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 معرفی اندیشکده اقتصاد مقاومتی

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

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

اندیشی جهت برای حل مسائل احصاء شده و همطراحی راهکار  ،ی شبکه مسائل در هر حوزه موضوعیشناسای

ای و پیگیری راهکارهای ارزیابی و تدقیق آن، بررسی تجربیات جهانی، طرح مباحث در فضای نخبگانی و رسانه

هایی است که در الزم، از جمله فعالیت ها و مسئولین مرتبط به منظور اتّخاذ تصمیماتارائه شده از دستگاه

 شود.اندیشکده انجام می

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

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

قابل  صرفه، در حجم کممقدار زیاد  انبارش نقل و ول پوشاک به دلیل سهولت حم گروه کاالییقاچاق در 

دفعات بیشتر تعداد ها باعث شده است که قاچاق مویرگی یعنی با حجم کم ولی با دارد. این ویژگی توجهی

 ،د، بنگالدشچین، تایوان، تایلند، هن» نظیر أمبد قاچاق پوشاک از کشورهای شود.انجام متعدد توسط افراد 

در ادامه مسیر از  شود.شروع می «عمان و ترکیه ،عراق امارات،»یا کشورهای واسط نظیر  «کشورهای اروپایی

توزیع در لی شده و جهت وارد سرزمین اصلنجی و مسافری گمرکات، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ته طریق

های ورود و توزیع قاچاق پوشاک نقشه زیر پراکندگی روش شود.جا میها جابههای مرکزی به وسیله شوتیاستان

 دهد.نشان میهای رسمی مبتنی بر گزارشهای کشور را به تفکیک استان

 

 

ق آزاد و اطقاچاق منق گمرکی، شامل قاچا قاچاق کشف شده شارز ترتیبهای ورود قاچاق پوشاک به روش

 شود.مسافری و قاچاق کولبری میقاچاق لنجی، قاچاق تهویژه اقتصادی، 



 

 

 3 های قاچاق در گروه کاالیی پوشاکها و گلوگاهبررسی روش 
 

 88 حدود استان 10دهد توسط گمرک نشان می تشکیل شدههای قاچاق پوشاک پرونده :گمرکی قاچاق

درصد از  33 استان 10 ینا .اندداده اختصاص خود به را گمرک پوشاک قاچاق هایپرونده ارزش از درصد

ن، بوشهر، تهران، کردستان، هرمزگا شامل ،ورودی قاچاق ارزش ترتیب به را شامل شده و کشور یهااستان

 گمرکی هایینداصالح فرآ .دنشویم ناصفها و شرقی آذربایجان قم، ربی،غ یجانفارس، آذربا ی،خراسان رضو

 یورود حقوقبه  یدرآمد نگاه عدم» نظیر کارهاییراه با تواندمی قاچاق کشفیات در گمرک سهم افزایش جهت

 ،«هاحمولهم ارسال هوشمندسازی بادر گمرکات  یکتراف یجادا عدم» ،«هاتعرفه سازییکسانبا کاهش و 

 تکمیل» و «تجاری هایطرف با اطالعات الکترونیکی تبادل» ،«گمرکات به مواصالتی هایراه سازیبهینه»

 .گیرد قرار کار دستور در «افزوده ارزش بر مالیات یرنظ یارهاییمع با رگانانازب اعتبارسنجی

 اقتصادیاطق آزاد و ویژه منتشکیل شده در  های قاچاق پوشاکپرونده :اقتصادی ویژه و آزاد مناطق قاچاق

م و منطقه ویژه اقتصادی پیا»گمرکات و همچنین « منطقه آزاد قشم، بندرانزلی و کیش» شامل گمرکات

شترین ارزش بی ،درصد 22و  45 . گمرک منطقه آزاد قشم و بندرانزلی به ترتیب با حدودشوندمی« عسلویه

ارزش  اند.های مکشوفه قاچاق پوشاک را در بین مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به خود اختصاص دادهپرونده

در اولویت  ،شودبا توجه به اینکه رویه مسافری را نیز شامل می از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ورودی قاچاق

ق پوشاک ذکر بالقوه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی جهت ورود قاچا دالیل متعددی برای ظرفیت .دارددوم قرار 

رویه یواردات ب»، «مناطق موقعیت مسکونی عدم محصورسازی و»می توان به شده است. از جمله این موارد 

گمرکات  ارآمدیکاستقرار یا عدم »و  «نرخ بیکاری باال» ،«پایدار درآمدزایی وجود راهعدم » ،«کاالهای مصرفی

 .اشاره کرد «این مناطق مبادی خروجیدر 

های بوشهر و هرمزگان به دلیل فراهم بودن بستر لنجی بیشتر در استانسوءاستفاده از رویه ته :لنجیته قاچاق

