قاچاق کاال داتوار یداشت که چنانچه تنها با راهکار کاهش تعرفه

شور )مجموع اال به کردات کدر روند وا نکهیشده است؛ بدون ا داده رییتغ« واردکننده»به  «انیقاچاقچ»است و تنها اسم 

 شده باشد. جادیا یریی( تغیررسمیو غ یواردات رسم

 جایگاه ساماندهی به مبادالت ارزی در مبارزه هدفمند با قاچاق کاال 3.5

ت الزم اس واست  چنانچه گفته شد قاچاق کاال یکی از معضالت اصلی پیش روی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی

م ما ساماندهی نظااین میان . در اسطوح و با تمام قوا به مبارزه با این پدیده شوم اهتمام ورزندمسئولین کشور در تمامی 

ور ال به کشهای قاچاق کاپولی و بانکی و به طور خاص مبادالت ارزی نقشی اساسی در پیشگیری و کشف محموله

 دارد.

های عالیتین مالی فو با مشکالتی که در تأم ز پیشرفت خوبی برخوردار بودهاهای مالی در دنیا در حال حاضر سیستم

است خالفکاران و دهشها بکاهد. همین مسئله موجب مجرمانه ایجاد شده، به خوبی توانسته است از میزان این فعالیت

های آنان را به ک فعالیتهای مجرمانه خود عموما از پول نقد استفاده کنند که ریسقاچاقچیان برای تأمین مالی فعالیت

 شدت افزایش داده است.

چاقچیان در شته و قات ندابا اینحال در ایران نظارت هوشمند بر مبادالت پولی و ارزی آنطور که شایسته است پیشرف

 نمایند.های غیر قانونی خود استفاده میهای قانونی برای تأمین مالی فعالیتاغلب موارد بدون دغدغه از سیستم

ز ارز از طریق ت غیرمجابادالممبارزه با قاچاق کاال پیش بینی شده است، کنترل بازار  چنانچه در ماده هفتم از قانون

قابل  گذاری مناسب درخصوص میزان ارزها و نظارت مستمر آن در کنار قاعدهایجاد سامانه اطالعات مالی صرافی

ری ی بسزا در پیشگیتواند تأثیریست، منگهداری و قابل مبادله، ارز همراه مسافر، ارز همراه رانندگان و مواردی از این د

 از قاچاق کاال به کشور داشته باشد.

                                                           
5 http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=۳۲۹۲۰ 
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الی آن خارج تأمین م ر قطعطبق آمارهای رسمی میزان قاچاق سازمان یافته کاال به کشور به قدری زیاد است که به طو

ت هوشمند، مناسب و نظار گذاریهای مالی رسمی کشور امکان پذیر نیست. بنابراین چنانچه بتوان با قاعدهاز سیستم

ل توجهی از هایی برای تأمین مالی قاچاق کاال ایجاد کرد، بخش قابهای مشکوک را رصد کرد و محدودیتنقل و انتقال

در نتیجه  واهند شد، های قاچاق کاال در همان مراحل ابتدایی، که مرحله تأمین مالی است با مشکل مواجه خومحموله

 د.رسنبه مراحل اجرایی نمی

، بلکه در داخل نده دارندهای مالی و بانکی نه تنها در جلوگیری از تأمین مالی ارزی ابتدایی قاچاق نقش پیشگیرسیستم

های قالتاز نقل و ان توان با نظارت هوشمند،کشور نیز چنانچه نظام پولی و بانکی به درستی ساماندهی شده باشد می

 ، جلوگیری کرد.مشکوک به موارد مجرمانه همچون قاچاق کاال

و  ار دارندیه امن قرعمدتا در حاش کاال قاچاقاصلی  هایسرشاخهاز طرف دیگر به گفته مسئولین امر درحال حاضر 

ا انجام ربه کشور  ها عملیات قاچاق کاالآن نظام پیاده عنوان به جامعه درماندگان و بیکاران درحالیکه افراد زیادی از

به  ثری از خودانمایند بدون اینکه در عمل کوچکترین می این تجارت پنهان را از آن خود دهند، این افراد سود اصلیمی

شور، کاالها به کهای قاچاق در مراحل واردکردن این جای گذاشته باشند. در چنین شرایطی در هنگام کشف محموله

اند، که نقشی کوچکتر در اری کردهی قاچاق را خریدهایی که کاالها و یا واسطهتنها افرادی همچون راننده کامیون

 بینند.دانان اصلی گزندی نمیشود و صحنه گراند، دستگیر میقاچاق کاال داشته

 ارزی و پولی شأمن رت برو نظا ررسیهای مالی و بانکی به منظور ببنابراین در شرایط کنونی استفاده هدفمند از سامانه

 اهش میزانتواند نقشی مؤثر در کمبارزه با قاچاق کاالست که مییکی از اقدامات اساسی  آن مالی چرخه و قاچاق

فت منابع مالی و هدر ر رمانهقاچاق به کشور داشته باشد چراکه اوال تأثیری بسزا در پیشگیری از وقوع این فعالیت مج

 مون سازد. رهنهای اصلی قاچاق کاالتواند مسئولین مبارزه با قاچاق کاال را به سمت سرشاخهکشور دارد و دوما می

 سامانه جامع گمرکی در مبارزه با قاچاق کاالگمرک و نقش  4.5

 یتواردا یهاحمولهممدارک  یقاچاق در زمان بررس یکاال صیاز مقاطع مهم تشخ یکیشد،  انیب پیشترهمانطور که 

ارد و یرسم یاز مباد رسند،یکه در داخل کشور به فروش م یقاچاق یاز کاالها یدر گمرک است. بخش قابل توجه

قل ا قاچاق، به حدار مبارزه باز اقدامات مهم د یکی نینابرا. بزننداند گمرکات کشور را دور بتوانسته یشوند و به نوع یم

اال کی واردات رسم یمباد یدر گمرکات کشور و به عبارت انیرساندن امکان جعل سند و اظهار خالف واقع قاچاقچ

 .است

 ،یبازرگان رد، اتاقتاندااس یسازمان مل ،یاتیسازمان امور مال ،یاز جمله بانک مرکز یردولتیو غ یسازمان دولت 21

واردات  ندیرآفدر  یزشکدامپ سازمان حفظ نباتات و سازمان ،یانتظام یرویسازمان غذا و دارو، سازمان توسعه تجارت، ن

 واردات یالزم برا یزهامجو یاخذ اطالعات و اعطا یسامانه برا 26، 1392از سال  شیپ تا. همچنین کاال نقش دارند

 .کردیط برقرار مفوق ارتبا یهااز سازمان کیها با هرآن یلهیوجود داشت که واردکننده به وس
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و  کردندیم اسناد لعدام به جاق گر،یکدیبه  یاطالعات یهاسامانه نیبا سوء استفاده از عدم اتصال ا زین انیقاچاقچ

ا از سال ودند. امنم یارد مکمتر به داخل کشور و یهانهیبا پرداخت هز ایو  یگمرک فاتیخود را بدون تشر یکاالها

 کپارچهیسامانه  کیصل شده و مت گریکدیسامانه به  26 یاطالعات تمام ،یسامانه جامع گمرک یاندازو با راه 1392

 .ود آمده، به وجمرحل نیحمل تا آخر یتداکاال از اب صیمراحل ترخ یامو رصد اطالعات تم یسازجهت شفاف

 :وداقع شو دیمنظر توانسته است در مبارزه با قاچاق کاال مف سهاز  یشدن سامانه جامع گمرک ییاجرا

 :انیدشوار کردن امکان جعل اسناد توسط قاچاقچ. 1

 دیندگان بات، واردکنمتصل شده اس گریکدیبه  یمختلف در سامانه جامع گمرک یهاآنجا که اطالعات سامانه از

 و حمل و ینباردارفته تا اگر هیو تخل مهیبارنامه، ب د،یمراحل واردات از اسناد مربوط به خر یاطالعات خود را در تمام

ت سر را پش صیها مراحل ترخآن یکاال نصورتیا ریدر غ اکه. چرندیوارد نما گریکدیشکل و منطبق با  کینقل، به 

 .نخواهد گذاشت

ا همچون نهاده گریو د اطالعات وارد شده توسط واردکننده یریامکان فراهم است که با تقاطع گ نیا گریطرف د از

و در  ار گرفتهقر یرد بررساطالعات اظهار شده مو یو سازمان بنادر، درست مهیب یهاحمل و نقل، شرکت یهاشرکت

 متوقف یقحقو و یقیاشخاص حق نیا یگمرک یندهایبه صورت برخط و در لحظه، امکان ادامه فرآ رت،یصورت مغا

 .شود

خذ و به ا یرت کاغذداشتند به صو ازیها نواردات به آن یکه واردکنندگان برا ییدر گذشته مجوزها ن،یبر ا عالوه

ال ح. اما در دیانجامیاه به طول ممحداقل سه  ،یقبل یهاها به روشکه استعالم اصالت آن شدیم لیگمرکات تحو

 کیتر از ده در کمادر شص یکیالکترون یاصالت مجوزها منهادها به گمرک، امکان استعال یکیبا اتصال الکترونحاضر 

 .را باال برده است یامکان کشف اسناد جعل زیمسئله ن نیروز فراهم است که ا

ذشته نموده گارتر از ب دشوبه مرات انیقاچاقچ یجعل اسناد را برا ندیفرآ یگفت سامانه جامع گمرک توانیم نیبنابرا

 .است

 :کارشناسان گمرک با واردکنندگان میحذف ارتباط مستق. 2

مسئله، امکان فساد و زد و بند را در  نیوجود داشت که ا میکارشناس گمرک و بازرگانان ارتباط مستق نیگذشته ب در

اسناد بازرگانان به شکل متمرکز  یکارشناس ،یسامانه جامع گمرک یانداز. اما با راهدادیم شیکاال افزا صیترخ ندیفرآ

بدون ارتباط  زین یتوسط اشخاص، کار کارشناس یستمیبه صورت س رنامهکه بعد از ارائه اضها یبه طور رد؛یگیانجام م

ات کشور در گمرک یهمه ،یاسامانه نیچن یبا اجرا یشود. به عبارت یکارشناس و ارباب رجوع انجام م انیم میمستق

 طاها،خ یاریو از بس ردیگیصورت م یکیصورت الکتروناز کارها به یمیو بخش عظ شودیم دهیگمرک د کیقالب 

ها در گمرکات با توجه به تخصص کارشناسان اظهارنامه عیتوز نی. همچنشودیم یریجلوگ موردیتخلفات و مراجعات ب

دارند. به حداقل رساندن  یشتریب ییمربوطه آشنا یکه به جوانب واردات و صادرات کاال ردیگیهر گمرک صورت م
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با کارشناسان، به مقدار قابل  انیقاچاقچ یهماهنگ کانموجب شده است ام یو ارتباط حضور یدخالت عامل انسان

 .ابدیکاهش  یتوجه

 . تسهیل در روند واردات قانونی کاال:3

زمان  یرکجامع گم امانهس یواردات و صادرات است. اجرا ندیدر فرآ لیسامانه تسه نیا دجایا یگفت هدف اصل توانیم

 ،یگمرک دیجد یهاهیرو یابا اجر کهیرا کاهش داده به طور یو صادرات یواردات یکاالها صیترخ یجانب یهانهیو هز

 1روز به  7صادرات از  ندیرآفکاال در  صیروز و زمان ترخ 3روز به کمتر از  26واردات از  ندیکاال در فرآ صیزمان ترخ

نگیزه قاچاق ر کاهش اتواند دتسهیل در روند وادرات قانونی کاال، چنانچه پیشتر اشاره شد، می .است افتهیروز کاهش 

 کاال مؤثر باشد.

انجام  تمحاسبا بنابر اندازی سامانه جامع گمرکی مزایای دیگری نیز داشته است.راه اما جدای از مقوله قاچاق کاال،

کشور کاسته شده و  یتجارت خارج یهانهیدرصد از هز 5دست کم به اندازه  یشدن سامانه جامع گمرک ییشده، با اجرا

مع امانه جاس یبا اجرا گرید . از طرفردیگ یصورت م ییحوزه صرفه جو نیدالر در ا اردیلیم 4ساالنه بالغ بر  جهیدر نت

 ،یکیلکتروناه صورت باز کارها  یادیکارشناسان گمرک و انجام بخش ز یحضور یهاتیکاهش فعال لیبه دل ،یگمرک

 .است افتهیکاهش  زیگمرک ن یجار یهانهیهز

 ،یکاغذ یهابرگ و حذف کیصدور برگ سبز به شکل الکترون ،یبانک اطالعات تجارت خارج جادیا ن،یبر ا عالوه

 سناد در هر زمانارائه ا و یگمرک یهاتوسط بازرگانان، امکان پر کردن اظهارنامه کیپول الکترون فیامکان استفاده از ک

 نیوزت ،ینیازبسامانه جامع ب ،یگذرابرخط ارزش امانهس فست،یمان یکیالکترون افتیدر ،یو بدون مراجعه حضور

 گریاز د زیمرکات نگکرد عمل یکیالکترون یابیو ارز مهیاسناد، سامانه هوشمند ب تالیجید یگانیهوشمند، سامانه با

 .هستند یسامانه جامع گمرک یکارکردها

شور است ک یت خارجتجار یندهایدر فرآ یضرور اریبس یاقدام یگفت استفاده از سامانه جامع گمرک توانیم نیبنابرا

ت با انسته استو نیهمچن داشته و یو صادرات یواردات یهاهیو زمان رو هانهیهمچون کاهش هز یادیز یایکه مزا

ناد و زد و ن جعل اسنان، امکان کارشناسان گمرک و بازرگایب یو عدم ارتباط حضور گریکدیداده به  یهاگاهیاتصال پا

 .دیکاال دشوار تر نما انیقاچاقچ یبند را برا

 و کاهش آمار آن چاق کاالبا قا بسزا در مبارزه یریتأث تواندینم ییبه تنها یوجود، اتکا به سامانه جامع گمرک نیبا ا

ز ا یبه عنوان بخش باشد که  مؤثردر مبارزه با قاچاق کاال تواندیم یتنها زمان یداشته باشد. در واقع سامانه جامع گمرک

ن ورود کاال تا ع از زمامقاط یهمه جانبه با قاچاق کاال در تمام یمبارزه یبرنامه جامع در نظر گرفته شود که برا کی

 شده است. یطراح ،یزمان خرده فروش

قاچاق در  یهامحموله اتیکشف نیقاچاق کاال و همچن زانیدر خصوص م یبرداشت شده از سامانه جامع گمرک یآمارها

 ییادر شناس ریچشمگ یتوانسته نقش یاز سامانه جامع گمرک یریگنشان از آن دارد که گرچه بهره ر،یسه سال اخ
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از کل قاچاق کاال  یهمچنان بخش کوچک اتیکشف نیقاچاق داشته باشد، اما ا اتیکشف شیقاچاق و افزا یهامحموله

 .قابل توجه در حال ورود به کشور هستند یقاچاق همچنان با روند یو کاالها شودیبه کشور را شامل م

اد را مکان جعل اسنا گریکدیداده به  یهاگاهیاپبا اتصال  یسامانه جامع گمرک گرچهی این مسئله آن است که ریشه

وده و با ا جعل نمرخود  یامختلف، اسناد کااله یبا ترفندها یاحرفه انیاز قاچاقچ یدشوار کرده، اما همچنان برخ

 .دهند یخود را از گمرک عبور م یاظهارات خالف واقع کاالها

مان ارائه در ز انیاچاقچقبوده است که  ییخطاها لیبه دل یامع گمرکصورت گرفته در سامانه ج اتیواقع اغلب کشف در

د را از خو یاالهاکاسناد مربوط به  یمامتبتواند  یقاچاقچ کیاند. چنانچه مربوطه مرتکب شده یهااسناد به سامانه

رائه جعل و ا ،گریکدی ازگار باس یرتو حمل و نقل، به صو یدارتا انبار تهگرف هیو تخل مهیبارنامه، ب د،یاسناد مربوط به خر

بازرگانان  ید اظهارحت خوسامانه اصل بر ص نیبه مشکل برنخواهد خورد؛ چرا که در ا یدر سامانه جامع گمرک د،ینما

 .متصل شده است گریکدیمختلف به  یهااست و تنها اطالعات مربوط به سامانه

اشعه » یهاستگاهدستفاده از ابا  یواردات یهامحموله یسبرر ان،یاقدامات قاچاقچ نیاز ا یریشگیپ یهااز راه یکی

