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 ارز و كاال قاچاق پديده بررسي

 آنوقوع قاچاق و آثار  هايشيوه. ۱

  

 

 خالصه مديريتي

و  مقابله ،مقام معظم رهبریو بیانات  تياسناد باالدس کیدأت با وجود گذشته هایسال در

های متفاوت روش از کافي شناخت عدم دلیل بهپیشگیری از وقوع پديده قاچاق کاال و ارز 

هايي کاستي باثر در متولیان امر، ؤو م کافي اراده و انگیزه فقدان وو پیچیده مجرمان 

 رو بوده است.هروب

قاچاق  باستاد مرکزی مبارزه  هایگزارشبه  مربوط آمارهایبه بعد،  1392از سال 

قاچاق  )شاملقاچاق ورودی و خروجي  مجموعکمترين حالت  دردهد مي نشانکاال 

میلیارد دالر بوده است که نسبت به تجارت رسمي کشور رقم قابل  12بیش از معکوس( 

، لوازم خانگي، لوازم و طیف وسیعي از کاالها از جمله پوشاك، کفش، سیگار استتوجهي 

 . شودمي شامل راآرايشي و بهداشتي 

و موانع غیر ضروری در  نامناسب گذاریچند عوامل متعددی از جمله نظام تعرفههر

 گزارش،اين اصلي  هدفباشند اما پديده قاچاق تاثیرگذار ميظهور  در رسمي مسیر واردات

، آثار و و ارز در مبادی رسمي و غیررسمي کاال قاچاق وقوع هایشیوه یبندو طبقه احصا

 هایدستگاه درهای تشکیل شده توجه به پرونده باکه  استراهکارهای مقابله با اين پديده 

های وقوع قاچاق وهیها و ششناسايي و واکاوی هريک از روش .است شده بررسي متولي
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متناسب آن اتخاذ گردد. کند تا متناسب با هريک از روشهای وقوع قاچاق، راهکار کمک مي

 ست از:ا های وقوع قاچاق به تفکیک عبارتها و شیوهبراين اساس روش

 هاي وارداتيالف( رويه

  ،باال یحقوق ورود با یکاال بجای کمتر یبا حقوق ورود ييکاال نادرست اظهار  .1

 قاچاق یکاال ورود  ن،یمرزنش يتعاون یکاالتجمیع مربوط به اظهارنامه،  اسناد جعل  .2

  ،يصادرات یکاال يمرجوع پوشش در

   ،آن هیمواد اول یبدون پرداخت حقوق ورود ژهيکاال از منطقه و وجخر  .3

 ،لفاف وزن یاظهار شیب با واردات  .4

 با جعل اسناد،   یحقوق ورود يرقانونیغ استرداد  .5

  ،کاال مشخصات واقع خالف اظهار  .6

  .سفارش ثبت يجعل مجوز با کاال وارداتو  مجوز اخذ عدم  .7

  يصادرات هايرويه ب(

  گر،يد یکاال پوشش در سوخت قاچاق  .1

ونقل حمل قياز طر لیخروج گازوئ لیتسه صوری، تيترانز پوشش در لیگازوئ خروج  .2

 با لیگازوئ قاچاق ،يصادرات یتانکرها در جاساز مخزن هیتعب با لیگازوئ خروجو  يلير

  منشأ، یورهافاکت از مکرر استفادهبا  لیو قاچاق گازوئ شناورها سوخت هیسهم از سوءاستفاده

بدون  ييایمیکود ش صادرات ،يصادرات کاالی پوشش تحت یاارانهي کاالی خروج  .3

 . یاستهالك مجوز/ با مجوز تکرار

 هاي ترانزيتيج(رويه

  ،محموله در مقصد یاعالم وصول صور  .1
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  ،تيترانز ریسم نیاظهارنشده در ب یکاال هیتخل ت،يترانز ریمس نیاظهارشده در ب یکاال هیتخل  .2

  .تيترانز یکاال عنوان تحت( يررسمیغ یمباد از) قاچاق یکاال حمل  .3

 رسميد( قاچاق از طرق مبادي غير 

 کند،نمي العبور کوهستاني که مرزباني و گمرك کنترلورود کاال از مرزهای زمیني و صعب  .1

  ،متروکه و غیرمجاز هایاسکله و خورها طريق ازورود کاال   .2

  .غیررسميمعابر مرزی  ومسیرهای  قيطراز  ی غیرمجازکاال ورود  .3

قاچاق بررسي  وقوعپیامدهای اقتصادی، اجتماعي  مهمترين مطالعه اين درهمچنین 

 تیفعالدر  اختالل ايجاد .1 به توانمي ،قاچاق ياقتصاد آثاراز جمله  که استشده 

و فرار  یگذارهيسرما در انحراف .3 ،یتجار یهااستیس ناکارايي .2 ،یدیتول یواحدها

 کاهش.5 نادرست، آمارهایمبتني بر  یاقتصاد یهالیتحل در اشکال جاديا .4 ه،يسرما

 کنندهمصرف حقوق عییو تض کار یروین انتقال .6 دولت، یهانهيهز شيافزا و درآمدها

 توانآن مي جمله ازکه  است اجتماعي آثارقاچاق کاال و ارز دارای  همچنین اشاره نمود.

 جاديا .3 ،يعموم بهداشت و سالمت ديتهد .2 ،يطبقات و شکاف فاصلهگسترش  .1 :به

 معرض در مناطق به مهاجرت ديتشد .4 ،، قضايي و..يدولت یهادستگاه در يمال فساد

  1.کردي اشاره اجتماع یهایناهنجار شيافزا آن تبعبه و قاچاق

با مؤثر  های مختلف و ضرورت مبارزهکاال و ارز در حوزه قاچاق وقوعتوجه به آثار  با

الزم است عالوه بر مسدود ساختن مسیرهای غیررسمي، کنترل مبادی رسمي  پديده، اين

                                                 
گريزي نيز از جمله آثار و . افزايش بيكاري، كاهش رضايت عمومي، كاهش اعتماد نهادي و ترويج روحيه قانون1

 پيامدهاي اجتماعي مهم قاچاق كاال و ارز است كه بررسي دقيق آن نيازمند مطالعات تخصصي اين حوزه است.
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و همچنین مقررات  وو برخط بر اجرای قوانین  سیستميگذاری و نظارت از طريق قانون

 افزايش يابد.  قاچاقبه  مبادرت هزينهو  ريسکشود تا  انجامهای گمرکي، و رويهفرآيندها 

 

 مقدمه 

با اين مؤثر  و مبارزه اجتماعي است و اقتصادیمنفي  دارای آثار و تبعاتقاچاق کاال و ارز 

های وقوع اين قابل قبولي از روش شناخت پديده زماني به نحو شايسته میسر است که

 بدونو مقررات  نیاصالح قوان و حیحص یسیاستگذارجرم داشته باشیم. به عبارت ديگر 

 یهاوهیش و هامطالعه روش رو نيا از. یستن کامل جرم وقوع یهاروش از حیصح درك

وقوع جرم  نهیزم ،اجرا و نظارت ،یحوزه قانونگذار در تا شد خواهد سبب قاچاق وقوع

 .ابدي شيافزا متخلفان یبرا قاچاقهزينه ارتکاب به  و سکيو ر افتهيکاهش 

و عمدتا با  شده است احصا متشکله یهاپروند به توجه با قاچاق وقوع یهاوهیش

 هاسیاست اتخاذ است الزم گیرد. از اين روسوءاستفاده از برخي قوانین و مقررات انجام مي

