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 مرزی؛ های استان در کاال قاچاق به گرایش بر مؤثر عوامل تبیین

 کرمانشاه استان موردی مطالعه
 2، میالد مرادی دیزگرانی1علیار رحمانی پور

             11/11/49: دریافت تاریخ

 24/11/49: پذیرش تاریخ
 چکیده  

امروزه قاچاق کاال و گرایش به مصرف کاالهای خارجی، یکی از مسائل مهمی است کهه اسهاف فره،ه ،    زمینه و هدف: 

گریبان هسهت،،، امها ایهن     به اقتصاد و ام،یت ملی کشور را نشانه گرفته است. اگرچه بسیاری از کشورهای دنیا با این مسئله دست

امهان بها آن،    اهمیت پی،اکرده است که ضرورت توجه، ش،اخت و مبارزه ج،ی و بهی ق،ر  موضوع، در حال حاضر در ایران آن

ای چ،،بعه،ی در کشهورهایی کهه     ع،هوان پ،یه،ه   رود. قاچاق یا تجارت غیرقهانونی بهه   ناپذیر مبارزه به شمار می از اصول خ،شه

ای برخوردارن، و مهم تهرین   اهمیت ویژهشود. با توجه به این مطلب که م،اطق مرزی از  اقتصاد ضعیفی دارن، بیشتر مشاه،ه می

ت،هها در م،هاطق    راه برای ورود قاچاق به کشور هست،،، بای، توجه خاصی به مرزهای کشور مبهذول داشهت، چراکهه قاچهاق نهه     

مرزی بلکه در تمام اقتصاد کشور تأثیرگذار است. ه،ف پژوهش حاضر بررسی عوامل مهثثر بهر گهرایش بهه قاچهاق کهاال در       

 باش،. رزی، استان کرمانشاه میهای م استان

ههایی   باش،. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان امر قاچهاق کهاال در سهازمان    پیمایشی می -این تحقیق از نوع توصیفی روش:

ها شهامل سهتاد مبهارزه بها قاچهاق کهاالی اسهتان،اری         باش،،. این سازمان طور مستقیم با موضوع قاچاق در ارتباط می است که به

، اداره گمرک، اداره تعزیرات حکومتی، معاونت مبارزه با قاچاق نیروی انتظهامی، اداره مبهارزه بها قاچهاق مرزبهانی،      کرمانشاه

سازمان ص،عت، مع،ن و تجارت، اداره دخانیات، سازمان بازرگانی، شرکت ملی نفت و معاونت غذا و داروی دانشهااه علهوم   

وسهیله   ههای آمهاری بهه    باش، و تحلیل طالعات در این پژوهش پرسش،امه میباش،. ابزار گردآوری ا پزشکی استان کرمانشاه می

شه،ه شهامل نمونهه معهادالت سهاختاری بهرای        های آماری انجهام  انجام گرفت. آزمون Lisrel8.5و  SPSS 22افزارهای  نرم

گانهه نمونهه مفههومی     هفهت ب،ه،ی متغیرههای    تعیین تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای نمونه و آزمون فری،من بهرای رتبهه  

 باش، می

های مالیهاتی و گمرکهی، میهزان بهاالی بیکهاری، سهودآوری بهاالی         نتایج این تحقیق نشان داد که هفت عامل هزی،ه یافته ها:

قاچاق، پایین بودن کیفیت محصوالت داخلی، شرایط جغرافیایی، ناکارآم،ی بوروکراسی اداری و ک،ترل نام،اسب مرزهها در  

چاق کاال در استان کرمانشاه مثثر هست،،. همچ،ین از میان متغیرهای پژوهش میزان باالی بیکاری دارای بهاالترین  گرایش به قا

 باش،. اولویت و ک،ترل نام،اسب مرزها کمترین اولویت را دارا می

 های کلیدی واژه
  قاچاق کاال، استان مرزی، کرمانشاه

                                                            
 Rahmani.ali51@yahoo.com )نویس،،ه مسئول(،رییس اداره تحقیقات کاربردی فرمان،هی مرزبانی استان کرمانشاه  -1
 کارش،اف ارش، م،یریت اجرایی -2
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 0931زمستان  ،چهارم شماره وم،س سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش/      061

 مقدمه
قوانین و مقررات حاکم بهر دادوسهت، کهاال را     قاچاق نوعی تجارت غیرقانونی کاال است که

ای نامطلوب اسهت کهه اقتصهاد کشهور را از مسهیر درسهت خهود         زن، و اغلب پ،ی،ه دور می

ههای توسهعه اقتصهادی را بها اخهتالل مواجهه        م،حرف نموده و دسهتیابی بهه اهه،اف و برنامهه    

تصهادی آن کشهور در   سازد. با بروز قاچاق در اقتصاد هر کشور، در مرحله اول اعتبهار اق  می

بین فعاالن تجارت جههانی کهاهش پیه،اکرده و در مرحلهه بعه،، دارای تهأثیرات اجتمهاعی،        

(. گسهترش پ،یه،ه قاچهاق و    111: 1941رحمن نهژاد و همکهاران،   ) شود سیاسی و ام،یتی می

گذاری و اشتغال خطر ج،ی است که  بار آن در امر تولی،، تجارت قانونی، سرمایه تأثیر زیان

ابعهاد م،فهی قاچهاق کهاال را      (.81: 1911جهایمی،  ) با ج،ی،ت تمام بها آن مبهارزه کهرد    بای،

ای م،فهی در   توان از زوایهای متفهاوتی بررسهی کهرد، قاچهاق کهاال از بعه، سیاسهی نقطهه          می

شود؛ قاچاق کاال از بع، اجتماعی باعث برهم خهوردن تعهادل اجتمهاعی و     کشورها تلقی می

شود؛ قاچاق از بع، اقتصادی نیز ضربات مهلکی به اقتصهاد   جامعه میدرآم،ی در میان اقشار 

گذاری ملی تأثیر م،فی دارد. با ورود  آورد. قاچاق کاال غیرمستقیم در سرمایه جامعه وارد می

خورد و تقاضا برای محصوالت ساخت داخهل کهاهش    کاالهای قاچاق تولی، ملی ضربه می

گذاری در بخش تولی، داخلهی کهاهش    ایت سرمایهیاب، و به دنبال آن سودآوری و درنه می

شود و میزان بیکهاری را افهزایش    گذاری نیز باعث کاهش اشتغال می یاب،. کاهش سرمایه می

های اجتماعی و تبعات ناشهی از آن نیهز افهزایش خواهه،      ده،. با افزایش بیکاری، بحران می

یاب، و درنهایت ام،یهت   زایش میهای اجتماعی اف یافت. درواقع، با افزایش قاچاق کاال بحران

افت،. یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کاال تأثیر م،فی آن در ام،یت ملی اسهت.   ملی به خطر می

قاچاق کاال به طرق مستقیم و غیرمستقیم ام،یت ملی کشورها را ته،ی، می ک،ه،. قاچاقچیهان   

صاد، فره، ، به،اشت و های پ،هانی خود مجرای بسیار خوبی برای رخ،ه به اقت برای فعالیت

(. در حال حاضر قاچاق کاال از مشهکالت بهزرک کشهور    9:  1918سیف، ) ... جامعه دارن،