 یهاا دستگاهب نرهایتروش اقالم موجود در کان نیدر زمان عبور از گمرک است. در ا ،«یر کسیا»همان  ای «کسیا

بخش  کان عبورضر امدر حال حا شود؛یفراهم م کنندگاناظهارات وارد ییآزما یاسکن شده و امکان راست یر کسیا

 .ها فراهم استدستگاه نیاز ا یواردات ینرهایاز کل کانت یکم اریبس

دات کاال به کشور وار نهیگمرک مختلف در زم 76 یسال جار ییماه ابتدا 5در  ،یاسالم یآمار گمرک جمهور طبق

ورد از گمرکات م ید که در تعداد معدوددر کشور وجود دار یر کسیدستگاه ا 11حال تنها تعداد  نیاند. با افعال بوده

از  یواردات یهامحموله درصد 30از  شیبندرعباس که ب ییدرجای. به عنوان نمونه در گمرک شهردیگیاستفاده قرار م

 ینیها مورد بازبعدد از آن 150اما کمتر از  شودیوارد م نریکانت 4000روزانه حدود  شوند،یگمرک وارد کشور م نیا

از  ادهبا استف یواردات یهامحموله ینیبازب یدرصد 3که نشان از آمار  رد؛یگیمقرار  یر کسیا یهاتوسط دستگاه

 .گمرک کشور دارد نیدر مجهزتر یر کسیا یهادستگاه

 اتیجزئ صیبه تشخ قادر کهیبه طور ؛ندارد یاشرفتهیپ ستمیس زیموجود در کشور ن یرکسیتعداد ا نیهم گرید یسو از

بار حدود  اسکن  یرابود هستند موج رانیکه اکنون در گمرک ا ییها. دستگاهدنکنیکند عمل م اریو بس نبوده نرهایکانت

 ارج شود.خخود  ونیامک، حتماً الزم است راننده از این کار یبرا نیو همچن کنندیزمان صرف م قهیدق 40تا  30

 یت باالترد و سرعهستن اتیجزئ صیکه قادر به تشخ یدیجد یهااست گمرکات کشور به دستگاه یضرور نیبنابرا

 .شوند زیهمراه با محموله از دستگاه عبور کند، تجه تواندیم زیدارند و راننده ن

 یبرا ییباال یهانهیهز زین یر کسیا یهاتوسط دستگاه یواردات یهامحموله یتمام یالزم به ذکر است که بررس البته

است و الزم است  ازیکمتر از حد مورد ن اریبس زین یدرصد 3آمار . اما ستین یو منطق کندیم جادیگمرکات کشور ا

تا از  ردیقرار گ ینیمورد بازب شرفتهیپ یر کسیا یهاستگاهبا د یواردات یهادرصد از محموله 30 یال 20دست کم 

 .دهد شیقاچاق را افزا سکیکاسته شده و ر انیقاچاقچ یاظهارخالف ای یاظهارکم جعل، زانیم
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شور مورد ه داخل کبخود  یهاواردات کاال یرا برا یمتنوع یهاراه انیاشاره شد، قاچاقچ پیشترچنانچه  گریطرف د از

و  یگمرک مانه جامعهاست که با استفاده از سااز آن یکیکه اظهار خالف واقع در گمرک تنها  دهندیاستفاده قرار م

 .با آن مبارزه کرد توانیم یر کسیا یهادستگاه

 گرید های اشعه ایکس،ستگاهدر کنار استفاده مناسب از سامانه جامع گمرکی و تجهیز گمرکات به د زم استال نیبنابرا

 راهم گردد.ه کشور فاال بتا موجبات کاهش آمار قاچاق ک ردیمورد استفاده قرار بگ زین ی مبارزه با کاالراهکارها

 کاالهای وارداتیرهگیری نقش و در سطح عرضه مبارزه با قاچاق کاال  5.5

خود  یکاالها ورود یراب انیکه قاچاقچ یمتنوع یهاکشور و روش یورود یمرزها یگستردگ لیبه دلچنانچه گفته شد 

امکان کشف  ،یرسم یدورو یکه در مباد یچون سامانه جامع گمرک ییهاطرح ند،ینمایبه کشور از آن استفاده م

 .اشته باشدداق کاال با قاچ جانبه همهمؤثر در مبارزه  ینقش توانندینم ییدهند، به تنها یم شیقاچاق را افزا یکاال

در واقع در  ه مردم واال بککه الزم است در مبارزه با قاچاق کاال به آن توجه شود، زمان عرضه  یاز مقاطع اصل یکی

 اتیجزئ یمامتاشند که باشته داجازه فروش در سطح بازار را  یتنها زمان دیبا یواردات یاست. کاالها یمقطع خرده فروش

 .شفاف مشخص شده باشد ورتبه ص ،یقانون یهامربوط به واردات آن از روش

 نکهیاالوه بر رت عصو نیکرد. در ا ییقاچاق را در سطح عرضه شناسا یمنظور الزم است بتوان کاالها نیا رایب

 زین انیچاقچقا یریامکان کشف محصوالت قاچاق و دستگ شود،یر مقاچاق سخت ت یفروش کاالها یبرا طیشرا

عرصه  ،سکیر شیاو افز قاچاق در سطح عرضه از هر دو منظر کاهش سود یکاالها ییشناسا نی. بنابراگرددیفراهم م

 .دینمایمحدود م انیرا بر قاچاقچ

قاچاق کاال تا  بارزه بام تیاند، به اهمکرده دیبا قاچاق کاال تأک یکه همواره بر ضرورت مبارزه جد زیانقالب ن رهبر

گفتم فقط سر  مرز  یوقت کینده ب»فرمودند:  1394در روز کارگر در سال  شانیاند؛ ااشاره داشته یسطح خرده فروش

 توانمینم د،نیگویف مرا مختل قشیه حاال من چون رقم دقک-کشور  اخلدالر امروز در د اردهایلیم د؛یدنبال قاچاق نرو

 شیز و از پاز لب مر . قاچاق راشودیف جنس قاچاق مدارد صر -شودیگفته م یگزاف یهابکنم که چقدر؛ امّا رقم نیّمع

 «.دیاز مرز تا داخل مغازه دنبال کن

و  یینظور شناسامبه »ست: ده اآن آم زدهمیمهم در نظر گرفته شده و در ماده س نیا زیقانون مبارزه با قاچاق کاال ن در

فاقد  ای قاچاق یاها از کاالهآن صیو تشخ شودیوارد کشور م یقانون فاتیکه با انجام تشر یخارج یالهاکا یریرهگ

رائه نوط به ام یارتج یکاال صیترخ راستاندارد،یو غ یربهداشتیغ ،یتقلب ،یجعل یکاال لیالزم از قب یمجوزها

ر هاست. در  فوق توسط گمرک یهاو شماره شناسه هایثبت گواه ،یریشناسه کاال، شناسه رهگ افتیدر یهایگواه

 ریو در غ است دو شناسه نیمنوط به نصب ا یدر سطح بازار خرده فروش یواردات یو فروش کاالها عیحال توز

 «.شوندیمذکور قاچاق محسوب م یکاالها نصورتیا
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 و« ه کاالشناس» یهافروش در سطح عرضه الزم است دو شناسه با عنوان یکاالها برا یقانون، تمام نیا طبق

و  شودیم محسوب دو شناسه را نداشته باشد، قاچاق نیا ییرا داشته باشند و چنانچه کاال «یریشناسه رهگ»

 .ندیانم یها به مردم خودداردارند از فروش آن فهیفروشندگان طبق قانون وظ

کاال  یرو کدگذا یبقه بندط یمل ستمیدر واقع س شد،یشناخته م« کد رانیا»ل با عنوان که در دولت قب« کاال شناسه»

 لیال از قبکا یتبارت اعاطالعا هیدر حوزه کاال را تحت کنترل در آورده و کل نیتأم رهیزنج هیاست که اطالعات پا

اسه شن». دینمایم رهیرا در خود ثبت و ذخ یالملل نیب و یمل یاستانداردها ،یمراجع عرضه کننده، مشخصات فن

نحوه  یه طور کلباست و  واردات کاال ایو  دیتول ندیاست که نشان دهنده مشخصات فرآ یاطالعات یحاو زین «یریرهگ

 .دینمایکاال به سطح عرضه را مشخص م دنیرس

رضه عدر سطح  ییها، شناساشناسه نیقاچاق با ا ریمحصوالت قاچاق و غ نیقائل شدن ب زیتما یواقع هدف اصل در

کشور  وارد یونقان یهاکه از روش ییکاالها نیمجاز و همچن یدیتول یهدف الزم است کاالها نیا یاست؛ اما برا

ناسب در م یکارهاها با سازوشناسه نیالزم است ا یدیتول یدوشناسه مشخص گردند. در مورد کاالها نیبا ا شوندیم

 .کاالها نصب گردد نیا یو رو ردیار بگقر دکنندگانیتول اریاخت

نتقال، نقل و ا ته تااز گمرک گرف صیترخ یمراحل، از مرحله یالزم است در تمام یدر مورد محصوالت واردات اما

 گرید یهاها را از کاالنآشده تا بتوان  یریرهگ یورادات یکاالها ،یخرده فروش تیو درنها یعمده فروش ،یانباردار

 .داد صیتشخ رقاچاقیرا از غ ققاچا یمراحل بتوان کاال نیاز ا کیکرد و در هر زیمتما

اثرگذار در مبارزه با قاچاق است که طبق  یاقدام ،یمراحل تا سطح خرده فروش یدر تمام یواردات یکاالها یریرهگ

قاچاق کاال به کشور به  یدرصد 50قاچاق کاال بکاهد. کاهش  زانیدرصد از م 50تا  تواندیصورت گرفته م یبرآوردها

 یداخل داتیاست که درحال حاضر به شدت به تول چاقدالر از محصوالت قا اردیلیم 10عدم ورود دست کم  یمعن

 6.کنندیصدمه وارد م

 ،یو نظارت مردم یه بازرسشبک با عنوان یماده از قانون مبارزه با قاچاق کاال، در دولت قبل طرح نیا یاجرا یدر راستا

 :طرح عبارت بود از نیبه اجرا در آمد. هدف از ا« شبنم»به اختصار طرح 

 یبادمکه از  یمحصوالت نیمجاز و همچن یدیبه محصوالت تول کهیکاال )به طور یریرهگ یهامناسب شناسه عیتوز. 1

 وارد شده برسد( یرسم یواردات

 قاچاق یکاال فیکشف و توق یکمک گرفتن از مردم برا. 2

که امکان استعالم  شدی( نصب میواردات ایو  یدیمجاز )تول یکاالها یبر رو یبارکد دو بعد کینظور م نیا یبرا

 یاستعالم از سامانه مرکز جهیصورت چنانچه مشخصات کاال با نت نی. در اکردیمردم فراهم م یمشخصات کاال را برا

 بیترت نیبودن فروش کاال بود. به ا یرقانونیغ جهیدرنتبارکد و  نیبودن ا یجعل یداشت، به معن رتیطرح شبنم مغا

                                                           
6 www.mashreghnews.ir/fa/news/۵۱۳۳۹۸ 
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جعل بارکد توسط  نیو همچن رفتیقاچاق باالتر م یعالوه بر تحقق هدف نصب شناسه کاال، امکان کشف کاالها

 .ممکن نبود یبه سادگ زین انیقاچاقچ

 میهست قاچاق حصوالحاصل از کشف م دیشده بود که گزارش کنندگان تخلفات در عوا شنهادیطرح پ نیدر ا نیهمچن

ر سامانه ها با آنچه دنآکه مشخصات  یاستعالم و گزارش محصوالت نهیمردم در زم یزهیانگ ب،یترت نیباشند تا به ا

 .دارد، باال برود رتیثبت شده مغا یمرکز

آن بود. عدم  یانهسام مجاز در یبارکد طرح شبنم و ثبت اطالعات کاالها لیطرح، نحوه تحو نیمسئله مهم در ا اما

اهم قف آن فرت توموجبا تیمواجه شده و در نها یمهم موجب شد طرح شبنم در اجرا با مشکالت نیدرست ا یاجرا

 .آورده شود

 تیریدم ریاعتماد غ مجاز، یبه کاالها ییشناسا یطرح شبنم در رساندن بارکدها تیعدم موفق یاصل لیاز دال یکی

مجاز بود  یاکااله یورنصب بر  یها برابارکد به آن یادیو واردکنندگان و سپردن تعداد ز دکنندگانیتول یشده به برخ

 .ها شدناسهو فروش ش دیخر قیقاچاق از طر یهاو بارکددار شدن کاال یتقلب یکه منجر به وفور بارکدها

و  اندکنندگیلنم تودر طرح شبفراهم نبود،  یو واردات یدیمجاز تول یکاالها یتمام یآنجا که امکان بازرس از

ز آنجا که نحوه ت. اما اقرار گرف ارشانیتدر اخ ییها، بارکدهاشدند و بر اساس اظهارات آن ییواردکنندگان مجاز شناسا

 یبرا یاهمیجر نیها انجام نشد و همچنت آنبر اقداما یقبول لنبود، نظارت قاب افتهیها چندان سازمان آن ییشناسا

ها فراهم بود که تعداد آن یامکان برا نیدر نظر گرفته نشده بود؛ لذا ا زیکنند ن یم یرواقعیکه اظهارات غ ینیمتخلف

 .بفروشند یگریهر فرد د ایو  انیکنند و به قاچاقچ هیبارکد ته یادیز

بوده  رگذاریتأث در اجرا طرح نیا تیبود که در عدم موفق یدچار ابهامات زین یمال نیطرح شبنم از نظر تأم گریطرف د از

 داشت، بنا را برنرح شبنم ط یرابه اختصاص بودجه ب لیتما یلیاست. از آنجا که ستاد مبارزه با قاچاق کاال، بنا به دال

 .و واردکنندگان مجاز بفروشد دکنندگانیولرا به ت ییشناسا یگذاشت که بارکدها نیا

به چشم  ییساشنا یطرح شبنم به فروش بارکدها ییاجرا نیمسئله در کنار عدم نظارت، موجب شد مسئول نیا

 ییکاالها ،یرددر موا ید؛ حتبه فروش برسانن یشتریممکن تالش کنند تا تعداد شناسه ب ینگاه کنند و تا جا ییدرآمدزا

 یرهاسازوکا دازمنیها نآن یبر رو یریرهگ شناسهو نصب  دندیرسیو به صورت فله به فروش م یکه بدون بسته بند

دست  نیا رسدیم ه به نظرطرح شدند؛ ک نیمشمول ا از،یبدون در نظر گرفتن مالحظات مورد ن زیبود ن یترشرفتهیپ

 .صورت گرفته است شتریب ییاقدامات تنها به منظور درآمدزا

مسئله  نیما ا؛ اجه شدمجاز با شکست موا یبه کاالها ییشناسا یشبنم در اجرا، در سازوکار رساندن بارکدها طرح

 .ستیطرح ن نیکردن کامل ا لیتعط یبرا یو مجوز ردبَیسئوال نم ریکاالها را ز یریضرورت رهگ

 ریمتوقف شد. وز دیکه در اجرا با آن مواجه گرد یمشکالت لیطرح شبنم به دل ازدهم،یکار آمدن دولت  یرو اینحال با با

در قانون، مباحث شناسه کاال و »کنار گذاشتن طرح شبنم گفته بود:  یاصل لیدر مورد دال یاصنعت در آن زمان در نامه
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بحث شناسه کاال و  اًینبوده و ثان ریموارد اوالً فراگ نیا کهیحالمطرح شده در  ریو فراگ یبه شکل دائم یریشناسه رهگ

و راهگشا  یملکسب و کار بوده ع یو تنزل فضا یساز و بازدارنده رشد اقتصادکه مشکل یابه اندازه یکدگذار

 7«.باشدینم

قاچاق  بارزه بام یستااقدام دولت در را نیتریکاال را اصل یریاز کارشناسان، رهگ یاریبود که بس یدرحال نیا

 ازدهمیدولت  ،یواردات یکاالها یریسال از معطل ماندن طرح رهگ 3به  کیحال پس از گذشت نزد نی. با ادانستندیم

و  بیزه با قاچاق کاال تصوقانون مبار 13شدن ماده  ییرااج یبرا دیجد یانامه نییآ ،1395ماه سال  وریشهر 17در 

 .اجرا ابالغ نمود یبرا

 :ست عبارتند ازاها توجه شده به آن دینامه جد نییآ نیکه در ا یمثبت نکات

 :یریو نصب شناسه رهگ افتیدر الزام در ییکاال یهاگروه یبند تیاولو. 1

 یبند تیاولو ریر جدول زدند. قرار دار یریشناسه رهگ افتیدر تیدر اولو گاریتلفن همراه و س ،دارو دینامه جد نییدر آ

