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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

  
ذکر این نکته حائز اهمیت  وضعیت پدیده قاچاق در ایران مورد بررسی قرار گرفته است، گزارش بخش اولدر  «

است که تمامی آمارها برگرفته از گزارشات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز و اظهارات مقامات ستاد بوده و هیچگونه 
اطالعات ذکر شده در گزارشات آمار و تی در مورد ها اعالم نشده است و لذا هیچگونه مستنداسازمانآمار دقیقی از سایر 

بیشتر بر مبناي کشفیات قاچاق بوده و آمارهاي واقعی جامعه بیشتر  ي ارائه شدهاینکه آمارها ضمنستاد، ارائه نشده است 
در بخش دوم گزارش، وضعیت پدیده قاچاق در کشورهاي ایران  .شده استاز آن چیزي است که در گزارشات ارائه 

  » .کیه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته استو تر

  
  :خالصه گزارش

  

  ریال کاالي قاچاق در ایران کشف شده است میلیارد  8922  به میزان 92در سال .  
  دالر ارز، به علت قاچاق کاال از کشور خارج شده است میلیون 2046 به میزان  92در سال.  
  رسمی به کشور دارندغیر از مبادي   92در سال میلیون دالري کاال  30تا  25آمارها حکایت از واردات.  
  اول رتبه در ریال میلیارد 1889 معادل ارزش با نفتی فرآورده هاي و سوخت قاچاق کشفیات 92در سال، 

 میلیارد 302 معادل ارزشی با همراه گوشی تلفنو  دوم رتبه در ریال میلیارد 663 معادل ارزشی با البسه

  .بوده است سوم رتبه در ریال
 و داشته کاهش درصد 38 حدود در قبل مشابه سال مدت به نسبت 92 سال طی الکلی مشروبات کشفیات 

 .است رسیده بطر میلیون 1.9حدود به بطر میلیون 3 حدود از

 از که درصد کاهش داشته 5.4 قبل سال مشابه مدت به نسبت 92 سال طی نفتی هاي فراورده کشفیات 

  .است رسیده لیتر میلیون 83 حدود به لیتر میلیون  88 حدود
  3حدود ( افزایش داشته است درصد 207.5 تقریباً قبل سال مشابه مدت به نسبت 92در سال  دارو کشفیات 

 92سال طی قلم میلیون 235 حدود به 91 سال طی شده کشف داروي قلم میلیون  76.5و از حدود ) برابر

   .است رسیده
 است داشته درصد رشد  2.6تقریبا قبل  سال مشابه مدت به نسبت 92 سال طی سیگار کشفیات.  
 درصد 70 حدود در قبل سال مدت مشابه به نسبت 93 سال نخست ماهه دو الکلی طی مشروبات کشفیات 

  .است رسیده هزار بطر 440 حدود به هزار بطر 258 حدود از و افزایش داشته
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

 درصد  26.9قبل  سال مشابه مدت به نسبت 93 سال نخست ماهه نفتی طی دو هاي فراورده کشفیات
  .میلیون لیتر رسیده است 15.6حدود  به لیتر میلیون 12 حدود از که داشته افزایش

 افزایش داشته درصد 57.4قبل تقریبا  سال مشابه مدت به نسبت 93 سال نخست ماهه دو دارو طی کشفیات 

 .است رسیده قلم میلیون 8.2به حدود  شده کشف داروي قلم میلیون 5.2  حدود از و است

 فقره 858 به افزایش درصد 50 با 91 سال در پرونده فقره 573 از قاچاق  متشکله کالن پرونده هاي تعداد 

   .است رسیده 92در سال 
 به درصدي 28 کاهشی با 91 سال در ریال میلیارد 10082 از قاچاق متشکله کالن پرونده هاي ارزش 

  .است رسیده 92 سال در ریال میلیارد   7305
 و  تهران غربی، آذربایجان استانهاي به مربوطقاچاق  متشکله کالن پرونده هاي تعداد بیشترین 92 سال در

  .فقره بوده است  78و  98، 162 با بترتیب هرمزگان
  که با تجمیع  کشور قاچاق می شود میلیون لیتر سوخت فقط از طریق مرز آبی 10روزانه حداقل

که با توجه به مابه  دمیلیون لیتر در روز می رس 20 میزان قاچاق سوخت از طریق دیگر مرزهاي کشور به رقم
از قاچاق سوخت متضرر  میلیارد دالر  7.3کشور ساالنه ، التفاوت حدود یک دالري در دو سوي مرز

  .می شود
  دوکشوري هستند که بیشترین میزان قاچاق سیگار را به خود اختصاص در بین کشورهاي دنیا ایران و برمه

  .اند داده
  ،شود وارد می خارج از کشوردرصد از مصرف پوشاك کشور از  70بیش از طبق گفته مقامات ستاد.  
  ه میلیارد دالر پوشاك قاچاق وارد کشور شد 2بیش از  93ماه منتهی به آذر  9براساس آمار منتشر شده طی

  .است
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

  :مقدمه
در ایـن پدیـده    .اقتصاد را تحت شعاع قـرار مـی دهـد    عملکرد بخش هاي مختلف قاچاق کاال یکی از موضوعاتی است که

و تجـارت خـارجی بـا موانـع      اسـت  تولیـد در آنهـا بـاال    هاي یا هزینه و دارندسیستم قیمت گذاري ناکارامد کشورهایی که 
 جریـان دارد کـه  یک اقتصاد نه چندان کارآمد  ایران به لحاظ اینکه در این حالبا  .بیشتر دیده می شود ،استبیشتري روبرو 

نیاز قابـل تـوجهی وجـود     ، در بازار، نسبت به کاالهاي مختلف نمی شود اجرا  به درستی در مسائل مختلف اصول اقتصادي
  .دارد که بخشی از نیازهاي داخل از طریق مبادي غیررسمی مثل قاچاق تامین می شود

ایـن پدیـده    موجود در جهت به حـداقل رسـاندن    خالهايو جبران موضوع قاچاق و آسیب شناسی آن  ز جدي رويتمرک
واردات کاال، تسهیل  در زمینه قوانین دست و پاگیر حذف  ، گذاري قیمتنظام اجراي صحیح و کارامد  .اسـت ضروري 

 .در کشـور اسـت   مشـکل واردات قاچـاق کـاال   بـراي حـل   ، راههایی ها واردات از مبادي رسمی و رقابتی شدن قیمت
  . می شود قاچاقمنجر به بروز پدیده  ،نظام قیمتینیز نامتعادل بودن درارتباط با پدیده صادرات وخروج کاال 

یـن موضـوع شـیوع و    پـایین باشـد، قطعـا ا    انجـام ایـن کـار   اگـر هزینـه    .قاچاق براساس یک انگیزه اقتصادي انجام می شود
  . می یابد، لذا باال بردن هزینه و ریسک قاچاق بعنوان عاملی بازدارنده تلقی می شود عمومیت
وارد  قاچـاق    بـه صـورت  وجود دارد کـه  حاکم با فرهنگ و اعتقادات  ناسازگاردر ایران مجموعه اي از کاالهاي همچنین 

قاچـاق   صـحیح، سـت گـذاري   سیا در صـورت فقـدان  اما در مورد کاالهایی کـه مصـرف عمـومی دارنـد     . کشور می شوند
اگـر تعـداد گوشـی مـورد     لذا گوشی موبایل در کشور مشخص است،  تقاضايبطور مثال میزان تولید و  . صورت می گیرد

  .نیاز کشور از مسیر درست وارد نشود، حتما به مسیر قاچاق کشید می شود
اقدامات کنترلی و انضباطی به منظـور حمایـت از تولیـد     درکنار  استانداردهارعایت ایجاد نظام آزاد ورود و خروج کاال، با 

  .از جمله راهکارهاي مقابله با این پدیده هستندداخل 
دسته تقسـیم   4یا  3نظام تعرفه اي در کشورهاي مختلف به . قاچاق دارند کاهش پدیدهاساسی در  نظام هاي تعرفه اي نقشی

و سیسـتم   نظام هـاي تعرفـه اي   مدیریت . ظام تعرفه اي تقسیم شده استدسته ن 12تا  10می شود، اما در کشور ما به بیش از 
  .پدیده قاچاق به شمار می روندنیز از عوامل تاثیرگذار در جهت کاهش  قیمت گذاري
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

 بسترهاي الزم براي پیوسـتن بـه  موانع پیش گفته شده در کشور ما، عالوه بر دامن زدن به پدیده قاچاق موجب از بین رفتن 

WTO می باشد نیز شده است لذا رفع هرچه سریعتر این موانع، گامی اساسی در جهت رشد و توسعه اقتصاد کشور.  
الزم به ذکر است که آمارهاي ارائه شده در این گزارش برمبناي ارقام کشف و محرز شده است و بنـا بـه اعتقـاد سـتاد     

  .مقدار واقعی آن استد درص 10مبارزه با قاچاق کاال و ارز بطور متوسط، کشفیات جرائم 
، وضعیت قاچاق کاال و برخـی از عوامـل کلیـدي در شـکل گیـري پدیـده قاچـاق در ایـران و ر         در بخش اول این گزارش

  .بخش دوم وضعیت پدیده قاچاق در ایران و ترکیه مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است
  
  

  !!اندکی تامل؟
 

  : 92در سال  ارزطبق آمارهاي ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
 ریال کاالي قاچاق در ایران کشف شده است  8,921,724,000,000  به میزان .  