با سوءاستفاده از برخي قوانین و  وقوع قاچاق که های اجراء به نحوی صورت گیردو روش

افزايش شفافیت قوانین و برخي عبارت ديگر با اصالح  ه ب ناممکن شود. مقررات عمالا 

های وقوع جرم قاچاق کاهش زمینه صحیح و کامل مقررات نظارت بر اجرایقوانین و 

اين  دوم بخشدر  های مختلفا توجه به گستردگي تاثیر وقوع قاچاق در حوزهب يابد.مي

به عنوان نمونه شده است.  يبررسقاچاق  ياجتماع و یاقتصاد یامدهایو پ آثار، مطالعه

مؤثر  کنندگان و درآمد دولتآثار وقوع قاچاق در حوزه اقتصادی بر تولیدکنندگان، مصرف

. در حوزه اجتماعي نیز تبعات مهمي از جمله تغییر الگوی مصرف و تهديد سالمت است

در  با توجه به اهمیت آثار وقوع قاچاق. استپیامدهای قاچاق کاال و ارز  جملهازجامعه 
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در . شوددر سیاستگذاری و اجرا تصمیمات مناسبي اتخاذ الزم است های مختلف حوزه

ارائه قاچاق مبارزه با ه و پیشنهادهايي برای بندی مطالب انجام شدبخش پاياني نیز جمع

 خواهد شد.ه های بعدی ارائشده است که تفصیل راهکارها در گزارش

 

 و ارز هاي وقوع قاچاق كاالمبادي و شيوه .۱

های مختلف ارتکاب قاچاق کاال و شیوه سپس و بررسي ،مبادی وقوع قاچاق اين بخشدر 

الزم به توضیح  گیرد.های تجاری مورد تجزيه و تحلیل قرار مييک از رويهب هرارز در قال

در موجود های پروندهبررسي های ذکر شده با است که استخراج و تفکیک روش

در دو دسته وقوع قاچاق های و روشمبادی در ادامه  شده است. میسرهای قضايي دستگاه

 کلي قاچاق کاال و قاچاق ارز مورد بررسي قرار گرفته است. 

 

 هاي قاچاق كاالشيوه. ۱-۱

مبادی ورود و خروج کاال را میتوان به مبادی رسمي و غیررسمي تقسیم نمود. در ادامه 

 شود.از موارد فوق توضیحاتي ارائه مي هريکهای قاچاق کاال و ارز در شیوهدرخصوص 

 هاي قاچاق از اين مباديو بررسي شيوه . مبادي رسمي۱-۱-۱

های در قالب رويهو منظور از مبادی رسمي، مبادی است که گمرك ايران در آن مستقر است 

کند. شايان ذکر ها وقوع پیدا در آنکاال و ارز قاچاق  ممکن است )فرآيندها( و به طرق مختلف

نیز گمرك مناطق مستقر است و در مناطق آزاد مبادی ورودی کاال از خارج کشور به است در 
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شود. صورت ورود کاال به سرزمین اصلي نظارت توسط گمرك جمهوری اسالمي ايران انجام مي

 . کردمحسوب کشور جزء مبادی رسمي  اين مناطق را بايد لذا

شوند به تفکیک که در گمرکات اجرا مييندهای( مختلف تجاری اهای )فررويه

 اند از:عبارت

 واردات  هي( روالف

 صادرات هي( روب

 تيترانز هي( روج

 ودور و یمسافر یکاال ،يملوان یهاهيخاص ازجمله رو یهاهي)رو هاهيرو ريسا( د

 .(است موردنظر موقت

راج استخ های مکشوفهاساس پروندههای قاچاق کاال و ارز از مبادی رسمي بر شیوه

مراجع  ها با مراجعه تیم کارشناسي به. نکته قابل توجه آن است که اين شیوهشده است

ها را ين شیوهاتوان هريک از و ميبررسي همانند ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز،  نظارتي

 .کردمستند پس از طي مراحل قانوني به مصاديق کشف شده قاچاق کاال و ارز نیز 

 واردات هيرو الف(

ری از شود که کاالی تجاهای گمرکي است که زماني انجام ميواردات کاال يکي از رويه

قانوني و  خارج کشور به قلمرو داخلي وارد شود. واردات نیازمند انجام تشريفات رسمي و

واردی ماخذ مجوز و پرداخت حقوق و عوارض دولتي است. در موارد مکشوفه کاالی قاچاق 

قوع به دلیل نقض تشريفات قانوني در مسیرهای رسمي وی که به نحومشاهده شده است 

 جرم قاچاق محرز است. 
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 باالتر يحقوق ورود با يكاال كمتر بجاي يبا حقوق ورود ييكاالنادرست  اظهار. ۱

فاوت و ارزش مت مأخذهايي که دارای چند قلم کاال با در اين روش قاچاقچیان محموله

الی با بدين نحو که عمده محموله تحت عنوان کا کنندجا اظهار ميجابه صورتبهرا  است

ت . در صورتي که اين عمل منجر به نقض تشريفاشوديماظهار  ترنيیپاحقوق ورودی 

ل ابهام در شود. البته در مواردی به دلیقانوني گردد قاچاق کاال از اين طريق انجام مي

ف، يران ضمن جريمه متخلتعیین رديف تعرفه ممکن است اين مساله رخ دهد و گمرك ا

اچاقچیان تواند توسط ق. اما اين مساله ميکندتعرفه صحیح  را مشخص و عوارض را اخذ مي

. در واقع دکننمورد سواستفاده قرار گیرد تا با اظهار خالف واقع مبادرت به قاچاق کاال 

رتبط های منامهمشخص نمودن مرز تخلف از جرم و تعیین مصاديق آن در قانون و آيین

 . شودشود اين مشکل تا حدود زيادی مرتفع موجب مي

 سناد مربوط به اظهارنامها جعل .2

ررسي ت گمرك ب را فقط اسناد تجاری ،در موادی ممکن است صرفا به دلیل تسهیل تجارت رسمي

مانند بارنامه، قبض  توانند با سوءاستفاده از اين مسئله و استفاده از اسناد مجعول. قاچاقچیان ميکند

متر يا معاف از کبا مأخذ را  وارداتي کاالی ،مبدأی و گواهي بندعدل، ديبرگ خرانبار، مجوز ترخیص، 

ت نیز جرم اين حالالورود است. در در حالي که متفاوت يا حتي ممنوع کنندمالیات ورودی اظهار 

 .  شودجعل منجر به نقض تشريفات قانوني ورود کاال به کشور شده و قاچاق کاال تسهیل مي

  نيمرزنش يتعاون يكاال. تجميع 3

قاچاقچیان کاالهايي را که صرفا جهت مصرف مرزنشینان و در قالب  ،هادر برخي پرونده

، تجمیع کرده و برخالف مقررات قانوني به دشويمتعاوني مرزنشیني وارد استان مرزی 

قانون  اجرايي نامهآيین (6)ماده  «3»تبصره . بر اساس کننديمی داخلي ارسال هااستان
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 های مرزیاز استانبه صورت تجمیعي و تجاری ساماندهي مبادالت مرزی خروج اين کاال 

در عمل به دلیل عدم امکان نیازمند اخذ موافقت شورای ساماندهي مبادالت مرزی است 

 صورت تجمیعي از استان مرزی محتمل است.به خروج کاال کنترل تمامي کاالها 

 طور مجزا بدون پرداخت حقوق كامل. اظهار اجزا و قطعات كامل كاال به4

( زماني که اجزا و قطعات مربوطه ويژگي 1الف 2طبق قاعده مورد استفاده در گمرك )