 .آورده شده است ینامه ابالغ نییمطابق آ ییکاال یهاگروه

 

ف کردن و بر طر یابی بیدر ع تواندیکاال، م یریرهگ یو حرکت گام به گام در اجرا ییکاال یهاگروه یبند تیاولو

 اشته شد اما بعده گام گذکت گام بدر ابتدا بنا بر حر زیبسزا داشته باشد. گرچه در طرح شبنم ن ینقش ییاجرا یهاصهینق

 .مشمول آن شدند یادیز ییکاال یهاهبدون در نظر گرفتن مالحظات الزم، گرو یاز مدت

                                                           
7 www.farsnews.com/newstext.php?nn=۱۳۹۳۱۰۰۸۰۰۱۳۸ 
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 نامه، نییما طبق آادر نظر گرفته شده است  ییکاال یهاابالغ گروه یتا شش ماه برا کیدر جدول فوق  گرچه

 فوق ذکر جدول که در یخیسال پس از تار کیسال پس از ابالغ هر گروه ) کیجدول فوق ظرف  ییکاال یهاگروه

مسئول  یهاکه چنانچه دستگاه تاس یبدان معن نی. اشوندیم یریطرح شناسه رهگ یشده است( مشمول اجرا

 ییهد اجراتا شا کشدیل مسال طو کیمنظر رخ ندهد،  نیاز ا یریو تأخ ندیر فراهم نماالزم را در زمان مقر یبسترها

 .میکاال در کشور باش یریشدن رهگ

 و واردکنندگان(: دکنندگانی)تول نیشناسنامه کاال توسط مشمول یمحتوا لیتکم. 2

اهم کردن فر نیمچنه و کاال یریکاال و سامانه رهگ ینظام طبقه بند لیوزارت صنعت مسئول تشک د،ینامه جد نییدر آ

 صیتخص دنیکردن اطالعات و فرآطرح در وارد نیاست؛ اما مشمولمختلف شده یشناسه به کاالها صیبستر تخص

 .دیع نماا مرتفاز مشکالت موجود در طرح شبنم ر یبخش تواندیمسئله م نیمشارکت دارند. ا یریشناسه رهگ

 از عبور از گمرک: شیپ یواردات یکاالها یکاال برا یریشناسه رهگ افتیالزام در. 3

 افتیدر یریهگرناسه خود را در سامانه ثبت و ش یخود از گمرک، کاال یعبور کاالها یواردکنندگان موظفند برا

ان موظفند در اردکنندگو و ردیگیقرار نم یتنها در زمان فروش مورد بررس یریداشتن شناسه رهگ بیترت نی. به اندینما

ود را خ یکاال یریهگشناسه ر ،یو خرده فروش یعمده فروش ،یاز گمرک، حمل و نقل، انباردار صیمراحل ترخ یتمام

 .واقع شود دیمف یتقلب یهاناسهشو عدم وفور  یریرهگ یهادر کنترل نصب شناسه تواندیم زیمسئله ن نی. اندیارائه نما

 و واردکنندگان(: دکنندگانی)تول نیمشمول یبرا یریشناسه رهگ افتیبودن در گانیرا. 4

سامانه  ع تجارت،جام در سامانه یریشناسه رهگ افتیها و درمربوط به ثبت شناسه یندهایفرآ د،ینامه جد نییدر آ

م را طرح شبن یاصل یهاصهینقاز  یکی زیمسئله ن نی. اباشدیم گانیمرتبط به صورت را یهاسامانه گریو د یریرهگ

شکالت ماز  یکی یریرهگ یهابه فروش شناسه ییقبل اشاره شد، نگاه درآمد زا ادداشتی. چنانچه در دینمایبرطرف م

 .طرح شبنم بود یاصل

 یم با ابهاماتطرح شبن که در مورد ییاجرا از نکات یاریهمچنان بس د،یها اشاره گردکه به آن یوجود نکات مثبت بااما 

 ندگانیز نمامتشکل ا یها بر عهده کارگروهآن یررسها اشاره نشده و ببه آن زین دینامه جد نییآ نیهمراه بود، در ا

گذارده شده  ییوه کاالن گرآمرتبط با  یهادستگاه ریگمرک و سا اچاق،وزارت صنعت، وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با ق

 یریگهرهبا ب انیودجوسد و کردن جادیا یجد یطرح شبنم مشکالت یهستند که در اجرا برا ینکات از مسائل نیاست. ا

 :فراهم کردند که عبارتند از یتقلب یهاوفور شناسه یرا برا طیها، شرااز آن

مجاز  یاالهانها به کتناسه ش کهی( به طوریدیو تول یمجاز )واردات یسازوکار رساندن شناسه کاال به کاالها اتیجزئ. 1

 .برسد و امکان جعل آن فراهم نباشد

 .ندارند شناسه وکه اکنون در بازار و انبارها موجود هستند  ییکاالها یشناسه کاال برا افتینحوه در. 2
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 .(…فله و  ،یمختلف )بسته بند یگروه کاالها یدرج شناسه بر رو اینصب و  یچگونگ. 3

و  یگذارها، روش شناسهدستگاه یگذارو اشتراک ینحوه همکار ،یریمربوط به ساختار شناسه رهگ اتیجزئ. 4

 یهاستگاهدو  یمبه استعالمات مرد ییپاسخگو وهیهر دستگاه، نحوه استعالم، ش یفن یازهاین صیتخص یچگونگ

 یبرا یریه رهگبه اطالعات شناس یسطح دسترس نیو همچن ییدر خصوص هر گروه کاال نیتأم رهیو زنج ینظارت

 .کنندگاناستعالم

 یدم طراحع لیه دلبه اما از نقاط ضعف طرح شبنم توجه شد یبه برخ دینامه جد نییگفت گرچه در آ توانیم نیبنابرا

را حل کننده  نامه نییآ نیا توانیالزم، نم ییاجرا ینبود بسترها نیکه در باال اشاره شد و همچن یمغفول یسازوکارها

 یهاازوکارس ص شدنمناسبتر، الزم است تا مشخ یابیارز یراحال ب نیکاال دانست؛ با ا یریمشکالت رهگ یتمام

ح ت طره نقاط قوک یطرح عتریهرچه سرای که ضرورت دارد اینکه . اما مسئلهآن منتظر ماند یاجرا یو نحوه یلیتکم

قاچاق  یاالهاکبا  یجد ارزهمب نهیشود تا زم ییباشد و نقاط ضعف آن را بر طرف کرده باشد، اجرا شتهداشبنم را در بر

 فراهم گردد. یدر سطح عرضه و خرده فروش

کاال،  یریع طرح رهگواق در .شودیکاال منحصر نم یریحال مبارزه با قاچاق کاال در سطح عرضه، تنها به رهگ نیبا ا

قاچاق  یکاال صین تشختا امکا ندینما افتیدر یریخود شناسه رهگ یکاالها یکه برا کندیواردکنندگان را موظف م

ن مشکل انند بدوبتو در سطح عرضه زین یریبدون شناسه رهگ یفراهم شود. اما چنانچه کاالها یدر سطح خرده فروش

طرح  یگفت اجرا توانیم نی. بنابراسازدیچندان دشوار نم انیقاچاقچ یکار را برا اکااله یریو فروش شوند، رهگ دیخر

والت حصز فروش ما یریراه، جلوگ گرید میاز راه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه است و ن یمیکاال تنها ن یریرهگ

 .قاچاق است

 دارانیرد خراز موا یاریسبدارند. در  یادیز دارانیمختلف در بازار کشور، محصوالت قاچاق خر لیحال حاضر به دال در

ه صورت قاچاق د کاال بداننکه ب یدر صورت یحت زیموارد ن یشده ندارند و در برخ یداریخر یبه مجاز بودن کاال یتوجه

 یکاالها یریطرح رهگ یاجرا رو الزم است در کنار نی. از اندینمایآن کاال م دیوارد کشور شده، بازهم اقدام به خر

 .از فروش عمده محصوالت قاچاق در بازار فراهم شود یریجلوگ یبرا ییسازوکارها ،یواردات

لوازم  تیبا محور« مبارزه با قاچاق در سطح عرضه» یمرحله اول طرح کشور 1395اواسط سال راستا از  نیهم در

ناف، اتاق اص یکارو با هم یحکومت راتیتوسط سازمان تعز ،یو بهداشت یشیو لوازم آرا یپزشک زاتیتجه ،یخانگ

رح نیز نا ن طای ایز اجرهدف ا. بهداشت به اجرا درآمد رتوزارت صنعت، معدن و تجارت و وزا ،یانتظام یرویگمرک، ن

 است. انیقاچاقچ یقاچاق برا یبازار امن عرضه کاالها امن کردن

 نیو انطباق اصناف و فروشندگان با قوان یسازآگاه ،یدارد و به اطالع رسان یو آموزش یطرح جنبه ارشاد نیاول ا مرحله

 یصاحبان واحدها یبرا یمرحله فرصت نیقاچاق اختصاص دارد. ا یاز فروش کاال یها به منظور خوددارنامه نییو آ

قاچاق اقدام کنند. اما در مراحل بعد  یو مقررات، نسبت به عرضه نکردن کاالها نیاز قوان یاست تا ضمن آگاه یصنف
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قاچاق  یکه اقدام به فروش کاال یو با فروشندگان دهندیقرار م یها را مورد بازرسفروشگاه راتیسازمان تعز یهاگشت

 .ندینمایم ید جدبرخور ندینما

، بط کاالعالوه بر ض ،یواحد صنف کیشده است در صورت مشاهده فروش محصوالت قاچاق در  مقررهمچنین 

اخذ گردد و  یفواحد صن ( از آنشودیافزوده م مهیجر نیا زانیمعادل دو برابر ارزش کاال )که با تکرار، بر م یامهیجر

 .شده است رفتهدر قانون در نظر گ زیمتخلف ن یصنف یامکان پلمپ واحدها نیعالوه بر ا

شخص شود مهر زمان که  شود،یجرم محسوب م یصنف یقاچاق توسط واحدها یآنجا که طبق قانون فروش کاال از

خورد بر یصنف واحد نیموظفند با ا یو انضباط ینظارت ینهادها رساند،یقاچاق به فروش م یکاال یواحد صنف کی

از  نه،یمز نیدر ا انونق ینظارت بر اجرا یلبه عنوان متو یحکومت راتیبازرسان سازمان تعز لیدل نی. به همندینما

شده  جادیا یاهنگست با همتالش شده ا دی. اما در طرح جددادندیکنترل بازار عرضه انجام م یبرا ییهاگذشته گشت

 گریف د. از طردریرت بگار فروش صوو با هدف نا امن کردن باز ینظارت به شکل ضربت نیمختلف، ا یهادستگاه نیب

حل و بدون محکام در ا گرید ایو  مهیحضور دارد، امکان صدور حکم جر زین راتیتعز یقاض هایبازرس نیا دراز آنجا که 

 .رددرح گط نیا شتریب یرگذاریدر دادسراها فراهم است تا موجب تأث یدگیپرونده و رس لیبه تشک ازین

 به یصنف یحدهاباشد، امکان پرداخت رشوه توسط وا نیطرح مشکل آفر نیا یکه ممکن است در اجرا یا مسئله

الزم  نیات. بنابرهم اسبازرسان با فروشندگان بستر آن فرا یستمیرسیو غ یبرخورد حضور لیبازرسان است که به دل

 ایرشوه و  رندهیننده و گرداخت کپ یبازدارنده برا یهامهیجر نییاتخاذ گردد. تع یریتداب زین صه،ینق نیرفع ا یاست برا

 است. مشکل نیاز ا یریجلوگ یاطالعات اصناف، از جمله راهکارها یستمیثبت س

 های مجازیضرورت مقابله با عرضه کاالی قاچاق در فروشگاه 6.5

قاچاق  یهاروش کاالمکان فامبارزه با قاچاق کاال، محدود ساختن  یدر راستا یاز اقدامات اساس یکیچنانچه گفته شد 

ضه و ر سطح عرد اقرقاچیقاچاق و غ یکاال صیبه منظور امکان تشخ یواردات یکاالها یریدر سطح عرضه است. رهگ

داخته ها پربه آن رپیشت راستا هستند که نیدر هم یقاچاق در سطح عرضه، اقدامات یمبارزه با فروش کاالها نیهمچن

 .شد

با توجه  است. یازمج یفعال در فضا یهابه فروشگاه یاز اقدامات الزم، ضرورت سامانده گرید یکی انیم نیدر ا اما

قاچاق  یروش کاالفو  دیابعاد خر یالزم است بررس ط،یمح نیا قیو داد و ستد از طر یمجاز یبه رشد روزافزون فضا

 .ردیکار قرار گدر دستور ژهیمقابله با آن به صورت و یو راهکارها یمجاز یهاطیمح قیاز طر

اق کاالست، ه با قاچمبارز یاصل یبا ستاد مبارزه با قاچاق کاال، که متول نهیزم نیکه الزم است در ا ییهادستگاه

 ،کیترونجارت الکتوسعه اطالعات، سازمان ت یسازمان فناور ،یمجاز یفضا یعال یعبارتند از: شورا ندینما یهمکار

 .فتا سیمرکز اصناف و بازرگانان و پل دکنندگان،یاز مصرف کنندگان و تول تیسازمان حما
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خود  انیجلب اعتماد مشتر یبه فروش کاال مبادرت دارند، برا یمجاز یکه در فضا ییهاحال حاضر اغلب فروشگاه در

 یکسب و کارها یتمام یآن طبق قانون برا افتینماد که در نی. اندینمایم «یکینماد اعتماد الکترون» افتیاقدام به در

وزارت صنعت، معدن و تجارت است،  رمجموعهی، که ز8«یکیکترونمرکز توسعه تجارت ال»است، توسط  یالزام ینترنتیا

 .گرددیمعتبر اعطاء م ینترنتیا یبه کسب و کارها

 

با  یکیکترونتجارت ال اند. مرکز توسعهشده یکیموفق به اخذ نماد اعتماد الکترون ینترنتیهزار کسب و کار ا 18 تاکنون

 تی. مسئولدینمایاز مرا احر ینترنتیا یکسب و کارها تیصاحب و محل فعال تیهو ،یکینماد اعتماد الکترون یاعطا

 ینتنتریار اب و کبر عهده صاحب کس تیشده در وب سا نتشرم یمحتوا هیو کل ینترنتیکسب و کار ا تیصحت فعال

قررات مندرج در و م نیانقو تیرعا مسئول، ملزم به یهاتحت نظارت دستگاه ،یکیاما دارنده نماد اعتماد الکترون باشدیم

 .باشدیتعهدنامه نماد م

ناظر بر  نیها و قواندستورالعمل تیموظف به رعا ینترنتیا ینهاد ذکر شده است که کسب و کارها نیتعهدنامه ا در

مرکز توسعه تجارت  تیدر سا نیقوان نیهستند. اما با مراجعه به ا یکیلکترونا طیعرضه کاال و خدمات در مح

امور »و « مقررات صادرات و واردات کشور»، «کاال اققانون مبارزه با قاچ»همچون  یموارد یخال یجا 9یکیالکترون

قاچاق در  یاز فروش کاالها یریجلوگ تینهاد هنوز به اهم نیا نی. در واقع مسئولخوردیبه چشم م «یگمرک

قرار  ینترنتیا یمذکور را جزء تعهدات کسب و کارها نیرو الزام به قوان نیاند و از انبرده یپ یمجاز یهافروشگاه

 .ندانداده

مچنان در ده اما هشنجام ا یاقدامات خوب ینترنتیا یکسب و کارها یسامانده نهیگرچه در زم رسدیبه نظر م نیبنابرا

 زیشاهدات نه است. منشد نهیمجوز نهاد یدارا یکسب و کارها نیقاچاق در ب یضرورت مقابله با عرضه کاال نهیزم نیا

روش جاز به فبه اصطالح م یهافروشگاه نیحاضر توسط ا حالکه در  یواردات یاز کاالها یاریکه بس دهدینشان م

ردم مکه به  یتدر کنار خدما زیها نروشگاهف نیا نیوارد کشور شده است. بنابرا یرسم ریغ یهااز روش رسد،یم

