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  چكيده
فرهنگي در سطح ملي مشكالت مختلفي  به  –قاچاق كاالبه عنوان  يك پديده نا مطلوب اقتصادي و معضلي اجتماعي 

وجودآورده است ، عوامل متعددي در شكل گيري آن دخيل اند  واين در حالي است  كه در تحقيقات قبلي عوامل موثر بر 
رفته است  وبيشتر مطالعات انجام شده به بررسي هاي پژوهش هاي چنداني صورت نگ قاچاق در شهرهاي مرزي بر آن

اقتصادي و جنبه هاي پولي و مالي آن پرداخته اند كه بي ترديد گام نخست در رفع ومبارزه با اين پديده شناسايي عوامل موثر 
دهاي توليدي و افزايش گرايش به فرهنگ در مقاله حاضر هدف بررسي نقش قاچاق كاال در فرهنگ كسب وكار واح.برآن است

مصرف در شهرهاي مرزي مي باشد كه با تعريف مفهوم قاچاق و شناسايي و گروه بندي  كاالهاي قاچاق تحقيق شده است و 
همچنين به تعريف مفهوم فرهنگ كسب و كار  وگونه شناسي آن در شهر هاي مرزي پرداخته شده است با توجه به موضوع 

  .ماهيت آن كه عمدتا كيفي ميباشد و تحقيق ،اهداف
  

  شهرهاي مرزي ، قاچاق كاال، علل قاچاق،پيامدهاي قاچاق،فرهنگ كسب وكار :يديكل واژگان
  

 
  :مقدمه

خاكي  -ومتر مرز مشترك آبيلكي  8731ليون وششصد هزار مربع در حدود يسرزمين پهناور ايران با مساحتي بيش از يك م
سرتاسر اين نوار مرزي  ،هموطناني سكونت دارند كه به واسطه ي تاثير گذاري عوامل گوناگون  در. با همسايه هاي خود دارد

  .يافته اند گسترشنواحي كشور  ودر دارندفرهنگي،مشخصه هاي مشتركي با يكديگر -محيطي،ژئوپليتيكي و اجتماعي
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در قلمرو مناطق مرزي به غير .يگر استمناطق مرزي د غايربادر هرقسمت از نوار مرزي خاص بوده و م شرايط محيطي طبيعي
گذر،جلگه هاي ساحلي سرسبزي را نيز ميتوان مشاهده  از بيابانها و دشت هاي خشك و سوزان و كوهستان هاي  بلند وسخت

يشتر پيرو مذهب تسنن هستند و تمايز باز نگاه قومي نيز قوميت هاي مختلفي از بلوچ و عرب تا كرد و ترك وتركمن كه .كرد
  .با اكثريت مردمان كشور دارند، مشهود است مذهبي

فقر ومحروميت تقريبا در تمامي .شرايط ياد شده جامعه ي مرز نشين را با انبوهي از مشكالت دست به گريبان ساخته است
سوي نواحي مرزي عموميت دارد دور افتادگي و انزواي جغرافيايي ، ارتباط با مركز كشور را تضعيف ساخته و در مقابل با آن 

رشد جعميتي سكونت گاه ها باال بوده و خست طبيعت، تنگناهاي معيشتي و بيكاري پديد آورده .مرز تقويت نموده است
ن سوي مرزها و احساس در اقليت بودن نسبت به زبان ،مذهب و قوميت حاكم و آقرابت قومي ،زباني ومذهبي با ساكنان .است

سوء استفاده دشمنان از اين وضعيت گرديده و مشكالت امنيتي پديد آورده  غالب در كشور زمينه ساز نا امنيهاي داخلي و
  .است

بخشي از جمعيت مرزنشين در تالش براي زنده ماندن و به منظور امرار معاش در شرايط ياد شده ، به مهاجرت دست زده يا به 
يا گروه هايي نيز با اهداف اقتصادي يا سياسي ورده اند در اين ميان عوامل ، جريانات وآفعاليت هاي غير قانوني و قاچاق روي 

يكي از . از اين رويه بهره برده و مرزها و مرز نشينان  را در جريانات قاچاق يا فعاليت هاي ضد امنيتي بيشتر درگير ساخته اند
 ايط و اوضاعي كه بيتدابير انديشيده شده براي تعديل مشكالتي كه گوشه اي از آنها بيان گرديد و همچنين براي مقابله با شر

محوطه  است بازارچه هاي مرزيدرشهرهاي مرزي  گمان پيامدهاي  ناگوار آن متوجه كل كشور است ايجاد بازارچه هاي مرزي
اي است محصور واقع در نقطه صفر مرزي و در جوار گمركات كه مجاز به انجام تشريفات ترخيصي كاال يا مكان هايي است كه 

اهالي دو طرف مرز مي . ته شده ميان جمهوري اسالمي ايران و كشورهاي  هم جوار  تعيين مي شودطبق تفاهم نامه هاي بس
اين بازارچه ها  ودرداد وستد  كاالهارات و ضوابط مقرر ادرتوانند كاالها و محصوالت مورد نياز را با رعايت  مقررات صادرات و وا

ثر بر قاچاق در شهرهاي مرزي و تاثير آن را در وضعيت معيشتي عوامل مو پژوهش اخير ضمن بررسي تاريخچه. عرضه نمايند
ين نموده به ويژه سعي بر اين دارد كه تاثير گذاري قاچاق كاال را در شهرهاي مرزي ارزيابي و تحليل يمردمان مرز نشين تب

  .نمايد
  :مفهوم قاچاق

اطق مختلف جهان براي تامين نياز هاي خود از زماني كه جمعيت كره زمين آهنگ رشد  خود را آغاز كرد مردم نواحي ومن
مجبور به مبادله با ديگران شدند و چون كه برخي مناطق به داليل مختلف از جمله نداشتن منابع كافي براي خريد  بعضي 

جمعي از ورود كاالهايي خاص جلوگيري مي كردند، برخي افراد سودجو و فرصت طلب اقدام به  تدليل مصلحه كاالها يا ب
  .ات اينگونه كاالها  با استفاده از روش هاي غير معمول نمودندوارد

لفظ قاچاق واژه اي است تركي و از كلمه قاچاق آمده كه به معناي تردستي، كاري كه پنهاني و با تردستي انجام شود، خريد و 
آن به كشور   ويا معامله آن از فروش كاالهايي كه در انحصار دولت است و يا معامله آنها ممنوع است و در نهايت آنچه ورود 

  )1373دهخدا .(شده است ءناثطرف دولت ممنوع است
از مجموع قوانين و مقررات مربوط چنين استنباط مي شود كه قاچاق عبارت است از فراردادن مال خواه آن مال مربوط به 

قوانين و مقررات مربوط ممنوع و غير  ن طبقآدرآمد دولت باشد و يا ورود ويا خروج و توليد ونقل وانتقال وخريد و فروش 
  .مجاز گرديده باشد

