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اینکه ما گفتیم حتم ًا منهدم کنند جنس قاچاق را ،این شامل آن قاچاق های جزئی و این کولهبرها و مانند اینها نیست؛ ما باندهای قاچاق و
کارهای بزرگ [را می گوییم] ،این هایی که بازار کشور را تحت تأثیر قرار می دهد (.سخنان رهبر معظم انقالب؛سوم شهریورماه )1395

...

نمایی از وضعیت قاچاق در سال اقتصاد مقاومتی

گزارش

برخورد با قاچاق پس از  3سال بی عملی

فراز و نشیب یک قانون

▪ ▪کشفیات قاچاق در سالی که گذشت

وضعیت کشف قاچاق در سال  95بهبود پیدا کرد .البته
نمی توان گفت که این اتفاق مثبت است یا منفی .چرا که دو
دلیل برای افزایش کشفیات قاچاق می توان متصور شد.
دلیل اول به افزایش حجم قاچاق مربوط می شود که اتفاق
خوبی نیست.
البته اگر آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و
ارز را بپذیریم ،این اتفاق رخ نداده است .اما دلیل دوم به
افزایشنرخکشفمربوطمیشود.یعنیدلیلاینکهقاچاق
بیشتری کشف شده اس��ت ،به این موضوع برمی گردد
که قدرت کشف نیروهای انتظامی و اطالعاتی در کشف
محموله های قاچاق بهبود پیدا کرده است.
طبیعتا ای��ن اتفاق بسیار مثبت اس��ت .ام��ا م��رور اع��داد
و ارق����ام ک��ش��ف ق��اچ��اق ن��ش��ان م��ی ده���د ک��ه م��ی��زان
کشفیات ق��اچ��اق  120درص��د اف��زای��ش داش��ت��ه اس��ت.

طی سال  1395حدود  7تن میوه قاچاق امحا شد.

حبیب نیکجو  -از روزی که به سال  95پا گذاشتیم ،مسئله قاچاق حیاتی به نظر می
رسد .رهبری در حرم امام رضا(ع) گفتند «:باید جلوی آن فسادی را که امروز ممکن
است پیش بیاید بگیرند و مانع فساد بشوند .قاچاق همین جور است؛ مانع قاچاق
[بشوند] .باید با قاچاق ،بهمعنای واقعی کلمه مبارزه کنند» .کمی جلوتر که رفتیم
اتفاقات دیگری رخ داد که پدیده قاچاق را به تیتر یک روزنامه ها بدل کرد .خبر این بود
که باید  13خودرو لوکس قاچاق نابود شوند ،دقیقا مانند مشروبات الکلی و دخانیات
قاچاق کشف شده .بحث باال گرفت .هر کس نظری می داد و نقدی می کرد .اگرچه این
خودروهای لوکس امحاء نشد اما برخی از کشفیات هم بودند که نابود شدند .نمونه
▪ ▪قاچاق را چگونه اندازه می گیرند؟

قاچاق دیده نمی شود .این مسئله هم باعث می شود که
نشود آن را دقیق اندازه گرفت .چرا که اگر قاچاق عیان
بود ،اجازه وقوع آن را نمی دادیم .لذا اندازه گیری و برآورد
قاچاق یکی از کارهای پرچالش اس��ت .اما الزم نیست
نگران باشید .اقتصاددانان روش هایی را برای برآورد
قاچاق ابداع کرده اند که کار را آسان می کند .برای مثال،
یکی از روش های متداول این است که میزان صادرات
از کشور مبدا با آمارهای واردات ایران مقایسه می شود.
طبیعتا اگر هر دو آمار صحیح باشد ،تفاوت این دو حجم
قاچاق را نشان می دهد .از آنجا که این روش خیلی مطمئن
نیست ،از روش های دیگری نیز استفاده می شود .یکی

بارز آن میوه های قاچاق بود .میوه هایی که به ایران وارد شده بود ،زیر الستیک ماشین
های سنگین از بین رفت و در زمین دفن شد .البته همیشه مسئله قاچاق منفور نبود.
مرگ چند نفر از کوله برانی که فعالیت آن ها قاچاق خوانده می شود ،ذهن ها را درگیر
این قشر کرد .قشری که برای مدتی به یکی از کلیدواژه های پر بازدید فضای مجازی
تبدیل شدند .بیانات رهبری در مورد کوله بران که پیش از این ماجراها بود ،نیز نشان
از نگرانی برخورد با قاچاقچیان داشت .حاال که سال  95به پایان رسیده ،زمان خوبی
است که اعداد و ارقام قاچاق را باال و پایین کنیم تا بلکه ارزیابی از وضعیت عملکرد در
حوزه قاچاق به دست آید.

دیگر از این روش ها  ،استفاده از حجم پول است .ما می
دانیم که چه مقدار نقدینگی در جامعه وجود دارد .حجم
فعالیت های رسمی هم که مشخص است.
لذا تفاوت این دو را می توان به فعالیت های غیر رسمی
نسبت داد .اگر این اع��داد به هم نزدیک باشند ،متوجه
می شویم که برآوردهای سطح قاچاق به واقعیت نزدیک
هستند.

میزان قاچاق در سال  95حدود  20درصد کاهش یافته
است .رقم برآوردی قاچاق در سال  12 ،95تا  13میلیارد
دالر بوده است ،چیزی حدود  14درصد کل تجارت کشور.