 .اندشده لیتبد یقاچاق در سطح خرده فروش یفروش کاالها لیتسه یبرا یبه بستر دهند،یم

                                                           
8 www.enamad.ir 
9 www.enamad.ir/laws.aspx 
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ماد ن نیا فتایدون درب ،یصفحات مجاز ایو  تیتحت سا گرید یهااز فروشگاه یاریدر حال حاضر بس گریطرف د از

اغلب در داخل  ایها گاهفروش نیاست. اها را دشوار کردهکه نظارت بر آن ندینمایاقدام به فروش محصوالت خود م

 یهااهر گرید ایست و پ قیو محصوالت خود را از طر نددر خارج از کشور مستقر هست ایندارند و  یکشور آدرس مشخص

 .ندینمایبه کشور وارد م یرقانونیغ

د اعتماد و نما یاراد یمجاز یهاطیمح قیقاچاق از طر یو فروش کاال دیچنانچه گفته شد الزم است ابعاد خر نیبنابرا

 ریاقدامات ز منظور نیا یحال برا نیاا. بردیکار قرار گدر دستور ژهیمقابله با آن به صورت و یفاقد آن و راهکارها

 :گرددیم شنهادیپ

 یاالهاه فروش کجام شود کان یعموم یاطالع رسان نیفاقد آن ا اینماد اعتماد و  یدارا یهافروشگاه یبه تمام. 1

چراکه در  گردد؛یم مهیو مشمول جر شودیحسوب مها دارد، جرم مآن یکه نشان از واردات رسم یقاچاق و فاقد مدارک

 نشده است؛ مها اعالفروشگاه نیبه ا تیمسئله با جد نیحال حاضر ا

 رد؛یها انجام گتوسط آن یخارج یکاالها یردات رسماز روند وا نانیها به منظور اطمشرکت نیاز ا ییهایبازرس. 2

با مبدأ واحد  یپست یهاات محمولهفاقد نماد اعتماد، وارد یهاقاچاق از فروشگاه یبه منظور مقابله با فروش کاالها. 3

 محدود گردد؛

نیز ردم به م گردد،یم مهیرجدر صورت کشف مشمول  ،ینترنتیا یهاقاچاق از فروشگاه یکاالها دیمسئله که خر نیا. 4

 گردد. یاطالع رسانبه درستی 

 های قانونی ورود کاالی قاچاقضرورت رفع گریزگاه 7.5

ی مورد نظر رود کاالرای وبحجم عمده ورود کاالی قاچاق به کشور نشان از آن دارد که قاچاقچیان کاال از هر فرصتی 

 است. های قانونی قاچاق را بیش از پیش ساختههفع گریزگاکنند و این مسئله ضرورت رخود به کشور استفاده می

ن، قانون آاجرایی  ین نامهو آی« مقررات صادرات و واردات»در حال حاضر قوانین تجارت خارجی کشور، از جمله قانون 

یل ایست که به دالگونه، به«ساماندهی مبادالت مرزی»و آیین نامه اجرایی آن و همچنین قانون « امور گمرکی»

 مایند.ها استفاده نتوانند از آنهای متعددی وجود دارد که قاچاقچیان میگریزگاهمختلفی 

مورد  65است به  های مختلفی که در قانون به دالیل مختلف در نظر گرفته شدهبه گفته برخی از مسئولین معافیت

لی الزم است برای عدم اند وقی وضع شدهها به دالیلی منطها و گریزگاهرسد. در برخی موارد این معافیتمی

 هایی توجیه منطقی ندارد.تها، تدابیری اتخاذ گردد و در برخی موارد نیز وجود چنین معافیسوءاستفاده قاچاقچیان از آن

گردد و حجم بنابراین گرچه حجم عمده قاچاق کاال از طریق مبادی رسمی کشور و با جعل اسناد وارد کشور می

گردد به مراتب کمتر است، اما یکی از اقدامات الزم برای مبارزه با عمول وارد کشور میهای غیرمکاالهایی که از روش
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های قانونی های قانونی قاچاق کاال است. در ادامه گریزگاهقاچاق کاال به کشور، اتخاذ تدابیری در خصوص رفع گریزگاه

 ورود کاالی قاچاق به کشور بررسی شده است:

 های مرزنشینان. معافیت1

. برای مهم است اریسبمناطق  نیمردم ا شتیحقوق و مع نیمأدر ت یتجارت و مبادالت کاال در مناطق مرز یسامانده

اکن در سیه اهالی کلت: این منظور در قوانین تجارت کشور تسهیالتی برای تجارت مرزنشینان در نظر گرفته شده اس

 لرزی مشمومبادالت با دریافت کارت م ،هاشهرستانشهرهای مرکز  مناطق مرزی کشور به استثنای اهالی ساکن در

 .تسهیالت مبادالت مرزی خواهند بود

 از یکی هب را خود کارتا یمبادله مرزی نمایند و  توانند به صورت مستقل اقدام بهدارندگان کارت مبادالت مرزی می

ان مرزنشین ه توسطک. اقالمی نمایندتعاونی مرزنشین محل سکونت خود که در آن عضویت دارند، واگذار  هایشرکت

وراکی( درصد تخفیف خ)برای اقالم 100)برای اقالم غیر خوراکی( تا 50شود، تا سقف تعیین شده مشمول وارد کشور می

 گردد.در پرداخت حقوق گمرکی می

فروشی خرده صورتههای مرزی بدر استان اند،ی که با استفاده از این تسهیالت وارد کشور شدهخرید و فروش کاالهای

و  ت تجمیعیبه صور ،ن شدههای مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعییاز استانها آنخروج ولی  ،مجاز است

 .گیردمی مرزی استان صورت تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادالت

یک کاالی ممنوع به داخل کشور بل توجه ها منجر به واردات قادهد در برخی موارد این معافیتها نشان میبررسی

ت واردات ول ممنوعیتوان به واردات شکر در سال گذشته و همچنین واردات برنج در فصشده است؛ به عنوان نمونه می

 در سال جاری و سال گذشته اشاره کرد.

ه بد، ر برسی کشواز طرف دیگر تسهیالت در نظر گرفته شده بیش از آنکه به مردم محروم ساکن در مناطق مرز

ین تسهیالت کنند و از ارسد که با پرداخت مبالغی اندک، کارت مبادالت مرزی مرزنشینان را دریافت میسودجویانی می

نظر گرفته  سهیالت درنمایند. بنابراین الزم است برای ساماندهی تدر جهت ورود کاالهای مورد نظر خود استفاده می

 شده تدابیری اتخاذ گردد.

 های مرزی در مبادی ورودی کشوره. تأسیس بازارچ2

رخیص شریفات تتآنجا  ای محصور واقع در نقاط مرزی است که دربازارچه مرزی محوطهطبق تعریف موجود در قانون، 

بادله م ر آنجاداز را محصوالت مج توانند کاالها ومرزنشینان می و گیردبرای مبادالت مرزی صورت می کاالی مجاز

ها در استفاده از ه آنهای مرزی تسریع در فرآیند تجارت مرزنشینان است که باز تأسیس بازارچه. در واقع هدف نمایند

ر مرزهای کشور تأسیس شده دبازارچه مرزی  26در حال حاضر  نماید.تسهیالتی که در قسمت قبل بیان شد کمک می

درصدی در حقوق گمرکی خریداری  100تا  50ف تخفی کاال را با 71ها توانند با استفاده از این بازارچهو مرزنشینان می

 و وارد کشور نمایند.



39 

 

 نشینکنان مرزاد ساارزش کل کاالهای قابل مبادله در مناطق مرزی متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعد

ها صورت رچهار این بازدگردد اما در بسیاری از موارد نظارت دقیقی بر میزان مبادله کاال میهای مرزی، تعیین محدوده

ق کاال به کشور تواند در افزایش ورود کاال بدون تشریفات قانونی، که در واقع به معنی قاچاگیرد و این مسئله مینمی

 است، مؤثر باشد.

 های وارداتی دیگر. معافیت3

نان، لواها، طبق قانون مقررات صادرات و واردات کشور، مهای تعاونی آنعالوه بر خانوارهای مرزنشین و شرکت

ستمر مقه سکونت ساب سه سال شخص ساکن مناطق مرزی با حداقلوران)کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور، پیله

ند. طبق قانون ردار هستبرخو ( و کارکنان شناورها نیز از تسهیالتی برای واردات کاال به کشوروریدارای کارت پیله و

ز پرداخت حقوق درصد ا 100تا  30از  شودمیمصرف شخصی وارد کشور  که برای این دسته نیزکاالهای قابل ورود 

یند و یا اینکه عایت نمار را ر. در این مورد نیز نظارت چندانی بر اینکه واردکنندگان سقف مورد نظباشدمی ورودی معاف

رقانونی کاالها ورود غی یگیرد و این مسئله نیز شرایط را براکاالها را تنها برای مصارف شخصی وارد نمایند صورت نمی

 فراهم کرده است.

 های بار همراه مسافر. معافیت4

الر د 80تواند عالوه بر وسایل شخصی خود، تا شود میطبق قانون امور گمرکی کشور، مسافری که وارد کشور می

شور کوارد د( نباش بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی، کاالی غیرتجاری)به منظور فروش در داخل کشور

 نماید.

 صیشخ مصارف در فرمسا همراه وارداتی کاالی میزان و مقدار برای یمشخص ضابطه با اینحال از طرفی در قانون

 ،ندوارد ک دی ای ال نتلویزیو دستگاه چهار اشخانه برای بخواهد متمولی فرد اگر مثال طور به است؛ نشده تعیین

دیگری  بودن کاالهاین؛ و از طرف دیگر تشخیص تجاری بودن یا ندارد شخصی مصرف از دقیقی تعریف و معیار قانون

شده  ک واگذارناسان گمردالر قابل واردات است، در قانون بدون در نظر گرفتن شرایط دقیق به کارش 80که تا سقف 

 وارد افراد بینم زدر بسیاری ا است. عالوه بر این از آنجا که محدودیتی برای تعداد مسافرت افراد در نظر گرفته نشده،

به داخل  خارجی را نمایند و از این طریق حجم قابل توجهی از کاالهایمرز ایران و کشورهای دیگر بارها تردد می

روش آن و ف غیررسمی یکاال ورود توجیه برای راهی بهفیت بار همراه مسافر نیز نمایند. از این رو معاکشور منتقل می

 .است تبدیل شده در بازار کشور

 ها از معافیتنچه نیمی از آنمیلیون ورود مسافر به کشور گزارش شده است که چنا 10تا  8به طور میانگین ساالنه بین 

ان مصرف ه با عنومی کدالر واردات معاف از تعرفه گمرکی استفاده کرده باشند، حتی بدون در نظر گرفتن اقال 80

 این طریق وارد کشور شده است. میلیون دالر کاال از 400شخصی وارد شده، بالغ بر 
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ن ی و همچنیگردد الزم است اوال مالک مصرف شخصبرای کاهش میزان کاالهایی که از این طریق وارد کشور می

دو بار در سال  ها یک یافر تنتجاری بودن یا نبودن کاالهای همراه مسافر به درستی تدوین و اجرا گردد و دوما هر مسا

 هیالت را داشته باشد.اجازه استفاده از این تس

 . قوانین مربوط به واردات کاال از طریق اداره پست5

د کشور ی که وارالهاینحوه دریافت حقوق گمرکی از کاالهای وارداتی از طریق پست نیز تا سقف معین با دیگر کا

کاالهایی که خیص رت»آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات کشور،  39شود متفاوت است. طبق ماده می

ه نام هر نفر بدون پرداخت دالر ب 50ارزش حداکثر  شود مشروط برآنکه جنبه تجاری پیدا نکند تااز طریق پست وارد می

دات، رات و وارصاد اتبازرگانی، بدون مطالبه کارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقرر حقوق گمرکی و سود

 «بالمانع است.

دالر  50ز باالتر ا های پستی به طور دقیق مشخص نیست، در بسیاری از موارد کاالهایمحموله اما از آنجا که قیمت

گردد. حتی در مواردی که قیمت کاالها دالر رعایت نمی 50گردند و سقف نیز بدون پرداخت حقوق ورودی وارد می

گردد که درخصوص له اخذ میشود نیز عمدتا حقوق ورودی بر مبنای وزن محمودالر تشخیص داده می 50بیش از 

رداخت شود، نی باید پای که در صورت ورود قانوکاالهایی همچون پوشاک که وزن سبکی دارند تعرفه اخذ شده از تعرفه

 تر است.به مراتب پایین

رای بیگری را الت دشکمیک جریان تجاری درآید یا  ورود کاال از این طریق به صورتگرچه در قانون در صورتی که 

االها یص این کز ترخور ایجاد نماید، این اختیار برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در نظر گرفته شده که اکش

ی بر روند دان دقیقرت چنجلوگیری نماید، اما در عمل اوال تشخیص این مسئله چندان ساده نیست و از طرف دیگر نظا

 هم کرده است.قچیان فرارای سوء استفاده قاچاراه را ب گیرد و این مسئلهواردات کاال از طریق ادارات پست صورت نمی

توانند محصوالت ، میمایندنبه طور خاص چنانچه افرادی بتوانند با بازاریابی در داخل کشور، مشتریان خود را پیدا 

ین ا در حال حاضر ها ارسال نمایند.هریک از مشتریان خود را از این طریق و بدون پرداخت حقوق گمرکی، برای آن

 مسئله در مورد پوشاک به طور نسبی رواج دارد.

 . ورود موقت کاال6

رآیند صادرات که در ف هاییبه منظور تسهیل در فرآیند تولید کشور در قانون امور گمرکی تسهیالتی برای واردات کاال

 شده است. هدر نظر گرفت« ورود موقت برای پردازش»و « ورود موقت»گیرند، در قالب مورد استفاده قرار می

د و باید ظرف مهلت معینی بدون اینکه تغییری در نشووارد می کشوربه  است کهی یکاالهادر خصوص « ورود موقت»

آن ایجاد شود)مگر ناشی از استهالک( خارج گردد. ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی که گمرک تعیین کند و 

این رویه عمدتا در مواردی مورد استفاده قرار  .اما از پرداخت حقوق ورودی معاف است در برخی موارد تعهد کتبی است

شود. به عنوان نمونه گردد و بعد از اتمام آن از کشور خارج میگیرد که کاال برای انجام عملیاتی وارد کشور میمی
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هایی که در ماشین آالت و دستگاه»، «شودها وارد کشور میکاالهایی که به منظور عرضه در نمایشگاه»توان به می

های عمرانی، نصب کارخانجات، تعمیر ماشین آالت و دیگر های مختلف همچون فیلمبرداری، فعالیتانجام پروژه

بندی کاالهای ظروف و وسایل برای بسته»و « وسایل نقلیه مسافران غیر مقیم»، «گیرندخدمات مورد استفاده قرار می

 اشاره کرد.« صادراتی

و یا  ل، تعمیره، تکمیبه قلمرو گمرکی وارد شود تا ساختنیز برای کاالهایی است که « ورود موقت برای پردازش»

داخت بدون پر ها نیزشود و یا در فرآیند ساخت محصول صادراتی مصرف گردد. ورود این کاالفرآوری شود و صادر 

 حقوق ورودی میسر است.

د قاچاقچیان رخی مواربده در شدسته از کاالها به کشور در نظر گرفته شده، موجب معافیتی که در قانون برای ورود این 

مه با رسانند و در اداه فروش بشور بککاالهای خود را با استفاده از این بندهای قانونی وارد کشور نمایند و در بازار داخل 

ت تولیدکنندگان نق فعالیرای روها در قانون بترفندهای دیگری کار خود را توجیه نمایند. به طور قطع وجود این معافیت

ها ین معافیتیان از ااچاقچقداخلی اقدامی مناسب است اما الزم است با اتخاذ تدابیری شرایط برای عدم سوء استفاده 

 فراهم گردد.

 یااجاره یبازرگان یهاامکان استفاده از کارت. 7

های بازرگانی و فراهم گردد و تمدید کارتها ثبت میتجاری آنفرآیند واردات توسط واردکنندگان کاالها در پرونده 

از این رو  چاق است.له قاشدن امکان ادامه فعالیت تجاری واردکنندگان در گرو عدم ارتکاب عمل خالف قانون، از جم

اع قرار عتحت الش ن فردچنانچه محموله قاچاق یک قاچاقچی برای یک بار کشف و ضبط گردد، آینده فعالیت تجاری ای

 گیرد.می

مبادی رسمی  دیگر از های گوناگونبه همین دلیل قاچاقچیانی که کاالهای خود را با استفاده از جعل اسناد و یا روش

ده فعالیت های خود در امان باشند و دست کم آیننمایند، برای اینکه از عواقب کشف احتمالی محمولهوارد کشور می

نون خود خالف قا های تجاریدتا از کارت بازرگانی افراد کم اطالع برای فعالیتتجاری خود را تضمین نمایند، عم

ماند و اقی نمیبهای قاچاق این افراد کشف گردد، ردی از آنان نمایند. در این صورت چنانچه یکی از محمولهاستفاده می

ادامه  کم اطالع دیگر، نی یک فردکارت بازرگا توانند در آینده نیز به فعالیت تجاری خود، اینبار با استفاده ازبه راحتی می

 دهند.