 قاچـاق کـاال در   واقعـی  ریال حجم   89,217,240,000,000باشد، درصد  10کشفیات جرایم  ،اگر به طور متوسط
  .ایران بوده است

   این مبلـغ معـادل هزینـه الزم     .خارج شده استدالر ارز، به علت قاچاق کاال از کشور  2,045,708,334 به میزان
 .استنفر  113,650 جهت ایجاد شغل براي

  استتخت بیمارستانی   34,095معادل هزینه احداث از کشور  شده ارز قاچاق. 

 سـالهاي متمـادي شـیوع پدیـده     سال بوده اسـت بـه   یک را که براي  فوق اگر محاسباتندیشیم حال خوب است بی
 !!!چه زیان بزرگ اقتصادي به کشور تحمیل شده است ،دهیم تعمیمقاچاق در کشور 

  
  
  
  
  
  
  



 
 

6 

 

  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

  
  
  
  
  
  

  :بخش اول
  

  ي بهآمار ینگاه
  پدیده قاچاق در ایران
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

  :بررسی آماري کشفیات قاچاق در کشور
  

مبـارزه بـا    سـتاد  در هـدف  کـاالي  عنـوان  بـه  کاال 13 ،آن با مبارزه باالي هزینه و کشور در قاچاق حجم باالي به توجه با
 قاچـاق،  کشـفیات  میـزان  ، گمـرك  از دریـافتی  آمـار  اساس بر گزارش ادامه در .است گردیده انتخاب قاچاق کاال وارز

  .است گرفته قرار پایش و بررسی مورد اطالعات و آمار کل اداره توسط، 1ستاد هدف کاالهاي واردات و صادرات
 3341 حدود مقدار این از که است بوده ریال میلیارد 8922 حدود قاچاق کشفیات ریالی ارزش 92 سال در، اطبق آماره

 قاچـاق  کشـفیات  میزان .دارد اختصاص کاالها سایر به مابقی و هدف، يهاکاال به مربوط درصد 37 معادل ریال میلیارد 

  .است یافته کاهش درصد 23 حدود در 91 سال به نسبت 92 سال در
 ریـال  میلیارد 1889 معادل ارزش با نفتی هايه فرآورد و سوخت قاچاق کشفیات ستاد، هدف کاالهاي بین ، 92 سال در

 ریال میلیارد 302 معادل ارزشی با همراه تلفن گوشی و دوم رتبه در ریال میلیارد 663 معادل ارزشی با البسه اول، رتبه در

  .دارد قرار سوم رتبه در
 در .اسـت  شـده  برابـر  5 چـاي  و برابـر  15 شـیمیایی  کود برابر، 26 سیگار قاچاق کشفیات ، 91 سال به نسبت 92 سال در

  .است یافته کاهش درصد 90 حدود قبل سال مشابه مدت به نسبت الکلی مشروبات کشفیات ،بررسی مورد مدت
  2920و ) گـازي  میعانـات  احتسـاب  بدون (نفتی غیر صادرات کل درصداز 4معادل، دالر میلیون 1349 حدود 92 سال در

  .است بوده هدف کاالهاي به مربوط واردات کل از درصد 6 معادل دالر میلیون
  

  92 سال در کاالها سایر و هدف کاالهاي تفکیک به واردات و صادرات قاچاق، کشفیات ارزش
  

 شرح
 واردات صادرات غیرنفتی کشفیات قاچاق

 درصد )میلیون دالر(ارزش درصد )میلیون دالر(ارزش درصد )میلیارد ریال(ارزش 

 5.7 2,920.45 4.3 1,348.76 37.4 3,340.67 کاالهاي هدف

 94.3 47,898.03 95.7 29,983.74 62.6 5,581.06 سایر کاالها

 100 50,818.48 100 31,332.49 100 8,921.72 جمع کل
  

  گمرك جمهوري اسالمی ایران: ماخذ
  اداره کل آمار واطالعات ستاد: آمایش و تحلیل

  
  

                                                
ه شده کاالهاي هدف ستاد عبارتند از اسباب بازي، البسه، تجهیزات ماهواره، چاي، دارو، سوخت و فرآورده هاي نفتی، سیگار، طال و مصنوعات ساخت. 1

 .از آن، کود شیمیایی، کیف و کفش، گوشی تلفن همراه، لوازم آرایشی و بهداشتی و مشروبات الکلی
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

  

  سایر کاالها از کشفیات قاچاق،  کاالهاي هدف وسهم ارزش ریالی 
  92صادرات غیرنفتی و واردات در سال 

  

  
  

  92و 91 سال در هدف کاالهاي قاچاق کشفیات مقایسه
  

 شرح
   91سال  92سال 

 درصد تغییرات
 درصد )میلیارد ریال(ارزش  درصد )میلیارد ریال(ارزش 

 29.9 0 4.99 0.1 6.48 اسباب بازي

 77.4- 25.3 2,935.94 7.4 663.21 البسه

 45.8- 0.3 29.19 0.2 15.82 تجهیزات ماهواره

 364.5 0 5.79 0.3 26.90 چاي

 136.9 0.4 46.56 1.2 110.31 دارو

 10.8 14.7 1,704.80 21.2 1,888.91 سوخت و فرآورده هاي نفتی

 2478 0 0.17 0 4.39 سیگار

 85.4- 5.5 636.52 1 92.92 طال و مصنوعات ساخته شده از آن

 1432.1 0 2.35 0.6 51.35 کود شیمیایی

 54.8 0.5 54.53 0.9 84.38 کیف و کفش

 132.6 1.1 130.00 3.4 302.34 گوشی تلفن همراه

 36.6- 1 112.56 0.8 71.36 لوازم آرایشی و بهداشتی

 90- 1.9 222.29 0.2 22.30 مشروبات الکلی

 2.5- 46.3 5,724.01 62.6 5,581.06 سایر کاالها

 23.2- 100 11,610.68 100 8,921.72 جمع کل کشفیات
  

  گمرك جمهوري اسالمی ایران: ماخذ
  اداره کل آمار واطالعات ستاد: آمایش و تحلیل
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

  92در سال  ناجا توسط مبارزه با قاچاق ستاد هدف يهاکاال کشفیات
  

 38 حـدود  در قبـل  سـال  بـه  نسـبت  92 سـال  طـی  الکلـی  مشـروبات  کشـفیات  ناجـا،  شـده  ارائـه  آمـار  بـه  توجـه  بـا 

 .است رسیده 92 بطر طی سال میلیون 1.9حدود به بطر میلیون 3 حدود از و داشته کاهش درصد

 از کـه  درصـد کـاهش داشـته    5.4 قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  92 سـال  طـی  نفتـی  هـاي  فـراورده  کشـفیات 

 مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  92 سـال  طـی  دارو کشـفیات  .اسـت  رسـیده  لیتـر  میلیـون  83 حـدود  بـه  لیتـر  میلیـون  88 حـدود 

 طـی  شـده  کشـف  داروي قلـم  میلیـون   76.5شـده اسـت و از حـدود    ) برابـر  3حـدود  (درصـد   207.5 تقریبـاً  قبـل  سـال 

 مـدت  بـه  نسـبت  92 سـال  طـی  سـیگار  کشـفیات  .اسـت  رسـیده  92  سـال  طـی  قلـم  میلیـون  235 حـدود  بـه  91 سـال 

  .است داشته درصد رشد  2.6تقریبا 91 سال مشابه
  ،اسـت  داشـته  افـزایش  درصـد  30.9حـدود  91 سـال   بـه  نسـبت  92 سـال  طـی  کشـفیات  ریـالی  ارزش کلـی  حالـت  در

  .رسیده است ریال میلیارد 11876 به ریال میلیارد 9076 مقدار از یعنی
 از 91 سـال درصـدي نسـبت بـه      10.6افـزایش  بـا  92 سـال  طـی  مکشـوفه  قاچـاق  کـاالي  هـاي  پرونـده  کـل  تعـداد 

  .است رسیده فقره 98882 به فقره 89380
 داشـته  افـزایش  درصـد  15 حـدود  91 سـال  بـه  نسـبت  92 سـال  طـی  تومـان  میلیـون  100 بـاالي  تعـداد پرونـده هـاي   

  .است رسیده فقره 1703 تعداد به فقره 1481 تعداد از و است
  

  92و  91در سالهاي  ناجا هدف کاالهاي کشفیات آمار
 درصد تغییرات 92سال  91سال  واحد نام کاال ردیف

 37.7- 1,910,510 3,066,871 بطر مسکرات 1

 64.9- 1,064,686 3,032,268 دستگاه تجهیزات ماهواره 2

 5.4- 83,109,061 87,809,319 لیتر فرآورده هاي نفتی 3

 207.5 235,248,855 76,506,180 قلم دارو 4
 9.3- 11,806,135 13,010,583 قلم لوازم آرایشی و بهداشتی 5