آی،. این پ،ی،ه چ،،ان ابعاد گوناگونی یافته و چ،ان تأثیرات م،فهی و مخربهی در    به شمار می
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 060/  ...  مرزی های استان در کاال قاچاق به گرایش بر مؤثر عوامل تبیین 

بسهیج   ناچار بخش چشمایری از امکانات ملی برای مقابله با آن اقتصاد کشور گذارده که به

آم،ه چ،ه،ان   عمل ها و ب،ا بر اعتراف مکرر مسئوالن، اق،امات به رغم این تالش ش،ه است. به

ههای   اثری ن،اشته و معضل قاچاق کاال کماکان پابرجاست. متأسفانه وجهود برخهی سیاسهت   

هها و   اقتصادی خاص مان،، حمایت گسترده از تولی، داخلی با استفاده از ابزارهای مم،وعیهت 

مان،ه، سهوخت(، و   ) های گسترده برای برخهی اقهالم   های تجاری، پرداخت یارانه مح،ودیت

ک،،،ه و نیز وجود مرزههای گسهترده جغرافیهایی م،اسهب جههت       کاالهای اساسی به مصرف

ورود کاالی قاچاق، دام،ه و گسترش این معضل را افزایش داده است. برای حل هر مشکلی 

د آورن،ه آن را موردبررسی قرار داد تا بها شه،اخت   ابت،ا بایستی عوامل و فاکتورهای به وجو

صحیح این موارد بتوان راهکارهای م،اسب را برای رفهع آن مشهکل ارائهه داد. در رابطهه بها      

موضوع قاچاق کاال نیز این امر ص،ق می ک،،، لذا پهژوهش حاضهر در پهی بررسهی عوامهل      

 باش،. ردی استان کرمانشاه میهای مرزی، مطالعه مو مثثر بر گرایش به قاچاق کاال در استان

 مبانی نظری

قاچاق بر اساف ک،وانسیون نایروبی تخلفی گمرکی است شامل جابهه جهایی کهاال در طهول     

(. 11:  1988ب،هائی،  ) م،ظور فهرار از نظهارت گمرکهی    مرزی گمرکی به روشی مخفیانه و به

لهه یها ورود آن بهه    و متاعی که معام قاچاق یع،ی کاری برخالف قانون که پ،هانی انجام شود

طورکلی، هر نوع معامله یا مبادله کهاال بها پهول یها کهاالیی دیاهر کهه         کشور مم،وع باش،. به

شهود و ایهن در    دولت مح،ودیت یا مم،وعیتی علیه آن وضع کرده باش، قاچاق محسوب می

تجارت و مبادله کاال به ق،مت تهاریخ اسهت. در علهم اقتصهاد بهه ورود و خهروک کهاال کهه         

گوی،ه،. کهاالی    ت مخفیانهه از مرزههای کشهور وارد و یها خهارک شهود، قاچهاق مهی        صور به

و شهخ  و یها اشخاصهی کهه      گیهرد را کهاالی قاچهاق    اقتصادی را که مورد قاچاق قرار می

(. در 99:  1911اصهغری،  ) نام،، نمای، را قاچاقچی یا سوداگر می مبادرت به انجام قاچاق می

ظر به مبهادی ورودی و خروجهی و مرزههای جغرافیهایی     شرایط فعلی تعریف قاچاق صرفاً نا

گردد. بلکه ناه،اری و توزیع و حمل کاالی فاق، مجهوز قهانونی در داخهل کشهور نیهز       نمی

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hive

 of
 S

ID

 0931زمستان  ،چهارم شماره وم،س سال مرزی، مطالعات نامه پژوهش/      061

سازی، تجارت آزاد، توجه به امهر بازاریهابی و    شود. امروزه بحث جهانی قاچاق محسوب می

کهه   طوری شون،، به مبرده میع،وان عوامل مثثر بر رش، و توسعه اقتصادی نا جذب مشتری به

های کالن اقتصادی خود  المللی را از اهم سیاست ها دادوست، در عرصه بین بسیاری از دولت

ههای جه،ی قهرار     ان،. اما این فعالیت جهانی، همواره در معهر  خطرهها و آسهیب    قرار داده

هها بهر سهر     هها و آب  های دور مشکل راهزنی و عه،م ام،یهت راه   داشته و دارد. اگر درگذشته

ع،هوان یهت ته،یه،     های تجاری بوده است، امروزه پ،یه،ه قاچهاق بهه    ها و کشتی راهکاروان

المللی قرار دارد. هرچ،، موضوع قاچاق م،حصر به اقتصاد ایران  ج،ی بر سر راه تجارت بین

که،هه پوشهی،   ) توجه است نیست، اما این موضوع در کشور ما به دالیل گوناگون بسیار قابل

(. در قاچاق کاال بهرخالف تجهارت رسهمی، نهوع کهاال و قیمهت و میهزان آن        1114:  1941

ههای تجهاری دولهت و بخهش      های تولیه،ی و سیاسهت   ریزی مشخ  نیست، ب،ابراین، برنامه

خصوصی همواره با خطرپذیری همراه است. تولی،ک،،،گان با توجه به ایهن خطرپهذیری یها    

ت ورود آگاهانه، بازگشت سهرمایه بهاالتری   ک،،، و یا در صور در فرای،، تولی، شرکت نمی

ریزی تولی،ی با همهین مشهکل روبهه     تر طلب می ک،،، دولت هم در برنامه را در زمان کوتاه

ثباتی  (. در این حالت قاچاق کاال با توجه به تأثیراتی چون بی11: 1918وطن پور، ) دو است

رن  ش،ن نظارت  وزیع باعث بیهای اقتصادی و سامانه ت ریزی اقتصادی و اختالل در برنامه

توانه،   پهذیری اقتصهادی کشهور خواهه، شه،. قاچهاق در مقیهاف وسهیع مهی          دولت و آسهیب 

سازی نظام تولی،، توزیع و مصرف را به شکست بکشان، و سازوکارهای مهالی و پهولی    بهی،ه

ه های بازرگهانی و موازنهه تجهاری توسهع     نظام اقتصادی را ناکارآم، و دام،ه آن را به سیاست

ده،. همچ،ین ورود کاالهای غیرموثر بر فشردگی رقابت صه،ایع ملهی در بهازار داخلهی اثهر      

(. اولین ته،ی، قاچاق کاال، موضوع ع،م ام،یت مهردم م،هاطق   4:  1911مق،سی، ) م،فی دارد

های نیروهای مبهارزه بها کهاالی     نشین هاست که بای، همواره در بین درگیری مرزی و حاشیه

ن باش،،. مسئله بع،ی ته،ی، اقتصادی اسهت کهه از طریهق عه،م پرداخهت      قاچاق و قاچاقچیا

شهود کاالههای سهاخت داخهل      شود و ضمن ای،کهه باعهث مهی    عوار  کاال وارد کشور می
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 069/  ...  مرزی های استان در کاال قاچاق به گرایش بر مؤثر عوامل تبیین 

شون،. از  کشور بازار خود را از دست ب،ه،،، کارگران نیز بیکار و کارفرمایان ورشکسته می

آرایشهی و ... ام،یهت    بات الکلهی، لهوازم  نااه سوم قاچاق کاالهای غیراخالقی همچون مشرو