بنابراین صدور آسان و شرایط استفاده کارت بازرگانی شرایطی را فراهم کرده است که قاچاقچیان کاال بتوانند با استفاده 

ت بازرگانی از آن حاشیه امنیتی برای خود ایجاد نمایند. برای حل این معضل الزم است فرآیند صدور و استفاده از کار

تعیین سقف تجارت کارت بازرگانی متناسب با اعتبار سنجی »تصحیح گردد. برای این منظور پیشنهاداتی از قبیل 

های بیشتر در اعمال محدودیت»، «های ابتدایی صدورمحدودیت سقف تجارت کارت بازرگانی در سال»، «اشخاص

علی الحساب در زمان ترخیص کاال از گمرک و محاسبه اخذ مالیات »و « صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی

 از سوی کارشناسان مطرح شده است.« آن در زمان پرداخت مالیات شخص به دولت
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 . ترانزیت8

ارد و از ویک گمرک  های گمرکی است که در آن کاال به منظور عبور از کشور ازترانزیت یا عبور موقت یکی از رویه

مل و حوع وسیله شود کاال را ظرف مهلتی که متناسب با مسافت، نور دهنده متعهد میشود. عبگمرک دیگر خارج می

 د.شود از گمرک مشخص شده خارج نمایفصول سال تعیین می

مالت ایران با فزایش تعااآید و عالوه بر منافع اقتصادی در ترانزیت کاال از کشور در واقع صادرات خدمات به حساب می

ه کشور بدون بود کاال ای ورسیار مفید است. با اینحال از آنجا که این رویه گمرکی راه را برکشورهای همسایه نیز ب

اخل کشور های قاچاقچیان برای ورود کاالهای خود به دترین روشپرداخت حقوق ورودی هموار کرده، به یکی از اصلی

 تبدیل شده است.

 گرفت و چنانچهنمی به طور متمرکز صورت ترانزیتی کانتینرهای خروج و ورود ثبتطبق گفته مسئولین در گذشته 

 رد مثال وانعن به راهم بود.فبه سختی امکان پیگیری آن  ،نمیشد خارج کشور از ولیمیشد  کشور وارد کاال از کانتینری

 ه هیچ معنی جز قاچاقکی برای آن ثبت نشده بود خروج اما هداشت ورود ثبت بار 600 از بیشیک کامیون  بررسی یک

 کاال به داخل کشور با سوء استفاده از فرآیند ترانزیت نداشت.

 و در نظر گرفته شده خروج و ورود های ترانزیتی در زمانیی متمرکز برای رصد محمولههاسامانه اما از چند سال قبل

آن  با و شده هگرفت نظر در تخلفم اقدام نماید، خروج برایدر نظر گرفته شده  زمان ای بعد از اتمامچنانچه محموله

گیری از سامانه هوشمند مدیریت جاری با بهرهه گزارش گمرک از ابتدای تیرماه سالهمچنین ب .شودمی برخورد

 است. در دستور کار قرار گرفتهها و کاالهای عبوری اعم از داخلی و خارجی مانیتورینگ کامیون( MIS)اطالعات

های اظهارنامه شامل مربوط به کاالهای عبوری داخلی و خارجی کلیه اطالعات« سامانه هوشمند مدیریت اطالعات»

های های عبوری و همچنین اطالعات دیگر مربوط به سوابق و عملکرد کاربران و شرکتترانزیتی و اطالعات پروانه

د نظارت هوشمند بر عملکرو به منظور  کندآوری میونقل را به طور اتوماتیک دریافت و در مرکز داده جمعحمل

 ۱۰دهد.های نظارتی قرار میهای منظمی در اختیار حوزهگزارش ،ونقل در بخش ترانزیتهای حملشرکت

قل تأثیر های حمل و نهای ترانزیتی به همراه ثبت سوابق کاری صاحبان کاال، رانندگان و شرکترصد هوشمند محموله

 تواند میزان سوء استفادهیز نمیندارد. اما این مسئله زیادی در کاهش میزان سوء استفاده قاچاقچیان از این رویه گمرکی 

ی با همان وزنی ه ترانزیتگیرد که محمولرا به صفر برساند. در واقع در حال حاضر تنها این مسئله مورد بررسی قرار می

 که وارد کشور شده به صورت پلمپ از کشور خارج گردد.

ز میوه به منظور ترانزیت وارد کشور شده ولی در یکی از شهرها بار ای ابه عنوان مثال در یک مورد از کشفیات محموله

رود. در زند و برای خروج به سمت گمرک مورد نظر میی دیگری را بار مینماید و به همان وزن میوهخود را تخلیه می

                                                           
1 0 http://www.irica.gov.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=405be8d0-db56-40b8-
9397-4eb5f4c63f35&WebPartID=fdcafcc9-3030-4de4-b5ea-acd13bb32716&ID=1ce3a8d2-dc87-4d7e-9266-
7823663f2cda 
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از همین شیوه  ها ممنوع است نیز استفادههای قاچاق که واردات رسمی آنهای اصلی ورود میوهواقع یکی از روش

 است.

کشور نیز  در داخل های ترانزیتیبنابراین الزم است تدابیری اتخاذ گردد که امکان تخلیه و بارگیری مجدد محموله

های موقعیت یستمسفاده از ه استبمیسر نباشد تا امکان سوءاستفاده قاچاقچیان از این رویه گمرکی به حداقل برسد. الزام 

های لهزینه محموههای ترانزیتی از جمله اقداماتی است که گرچه امکان رصد مکان محمولهیاب مکانی و فراهم شدن 

ها بیش از پیش ولهدهد ولی شرایط را برای کشف تخلیه و بارگیری احتمالی این محمترانزیتی را اندکی افزایش می

 نماید.فراهم می

 های مناطق آزاد تجاری. معافیت9

ست، ر گرفته اهای اخیر به طور قابل توجه مورد استفاده قاچاقچیان قراه در سالهایی کیکی دیگر از معافیت

با هدف  که تاس بندری غیر و بندری یشده حراست همحدود تجاری آزاد منطقههای مناطق آزاد تجاری است. معافیت

 معافیت» ،«مالیاتی هایمعافیت»هایی همچون است. معافیت خارج کشور جاری مقررات از برخی شمول ازرونق تولید 

دی برای ت صد درصان مالکیامک»، «امکان مسافرت افراد غیر ایرانی بدون نیاز به ویزا» ،«واردات کاال گمرکی حقوق

واردات  ب شده است فرآیندموج« پاگیر و دست مقررات و اداری ارزی و زاید تشریفات وجود عدم» و« افراد غیر ایرانی

 شد.در مقایسه با واردات کاال به داخل سرزمین اصلی بسیار راحت تر با کاال به مناطق آزاد

ست، اطق بوده ن منادرحالیکه فلسفه اعطای این مجوزها رونق تولید و در نتیجه صادرات محصوالت تولیدی در آ

اطق آزاد، من اال بهکاست بسیاری از قاچاقچیان با سوء استفاده از شرایط واردات سهولت در واردات کاال موجب شده

 ه دیگری کاالهایکم هزین وهای گوناگون کاالهای خود را به این مناطق وارد و در آنجا انبار نمایند و در ادامه به روش

 خود را به داخل سرزمین اصلی برسانند. 

فات قانونی یمامی تشراید تبطبق قانون چنانچه شخصی بخواهد کاالیی را از مناطق آزاد به سرزمین اصلی وارد نماید، 

ایست که گونهاد بهواردات کاال، اعم از پرداخت حقوق گمرکی را بگذراند. اما در حال حاضر شرایط مناطق آز

شوند و در بازار رد میهای وارداتی از خارج کشور به مناطق آزاد، بدون طی مراحل قانونی به سرزمین اصلی وامحموله

 رسند.داخل کشور به فروش می

 ارج نمایند و درل اسناد خاز کشور مبدأ با جع دقاچاق خو یکاال ندمجبور بود انیقاچاقچهای مناطق آزاد یتدر نبود معاف

ن خطرات بری از ایا وجود مناطق آزاد دیگر خب اما هایی را متحمل گردند.مسیر ورود به ایران نیز خطرات و سختی

ارشان وارد کار دشو تنها و نمایندبه مناطق آزاد وارد میکاالی خود را با اسناد رسمی  یبه راحت انیقاچاقچ نیست و

 است. یاصل نیسرزم کردن کاال از مناطق آزاد به

های قاچاقچیان را تا حدود زیادی از بین برده های مناطق آزاد خطرات و سختیتوان گفت وجود معافیتبنابراین می

متری مرز  800وارداتی به مناطق آزاد را به راحتی تا  است. به عنوان مثال طبق قانون اشخاص اجازه دارند کاالهای
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کیلومتر است و این مسئله کار را برای  50سرزمین اصلی بیاورند، درحالیکه در خصوص مرزهای خارجی کشور این عدد 

 قاچاقچیان بسیار تسهیل کرده است.

برند، وجود ه میاصلی از آن بهر های غیرقانونی که قاچاقچیان برای ورود کاالهای خود به سرزمیندر کنار روش

ه سرزمین بین مناطق های اصلی ورود کاال از ابازارهای خرده فروشی گسترده در مناطق آزاد تجاری نیز یکی از روش

بار همراه  تواند مقداری کاال به عنوانرود میاصلی است. هر مسافری که از مناطق آزاد تجاری به سرزمین اصلی می

 اصلی وارد نماید.مسافر به سرزمین 

زاد، ساالنه آین مناطق های مردم به مناطق آزاد در دست نیست ولی طبق آمار مسئولگرچه آمار دقیقی از تعداد مسافرت

رزمین ساد وارد ناطق آزممیلیون دالر کاال از همین طریق، که یک روش کامال رسمی و قانونی است، از  400دست کم 

های پر هزینه وشناطق آزاد مجبور بودند با رماز قاچاقچیان که در صورت نبود  گردد. بنابراین بسیاریاصلی می

های مناطق آزاد، عافیتها و مکاالهای خود را وارد سرزمین اصلی نمایند و به فروش برسانند، با استفاده از زیرساخت

اند هسفر کرد ناطقاین م بدون اینکه اقدام خالف قانونی مرتکب شده باشند، کاالهای خود را به مردمی که به

ل کشور را های مناطق آزاد، ورود غیررسمی کاالهای قاچاق به داخفروشند و این بدان معنی است که وجود معافیتمی

 رسمیت بخشیده و تسهیل کرده است.

یحه از یز در قالب یک النمنطقه آزاد تجاری جدید  7منطقه آزاد تجاری در کشور فعال است و تأسیس  7در حال حاضر 

د، دیریت شومرستی سوی دولت به مجلس شورای اسالمی پیشنهاد شده است. گرچه وجود مناطق آزاد، چنانچه به د

اضر به دلیل حا در حال تواند با رونق تولید و جذب سرمایه موجبات رشد و توسعه منطقه و کشور را فراهم آورد، اممی

رکز نمایند و شکالت تمفع این مد الزم است مسئولین امر ابتدا بر رانمشکالتی که مناطق آزاد برای کشور ایجاد کرده

 مبادرت ورزند. ها به توسعه کمی مناطق آزادبعد از رفع آن

 نحوه صحیح رسیدگی به کاالهای مکشوفه قاچاق و نقش سازمان اموال تملیکی 8.5

شود، نحوه رسیدگی به کاالهای مکشوفه یکی دیگر از مسائلی که الزم است در مبارزه با قاچاق کاال به آن توجه جدی 

 یدولت یهااز شرکت یکی 11«یکیو فروش اموال تمل یسازمان جمع آور»قاچاق و نقش سازمان اموال تملیکی است. 

اداره و فروش  ،یدارنگه ،یآورامور مربوط به جمع هیبه کل یدگیآن رس یفهیمجموعه وزارت اقتصاد است که وظ ریز

 .ندیآیدولت درم تیریمد ایو  فیتصرف، تحت توق است که به موجب قانون به تملک، یاموال

 یانقالب اسالم یروزیپس از پ ؛گمرک بود فیاز انقالب از وظا شیمتروکه و قاچاق پ یو فروش کاالها یجمع آور

 یدر مجلس شورا یقانون بیبا تصو 1370در سال  نکهیتا ا ؛واگذار شد یگرید یبه نهادها تیمسئول نیا یمدت یبرا

تمامی  تکلیف تعیین وظیفه سازمان. در واقع این شد سیامور تأس نیمتمرکز به ا یدگیرس یسازمان برا نیا ،یاسالم

                                                           
1 1 tamliki.ir 
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ها که کاالهای مکشوفه قاچاق نیز بخشی از آن باشدمی دارعهده را درآمده دولت تملک به مختلف انحاء به که یاموال

 هستند.

 گردند:است توجه شود که کاالهای مکشوفه به طور کلی به سه دسته تقسیم می پیش از هرچیز الزم

 ها ممنوع است:. کاالهایی که واردات آن1

یز یا نورت کشف ص، در این محصوالت همچون مشروبات الکلی، که به هیچ عنوان امکان دریافت مجوز واردات ندارند

 گیرند.رار میه قگردند و یا در اختیار نهادهای مربوطمعدوم می

 ارند:داشتی . محصوالت غذایی و دارویی که فاسد شدنی هستند و برای مصرف نیاز به اخذ مجوزهای بهد2

یاز به نواردات  برای محصوالت غذایی و دارویی و برخی دیگر از محصوالت مصرفی، به دلیل شرایط خاصی که دارند

گردد، دارای بط میضشف و کایی از این دست که از قاچاقچیان دریافت مجوز و یا استانداردهای متعددی هستند. کااله

کلیف نهایی، تعیین ت زمان مجوزهای مصرفی الزم نیستند. همچنین به دلیل نبود امکانات نگهداری مناسب و باال بودن

د وزارت نتولی مانمدهای امکان فساد و یا منقضی شدن این کاالها در طول این مدت بسیار زیاد است. در نتیجه نها

ز کاالهای دهند. از این رو این دسته ای ورود این کاالها به بازار کشور را نمیکشاورزی و وزارت بهداشت اجازه

 شوند.زار داخل نمیگردند و راهی بامکشوفه نیز بعد از کشف، معدوم می

 . کاالهای مجاز و یا مجاز مشروط وارداتی غیر فاسد شدنی:3

ز نظر های قانونی فراهم است و هم اها از طریق روشکه عموما هم شرایط واردات آن دسته آخر کاالهایی هستند

باال،  جم موتوربا ح سالمت و بهداشت مشکلی برای عرضه در بازار داخل ندارند. برخی محصوالت همچون خودروهای

 ند.شود نیز جزء این دسته از کاالها هستها برای مدتی ممنوع میکه به دالیلی واردات آن

در خصوص ضرورت معدوم کردن کاالهای مکشوفه دو دسته اول هیچ اخالف نظری وجود ندارد چراکه نه شرایط 

توان ها به نهادهای خیریه فراهم است. همچنین میمصرف در بازار داخل را دارند و نه امکان صادرات و یا بخشیدن آن

است نیز مربوط به همین دو دسته بوده است. همچنین های که تا به حال معدوم شدگفت بخش عمده کاالهای مکشوفه

شوند؛ طبق آمار باید توجه کرد که کاالهای دو دسته اول تنها بخش کمی از کل کاالهای مکشوفه قاچاق را شامل می

میلیارد تومان  35اند حدود ماه نخست سال جاری امحاء شده 5در  سازمان اموال تملیکی ارزش تقریبی کاالهایی که

 13میلیارد تومان بوده است. 1000درحالیکه میزان کل کشفیات قاچاق در سال جاری به طور میانگین ماهانه  12ستا

بنابراین میتوان گفت ارزش تقریبی کل کاالهای امحاء شده کمتر از یک درصد کل کاالهای مکشوفه قاچاق و 

 همچنین کمتر از یک هزارم کل قاچاق کاال به کشور است.