اما متخلفین تمامي   ؛شودبايست ذيل کاالی کامل اظهار کاالی کامل را داشته باشد مي

. اين موضوع کننديمو ذيل اجزا و قطعات اظهار  کردهقطعات مربوط به يک کاال را وارد 

 تواند مورد سواستفاده برای قاچاق کاال قرار گیرد. نیز مي

 جزء کي عنوان به كاال كامل قطعات و اجزا اظهار. 5

بوطه را الف تمامي اجزا و قطعات مر 2در برخي از موارد متخلفین جهت فرار از قاعده 

انوني ورود ق. اين موضوع نیز میتواند تشريفات کنندذيل يکي از قطعات  و اجزاء اظهار مي

 کشور نقض کند. هبرا  کاال

 كاالها تعداد در ياظهاركم. 6

شود و هست اظهار مي ازآنچهبسیار کمتر  ،در اين روش تعداد کاالی اظهاری در گمرك

 شود.ای از کاال بدون پرداخت حقوق و عوارض وارد کشور ميبخش قابل مالحظه

 ارزش در ياظهار كم با واردات. 7

از  و با پرداخت بخشي شودميهست اظهار  ازآنچهارزش کاال  کمتر در چنین حالتي، 

تواند مي ،شد. اگر اين مساله سازمان يافته باشودميکاال وارد کشور  ،حقوق و عوارض دولت

 . شودسبب تضییع قابل توجه حقوق دولت 

                                                 
 .کاال یکدگذار و فيتوص شده هماهنگ ستميس یالمللنيب وني( کنوانس2ماده )« الف»بند « 2»جزء . 1
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 . واردات كاالي مستعمل بدون اخذ مجوز8

ل را ، متخلفین کاالی مستعماستبا توجه به آنکه کاالی مستعمل نیازمند اخذ مجوز 

 . کنندعنوان کاالی نو و يا بدون اخذ مجوز وارد مي تحت

 يصادرات يكاال يمرجوع پوشش در قاچاق يكاال ورود. 9

 کردنوع و تحت عنوان مرج اقدام کردهارزش در اين شیوه، قاچاقچي به صادرات کاالی بي

 .کندمي ترباارزشاقدام به واردات کاالی  صادرشدهکاالی 

 آن هيمواد اول يبدون پرداخت حقوق ورود ژهيكاال از منطقه و خروج. ۱0

 استفاده های مستقر در مناطق ويژهمواد اولیه خارجي بدون اظهار در خط تولید کارخانه

 .شودو محصول بدون اظهار از منطقه خارج مي شده

 ۱لفاف وزن ياظهار شيب با واردات. ۱۱

ت عنوان زيادی از کاال را تحجهت کم اظهاری در تعداد و يا وزن خالص، بخشي متخلفین 

 .کنندلفاف اظهار مي

 يحقوق ورود يرقانونيغ استرداد. ۱2

به  متخلفین با جعل نامه گمرك ايران در خصوص دستور استرداد حقوق ورودی، اقدام

 .کنندمياقدام گیری حقوق ورودی بازپس

 مجوز اخذ عدم و كاال مشخصات واقع خالف اظهار. ۱3

نوان کاالهای قاچاقچیان نام يا کد تعرفه کاالهايي را که نیاز به اخذ مجوز دارند، تحت ع

 .کننديممجاز اظهار کرده و بدين ترتیب از اخذ مجوز فرار 

                                                 
 یبندبسته. 1
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 سفارش ثبت يجعل مجوز با كاال واردات. ۱4

. سپس کننديمقاچاقچیان در زمان ممنوعیت واردات برخي کاالها، اقدام به ثبت سفارش 

و نهايتاا با اين  برنديمسامانه ثبت سفارش، تاريخ ثبت را به عقب های با استفاده از ضعف

 .دهنديمثبت سفارش جعلي، واردات انجام 

 صادرات هيرو (ب

ي و خارج از های اخیر به دلیل افزايش قیمت ارز و تفاوت قیمت کاالی داخلقاچاق کاال در سال

 .استاست که مهمترين اين موارد به شرح ذيل  شدهکشور در رويه صادرات مشاهده 

 گريد يكاال پوشش در سوخت قاچاق. ۱

ادامه  پذيرد. مواردی که دردر اين مورد قاچاق سوخت در قالب کاالهای ديگر صورت مي

 آيد از اين جمله است: مي

کشور  ا بهر، گازوئیل پايه يا تصفیه دومی روغنجابهقاچاقچیان با استفاده از گازوئیل  -

 کنند.افغانستان قاچاق مي

رصد( د 80با توجه به شباهت بسیار زياد سوخت تقطیری با گازوئیل )شباهت باالی  -

 سوخت تقطیری تولیدشده در فرايند تصفیه نکهيا از بعدهای تصفیه دوم کارخانه

 سوزانند، مجوز صادرات سوخت تقطیریهای کارخانه خود ميسوخته را در مشعلروغن

ای تجمیعي را و گازوئیل يارانه کردهباره دريافت يکتولیدشده خود را طي چندين سال به

 کنند.ر ميدر قالب سوخت تقطیری با استفاده از اين مجوز به خارج از کشور صاد

قاچاقچیان با اشراف به خأل موجود در صادرات از مبدأ منطقه ويژه پتروشیمي بندر امام  -

به علت نزديکي منطقه ويژه  درگذشتهره( )گمرك خروج( )) ينیخمبه مقصد بندر امام 

پتروشیمي به بندر امام خمیني، بارهای صادراتي از مبدأ منطقه ويژه به مقصد بندر 
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شد( با ها اعمال نميشدند و نظارت مناسبي بر روی اين محمولهلمپ نميخمیني پامام

تنظیم اظهارنامه صادرات متانول و دريافت اجازه بارگیری در گمرك منطقه ويژه، اين 

گونه کااليي از منطقه اظهارنامه را به گمرك بندر امام خمیني برده و بدون بارگیری هیچ

و در پوشش اين  کردهای را از سطح کشور تجمیع رانهتوجهي گازوئیل ياويژه، حجم قابل

 اند.اظهارنامه از کشور خارج کرده

 يصور تيترانز پوشش در ليگازوئ خروج. 2

ای داخلي را در اين روش قاچاقچیان بدون ورود گازوئیل به داخل کشور، گازوئیل يارانه

 کنند.و با جعل اسناد تحت عنوان گازوئیل ترانزيتي از کشور خارج مي کردهبارگیری 

 يليونقل رحمل قياز طر ليخروج گازوئ لي. تسه3

ندگان ای، تجمیع کنونقل ريلي نسبت به حمل جادهبا توجه به نظارت کمتر بر روی حمل

ان اقچیو تحويل قاچ کردهونقل ريلي تا شهرهای مرزی حمل وسیله حملگازوئیل را به

 دهند.سوخت مي

 يصادرات يتانکرها در جاساز مخزن هيتعب با ليگازوئ خروج. 4

رای اظهار در بمنشأ  های پايه روغني که نیازی به ارائه فاکتورقاچاقچیان با اظهار فراورده

های تانکرهای حمل اين در دريچه آنهاگمرك ندارند و سپس تعبیه جاساز و نصب 

ظه ريخته و آن محف فراورده روغني را در ،شودبرداری انجام مينمونه ازآنجاها که فراورده

