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 ). حرف ق889ص (ها ممنوع باشد خریدو فروش کاالهایی که در انحصار دولت و یا معامله آن
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 .استفاده شده است) و ضابط قانون که معین آن است( قانون 



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 2
  

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 فصل اول
 بررسی ادبیات موضوع و تبیین مساله



 
 3 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 :فصل اول

 . مقدمه پژوهش -1

    عـالوه بـرآن مضـامین و    .کشـورها همیشـه واجـد معـانی بسـیار گسـترده ای هسـتند        ساحلی مرزهای آبی ـ 

 .عات گسترده ای را نیز مورد توجه قرار می دهندموضو

بـه عبـارتی    نسبت به نوع نگاه بـه مرزهـای آبـی ـ سـاحلی وجـود ندارد،      ،ها و فرهنگتفاوتی نیز بین کشورها 

 .های آبی ـ ساحلی نگاه می کنند مشترکی به مرزرو نظها،با دید  کشورها وفرهنگ

توان بر اساس موضوع فعالیت، شرایط اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و    مرزهای آبی ـ ساحلی کشورها را می 

ساحلی کشورها، که بـر اسـاس    تمامی مرزهای آبی ـ   ترتیب، به این. بندی کرد نوع کارکرد و عملیات تقسیم و طبقه

دخالـت  ،  کنند و در این خصـوص       ر گیرند، از خصوصیات مشترکی تبعیت می      یک رسته و طبقه قرا     موضوعیت، در 

ها و آداب و رسوم کشورها، فقط محدود به ظـواهر موضـوع خواهـد شـد وگرنـه، محتـوا، همـان عناصـر                           فرهنگ

 . آبی ـ ساحلی است هایمرزمشترک و عوامل در رابطه با موضوع فعالیت 

در قالب  رزهای آبی ـ ساحلی کشورها، منظور دانست که معموالً،توان شامل م این مضامین عمده و ویژه را می

 .شود ذیل گنجانده می
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جنگلـی،  ( هـای حفاظـت شـده ملـی      همچـون پـارک   ،، در شمول مناطق حافظت شدهرزیـ سواحل دریایی ـ م 

  )های طبیعی دریایی، کوهستانی، دشت و دشتستان و باغ

 )جهانگردی(گری و سیاحت ، در شمول مناطق گردشسواحل دریایی ـ مرزی ـ

ـ  هـای آبـی ـ     شنا و قایق سـواری و بـازی  (، در شمول تفریح و صرف اوقات فراغت مرزی  ـ سواحل دریایی 

 .همچون ساحل شمال کشور ایران) ساحلی، والیبال و فوتبال و کشتی ساحلی

 همچون سـواحل  )جهانگردی(های زیبای ساحلی با هدف گردشگری  ، درشمول بدنهسواحل دریایی ـ مرزی  ـ

 .بلژیک و مالزی و سنگاپور، نیوزلند، پرتغال، زیبای استرالیا

تا حدودی (همچون امارات متحده عربی، ، های آزاد مرزی ، درشمول وجود بازارچهسواحل دریایی ـ مرزی ـ 

 .کنگ هنگ، ، سنگاپور، مالزی)ایران

 منش سنتی و تأمین نیازهای خانوار بـا   در شمول انجام مبادالت تجاری به شیوه وسواحل دریایی ـ مرزی  ـ

 .هدف تحصیل درآمد و ارتزاق

 قاچـاق کـاال، انسـان   (، در شمول انجام مبادالت گریزنده از مبـادی نظـارتی قـانونی    ـ سواحل دریایی ـ مرزی 

 )....... و

 مشـترکی در    ای  ، ده کشور دارای موضوعیت فعالیت و شناسنامه         حال چنانچه و به عنوان مثال، نوعاً و ماهیتاً        

انـد، مثـل برخـی از سـواحل کـه             بنـدی نیامـده     و یا مصادیق دیگری که در این تقسیم       ( فوق  زمینه یکی از مصادیق     

 ولـو آن کـه از   باشـند   ) منظـوره دارد    های تفریحی خاص و یا چنـد        اختصاص به وجود کازینوهای ساحلی و هتل      