  :قاچاق كاال
قاچاق كاال يك فعاليت اقتصادي غير قانوني است كه در آن عوامل تجاري قانون گريز از فرصت هاي سود آور بخش تجارت 

  .خارجي استفاده كرده و مبادرت به قاچاق مي نمايند
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است و آثار آن فقط در بعد اقتصادي خالصه نميشود ،بلكه طيف وسيعي از آثار  قاچاق كاال پديده اي پيچيده و چند وجهي
مخرب سياسي ،اجتماعي وفرهنگي اين پديده شوم نظير كم ارزش شدن ارزشهاي اخالقي در كنار آثار زيان بار اقتصادي آن 

  .نيز قابل اشاره است

  
از تقلب گمركي كه شامل گذارندن مخفيانه كاال به هر  ته قاچاق عبارت استشدر تعريف قاچاق مقرر دا 1977كنوانسيون 

طريق از مرزهاي گمركي مي باشد كه بدان وسيله شخصي موجب اغفال گمرك و فرار  از پرداخت تمام يا بخشي از ماليات ها 
ه گرفته و وعوارض مربوط به ورود و يا صدور شده  يا اجراي ممنوعيت  ومحدوديت هاي موضوع قانون امور گمركي را ناديد

  .ير با قانون امور گمركي به دست آوردغامنافعي م
حق يا حقوق دولت يا كاالي ممنوعه يا انحصاري ، يا اظهار ، واگذاري، حمل  وارد كردن يا خارج كردن متقلبانه كاال موضوع

ي ،تاسيس راسطه گونقل ، نگهداري، عرضه و وفروش ،ساخت وتوليد تغيير مورد مصرف ، دخل وتصرف ،صيد ،مخفي كردن ،و
  .،استرداد يا هرگونه تقلب گمركي ناقض قانون خاص محدود كننده آن ، قاچاق و يا در حكم آن محسوب مي شود
  : در تعريف نهايي كه از مفهوم نهايي كه از مفهوم قاچاق كاال شد مي توان ويژگي هاي اين تعريف راچنين برشمرد

د كــردن يــا خــارج كــردن كــاال از طريــق گمــراه نمــودن مــاموران  وار:وارد كــردن يــا صــادر كــردن متقلبانــه كــاال -1
 .دولتي و با علم به اينكه اين عمل قاچاق محسوب مي گردد، ميباشد

اگـر فـردي مبـادرت بـه ورود كـاال بـه كشـور يـا خـروج كـااليي از           : يـا انحصـاري   واردات وصادرات كاالي ممنوعـه  -2
يـر مجـاز و ممنوعـه اسـت و يـا در انحصـار دولـت مـي باشـد ، عمـل           كشور نمايد به طوري كه بداند آن كـاال ،يـك كـاالي غ   

 .او قاچاق مي باشد
تمام فعاليـت هـاي جـانبي كـه از زمـان  توليـد يـك كـاالي قاچـاق تـا زمـان مصـرف آن توسـط مصـرف كننـده                 -3

ــ      ــردن ، واســطه گ ــي ك ــروش ، صــيد، مخف ــداري ، عرضــه وف ــل ، نگه ــذاري ، حمــل ونق ــم از واگ ــذيرد اع ي، رصــورت ميپ
 .حسوب مي شودمداد و تقلب گمركي مي باشد، قاچاق ويا در حكم آن استر

  
  :شيوه ها و روش هاي قاچاق در شهر هاي مرزي

قاچاق كـاال بـه عنـوان يـك امـر سـازمان يافتـه شـيوه هـا و روش هـاي خـاص خـود را داراسـت كـه  در ذيـل بـه اختصـار                  
  :مطرح مي شود

  :جعل وتقلب در ورود يا صدور كاال-1
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نظور وارد كردن يـا صـادر كـردن متقلبانـه كـاال ميباشـد بـه عبـارت ديگـر ترانزيـت كـاال بـه داخـل يـا خـارج از                در اينجا م
كشور از طريق  گمراه نمـودن مـاموران دولـت كـه ايـن فعـل بـا اسـتفاده از اسـناد از اسـناد جعلـي و غيـر واقعـي بـه روش               

  :هاي زير امكان پذير است
تجـار بـراي افـزايش سـود تجـاري و فـرار از عـوارض گمركـي ، ميـزان          بـدين معناسـت كـه برخـي از     : اريكم اظه -

واقعــي كــاالي اظهــار شــده  در گمركــات مبــداء را اظهــار نميكننــد و حجــم بيشــتري از  كــاالي اظهــار شــده را بــارگيري و 
 .وارد  سرزمين اصلي مي نمايند

در ايــن . برخــوردار هســتند  رانــه داخلــييابيشــتر در مــورد كاالهــايي اســتفاده مــي شــود كــه از : ش اظهــارييبــ -
ــس از ورود       ــد  وپ ــاال را وارد ميكنن ــي از ك ــزان كم ــي مي ــادرت ول ــاال مب ــااليي از ك ــار حجــم ب ــه اظه ــان ب ــيوه قاچاقچي ش

 .محموله ، با جاسازي انواع اجناس كه قبال دپو وانبار شده است به خروج كاال از كشور مبادرت مي نمايند
ــاطق آزاد   - ــاال از من ــانوني ك ــر ق ــروج غي ــژه  خ ــي    : و وي ــت در برخ ــا ورود موق ــت و ي ــوان تراتزي ــا عن ــاال ب ورود ك
در ايـن شـيوه نيـز شـبكه هـاي قاچـاق بـا اسـتفاده         .طق آزاد و ويـژه اقتصـادي  بـه منظـور قاچـاق آنهـا صـورت ميگيـرد        امن

 .نداسناد  جعلي و ديگر  روشهاي غير قانوني ،كاالي وارد شده داراي معافيت به اين مناطق را خارج مي نماي
پلمـپ هـاي گمركـي تحـت نظـارت گمـرك تهيـه وتوليـد  مـي شـودو در اختيـار گمركـات             : جعلـي   پلمپ هـاي  -

اسـتفاده و بـه كـارگيري    .قرار ميگيرد كه استفاده از پلمـپ هـاي جعلـي  مـي توانـد جهـت قاچـاق كـاال بـه كـارگيري شـود           
 .ستفاده قرار گيردهالوگرام هاي جعلي مي تواند جهت ورود و خروج غير قانوني كاالها مورد ا
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   شهرهاي مرزي قاچاق كاال در سيستم حمل ونقل -2 -

با توجه به اينكه سيستم حمل ونقل يا به عبارتي ديگر صنعت ترانزيت شامل قوانين و مقررات و رويه ها مشخص است،  قاچاق 
ني قاچاقچي اين عرصه را بايد مصداق بارز  در اين صنعت الزاما بايد با علم و آگاهي قبلي و با انگيزه مجرمانه  صورت پذيرد يع