بهرد و همهه ایهن ته،یه،ات اگرچهه بهه تمهام ارکهان جامعهه آسهیب            اخالقی را نیز از بین می

 رسان،، اما مرزنشی،ان بیشتر از همه در لبه تیغ قرار دارن،. می

 انواع قاچاق

 ونقههل و مشههارکت در ورود و خههروک غیرقههانونی کههاال قاچههاق کههاال: خریهه،وفروش، حمههل

 (.111: 1914عب،المحم،ی، )

ههایی مان،ه،    ههای مههم پ،یه،ه قاچهاق، قاچهاق ارز اسهت. پ،یه،ه        قاچاق ارز: یکی از بخهش 

شهویی و ... نیهز    هها شهفاف نیسهت، پ،یه،ه پهول      هایی که م،بع آن اعتبارت سرگردان، سرمایه

 ای، فرای،ه، قاچهاق   صورت زنجیره باش،، که همای به مسائل اختصاصی حوزه قاچاق ارز می

 (.91: 1911ساله مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  افق ده) ک،،، ارز و کاال را تکمیل می

گردان: قاچاق مهواد مخه،ر از مههم تهرین انهواع       قاچاق مواد مخ،ر، سیاار و داروهای روان

رود. در مق،مه ک،وانسیون سازمان ملل متحه، بهرای    قاچاق در جهان و البته ایران به شمار می

گردان، در اهمیت موضوع چ،هین آمه،ه اسهت:     چاق مواد مخ،ر و داروهای روانمبارزه با قا

با نارانی عمیق از رون، افزایش به تولی،، تقاضا و قاچاق غیرقانونی مواد مخه،ر و داروههای   

رود و ب،یادههای   گردان که ته،ی،ی ج،ی برای سالمت و سعادت بشریت به شمار مهی  روان

 (.91:  1911احم،ی، ) ان،ازد را به مخاطره میاقتصادی، فره،ای و سیاسی جامعه 

المللی  توان از انواع جرائم بین قاچاق نفت و مشتقات نفتی: قاچاق نفت و مشتقات آن را می 

(. در کشورهایی نظیر کشور ما که دولت برای 91: 1911احم،ی، ) این جرم محسوب نمود

گیهرد و بهر ایهن     یارانهه در نظهر مهی   استفاده مردم از مشتقات نفتی )مان،، ب،هزین و گازوئیهل(   

تهر اسهت، زمی،هه بهرای      اساف قیمت این محصوالت نسبت به کشورهای همسایه بسیار پایین

 باش،. قاچاق مشتقات نفتی به خارک از مرزها مهیا می
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های م،تشرش،ه از سوی کمیته اجرایی سهازمان ملهل و اداره مبهارزه بها      قاچاق انسان: گزارش

سازمان مذبور حکایت دارد، قاچاق انسان به یت مشکل جهانی مب،ل جرائم و موارد مخ،ر 

 باشه،  ای مصهون نمهی   توسهعه  یافتهه و یها درحهال    گردی،ه و در این میهان ههیک کشهور توسهعه    

 (.94: 1911احم،ی، )

 قاچاق صادراتی و قاچاق وارداتی

و  تهوان بهه دو قسهمت قاچهاق صهادراتی      قاچاق را ازنظر ورود و خروک کهاال از کشهور مهی   

 قاچاق وارداتی تقسیم کرد.

شود که ب،ون انجام گرفتن تشریفات  قاچاق صادراتی: قاچاق صادراتی بر کاالیی اطالق می

 گمرکی و ب،ون پرداخت حقوق و عوار  گمرکی از کشور خارک شود.

شود که ب،ون انجام گهرفتن تشهریفات    قاچاق وارداتی: قاچاق وارداتی بر کاالیی اطالق می

: 1918سهیف،  ) ن پرداخت حقوق و عوار  گمرکهی بهه کشهور وارد شهود    گمرکی و ب،و

22.) 

 قاچاق گمرکی و غیر گمرکی

تهوان بهه دو قسهمت قاچهاق      ههای ورود و خهروک کهاال از کشهور را مهی      قاچاق را ازنظر راه

 گمرکی و قاچاق غیر گمرکی تقسیم کرد.

االی قاچهاق  قاچاق گمرکی: قاچاق گمرکی عملی غیرقانونی است کهه در آن شخصهی که   

 خود را از مرزها و م،اطق مجاز گمرکی به کشور وارد و یا از آن خارک ک،،.

قاچاق غیر گمرکی: قاچاق غیر گمرکی عملی غیرقانونی است که در آن شخصهی کهاالی    

جز مرزهای مجهاز گمرکهی بهه کشهور وارد و یها از آن       قاچاق خود را از مرزها و م،اطقی به

 (.22: 1918سیف، ) خارک ک،،

 منطقه موردمطالعه

بها ایهران    کیلهومتر  1114ع،وان یکی از همسایاانی که بیشترین مرز بهه طهول    کشور عراق به

 دارد عهراق  کشهور  با را خشکی مرز کیلومتر 981 کرمانشاه نیز استان و شود دارد ش،اخته می
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 .تاسه  برخهوردار  ههای  ویهژه  اهمیهت  از و محسهوب  مرزهها  ترین راهبردک از مرزها این که

 شهرق  از استان کردستان، به شمال از العبور صعب "اکثراً جغرافیائی با کرمانشاه مرزی استان

 به مشترک مرز کیلومتر 981غرب با  از و استان ایالم به از ج،وب استان لرستان و هم،ان، به

 گردد. می مح،ود عراق کشور

آباد غرب  شیرین، اسالم محورهای ورودی قاچاق کاال در این استان شامل م،اطق پاوه، قصر

شهون،   باش،. اج،اف قاچاقی که از مرزهای استان کرمانشاه وارد کشور می و گیالن غرب می

آرایشهی   مواردی چون سیاار، پارچه، شکر، مشروبات الکلی، کاالهای ض، فره،ای، لوازم

گیهرد.   خهانای و سهالو و مهمهات را دربهر مهی      و به،اشتی، لوازم صوتی و تصویری، لهوازم 

های ورود قاچاق کاال به استان کرمانشاه شهامل ترانزیهت خهارجی و داخلهی،      همچ،ین شیوه

صهورت زیهر بهاری، جعهل مه،ارک و پلمهی گمرکهی و کولهه بهاری           های مرزی به بازارچه

 (.19: 1918سیف، ) باش، می

 
 : نقشه استان کرمانشاه0شکل 
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 عوامل مؤثر بر گرایش به قاچاق کاال

توان در کشور کتمان کرد. قاچاق کهاال بهه دالیهل گونهاگون اجتمهاعی،       نمیقاچاق کاال را 

های توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است. اقالم  ویژه در سال اقتصادی و سیاسی به

شود و مق،ار ه،افتهی ارز از ایهن    صورت قاچاق و غیرقانونی وارد کشور می مت،وع کاالها به

شهود. برخهی از دالیهل و     یافتهه سهرازیر مهی    های سهازمان  بکهک،،،گان ش طریق به جیب اداره

انه، از فهرار از پرداخهت حقهوق و عهوار  دولتهی، بهرهم زدن         عوار  قاچاق کاال عبارت

تعادل بازار رقابتی، سودآوری زیاد و فساد مالی و اخالقی، مختل کردن بخش تولی، کشهور  

های تجاری و اقتصادی هم  رد سیاستو بروز ارتشا و فساد نظام اداری. قاچاق کاال در کارک