 کنند.و به خارج از کشور قاچاق مي پر کردهگازوئیل با بقیه حجم تانکر را 

 شناورها سوخت هيسهم از سوءاستفاده با ليگازوئ قاچاق. 5

با ارائه تر( های صیادی و باربری و شناورهای سنگینشناورهای داخلي )اعم از لنج

 کنندای دريافت ميمانیفست حمل بار، با توجه به حجم بار و نوع شناور خود سوخت يارانه
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ای را که در اين مورد صاحبان شناورها بدون حمل بار با دريافت مانیفست، سوخت يارانه

 فروختند.های آزاد ميو در آب کردنددريافت مي

 منشأ يفاكتورها از مکرر ستفادهابا  لي. قاچاق گازوئ6

اجباری  استفاده از سامانه جهت تعیین اصالت و استهالك فاکتورهای منشأ نکهيا باوجود

اند. اين امر زمینه شده است، برخي گمرکات فاکتورهای منشأ را در سامانه مستهلک نکرده

رهای منشأ سوءاستفاده صادرکنندگان مشتقات نفتي را فراهم کرده و بعضاا با ارائه فاکتو

 کنند.چاق ميجعلي و يا استفاده مکرر از فاکتورهای منشأ، گازوئیل را به خارج از کشور قا

 يصادرات كاالي پوشش تحت ياارانهي كاالي خروج. 7

هستند(  های تولیدکننده )که تنها دارندگان مجوز صادراتقاچاقچیان تحت قرارداد شرکت

به خارج از  قالب کاالی صادراتي تولیدی،اند در ای داخلي را که تجمیع کردهکاالی يارانه

 کنند.کشور قاچاق مي

 يبدون استهالک مجوز/ با مجوز تکرار ييايميكود ش صادرات. 8

یاز های تولیدکننده کود کشاورزی، بدون اخذ مجوز صادرات و تأمین نبرخي از شرکت

 شوند.اخلي ميار دداخلي، اقدام به صادرات کود به خارج از کشور کرده و باعث تالطم در باز

 تيترانز هيرو (ج

شود یز مينترانزيت کاالی عبوری از داخل کشور عالوه بر درآمدزايي سبب افزايش اشتغال 

سهیل تسازد که در صورت عدم نظارت بر آن زمینه وقوع قاچاق اما بستری را فراهم مي

 ت.افتاده اسشود. در موارد زير قاچاق کاال با سواستفاده از اين رويه اتفاق مي
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 محموله در مقصد ي. اعالم وصول صور۱

وق ورودی در اين شیوه، قاچاقچیان محموله بارگیری شده در گمرك مبدأ را بدون پرداخت حق

ل قبض به داخل سرزمین اصلي برده و بدون مراجعه به گمرك مقصد ترانزيت، اقدام به جع

 .شوندميها ری برای محمولهو موفق به اخذ اعالم وصول صو کردهانبار در گمرك مقصد 

 تيترانز ريمس نياظهارشده در ب يكاال هي. تخل2

. کنندت اظهار ميخروج از کشور در رويه ترانزي قصدبهدر اين شیوه، قاچاقچیان ابتدا محموله را 

قدام به ااست دوباره  شدهدادهسپس در گمرك مقصد با بیان اينکه کاال توسط خريدار عودت 

با بارگیری  و شده محموله در کشور تخلیه تيدرنها. کنندترانزيت محموله به گمرك اولیه را مي

 .شودقاچاق کاال انجام مي انداز کشور را داشتهآن قصد خروج که  کااليي ديگر 

 تيترانز ريمس نياظهارنشده در ب يكاال هيتخل. 3

کنند ر نمياز محموله بارگیری شده در گمرك مبدأ را اظهادر اين شیوه، قاچاقچیان بخشي 

روج از شود(. محموله پس از خيا اينکه کل محموله تحت عنوان کااليي ديگر اظهار مي)

ی منتقل و آن بخش از کاال شدهنییتعگمرك مبدأ و در بین مسیر به مکاني از پیش 

ب رسیدن به باال و بدون آسی ارتمه باترانزيت را  مهرومومدر رويه ترانزيت ) اظهارنشده

به گمرك  بارگیری و اظهارشدهکنند( از محفظه تخلیه و به همان میزان، کاالی آن باز مي

 .شودمقصد جهت اعالم وصول مراجعه مي

 تيترانز يكاال عنوان تحت( يررسميغ يمباد از) قاچاق يكاال حمل. 4

دام به جعلي به محموله اق مهرومومقاچاقچیان در پوشش حمل کاالی ترانزيتي و الصاق 

 .کنند)از مبادی غیررسمي( در کشور مي خروج کاالی قاچاق
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 يتجار يهاهيرو ريسا( د

ده قاچاقچیان استفاسوءمورد  دتوانها نیز ميعالوه بر واردات، صادرات و ترانزيت ساير رويه

کاال و  قاچاق  ه قرار گیرد تا با استفاده از خالهای قانوني و اجرايي از اين طريق مبادرت ب

 .  کنندنقض قوانین رسمي 

 در مناطق آزاد يمسافر هيكاال با سوءاستفاده از سهم واردات. ۱

ه مناطق آزاد خود را تحت رويه ترانزيت ب موردنظرهای در اين شیوه، قاچاقیان ابتدا محموله

میه از منطقه آزاد تحت عنوان سهها به خروج محموله. سپس در گام بعد کنندوارد مي

فیت کاالی . شیوه کار به اين صورت است که کاال با استفاده از معاکنندمياقدام مسافری 

سافری مدور کارت سبز دالر در سال( و با ص 80مسافری از پرداخت حقوق ورودی )تا سقف 

 شود.از منطقه خارج و پس از تجمیع به داخل سرزمین اصلي انتقال داده مي

 از سهميه مسافري  سوءاستفاده. واردات كاال با 2

با معافیت  ، اقدام به خريد کاالهای مسافریهاگذرنامهقاچاقچیان با سوءاستفاده از کپي 

 .رساننديمو سپس کاالها را در بازار داخلي به فروش  کننديمحقوق ورودی 

 و عدم خروج از كشور ۱كارنه دوپاساژ –. ورود خودرو تحت عنوان ورود موقت 3

معین در  زمانمدتخودروهای با پالك خارجي را جهت تردد در متخلفان در اين شیوه، 

رای زمان مجاز ب گذشتپس از . وسايل نقلیه مذکور کنندميکشور به گمرك مبدأ اظهار

 .شوندنمي تردد، از کشور خارج

                                                 
هاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد باش كه توسط كانونيك نوع جواز ورود خودرو به كشور مي. 1

 شودنيويورك صادر مي 1954گمركي سال 
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 مجاز ازحدشيبورود كاال تحت عنوان ملواني . 4

اردات کاال قاچاقچیان بدون توجه به محدوديت سهمیه ملواني، بسیار بیشتر از سهمیه به و