قاچاق در بستر ترانزيت از طرق مختلف امكان پذير است كه در اينجا به بيان  اهم انها پرداخته مي ه و دانستي قانون شكن
  .شود

 در اين روش قاچاقچيان از طريق جاسازي كاالي قاچاق در بار و يا در محموله هاي: استفاده از روش هاي جاساز  -
پستي و در كانتينرها يا ماشين هاي داراي  سردخانه و همچنين استفاده از باك هاي اضافي در خودرو ها و كاميون ها جهت 

 .حمل غير قانوني سوخت مبادرت به قاچاق كاال مي نمايند
تفاده مي در اين شيوه از احشام و چارپايان جهت حمل كاالي قاچاق در مناطق صعب العبور  اس:استفاده از احشام  -

 .شود
در اين روش از انواع لنج ها تحت پوشش  تجاري ، تجاري تفريحي و مسافري و صيادي : به كار گيري انواع لنج ها -

 .براي قاچاق كاال استفاده مي شود
 :قاچاق كاالهاي داراي معافيت -3
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شينان كه داراي وضعيت مناسب برخي از متخلفين سرمايه دار با اجير كردن عده اي از مرز ن: قاچاق همراه كاالي مسافر-
نها را كه ممهور به مهر عدم استفاده از معافيت آزندگي نيستند ، آنها را به طرف مرز مي فرستند و پس از مرز گذر نامه 

  .گمركي است گرفته و اقدام به ورود كاال به كشور با استفاده از معافيت گمركي آن گذر نامه ها مي نمايد
هاي تجميع شده در مناطق آزاد را ،بدون پرداخت حقوق ورودي و با سوء استفاده از مقررات مسافري، وشيوه ديگر اينكه كاال 

در اختيار بنگاههاي  حمل ونقل ايجاد شده در مناطق  آزاد قرار داده و به راحتي توسط شركت هاي حمل ونقل و كاالبر به 
  .نقاط مختلف كشور حمل مي نمايند 

برخي از قاچاقچيان كه در زبان عاميانه به چتر بازها مشهورند با ورود كاالهاي متنوع كه ارزش هر يك ):حواله برها(چتر بازها-
  دالر است ، اقدام  به اغفال ماموران گمرك و ورود كاال به كشور مي نمايند 80از آنها كمتر از 

كت هاي فعال در امور خيريه كه برخي از سازمان ها و شر: استفاده از معايب شركت ها و سازمان هاي امور خيريه  -
بر اساس قوانين جاري جهت ورود كاال در قالب كمك و اهدا به محرومين و مددجويان ،معاف از پرداخت حقوق ورودي مي 
باشند،  با انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي مختلف ، در قبال وارد كردن  اجناس آنها به كشور ، از معافيت خود 

 .كرده و مبالغي را بابت سهم الشركه خود دريافت مي نمايندسوءاستفاده 
منظور معيشت مرز نشينان با استفاده از  اين قبيل كاالها كه بنا بر نياز و به: قاچاق كاالي مرز نشيني و ملواني -

د وليكن تسهيالت قانوني ساماندهي مبادالت مرزي وارد استان هاي مرزي مي شوند، ميبايست در همان استان مصرف گرد
ا كه با معافيت وارد استان هاي مرزي شده  است را به استانهاي مركزي انتقال رباندهاي قاچاق اين قبيل كاالهاي مرزنشيني 

 .مي دهند،در حالي كه خروج آنها از اين استان ها ممنوع است
 :قاچاق كاالهاي يارانه اي -4

مي از جمله تحريم اقتصادي ،يكي از رويكردهاي رايج اقتصادي ايجاد شرايط مختلف بعد از انقالب اسال در كشور ما به دليل
مهم در تنظيم سياست هاي اقتصادي بازار كاال ،  اتخاذ  سياست هاي حمايتي مناسب و پرداخت يارانه ها به يكي از ابزارهاي

ار ، افزايش قدرت رقابت توليد براي حمايت از اقشار آسيب پذير ،توزيع عادالنه درآمد ،ايجاد ثبات نسبي قيمت ها ، تنظيم باز
  .كننده داخلي در مقابل رقباي خارجي در كشور مي باشد

بنا بر موارد پيش گفته شده ،دولت به برخي كاالهاي اساسي نظير گندم،برنج،شكر،مواد شوينده و به خصوص حامل هاي انرژي 
ل تفاوت قيمت فاحش آنها در ايران نسبت به يارانه  مي دهد ،ليكن بخش قابل توجهي از اكثر كاالهاي يارانه ي به دلي

كشورهاي همجوار ،گستردگي و عدم امكان كنترل موثر و كافي بر مرزها ، عدم نظارت وكافي بر مرزها ، عدم نظارت و كنترل 
ه اي به تامين و توليد كننده كاالهاي ياران موثر و كافي فرآيندهاي تامين و توزيع ، تخلفات برخي شركت ها و كارخانه ها ي

  .عنوان يكي از  گروه هاي كاالهاي هدف قاچاق خروجي از كشور ، مد نظر قاچاقچيان بوده است
  
 :قاچاق كاالهاي ممنوعه و لوكس -5

و در آمدهاي كالن و يا مقاصد ديگر اقتصادي و تجاري ، مورد بهره برداري  با اينكه پديده قاچاق از جهت سودجويي و كسب
از كاالها ، ابزار تهديدات امنيتي و سياسي ، آسيب رساني فرهنگي و اجتماعي در جوامع هدف  قرار ميگيرد،در خصوص برخي

  .نيز مي باشد
اهميت نقش قاچاق . ممنوعه از جمله مشروبات الكلي برابري ندارد از اين منظر قاچاق هيچ كااليي در كشور ما با كاالهاي
ي در ايران ،از آنجايي است كه عالوه بر تاثيرات مخرب خانوادگي و ،توزيع ومصرف كاالهاي ممنوعه از جمله مشروبات الكل

اجتماعي كه مقدمه ي انواع نا بهنجاري هاي ديگرنيز مي گردد، در سال هاي اخير با موجي از سرمايه گذاري هاي كالن 
ساخت كارخانجات  توسط سرمايه گذارن غربي در كشورهاي همسايه مثل منطقه كردستان عراق ، آذربايجان و تركيه ،جهت

مرزهاي كشورمان جهت دهي مي  شهرهاي مشروبات همراه بوده است وتوليدات اين كارخانجات به صورت هدفمندي به سمت

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

٨٣٧  

ش ؛ چا زی و ا ی  ی  ش م یا ھما    و ر
  دانشگاه سيستان و بلوچستان       -      1391فروردين    31و  30

National Congress on Border Cities and Security; Challenges and Strategies – CBCS 2012 