عالیت در مرزهای آبـی ـ سـاحلی خـود، دارای یـک      لحاظ فرهنگی، مشابه به هم نباشند، اما برخاسته از نوع ف

 .نوع رفتار مشترک هستند

سواحلی که به عنوان مـرز آبـی تلقـی نشـده و در     ( سواحل دریایی ـ مرزی کشورها و یا فقط سواحل دریایی 

چنانچه جزء دسته تفریح ) درون عرصه جغرافیایی سیاسی کشور قرار دارند ـ مثل دریاچه ارومیه در کشور ایران

هـا هسـت و هـر کشـوری نیـز کـه        به سـمت و سـوی آن        ،  ای  نگاه ویژه   و صرف اوقات فراغت و گردشگری باشند،      

تـوأم بـا    نگاهی شاعرانه و توصیفی از مظاهر زیبـای آن،       . کند  برخوردار از آن باشد، با همان ماهیت به آن نگاه می          

 .بیانی عاطفی و احساساتی
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هـایی همچـون دوسـت     دلبستگی. گویند های عاطفی سخن می بستگیمظاهر و مصادیقی این چنین، همیشه از دل   

ها و حِـس آفتـاب بـر بـدن شـناگران و               ها و دوستی    ها و احیاناً عشق     های نرم آن، بازی     داشتن گرمای ساحل، شن   

 .آفتابگیران ساحلی

مـرزی کـه در شـمول مبـادالت تجـاری بـه شـیوه و مـنش سـنتی و یـا             همچنین است برای سواحل دریایی ـ 

گونه از سواحل نیز، دید و نگـاه مشـترکی را             این. های تجاری گریزنده از ضوابط نظارت قانونی قرار گیرند          فعالیت

از یک منشاء واحد فرهنگی نشأت و نزج و الهام          توان گفت     دید و نگاهی که می    . کنند  به سمت و سوی خود جلب می      

 .گیرد می

هـای گـرم و نیلگـون     هـای سـاحلی آن، کـه در مجـاورت آب          هـا و بنـادر و ایسـتگاه         های جنـوبی و بدنـه       کرانه

 ایران، نشأت گرفته و در بدنه       های بلند نجد    ای است که از دیواره      فارس و دریای عمان قرار گرفته است، کرانه         خلیج

ای دارای طبیعتی نامهربان، خشک، کم باران و خشـک و گـاه توأمـان بـا                   گستره. ساحلی از آن استقبال کرده است     

 .زار و گاهاً باتالقی زار، نی شوره، ای های صخرهبستر

ی آنچـه کـه       همـه   تـوان مشـاهده کـرد، امـا،         از مهربانی و نامهربانی طبیعت را می      انواعی    در این ساحل کشیده     

بـرداری    بـه بهـره   ،  تـوان بـا آمـاده سـازی         هست، نشانی از رزق و روزی است که به پاسداشت کرامات نازله، مـی             

 .افتدست یاز آن مطلوب 

های ساحلی کشور پرتغال و انگلیس ندارد و اگر در آنجا بـا               ای این سواحل، دست کمی از بدنه      ه  برخی از بدنه  

های بالفعل تبدیل شده است، پـس در اینجـا نیـز              های و داشته    گذاری مناسب، استعدادهای بالقوه به ظرفیت       سرمایه

 .توان چنین کوششی انجام داد می

منـدی از ایـن     ی مطلـوب بهـره      های بلندمـدت و عدیـده و تـا رسـیدن بـه نقطـه                گذاری  ه رسیدن به سرمای   اما، تا 

دیگـر مـوارد مشـابه در سـایر         » راه زنـدگی  «برای باشندگان این سواحل، چیـزی جـدای از          » راه زندگی «ها،    داشته

ر بـین   و بـین ایـن دسـته از شـرایط طبیعـتِ محیطـی د              » فضـای مـوقعیتی   «یعنی بین این دسته از      . کشورها نیست 

 و به روزی حاصل     لیت کسب درآمد کنند   کشورها، محورهای مشترکی برای فعالیت وجود دارد تا ناشی از آن فعا           