                                                           
1 2 http://www.isna.ir/news/95070603231/ 
1 3 https://www.epe.ir/Home/Single/12525 
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ر داوت است. شود، مسئله متفکاالهای بخش سوم، که بخش عمده کاالهای مکشوفه قاچاق را شامل میاما درخصوص 

وم مد ای دسته سشود، تنها کاالهواقع زمانی که درباره راهکارهای رسیدگی به کاالهای مکشوفه قاچاق صحبت می

فروش »ته است: نظر گرف ا دریک راهکار ر نظر هستند. در خصوص این دسته از کاالها قانون مبارزه با قاچاق کاال تنها

ه این کاالها از آنجا ک در واقع«. ای وارد نشوداز طریق مزایده در صورتی که به تولید داخل و یا تجارت خارجی لطمه

ظف کرده یکی را موگردند، قانون مبارزه با قاچاق کاال سازمان اموال تملپس از کشف، جزء اموال دولت محسوب می

 به فروش برساند و منابع حاصل از آن را به خزانه دولت واریز نماید. ها راآن

نماید داده نشده ارد میها به تولید داخل و یا تجارت خارجی لطمه وگرچه در قانون اجازه فروش کاالهایی که فروش آن

ده باشند. ل معدوم شدلیای بودن این حکم تنها دفعات معدودی بوده که کاالهایی به این اما در عمل به دلیل سلیقه

ه سال جاری، مرداد ما توان گفت رویه معمول این سازمان که تا پیش از تصویب آیین نامه جدید در اواخربنابراین می

ه اما به راهم کردفاخلی دفروش کاالهای مکشوفه قاچاق از طریق مزایده بوده است، گرچه مشکالتی را برای تولیدات 

 با قاچاق کاال نبوده است. تعبیری خالف قانون مبارزه

موال تملیکی های سازمان اها و فرآیند مزایدهبا این حال این مسئله از دو منظر قابل نقد و بررسی است: اوال رویه

است؛ دوما فروش برداری قاچاقچیان فراهم کردهها و مشکالتی بوده که شرایط را برای بهرهتاکنون دچار عدم شفافیت

های دیگری زینهتوان گدر قانون آمده لزوما به معنی فروش در بازار داخل کشور نیست و می از طریق مزایده که

 همچون صادرات را نیز برای این دسته از کاالهای مکشوفه در نظر گرفت.

یک  ر منقول وایده اموال غی)یک مزایده اموال منقول، یک مزمزایده سه ماه هر میانگین طور به تملیکی اموال سازمان

زمان واگذار روش به ساها تمامی اموالی که از طرق مختلف برای فنماید و در این مزایدهمی برگزار العاده(زایده فوقم

ن برای صاحبانشا رساند. کاالهای مکشوفه قاچاق و همچنین کاالهای متروکه)کاالهایی کهشده است را به فروش می

ورتی که جزء اند( نیز در صها فراهم کنند و در گمرکات رها شدهآناند شرایط را برای واردات مدتی طوالنی نتوانسته

رده شده سپ یاالهاک یحجم باالرسند. کاالهای مجاز باشند، بخشی از کاالهایی هستند که از این طریق به فروش می

. اما ودش لیتبد« کشور یهادهیمزا نیبرگزار کننده بزرگتر»سازمان به  نیاست اموجب شده یکیبه سازمان امور تمل

برداری قاچاقچیان رههای این سازمان دارای مشکالتی است که به نوعی شرایط را برای بهفرآیندهای داخلی و مزایده

 گردد:فراهم کرده، که در ادامه به این مشکالت اشاره می

 . امکان خرید دوباره کاال توسط قاچاقچیان:1

ه و نیروی وه قضاییچون قمان اموال تملیکی و نهادهای نظارتی و انتظامی همبه دلیل نبود ارتباط سیستمی بین ساز

ها ده در مزایدهت عرضه شها نیز امکان خرید محصوالانتظامی، اسامی قاچاقچیان در اختیار این سازمان قرار ندارد و آن

 را دارند.
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 از که را افرادی ،های مسئولت با دستگاهبا ایجاد سامانه تبادل اطالعا سازمان این برای رفع این نقیصه الزم است

 مینهز در سوء سوابق رز،ا و کاال قاچاق با مبارزه ستاد و حکومتی تعزیرات انتظامی، نیروی قضایی، محاکم در هاآن

 .گرددها مزایده در آنان حضور از مانع و داده قرار مشتریان سیاه لیست در گردیده، ثبت قاچاق

ین ارای رفع بست که اسازمان اموال تملیکی با نهادهای نظارتی و انتظامی کمترین اقدامی گرچه اتصال سیستمی 

ز طریق ای عمدتا ارفهحنقیصه الزم است اما در این صورت نیز این مشکل به کلی حل نخواهد شد چراکه قاچاقچیان 

ها فراهم نیست یدهها و عواملشان از مزاننمایند و در بسیاری از موارد امکان حذف آعوامل خود اقدام به قاچاق کاال می

 و الزم است برای رفع این مشکل نیز تدابیری اندیشیده شود.

 . بازگرداندن کاالی مکشوفه به خود قاچاقچیان بدون مزایده در شرایط خاص:2

دی حز شده ا ق کشفدر برخی موارد که نوع کاال مشابه تولید داخلی تشخیص داده نشود و ارزش کل کاالی قاچا

 ای کاال را دوبارهمزایده کند و بدون هیچپایین تر باشد، سازمان تنها به اخذ جریمه از صاحب کاال)قاچاقچی( بسنده می

 قرار است.همراه بر گرداند. به عنوان مثال این مسئله به طور گسترده در خصوص قاچاقچیان تلفنبه قاچاقچی بازمی

هایی که ا محمولههای مکشوفه در نظر گرفته شده تل در فرآیند فروش کاالرسد این رویه به دلیل تسهیبه نظر می

ز بستری ا اما حتی اگر اشند.ارزش چندان زیادی ندارند، بدون مزایده واگذار شوند و هزینه کمتری برای دولت داشته ب

ر استفاده از به منظو مانازکه این رویه برای فساد و دور زدن قانون توسط قاچاقچیان)با پرداخت رشوه به مسئولین س

ر کنیم، این نماید صرف نظاین شرایط در مواردی که حجم قاچاق باالست و یا کاال مشابه تولید داخل است( فراهم می

خود در  ق محصوالتشود قاچاقچیان این نوع محصوالت، با سوء استفاده از این رویه اقدام به قاچاشرایط موجب می

رای عدم مانی که بزد. بنابراین الزم است تا در صورت کشف تنها مقداری جریمه بپردازنهای کوچک نمایند و محموله

 سوء استفاده قاچاقچیان از این رویه تدبیری اندیشیده نشده، اجرای آن نیز متوقف گردد.

 . تطهیر کاالهای قاچاق با استفاده از مجوز سازمان اموال تملیکی:3

وزهای شود تمامی مجنماید، این سازمان موظف میموال تملیکی خریداری میهنگامی فردی کاالیی را از سازمان ا

سیاری بر موارد داست  الزم برای فروش آن کاال در سطح عرضه را برای خریدار تهیه نماید. این مسئله موجب شده

ار کاالی در کنود چاق خقاچاقچیان بتوانند با خرید کاالی مشابه خود از سازمان اموال تملیکی و فروش کاالی قا

این صورت  ایند. درهم نمخریداری شده در بازار، شرایط را برای عرضه کاالهای قاچاق کشف نشده خود در بازار فرا

 .کندمی ایفا نشدهکشف قاچاق کاالیرا برای  پوشش نقش تملیکی، اموال سازمان از شده خریداری قاچاق کاالی

رت بیشتری بر است نظا الزم بنابراین این رویه نیز شرایط را برای قاچاقچیان تسهیل کرده است. برای رفع این نقیصه

 فرآیند فروش کاالهای خریداری شده از سازمان در بازار صورت بگیرد.

 . متروکه کردن کاال در گمرک با هدف خریداری دوباره از سازمان اموال تملیکی4
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تروکه مارهای آن آورند و در انبقاچاقچیان بدون اخذ مجوزهای الزم، کاالی خود را به گمرک می در برخی موارد

ه سازمان اموال ین کاال بنمایند. چنانچه گفته شد اگر زمان زیادی از متروکه ماندن کاال در گمرکات کشور بگذرد، امی

وکه کردند کاال گمرک متر قاچاقچیانی که کاالها را در رساند. در ادامه همانبشود تا آن را به فروش تملیکی واگذار می

صوص قاچاق خنمایند. این رویه در نمایند و به راحتی وارد بازار کشور میرا از سازمان اموال تملیکی خریداری می

تور جم موحروهای با ها بسیار دشوار، پر هزینه و یا غیرممکن است، همچون خودکاالهایی که گرفتن مجوز واردات آن

 باال، بسیار کاربرد دارد.

کاالی  شوند، در حکمای که الزم است به آن توجه شود آن است که از آنجا که این کاالها متروکه محسوب مینکته

ن دسته از گردد و در عمل هیچ سوء اثر در پرونده ایها به مانند کاالی قاچاق برخورد نمیقاچاق نیستند و با آن

نوع اعالم داخل مم در بازار د. همچنین در آیین نامه جدید که فروش کاالهای مکشوفه قاچاقگردقاچاقچیان ثبت نمی

 شده نیز به این کاالهای متروکه توجهی نشده است.

زه فروش آن در ود و اجاورد شبرای رفع این نقیصه نیز الزم است با کاالهای متروکه گمرک نیز مانند کاالی قاچاق برخ

مان اموال ود از سازختوانند به طمع خرید دوباره کاالی . در این صورت دیگر قاچاقچیان نمیبازار داخل داده نشود

 تملیکی، آن را بدون اخذ مجوز به گمرک آورده و متروکه نمایند.

 . سازوکارهای مالی معیوب5

ش ل از فرواید حاصز عوا. درآمدهای این سازمان بخشی شودمی اداره ایهزینه درآمد صورته باموال تملیکی  سازمان

 سوی از آن ابالغ و زمانسا عمومی مجمع تصویب از پس ساالنه اعتبار قالب درهاست که محصوالت در مزایده

ا به شدت ای، این سازمان راین سازوکار بودجه .گرددمی جاری هایهزینه صرف کشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان

الت موجب روش محصواز ف به فروش بیشتر کاالها در مزایدات وابسته نموده است. سهیم بودن سازمان از عواید حاصل

ده ازمان سپرسشود این سازمان تمام تالش خود را به منظور فروش هرچه بیشتر محصوالت مختلفی که به این می

های این زایدهمهای قاچاق در دهد و این مسئله در برخی موارد شرایط را برای تسهیل فروش کاال شود انجاممی

 سازمان فراهم کرده است.

االست( کان قاچاق ی افزایش میزاز طرف دیگر در حال حاضر این سازمان از افزایش کشفیات قاچاق)که عمدتا نتیجه

نابراین بمان است. قاچاقچیان در جهت افزایش منافع این ساز کار شود و در نتیجه افزایش قاچاق و رونقمنتفع می

ود و این ور مشخص شهای دولتی، هرساله در بودجه کل کشپیشنهاد میشود بودجه این سازمان نیز مانند دیگر سازمان

 سازمان از عواید حاصل از فروش کاالهای قاچاق سهمی نداشته باشد

 از فروش کاالهای مکشوفه قاچاق . عدم استفاده صحیح از عواید حاصل6

شود و تنها سازمان امور تملیکی، درحال حاضر عواید حاصل از فروش کاالهای مکشوفه قاچاق به خزانه دولت واریز می

که نقشی در کشف کاالی قاچاق ندارد، سهمی از عواید آن دارد. درحالیکه الزم است عواید حاصل از فروش کاالهای 
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احی سازوکارهای مناسب صرف بسترسازی برای کاهش میزان قاچاق گردد. به عنوان مثال مکشوفه قاچاق، با طر

چنانچه گمرکات، نیروی انتظامی و دیگر نهادهای ضابط و همچنین مردم در عواید حاصل از فروش کاالی قاچاقی که 

شت و به این ترتیب شرایط ی بیشتری در کشف کاالی قاچاق خواهند دااند، سهم شوند، انگیزهدر کشف آن سهم داشته

 تر خواهد شد.برای قاچاقچیان ناامن

 . عدم شفافیت در قیمت و میزان فروش محصوالت7

هاست. ها و قیمتیهکند، افزایش میزان شفافیت در رویکی از اقداماتی که همواره موجبات کاهش فساد را فراهم می

رخوردار کند از اهمیت بیشتری برگذار میاموال تملیکی بهایی که سازمان این مسئله به طور خاص در مورد مزایده

ور قطع طگردد، در دسترس عموم قرار بگیرد، به هایی که توسط این سازمان برگزار میاست. چنانچه نتایج مزایده

اقچیانی ضرر قاچ له بهشرایط برای زد و بند و کم فروشی و یا دیگر فسادهای ممکن محدودتر خواهد شد و این مسئ

 های آن هستند.واهد بود که در پی نفوذ به این سازمان و سوء استفاده از مزایدهخ

ا قاچاق کاال به مبارزه تواند موجبات محدودیت بیشتر قاچاقچیان را فراهم آورده و از این طریق برفع مشکالت فوق می

 کمک نماید.

رود و شمار می گردد، جزء اموال دولت بهکاالهایی که از قاچاقچیان کشف و ضبط می حاضر درحالچنانچه گفته شد 

مراه دارد که ها را به فروش برساند. اما فروش این محصوالت در بازار داخل مشکالت زیادی را به هتواند آندولت می

 لیدات داخلی و عدم بازدارندگی قابل بررسی است:ی تأثیر بر تواز دوجنبه

 قاچاق به بازار یکاالها وبارهدمانند ورود  ان،یکشور بعد از گرفتن آن از قاچاقچ یروش اموال قاچاق در بازار مصرفف. 1

ا تصرف است زار ممحصوالت به با نیاز ورود ا یریکشور است. در واقع هدف از مبارزه با قاچاق کاال، جلوگ

در صورت  یحت شودیجب ممو یفعل تیوضع نیانند. بنابرابتوانند محصوالت خود را به فروش برس یداخل دکنندگانیتول

 د.کشور داشته باشن یداخل دیخود را بر تول یمنف ریکاالها تأث نیقاچاق، ا یکشف کاال

 انیلکه قاچاقچه است، بنکرد جادیکاال ا انیقاچاقچ یالزم را برا ینه تنها بازدارندگ. فروش کاالهای مکشوفه قاچاق 2

ازهم امکان ببط شود، ها کشف و ضآن یکه کاالها یدر صورت یرا دارند که حت دیام نیبا مشاهده روند موجود همواره ا

 ند.ن بپردازآ دیرخ یرا برا یشتریب ینهیهز دیکاال و فروش آن در داخل کشور را دارند و تنها با دیبازخر

ل کشور تأکید ازار داخبق به ند بازگشت کاالهای مکشوفه قاچااز این رو بسیاری از کارشناسان بر لزوم جلوگیری از رو

تی نیز مشکلی ظر بهداشاز ن ودارند. بنابراین الزم است برای کاالهای مکشوفه قاچاق که جزء کاالهای ممنوعه نیستند 

قاچاق  هی مکشوفاالهاکندارند، راهکارهای دیگری در نظر گرفته شود. در ادامه راهکارهایی که برای رسیدگی به 

 گیرد:مطرح شده است مورد بررسی قرار می

 . صادرات کاالی مکشوفه قاچاق1
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 از نظر بهداشتی نباشند؛ منوعهمگرچه در قانون مبارزه با قاچاق کاال، سازمان اموال تملیکی موظف شده کاالهایی را که 

های خود به فروش هایند، در مزایدای به تولید داخل و تجارت خارجی وارد ننمقابلیت مصرف داشته باشند؛ و لطمه

است، مقرر ری مصوب شدهاین قانون که در اواخر مرداد ماه سال جا 56و  55ی اجرایی مواد برساند. اما در آیین نامه

ب این از تصوی ا پیشتگردیده کاالهای مکشوفه قاچاق مگر در شرایط خاص، تنها با شرط صادرات به فروش برسند. 

قاچاق بر  رات مخربرسید و اثاین دسته از کاالهای مکشوفه قاچاق در بازار داخلی به فروش می آیین نامه اجرایی،

د کاالهای ری از ورونامه جدید، جلوگیتولیدات داخلی را به همراه داشت. به همین دلیل یکی از اهداف تصویب آیین

 مکشوفه قاچاق به بازار کشور بوده است.