 يافته شوند، به گونه اي كه در حاشيه مرزي ،مراكز و محل هاي متعددي جهت دپوي مشروبات شكل گرفته و انبارهاي سازمان
كاالهاي لوكس نيز كه بيشتر در بر دارنده لوازم آرايشي و . اري قاچاقچيان قرار مي گيردي اين كاالي شوم،مورد بهره برد

  .تجملي مي باشند از اين قاعده مستثني نيستند

  
  :اهداف وسواالت پژوهش

  .هدف اصلي بررسي نقش قاچاق كاالدر فرهنگ كسب و كار واحدهاي توليدي در شهرهاي مرزي مي باشد
االهاي قاچاق در شهرهاي مرزي و گونه شناسي فر هنگ كار در شهر هاي مرزي از اهداف اختصاصي شناسايي و گروه بندي ك
  .پژوهش به شمار مي روند

  .اين پژوهش درصدد است به سواالت ذيل پاسخ دهد
  .عمده كاالهاي قاچاق در شهرهاي مرزي كدام است-1
  .عوامل موثر بر قاچاق كاال در شهرهاي مرزي كدام است-2
  .قاچاق كاال به عنوان يك معضل اقتصادي برفرهنگ كسب و كار در شهرهاي مرزي چيست نقش -3
  . نقش قاچاق كاال به عنوان يك معضل اجتماعي برفرهنگ كسب و كار در شهرهاي مرزي چيست-4
  .نقش قاچاق كاال به عنوان يك معضل فرهنگي برفرهنگ كسب و كار در شهرهاي مرزي چيست -5
  

  :روش تحقيق 
حقيقات كيفي بهتراست پژوهشگر ،پيش از نوشتن طرح پژوهش ،شناخت كافي براي انتخاب محيط پژوهش داشته باشد در ت

پژوهشگر بايد محيط را به گونه اي انتخاب كند كه به آساني دسترسي مناسب وكامل به جامعه پژوهش  وافراد شركت كننده 
  در پژوهش را داشته باشد

طرح شده محيط اين پژوهش شهرهاي مرزي و جامعه پژوهش شامل افراد مطلع در زمينه قاچاق با توجه به اهداف و سواالت م
  .شامل مديران ، كاركنان ناجاو گمرك و واحدهاي توليدي كه قاچاق بر زندگي آنها اثر ميگذارد، ميباشد
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  :ابزار اندازه گيري
وپس از شناسايي واحدهاي توليدي كه قاچاق كاال بر براي اينكه نتايج تحقيق بتواند بصورت موثق موردبهره برداري محقق  

زندگي آنها تاثير گذاشته است نسبت به انجام مصاحبه عميق و تحليل آنها اقدام نموده و در ادامه به جهت تكميل اطالعات 
نهايت پس از  قابل جمع آوري مصاحبه با مسئولين دخيل درامر مبارزه با قاچاق كاال از جمله گمرك وناجا صورت گرفت كه در

  .مصاحبه با بيست نفر  چون داده ها به حد اشباع رسيد ديگر اطالعات جديدي حاصل نشد و مصاحبه ها پايان پذيرفت
  :روش تجزيه وتحليل داده ها

  :مرحله به شرح زير است 7يكي از روش هاي تجزيه وتحليل در پژوهش پديدارشناسي روش كاليزي است كه داراي 
خواندن كليه توصيه ها و شرحهاي شركت كنندگان جهت هم احساس شدن با شركت كنندگان به  وظيفه اصلي محقق-1

  .منظور درك آنان مي باشد
  .محقق واژ ها  و جمالت مربوط به پديده مورد مطالعه را استخراج مي كند-2
  .محقق تالش ميكند براي هر يك ازجمالت مهم استخراج شده مفهوم خاص ببخشد-3
سوم را براي هر كدام از توصيف هاي  شركت كنندگان تكرار كرده  و سپس مفاهيم فرموله شده را به درون محقق مرحله -4

  .دسته هاي خاص موضوعي مرتب مي كند
در اين مرحله محقق قادر است كليه ايده هاي بدست آمده را به درون يك توصيف جامع و در بر گيرنده كليه جزئيات -5

  .دپديده تحت مطالعه قرار ده
  .محقق سپس توصيف جامع از پديده را به يك توصيف واقعي و ضروري خالصه ميكند-6
در مرحله پاياني محقق به شركت كنندگان پژوهش به منظور تصريح نمودن عقايدشان از يافته هاي پژوهش و موثق بودن -7

  .يافته ها  رجوع مي كنند
  :قاچاق كاال وجرائم سازمان يافته

اين سازمان هاي مجرمانه ساختاري بسيار .ي مرزي معموال در قالب شبكه يا سازمان  انجام ميشودقاچاق كاالدر شهرها
عالوه براين شبكه ،شبكه هاي جرم سازمان يافته در عين حال كه بسيار .كارآمدوموثر دارند از انعطاف فوق العاده اي برخوردارند

ي طبيعي وانساني محيط فعاليت خود تناسب كامل دارند و از بومي محلي و منطقه عمل مي كند و با ويژگي هاي جغرافياي
  )1388حاجياني (طريق پيوندهاي بين شبكه اي گسترده  فعاليت خود را به فراتر از مرزهاي ملي مي كشانند

ات معموال سنديكاهاي جنايي سازمان يافته زنجيره هاي تجارت بين  المللي را از طريق هجوم و خود داري از پرداخت مالي
وعوارض، قاچاق كاال، پولشويي و تجارت كاالهاي جعلي استثمار كرده و امنيت اقتصاد ملي را تهديد مي كند حتي در درجات 
باالتر،اين گروه از افراد از زنجيره هاي تجاري بين المللي  براي انتقال كاالهاي غير قانوني كه براي شهروندان مرزي مضر است 

نده ترين يافته  آن است كه فعاليت هاي قاچاق ممكن است نياز به مشاركت ومساعدت افرادي نگران كن. استفاده مي كنند
داشته باشند كه مجوز و دسترسي به هواپيماها وانواع كشتي دارند اما شبكه سازمان يافته در بعد قاچاق كاال را در سه گروه 

  :ميتوان در نظر گرفت كه عبارتند از
اي منافع دو جانبه مالكان فروشگاه هاي  كوچك و افراد در شهرهاي مرزي كوچك انجام مي قاچاق سازماندهي شده بر مبن

نفر جهت معامله كاالهاي قاچاق اجير ميكنند  3يا  2در اين روش مالكان فروشگاه از مناطق مرزي: شود سازمان دهي ابتدايي 
اقالم . اين خريدها از نظر قانوني مجاز بود.كنندكه هر روز ازمرز عبور كنند تا در حجم كم  براي مصارف شخصي خريداري 

اغلب گروه هاي .خريداري شده به كارفرما تحويل داده مي شد واو نيز آنها را  در فروشگاه هاي خود به فروش مي رساند
  .مشابهي از قاچاقچيان توسط چندين مالك فروشگاه به كار گرفته مي شدند