ها و همچنین نزدیکی به کشورهای عمان و امارات رخ داده است. این کشورها واردکننده پهلوگیری این لنج

به  یلنجته یهدرصد هستند. سوء استفاده از رو 5 یا 0هند، بنگالدش با تعرفه  یلند،تا یوان،تا چین،وشاک پ

دالر  یلیاردم 5ا ت 2 ینب ییو برآوردها شودیآن انجام م یتبرابر ظرف 5/1 یحت یالنج و  یک یتاندازه کل ظرف

 یهسوء استفاده از رو رسدیاعالم شده است. به نظر م ییکاال یهادر همه گروه یهرو ینسوء استفاده از ا یبرا

 سهم و نیست و ملوانان دارانلنج برای هامحموله مالکیتاغلب موارد  در یراز ،بوده یافتهسازمان یزن یلنجته

 بنادر سازمان بین اهنگیهم ایجاد» یرنظ یاقدامات با ترتیب به یلنجته یهرو یسامانده .رسدیبه آنها م یزیناچ

 یکاهش حقوق ورود» ،«گمرکی ثبت و مسافت براساس سوخت تخصیص» ،«مرزبانی و گمرک دریانوردی، و

 مبادله هزینه کاهش جهتداران لنج هاییتعاون یاها و شرکت ایجاد مجوز» ،«مجاز و مجاز مشروط یکاالها

انجام  تواندیم «یو مرزبان تنف وزارت یمه،ب سازمان طریق از گمرکی ثبتی اطالعات آزماییراستی» و «دارانلنج

تعداد قاچاقچیان را کم و هزینه  ،شتغالتواند با ایجاد اظرفیت اقتصاد دریا در جنوب کشور می ینهمچن .بگیرد

 قاچاق را افزایش دهد.
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 ترکیه کشور مبدأ از یمسافر یهاستفاده از رو سوءاز قاچاق پوشاک با  یقابل توجه بخش :مسافری قاچاق

د فرودگاه امام وار یماهواپ یلهاز قاچاق پوشاک به وس ینیسنگ یهامحموله هاگزارش طبق و شودمی انجام

 6 تهران استان ()رهینیدرصد و فرودگاه امام خم 94حدود  فارس استانفرودگاه الر  گمرک. شودیم ینیخم

اند. به خود اختصاص دادهها گمرکات فرودگاه ینرا در ب پوشاک قاچاق مکشوفه هایپرونده ارزش از درصد

 سقف یترعا بدونافراد  یناز ا بسیاریمسافر به مناطق آزاد مسافرت کرده و  یلیونم 12 ساالنه همچنین

 یبا اقدامات یببه ترت مسافری یهرو یسامانده .کنندیم یمسافر رویه از استفاده سوء به اقدام ،دالر 150 قانونی

و در  «یتعافاطالعات مسافران استفاده کننده از م یگمرک ثبت» ،«وزن به قیمت از معافیت نوع تغییر» یرنظ

 و راه ارتوزو  یماییهواپ سازمان ی،بانک مرکز یقاز طر یگمرک ثبتی طالعاتا آزماییراستی» یتنها

 قابل انجام است. «شهرسازی

ه، عراق و به دلیل نزدیکی به ترکی قاچاق پوشاک به روش کولبری بیشتر از استان کردستان :کولبری قاچاق

 هزار کولبر در مرزهای کردستان به این رویه مشغول هستند. 5شود برآورد می گیرد.انجام می کشورهای اروپایی

 کمحجم در  گران قیمت و لوکس و کفش برای پوشاک عمدتاهای این رویه قاچاق با سوء استفاده از معافیت

های بسته به این صورت که ،یافته استهای قاچاق سازمانولبری جزو روشدر حال حاضر ک. گیردمیانجام 

 کولبرها به ها توسطشود و تحویل آنسازی میبرای کولبران آمادهدهنده های سازمانتوسط گروهقابل حمل 

ر حذف این رویه با ایجاد اشتغال پایدار مبتنی تنها د ،ساماندهی رویه کولبری گیرد.های مرزی انجام میواسطه

در این آخرین برنامه راهبردی وزارت صمت  است.قابل تصور های هدف های نسبی آمایش شده استانبر مزیت

 د.نرار بگیردر اولویت ق های مرزیاستانو شود اصالح الزم است که تدوین شده  1395در سال زمینه 

 شود کهانجام میانبارهای دولتی و خصوصی با تجمیع کاال در به روش شوتی و  توزیع پوشاک قاچاق عمده

نادر جنوبی بشوتی روزانه از  3500دهد شان میبرآوردها ن ارد.های غربی و جنوبی کشور رواج دبیشتر در استان

و  یه سبک و سنگینانواع وسایل نقل شاملها شوتی کنند.مرکزی و شمالی حرکت میهای به سمت استان

و ستثنائات تجاری ا ساماندهی ،هاساماندهی شوتی نیازپیش شود.شامل وسایل نقلیه عمومی و خصوصی می