رو، مبارزه با قاچاق کاال برای حمایت واقعی از اقتصاد کشهور   تأثیرات نامطلوبی دارد. ازاین

طهورکلی، بهروز و    تر ام،یت م،اطق مرزی ضروری است. بهه  و همچ،ین برقراری هرچه کامل

در بازارههای   روست کهه همهواره تقاضها بهرای ایهن نهوع کاالهها        گسترش قاچاق کاال ازآن

داخلی و خارجی است و عوامل قاچاق کاال باه،ف کسب سود بیشتر از تجارت غیرقهانونی  

 ورزن،. به عرضه کاالها از مسیر غیررسمی مبادرت می

توان،، بر گرایش افراد به قاچاق کهاال تأثیرگهذار باشه،، کهه      عوامل متفاوت و گوناگونی می

مهاعی و سیاسهی اشهاره کهرد. اگرچهه برخهی از       توان به مسهائل اقتصهادی، فره،اهی، اجت    می

دان،ه،، امها بها توجهه بهه       تر از سایر عوامل می متخصصان امر عوامل اقتصادی را بسیار برجسته

ها گذشت،  راحتی از ک،ار آن توان به تأثیری که سایر عواملی بر گرایش به قاچاق دارن، نمی

را بههه عوامههل اقتصههادی و  لههذا در ایههن پههژوهش عوامههل مههثثر بههر گههرایش بههه قاچههاق کههاال

 ک،یم. ب،،ی می غیراقتصادی دسته

 عوامل اقتصادی 
ت،ههایی نهه در    های بازرگهانی و گمرکهی بهه    قوانین و هزی،ههای مالیاتی و گمرکی:  هزینه

تهوان   بروز قاچاق کاال مثثر است و نه به اصالو و بهبود ساختار این قهوانین و مقهررات مهی   

کرد. قاچاق معلول عوامل زیادی است که سههمی از آن بهه    کن قاچاق را برای همیشه ریشه
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رسه،. البتهه، نبایه، نقهش ایهن سههم را کهه هرچ،ه، از تعه،د           قوانین بازرگانی و گمرکی مهی 

آی، ازلحاظ تأثیر دسته کم گرفت، زیرا قوانین و  موضوعات از دیار عوامل کمتر به نظر می

:  1918سهیف،  ) قلیل قاچاق مهثثر اسهت  های بازرگانی و گمرکی در بروز، تش،ی، یا ت هزی،ه

توان، در یت کشور باعث بروز پ،ی،ه قاچاق شود، بحهث   (. از مهم ترین دالیلی که می121

گیرد که ایهن هزی،هه از کهاالیی بهه      های مالیاتی و گمرکی است که به کاالها تعلق می هزی،ه

اتی دولت، بخشهی از  های مالی کاالیی دیار و از کشوری به کشور دیار متمایز است. هزی،ه

ههای مالیهاتی افهزایش یابه،،      ک،،ه،. وقتهی هزی،هه    ساختار قیمت هست،، کهه ایجهاد هزی،هه مهی    

های نیهروی   ک،،،ه به دنبال کاهش هزی،ه از راه کاهش هزی،ه مواد اولیه، کاهش هزی،ه عرضه

ها خواه، بود. در این صورت کیفیهت   های م،یریتی و کاهش سایر هزی،ه کار، کاهش هزی،ه

کاالی تولی،ی پایین آم،ه و ازآنجاکه تقاضاک،،،ه به دنبال کهاالیی باکیفیهت بهاال و قیمهت     

یاب،. عهالوه بهر    های غیررسمی و ازجمله قاچاق افزایش می های فعالیت تر است، انایزه پایین

های گرایش به  های مالیاتی نیز از محرک میزان مالیات، تغییرات در سامانه مالیاتی و معافیت

ههای   (. گهاهی تعرفهه  491:  1941داد ونه، و ق،بهری،   ) ههای غیررسهمی اسهت    فعالیهت سمت 

صهورت قاچهاق    ق،ر باالست که ورود کاال به ع،وان سود بازرگانی آن ش،ه به گمرکی تعیین

را تشویق می ک،،. در اصل فلسفه تعریف باال بای، در حمایت از تولی،ات داخلی و افهزایش  

هها بهرای    بع،ی ایجاد درآم، بهرای خزانهه دولهت. امها تعرفهه     سطح اشتغال باش، و در مرحله 

شهود، لهذا سهبب     هها مهی   دولت، با نااه درآم،ی است و این مسئله باعث دائمی ش،ن تعرفهه 

تر نک،،ه، و تولیه، داخلهی همهواره در      شود که تولی،ک،،،گان تالشی برای تولی، باکیفیت می

عیسی آبادی و شاه قلعهه،  ) شود میسر می های تش،ی، قاچاق سطح پایین بوده و درنتیجه زمی،ه

1942 :18.) 

بیکاری یکی از عواملی است که نقش مهمی در افهزایش قاچهاق در   باالی بیکاری:  میزان

شود تها مهردم مجبهور شهون، بهه مشهاغل        م،اطق مرزنشین دارد. کاهش نرخ اشتغال باعث می

وه بهر قطهع درآمه، گهروه     (. بیکهاری، عهال  491:  1941داد ون، و ق،بری، ) دیار دست بزن،،
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بیکار ش،ه، تبعات اجتمهاعی دیاهری ههم دارد و عامهل تقویهت یها مشها  مفاسه، اجتمهاعی          

شود.  گری و قاچاق م،جر می ترین حالت به بروز واسطه بی،انه بزرگی است. بیکاری در خوش

ک،،ه،ه و علهت افهزایش میهزان      دیار، کاهش اشتغال در اقتصاد رسهمی ههم توجیهه    عبارت به

رو میهزان بیکهاری در اقتصهاد رسهمی      غال در اقتصاد غیررسمی و قاچاق کاالست. ازایهن اشت

 (.194: 1918سیف، ) ارتباط مستقیمی با گسترش قاچاق کاال دارد

شود بعضی از مهردم بهه قاچهاق     از مهم ترین دالیلی که باعث می سودآوری باالی قاچاق:

شهود. وجهود ایهن سهود بهاال باعهث        آورن،، سودآوری باالیی است که نصیب افراد می روی

:  1941داد ونه، و ق،بهری،   ) سهوی قاچهاق گهرایش داشهته باشه،،      شود تا عاملین قاچاق بهه  می

ههها در بههازار داخههل بهها  (. سههودآوری بسههیار زیههاد قاچههاق کههاال ناشههی از تفههاوت قیمههت491

کهه مههم تهرین عامهل گهرایش افهراد بهه قاچهاق انهر ی،           طوری کشورهای همسایه است، به

تههوان سههودآوری بههاالی آن دانسههت. حتههی ب،هها   خصههوص نفههت )مشههتقات نفتههی( را مههی بههه

کهه   طهوری  برنه،، بهه   برگزارشی، قاچاقچیان سوخت بیش از قاچاقچیان مواد مخ،ر سود مهی 

ک،،، بیش از سه برابر سود قاچاق مواد  قاچاقچیانی که ب،زین را از ایران به ترکیه ترانزیت می