كاالهاي قاچاق در خانه هاي . مرتبه به مرز مي رفتندو بر مي گشتند 12تا  10ه شبكه هاي بزرگ شامل ده ها نفر كه روزان
مخصوص در دهكده هاي مرزي ذخيره ميشد و سپس شبكه توزيع غير قانوني آنها به مصرف كنندگان نهايي و خريداران در 
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تعداد افراد در  2003له در سال يورو بود بر اساس گزارش هاي واص 10داخل كشور تحويل مي داد سود روزانه هر فرد حدود 
  .چندين شبكه قاچاق تا كنون شناسايي شده اند. گير در اين عمليات مرتبا در حال افزايش است 

  )1389قاسميه (عمليات قاچاق غير قانوني معموال شامل سيگارهاي مارك كارتيه ،روتمانز،سوپر كنيگز و كارليا مي شود
  :رهاي مرزيانواع ساختار در سازمان قاچاق در شه

  .چهار نوع ساختار ياچهار سطح در شبكه هاي قاچاق كاالها  در شهر هاي مرزي وجود دارد
اولين گروه كه قلب اين نوع قاچاق محسوب مي شوند دسته هاي از شهروندان يك كشورمقيم كشور ديگر :بازرگاني -1

  رند مانند افعاني هاي ساكن ايرانآنها تامين مالي بيشترين بخش از واردات كاالها را به عهده دا.هستند
دومين گروه شامل تعدادي از شركت ها و گروه هاي نيمه قانوني يا غير قانوني مي شود آنها معموال از :شركت هاي حفاظتي-2

  .وارد كنندگاني هستند كه تمايل به دسترسي به بازارهاي  عمده فروشي و انبارهاي عمده دارند
زان از مرز براي كاالها از مرز به داخل كشور تامين مي كنندآنها نمي توانند محموله هاي واسطه ها عبور ار:واسطه ها-3

  .وارداتي از طريق كانال هايي قاچاق كه مورد استفده تجار است سازگار شوند
، بازار  1990توزيع كاالها در بازار محلي نيز محيط مناسبي براي ارتكاب جرم است در اواسط دهه : بازارهاي عمده فروشي-4

عمده فروشي ايليانتزي به وارد كنندگان اماكن دسترسي به خرده فروشي هاي بلغاري نيز و خرده فروشان عربستان، 
و )1997پس از تاسيس شوراي پول دز سال (حتي پس از ثبات اقتصادي . مقدونيه،بسني و حتي كروات و آلباني را داد

،خرده فروشي خاكستري و تجارت عمده فروشي به حيات  2001سال  گسترش فروشگاه هاي زنجيره اي چند مليتي پس از
  )1389قاسميه .(خود و فرار از ماليات ادامه دادند

  :پيامدهاي قاچاق كاال در شهر هاي مرزي آثار و
سي ،يك ابعاد منفي قاچاق كاال را در شهر هاي مرزي ميتوان از زواياي متفاوتي مورد بررسي قرار داد ،قاچاق كاال از بعد سيا

نقطه منفي در شهر هاي مرزي تلقي ميگردد،از بعد اجتماعي قاچاق كاال باعث برهم خوردن تعادل اجتماعي و درآمدي در 
از بعد اقتصادي نيز قاچاق كاال ضربات سنگيني به . ميان اقشار جامعه شده وبه وجود آورنده يك طبقه ثروتمند ،در جامعه است

قاچاق كاال به طور غير مستقيم مي تواند بر سرمايه گذاري . شهر هاي مرزي وارد مي آورد اقتصاد جامعه خصوصا  اقتصاد در
توليد ملي ضربه خورده وتقاضا براي محصوالت توليد )قيمت پايين(باورود كاالهاي قاچاق .ملي كشور تاثير منفي داشت باشد

يه گذاري در بخش توليد داخلي را موجب داخل كاهش يافته و به دنبال خود كاهش سود آوري ودر نهايت كاهش سرما
با افزايش بيكاري بحران . كاهش سرمايه گذاري نيز باعث كاهش اشتغال  گرديده ،نرخ بيكاري را افزايش خواهد داد.ميگردد

ر د. هاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن نيز افزايش بيكاري بحران هاي اجتماعي و تبعات ناشي از آن نيز افزايش خواهد يافت
  )1385سيف .(واقع ،باافزايش قاچاق كاالي بحران هاي اجتماعي افزايش يافته در نهايت امنيت ملي به خطر مي افتد

  :قاچاق پنهان و قاچاق آشكار در شهر هاي مرزي
  .قاچاق كاال به دو دسته قاچاق پنهان وقاچاق آشكار دسته بندي شده است

اين گونه قاچاق بيشتر پوشش دهنده .انوني كاالها از مرزهاي كشور استقاچاق پنهان،در بر گيرنده ورود و خروج غير ق
قاچاق كاالهايي مانند مواد مخدر ،داروهاي  روان گردان ، .كاالهايي است كه خريد وفروش آنها غير قانوني وممنوع است

با توجه به شرايط ناپايدار در چند سال گذشته ،.نوشيدني هاي الكلي و رسانه هاي فرهنگي مبتذل در اين دسته جا ميگيرند
قاچاق پنهان،ورود و خروج فيزيكي هرگونه كاال ، از مرزهاي .اقتصادي ،قاچاق پنهان به سوي كاالهاي قانوني نيز گسترش يافته

  .سياسي كشور را در بر ميگيرد
ي، ولي با دستكاري مستندات قاچاق آشكار گونه اي از قاچاق است كه در آن كاال از ورودي هاي قانوني و باپيروي از روال جار

قاچاق آشكار براي كاالهايي كه . اين روش ،در  واقع پنهان سازي كاالي قاچاق از ديد بازرسان  است. به كشور وارد مي شود
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. هدف اصلي اين گونه قاچاق،فرار از حقوق و تعرفه هاي پرداختي گمركي است.ورود و خروج آن ها قانوني است به كار مي رود
در چند سال گذشته ، به دليل .ق آشكار معموال از سند سازي و پايين آوردن ارزش كاال در گمرك استفاده مي شوددر قاچا

گوناگوني كاالها وافزايش گرايش  به قاچاق ، روش هاي بسيار گوناگون و گاه پيچيده اي براي قاچاق آشكار به كار گرفته شده 
  :ته بندي مي شود به طور كلي ،قاچاق آشكار به سه شيوه دس.است

دراين روش وارد كننده به گونه اي مستندات را باز سازي يا دستكاري ):كم ارزش نشان دادن كاالهاي وارد شده (كم  زني*
  ميكند كه مشخصات كاال متفاوت از واقعيت باشد وارزش كمتري براي كاال نشان داده شود 