 .کننديم اقدامها با شناورها و لنج

 يمرز يهااز استان يعيصورت تجمبه يملوان ي. خروج كاال5

یه ملواني قاچاقچیان کاالهايي را که جهت مصرف ملوانان شناورهای دريای و در قالب سهم

 .کننديمی داخلي منتقل هااستان، تجمیع کرده و به شونديموارد استان مرزی 

 يررسميغ يمبادهاي قاچاق كاال از شيوه. 2-۱-۱

 مستقر نیست و  آندر شود که گمرك ايران مبادی غیررسمي به مبادی اطالق مي

های ظارتنبدون اخذ مجوزها و بدون اعمال ، طور غیررسمي ورود و خروج کاال به جهیدرنت

سمي رمواردی که ممکن است قاچاق کاال از مبادی غیر  ازجمله پذيرد.صورت ميضروری 

  :گیرد موارد زير قابل ذکر استانجام مي

گمرك  توسط مرزباني وورود کاال از مرزهای زمیني و صعب العبور کوهستاني که   -

 شود.کنترل نمي

 ،متروکه و غیرمجاز هایسکله، اخورها طريق از کاال ورود  -

  ،غیررسميمعابر مرزی  ومسیرها  قيطراز  ی غیرمجازکاال ورود  -

 های شبانه، شوتيورود کاال توسط   -

 مسیرهای در کاال قاچاق حجم از يقیدق آمار شبانه، و يمخف تیفعال لیبه دل

 .شود انکار کردها را نميو شوتيموضوع قاچاق  وجود ندارد، اما هايشوتو غیررسمي 
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 قاچاق ارز يهاوهي. ش2-۱

  يمناطق مرز خروج آن از مسير و ياارز مداخله يآور. جمع۱-2-۱

شده های متمادی برای کنترل بازار ارز استفاده ميهايي که در طول ساليکي از روش

، هر در اين فرآينداست فروش ارز با قیمت مشخص و با هدف کنترل قیمت بازار است. 

های منتخب ارز از صرافي میزان مشخصي ، امکان خريدهر شخص حقیقييا صرافي، 

خريد سقف  ای، عالوه برها در هرروز فروش ارز مداخلهاز صرافي رخيب، را دارند. بانکي 

يگر، دبا سوءاستفاده از مدارك شناسايي اشخاص و  هاصرافيساير از  خود ارز تخصیصي

 .کردندميای از بازار و فروش آن به دالالن بازار ارز آوری ارز مداخلهاقدام به جمع

 جاساز  قيطر ازارز از كشور  خروجورود و  .2-2-۱

یمت قبا  يا ترجیحي ایشده در کشور توسط دالالن که عمدتاا ارز مداخلهآوریارز جمع

شده و  صورت چمداني به مرزهای عمدتاا غربي قاچاقهايي بهپايین است، از طريق واسطه

دل آن يا از آنجا نیز به علت تفاوت قیمت با خارج از کشور، به خارج قاچاق شده و معا

 صورت کاالی قاچاق و عمدتاا شود يا بهها تحويل ميلي از طريق واسطهصورت ريابه

 شود.مشروبات الکلي و طال وارد کشور مي

 سنا سامانه در يارز معامالتيا ثبت صوري عدم ثبت  .3-2-۱

مالیات بر  منظور فرار از پرداخت مالیات بر درآمد وهای مجاز، بهبسیاری از صرافي

طالعات مربوط به معامالت ارزی خود در سامانه سنا خودداری افزوده، از ثبت اارزش

و برخي ديگر نیز اقدام به ورود اطالعات غیرواقعي و يا اطالعات واقعي مربوط به  کنندمي

و برای مقاصدی همچون قاچاق  کننداطالع آنان مي برخي مشتريان خود، بدون رضايت و

 .کنندکاال، اقدام به معامله ارز مي
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  ازمنديمربوط به اشخاص ن يبانک يهااستفاده از حساب. 4-2-۱

فعال  های کشف فعالیت غیرمجاز ارزی، تحلیل نوع رفتار حساب بانکي اشخاصيکي از راه

عالیت ارزی منظور فرار از کشف فدر اين حوزه است. بسیاری از صرافان مجاز و غیرمجاز، به

که اين  کنندمياقدام های بانکي اشخاص ديگر ای به استفاده از حسابصورت نوبهخود، به

 يا اشخاص نیازمند هستند و يا کارمند صراف مجاز يا غیرمجاز.اشخاص عمدتاا 

واردات كاال  عدم، يصيتخصارزي حواله  فروش، در ثبت سفارش ي. تبان5-2-۱

 لوكس  يواردات كاال اي

کاال انجام  اين روش، ابتدا با تباني، با استفاده از اسناد جعلي، ثبت سفارش واردات در

 امل اقدامتباني، بانک عناشي از تخصیص ارز دولتي  سفارش وپذيرد. پس از تائید ثبت مي

اال ندارند، از ک. متخلفان ازآنجاکه اساساا بنای واردات کندبه تأمین ارز از طريق حواله مي

و  ردهکاقدام های ارزی غیرقانوني کردن مشتری برای حواله طريق مرتبطین خود به پیدا

زار آزاد ر از قیمت باتکمي پايین ز قیمت خريد وارز دولتي را با قیمتي بسیار بیشتر ا

 .کنندمبادله مي

 هايتوسط صراف يصور ي. صدور و ارائه فاكتورها6-2-۱

س از کشف پهای قاچاق ارز از نوع ارز ورودی يا خروجي، چند روز پرونده همهقريباا در ت

، سعي در اندکردههای مجاز صادر با ارائه فاکتورهايي که توسط صرافيمتخلفین جرم، 

دم آشنايي قانوني جلوه دادن حمل ارزهای مکشوفه دارند که در برخي موارد نیز به علت ع

انحراف  قاضي پرونده و عدم همراهي بانک مرکزی در پاسخ به استعالم مرجع قضايي، سبب

 است.ها نیز شدهمسیر پرونده
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 ياصل نيسرزم در يصراف اتيعمل انجامو در مناطق آزاد  يافتتاح حساب بانک .7-2-۱

زاد، انجام نامه اجرايي عملیات پولي و بانکي در مناطق آآيین (10)و  (9)بر اساس مواد 

ه عدم عملیات ارزی در مناطق آزاد توسط اشخاص حقیقي و حقوقي مجاز است. با توجه ب

رکت ای با ثبت شنظارت دقیق بر فرآيند ورود و خروج و معامالت ارز در اين مناطق، عده

ه انجام در اين مناطق و افتتاح حساب بانکي، بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی، اقدام ب

ران که محل فعالیت واقعي اين اشخاص در تهدرحالي کنندهای گسترده ارزی ميفعالیت

 يا ساير شهرهای ديگر کشور است.

 زا فراتر که شودمي پديده اين پیامدهای و تبعات گسترش سبب قاچاق، روز گسترش

 دو در امهاد در است؛ گذاشته جابه را مخربي آثار نیز اجتماعي عرصه در اقتصادی پیامدهای

 .رداختپ خواهیم ايران در کاال قاچاق اصلي پیامدهای بررسي به اجتماعي اقتصادی و محور

 

 اجتماعي قاچاق  و اقتصادي آثار. 2

گیرد. با فرهنگي مورد بررسي قرار ميدر اين بخش از مطالعه آثار اقتصادی، اجتماعي و 

قابل  آثار با قاچاقمؤثر  د که عدم موفقیت در  مبارزهشول مشخص ميئتوجه به اين مسا

 .داردهای مختلف اهمیتي در حوزه

 

 ياقتصاد آثار .۱-2

گذاری و اشتغال های تولید، سرمايهقاچاق کاال و ارز آثار و پیامدهای نامناسبي در حوزه

دهد همچنین تضییع حقوق دولت دارد و اثربخشي سیاستهای اقتصادی  را نیز کاهش مي

 کنندگان نیز از پیامدهای مهم قاچاق کاال به کشور است. و مصرف
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 توليدي واحدهاي فعاليت اختالل. ۱-۱-2