 تضمین اخذ با و دراتصا شرط به امکان صورت در مکشوفه قاچاق کاالهای»ده است: در ماده دوم این آیین نامه آم

 «.شد خواهند امحاء نامهآیین این مقررات مطابق صورت، این غیر در و رسندمی فروش به الزم

 تا شودمی خذا خریدار از وثیقه نوانع به ،آن قیمت برابر چند ولی شوندمی فروخته مزایده در کاالها اینبرای این منظور 

 ماید.کرده و با ارائه مدارک آن وثیقه خود را مسترد ن آن صادرات به مبادرت خرید، از پس وی

متصور  توان برای کاالهای مکشوفهای است که میصادرات کاالهای مکشوفه قاچاق، در صورت امکان، بهترین گزینه

 ارزشتن ز بین رفاجبات ارد و برخالف روش امحاء، موشد؛ چراکه معایب ورود کاالهای قاچاق به بازار داخل را ند

واریز  زانه دولتخنماید و منافع حاصل از فروش کاالها به را نیز فراهم نمی مکشوفه کاالهای در شدهتجمیع اقتصادی

 گردد.می

 تقلبی ققاچا هایکاال زبخش قابل توجهی ااما این روش تنها برای بخشی از کاالهای مکشوفه قاچاق قابل اجراست. 

ها متواری ما صاحبان آننیز به دلیل اینکه عمو باشند سالم اگر حتیو  دارد وجود هاآن در جدی اشکاالت و هستند

 وو از این ر شودنمی تضمین هاآن شفرو از پس خدمات و ها در دسترس نیستآن اند، مدارک تولیدی و بازرگانیشده

های نه در خصوص خودروبه عنوان نمو .کرد صادر را هاآن بتوان که ندارند کشور از خارج در حتی مناسبی خریدار

ن آن، شود و بدوی میلوکس قاچاق شده، معموال به دلیل اینکه خودرو در سطح دنیا با ضمانت و گارانتی خریدار

 شور حاضر به خرید خودرو نیستند.کهای فروش در خارج از نمایندگی

االهای کسیاری از بترین راهکار است، اما برای رات کاالهای مکشوفه قاچاق مناسببنابراین میتوان گفت گرچه صاد

 گیرد.ه قرار بستفادامکشوفه امکان آن فراهم نیست و الزم است برای این دسته از کاالها راهکار دیگری مورد 

 محروم های خیریه، هالل احمر و افراد. اهداء به موسسه2

های خیریه، هالل احمر، کمیته امداد و دیگر نهادهای خیریه از چند مکشوفه به موسسهدر اختیار قرار دادن کاالهای 

شود که کاالهای قاچاق وارد بازار کشور شود و اثر مخرب آن بر منظر اشکال اساسی دارد. اوال این مسئله موجب می

ارویی است که بخش کمی از ها محصوالت غذایی و دتولید داخل برقرار خواهد بود؛ دوما عمده نیاز این موسسه

کاالهای مکشوفه را شامل میشود و از نظر بهداشتی نیز مورد تأیید نیستند و بنابراین عمده کاالهای مکشوفه به طور 
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مستقیم مورد نیاز این موسسات نیستند؛ سوما باید تالش شود که فرآیند قاچاق کاال، کشف آن و فروش کاالهای 

ها منفعت خود را در هادهای داخلی نداشته باشد، چراکه در غیر این صورت این سازمانمکشوفه، منفعت چندانی برای ن

بینند و ممکن است به همین دلیل دست به اقدامات نامناسبی بزنند. بنابراین افزایش میزان قاچاق و کشف آن می

 های خیریه روش مناسبی نیست.میتوان گفت اهداء کاالهای مکشوفه قاچاق به موسسه

 دیگر راهکارهای جایگزین برای جلوگیری از امحاء. 3

ار خاص و وارد بسیها تنها در مراهکارهای دیگری نیز برای استفاده از کاالهای قاچاق مطرح شده است که همگی آن

ی تنها برای برخ هکار نیزین راااستثنایی کاربرد دارند. یک نمونه استفاده تحقیقاتی از کاالهای مکشوفه قاچاق است که 

به  خود نیاز های تحقیقاتی کشور برای تحقیقاتکاالهای معدود قابل استفاده است. در واقع برخی از سازمان

ی فراهم دد کاالیات مجمحصوالتی دارند که به دالیل مختلف امکان خرید آن را ندارند. در صورتی که امکان صادر

برای تعداد  روش تنها اشد، ولی همانطور که گفته شد اینای مناسب بتواند گزینهنباشد، استفاده تحقیقاتی از آن می

ها برای موزه کشوفه درهای ممعدودی از کاالهای با فناوری باال قابل استفاده است. یک نمونه دیگر استفاده از کاال

 بازدید است که این روش نیز برای تعداد معدودی از کاالهای مکشوفه قاچاق قابل اجراست.

 مکشوفه قاچاق . امحاء کاالهای4

گردد می مکشوفه کاالهای در شدهتجمیع اقتصادی ارزشاز بین بردن کاالهای مکشوفه قاچاق گرچه موجب تخریب 

بازار داخل،  کند و در مقایسه با فروش کاال درها به بازار داخل جلوگیری میولی این مزیت را دارد که از ورود آن

یکنند تا به ما امحاء راچاق بازدارندگی بیشتری دارد. به همین دلیل در بسیاری از نقاط جهان نیز کاالهای مکشوفه ق

حجم قاچاق و  وال نبایدای که باید به آن توجه شود آن است که اصماید. اما نکتهها آسیبی وارد ننتولیدات داخلی آن

ز کشور را به زیادی ا رمایهبالتبع آن کاالهای مکشوفه قاچاق به قدری زیاد باشد که امحاء بخش قابل توجهی از آن س

شد، از حجم  اال بیانبا قاچاق ک های مناسبی که در خصوص مبارزهنابودی بکشاند. در واقع الزم است ابتدا با سیاست

 کاالی قاچاق کاسته شود.

های ویهست اوال رتوان گفت به منظور رسیدگی صحیح به کاالهای مکشوفه قاچاق الزم ابنابراین به طور خالصه می

جز در  آن)به و پس از ادراتصحاکم بر سازمان اموال تملیکی اصالح گردد و دوما در رسیدگی به این کاالها اولویت با 

 د.موارد معدود و با کاربری خاص( کاالهای مکشوفه امحاء گردند تا راهی بازار داخل نگردن

 نقش دیپلماسی تجاری در مبارزه با قاچاق کاال 9.5

ها توان اندکی برای کنترل ایست که به دلیل وجود همسایگان متعدد که برخی از آنگونهموقعیت جغرافیایی ایران به

ر نقش آن د وهای تجاری خود دارند، الزم است توجه بیشتری به مبحث دیپلماسی تجاری سیاست مرزها و اعمال

 مبارزه با قاچاق کاال صورت بگیرد.
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رات ات و صادوارد تا پیش از اجرای طرح سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی، اسناد مربوط به

ان فراهم این امک امانهکز در دسترس قرار نداشت. با اجرای این سمحصوالت به کشور در یک سامانه و به طور متمر

 ه نماید. استفادق کاالشده است که جمهوری اسالمی ایران بتواند از همکاری کشورهای همسایه در مبارزه با قاچا

به کشور بدون  مان وروددر ز درحال حاضر در بسیاری از موارد کاال از کشور مبدأ با ترتیبات قانونی صادر میشود ولی

ورها به ز دیگر کشگردد. در چنین مواردی چنانچه مدارک کاالهایی که اثبت و گذراندن ترتیبات قانونی قاچاق می

از  این دسته گردد، در اختیار نهادهای داخلی قرار بگیرد، میتواند در پیشگیری و کشفمقصد ایران صادر می

 های قاچاق بسیار مؤثر باشد.محموله

حورهای به عنوان یکی از م سایههم کشورهای گمرکات با مشترک هایدروازه اندازیراهمنظور الزم است برای این 

وه بر مرکی عالهای مشترک گنقش دیپلماسی تجاری در مبارزه با قاچاق کاال در دستور کار قرار بگیرد. دروازه

رای گمرکات بگانان را رسی به اطالعات بازرستنمایند، امکان دتسهیالتی که برای تجارت بازرگانان قانونی فراهم می

 د.کنند و در عمل نقشی پیشگیرانه در مبارزه با قاچاق کاال دارنکشورهای طرف معامله فراهم می

ق کاالست. با قاچا بارزهساماندهی مبادالت مرزی یکی دیگر از نتایج استفاده مناسب از دیپلماسی تجاری در جهت م

ت ان مبادالین میهستند و در اازگاری و همسانی اقتصادی در همگرایی بین کشورها موجب ایجاد س مناطق مرزی

در حال  شورهایکدر مرزهای برخی مرزی از نقشی اساسی برخوردارند. اهمیت مبادالت مرزی تا جایی است که 

غم غیر رالت، به و این مباد شودبادالت مرزی تامین میطریق م توجهی از نیاز مردم مرزنشین ازتوسعه، سطح قابل

 رسمی بودن نقشی مهم در مبادالت میان کشورهای همسایه دارند.

 موجب ،یتجار یپلماسید یاساس یهاتیاز ظرف یکیعنوان به ،یدولت نیب یهاهیرو این مبادالت به لیتبد بنابراین

ئولین ا برای مسرگردد و نظارت بر این مبادالت می یبه خصوص در مناطق مرز یمبادالت تجار شتریب شدنقانونمند 

 ایتردهگسر سطح د یرقانونیترش تجارت غو گس یامکان انحراف از توافقات تجار نماید و در نتیجهکشور تسهیل می

 .یابدمیکاهش 

رومیت محفتگی و های مرزی ایران از یک سو به دلیل وجود معضالت اجتماعی، سیاسی و امنیتی و توسعه نیااستان

ری در آن مت چشمگیوت قیگسترده در برخی مناطق مرزی و از سوی دیگر به دلیل موانع نسبتا زیاد تجاری، شاهد تفا

راین شرایط ست. بناباموده نسوی مرزها هستند و این تفاوت قیمت انگیزه مبادالت غیر رسمی نزد مرزنشینان را تشدید 

پیشگیری  والت مرزی ز دیپلماسی فعال تجاری به منظور ساماندهی به مبادستفاده ااایست که لزوم گونهخاص ایران به

 از قاچاق کاال به مراتب بیشتر است.

 یبا کشورها ییو همگرا وندیپ یهانهیزم در راستای اقتصاد مقاومتی تواندیکشور م یتجار یپلماسید تیو تقو شیافزا

یکی از نتایج مثبت این افزایش تعامل با کشورهای همسایه، فراهم شدن امکان همکاری در  دهد. شیرا افزا هیهمسا

به  و همچنین مبارزه هدفمند با قاچاق کاال است. یو قانون یها و نواقص موجود در حوزه تجارت رسمشناخت شکاف

ها دغدغه نیملموس کردن ا ان وایر یو اقتصاد یتجار یهابا انتقال دغدغه تواندیم یتجار یپلماسید گر،ید انیب
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و  یو قانون یتوسعه تجارت رسم نهیدر زم یشتریب یهایاز آنان درخواست کند تا همکار ه،یهمسا یکشورها یبرا

 .ردیصورت گ مبارزه با تجارت غیرقانونی

ر ترتیبات حضور دا یبه و به طور کلی انعقاد قراردادهای متنوع تجاری از جمله توافقات تجاری دوجانبه یا چندجان

کشور فراهم  تواند زمینه را برای قانونمند شدن هرچه بیشتر تجارتای به شرط آنکه به درستی مدیریت شود، میمنطقه

 نماید و به کاهش حجم قاچاق کاال به کشور کمک نماید.

 جاری دوجانبه بادادهای ترارهای فراوان در زمینه استفاده از قبه رغم وجود ظرفیت ایرانبا اینحال در عمل همانطور که 

اق کاال نیز از زه با قاچبرد، در زمینه همکاری با این کشورها در مبارکشورهای منطقه فعال نبوده و بهره چندانی نمی

اال استفاده ا قاچاق کبهای موجود در دیپلماسی تجاری در مبارزه کشورهای دیگر دنیا عقب تر است و تاکنون از ظرفیت

اچاق کاال از قدفمند با ها شرایط برای مبارزه هبراین الزم است با بازنگری در استفاده از این ظرفیتنشده است. بنا

 طریق همکاری با کشورهای همسایه فراهم گردد.

 راهکارهای موردی مبارزه با قاچاق کاال 10.5

های موجود و ابزار راهکارها کن کردن معضل قاچاق کاال به کشور الزم است تمامیچنانچه پیشتر بیان شد برای ریشه

ررسی باچاق کاال مورد رزه با قع مبابه منظور مبارزه با قاچاق کاال مورد استفاده قرار گیرند. پیش از این راهکارهای متنو

 از کاالهایی که رای بخشینها بقرار گرفته است. با اینحال برخی از راهکارهای دیگر مبارزه با قاچاق کاال هستند که ت

ای موردی ز راهکارهاگردند قابل استفاده است. در ادامه به دو مورد حاضر به طور عمده به کشور قاچاق می در حال

 مبارزه با قاچاق کاال اشاره میشود.

 نقش طرح رجیستری تلفن همراه در مبارزه با قاچاق. 1

أثیری چاق آن تاهش میزان قاتواند در مبارزه با قاچاق این کاال و کهای تلفن همراه میمبحث رجیستری دستگاه

 چشمگیر داشته باشد که راهکار مبارزه با آن راهکاری خاص این حوزه است.

دهد. یماختصاص  ه خودتلفن همراه یکی از اقالمی است که هرساله بخش قابل توجهی از قاچاق کاال به کشور را ب

تلفن همراه به کشور قاچاق  میلیارد دالر دستگاه 1.3حدود  1394طبق آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کاال در سال 

انی به دمت رسبه طور خاص در خصوص تلفن همراه این امکان فراهم است که به طور سیستمی از خ شده است.

رجیستر »اند جلوگیری کرد. با اجرا شدن این طرح که های تلفن همراهی که از طریق قاچاق وارد کشور شدهدستگاه

دست کم  وهند داشت ای برای قاچاق تلفن همراه نخوانام دارد، قاچاقچیان دیگر انگیزه« راه مجازهای همکردن تلفن

 این بخش از قاچاق کاال حذف خواهد شد.

ق جلوگیری از ن از طریونی آهدف این طرح مبارزه هدفمند با قاچاق تلفن همراه به کشور و حمایت از واردکنندگان قان

 بدون خدمات پس از فروش و بدون گارانتی است.ورود کاالی قاچاق، تقلبی، 
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کشور  به داخل یام به ورود قانونکه اقد یوارد کنندگان توسط یواردات های همراهتلفن الیشماره سر طرح نیدر ا

تنها به  فن همراهپراتورهای تلادر ادامه  .گیردقرار میمقررات  میسازمان تنظ وگمرک  اریثبت و در اخت ،نمایندیم

ه فعال اجازبه طور سیستمی  ها ثبت شده باشد و در عملهایی خدمت رسانی خواهند کرد که شماره سریال آندستگاه

 شود.ینمهای قاچاق صادر دستگاه یکارت رو میس شدن

بکه هایی که پیش از اجرای طرح در شهدستگا یبراای فراهم شود که گونهطبق گفته مسئولین قرار است شرایط به

ز اشود که پس  ییهادستگاهشامل  طرح تنهامورد نظر  یهاتیمحدوداند، مشکلی پیش نیاد و تلفن همراه فعال شده

 .شوندیوارد کشور مآن  یاجرا

انه مربوطه سام ند درهایی که درحال حاضر در شبکه تلفن همراه فعال هستاجرا شدن این طرح ابتدا باید دستگاه برای

های تگاهشوند از دسهایی که از این پس به شکل قانونی وارد میثبت گردند و پس از آن شرایط برای تشخیص دستگاه

بارزه با مرک، ستاد هایی بین اپراتورهای تلفن همراه، گمقاچاق، فراهم گردد. برای این منظور الزم است هماهنگی

 ین برود.های قاچاق در سیستم از بکل بگیرد تا امکان ثبت دستگاهقاچاق کاال و دیگر نهادهای مرتبط ش

لفن تریداران خت تا مرحله بعد فراهم کردن امکان تشخیص کاالی ثبت شده از ثبت نشده)قاچاق( در سطح عرضه اس

شماره سریال استعالم ی امانههمراه در زمان خرید بتوانند از خرید کاالی قاچاق اجتناب نمایند. برای این کار نیز س

های تلفن همراه گاهدستتوانند با ارسال شماره سریال مردم می در نظر گرفته شده که های تلفن همراه وارداتیگوشی

های تلفن دستگاه سریال شماره .از قاچاق بودن یا نبودن آن دستگاه مطلع گردند یک شماره تعیین شده،وارداتی به 