(. احتمههال لههو رفههتن 18: 1942عیسههی آبههادی و شههاه قلعههه، ) برنهه، مخهه،ر سههود خههال  مههی

ههای قاچهاق در نظهر     توان شاخصی برای تبیین فعالیت های قاچاق و جریمه آن را می فعالیت

طورکلی، هرق،ر هزی،ه و مخهاطره پهذیری قاچهاق کمتهر باشه،، قاچهاقچی کمتهر         گرفت. به

خارک به داخل و یا از داخل بهه   توان، کاال را از احساف خطر می ک،، و با هزی،ه کمتری می

 (.191: 1918سیف، ) خارک انتقال ده،

بهرای  : ههای مشهابه خهار ی    پایین بودن کیفیت محصوالت داخلی نسبت بهه نمونهه  

ک،،،گان کیفیت کاال اهمیت بسزایی دارد. اگر کاالههای خهارجی به،ون     بسیاری از مصرف

تههر بههه بههازار داخلههی عرضههه شههود،  پرداخههت حقههوق و عههوار  گمرکههی و باقیمههت ارزان

آورد. بحهث   ک،،،ه برای خری، کاالهای مرغوب به خری، این گونه کاالها روی مهی  مصرف

ک،،،ه برای تهیه کاالی خوب و باکیفیهت حتهی    و مصرف ای دارد کیفیت کاال جایااه ویژه
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: 1918سهیف،  ) حاضر است مبالغ بیشتری )در مقایسهه بها تولیه،ات مشهابه داخلهی( بدهردازد      

(. گاهی کاالهای تولی، داخل از کیفیت بسیار پایی،ی برخوردار است که قابل قیهاف بها   122

ر و از یت نهوع انحصهار داخلهی    های دولتی برخوردا مشابه خارجی نبوده و چون از حمایت

(. ایهن امهر   18: 1942عیسی آبهادی و شهاه قلعهه،    ) برخوردار است، قیمت آن نیز باالتر است

تهر و البتهه    شود که مردم گهرایش بیشهتری بهه سهمت کاالههای خهارجی باکیفیهت        باعث می

م،ه اق،ام به آ تر داشته باش،، و در این میان افراد سودجو با سو استفاده از موقعیت پیش ارزان

 ک،،،. قاچاق کاالهای خارجی می

 عوامل غیراقتصادی

ایران به همراه چین و پس از روسیه رکورددار تع،اد همسایه در جههان   شرایط  غرافیایی:

بر  کشور مستقل مرز مشترک خشکی و آبی دارد. طول مرزهای ایران بالغ 11است. ایران با 

هها و   هها، مهرداب   از خهط مهرزی را رودخانهه    کیلهومتر  1191کیلومتر است که ح،ود  1891

هها کهه در شهمار مرزههای      هها و کوهسهتان   هها، کویرهها، کوهدایهه    ها، استی ها، ج،ال باتالق

ده،، و طول مرزههای دریهایی ایهران در سهه سهاحل       شون،، تشکیل می خشکی محسوب می

(. 21 :1984کریمهی پهور،   ) کیلهومتر اسهت   2811فارف، دریای عمان و دریهای خهزر    خلیج

ب،یهی است که ک،ترل راهبردک و یا ام،یتی این مرزهای طوالنی امری دشوار است. بر ایهن  

مذهبی جمعیت مرزی با  –های قومی اساف، تأمین ام،یت درازم،ت مرزها با توجه به ت،اخل

 های اساسی مواجه خواه، بود. فضای سرزمی،ی همسایاان، با چالش

نش،ه و فراوان، محیط  بی،ی زی زیاد، مقررات پیشکاغذبا ناکارآمدی بوروکراسی اداری:

ای واردات و موانهع   های غیرتعرفه بی،ی، پیچی،ه و مت،اقض از مح،ودیت پیش تجاری غیرقابل

 ههای غیرقهانونی را بهه همهراه داشهته باشه،       توان،ه، افهزایش فعالیهت    صادرات هست،، کهه مهی  

ناکارآمهه، بههه افههزایش    (. بوروکراسههی و سههاختار اداری 19:  1919سههرم،ی و عباسههی،  )

های تولی، و تجارت در اقتصاد رسمی م،جر خواه، ش،. گاهی اوقهات گهرفتن مجهوز     هزی،ه

وری پهایین بهیش از یهت مهاه      گیری، بها بههره   برای تولی، و صادرات از مراکز متع،د تصمیم
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ش شه،ت افهزای   ش،ه را برای تولی، و صادرات ک،،،ه به زمان نیاز دارد که هزی،ه و قیمت تمام

(. وجود تشریفات اداری صه،ور و ورود کهاال   14:  1942عیسی آبادی و شاه قلعه، ) یاب، می

نیز سبب طوالنی و پرهزی،ه ش،ن روال قانونی کار و راک، مان،ن سهرمایه صهادرک،،،ه و نیهز    

شهون، قهوانین را نادیه،ه     شود. ب،ین علت، گاهی تجار ناچار می فاس،ش،ن کاالهای آنان می

ی خود را از طرق غیرقانونی صادر یا وارد ک،،،. نتیجه این همانا رواک قاچاق اناارن، و کاال

 (.191: 1918سیف، ) کاالست

ع،م ک،ترل م،اسب مرزهها از سهوی دولهت یکهی دیاهر از دالیهل       : کنترل نامناسب مرزها

(. عه،م وجهود تجهیهزات پیشهرفته     491: 1941داد ون، و ق،بهری،  ) افزایش قاچاق کاال است

توانه،   های م،اربسته و غیره در ک،ترل مرزها مهی  الکترونیکی مان،، پهبادها، دوربین اپتیکی و

در افزایش حجم قاچاق کاال تأثیر بسزایی داشته باش،. همچ،ین بسیاری از نقاط مرزی، نقاط 

هها کهار بسهیار دشهواری اسهت.       وآم،های غیرقانونی بر آن کوری هست،، که نظارت بر رفت

 افزای،. ها می زی و نیروی انسانی نیز به این دشواریهای مر کمبود پاسااه

 روش تحقیق

باشه،. ابهزار    پیمایشهی مهی   -پژوهش حاضر ازنظر ه،ف کاربردی و ازنظر ماهیهت توصهیفی  

نامه محقهق سهاخته اسهت. جامعهه آمهاری ایهن پهژوهش         های تحقیق، پرسش گردآوری داده

در امر مبارزه با قاچاق کهاال در  های دخیل  کارک،ان و متخصصان واح،های اجرایی سازمان

ستاد مبهارزه بها قاچهاق کهاالی اسهتان،اری کرمانشهاه، اداره گمهرک، اداره        ) استان کرمانشاه

تعزیرات حکومتی، معاونت مبارزه با قاچاق نیروی انتظامی، اداره مبارزه با قاچهاق مرزبهانی،   

شهرکت ملهی نفهت و    سازمان ص،عت، مع،ن و تجارت، اداره دخانیات، سهازمان بازرگهانی،   

باش، که کهل   می 214معاونت غذا و داروی دانشااه علوم پزشکی استان کرمانشاه( به تع،اد 

ش،ه است. برای س،جش روایهی تحقیهق و    ع،وان نمونه آماری در نظر گرفته جامعه آماری به