▪ ▪آمار قاچاق ساالنه

معتبرترینآمارمربوطبهبرآوردقاچاقراستادمرکزیمبارزه
با قاچاق کاال و ارز ارائه می کند .نمودار زیر تغییرات آن را در
چهار سال اخیر نشان می دهد .آنچه روشن است ،برآورد

منبع :آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال

منبع :کارگروه برآورد آمار قاچاق

▪ ▪آمارهای عجیب از کشفیات قاچاق

آم��ار و ارق��ام کشفیات قاچاق در  10ماهه نخست سال
حیرت آور است.
در ای��ن م��دت بیش از 1میلیون و  721ه��زار قوطی
مشروبات الکلی کشف شده که رشد  10درصدی نسبت
به سال قبل داشته است .کشف یک میلیارد و 406میلیون
نخ سیگار دیگر عدد حیرت آور اس��ت .میزان کشفیات
سیگار قاچاق در این مدت نسبت به سال گذشته 301
درصد رشد داشته است.
دارو دیگر موردی است که آمار کشفیات قاچاق آن عجیب
است .در  10ماهه نخست سال 203 ،میلیون قلم داروی
قاچاق کشف شده است .کشف  39میلیون کیلوگرم برنج
از دیگر اعداد عجیب است.

منبع :آمارهای ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال

▪ ▪کاالهای بیشتر قاچاق شده

حاال که اعداد و ارقام کلی را در مورد قاچاق دانستیم ،بد
نیست به این مسئله بپردازیم که کدام کاالها بیشتر قاچاق
شده اند.
پاسخ به این سوال را می توان در گزارش تحلیلی کارگروه
برآورد حجم قاچاق دنبال کرد .این اعداد و ارقام مربوط
به سال  94است .در صدر گروه های کاالیی قاچاق شده،
پوشاک با  2.3میلیارد دالر حجم قرار دارد .پوشاکی که
یکی از بزرگترین معضالت قاچاق فعلی کشور است .آن
طور که رئیس مرکز اتحادیه پوشاک گفته است ،هر ساعت
 6کانتینر پوشاک قاچاق ترک وارد کشور می شود .در 10
ماه نخست سال  95نیز حدود  10میلیون واحد البسه
قاچاق کشف شده است.
مواد غذایی دومین کاالیی است که بیشترین حجم قاچاق
را دارد .میزان قاچاق این بخش حدود  1.4میلیارد دالر
برآورد شده است.
گوشی تلفن همراه و لوازم خانگی نیز در رتبه های چهارم
و پنجم قرار دارد .این دو حدود  1.2میلیارد دالر و 1.08
میلیارد دالر ارزش داشته اند.

سال ها کشور از نبود قانون مدون در حوزه قاچاق رنج
می برد .به گونه ای که برخورد منظم و سیستماتیک با
قاچاق تقریبا غیر ممکن بود .این مسئله سبب شد در خرداد
سال  90الیحه قانون مبارزه با قاچاق به مجلس برود .به
گزارش تسنیم ،این الیحه در ابتدا به صورت یک فوریتی
به مجلس ارائه شد و بررسی آن باید طی یک ماه به پایان
میرسید اما رسیدگی به آن  31ماه به طول انجامید و
چندین بار از سوی شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت.
سرانجام با همه فراز و نشیب ها و با تمام کمی و کاستیهای
موجود در الیحه ،در تاریخ  3دی ماه  1392آن الیحه به
تصویب مجلس شورای اسالمی رسید ،در  18دی ماه 92
به تائید شورای نگهبان رسید و در تاریخ 19دی ماه1392
با امضای حسن روحانی رئیس جمهور برای اجرا به نهاد و
دستگاههای ذیربط دولتی ابالغ شد.
در ادامه با تصویب و ابالغ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و
الزماالجرا شدن آن از تاریخ 7اسفندماه 1392یعنی 2ماه
پس از ابالغ به تمامی دستگاههای دولتی  ،سرنوشت این
قانون با نامههایی که جداگانه از سوی وزیر امور اقتصاد و
دارایی ،وزیر راه و شهرسازی و وزیر صنعت ،معدن و تجارت
به رئیس جمهور ارس��ال شد ،طور دیگری رقم خ��ورد .به
گونهای که سه وزیر با بیان ایرادهای محتوایی به قانون و
مشکالت اجرایی آن خواستار توقف اجرای قانون «مبارزه
با قاچاق کاال و ارز» شدند.مخالفت دولت سبب شد که برای
تدوین آیین نامه اجرایی این قانون تالشی نشود .تا اینکه
باالخره از اوایل سال  95و پس از تاکیدهای جدی رهبر
انقالب برای برخورد با قاچاق ،به تدریج آیین نامه های
قانون مبارزه با قاچاق در صف ابالغ قرار گرفت و به عنوان
نمونه در  15م��رداد ماه آییننامه اجرایی معدومسازی
یا ص��ادرات کاالهای قاچاق ابالغ شد .این ابالغیه تنها
آییننامه اجرایی مواد ۵۵و ۵۶قانون مبارزه با قاچاق کاال و
ارز بود که براساس آن کاالهای قاچاق مکشوفه باید معدوم و
یا دوباره به خارج صادر شود .در این میان محموله های میوه
و خودروهای قاچاق در صف برخورد قرار گرفت .چندین
محموله میوه قاچاق در پاییز  95معدوم شد ،اما برخورد با
خودروهای قاچاق با خبرهای متناقض همراه شد و تاکنون
سرنوشت خودروهای قاچاقی که در انبارهای سازمان
اموال تملیکی قرار دارد ،مشخص نشده است.
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