ن عمل معموال در مرحله هاي آغازين فرايندهاي گمرك به كار برده اي):استفاده از مشخصه هاي نادرست در شرح كاال(جازني*
  .براي نمونه ،نوشتن مشخصات قطعات خودرو روي جعبه لوازم برقي ،يكي از مصداق هاي آن است.ميشود 

 براي جلوگيري از پرداخت حقوق وتعرفه هاي باالتر گمركي ،كاالها را در رده):استفاده از طبقه بندي نادرست(هم زني*
  )1390سليمي فرد وهمكاران (كاالهايي كه عوارض كمتري به آن تعلق ميگيرد ،شرح مي دهند

  
  :برآوردحجم قاچاق در اقتصاد در شهرهاي مرزي ايران

از بعد در آمد،قاچاق كاال موجب تشكيل يك طبقه فوق العاده ثروتمند در جامعه مي شود و در مقابل ، فرآيند فقيرتر شدن 
. از ديگر آثار قاچاق آسيب ديدن ارزشهاي اخالقي ،مذهبي وقومي در اجتماع است.عه به شدت افزايش ميابداقشار پاييني جام

همچنين به دليل عدم ورود در آمارهاي رسمي اقتصادي ،آمارهاي واقعي اقتصادي را مخدوش نموده و برنامه ريزي هاي مبتي 
كمبود كاال و خدمات در بخش رسمي آشكار كرده ،باعث هويدا شدن از طرف ديگر، قاچاق، تنگناها و .بر آن را ناكارا ميكند

براي اندازه گيري حجم قاچاق كاالدر شهرهاي مرزي ايران ، ميتوان شاخص .نقايص ونارساني هاي سيستم اقتصادي ميشود
  هاي زير را معرفي كرد

اني مي توان به عنوان شاخص جدول نرخ هاي مالياتي مشاغل ،شركت ها ،حقوق و عوارض گمركي سود بازرگ:ماليات -1
توجيه كننده پديده قاچاق كاال به كار رود؛چرا كه افزايش ماليات بر مشاغل وشركت ها ، حتمال فرار مالياتي را افزايش مي 

 دهد و در نتيجه ، فعاليت هاي غير رسمي افزايش خواهد يافت 
هم توجيه كننده و هم علت افزايش نرخ كاهش نرخ اشتغال در اقتصاد رسمي ، در شهر هاي مرزي  :نرخ بيكاري -2

 اشتغال در اقتصاد غير رسمي و قاچاق كاالست 
افزايش رايانه ،منجر به اختالف بين قيمت هاي داخلي و جهاني خواهد شد و اين اختالف ، انگيزه اي براي :يارانه -3

 .تجارت قاچاق مي شود
يران موجب ميشود كه پديده گران نمايي واردات افزايش كنترل هاي ارزي  در شهرهاي مرزي ا: كنترل هاي ارزي  -4

 .وارزان نمايي صادرات اتفاق افتاده يا اين كه كاالها را بصورت قاچاق وارد و صادر كنند
هر چه تعداد اقالم اين فهرست بيشتر باشد انگيزه فعاليت غير رسمي وقاچاق در :تغييرات فهرست كاالهاي ممنوع -5

طرفي،هرچه صادرات و واردات اين اقالم انحصاري، در اختيار دولت يا شركتي خاص باشد  زمينه اين اقالم بيشتر ميشود از
 .انگيزه قاچاق براي سايرين افزايش مي يابد

به نظر ميرسد هر چه تقاضا براي پول و بخصوص چك هايي بي نام :افزايش تقاضا براي پول نقد وچك هايي بي نام -6
به خصوص در استان هاي سيستان وبلوچستان وهرمزگان ، .عاليت هاي قاچاق نيز باشد افزايش يابد، مي تواند نشانگر افزايش ف

 .ميتوان اين شاخص را مورد استفاده قرارداد
و نسبت ماليات به    GNPبراي اين منظور مي توان از دو شاخص نسبت به مخارج دولت به :افزايش دخالت دولت -7

GNP ) ي قاچاق استفاده كردبراي توجيه فعاليت ها)توليد ناخالص ملي. 
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آمار كشفيات مي تواند تعيين كننده ميزان واقعي :ميزان كشفيات كاالي قاچاق توسط ماموران انتظامي وگمرك -8
 .چرا كه فعاليت هاي قاچاق با اقتصاد ريسك و عدم اطمينان ارتباط تنگاتنگي دارد.قاچاق و احتمال لو رفتن آن باشد

درآمد از لحاظ ساختاري وهمچنين فرهنگي ، زمينه را براي فعاليت هاي قاچاق شدت نابرابري توزيع :توزيع در آمد -9
 .مهيا  مي نما يد

بوروكراسي و ساختار اداري ناكارآمد منجر به افزايش هزينه  توليد وتجارت در :كاغذ بازي و ساختار ادارات ناكارآمد -10
شاخص بهره وري نيروي انساني در سازمان هاي .يدهداقتصاد رسمي مي شود كه  خود انگيزه فعاليت هاي قاچاق را افزايش م

دولتي با تغييرات ساعات كار مفيد كارمندان دولت  مي تواند توجيه كننده اين گونه فعاليت ها باشد همچنين تعدد مراكز 
   )1390جمالي موسوي .(تصميم گيري به عنوان شاخص ديگري، ميتواند فعاليت هاي قاچاق را توجيه كند

 
  :حليل تجزيه و ت

هر چند قاچاق كاال در شهرهاي مرزي داراي آثار زيان  بار بسيار زيادي است و بر خالف گمـان برخـي ، فاقـد هرگونـه مزيـت       
نسبي است و براي درك و شناخت  و تاثيرات آن بر روند امنيت در محيط جامعه، الزم است تمـامي آنهـا مـورد تحليـل  قـرار      

ررسي، تا تهديدات واقعي بر امنيت جامعه آشكار شود لذا نتايج حاصله  از بررسي برخـي از آثـار   گرفته  وروابط متقابل  آنها را ب
عمده قاچاق كاال و ميزان اثر تخريبي آنها بر ابعاد امنيت اجتماعي هم ميتواند  قابل بسط و گسترش جهت پاسخ به حل تمامي 

در جامعه است كه در نوك پيكان مبارزه بـا قاچـاق كـاال قـرار      نيروي انتظامي به عنوان هسته اصلي  ايجاد امنيت.مسئله باشد
ميگيرد كه هر چه نيروي انتظامي با همكاري  وتعامل با نهادهاي ديگر جامعه بتوانند در جامعـه امنيـت را در بعـد درونـي آن     

شاركت در جامعه از امنيت واحساس  مسئوليت وم. تقويت كنند ،ضريب قاچاق كاال در كشور و شهرهاي مرزي كاهش مي يابد
امروزه آسيب هاي اجتماعي نظير قاچاق كاال به يكي از منابع ظهر نا امني در بـين  .طريق مردم قابل تامين و پايدار سازي است