 .دارنداز تالش و کوشش فردی و جمعی، دسترسی یابند و ارتزاق و تحصیل درآمد برای خود و خانواده و فامیل 
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 :موقعیت خلیج فارس و دریای عمان و اهمیت آن  -1-1

ـ دریـایی     های آبی   جغرافیای اقتصادی خلیج فارس و دریای عمان، در یکی از مهمترین داالن           مکان و موقع    

ای میان شرق و غرب قرار گرفته است و از دیرباز دارای اهمیـت بسـیار بـوده و خواهـد                       و یا به عبارتی جاده    

 . بود

گـری،   ی، سیاسی و نظامیهای تجاری ـ اقتصاد  فارس و دریای عمان را در فعالیت تاریخ نگاران، اثر خلیج

خـداد شـده در     نان همه حول حوادث و وقایع بـزرگ ر        دانند و ادله و دالیل آ       چیزی بیش از دریای مدیترانه می     

 .خلیج فارس ودریای عمان است

را چـه   در ارتباط با خلیج فارس و اهمیـت آن  یشرحی مبسوط ،  1سرآرنولد ویلسون در کتاب خلیج فارس     

کند کـه     گری و همچنین با دیدگاه اقتصادی، حائز اهمیت بسیار معرفی می            نظر نظامی از لحاظ تاریخی و چه از       

 .در بعد تجاری، مفید به فایده برای ملل شرق در ارتباط تجاری با ملل غرب است

فارس در یک رابطه و بحر احمر در ارتباطی جداگانه، دو شعبه بزرگ از اقیانوس هند                  دریای عمان و خلیج   

هـای    المللی و ارتباط با بدنـه       های آزاد بین     و همین ویژگی کافیست که آن را در پیوند با آب           گردند  محسوب می 

تـا حـدودی بـه      ) دریـای سـرخ   (فـارس و بحراحمـر      خلیج. فارس، مهم بدانیم    ساحلی، به ویژه بدنه جنوبی خلیج     

آرنولد ویلسون ( شوند میموازات هم، دنیای قدیم تجارت را در نوردیده و از راه اقیانوس هند، به اروپا متصل 

نظیر برای این محدوده جغرافیایی است که از لحاظ اقتصادی و تجارت و بازرگانی و     و این اهمیتی بی   ) 10ص  

 .حائز اهمیت است گری، از لحاظ سیاسی و نظامی

های نظامی، خـود نیازمنـد بـه     گری و استقرار پایگاه     الجیشی و نظامی    ثقل و سنگینی موضوع از نگاه سوق      

ایـران،  (هـای راهبـردی کـالن کشـورهای منطقـه      تفسیر و تحلیلی جداگانه اسـت تـا اهمیـت آن را بـر سیاسـت         

 .برمال و آشکار سازد) عربستان و حتی به نوعی عراق عمان، امارات،

ی هرمز،    تا تنگه    هزار کیلومتر مربع ارزیابی کرده و طول آن از دهانه اروند،           230فارس را تا      مساحت خلیج 

، سـطح و    1انـد    کیلومتر، تخمـین و احتسـاب کـرده        210 کیلومتر، با عرض متوسط      1260-1259 برابر با    تقریباً

 .های مثبتی برای تجارت دریایی است طولی که در برگیرنده شاخص

                                      
 . 10 الی 8صفحات . ی خلیج فارس ترجمه سعیدی، انتشارات علمی و فرهنگ   آرنولد ویلسون ـ-1
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 تواند بیانگر اهمیت آن در مسائل مربوط به تجارت دریایی و نوع ارتباط با               مساحت و طولی این چنین، می     

یانوس هند و اروپا و قاره امریکا باشد، هرچند که ارتباط با هنـد و کشـور چـین و آسـیای                      دیگر کشورها و اق   

 .جنوب شرقی را نباید از نظر دور داشت

هـای سـاحلی آن، واجـد و شـامل      یکی، دوتا نیسـتند و وجـب بـه وجـب بدنـه          ،  فارس  ترین نقاط خلیج    عمده

هـای گـران سـنگی        اس و بوشهر با زیرمجموعه    بنادر مهم و بزرگی چون بندرعب     . ای است   های گسترده   ویژگی