برای ای،که تحقیهق، مسهیر صهحیح خهود را طهی ک،ه، و ابزارههای سه،جش بتوان،ه، صهفات           

گیری هر عامل تعیین و با تع،ادی از افهراد   های ان،ازه گیری ک،،،، شاخ  ا ان،ازهموردنیاز ر
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نظهر نسهبت بهه بسهط و تعه،یل       خبره و کارش،اسان امر قاچاق دی،ار و پس از بحهث و تبهادل  

ب،ه،ی، مت،اسهب بها ههر عامهل تعه،ادی        های مربوط اق،ام ش،. درنهایت پس از جمع شاخ 

ای لیکهرت   گزی،هه  1سثال بر اساف طیهف   28ای شامل  مهنا گویه انتخاب و سرانجام پرسش

 199/1ش،ه که آلفای کل  ت،ظیم ش،. برای س،جش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده

 نامه است. باش، که حاکی از همسانی درونی باالی بین گویه های پرسش می

 وتحلیل آماری تجزیه
 اق کاال در استان کرمانشاهی عوامل مؤثر بر گرایش به قاچریگ اندازه نمونه

نمونهه و همچ،هین بهرای تأییه،      گانه هفتبرای تعیین معادالت ساختاری مربوط به متغیرهای 

 ده،ه،ه  لیتشهک اسهت. مشخصهات متغیرههای     ش،ه استفادهکلیت نمونه از معادالت ساختاری 

 خالصهه و سهاده در   صهورت  بهه  عوامل مثثر بر گرایش به قاچهاق کهاال در اسهتان کرمانشهاه    

 است. ش،ه دادهج،ول زیر نشان 
 گانه ادبیات پژوهش 1: مشخصات عوامل 0 دول 

 عنوان در نمودار نامه پرسش سؤاالت متغیر

 Tax 9الی  1 های مالیاتی و گمرکی هزینه

 Unemployment 4الی  1 باالی بیکاری میزان

 Profitably 12الی  11 سودآوری باالی قاچاق

 Quality 11الی  19 داخلی پایین بودن کیفیت محصوالت

 Geographic 14الی  18 شرایط  غرافیایی

 Bureaucracy 22الی  21 ناکارآمدی بوروکراسی اداری

 Control 28الی  29 کنترل نامناسب مرزها
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 ی:پژوهش یها هیفرض
گهرایش بهه   عوامل مثثر بهر   ک،،،ه نییتبی رهایمتغکلیت نمونه معادله ساختاری  صفر: یهفرض

 مورد تأیی، نیست. قاچاق کاال در استان کرمانشاه

گهرایش بهه   ک،،،ه عوامل مثثر بهر   کلیت نمونه معادله ساختاری متغیرهای تبیین یت: یهفرض

 مورد تأیی، است. قاچاق کاال در استان کرمانشاه

 ی آماری:ها هیفرض
H0: RMSEA ≥ 0.10 

H1: RMSEA < 0.10 
ک،،،ه عوامل مثثر بر گرایش به  الاوی روابط علی در نمونه معادله ساختاری متغیرهای تبیین

بهه شهرو     Lisrel8.5معادالت سهاختاری   افزار نرمی بر مبت،قاچاق کاال در استان کرمانشاه 

 ذیل است:

 
 افزار لیزرل: تحلیل عاملی تأییدی خرو ی نرم
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 نتیجه آزمون

یا جذر برآورد واریهانس   RMSEAده، که با توجه به ای،که شاخ   نتیجه آزمون نشان می

 و شهاخ  نیکهویی بهرازش   ( RMSEA=0.082) اسهت درص،  11خطای تقریب کمتر از 

GFI  4/1بیش از ( استGFI= 0.92 )توان گفت کهه نمونهه فهوق بهرازش خهوبی از       لذا می

ی گونهاگون و متعه،د   هها  شهاخ  ای،که از میان  ذکر قابل است. های دنیای واقعی داشته داده

از  NFIو  RMSEA ،GFI یهها  شهاخ  تعیین برازن،گی یت نمونهه معهادالت سهاختاری،    

توان،، در ح، کفایت الزم، برازن،گی یت نمونه معادله  بوده و می ،شانیتر معروفبهترین و 

که این نمونه برازش قابل قبولی با  ده، یمنشان  RMSEA ≤ 0.10ساختاری را تعیین ک،،،. 

 RMSEA = 0.082 ،GFI = 0.92 ،AGFIی دنیای واقعی دارد. در پژوهش حاضهر  ها داده

= 0.93 ،CFI=0.91 ،IFI=0.92 ،NNFI=0.96. 

 ی اثرگذاری عوامل(بند تیاولو) دمنیفرآزمون 

و بهر اسهاف میهزان اهمیهت      ده،ه،گان  پاسهخ ی فری،من با اسهتفاده از نظهرات   ب،، رتبهآزمون 

 .می ک،،ی ب،، تیاولو، متغیرهای نمونه مفهومی را ها آنتخصیصی 

 های پژوهشی: فرضیه

بها یکه،یار یکسهان     گانهه  هفهت های متغیرهای  فرضیه صفر: رتبه میاناین اهمیت اثرگذاری

 باش،،. می

تفهاوت   گانهه  هفهت ی میاناین اثرگذاری متغیرهای ها رتبهفرضیه یت: ح،اقل یت زوک از 

 مع،اداری با یک،یار دارن،.

 های آماری: فرضیه

H0: Sig ≥ 0.05 
H1: Sig < 0.05  
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 نتایج آزمون فریدمن :1 دول 

 تعداد
کای دو 

 شده محاسبه

در ه 

 آزادی

 یمعنادارسطح 

(Sig) 
 نتیجه آزمون میزان خطا

 H0رد  1011 10111 1 011/11 103

 

 نتیجه آزمون

کمتهر از په،ج    شه،ه  محاسهبه داری  ده، با توجه بهه ای،کهه سهطح مع،هی     نتیجه آزمون نشان می

ای،که حه،اقل یهت زوک از   یع،ی گردد.  (، لذا فر  صفر رد میSig ≤ 0.05) استدرص، 

 تفاوت مع،اداری با یک،یار دارن،. گانه هفتی میاناین اثرگذاری عوامل ها رتبه

 ی آزمون فریدمنبند رتبه: 9 دول

 متغیر رتبه میانگین اولویت

 باالی بیکاری میزان 91/1 0

 پایین بودن کیفیت محصوالت داخلی 00/9 1

 های مالیاتی و گمرکی هزی،ه 99/9 9

 ناکارآم،ی بوروکراسی اداری 01/1 1

 سودآوری باالی قاچاق 11/1 1

 شرایط جغرافیایی 16/1 6

 ک،ترل نام،اسب مرزها 01/1 1

 

ی اثرگهذاری عوامهل(، از بهین هفهت عامهل      ب،ه،  تیه اولو) ،منیه فرآزمهون   جهه ینتبا توجه با 

را در گرایش به قاچاق کهاال   ریتأث، عامل میزان باالی بیکاری باالترین اهمیت و ش،ه یبررس

 باش،. را دارا می ریتأثداشته و عامل ک،ترل نام،اسب مرزها کمترین 
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 011/  ...  مرزی های استان در کاال قاچاق به گرایش بر مؤثر عوامل تبیین 

 گیری نتیجه

فت عامل موردبررسی در گرایش به قاچهاق کهاال در   ده، که تمامی ه نتایج تحقیق نشان می