 2.6 328,184,687 319,887,167 نخ سیگار 6

 33.2- 15,606,749 23,362,462 کیلوگرم مواد خوراکی 7

 68.7- 2,368,449 2,656,156 کیلوگرم کود شیمیایی 8

 25.3- 3,418,228 4,575,495 متر پارچه 9
  

  ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي  :مأخذ
  اطالعات و آمار کل اداره
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

  92و  91در سالهاي  ناجا هدفغیر کاالهاي کشفیات آمار
  

 درصد تغییرات 92سال  91سال  واحد نام کاال ردیف
 12 20,600 18,434 قبضه سالح 1

 10- 54,080,767 59,830,045 عدد مواد محترقه 2

 341 2,794,997 633,836 عدد اقالم ضد فرهنگی 3

 8- 240 260 دستگاه )خودرو(مکشوفه وسایط نقلیه  4

 54 1,198,709 778,991 دستگاه لوازم یدکی وسایط نقلیه 5

 120 8,140,568 3,704,397 دستگاه لوازم خانگی، صوتی و تصویري 6

 41- 258,246 440,217 دستگاه تجهیزات رایانه اي 7

 19 96,940 77,070 راس دام و احشام 8

 26- 12,323 54,715 قلم میراث فرهنگی 9

 85 240,334 704,977 کیلوگرم فرآورده هاي شیالتی 10
  

  ایران اسالمی جمهوري انتظامی نیروي  :مأخذ
  اطالعات و آمار کل اداره

  
  

  93در دو ماهه اول سال  ناجا توسط ستاد مبارزه با قاچاق هدف کاالهاي کشفیات
  

 درصـد  70 حـدود  در قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  93 سـال نخسـت   ماهـه  دو طـی  الکلـی  مشـروبات  کشـفیات 

  .است رسیده هزاربطر 440 حدود به بطر هزار 258 حدود از و داشته افزایش
 افـزایش درصـد   26.9 قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  93 سـال  نخسـت   ماهـه  نفتـی طـی دو   هـاي  فـراورده  کشـفیات 

  .رسیده است میلیون لیتر 15.6حدود  به لیتر میلیون 12 حدود از که داشته
 و افـزایش داشـته اسـت    درصـد  57.4تقریبـا   قبـل  سـال  مشـابه  مـدت  بـه  نسـبت  93 سـال  ماهـه  دو طـی  دارو کشـفیات 

  .است رسیده قلم میلیون 8.2به حدود  شده کشف داروي قلم میلیون 5.2  حدود از
نسـبت بـه مـدت     93سال  نخست با توجه به  رشد باالي کشفیات مشروبات الکلی، فرآورده هاي نفتی و دارو در دو ماهه

مشابه سال قبل، لزوم توجه بیشتر و سیاستگذاري جدي در زمینه مقابله با پدیده قاچاق در جهت تحقق اهـداف اقتصـاد   
  .مقاومتی در شروع سال جدید، بیش از پیش آشکار است
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

   قاچاق متشکله کالن هاي پرونده آمار
  

 ارزش بـا  هـاي پرونـده   گـروه  چهـار  مبناي بر را کشور در قاچاق متشکله هاي ه پروند اطالعات و آمار ایران گمرك

 تا ریال میلیون 100 بین ارزش با هايده پرون ریال، میلیون 100 تا 10 بین ارزش با هاي پرونده ریال، میلیارد یک زیر

 ارزش با پرونده هاي وضعیت بررسی .دهد می ارائه ریال میلیارد یک باالي ارزش با هايده پرون و ریال میلیارد یک

ـ پرونـد  همان کالن، ايه هاز پروند منظور بخش این در لذا باشد مفید تواند می ریال میلیارد یک باالي  بـا  ايه ه
  .باشد می ریال میلیارد یک باالي ارزش

  

  92و  91 سالهاي در قاچاق متشکله) ریال میلیارد یک باالي ارزش با( کالن هاي پرونده آمار
  

 درصد تغییرات 91سال  92سال  واحد شرح
 49.7 573 858 فقره تعداد پرونده ها

 27.5- 10,081.63 7,304.56 میلیارد ریال ارزش پرونده ها

 34.6- 25,144.18 16,454.21 میلیارد ریال جریمه تعیین شده

 149 12.52 31.17 میلیارد ریال جریمه وصولی

 - 2.49 2.25 نسبت نسبت جریمه تعیین شده به ارزش پرونده ها

 - 0.05 0.19 درصد درصد جریمه وصولی به تعیین شده

 101.5 791 1594 نفر تعداد متهمین
  

  ایران اسالمی جمهوري گمرك : ماخذ
  ستاد اطالعات و آمار کل اداره

  

 رسـیده  92سـال  در فقره 858 به افزایش درصد 50 با 91 سال در پرونده فقره 573 از متشکله کالن ايه هپروند تعداد

   7305 بـه  درصـدي  28 کاهشـی  با 91 سال در ریال میلیارد 10082 از قاچاق متشکله کالن ايه هپروند ارزش .است
  .است رسیده 92 سال در ریال میلیارد

  .است گردیدهوصول ) درصد 0.19( ریال میلیارد 31بیش از  92 سال در شده تعیین جریمه ریال میلیارد 16454 از
 در میزان و این است بوده 2.25 حدود 92 سال در قاچاق متشکله کالن ايه هپروند ارزش به شده تعیین جریمه نسبت

 درصـد  35 حـدود  در کاهشـی  91 سـال  به نسبت 92 سال در شده تعیین جریمه میزان .بوده است 2.49 معادل 91 سال

 یافتـه کـاهش   92 سـال  در ریـال  میلیـارد  16454.21 بـه   91سـال  در ریال میلیارد 25144.18بعبارت دیگر از  است داشته

  .برابر شده است 2.5 حدود 91 سال به نسبت 92 سال در وصولی جریمه میزان .است
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

  استانها در قاچاق متشکله کالن هاي پرونده آمار
  

 با بترتیب هرمزگان و تهران غربی، آذربایجان استانهاي به مربوط متشکله کالن ايه هپروند تعداد بیشترین 92 سال در

  .فقره بوده است 78و  98، 162
  92 سال در قاچاق استانهاي کشور متشکله کالن هاي پرونده آمار

  

 ردیف
  

 استان
  تعداد کل 
 پرونده ها

  ارزش کل پرونده ها
 )میلیون ریال( 

  جریمه تعیین شده
 )میلیون ریال( 

  جریمه وصولی
 )میلیون ریال( 

  درصد جریمه وصولی
 به جریمه تعیین شده 

 0.01 426.24 2,933,858.84 1,279,764.61 162 آذربایجان غربی 1
 2.39 17,357.32 726,471.05 363,235.54 98 تهران 2
 0.00 0.00 3,452,239.52 1,161,775.63 78 هرمزگان 3
 0.00 0.00 451,746.20 287,497.37 75 کرمانشاه 4
 0.00 0.00 275,775.88 137,887.94 49 فارس 5
 0.00 0.00 443,008.49 167,251.56 46 خراسان جنوبی 6
 0.00 0.00 1,607,238.51 613,452.50 45 خوزستان 7
 0.00 0.00 974,019.00 487,009.50 37 اصفهان 8
 0.00 0.00 259,955.53 120,063.27 29 همدان 9

 2.12 7,265.54 343,363.11 176,574.62 28 مرکزي 10
 0.00 0.00 251,940.29 126,809.19 26 احمدکهگیلویه و بویر  11
 3.72 6,122.24 164,525.58 109,828.20 26 کردستان 12
 0.00 0.00 1,855,686.74 918,161.49 22 بوشهر 13
 0.00 0.00 1,784,336.86 892,168.34 20 لرستان 14
 0.00 0.00 111,034.06 56,117.31 18 قم 15
 0.00 0.00 49,906.85 27,792.19 16 سیستان و بلوچیستان 16
 0.00 0.00 59,816.27 29,858.69 13 چهارمحال و بختیاري 17
 0.00 0.00 145,312.08 72,656.04 12 رنجان 18
 0.00 0.00 208,315.98 95,933.26 12 خراسان رضوي 19
 0.00 0.00 107,088.23 53,844.92 11 کرمانشاه 20
 0.00 0.00 150,088.24 75,044.12 11 یزد 21
 0.00 0.00 18,715.62 9,357.81 6 قزوین 22
 0.00 0.00 46,470.60 23,235.30 6 گیالن 23
 0.00 0.00 15,243.37 9,033.20 6 آذربایجان شرقی 24
 0.00 0.00 546.12 2,523.06 2 اردبیل 25
 0.00 0.00 8,744.52 4,372.26 2 البرز 26
 0.00 0.00 2,011.08 1,005.54 1 ایالم 27
 0.00 0.00 2,250.16 1,125.08 1 مازندران 28
 - 0.00 0.00 1,183.18 1 سمنان 29

 0.19 31,171.34 16,454,208.78 7,304,561.72 859 جمع
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

92 سال در قاچاق استانهاي کشور متشکله کالن هاي پروندهتعداد 

  
  
  

 و غربـی  آذربایجـان  هرمزگـان،  اسـتانهاي  بـه  مربـوط  کـالن  ايهـ ه پرونـد  براي شده تعیین جریمه بیشترین 92 سال در
  .میلیارد ریال بوده است 1856و  2934، 3452 ارزش با بترتیب بوشهر
 خوزسـتان  و جنـوبی  خراسـان  هرمزگـان،  اسـتانهاي  در کـالن  متشـکله  هاي پرونده ارزش به شده تعیین جریمه نسبت