مردم مردمان مرز نشين تبديل شده است  كه تشديد قوانين كيفري و تقويت اقدامات پليسـي بـراي تعـديل احسـاس امنيـت      
لذا چنانچه مبارزه با قاچاق كاال صرفا متكي بر برخورد فيزيكي با مجرمان .جه مطلوبي نخواهد داشت بدون مشاركت همگان نتي

باشد،شكننده و آسيب پذير مشود و از سويي ديگر دولت ملزم به مصرف هزينه هاي سنگين در برقراري امنيـت مـي شـود در    
ر به جاي امنيت بيرونـي  ونظـارت  وكنتـرل شـديد  و صـرف      اين صورت امنيت از ثبات و پايداري برخوردار نخواهد بود اما اگ

هزينه هاي سنگين براي مقابله با افراد ناهنجار به تقويت نهادهاي آمـوزش و پـرورش  و آمـوزش هگـاني در شـهرهاي مـرزي       
عـه را در خـود   چرا كه افراد اعتقاد به داشتن مسئوليت در برابر جام.پرداخته شود  مي توان به كاهش كاال اميد بيشتري داشت

ص  1389تصـديقي  .(احساس كنند  امنيت حاصل بهتر و موثر پيش خواهد رفت  كه اين مقوله نياز به عـزم و اراده ملـي دارد  
56(  

در خاتمه به نظر ميرسد كه حل مشكل قاچاق  مستلزم آن است كه ضمن باز نگري در قوانين و مقررات جاري با رفع مشكالت 
صنعت و كشاورزي به اصالح نگرش نسبت به توليد  داخلي و محصوالت خارجي ،تغييـر فرهنـگ و    و نابساماني هاي موجود در

زمينه هاي  ذهني غلط نسبت به برتريهاي كاالي خارجي پرداخته شود و با ايجاد نظام تعرفه اي مناسب و نهايتا  مبارزه قاطع 
  )17:1382ك نوري .ر.(اق حذف گردد و قانونمند مراجع رسيدگي كننده  زمينه هاي پيدايش  و گسترش قاچ

  :نتيجه گيري
چنانچه از مطالب ذكر شده بر مي آيد توسعه در تمامي جوانب اقتصادي، سياسي،اجتماعي و فرهنگي مستلزم برخورداري از 

وازن فرهنگي است كه در آن كار وكسب و توليد ارزشمند باشد در نتيجه اين ارزشمندي است كه جامعه به توسعه پايدار و مت
قاچاق كاال به عنوان معضلي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در جوامع رو به پيشرفت بر هم زننده رشداقتصادي .دست مي يابد

و تغيير دهنده جهت توسعه است قاچاق كاال انتقال دهنده ارزش ها،هنجار ها ونگرش هاي خاص خودبخصوص درشهرهاي 
شد از جمله پيامدهاي اقتصادي آن كاهش درآمدهاي دولت ودر نتيجه تحت مرزي بوده و داراي پيامد هاي مختلفي مي با
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تاثير قرار گرفتن سياست هاي پولي و مالي آن و نيز كاهش سطح اشتغال ،كاهش تمايل به توليد و كارآفريني،رواج مشاغل 
كاالهاي توليد شده داخلي  كاذب وغير قانوني در جامعه ،كاهش قيمت كاالهاي وارد شده به صورت قاچاق و عدم استقبال از

  .مي باشد
همچنين پيامدهاي اجتماعي وفرهنگي ناشي از اين پديده در جامعه تحت تاثير قرارگرفتن مجموعه فرهنگ يك كشور 

قاچاق كاال برعناصر فرهنگ كسب وكار از جمله سخت .بخصوص فرهنگ كسب كار و در نهايت فرهنگ مصرف آن جامعه است
القه به كار و درست كاري و اجتناب از اسراف و پايبندي به اعتقادات اثر گذارند به نحوي كه اين كوشي وپشت كار،قناعت ع

تاثير و تاثرهاي صورت گرفته خود عامل ايجاد يك فرهنگ جديد مي شود كه گسترش فرهنگ مصرف گرايي ،گرايش به 
مسئوليت پذيري و انجام كار درست رواج تجمل گرايي، عدم تمايل به كار به عنوان يك ارزش ،كاهش وفاداري شغلي و 

فرهنگ پنهان كاري و محافظه كاري افزايش فساد و قانون گريزي از اجزاي اصلي آن مي باشند با توجه به  مفاهيم استخراج 
شده از مصاحبه ها در زمينه نقش قاچاق كاال به عنوان يك معضل فرهنگي در فرهنگ كسب وكار مي توان طبق مفاهيم سطح 

  :به دست آمده درتيم تحقيقات موثر فرهنگي در توسعه و گسترش قاچاق كاال را چنين برشمرداول 
  كم رنگ شدن باورها و ارزشهاي اعتقادي-
  تبديل ارزشهاي نسل پيشين به ضد ارزش براي نسل امروز-
  كم شدن پاي بندي به اخالقيات وكم رنگ شدن وجدان كاري-
  كم كاري عدم توجه به  كسب روزي حالل و رواج-
  بروز تقابل فرهنگي و ارزشي ميان نسل جوان و جامعه سنتي-
  كم كاري رسانه ها در انتقال درست فرهنگ كار-
  وجود فرهنگ پنهان  كاري و عدم انتقال تجربيات به ديگران -
ن وشرع نيز كار از نظر فرهنگ ما در شهر هاي مرزي كار به عنوان يك ارزش ومايه آبروي مردم شناخته مي شود،از نظر دي"

يك عبادت محسوب مي شود پس اگر ارزش كار در جامعه كمرنگ شود،اگر اعتقادات وارزش هاي ديني و فرهنگي ضعيف 
  "شوند ،كم كم  تمايل به انجام كار صحيح و درست از بين ميرود

يشين به ضد ارزش براي مبين اين موضوع است كه كم رنگ شدن ارزش ها و باورهاي اعتقادي وتبديل ارزش هاي نسل هاي پ
  .نسل هاي امروزي موجب كاهش پايبندي اخالقيات ودر نتيجه رواج كم كاري در جامعه ميگردد

شهرهاي مرزي ازديربازبه شهرهاي قنات وقنوت وقناعت معروف بوده است  در حال حاضر بر اثر گسترش رسانه ها جمعي و "
يي كه از خصوصيات بارز مردمان شهرهاي مرزي است در حال از بين توسعه وتبليغات داخلي  و خارجي آن قناعت وصرفه جو

اين مطلب بيان كننده اين موضوع است كه تبليغات رسانه ها از يك طرف و زيبايي و نوآ وري در طرح و رنگ "رفتن است
قيقاتي كه از اين نتايج با تح. محصوالت خارجي موجبات گسترش فرهنگ مصرف گرايي و تجمل گرايي را فراهم آورده است