با  ای و استقابل مشاهده راه تلفن هم یباطر ریدر ز ای هاآن یبندبسته یوبر ررقمی است که  15همراه یک شماره 

 .شودیداده م شیمانتلفن همراه  در *#06# یریگشماره

دت شق آن به قاچا بسیاری از کارشناسان معتقدند در صورت اجرا شدن طرح رجیستری تلفن همراه در کشور، حجم

طرح نیست و  جرای اینبه ا که برای مبارزه با قاچاق تلفن همراه نیازی کاهش خواهد یافت. با اینحال برخی معتقدند

توان گفت یمین شبهه اخ به چنانچه روند واردات قانونی این کاال تسهیل گردد قاچاق نیز ریشه کن خواهد شد. در پاس

ای این طرح نیز د که اجرایگذار از تمامی ابزارهای الزم برای مبارزه با قاچاق کاال استفاده نماوال الزم است سیاست

ناسبی مک اقدام ر گمردیکی از این ابزارهاست. دوما گرچه تسهیل روند واردات قانونی و کاهش زمان ترخیص کاال 

رصد( د 5ن ممکن)دهد که حتی با وجود کاهش تعرفه واردات تلفن همراه به کمترین میزااست اما آمارها نشان می

ت و تعرفه اخت مالیادهند کاالی خود را قاچاق نمایند تا از پردقچیان ترجیح میبازهم به دلیل ریسک پایین، قاچا

سهیل گردد، ه کشور تراه بروند واردات قانونی تلفن هم خودداری نمایند. در واقع هرچقدر هم وارداتی هرچند ناچیز

راهم نخواهد ه کشور فبچاق قا بازهم تا زمانی که شرایط برای قاچاقچیان دشوار و نا امن نگردد، امکان ریشه کن شدن

نیز هرچه  رجیستری های همچونشد. بنابراین تسهیل واردات کاال برای مبارزه با قاچاق کافی نیست و الزم است طرح

 سریعتر اجرایی شوند.
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ه در دلیل اصلی ک قف شد.با شکست مواجه و متوبه دالیل مختلف  اجرا شد که 1385در سال برای اولین بار طرح  نیا

وانند به های قاچاق بتآن زمان موجب شکست این طرح شد، امکان جعل سریال تلفن همراه بود که باعث میشد دستگاه

 10عد از حدود اینکه ب ود تاراحتی در سامانه مربوطه ثبت گردند. پس از آن تاریخ هیچ خبری از اجرای دوباره طرح نب

از  ست. هرچندا قرار گرفته ن طرح دوباره در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق کاال( ای1395سال در اوایل سال جاری)

ز فانه این طرح هنواند اما متاسابتدای سال جاری چندین بار مسئولین این ستاد خبر از اجرای قریب الوقوع این طرح داده

 اجرایی نشده است.

 ها عبارتند از:دی مواجه است که برخی از آنا چند چالش جرسد این طرح برای اجرایی شدن ببه نظر می

که در  ای مناسب حل و فصل نگردد، همانطورهای همراه به شیوهدر صورتی که مشکل جعل پذیر بودن سریال تلفن. 1

رسد با تدابیر یه نظر مموجب متوقف شدن طرح شد، این بار نیز طرح را با مشکل مواجه خواهد کرد. گرچه ب 85سال 

 رت گرفته این مشکل تا حدود زیادی مرتفع شده است.فنی که صو

پراتورها گردد، این امی از آنجا که اجرای این طرح به وضوح موجب کاهش میزان مشتریان اپرتورهای تلفن همراه. 2

جلب رضایت  طرح، تمایلی به مشارکت در اجرای این طرح ندارند. بنابراین یکی از مشکالت اساسی اجرای این

 ی تلفن همراه است.اپراتورها

ان واردات است امک جب شدهبه دلیل غیر فعال بودن نمایندگی برخی برندهای معتبر ساخت تلفن همراه در ایران مو. 3

با  رانیبرند اپل در ا یهایگوش ا شرکت اپل است.ترین این برندهها وجود نداشته باشد. از جمله شاخصرسمی آن

وش به فر متیق ینسب شیو پس از ورود به کشور با افزا شوندیم یداریخر اطراف یمختلف از کشورها یهاواسطه

ازنده سشرکت  یگونه خدمات پس از فروش از سو چیو ه ستندین ضیدر کشور قابل تعو هایگوش نی. ارسندیم

درحال هایی اهشکلی برای دستگم. گرچه درصورت اجرایی شدن طرح رجیستری، شودیبه آنها ارائه نم یصورت رسمبه

ها فراهم دستگاه د اینحاضر در دست مردم است پیش نخواهد آمد ولی بعد از اجرایی شدن این طرح دیگر امکان خری

دیشیده شود. رندها انباین  نخواهد بود. برای رفع این مشکل الزم است تدابیری برای واردات قانونی محصوالت تولیدی

است که  مشکالتی یگر ازدکه در ایران نمایندگی مجاز ندارند، یکی بنابراین گستردگی استفاده مردم از برندهایی 

 اجرایی شدن طرح رجیستری را به تأخیر انداخته است.

فران ن است.مساهای همراه میهمایکی دیگر از مشکالتی که الزم است برای رفع آن تدابیری اتخاذ شود، تلفن. 4

ا به همراه کنند عمومفر میسدارند و برای مدت محدودی به ایران خارجی و یا ایرانیانی که در خارج از ایران سکونت 

پوراتورهای ز خدمات ااهای همراه بتوانند به طور موقت خود تلفن همراه نیز دارند. الزم است برای اینکه این تلفن

 یودن گوشال بن فعمدت زما های الزم صورت بگیرد. برای این منظور الزم استداخلی استفاده نمایند نیز بسترسازی

 تعیین گردد.ها آن دیزمان رواد ایمدت زمان اقامت  متناسب با رانیدر ا یخارج همانانیم

های همراهی است که مسافران به عنوان کاالی همراه مسافر به یکی دیگر از معضالت موجود نحوه تعامل با تلفن. 5

اند، در کشور تفریحی یا کاری به خارج از کشور رفتهآورند. بسیاری از مسافران ایرانی که با اهداف داخل ایران می
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نمایند و آن را به عنوان کاالی همراه مسافر، بدون هیچ ترتیبات گمرکی با خود به مقصد اقدام به خرید تلفن همراه می

ردد که این آورند. از آنجا که قانون اجازه ورود کاالی همراه مسافر را داده الزم است تدابیری اتخاذ گداخل کشور می

های همراه نیز بتوانند با ثبت در شبکه، امکان دریافت خدمات را داشته باشند. گرچه الزم است در این دسته از تلفن

زمینه دقت کافی به کار رود چراکه چنانچه در این مورد سازوکارها به درستی وضع نگردد، ممکن است به راهی برای 

 مراه تبدیل گردد.های قاچاق در شبکه تلفن هثبت دستگاه

ز قاچاق ر پستی اه در هکو کسانی  تلفن همراه انیچیقاچاق یصدا ،یستریطرح رج یاجرادر آخر اینکه به طور قطع . 6

 رایدر اخت یبزارهاا یز تماما د،جام نرسطرح به سران نیا نکهیا یرا درخواهد آورد و آنان برا گردندتلفن همراه منتفع می

ده و انتقادها آما ل فشارهامقاب بنابراین الزم است مسئولین اجرای طرح خود را برای ایستادگی خود استفاده خواهند کرد.

 نمایند.

ها ی تلفنح رجیسترق، طربنابراین الزم است مسئولین ستاد مبارزه با تلفن همراه هرچه سریعتر با رفع مشکالت فو

 میزان قاچاق در این حوزه باشیم. همراه را آغاز نمایند تا شاهد کاهش

 نظارت بر برندهای تولیدی و وارداتی برای مبارزه با قاچاق کاال. 2

های موجود ا و ابزارکن کردن معضل قاچاق کاال به کشور الزم است تمامی راهکارهچنانچه پیشتر بیان شد برای ریشه

تواند در کاهش ه میموردی ک ارهایابراین الزم است از راهکبه منظور مبارزه با قاچاق کاال مورد استفاده قرار گیرند. بن

ی مبارزه با های مورداهکارمیزان قاچاق بخشی از کاالهای قاچاق نقش داشته باشند نیز استفاده شود. یکی دیگر از ر

د لوازم نارند، ماندهایی که آمار قاچاق باالیی قاچاق کاال نظارت بر برندهای وارداتی است. در خصوص برخی حوزه

های ایندگیز طریق نمای از نیاز بازار داخل اخانگی و لوازم یدکی خودرو، شرایط بازار به نحوی است که بخش عمده

 شود.تعداد معدودی برند تأمین می

وم مصرف سز یک درخصوص لوازم یدکی خودرو که حجم قاچاق آن هرساله بالغ بر یک میلیارد دالر است)بیش ا

های گیین نمایندتأمین و در ب درصد بازار داخلی توسط تعداد معدودی برند تولیدکننده خودرو 80از  ساالنه کشور(، بیش

و  دیخطوط تول قطعات قاچاق بهگردد. بنابراین این حجم از کاالی قاچاق نشان از نفوذ ها در سراسر کشور توزیع میآن

ریق را از ط از خودو چنانچه این برندها محصوالت مورد نی دارد این برندهاشبکه خدمات پس از فروش  نیهمچن

اخل کشور از داچاق در قاالی واردات رسمی تأمین کرده و از کاالهای قاچاق استفاده ننمایند، بخش زیادی از تقاضای ک

 بین خواهد رفت.

درصد مصرف ساالنه  70لغ بر میلیارد دالر است)با 4در خصوص بازار لوازم خانگی، که آمار قاچاق آن ساالنه بالغ بر 

ز نیاز توجهی ا قابل کشور( نیز شرایط مشابهی حاکم است و درحال حاضر چند برند وارداتی و تولیدی معروف بخش

 اند.بازار را به خود اختصاص داده
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دی برند عدومط تعداد ر توسدر خصوص بازار قطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین دیگر کاالهایی که عمده نیاز بازا

رسی و نظارت تر مبارزه با قاچاق کاال این امکان فراهم است که با برگردد، در کنار دیگر راهکارهای کلیتأمین می

 کاالی قاچاق در ستفاده ازتر بر روند تهیه و تأمین قطعات و لوزام مورد نیاز توسط برندهای موجود، شرایط برای ادقیق

سعی در آن  ازار،بدهای معروف به منظور حفظ قدرت نفوذ و شهرت خود در سطح عرضه محدودتر گردد. چراکه برن

جام ای باال باشد، از انمانهت مجردارند که تا جای ممکن قوانین را رعایت نمایند و تا زمانی که ریسک قاچاق یا هر فعالی

 نمایند.آن اجتناب می

است  ست و الزمن هدف کافی نیقی برای تحقق ایهای اخالتوجه به این نکته الزم است که بسنده کردن به توصیه

ده و واردکننده تولیدکنن ای به برندهایستاد مبارزه با قاچاق کاال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه

ک اچاق در هریها ابالغ نماید که استفاده از کاالهای قهای مجاز آنقطعات خودرو و لوازم خانگی و همچنین نمایندگی

شود و برای برندهای خطاکار جرایم سنگینی همچون جریمه مالی و حتی لغو ها جرم محسوب میهای آناز نمایندگی

مر بر فعالیت قیق و مستدگذاری مناسب در کنار نظارت مجوز تولید و یا واردات، در نظر گرفته شود. به طور قطع قاعده

ها را از خشدر این ب ش تقاضا، بخش قابل توجهی از قاچاق کاالکاه تواند از طریقها میبرندهای فعال در این زمینه

 بین ببرد. 

 نقش عموم مردم در مبارزه با قاچاق کاال .6

قتصاد ین معضل اها در مبارزه با قاچاق کاال، امکان ریشه کن کردن ابدون شک بدون همراهی مردم و مشارکت آن

ی قاچاق ای تغییر کند که تمایلشان به خرید کاالگونهمردم بهکشور فراهم نخواهد بود. در مقابل چنانچه فرهنگ 

 کاهش یابد، مسئولین نیز در مبارزه با قاچاق کاال راحت تر خواهند بود.

ر قاچاقچیان لف کار بق مختبه طور خاص تا زمانی که مردم به خرید کاالی قاچاق اقبال نشان دهند، هرچقدر هم از طر

ما چنانچه انمایند.  ها وجود دارد که برای ورود کاالهای خود راهی پیداانگیزه در آنکاال دشوار شود، بازهم این 

یابد. هش میها برای قاچاق کاها را خریداری کنند نا امید شوند، انگیزه آنقاچاقچیان از اینکه مردم کاالهای آن

جانبه با قاچاق ی همهزهراستای مباربنابراین نهادینه کردن مبارزه با قاچاق در فرهنگ مردم اقدامی ضروری و در 

 رد.کاالست. اما متأسفانه در حال حاضر فرهنگ مبارزه با قاچاق در بین عامه مردم رواج ندا

های کند. در سالنکته مهم اینکه برای نهادینه کردن مبارزه با قاچاق در فرهنگ مردم تنها توصیه کردن کفایت نمی

ر سخنان زیادی خطاب به مردم در خصوص لزوم همکاری در مبارزه با قاچاق کاال اخیر مسئولین مبارزه با قاچاق کشو

 دیبا»، 14«رفتار و فرهنگ مردم است رییاساس در مبارزه با قاچاق تغ»ها با عناوینی چون اند، که برخی از آنبیان کرده

 اند.عنوان شده 16«ردیصورت گ یفرهنگ ساز دیدر حوزه قاچاق با»و  15«روند قاچاق به حداقل برسد یبا کار فرهنگ

                                                           
1 4 https://epe.ir/Home/Single/10733 
1 5 https://epe.ir/Home/Single/10688 
1 6 https://epe.ir/Home/Single/12419 
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ا قاچاق کاال بمبارزه  ها را دراما در عمل این سخنان زیبا نتوانسته است در فرهنگ مردم تأثیر چندانی بگذارد و آن

ه از آنجا که شود این است کای که با شنیدن این سخنان از سوی مسئولین به ذهن متبادر میهمراه نماید. اولین نکته

ا ز سر ناچاری و بخنان را ااند در انجام وظایف خود در مبارزه با قاچاق کاال به درستی عمل کنند، این سهها نتوانستآن

 کنند.ح میاین هدف که مردم را به عنوان مقصر اصلی رواج کاالی قاچاق در کشور معرفی نمایند، مطر

عات مخرب و ثار و تبآ نییتب ،یمعرف دن،یبخش یآگاهبرای مشارکت مردم در مبارزه با قاچاق کاال اوال الزم است با 

 قتصاد خانواده واچاق به اها را بر فواید بلندمدتی که در صورت نخریدن کاالی قآنکشور  قاچاق کاال بر اقتصاد انباریز

تأسفانه ترین وظیفه را در این زمینه سازمان صدا و سیما به عهده دارد، اما مگردد واقف کرد. مهمی خودشان برمیجامعه

 هایی که بتواند به درستیههای اخیر نه تنها تعداد برنامبر عملکرد این سازمان نیز انتقادات زیادی وارد است. در سال

شود که پخش می های تبلیغاتیابعاد قاچاق کاال و مضرات آن را به مردم بشناساند در صدا و سیما کم بوده، بلکه پیام

 شوند.یبه کاالهایی است که از مبادی غیر رسمی به کشور وارد منیز در بسیاری از موارد مربوط 

رسد و تیجه مینت به البته الزم است توجه شود که تغییر در الگوی مصرف مردم از طریق فرهنگ سازی در بلندمد

 ود.شاسته نباید انتظار داشت با تبلیغات و فرهنگ سازی به سرعت از اقبال مردم به کاالی قاچاق ک

ف اصل از کشها را در عواید حبنابراین در کنار روشنگری درخصوص مضرات قاچاق کاال به کشور الزم است آن

ر فردی که در هتری در مبارزه با قاچاق کاال داشته باشند. در این روش های قاچاق سهیم کرد تا انگیزه ملموسمحموله

ن روش هد شد. ایاز عواید حاصل از کشف آن سهیم خوا نماید، در بخشی ای در کشف کاالی قاچاق مشارکتهر مرحله

منیت ، احساس اشود قاچاقچیان در تمامی مراحل کار خود از ترخیص در گمرک گرفته تا سطح خرده فروشیموجب می

ه تنها در نتواند به سرعت مشارکت مردم را ها دشوار گردد. از طرف دیگر این سیاست مینداشته باشند و کار بر آن

 .ها نیز جلب نمایددن کاالی قاچاق، بلکه در همکاری برای کشف آننخری

 