 التمحصو ديد؛ ملي عرصه تولید در بايد را قاچاق کاالهای عرضه پیامدهای ترينمهم

 قاچاق، صورتبه مشابه کاالهای ورود اما شودمي تولید کشور نیازهای مبنای بر داخلي

 تحمل بدون غیراستاندارد و قاچاق کاالهای درنتیجه و زده هم بر را تقاضا و عرضه توازن

 جای واهي تبلیغات با استاندارد رعايت عدم و ورودی حقوق مالیات، مکان، هایهزينه

 و یدیتول واحدهای تعطیلي خطر با را کشور تولیدکنندگان و گرفته را داخلي کاالهای

 و قاچاق یکاال رواج که صورتنيبد کندمي مواجه آنان، گردش در هایسرمايه نابودی

 داتیتول گردديم موجب آن، اديز اریبس یسودآور لیدل به بخش، نيا در یگذارهيسرما

 مشارکت زهیانگ و نداشته را يخارج مشابه داتیتول با رقابت یبرا يکاف توان يداخل و يمل

 (1391ان،يگلدوز. )ابدي کاهش زااشتغال و یدیتول امور در یگذارهيسرما و

 تجاري هايسياست سازيخنثي .2-۱-2

 مصرف و تخصیص در و  کندمي اثربي را تجاری توازن زمینه در دولت هایسیاست کاال، قاچاق

 در را هاييسیاست کشور ارزی وضعیت اساس بر دولت چراکه آوردمي وجود به اخالل ارز،

 خارج هک قاچاق یکاال عرضه متعاقباا  و ورود يول کند،يم وضع صادرات و واردات حجم مورد

 یتجار وازنت در را دولت اهداف و کنديم لیتحم یارز نهيهز يمل اقتصاد بر و بوده برآورد از

 (1382،يابیافراس) سازديم اثريب اتخاذشده يبازرگان یهااستیس و

 گذاريسرمايه در انحراف .3-۱-2

 انحراف هم گذاریسرمايه مسیر در مولد، گذاریسرمايه کاهش بر عالوه قاچاق، کاالهای عرضه

 کندمي گذارانسرمايه نصیب فراواني سود کوتاهي فرصت در کاال قاچاق کند؛ چراکهمي ايجاد
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 و داشته یریگچشم تفاوت زااشتغال و مولد یهاتیفعال در گذاریسرمايه از حاصل سود با که

 .(1391 ان،يگلدوز) شد خواهد قاچاق حوزه در یگذارهيسرما به منجر

 فرار سرمايه .4-۱-2

 ز کشور،است عبارت است از فرار سرمايه ا)صادراتي( مشهودتر  پیامدی که در قاچاق خروجي

 و کننديم کاال خارج کشور از ارزی، پیمان سپرده بدون صادراتي، کاالهای قاچاقچیان چراکه

 یاالهاک قاچاق درواقع. گرداننديبرنم يمل اقتصاد به بانکي سیستم طريق از را حاصله ارز

. البته (135 شماره ،يبازرگان یهايبررس هي. )نشرستین کشور از هيسرما فرار جز یزیچ يصادرات

ن به آممکن است ارز حاصله از  فروش کاالی قاچاق خروجي در خريد کاالی قاچاق و ورود 

 کشور مصرف شود ولي در هر صورت از چرخه شفاف و قابل رصد خارج شده است.

 است استوار آمار پايه بر كه اقتصادي هايتحليل در اشکال ايجاد .5-۱-2

 اطالعات و مارآ از استفاده بدون و است استوار ارقام و آمار پايه بر اقتصاد علم يطورکلبه

 خواهد داستنا غیرقابل و غیرممکن اقتصاد کلي وضعیت از ارزيابي و تحلیل ارائه دقیق،

 عدم جهیدرنت و کشور در قاچاق از يناش يکاف اطالعات و آمار فقدان رو همین از بود؛

 .تاس قاچاق یاقتصاد یامدهایپ نيترمهم از خود ق،یدق یزيربرنامه و لیتحل امکان

 هاي دولتو افزايش هزينه درآمدها كاهش .6-۱-2

 کاهش کشور سالیانه درآمد میزان نسبت همان به شودمي زياد کاال قاچاق میزان کهوقتي

 محل از دولت درآمدهای قاچاق، شکل به کشور به کاال ورود نتیجه يابد چراکه درمي

 بودجه یانهسال کسورات موجبات ينوعبه خود مسئله همین و يابدمي ورودی کاهش حقوق

 درآمد کاهش کنار در .(1390 ،يابانیب) شد خواهد کشور يمال نظام در اختالل جهیدرنت و
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 نیسنگ یهانهيهز صرف موجب خودیخودبه جامعه کي در قاچاق دهيپد وجود گفت ديبا

 .(1390 ،ياني)کاو بود خواهد قاچاق با مبارزه یبرا

 كار نيروي انتقال .7-۱-2

 ورود از نوع اين شدن نهادينه و اقتصاد يک در قاچاق پديده اقتصادی پیامدهای ديگر از

 سمت به استعدادها جذب و جوامع اين در کار نیروی ترکیب در تغییر خارجي، کاالهای

 انتخاب در کنندهنییتع ياصل عوامل از يکي دستمزد سطح چراکه است قاچاق کار بازار

 نيا در جامعه یاستعدادها جذب باعث انیقاچاقچ دستمزد و منافع بودن باال و بوده شغل

 موجب خود که دهديم کاهش را یاقتصاد یهابخش ريسا یوربهره و شوديم بخش

 .شد خواهد کشور در یاقتصاد رشد کاهش

 كنندهمصرف حقوق تضييع .8-۱-2

 ش،فرو از پس خدمات نداشتننادرست و  مصرف الگوی ايجاد با که قاچاق کاالی ورود

 وی را به دنبال دارد. حقوقو تضییع  کنندهمصرف اعتمادیبي ايجاد

 

 ياجتماع آثار. 2-2

یز قابل عي ناجتما هایحوزه ناهنجاری عالوه بر آثار اقتصادی توجه به اثرات قاچاق در

  است.تامل است. مهمترين اين موارد به شرح ذيل 

 طبقاتي و شکاف فاصلهافزايش  .۱-2-2

 شود،مي جامعه در ثروتمند العادهفوق طبقه يک تشکیل موجب سودآوری، دلیل به قاچاق

موجب  مقابل در و آوردمي دست به هنگفتي هایثروت جامعه از کوچکي بخش يعني
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 امر، اينشود. تجارت رسمي مي وبخش قابل توجهي از فعاالن تولید  شدن فقیرتر