 در کـه  ايه جریمـ  میزان بیشترین دیگر بعبارت .می باشد 2ن نسبت برابر با استان ای 17برابر و در  2.6و  2.6، 3 با بترتیب

 بـراي  که ايه جریم میزان کمترین و است بوده اه هپروند ارزش برابر 3 گردیده تعیین کالن ايه هپروند براي استانها

ایـن در  . که مربوط بـه اسـتان کردسـتان مـی باشـد      بوده اه هپروند ارزشبرابر  1.5 شده تعیین استانها در کالن ايده هپرون
 برابـر   10  کـاال  ایـن  جریمه و باشد می کشور به الکلی مشروبات ورود مراکز از یکی کردستاناستان  کهحالی است 

  .باشد می آن ارزش
پدیـده مواجـه    با توجه به آمارهاي موجود، تمرکز سیاستگذاري در جهت مبارزه با قاچـاق در اسـتانهایی کـه بیشـتر بـا ایـن      

  .هستند، ضروري بنظر می رسد
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

  
  92 سال در قاچاق استانهاي کشور متشکله کالن هاي ارزش کل پرونده

  

  
  :بررسی عوامل اساسی در شکل گیري پدیده قاچاق در کشور

  
کـه   دارنـد از مبادي غیر رسمی بـه کشـور    92در سال میلیون دالري کاال  30تا  25حکایت از واردات در حالی آمارها 
 درشـاخص  2014سـال   رتبـه ایـران در   و درصد مسائل قاچاق ناشی از فرآیندهاي رسمی اقتصاد کشـور اسـت   70بیش از 

هزینـه و زمـان صـادرات و واردات یـک محمولـه      ایـن شـاخص،   ،  کشور جهـان اسـت   189در میان  153 تجارت فرامرزي
  . استاندارد کاال با حمل و نقل دریایی و تعداد اسناد ضروري براي تکمیل این فرایندها را اندازه می گیرد

تـا بتـوان بـه     اسـت عوامـل بـه وجـود آورنـده قاچـاق در کشـور       لذا اولین گام در مواجهـه بـا ایـن معضـل، بررسـی عمیـق        
را در چند عامل اصلی زیـر   عوامل به وجود آورنده قاچاق در کشور .راي حل این معضل دست یافتی منطقی بهایراهکار

  :می توان خالصه نمود
  ساختارهاي تجاريمعیوب بودن 

از جملـه  .. واردات کاالهـا،   صـحیح  مـدیریت  عـدم  تعدد قوانین و مقررات گمرکی، ساختار غیر منطقی تعرفه ها،
عبارتنـد   رفع عیـوب مزبـور  راهکارهاي مولفه هاي معیوب بودن ساختارهاي تجاري در کشور هستند که برخی از 

  :از
 انضباط بخشی و نظارت بر واردات -

 .می شوداعمال مدیریت مناسب و شفاف در زمینه واردات کاالهاي مصرفی که مشابه آنها درداخل کشورتولید   -
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  معادن و کشاورزي استان تهران ،صنایع ،اتاق بازرگانی

 مرکز گردآوري و تحلیل آمار -معاونت بررسی هاي اقتصادي

 ح و تجدید نظر در ضوابط مجوزهاي مربوطه از جمله کارت بازرگانیالاص -

 اصالح و بروز رسانی قوانین و مقررات صادرات و واردات -

   اصالح ساختار تعرفه ها -
 شرایط ورود و خروج کاال به کشور  گیپیچید  
 ها در خصوص ورود انواع کاال به کشور  نظام غیر منطقی تعرفه 

راهکارهـاي مطـرح در ایـن    تعدد طبقات تعرفه اي یکی از مشکالت عمده نظام تعرفه اي کشور است کـه برخـی   
  :زمینه عبارتند از

 کاهش طبقات تعرفه اي -

 منطقی کردن حقوق ورودي کاالها به ویژه کاالهاي هدف -

 همسان سازي تعرفه هاي متفاوت مربوط به کاالهاي یکسان -

  محرومیت اقتصادي مرزها  
 مشکالت ژئوپلیتیکی  
 هاي تصمیم گیر  بخشی نگري دستگاه 

 ناکارامدي نظام قیمت گذاري 

تعیـین  غیربهینه ي یارانه ها بر اقتصاد کشـور، ضـرورت   تخصیص تاثیر مخرب قیمت گذاري هاي غیر منطقی و سیستم 
 .را ایجاب می کندبهینه و منطقی قیمتهاي کلیدي بویژه قیمت حامل هاي انرژي و ارز 

  رقابتی بودن قیمتهاغیر 

  پایین بودن هزینه و ریسک قاچاق 

بـراي بیشـتر کاالهـاي هـدف حـول و       سود نسـبی قاچـاق   نشان می دهد هزینه هاي واردات رسمی و قاچاق بررسی    
  . 1می باشد درصد 200حوش 

 
مـواد اولیـه   به دلیل گران بودن در خصوص بحث تعرفه ها ذکر این مطلب حائز اهمیت است که در خصوص کاالهایی که 

، نبایـد تعرفـه بـاال در نظـر گرفـت      ندارددر داخل چندان براي تولید کننده صرفه اقتصادي  هاتولید آن، و مسائلی از این قبیل

                                                
  .در گزارشات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نحوه محاسبه سود نسبی قاچاق ارائه نشده است - 1
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ماننـد   ،صورت براي قاچاقچی منفعت اقتصادي ایجاد خواهد شـد  در غیر این .تلفن همراه یکی از این کاالهاست بطور مثال
   .که هم اکنون در بازار این کاال رخ داده استاتفاقی 

حمایت از تولید صرفا با تعرفه گذاري اسـت   ایده غالب اینست کهتعرفه این است که  بزرگترین مشکل کشور در بحث
  .از تولیـد تعرفـه اسـت امـا تنهـا روش نیسـت       حمایت فاکتورهاياگرچه یکی از . تقدیمی و غلط اس اي ایدهاین که 

حمایـت از   بـا هـدف  ممکـن اسـت   لذا . ، کارامد استو آثار و تبعات سوء نداشته باشد بودهبه شرط اینکه منطقی تعرفه 
شود که کـاال از طریـق    ، چون تعرفه باال سبب میوارد شودمیلیاردها دالر به درآمدهاي کشور ضربه  ،با تعرفه باال تولید

اسـتفاده  آن  از کجا و چه زمانی کار کارشناسی و دقیق دانست که باتعرفه شمشیر دو لبه است که باید . قاچاق وارد شود
 توانـد بـا کـار کارشناسـی،     ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کـاال و ارز مـی   :قانون مبارزه قاچاق کاال  6ماده » د«بند طبق  .شود

  .ها را بدهد منطقی شدن تعرفه پیشنهاد 

  از مبادي قاچاق وارد کشور  موبایل کشور   درصد 90بیش از بطور مثال در رابطه با تلفن همراه  با  ذکر این نکته که 
 8امـا در مرحلـه ورود کـاال    . برابـر شـده اسـت     2درصد رسیده و تجارت قانونی  6درصد به  12تعرفه واردات از  ،می شود

آن  قاچـاق  هزینـه  امـا   واسـت  درصـد   14واردات رسمی  در نتیجه هزینه یردبه آن تعلق میگدرصد مالیات بر ارزش افزوده 
 !!!!! هیچ

محروم ترین مناطق ما در کشور مرزهایمان هسـتند کـه بـه شـدت بـا مسـئله       نیز همانطور که شاهد هستیم ژئوپلیتیکی از نظر 
مسائل و مشکالت، خـود زمینـه سـاز    که این . کمبود اشتغال، مشکالت اقصادي و امکانات فرهنگی دست به گریبان هستند

  .گرایش به قاچاق و کسب درآمد از این محل، براي مرز نشینان می شود
مورد سـوخت، سـیگار و پوشـاك کـه در صـدر اقـالم قاچـاق قـرار         به بررسی دقیقتر پدیده قاچاق در سه  در ادامه گزارش

  .دارند می پردازیم

  :قاچاق سوخت

میلیون لیتر  10روزانه حداقل . بیشترین کاالي قاچاق در حال حاضر محسوب می شودطبق آمارها قاچاق مواد سوختی 
سوخت فقط از طریق مرز آبی کشور قاچاق می شود که با تجمیع میزان قاچاق سوخت از طریق دیگر مرزهاي کشـور  

 7.3وي مرز، کشور ساالنه میلیون لیتر در روز می رسیم که با توجه به مابه التفاوت حدود یک دالري در دو س 20به رقم 
قاچاق بی رویه سوخت تهدید اقتصـاد ملـی و ایجـاد بحـران در نظـام هـاي        .میلیارد دالر از قاچاق سوخت متضرر می شود