در خصوص اين كه تبليغات در رسانه ها داخلي وخارجي وهمچنين زيبايي ونو آوري در طراحي محصوالت خارجي و )1384(
موجبات تمايل به فرهنگ مصرف گرايي و تمايل به خريد كاالهاي لوكس در بين جامعه امروزي شده توسعه داده است 

ه  مفاهيم استخراج شده در مصاحبه ها مي توان پيامدها و آسيب هاي فرهنگي با توجه به مطالعات انجام شد.همسويي دارد
  :ناشي از قاچاق كاال را چنين بيان داشت

  كم رنگ شدن توجه به اخالقيات در كار -
  كاهش تمايل به كسب روزي حالل -
  رواج كم كاري و كم رنگ شدن وجدان كاري-
  جام كار به صورت صحيح افزايش اعتقاد به قضا و قدر و عدم توجه به ان-
  كم رنگ شدن باورها وارزش هاي اعتقادي-
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  رواج فرهنگ پنهان كاري و عدم انتقال تجربيات به ديگران-
  .گسترش فرهنگ مصرف گرايي وگرايش به تجمل گرايي و دوري از قناعت-

  :پيشنهادهاي كاربردي
و كاهش اثرات منفي و آسيب هاي ناشي از اين پديده با توجه به پيامد هاي ناشي از قاچاق كاال مي توان جهت  جلوگيري 

  .پيشنهاداتي به شرح زير ارائه نمود
  نهادينه سازي ترجيح مردم به خريد و مصرف كاالهاي داخلي-
  استفاده از ظرفيت هاي صدا وسيما در ترويج فرهنگ كار صحيح -
  شور در جهت توسعه فرهنگ كسب و كار صحيحاستفاده از ظرفيت هاي گروه هاي ديني ،علمي،سياسي،فرهنگي ،آموزشي ك-
  آگاهي و اطالع رساني صحيح به مردم راجع به قوانين و مقررات موضوعه قاچاق -
  ايجاد اشتغال مناسب براي جوانان از طريق ارائه تسهيالت در جهت توسعه كار آفريني -
  تالش در جهت كاهش تورم و تثبيت قيمت ها-
  بازنگري در قوانين امور گمركي اصالح نظام اداري كشور بخصوص-
  اصالح قانون كار موجود وتالش در جهت اعمال هر  چه بهتر آن-
  تقويت اخالقيات،باورها و ارزش هاي اعتقادي مردم با بهره گيري از ويژگي ها وعناصر فرهنگي مثبت نسل هاي پيشين-
  فرهنگ سازي در استفاده و به كارگيري آن آموزش مناسب از كودكي تا بزرگسالي در جهت افزايش مهارت هاي فردي و-
تالش در جهت ارتقاء سالمت در نظام اداري كشور با به كار گيري كارآمدترين نيروي انساني و آموزش هاي حين خدمت به -

  آنان
  كيفي سازي محصوالت داخلي از طريق اعمال استانداردهاي مشخص و ايجاد رقابت در ميان واحد هاي توليدي-
اني و آگاه سازي مردم از پيامدهاي ارتكاب به عمل قاچاق با استفاده از ظرفيت هاي مدرسه، دانشگاه،رسانه ها اطالع رس-

 وغيره
  

  :پيشنهادات
  اختصاص دادگاههاي ويژه جهت رسيدگي به پرونده هاي قاچاق كاال و بهره گيري از قضات متخصص در شهرهاي مرزي*
هاي منطقه وهمسايه در خصوص تجارت غير قانوني و يا همسو كردن برخي قوانين برقراري ارتباط ديپلماسي فعال با كشور*

  .با كشورهاي همسايه و  استانهاي هم مرز
  .تجهيز كردن گمرك ها به امكانات ، وسايل و لوازم پيشرفته جهت مبارزه باقاچاق*
اقچيان سرمايه خود را در خطر ديده و از دولت بايد امكانات و شرايط ارتكاب قاچاق را سخت و مشكل نمايد تا همواره قاچ*

انگيزه و ميلشان به قاچاق كاسته شود در اصل بايد شرايط را به گونه اي فراهم آورد تا متخلف هيچگاه در خود احساس امنيت 
  .نكند

  .به افراد  و نهادها ،معافيت گمركي داده نشود و سازمان هايي كه امر قاچاق را تسهيل مي كنند تنبيه گردند*
  . بايد شرايطي ايجادكرد تاهزينه قاچاق سنگين گردد*
نام شركت هاي خارجي  كه عمالدر جريان قاچاق بوده وفعاليت زير زميني دارند،به قوانين كشور احترام نمي گذارند و *

رسمي و سياست فرصت طلبانه خود را در بازاريابي ايران دنبال مي كنند و همچنين خود را موظف به داير كردن دفاتر 
  )1385فريوري (نمايندگان قانوني در كشور نمي دانند،بايد در فهرست سياه اقتصادي كشور قرار گيرند
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 .حذف موانعي كه تاثير چنداني در واردات و صادرات از لحاظ مصالح عمومي اقتصادي كشور ندارد*
  

  :منابع
  بارزهبا قاچاق كاال در منطق مرزي مولفه امنيت اجتماعي  و م: 1389تصديقي محمد علي وتصديقي ،فروغ -1
  قاچاق و جرم قاچاق: 1382نوري  -2
  حمل نقل   قاچاق و جنايات  سازمان يافته : 1389قاسميه رحيم-3
  خالصه گزارش طرح پژوهي بررسي پديده  قاچاق در شهرهاي مرزي : 1385سيف اهللا مراد  -4
  راهبردهاي رويايي قاچاق در شهرهاي مرزي:  1389حسيني سيد يعقوب  مغداني  رضا  -سليمي فرد، خدا كرم-5
،شناسايي  راهكارهاي جلوگيري از قاچاق ،مجموعه مقاالت منتخب  همايش : 1390موسوي سيد عباس -جمالي غالمرضا-6

  ملي قاچاق 
سبب  بازرگاني كه –شناخت راهكارهاي  اقتصادي مبارزه باقاچاق شناسايي عوامل اقتصادي : 1385فريوري ،محمدرضا -7

  ايجاد رانت براي واردات غير قانوني كاال ميگردد فصلنامه اقتصاد پنهان
  لغت نامه  موسسه انتشارات وچاپ دانشگاه تهران : 1373دهخدا علي اكبر  -8

http://www.tabnak.ir/fa/news/189074/ -9 
-http://www.tazirat.gov.ir/ghachagh/default7226.aspx 

http://www.khorasancustoms.ir/news/default.asp?nk=2000000-10  
1.html-page-257-http://forum.freedownload.ir/forum -11 

IR-http://itema.ir/fa  
http://www.tabnak.ir/fa/news/191629-12 
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