همچنین بندر امام خمینی، جاسک، چابهار و جزایر مهمی چون خارک، الوان،            ،  چون بندر شهید رجایی و باهنر     

هندورابی، کیش، جزایر فارور بزرگ و کوچک و سیری و تنب بزرگ و تنـب کوچـک و ابوموسـی و هنگـام و                        

 .دارد» کارشکافی«و » تحلیل معنایی«کند که نیاز به  ات اهمیتی میقشم و هرمز و الرک حکایت از عمق درج

 متر 93ی تنب بزرگ واقع است که به حدود عمقی به اندازه  فارس در جنوب جزیره ی خلیج ترین نقطه عمیق

قسمت غربی کم عمق بـوده و  .  متر است80 تا 45های شرقی این عمق به طور میانگین بین     رسد، در قسمت    می

 2. متر را شامل است30 تا بین ده

نامهربانی طبیعت که در گرما و خشکی و سوزندگی زمین و صـخره و رطوبـت و دَم و                   ،  شود  مالحظه می 

راه های آزاد وآب های      ملل و  ها و اقوام و     فضا های ارتباطی با سایر سرزمین      به توسط ،  متجلی است شرجی،

 ،اای ارتباطی وابسته به تجـارت بـین المللـی ازطریـق آب دریاهـ              ه  ن                بین المللی وطریق مساعد راهپویی در داال      

 ، که به همـت تـالش فـردی و جمعـی خـود     در بر گیرنده باشندگانی شده است،  پوشش داده شده و این ساحل     

 .را به همواری تبدیل وبه هر صورت گذران زندگی وتأمین معیشت میکنندناهمواری 

 

 :  استعداد نوار شمالی خلیج فارس 1-2

نسبت به نوار جنوبی خلیح فارس دارد وایـن         ،  استعداد به مراتب قابل توجه تری     ،  وار شمالی خلیج فارس   ن

بازگشت به عمق بیشـتر ومناسـبت تـر    ، این استعداد قابل اهمیت.ازآن بهره مند است، مزیتی است که کشور ما  

،کشـتی هـاولنج هـا و    وآبخورهامهندسی دریـایی   سهولت وراحتی الزم را از لحاظ فنی ـ ، آب دارد که میتواند

                                                                                                                      
پیروز مجتهدزاده و احمد . همچنین افشار سیستانی. 2صفحه ، 1352انتشارات وزارت فرهنگ و هنر . خلیج فارس. اقبال.  یغمایی -1

 .اقتداری
 .1367سمینار بررسی مسائل خلیج فارس . میرزا طاهری، اقبال و دیگران همچنین.   یغمایی-3
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در بدنـه  ، دادوستدهای اجتماعی ـفرهنگی   به همین علت است که مبادالت تجاری وقاً دقی. شناورها فرا هم کند

 .بیش از بدنه سواحل بدنه های جنوبی است، شمالی

دنـد کـه    در نقاطی متمرکـز گر    ،  به طور عمده  ،  سبب گردیده تا اجتماعات جمعیتی    ،  درجه باالی این استعداد   

 .فراهم بوده استبه طریق مساعد طبیعی ، دسترسی به آبامکان 

بـه جـای     هـا،  پوشش این زمـین   .  بی حاصل هستند   ،زمین ها ودر سواحل جنوب،بارندگی کم     به طور کلی،    

ئماً از بیابانی   دا،  سوزان ماسه های بادی است که از طریق بادهای خشک و          غبار شن های نرم و    ،  گیاه وسبزه 

 .ی دیگر،در حال تردد هستندبه بیابان

مانعی برای تردد هوای مرطـوب و       ،رشته کوه های عظیم فارس که در شمال خلیج فارس کشانده شده اند            

درست در نقطـه   جنوب خلیج فارس هستند و لطیف شمالی به سمت بدنه های ساحلی شمال و   بادهای مالیم و  

نـم رطـوبتی را کـه        خاسته و حاری عربستان بر  بی هستند که از ص    این بادهای خشک وسوزان جنو    ،  مقابل آن 