 عادالنه توزيع و ثروتمندان فقرا و بین فاصله کردن کم برای دولت اهداف و هاسیاست

 . ثیر قرار خواهد دادتأ را تحت ثروت

 عمومي بهداشت و سالمت تهديد .2-2-2

 اندازند؛مي خطر به را کنندگانمصرف بهداشت و سالمت جهت دو به قاچاق کاالهای

 چراکه ؛شونديم بازار روانه کیفي کنترل هرگونه اعمال بدون کاالها گونهاين طرفازيک

 شبکه زا خارج معموالا را خود یکاالها و هستند شتریب سود يپ در قاچاق واردکنندگان

 رائها بدون ينیرزميز یهاشبکه و يررسمیغ فروشندگان قيطر از و بازار يرسم و معتبر

 .دارنديم عرضه فروش از پس خدمات و نامهضمانت هرگونه

 طيشرا قاچاق، یکاالها با کنندهمصرف بهداشت و سالمت ديتهد گريد جهت

 ناسبم زین دیتول بدو در کاال اگر يحت کهیطوربه است عيتوز و انبار حمل، نامناسب

 نيا. شوديم تیخاصيب اي فاسد وب،یمع ادشدهي مراحل انجام انيجر در باشد، مصرف

 از پس دارو قاچاق رو نيا از است ترمحسوس اقالم ريسا به نسبت دارو قاچاق در ديتهد

 را هاانسان جان و يسالمت چراکه است، قاچاق نوع نيتروحشتناك اسلحه، و مخدر مواد

 ره در آن حیصح مصرف و دارو تیاهم که گفت بتوان ديشا. دهديم قرار خطر معرض در

 هيغذت ميرژ اي ييغذا يينارسا و فقر. است شتریب زین حیصح هيتغذ تیاهم از یاجامعه

 که ستا یازین دارو اما .دارد جامعه يسالمت بر درازمدت يمنف و مزمن اثرات نادرست،

 از يناش عوارض بیترت نیهم به و گذارديم ریتأث تيفوربه شود،يم الزم تيفوربه

 .(1392 ،يحیفص) گردديم اجتماع و فرد ریگدامن زود يلیخ زین آن سوءمصرف
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  دولتي هايدستگاه در مالي فساد ايجاد .3-2-2

 جامعه در را ديگر جرائم و تخلفات ساير وقوع اسباب جرائم ساير مثابهبه نیز قاچاق جرم

 دولتي هایدستگاه در مالي فساد دامنه گسترش در آن نمود بیشترين که کندمي فراهم

 .شوديم محقق يدولت ادارات در رشوه اعطاء و نفوذاعمال ،يتبان واسطهبه که است

 افزايش آن تبعبه و معرض قاچاق مناطق در به مهاجرت تشديد. 4-2-2

 اجتماعي هايناهنجاري

 کندمي مفراه را اجتماعي پیامدهای ساير اسباب نوعيبه خود که قاچاق پديده عوارض ازجمله

 نيا به تمهاجر تشديد سبب خود دنبال به که است کاال قاچاق مراکز در ايجادشده نسبي رونق

 .(1385 ف،یس) شوديم منطقه در ياجتماع ناسازگار یالگوها اشاعه و مناطق

 

 گيري بندي و نتيجهجمع

اتخاذ سیاستهای مناسب در جهت از بین  ،بارزه با قاچاق کاال و ارزبا توجه به اهمیت موضوع م

های وقوع ها و شیوهروش شناخت. از اين رو داردای بردن زمینه وقوع قاچاق کاال اهمیت ويژه

در جهت کاهش احتمال وقوع قاچاق از طريق سوءاستفاده از و اقدامات مناسب  قاچاق کاال و ارز

 ،ضمن اشاره به مبادی غیررسمي قاچاق قسمت اول اين گزارش در. استقوانین و مقررات ضروری 

وقوع قاچاق از مبادی رسمي با توجه به سوءاستفاده از قوانین و مقررات مورد بررسي  هایزمینه

 نیانواصالح قانون، نظارت بر حسن اجرای قزمینه شناسايي خالهای قانوني  تا با قرار گرفته است

در برآورد میزان . شود فراهمهای مناسب نامهو در صورت نیاز تدوين مقررات و آيین و مقررات

قاچاق کاال توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز برآورد قاچاق کاال به تفکیک کاالهای 
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سفانه تخمین قابل اتکايي از أشود و متهدف با استفاده از روش شکاف عرضه و تقاضا انجام مي

 باشد. های وقوع قاچاق در دسترس نميروش ن وقوع قاچاق به تفکیکمیزا

ترل العبور کوهستاني که مرزباني و گمرك کنورود کاال از مرزهای زمیني و صعب

ی کاال ورودو همچنین  متروکه و غیرمجاز هایاسکله و خورها طريق ازيا  کنندنمي

قاچاق  تواند منجر به وقوع پديدهغیررسمي ميمعابر مرزی  ومسیرها  قيطراز  غیرمجاز

در  که)فرآيندها( مختلف تجاری  یهارويه مهمترين ،شود. در مبادی رسمي گمرکي

عبارتند  کنندرا فراهم مي وقوع قاچاق کاالو استفاده سوءو زمینه شوند گمرکات اجرا مي

حقوق  با یکاال جایهب کمتر یبا حقوق ورود ييکاال نادرست اظهار (در رويه واردات)از: 

ظهار اجزا و ا ن،یمرزنش يتعاون یکاالمربوط به اظهارنامه، تجمیع  اسناد جعل ،باال یورود

 کاال ملکا قطعات و اجزا اظهار ،طور مجزا بدون پرداخت حقوق کاملقطعات کامل کاال به

مل بدون مستع یيا ارزش، واردات کاال تعداد درقابل توجه  یاظهارکم جزء، کي عنوان به

نطقه کاال از م خروج ،يصادرات یکاال يمرجوع پوشش در قاچاق یکاال وروداخذ مجوز، 

 استرداد ف،لفا وزن یاظهار شیب با واردات ،آن هیمواد اول یبدون پرداخت حقوق ورود ژهيو

 مجوز ذاخ عدم و کاال مشخصات واقع خالف اظهاربا جعل اسناد،  یحقوق ورود يرقانونیغ

 .سفارش ثبت يجعل مجوز با کاال وارداتو 

های وقوع قاچاق با سوء استفاده از قوانین و مقررات در رويه صادرات مهمترين زمینه

 تيترانز پوشش در لیگازوئ خروج، گريد یکاال پوشش در سوخت قاچاقعبارتند از: نیز 

 مخزن هیتعب با لیگازوئ خروج ،يليونقل رحمل قياز طر لیخروج گازوئ لیتسه صوری،

 شناورها، سوخت هیسهم از سوءاستفاده با لیگازوئ قاچاق ،يصادرات یتانکرها در جاساز

 پوشش تحت یاارانهي کاالی خروج، منشأ یفاکتورها از مکرر استفادهبا  لیقاچاق گازوئ
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 . یبدون استهالك مجوز/ با مجوز تکرار ييایمیکود ش صادرات ،يصادرات کاالی

 ،محموله در مقصد یاعالم وصول صورهمچنین در رويه ترانزيت مواردی همچون 

 ریسم نیاظهارنشده در ب یکاال هیتخل، تيترانز ریمس نیاظهارشده در ب یکاال هیتخل

 به تواندمي تيترانز یکاال عنوان تحت( يررسمیغ یمباد از) قاچاق یکاال حمل  ت،يترانز

 هیده از سهمکاال با سوءاستفا وارداتی تجار یهاهيرو ريسادر . شودمنجر  کاال قاچاق وقوع

درو تحت ورود خو ،یمسافر هیواردات کاال با سوءاستفاده از سهم ،در مناطق آزاد یمسافر

 يلوانمکارنه دوپاساژ و عدم خروج از کشور، ورود کاال تحت عنوان  –عنوان ورود موقت 

 به تواندمي یمرز یهااز استان يعیصورت تجمبه يملوان یمجاز، خروج کاال ازحدشیب

 قاچاق ارز یهاوهیشدرخصوص مهمترين  .شودمنجر  ارز و کاال قاچاق هایپرونده تشکیل

روج آن خ وساير منابع ارزی کشور يا  یاارز مداخله یآورجمعتوان به مواردی از جمله مي

، اسازج قيطر ازارز از کشور  خروج، ورود و های غیرمجازيا صرافي یمناطق مرز از مسیر

 يبانک یهااستفاده از حساب، يا نیما اسن سامانه در یارز معامالتيا ثبت صوری عدم ثبت 

اردات و عدمي، صیتخصارزی حواله  فروش، در ثبت سفارش يتبان، ازمندیمربوط به اشخاص ن

افتتاح حساب ها و يتوسط صراف یصور یصدور و ارائه فاکتورها ،لوکس یواردات کاال ايکاال 