معیشـت بسـیاري از مرزنشـینان بـه دلیـل نبـود شـغل و         و بدتر از آن این مسئله است کـه اجتماعی و مالی را فراهم می آورد 
هزینـه اي پـایین از   قاچاقچیان از طریق خرید انواع سـوخت هـا بـه ویـژه بنـزین، بـا        .درآمد کافی از این راه بدست می آید
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مـی  ، از این محل کسـب درآمـد   با قیمتی باالتر در کشورهاي همجوار بویژه افغانستان و پاکستانو فروش آن  داخل کشور
  .کنند

دو نرخی شدن قیمت فرآورده هاي نفتی بویژه نفت گاز در داخل کشور از جملـه دالیـل قاچـاق سـوخت اسـت زیـرا ایـن        
اختالف قیمت حجم عرضه خارج از شبکه را بیشتر می کند و متناسب با این افزایش در عرضه خارج از شبکه، قاچـاق هـم   

راي قـانون هدفمنـد کـردن    ت گاز بخش حمل ونقل کشـور بعـد از اجـ   شیوه خاص اجراي سهمیه بندي نف .افزایش می یابد
بـا وجـود    ه اسـت موجـب شـد  در مرزها و بسیاري عوامـل دیگر  اشتغالمناسب ناوضعیت ، ضعف نظارت بر مرزها، یارانه ها

ر پس از اجـراي قـانون هدفمنـد کـردن یارانـه هـا و همچنـین سـهمیه بنـدي آن د          انواع سوخت هاافزایش قابل توجه قیمت 
و مصرف این فـرآورده هـم در ایـن بخـش و هـم در       یافتهبخش حمل ونقل، قاچاق این فرآورده بصورت چشمگیري ادامه 

 .کرده استتمامی بخشهاي مصرفی کاهش بسیار اندکی را تجربه 
  

  :قاچاق سیگار
  

  .اند خود اختصاص دادهدر بین کشورهاي دنیا ایران و برمه دو کشوري هستند که بیشترین میزان قاچاق سیگار را به 
میلیارد دالري سـیگار در جهـان بـه ایـران تعلـق دارد کـه آن هـم نـه از          350توجهی از گردش مالی   در این میان حجم قابل

اهمیت این موضوع آنجاست که قاچاق سـیگار عـالوه بـر منفعـت کالنـی       .گیرد طریق قانونی که توسط قاچاق صورت می
د، کشور را از درآمدي که واردات رسمی و قانونی سیگار براي کشور دارد، محـروم مـی   که براي قاچاقچیان ایجاد می کن

نخ در سال رسیده است و اگر این سیگارها از مبـادي رسـمی وارد    833چرا که سهم هر ایرانی از دود کردن سیگار به . کند
  .کشور شود می تواند درآمد قابل توجهی را نصیب کشور کند

هـاي اصـلی شـرکت دخانیـات اسـت، از راه هـاي        لید و صادرات سیگار که بارها گفته شـده از برنامـه  افزایش تو ،در مقابل
اگرچه براساس آمار رسمی قاچـاق سـیگار بـه دلیـل      .موثري است که می تواند تا حد زیادي جلوي قاچاق سیگار را بگیرد

  .است یافته افزایش حجم واردات رسمی، کاهش یافته و برعکس، ثبت سفارش واردات افزایش
به نظر می رسد حاشیه سود باالي قاچاق سیگار براي قاچاقچیان مهمتـرین عـاملی اسـت کـه مـانع از موفقیـت در مبـارزه بـا         

ریـزي گسـترده در جهـت مبـارزه      البته تعرفه باالي واردات رسمی سیگار و عدم وجود برنامـه . قاچاق این محصول می شود
تداوم قاچاق سیگار به کشور است، به ویـژه اینکـه سـود بـاالي قاچـاق سـیگار در کشـور        با قاچاق، از دیگر عوامل موثر بر 

ناشی از تعرفه باالي واردات رسمی این محصول است و تا زمانی که سود قاچاق سیگار مانند قاچاق مواد مخـدر بـاال باشـد    
  .در زمینه مبارزه با قاچاق آن موفقیت چشمگیري حاصل نخواهد شد
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طـور روزانـه سـیگار مصـرف مـی کننـد و        سـال در کشـور بـه    64تا  15درصد جمعیت  12واقعیت که حدود  با توجه به این
، باید راهکار سازمان یافته و مشخصی بـراي مبـارزه   هدر می رودساالنه بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه ملی از این طریق 

بـازار اندیشـیده و کشـف شـود کـه چـه کسـانی از قاچـاق          با قاچاق این کاال یا به حداقل رساندن سیگار قاچاق موجـود در 
سیگار سود می برند و قاچاق آن را تسهیل می کنند، چرا که قاعدتا براي کسی که سیگار دود می کند فرقی نمی کنـد کـه   

 .این سیگار از مبادي رسمی و قانونی به کشور آمده یا قاچاقچیان سیگار آن را به دستش رسانده اند
  

  

  :كقاچاق پوشا
  

براساس آمار منتشر شده طـی  بطوریکه  شود غیرقانونی وارد می بصورتدرصد از مصرف پوشاك کشور 47بیش از  هامروز
که این بـه زیـان تولیدکننـدگان داخلـی      ه استمیلیارد دالر پوشاك قاچاق وارد کشور شد 2بیش از  93ماه منتهی به آذر 9

 از طریـق  اندازي و تکمیل واحدهاي بزرگ در زمینـه پوشـاك و نسـاجی    راه در زمینه کاهش قاچاق پوشاك، نیاز به .است
کـاهش تعرفـه   ، ایجاد و توسعه واحدهاي نساجی و پوشاك در زمینه تکمیل زنجیره تولید این محصوالت در داخل کشـور 

ی و خـارجی از  داخلـ  تعامل بین تولیدکنندگان و طراحـان پارچـه و پوشـاك    ، تولیدکنندگان حمایت دولت از ها در کنار 
زمینـه حضـور در   کشور و فراهم آوردن حضور برندهاي خارجی در طریق برپایی نمایشگاه هاي پوشاك در داخل کشور، 

می توانند به ارتقـاي صـنعت پوشـاك     توان رقابت پذیري ایراناز راههایی هستند که از طریق باال بردن  بازارهاي صادراتی
   .کشور و کاهش قاچاق منجر شوند
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  :بخش دوم
  

  مقایسه پدیده قاچاق
  در ایران و ترکیه 
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  ایران وترکیه  موقعیت کشور اي به مقایسهنگاهی 
  

. مساحت ایران حدود دو برابر مسـاحت ترکیـه اسـت   . ایران و ترکیه هر دو از کشورهاي بزرگ آسیاي جنوب غربی هستند
امـا طـول مرزهـاي    . شـود  از نظر وسعت ایران هفدهمین کشور جهان و ترکیـه سـی و پنجمـین کشـور جهـان محسـوب مـی       

بـیش از مرزهـاي     برابر 3 آبی ترکیه که طول آن  بخصوص مرزهاي. تر است جمهوري اسالمی ایران از مرزهاي ترکیه کم
 . آبی کشور ماست

اند و هر چند سـاختار سـنی جمعیـت در هـر دو      هاي گذشته تجربه کرده ترکیه و ایران هر دو رشد باالي جمعیتی را در سال
هـاي هـر    واده در برنامهنماید و به این جهت نرخ بیکاري در هر دو قابل توجه است اما کنترل جمعیت و تنظیم خان جوان می

هاي بلند هـر دو   گام. که آهنگ رشد جمعیت را کندتر و جوان گرایی جمعیت را کاهش داده استوجود داشته دو کشور 
پدیده قاچـاق کـاال را    ،اي را به دنبال داشته و کاهش ارزش پول ملی تورم فزاینده ،کشور به سمت توسعه و سرمایه گذاري

برابر تولیـد ناخـالص داخلـی ایـران بـوده       9/1تولید ناخالص داخلی ترکیه  2005در سال  .مقرون به صرفه ساخته است

برابر  3/1حجم بازرگانی خارجی ترکیه نیز بیش از ایران بوده به ترتیبی که صادرات ترکیه همچنین در این سال  .است
  .1برابر ایران بوده است 3و واردات آن 

گیري سازمان حکـومتی و قـوانین اداره جامعـه در ایـران و ترکیـه،       سابقه دیرینه تجارت و ارتباط با جوامع پیرامونی و شکل
بوجود آورده و بنابراین کنترل کاالهـاي وارداتـی و صـادراتی و    کشور شکلی از گمرك را از روزگاران گذشته در هر دو 

هاي اخیر ایران و ترکیه در تجهیـز گمـرك خـود بـه ابزارهـاي پیشـرفته و        ر سالد. اي کهن دارد ها سابقه اعمال تعرفه بر آن
در ترکیه سازمان گمرك در ساختار تشکیالتی نخسـت وزیـري بـه عنـوان     . اند هاي اطالعاتی جدید اهتمام ورزیده سامانه

 .باشـد  دي و دارایی میهاي وابسته به وزارت امور اقتصا ولی در ایران گمرك از سازمان. یک معاونت جاي گرفته است
و امـور  . اختیارات سازمان گمرك در جمهوري اسـالمی ایـران اسـت    از هماهنگ کردن امور مربوط به بازرگانی خارجی 

  .نماید گذاري می هماهنگ و سیاست» ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز«مربوط به قاچاق کاال و ارز را دستگاهی به نام 
کننـد و   ج دستگاه حکومتی به طور مستقیم در ارتباط با مبارزه با قاچاق کـاال فعالیـت مـی   در جمهوري اسالمی ایران پن