ترتیب به  ی حمل و نقل عمومیبرای سامانده دیگر اقدامات اما های مرزی است.استانایجاد اشتغال پایدار در 

، «هجهت کاهش هزینه مبادل نقل عمومیوحملناوگان شرکت محوری در  بهاز خودمالکی  گذار» شامل

های ها و یا تعاونیشرکتاطالعات  آزماییراستی»و در نهایت  «براساس ناوگان نوساختتخصیص سوخت »

وصی حمل و نقل خصهمچنین ساماندهی  .است« و شهرسازی وزارت راه و شده از طریق سازمان بیمهتشکیل 

مصارف به ازای  یقیمت تصاعد»و  «های درآمدیاحصاء و نظارت بر بازه طبیعی مصرف سوخت دهک»نیز با 

 شود.میامکانپذیر « سوخت باالتر
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 هادستورالعمل، اندازیاندازی شده یا در حال راههای راهتوان به سامانهپیشینه مبارزه با قاچاق پوشاک می درباره

اولویت ستاد ال حاضر حدر  ،طبق قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اشاره کرد. ابالغ شده و اجرا شده هایطرحو 

 است.آنهنصب  و پیگیریگیری کاال گذاری و کد رهشناسهه ب مربوطهای تکمیل سامانه ،مبارزه با قاچاق

 یحوزه تجارت داخل یهاداده یتمام از استفاده و دریافتی اطالعات گیریتقاطع جهت :تجارت جامع سامانه

 از برداریبهره شرطپیشاما  .است شده گرفته نظر در سامانه جامع تجارت قاچاق، ییشناسا هدف با یو خارج

 اددر ست یاطرح پنج مرحله یک .است کاالیی هایگروه تمام روی بر یو کدگذار گذاریشناسه سامانه این

ندگان و اخذ شناسه کاال توسط واردکن یبرا 1395و در سال  دولت دوازدهم ارز و کاال قاچاق با مبارزه

 مراکز و هافروشگاه در محرز برندهای با برخورد» یعنیاول  لهدر مرح طرح ینا اما .اجرا شد تولیدکنندگان

 .اندم یمتوقف باق «بزرگ تجاری

دولت  متوزارت ص در دیگری طرح :غیراستاندارد و کیفیتبی تقلبی، قاچاق، کاالهای با برخورد طرح

 است اجرا حال در غیراستاندارد و کیفیتبی تقلبی، قاچاق، کاالهای با برخورد جهت 1401و در سال  سیزدهم

 یلمذکور جهت تکم یهاطرح .دهد میدستور کار قرار  در راپوشاک  ییسطح عرضه گروه کاال در برخورد که

 در ویژه به زیرزمینی هایتولیدی سازیرسمیدر رابطه با  رسدیبه نظر م اما ،اندشده اجراکاال  یگذارشناسه

 .بود خواهند ناموفق پوشاک کاالیی گروه با رابطه

و  لنجیساماندهی ته»دستورالعمل با سیزدهم دولت  :«کولبری و لنجیته ساماندهی» دستورالعمل

مطابق با این دستورالعمل  است. دادهک را در اولویت قرار های ورود قاچاق پوشااین رویهمقابله با  «کولبری

مشمول ثبت گمرکی خواهند شد و  رسمیت پیدا کرده،کنند لنجی میاقدام به واردات تهدارانی که فعالیت لنج

کولبران دهی سامانهمچنین سفر در طی سال  برای واردات کاال توسط آنها مجاز خواهد بود.  6الی  5محدودیت 

تامین مالی به دلیل اینکه رسد به نظر می ست.انها در دستور کار بوده های مرزی و ثبت آماری بار آدر بازارچه

رسمیت بخشی به تعداد محدودی  ،گیردیمانجام این مرزنشینان دارانی غیر از مایهو کولبران توسط سرداران لنج

 ها نخواهد شد.منجر به صفر شدن قاچاق از این رویهو کولبر  دارلنج

کار مبارزه با آن نیز متناسب با یافته است و باید راهسازمان ،رسد اکثر جرایم قاچاقباتوجه به شواهد به نظر می

نفعان قاچاق انجام بگیرد. یافته باید تحلیل ذییافتگی آن تعیین شود. به جهت مبارزه با قاچاق سازمانسازمان

ها د و سالتواند فقدان ضمانت اجرا در قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز را پوشش دهنفعان قاچاق میتحلیل ذی

امات نمایشی برحذر گذاران را از اقدسیاست ،نفعانتعلل در اجرای آن را جبران کند. همچنین تحلیل ذی

قضایی به اصالحات ساختاری در  -های اننظامیحلگذاران در کنار اجرای راهشود سیاستمی دارد و سببمی

 تولید و تجارت توجه کنند.
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