 ي اشاره کرد. اصل نیسرزم در يصراف اتیعمل انجامو در مناطق آزاد  يبانک

ماعي اجت و اقتصادیهای قاچاق در حوزآثار زيانبار به  در قسمت دوم اين مطالعه

 .است اشاره شده

 یسازيخنث، یدیتول یواحدها تیفعال اختالل قاچاق یاقتصاد آثارمهمترين از جمله 

 یهالیتحل در اشکال جاديا ،هيسرما فرارو  یگذارهيسرما در انحراف ،یتجار یهااستیس

 یروین انتقال، دولت یهانهيهز شيافزا و درآمدها کاهش ،است استوار آمار هيپا بر که یاقتصاد
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همچنین قاچاق کاال و ارز دارای آثار اجتماعي از باشد. مي کنندهمصرف حقوق عییتض ،کار

 فساد جاديا ،يعموم بهداشت و سالمت ديتهد ،يطبقات فاصلهگسترش  ياجتماع آثارجمله 

 در مناطق به مهاجرت ديتشد ،يدولت یروهاین کردن آلوده و يدولت یهادستگاه در يمال

  .است ياجتماع یهایناهنجار شيافزا آن تبعبه و قاچاق معرض

با قاچاق مؤثر  ضرورت مبارزههای مختلف و با توجه به آثار قاچاق کاال و ارز در حوزه

 1:شودپیشنهاد مي زيرات اصالح و انجام اقدامات کاال و ارز

 هایشناسيآسیب به توجه با ،1392 سال مصوب ارز و کاال قاچاق با مبارزه قانوناصالحات . 1

 2.شودو اجرايي  نهايي قضائیه قوه و مجلس توافق با و وقت اسرع در گرفته، صورت

 هایهدستگا پاسخگويي جهت موجود قانوني ابزارهای از استفاده با مجلس نظارت. 2

 تقويت ارز، و کاال قاچاق با مبارزه ستاد عضو هایدستگاه و هاوزارتخانه جمله از متولي،

 3.شود

 بانک گمرك، جمله از مسئول، هایدستگاه ،ييقضا دستگاه و مقننه قوه بر عالوه. 3

 اصالح با زین ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد و مرزی مبادالت ساماندهي شورای مرکزی،

 . دهند کاهش را جرم وقوع نهیزم مصوب، قوانین يياجرا یهاهيرو

 نجاما ینحو به کشور استگذاریس ینهادها ريسا و وزيران تئهی هایمصوبه نيتدو. 4

 لیفصت به گزارشمتن  در که يقانون هایرويه از متخلفان استفاده سوء امکان که شود

 .ابدي کاهش گرفت قرار اشاره مورد

                                                 
 هاي بعدي ارائه خواهد شد.راهكارها در گزارش تفصيل. 1

و بررسي داليل « اليحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز». گزارش اظهارنظر كارشناسي درخصوص 2
 هاي مجلس شوراي اسالمي قابل دسترسي است.از طريق تارنماي مركز پژوهش اين اصالحات

بيانگر آن است كه بسياري از مواد قانون مبارزه با قاچاق كاال و هاي نظارتي سفانه گزارشات دستگاه. متأ3

به طور صحيح و دقيق اجرا نشده است. از اين رو الزم است همزمان با تصويب قانون،  1392ارز مصوب سال 
 سازوكارهاي نظارتي و ضمانت اجرا مناسب در نظر گرفته شود.
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 دستگاههای که شود تعريف نحوی به ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد قانوني جايگاه. 5

 الزم اجرای ضمانت و داشته مزبور ستاد مصوبات از را کافي و الزم تبعیت ستاد، اين عضو

به ساير  نیز ارز و کاال قاچاق با مبارزه ستاد پاسخگويي طرفي، ازو شود لحاظ آن برای نیز

 .شود تبیین شفاف طور به بايد مراجع

استفاده  ورکاال و ارز به کش و خروج از تجربه ساير کشورها در تجهیز مبادی ورود. 6

ستور کار دشود و همکاری با کشورهای همسايه به منظور مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 

 قرار گیرد. 
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 خذآمنابع و م

 تيحما با آن معارض یامدهایپ و قاچاق یکاال عرضه تیممنوع به يلیتحل نگاه ن،یحس ان،يگلدوز .1

 زمستان و زيیپا دوم، سال ،يحقوق یهايبررس فصلنامه دو ،يرانيا هيسرما و کار ،يمل دیتول از

 دانش فصلنامه صنعت، در کاال قاچاق یامدهایپ يبررسجمالي، غالمرضا و خلیفه،حسین  .2

 .13 شماره چهار، سال ن،يقزو يانتظام

 .1382 اسفند و بهمن ،27 شماره ،یاقتصاد مجله ،ينیرزميز اقتصاد بخش لیتحل مهران، ،يابیافراس .3

 یضرور يدولت و يمل احساسات ختنیبرانگ کاال قاچاق با مبارزه یبرا ،(مصاحبه) یمهد ،يوبيا .4

 .1377، 135شماره  ،يبازرگان یهاي. بررساست

 دوم، دوره کارگاه، هينشر آن، پنهان و آشکار ابعاد کاال، قاچاق ن،یغالمحس سرهنگ ،يابانیب .5

 .1390 تابستان ،15 شماره

 .1390 مرداد مجلس، یهاپژوهش مرکز ران،يا در پوشاك قاچاق يبررس ،زهرا ،يانيکاو .6

 يمل شيهما نیسوم آن، یریگاندازه یهاشاخص و آثار علل، کاال، قاچاق رضا،یعل ،ييبایشک .7

 .تايب آن، از یریشگیپ یراهکارها و کاال قاچاق دهيپد يبررس

 ،يحقوق یهايبررس قاچاق، یکاالها مصرف يبهداشت مخاطرات بر يتأمل اهلل،بیحب ،يحیفص .8

 .1392 تابستان و بهار ،5 شماره سوم، سال

مرکز  ران،يقاچاق کاال در ا دهيپد يبررس يخالصه گزارش طرح پژوهش مراد،اله ف،یس .9

 .1385 مجلس، یهاپژوهش

 يمهندس ماهنامه کاال، قاچاق و فرهنگ متقابل ریتأث د،یسع ،يباغيفتح اله، غالم ،یتار .10

 .1389، 42 و 41 شماره ،يفرهنگ

 در سوخت قاچاق دهيپد یاقتصاد ـ ياجتماع یامدهایپ يفیک لیتحل ،يمصطف ا،ینیریظه .11

 .1396 زمستان ،6 دوره ،2 مقاله نابیم شهرستان

 امور بر دیتأک با کاال قاچاق با مبارزه در رانيا يمشارکت ييجنا استیس د،يفر ،يمحسن .12

 .1392 تابستان و بهار ،5 شماره سوم، سال ،يحقوق یهايبررس ،يفرهنگ
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