هاي مسـئول مبـارزه    سازماندر حالیکه در ترکیه . براي شش سازمان دیگر نیز وظایفی در این خصوص تعیین شده است
نیروي انتظامی مستقلی وجـود   ،هدر گمرك ترکی. با قاچاق همه زیر نظر معاونت امور گمرکی نخست وزیري قرار دارند

دارد که داراي اختیارات قابل توجه در برخورد با تخلفات گمرکی و مبارزه با قاچاق کاالست و سایر نیروهاي انتظـامی  
مثل پلیس ملی، ژاندارمري و گارد ساحلی در هماهنگی با نیروي انتظامی گمرك در عملیات مبارزه با قاچـاق شـرکت   

                                                
١ .  www.wto.org 
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  .نمایند می
 88/207حـدود   2006میلیـون دالر و در سـال    3/192حـدود   2005هاي قاچاق کشف شـده در ترکیـه در سـال    ارزش کاال

 09/155حـدود   1385میلیـون دالر و در سـال    3/155حـدود   1384میلیون دالر بوده است ارقام مشابه بـراي ایـران در سـال    
در  و  تر اسـت برابر از ایـران بیشـ   2/1حدود  2005ال بنابراین ارزش کشفیات قاچاق در ترکیه در س. میلیون دالر بوده است

، 2005هـاي قاچـاق کشـف شـده در ترکیـه در سـال        همچنین تعداد پرونـده . باشد تر از ایران میبیشبرابر  4/1سال بعد از آن 
ي  پرونـده  49814، 1385پرونده و در سال  59304در ایران  1384در سال . پرونده بوده است 1787، 2006و در سال  1471

حـدود   2006برابر و در سال  40حدود  2005بنابراین تعداد کشفیات قاچاق در ایران در سال . قاچاق تشکیل شده اسـت 

تر بوده که با توجه به ارزش کشفیات، نشان از این دارد که تعداد مرتکبین قاچاق کـاال بـا ارزش    برابر از ترکیه بیش 28
تواند ناشی از ناکارآمد بودن ضوابط و مقررات گمرکی ناظر بر  این امر می. از ترکیه است بیشتر کم در ایران به مراتب

  .دات کاال و وضعیت نامناسب اقتصادي مناطق مرزي ایران باشدوار
در کشور ترکیه قانون مبارزه با قاچاق کاال در قالب یک مصوبه و مطـابق بـا آخـرین اسـتانداردها و مصـوبات اتحادیـه       

ادیه هاي گمرکی این کشور همسو و منطبق با مقررات حاکم بر گمرکات اعضاي اتح گمرك اروپا تنظیم شده و فعالیت
تصـویب شـده و قـانون مبـارزه بـا قاچـاق کـاال بـه          1999در سـال   4458به طور کلی قانون گمرك که به شماره  .اروپاست

چارچوب مبارزه با قاچاق کاال در ترکیـه را روشـن سـاخته و در جمهـوري اسـالمی       2003و تصویب جوالي  4926شماره 
ي اعمـال تعزیـرات حکـومتی راجـع      انون مبارزه با قاچاق و قانون نحوههاي اجرایی آن، ق نامه نیز قانون امور گمرکی و آیین

  .اند در مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع پرداخته 1374به قاچاق کاال و ارز مصوب 
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  آمار کاالهاي قاچاق کشف شده توسط گمرك ترکیه 
  

  
 کاال

 2006سال  2005سال 

 )هزار دالر(ارزش  )هزار لیره(ارزش  )هزار دالر(ارزش  )هزار لیره(ارزش 

 83.1 109.754 34.6 46.751 وسایل نقلیه

 1959.0 2585.918 1922.5 2595.434 دخانیات و مشروبات

 1780.9 2350.73 1649.0 2226.113 مواد غذایی

 1283.8 1694.635 47.5 64.113 سوخت ـ نفت

 1851.1 2443.414 1431.9 1933 مواد معدنی

 1823.2 2406.569 876.7 1183.564 برقیوسایل 

 1584.9 2092.12 934.8 1262 لوازم بهداشتی و پزشکی

 347.0 458 43.7 59 محصوالت کشاورزي

 3019.4 3985.624 2158.8 2914.375 منسوجات

 464.4 613 360.7 487 اسلحه

 1621.0 2139.672 661.6 893.093 آالت ماشین

 1323.5 1746.959 100.0 134.972 مواد مخدر

 2376.3 3136.67 1390.0 1876.56 کاالهاي متفرقه

 19517.5 25763.065 11611.8 15675.975 مجموع
  

  و محاسبات تحقیق سایت اینترنتی معاونت گمرك ترکیه: منبع                           

  

  

  2006تا  2001هاي  هاي قاچاق کشف شده در سال تعداد و ارزش پرونده
  

  2006  2005  2004  2003  2002  2001  سال

  1787  1471  1199  661  565  447  ها تعداد پرونده

  3/268  9/248  2/231  9/158  7/73  7/77  )میلیون لیره(ارزش کاال 

  سایت اینترنتی معاونت گمرك ترکیه: منبع                                 
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  ترکیهتعاریف و مصادیق قاچاق کاال در قوانین ایران و 
  

  جمهوري اسالمی ایران  جمهوري ترکیه
  :قانون مبارزه با قاچاق 3موارد مشمول قاچاق در ماده 

  
  )الف

ـ واردات یا تالش براي واردات کاال به داخل کشور بدون پرداخت 1
  .عوارض گمرکی آن

ـ واردات و یا تالش براي واردات کاال به داخل کشور مغایر با 2
  .هاي گمرکی دستورالعمل

ها با رژیم  ـ ترخیص و یا تالش براي ترخیص کاالهایی که انتقال آن3
ترانزیت کاال مطابقت دارد ولی انتقال و حمل آزاد آن در منطقه 

  .گمرك با قوانین حکومت ترکیه مغایرت دارد
ـ حمل، فروش، خرید، انبار و عرضه عمدي کاالهاي فوق الذکر 4

  ها توسط واسطه
  

تالش براي ورود و صدور هر کاالیی که واردات یا صادرات با ) ب
المللی ممنوع اعالم  طبق قانون ترکیه و معاهدات و قراردادهاي بین

همچنین حمل، فروش، خرید، انبار و عرضه عمدي . شده است
ها در داخل ترکیه نیز قاچاق محسوب  کاالهاي مذکور توسط واسطه

  .شود می
  

کاالها از طریق  عدم پرداخت یا پرداخت ناتمام عوارض گمرکی)پ
فریب دادن مسئولین گمرك و ارائه اسناد تقلبی، وانمود کردن به این 

اند یا  که عوارض گمرکی کاالها کامالً پرداخت شده
اند، در  هاي گمرکی به صورت کامل رعایت شده دستورالعمل

  .صورتی که خالف آن ثابت گردد
  

ها  اردات آنـ واردات یا تالش براي وارد کردن کاالهایی که و 1)ت
هاي صالحیت دار  مشروط به کسب مجوزهاي مشخص از سازمان

باشد از طریق فریب دادن مقامات گمرك به وسیله اظهارنامه و  می
  .اسناد جعلی

  :قانون امور گمرکی 29موارد مشمول قاچاق کاال در ماده 
  
آن به شکل غیر مجاز ـ وارد کردن کاال به کشور یا خارج نمودن 1

مگر این که کاالي مزبور در موقع ورود یا صدور، ممنوع، غیر مجاز 
یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض 

  .معاف باشد
ـ خارج نکردن وسایل نقلیه و یا کاالیی که به عنوان ورود موقت یا 2

خالف واقع مبنی بر  ترانزیت خارجی وارد کشور شده به استناد اسناد
  .خروج وسیله نقلیه و کاال

ـ بیرون بردن کاالي تجارتی از گمرك بدون تسلیم اظهارنامه و 3
پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض اعم از این که این 

هرگاه . کار حین خروج از گمرك یا بعد از خروج کشف شود
او باشد، گمرك خارج کننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی 

عین کاال و در صورت نبودن آن بهاي کاال را که از مرتکب گرفته 
شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض  می

گرداند و مرتکب طبق مقررات کیفري  مقرر به صاحب کاال باز می
  .تحت تعقیب قرار خواهد گرفت

  .ـ تعویض کاالي ترانزیت خارجی یا برداشت از آن4
ـ اظهار کردن کاالي ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کاالي 5

  .مجاز یا مجاز مشروط یا نام دیگر
به استثناي . ـ وجود کاالي اظهار نشده ضمن کاالي اظهار شده6

مواردي که کاالي مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمرکی، 
کی، سود تر از مأخذ حقوق گمر سود بازرگانی و عوارض آن بیش

کاالي اظهار نشده . بازرگانی و عوارض کاالي اظهار شده نباشد
ضمن کاالي ترانزیتی اعم از این که کاالي مزبور مجاز، مشروط و یا 

  .ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود
ـ خارج نکردن یا وارد نکردن کاالیی که ورود یا صدور قطعی آن 7

از کشور یا به کشوري که ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر 
یا خروج یا  2به عنوان ترانزیت خارجی، عبور موقت، کابوتاژ