 و ضـمن آنکـه از بارنـدگی منطقـه           بـا خـود همـراه کـرده       ،  خیـزد   گرمایی آب های خلیج فارس بر مـی        سطحاز

 .کاهند،آن نم رطوبت را در قالب شرجی وارد به فضای تنفسی مردم وزندگی اهالی و باشندگان می کنند می

 حکایـت از    »قـوس کـردن   «فعـل   ،  در جنوب کشـور   . گویند »د قوس با«جنوب باد همراه کننده شرجی را       در  

 کـه بـه معنـی    »قـوس کـردم  «چنان مشتی به مـن زد کـه   :گویند می.و سستی وتحلیلی بدن دارد   » ضعف کردن «

کـه بـه    »این هـوا قـوس بردمـان   « گویند شت خورده شده می کند و یا آنکه میبل مُسستی بدن در مقا    تحلیل و 

 .شرجی هوا دارد ابر گرما ومنزله سست شدن بدن در بر

ای نصیب باشندگان ساحلی نمی شود  بهره هوا،حظ و  یم و که از سوی نس    به این ترتیب مالحظه می شود،     

 .فایده ای از آن ندارد پوشش زمین نیز حصه و، ادف با آنو متر

ی  از بدنـه هـا     دیوحـد  دکـان هندوسـتان و     مشابه مناطق سـودان و     پوشش گیاهی سواحل جنوبی ایران،    

.  و گـز و کهـور اسـت     متوجـه جامعـه درختـان کنـار        هـا،  عمده رسـتنی   .استان و عمان و یمن      ساحلی عربست 

 .هایی از  گون نیز یافت می شود گونه
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پـرخ زارهـا یـا درختچـه هـای کـروی را دیـده اسـت                 هایی از    در بندر عباس و اطراف آن جامعه      ،  نگارنده

و دریـای عمـان، درختـان       خلـیج فـارس     ایرانـی    یر عـرب و   جزا همچنین در سفر به کرانه های دریای عمان و        

 .و چندل را نیز مشاهده کرده است) قشم(حرا

های حاصل از شرایط طبیعی منطقه، حکایت از سد راه کشاورزی بـر مـزارع و سـطح                    ها و یافته    جمع داده 

هـای    ا پیش روی فعالیـت    داری ر   جز نخیل  ای دیگر، به    ها، یافته   کند، گاه جز درختان خرما و کنارستان        زمین می 

 .دهد کشاورزی و باغداری قرار نمی

، های فوق، نسبت بسیار ضعیفی بـا سـطح موجـود ارضـی دارد و بـه همـین دلیـل                      اندک فعالیتی در زمینه   

کند که آن، چیزی به جـز تجـارت از            ترین استعداد و داشته منطقه می       جریان تحصیل درآمد را متوجه به عمیق      

ای است که به سالیان دراز پیشین بازگشـت یافتـه و بـه     ـ آبی، نیست و این همان داشتههای دریایی   طریق راه

 .گیرد دوران ساسانیان در رابطه قرار می

 

 سابقه و پیشینگی تجارت در خلیج فارس و دریای عمان  -1-3

 دارد که بنا بـر   اشاره ،1ای تا ظهور اسالم های افسانه اسماعیل رائین در کتاب دریانوردی ایرانیان از دوره  

جمشید پادشاه سلسله پیشدادی بود که        ای که به کار کشتی سازی پرداخت،        های پارسی نخستین ایرانی     افسانه

 .های خلیج فارس گذر کرد با کشتی خود بر آب

 اشاره دارد که ایرانیان، به احتمال قوی دریانوردی را از 2همچنین خانم ملکزاده بیانی در کتاب تاریخ سکه

خانم بیانی، مهاجرت فنیقیان را از خلیج فارس به مدیترانـه مربـوط بـه دو هـزار و پانصـد                     . اند  یان آموخته فنیق

 ).همان(داند سال قبل از میالد مسیح می

آمده است که فنیقیان، الفبای خود را به یونانیـان  ، 1055نامه موریس پارکر جلد یازدهم، صفحه      در فرهنگ 

 مرسـلین تمـدن      های دریـایی، نجـوم دریـایی و خـط،           فنیقیان را به خاطر آموزش    منتقل کردند و به همین دلیل       