استان کرمانشاه تأثیرگذار هسهت،،. همچ،هین میهزان بهاالی بیکهاری بیشهترین تهأثیر و ک،تهرل         

باش،. بر اساف نتایج آزمون فری،من اولویت عوامهل   نام،اسب مرزها کمترین تأثیر را دارا می

تهوان   لذا با توجه به نتهایج مهذکور مهی   مراتب بیشتر از عوامل غیراقتصادی است.  اقتصادی به

های ج،ی، شغلی است و ایهن   بیان کرد که از راهکارهای مقابله با قاچاق کاال ایجاد فرصت

گیرد. بهازار کهار یکهی از     گذاری در تولی، کاال یا خ،مات صورت می مهم از طریق سرمایه

ههای   ت که از دیه،گاه مهم ترین بازارها و نوسانات اشتغال و بیکاری ازجمله موضوعاتی اس

اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فره،ای بسیار مهم است. در مورد موضوع قاچاق نیهز، یکهی   

های الزم برای ایجاد  از دالیل روی آوردن افراد به امر قاچاق کاال، ع،م اشتغال و نبود زمی،ه

ههای موله، در اقتصهاد کشهور اسهت. سهودآوری تجهارت         گهذاری  اشتغال از طریهق سهرمایه  

گهذاری سهودآور و تشهریفات اداری زائه،      های م،اسب برای سهرمایه  یرقانونی و نبود زمی،هغ

های قانونی تجارت و تولی، سبب ش،ه است که برخی از صاحبان سرمایه به  حاکم بر فعالیت

آورن،. در همین حال نبود مشاغل مول، در م،اطق مرزی موجب ش،ه است  قاچاق کاال روی

های قاچاق تب،یل شون،. ایجاد فضای امهن در   آم، به عوامل شبکهکه جوانان برای کسب در

سهازی   گذاری اسهت. بهرای پیهاده    های اقتصادی الزمه گرایش مردم به سرمایه فضای فعالیت

گهذاری را در صه،ایعی کهه در     ههای سهرمایه   بایست زمی،ه های مربوط می این راهکار سازمان

یه را بهرای اجهرای آن تهیهه ک،،ه،. بها تهیهه ایهن        های اول ها مزیت داریم ش،اسایی و برنامه آن

گهذاری تعریهف و سهودآوری آن     ههای الزم جههت سهرمایه    ریهزی  ها که در آن طرو برنامه

های خهود   ها و توانم،،ی گذاران بخش خصوصی بر اساف قابلیت شود، سرمایه بی،ی می پیش

گهذاری بخهش    یهگذاری مطلهوب را برگزی،،ه، و ایهن مههم سهرما      توان،، مح،وده سرمایه می

های بالاستفاده  خصوصی را تسهیل می ک،،. الزم به ذکر است حجم بسیار زیادی از سرمایه

گهذاری   ای سرمایه در دست مردم است و بیشتر مردم اطالعات کافی ن،ارن، که در چه زمی،ه
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ک،،، یا بای، چه ان،ازه انتظار سودآوری داشته باش،،. یکی از وظایف دولت ایهن اسهت کهه    

گذاری را به جامعه معرفی ک،، تا عالوه بر جلهوگیری از ههرز رفهتن م،هابع      های سرمایه ،هزمی

زا هه،ایت شهود. ایهن     های مول، و اشتغال گذاری ها به سمت سرمایه مالی کشور، این سرمایه

شود معضل قاچاق کاال از دو بع، بیکاری و افزایش تولی، مرتفع شود. لذا در  امر موجب می

ویژه در م،اطق مرزی، ضهرورت دارد کهه بها     در ساختار اقتصادی کشور، به ک،ار تج،ی،نظر

ها در تولیه،   گذاری زمی،ه جلب سرمایه های سرمایه کاهش مقررات و تشریفات زائ، و هزی،ه

گهذاری ملهی    فراهم شود و با ایجاد مشاغل ج،ی، در م،اطق مرزی هر دو ه،ف رش، سرمایه

چاق کاال موردبررسی قرار گیرد. همچ،ین ت،اسب ن،اشتن و ایجاد اشتغال و نیز ممانعت از قا

های مقرر با کاالهای وارداتی شکاف عمیقی میان کاالهای واردش،ه از طریق قاچهاق   تعرفه

و کاالهههای اظهارشهه،ه گمرکههی ایجههاد مههی ک،هه، کههه جاذبههه فههرار از پرداخههت عههوار  و 

ای مت،اسهب، تمایهل    رفهه ههای مهالی مربهوط را توجیهه مهی ک،ه،. بها برقهراری نظهام تع          هزی،هه 

یاب،. در این راستا چ،انچه قص، مبارزه با قاچاق کهاال   ان،رکاران تا ح،ودی کاهش می دست

را داشته باشیم بای، در ساختار اداری و م،یریتی کشور تالش شود تها اقتصهاد غیررسهمی از    

ایهن   سازی قوانین و مقررات سامان پی،ا ک،،. اصالو مقهررات بایه، بهر اسهاف     طریق شفاف

دی،گاه باش،که قاچاق ازجمله عوار  اقتصاد غیررسمی است، صهورت گیهرد. ههر مقه،ار     

که بر میزان و حجم قوانین در اداره امور اقتصادی کشور افزوده شود، شاه، افزایش فعالیت 

غیررسمی خواهیم بود. اقتصاد غیررسمی تابع عوامل گوناگون سیاسی، اقتصهادی، فره،اهی   

بها قاچهاق کهاال از طریهق بهبهود سهاختار اداری و مه،یریتی و در راسهتای         و ... است. مبارزه 

سازی مقررات قابل انجام است و قوانین و مقررات بای، بر اساف تحقیقات و ش،اخت  شفاف

صورت گیرد و خط قرمزهای اقتصادی ج،ی تلقی شود. الزم به یادآوری است که از بهین  

ستان کرمانشهاه، ک،تهرل نام،اسهب مرزهها دارای     تمامی عوامل مثثر بر گرایش به قاچاق در ا

ان، در حه،   ده، نیروهای نظامی و انتظامی توانسته کمترین تأثیر و اولویت است که نشان می

مق،ورات و امکانات در دسترف، ک،ترل م،اسبی را بروی مرزهای اسهتان داشهته باشه،،. امها     
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ههای نظهامی و انتظهامی از     ازی سهازمان نی وجه نبای، به مع،ی بی هیک این ک،ترل نسبتاً م،اسب به

های نظهامی و انتظهامی اسهتان بهه      های الزم تلقی شود. چراکه اگر سازمان امکانات و ظرفیت

تجهیزات پیشرفته و م،رن اپتیکی و الکترونیکی مان،، پربادهای ب،ون سرنشین و غیره مجهز 

ان داشهته باشه،،. درنهایهت    تری بر مرزهای اسهت  مراتب بهتر و کامل توان،، ک،ترل به شون، می

وجود تقاضا برای کاالهای مصرفی تجملی و توزیع نامتعادل درآم،ها در جامعهه کهه سهبب    

ههای اقتصهادی بهرای جلهب      شود در ک،ار ضهعف ب،یهه   ایجاد تقاضا برای کاالهای قاچاق می