                                                
٢- Cabotage : 
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ـ ادعاي استاندارد بودن کاالهاي وارداتی با فریب دادن مقامات 2
استانداردهایی چون (ها و اسناد جعلی  گمرك به وسیله اظهارنامه

مت و ایمنی انسان، سالمت حیوان و گیاه، حفظ محیط زیست و سال
  .)هاي مربوط به مصرف کنندگان دستورالعمل

  
خرید، فروش و یا استفاده عمدي از کاالهاي وارداتی که طبق ) ج

قوانین انحصار، به صورت کامل و یا جزئی از پرداخت عوارض 
  .گمرکی معاف هستند

  
که به صورت موقت تحت ادعاي ترخیص قانونی کاالهایی ) ح

اند در حالی که ترخیص  شرایط خاصی به منطقه گمرك وارد شده
. ها و اسناد جعلی انجام شده است این کاالها از طریق اظهارنامه

  .گردد همچنین خرید یا فروش این کاالها قاچاق محسوب می
  
ها و  تالش براي قراردادن کاالهایی که در چارچوب نظارت) خ

اند به فهرست  ره گمرك وارد منطقه گمرکی شدههاي ادا کنترل
  .ها و اسناد جعلی کاالهاي مجاز از طریق اظهارنامه

  
خارج کردن یا عوض کردن کلی و یا جزئی کاالها در انبارهاي ) د

  .دایم و موقت گمرك بدون کسب اجازه از مقامات مسئول گمرك
  
صادراتی با درصد مقدار و نوع کاالهاي  10عدم تشابه بیش از -1) ذ

مقدار و نوع کاالهایی که در اظهارنامه گمرك و اسناد تکمیلی اعالم 
  .شده است

ـ کوتاهی در پرداخت یا پرداخت ناتمام عوارض مربوط به کاالهاي 2
هاي صادراتی  ها و یارانه صادراتی از طریق استفاده غیر مجاز از مشوق

  .و یا از طریق جعل اسناد و اظهارنامه
ها و  ها مشروط به کسب مصوبه االهایی که واردات آنـ صادرات ک3

باشد از طریق  هاي صالحیت دار می مجوزهاي خاصی از سازمان
  .ها و اسناد جعلی فریب دادن مقامات گمرك به وسیله اظهارنامه

  
  
  

جز در مواردي که ثابت شود در عدم . مرجوعی اظهار شده باشد
  .خروج یا ورود کاال قصد بدي در کار نبوده است

به هر عنوان برخالف  37ـ اظهار کردن کاالي معاف مندرج در ماده 8
یا بدون پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی  مقررات این قانون و

  .و عوارض مربوط
ـ اظهار کردن کاالي مجاز تحت عنوان کاالي مجاز دیگري که 9

تر است با نام دیگر  حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض آن کم
  .یا با ارائه اسناد جعلی

ـ بیرون بردن کاال از گمرك با استفاده از شمول معافیت یا تسلیم 10
  .اظهارنامه خالف یا اسناد خالف واقع

  
قانون امور گمرکی کاالهاي ممنوع الورود عبارتند  40براساس ماده 

  :از
ـ کاالیی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص ممنوع 1

  .الورود شناخته شده یا بشود
هاي متکی به قانون غیرمجاز  ـ کاالیی که به موجب تصویب نامه2

  )ها در مدت اعتبار آن تصویب نامه. (ا بشودشناخته شده ی
ـ اسلحه جنگی و شکاري از هر قبیل، باروت، چاشنی، فشنگ، 3

گلوله و سایر مهمات جنگی دینامیت و مواد آتش زا و منفجره مگر 
در هر ) دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح(با موافقت وزارت جنگ 

  .مورد
ت وزارت بهداري ـ مواد مخدر از هر نوع آن مگر با موافق4
  ).بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(
برداري هوایی مگر با موافقت  ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلم5

  ).دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح(وزارت جنگ 
ها مگر با  هاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آن ـ دستگاه6

 وزارت ارتباطات و(موافقت وزارت پست و تلگراف و تلفن 
  ).آوري اطالعات فن

ـ صفحه گرامافون و نوار پر شده، فیلم و کتاب که به تشخیص 7
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مخالف نظم عمومی، شئون ملی، 

  .عفت عمومی یا مذهب رسمی کشور باشد
ها و هر نوع نوشته که به تشخیص  ـ مجله، روزنامه، تصاویر، عالمت8

شئون ملی، عفت عمومی یا  وزارت اطالعات، مخالف نظم عمومی،
  .مذهب رسمی کشور باشد

                                                                                                                                                              
به نقطه دیگر کشور ي تجاري از یک نقطه  کاالیی که از لحاظ نزدیکی راه با رعایت صرفه. هاي مرزي حمل کاال از یک نقطه به نقطه دیگر کشور از راه دریا یا رودخانه

  .شود ضمن عبور از خاك کشور خارجی حمل گردد نیز مشمول مقررات کابوتاژ می
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ها و یا در بارنامه و  ها یا روي لفاف آن ـ کاالیی که روي خود آن9
اسناد مربوط عبارت یا عالمتی مخالف نظم عمومی، شئون ملی، عفت 

  .عمومی یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد
نونی خارج هاي خارجی که در کشور مبدأ از جریان قا ـ اسکناس10

تقلبی و ) باندرل(همچنین اسکناس و تمبر و نوار چسب . اند شده
  .ساختگی

  .ـ بلیت بخت آزمایی11
قانون امور گمرکی، اقدام به تخلیه و بارگیري هر  263براساس ماده 

نوع کاال در نقاط مجاز قبل از انجام تشریفات گمرکی مقرر در 
امور گمرکی قاچاق  نامه هاي اول، دوم و سوم از قسمت آیین فصل

باشد مگر آن که کاال مجاز بوده، از حقوق گمرکی، سود  می
  .بازرگانی و عوارض معاف شده باشد

  
  

  

  در ایران و ترکیه جرایم مربوط به قاچاق کاال و تخلفات گمرکی
  

، 30، 28، 26قانون اعمال تعزیرات حکومتی، و مواد  2قانون مبارزه با قاچاق کاال در ترکیه و ماده  12و  9، 7، 6، 5مواد 
قانون امور گمرکی جمهوري اسالمی ایران، جرایم مربوط به قاچاق کاال و تخلفات گمرکی را به شرح  265و  262

  .اند تعیین نمودهزیر جدول 

  اق کاال و تخلفات گمرکی در قوانین ایران و ترکیهجرایم مربوط به قاچ
  

  جمهوري اسالمی ایران  جمهوري ترکیه
  :قانون مبارزه با قاچاق کاال در ترکیه 3براساس ماده 

  
  )الف

 [)3(ماده ) 1(ـ افرادي که مرتکب جرایم مشخص شده در بخش 1

اي  شوند به پرداخت جریمه می ]آمده است 3ـ1این ماده در جدول 
هر . گردند برابر ارزش کاالي ترخیص شده محکوم می 6تا  3معادل 

گاه قیمت و ارزش کاال بیش از اندازه و گزاف باشد مجرمین به 
برابر  6تا  3اي حداقل معادل  سال و پرداخت جریمه 3تا  1حبس از 

  .شوند ارزش کاالهاي ترخیص شده محکوم می
و ) 3(و ) 2(هاي  مرتکب جرایم مشخص شده در بخشـ افرادي که 2

ي اعمال تعزیرات حکومتی راجع به  قانون نحوه 2براساس ماده 
براي کاالي قاچاق به این قاچاق کاال و ارز، جرایم تعیین شده 

  :شرح است
  

معادل ده  در مواردي که بهاي کاال و ارز موضوع قاچاق) الف
هاي مربوط فقط به  تر باشد، ادارات و سازمان میلیون ریال یا کم

  .کنند ضبط کاال و ارز به نفع دولت اکتفا می
  

در مواردي که بهاي کاال و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز ) ب
کند، چنان چه متهم در مرحله اداري حاضر به پرداخت جریمه 
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برابر  6تا  3اي معادل  شوند به پرداخت جریمه می) 3(از ماده ) 4(
  .شوند ارزش کاالهاي ترخیص شده محکوم می

  
  
  

) 3(ماده ) ب(افرادي که مرتکب جرایم مشخص شده در بخش ) ب
تا  5عادل اي م شوند به پرداخت جریمه قانون مبارزه با قاچاق کاال می

به عالوه  FOBبه مفهوم مجموع قیمت  [CIFبرابر ارزش سیف  10
براي کاالهاي وارداتی و  ].هزینه حمل و بیمه کاالها تا محل تحویل

به مفهوم قیمتی است که واقعاً براي کاالها  [FOBارزش فوب 
پرداخت شده یا قیمت قابل پرداخت و یا قیمتی که قرار است براي 

براي کاالهاي  ]).قیمت کاال روي کشتی(کاال پرداخت شود 
  .شوند صادراتی محکوم می

  
) 3(ماده ) پ(افرادي که مرتکب جرایم مشخص شده در بخش ) پ

اي  شوند به پرداخت جریمه  در ترکیه میقانون مبارزه با قاچاق کاال
برابر عوارض پرداخت نشده یا به صورت ناقص  20تا  10معادل 

  .گردند ي کاال ترخیص یافته محکوم می پرداخت شده
  
  :قانون مبارزه با قاچاق کاال در ترکیه) 3(ماده ) ذ(با توجه به بند ) ذ
 )1(ـ اگر افرادي که مرتکب جرایم مشخص شده در بخش 1

شوند، معلوم شود که مقدار و نوع کاالهاي صادراتی با مقدار و  می
نوع کاالهاي اعالم شده در اظهارنامه گمرك و اسناد تکمیلی 

اي معادل یک سوم ارزش فوب  مغایرت دارد به پرداخت جریمه
  .گردند کاالهاي ترخیص شده محکوم می

به  شوند می) 2(ـ افرادي که مرتکب جرایم مشخص شده در بخش 2
برابر ارزش فوب کاالهاي ترخیص  10تا  5اي معادل  پرداخت جریمه
  .گردند شده محکوم می

شوند،  می) 1(ـ افرادي که مرتکب جرایم مشخص شده در بخش 3
اي معادل یک سوم تا دو سوم ارزش فوب  به پرداخت جریمه

  .گردند کاالهاي ترخیص شده محکوم می
همان طور که براي  )3(ماده ) ذ(جرایم مشخص شده در بخش 

شود، براي تولیدکنندگان و  هاي واردکننده اعمال می واسطه
گذشته از این . گردد صادرکنندگان این کاالها نیز اعمال می

صادرکنندگانی که در این خصوص کوتاهی کنند به پرداخت ده 

ي آن به عنوان جزاي نقدي نسبت به باشد با احتساب دو برابر بها
وصول جریمه و ضبط کاال و ارز اقدام و از تعقیب کیفري متهم از 

  .شود حیث عمل قاچاق و شکایت علیه وي صرف نظر می
قانون امور گمرکی، اشخاصی که مرتکب قاچاق  30براساس ماده 

شوند، اگر داراي کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت، 
هاي مربوط از عضویت اتاق بازرگانی صنایع و  ازاتعالوه بر مج

ها به طور موقت یا دایم  معادن ایران و یا شعب آن در شهرستان
در صورتی . شود ها باطل می محروم شده و یا کارت بازرگانی آن

که موضوع به دادگاه ارجاع نشده باشد، بنا به پیشنهاد گمرك و 
ت بازرگانی، اتاق تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزار

صنایع و معادن ایران و گمرك ایران، ممکن است به طور موقت یا 
دایم از عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم 

در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع . گردند
  .قانونی نخواهد بود

لیه خالی قانون امور گمرکی، توقف وسایل نق 262براساس ماده 
هاي  ها و راه ها، فرودگاه اعم از آبی، هوایی و زمینی در لنگرگاه

ها مستوجب پرداخت  غیر مجاز و همچنین حرکت بدون اجازه آن
جریمه انتظامی از یک هزار تا پانصد ریال با توجه به اوضاع و 

مگر این که معلوم . گردند احوال و به تشخیص رئیس گمرك می
  .ر عوامل قهري یا اضطراري بوده استشود این اقدام در اث

هر گاه وسایل نقلیه اعم از هوایی، آبی یا زمینی، حامل کاال : تبصره
بوده و در فرودگاه یا لنگرگاه یا راه غیرمجاز توقف نموده باشند 
عمل خلبان، فرمانده کشتی و راننده، شروع به قاچاق محسوب و 

  .ار خواهد شدها رفت طبق قانون کیفر مرتکبین قاچاق با آن
هر گاه کسی کاالیی را که ورود آن به کشور مجاز و از : 265ماده 

حقوق گمرك، سود بازرگانی و عوارض معاف است، جز از راه 
هاي مجاز، از سایر راه ها، بدون کسب اجازه قبلی گمرك وارد 
نماید، عمل او تخلف از مقررات گمرکی محسوب و از متخلف 

ر تا پانصد ریال برحسب مورد به جریمه انتظامی از یک هزا
در مورد کاالي مجاز . تشخیص رئیس گمرك دریافت می شود

بخشوده از پرداخت حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارضی 
که مستلزم انجام مقررات خاص می باشد و بدون کسب اجازه قبلی 
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در زمان . گردند کننده نیز محکوم می درصد جریمه واسطه وارد
بینی شده اگر ارزش کاالهاي  این قانون پیشارتکاب جرایمی که در 

ترخیص شده در مبادي ورودي و ارزش فوب در مبادي خروجی 
بیش از اندازه و گزاف باشد جرایم در نظر گرفته شده تا بیست برابر 

ها تانصف ارزش  افزایش خواهد یافت و اگر ناچیز باشد، جریمه
باشد به یک  در صورتی که بسیار ناچیز. ها کاهش خواهد یافت آن

عالوه بر این کاالهاي مورد بحث در . سوم تنزل پیدا خواهد کرد
قانون ) 3(ماده ) ت(و ) پ(، )ب(، )الف(جرایم مربوط به بندهاي 

در مواردي که . مبارزه با قاچاق کاالها توقیف و ضبط خواهند شد
هاي در  انتظار نرود که کاالهاي فوق مصادره و توقیف شوند جریمه

مطابق مفاد . ه شده معادل ارزش ترخیص کاالها خواهد بودنظر گرفت
هایی که براساس قانون انحصار  این قانون مناطق آزاد و مکان

  .شوند اند قلمرو کشور خارجی قلمداد می مشخص گشته
قانون مبارزه با قاچاق کاال، افرادي که تشکیالتی را ) 5(براساس ماده 

ها اشاره شده  به آنبراي ارتکاب جرایمی که در این قانون 
. گردند سال حبس محکوم می 6تا  2سازماندهی و اداره نمایند به 

. شود برابر می 3ها  هاي پولی در نظر گرفته شده از آن همچنین جریمه
ها اشاره شده، به  اگر افرادي جرایمی را که در این قانون به آن

) نه تشکیالتی(صورت دو یا چند نفره و یا به صورت گروهی 
  .هاي در نظر گرفته شده نصف خواهد شد رتکب شوند جریمهم
قانون مبارزه با قاچاق کاال، اگر جرایمی که در ) 6(براساس ماده   

ها اشاره شده، به امنیت سیاسی، مالی، اقتصادي و  این قانون به آن
نظامی کشور صدمه بزند و یا تهدید در مقابل محیط زیست و 

، مرتکبین به ده تا بیست سال سالمت عموم مردم به حساب آید
هاي پولی در نظر گرفته شده محکوم  حبس به اضافه جریمه

  .گردند می
قانون مبارزه با قاچاق کاال، جرایم در نظر گرفته ) 7(براساس ماده 

هایی که از افراد بدون سابقه کیفري در قاچاق کاال  شده براي گروه
  .یابد کنند به دو برابر افزایش می استفاده می

قانون مبارزه با قاچاق کاال، براي آن دسته از ) 8(براساس ماده 
مجرمینی که جرایم ذکر شده در این قانون را با استفاده از تسهیالت 

اند،  و امکاناتی که از طریق شغل و یا موقعیت به دست آورده
اگر . یابد ها جریمه مالی افزایش می مرتکب شوند متناسب با جرم آن

رتکب این جرایم شوند متناسب با نوع جرم، مأمورین دولتی م

گمرك، جز از راه هاي مجاز از سایر راه ها صادر شود نیز به همین 
  .ار می شودنحو رفت
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  .ها افزایش خواهد یافت جریمه
قانون مبارزه با قاچاق کاال، اگر مقامات مسئول و ) 9(براساس ماده 

هاي حمل و نقل متوجه ارتکاب  ها و شرکت مسئولین رسمی سازمان
جرایم مذکور در این قانون توسط کارکنان گردند به عنوان شریک 

خت نیم برابر مبلغ جریمه در نظر گرفته شده براي مجرم جرم به پردا
اگر متصدیان انبارهاي دایم و موقت . شوند اصلی محکوم می

شوند به عنوان شریک جرم ) 2(ماده ) د(گمرك مرتکب جرایم بند 
به پرداخت نیم برابر جریمه در نظر گرفته شده براي مجرم اصلی 

  .گردند محکوم می
ن مبارزه با قاچاق کاال، افرادي که اسناد و قانو) 12(براساس ماده 

هاي گمرکی را جعل کنند و وانمود کنند که ضوابط و  اظهارنامه
آوري  اند یا از طریق فن هاي گمرك را رعایت کرده دستورالعمل

اي  ها را جعل نمایند به پرداخت جریمه اطالعات، اسناد و اظهارنامه
شده در قانون مجازات  هاي در نظر گرفته معادل سه برابر جریمه

  .گردند عمومی براي جاعالن اسناد و مدارك الکترونیک محکوم می
افرادي که مهر و تمبر گمرك را سرقت و یا جعل نمایند و از آن 
استفاده غیرمجاز به عمل آورند و افرادي که از مهر و تمبرهاي جعل 

هاي  جریمهاي معادل دو برابر  شده استفاده کنند به پرداخت جریمه
در نظر گرفته شده در قانون مجازات عمومی براي جاعالن مهر و 

  .شوند تمبر محکوم می

                  
  

  :تهیه و تنظیم                                                                                                                                           
  پریسا مطرانلویی                                                                                                                        

   