ت دسه  بهه  های قانونی برای تجارت آزاد دست گذاری، درآم، اضافی افراد و نبود راه سرمایه

زن،ه،. تفهاوت قیمهت، کیفیهت برتهر       ههای قاچهاق دامهن مهی     ان، و به گسترش شهبکه  هم داده

های قاچاق کهاال   کاالهای خارجی، وجود سود سرشار و هزی،ه خطرپذیری کمتر در فعالیت

ترین دلیل برای بروز و گسترش قاچاق کاالی،،. لهذا بهر ایهن اسهاف راهکارههای زیهر        عم،ه

 گردد: نهاتیت و ه،فم،، ارائه میجهت مبارزه و مقابله ساما

 راهکارهای اقتصادی

 پذیری کاالهای داخلی ها و افزایش رقابت ش،اخت مزیت 

 ،ایجاد و توسعه فرای،،های تولی،ی ج،ی 

 تشویق ص،ایع کوچت و متوسط جهت فعالیت هرچه بیشتر در م،اطق مرزی 

 م،اسهب بهه   بههره و تسههیالت    ههای کهم   نظیر پرداخت وام) کمت به بخش کشاورزی

 های کشاورزی هست،،( کشاورزان م،اطق مرزی که مستع، فعالیت

 ها و تغییر روش در پرداخت یارانه کاالها سازی قیمت شفاف 

 م،ظهور ایجهاد    ای، خصوصاً در م،اطق مرزی به تر دولت در توسعه م،طقه مشارکت فعال

 اشتغال و کاهش میزان فقر

 فضای رقابتی موجب افهزایش کیفیهت   وجود ) حذف انحصارها و ایجاد محیط رقابتی

گردد که خود عاملی در جهت کهاهش تقاضها بهرای محصهوالت      کاالهای داخلی می

 خارجی قاچاق است(
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 های مرزی توجه و نظارت کافی بر فعالیت م،اطق آزاد تجاری و بازارچه 

 ونقل کاال های تجارت و حمل توجه به اصالو روش 

 ق مرزیاولویت دادن به ایجاد اشتغال در م،اط 

 راهکارهای غیراقتصادی

 های م،اسب برای مقابله با قاچاق، تقویت و تجهیهز واحه،های اجرایهی     ش،اسایی روش

مبههارزه بهها قاچههاق کههاال و نیههز اسههتفاده از نظههام اطالعههات جغرافیههایی در مهه،یریت و   

 ریزی مبارزه با قاچاق. برنامه

       کهاالی قاچهاق بهر     افزایش سطح اطالعهات نیروههای مرزبهانی نسهبت بهه نتهایج ورود

 اقتصاد، فره،  و ام،یت ملی.

  تجهیههز نیروهههای مرزبههانی اسههتان بههه امکانههات پیشههرفته جهههت پوشههش هرچههه بهتههر و

 تر نوار مرزی. م،اسب

 امان با پ،یه،ه قاچهاق از طریهق     افزایش روحیه نیروهای مرزبانی استان جهت مبارزه بی

 های مالی و غیره. ارائه مشوق

  های مرتبط در واردات کاال و اعمهال سیاسهت واحه، در     سازمانایجاد هماه،ای میان

ها و ت،ظیم ارتباط واحه،های مجهری بهرای     قبال واردک،،،گان کاال توسط این سازمان

 تسهیل در مبارزه با قاچاق کاال.

   خصهوص در م،هاطق مهرزی و از     ایجاد فضای فره،ای برای تقبیح اق،ام به قاچهاق، بهه

 های مرتبط. طریق سازمان

 م،ظهور کهاهش    زایش خطرپذیری قاچاق از طریق مبارزه قاطع و پیایهر و فراگیهر بهه   اف

 حاشیه سود قاچاق.
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 013/  ...  مرزی های استان در کاال قاچاق به گرایش بر مؤثر عوامل تبیین 

 فهرست منابع

 ( .جرم قاچاق. تهران: نشر میزان.1911احم،ی، عب،اهلل .) 

 ( .مصرف کاالی داخلی و مبارزه بها قاچهاق، مجلهه بانهت و اقتصهاد،      1911اصغری، مه،ی .)

 .11 -91. ص  41شماره. 

 (. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز.1911ساله مبارزه با قاچاق کاال و ارز. ) افق ده 

 ( .آش،ایی با مقررات گمرکی و ترخی  کاال. تهران: شرکت چاپ و نشر 1988ب،ائی، رضا .)

 بازرگانی.

 ( .مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی مثثر بر قاچاق کاال در ایهر 1914عب،المحم،ی، امیر .) ،ان

 .218 -184فصل،امه نظم و ام،یت انتظامی. سال دوم. ص  

 ( .ئوپلیتیت ایران و تأثیر آن بر قاچهاق  1942عیسی آبادی، ابوالفضل و شاه قلعه، صفی اله  .)

 .18 -94کاال. فصل،امه تحقیقات جغرافیایی، شماره دوم. ص  

 ( .بررسی عوامل مثثر بر قا1941داد ون،، طلعت و ق،بری، سیروف .) .چاق در شهرهای مرزی

هها، دانشهااه سیسهتان و بلوچسهتان.      ها و رهیافت همایش ملی شهرهای مرزی و ام،یت؛ چالش

 .492 -424ص  

 ( .بررسی اثهرات اقتصهادی قاچهاق کهاال بهر شههرهای مهرزی        1941که،ه پوشی، سی، هادی .)

ها  ت؛ چالشمطالعه موردی؛ شهر مریوان، استان کردستان. همایش ملی شهرهای مرزی و ام،ی

 .1111 -1114ها، دانشااه سیستان و بلوچستان. ص   و رهیافت

 ( .مباحث پایه1918وطن پور، علیرضا .)  ههای مطالعهاتی پیرامهون قاچهاق کهاال.       ای و رهیافهت

 .111 -14مجله کارآگاه، دوره دوم، سال دوم. ص  

 ( .بررسی ابعاد قاچاق کاال و ارائه راهکارهایی1911مق،سی، علیرضا .)    جهت هه،ایت آن بهه

نامهه کارش،اسهی ارشه،. دانشهااه آزاد اسهالمی واحه، تههران         مسیرهای اقتصادی کشور. پایان

 مرکز.

 ( .عوامل مثثر بر پ،ی،ه قاچهاق  1941رحمن نژاد، ارسالن، رحمانی، ثریا و ابراهیمی، حلیمه .)

اول. صه    کاال در م،اطق مرزی. فصل،امه دانش انتظامی خراسان ج،وبی، سهال دوم، شهماره  

119- 121. 
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 ( .قاچاق کاال و ارز. تهران: نشریه قانون و اقتصاد ایران، شماره دوازده.1911جایمی، فیروز .) 

 ( .قاچههاق کههاال در ایههران. تهههران: دفتههر مطالعههات اقتصههادی مرکههز  1918سههیف، الههه مههراد .)

 های مجلس شورای اسالمی. پژوهش

 ( .1919بیات سرم،ی، سمیرا و عباسی، م،صوره.) .اتحادیه اروپا پ،ی،ه قاچاق 

  ( .مق،مههه1984کریمههی پههور، یهه،اهلل .)  :انتشههارات جهههاد  ای بههر ایههران و همسههایاان. تهههران

 معلم تهران. دانشااهی، تربیت
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