  3.نامند می
                                      

سرگذشت کشتیرانی ایرانیان ، ن پروفسور هادی، حسن استاد دانشگاه علیگره هندوستان در کتاب کتاب و همچنی12و 11  صفحه -1
 .ترجمه امید اقتداری با حاشیه نویسی احمد اقتداری

 36 صفحه -2
 .مشرق زمین، اشاره به این مطلب نیز دارد.  تاریخ تمدن ویل دورانت-3
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نام دریاها، دقیقاً آورده شـده اسـت و قهرمـان           ،  ) هجری 9 و   8قرن  ( در کتاب داراب نامه اثر محمد بیغمی        

 .کند یاد میفارس بسیار  کند و از اثر روابط کشورها در خلیج یعنی داراب، دریاها را طی می داستان،

 .داند فارس می مورخ بزرگ یونانی، خاستگاه تمدن فنیقیان را، خلیج، هردوت

 کنـد،   برد و به ذکر تجارت دریایی از طریق آن اشاره مـی             فارس نام می    نخستین مورخ اسالمی که از خلیج     

در گذشـته  . ق.  هــ 300) حدودسـال (ق متولـد شـده و در سـال       ..  هـ 211است که در    » ابوالقاسم بن خرداذبه  « 

الفقیر در    همچنین ابوبکر احمدبن محمد همدانی، معروف به ابن       . نامد  این دریا را بحرفارس می      ،  این مورخ . است

عنوان دریای پارس را بر خلیج فارس نهاده اسـت و در           ،  ق تألیف کرده  ..   هـ 279کتاب البدان که به حدود سال       

) دریـای سـرخ   (با دریای مدیترانـه و بحـر احمـر          » ساحلی آ آن اشارات مستقیمی به ارتباط تجاری باشندگان        

 .دارد

 نزدیک بصره و خرمشهر نام Ubollaتوان از بندر  فارس می از بنادر مهم تجارت و پیشینگی تجاری خلیج

که   ناصرخسرو قبادیانی، . ات بوده است  برد که در دوره ساسانیان بنا شده و محل آن در ساحل غربی شط فر              

کنـد کـه دارای       معرفـی مـی   ) پرعمارت (معموربه ا ین شهر رفته، آنجا را آباد و          ) ق.  هـ 422(  میالدی 1051در  

  1.شمار دارد قصرها و مساجد بسیار است و کاروانسراهای بی

ای   دهد و بـه قریـه        میالدی از رونق افتاده و اهمیت تجاری خود را از دست می            14در قرن   ) ابوال(این بندر   

بنـا  . باشد  می» ابوال«مصادف با رکود    ،  »بصره«ه واقع و بنا به مستندات تاریخی، رونق         ب. شود  ساده تبدیل می  

 .اند به نوشته برخی مورخین، این بندر در حمله مغول به طور کلی ویران و سکنه آن به بوشهر و بصره رفته

ود و از   شـ   در اوایل سده هشتم هجری، جزیره هرمز، در دهانه خلیج فارس جایگزین سیراف و کـیش مـی                 

» جنـوا «و  » ونیـز «نقش اروپائیان به ویژه تجـار       . یابد  فارس با اروپا پیوند و ارتباط تجاری می         این تاریخ، خلیج  

فارس و دریای عمان، برای سفر به چین و  تاجران این دو شهر بزرگ، از طریق خلیج. بسزا و قابل اهمیت است

 .اند داشته هند و ایران، رفت و شد بسیار می

شود، به زمانی حـدود دو هـزار سـال            النهرین تلقی می    ه آغاز تمدن بازرگانی در خلیج فارس و بین        آنچه ک 

، 2الـواح وارکـا  اولین اسنادی که در ایـن خصـوص وجـود دارنـد عبارتنـد از        . گردد  پیش از میالد مسیح برمی    

                                      
  101  سفرنامه ناصر خسرو قبادیانی ص -1
2- Tablettes warka   :اند الواحی که در شهر وارکا، از شهرهای کلده، پیدا شده. 
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بوط به پادشاهان بابـل، تـا       این الواح به اضافه الواح دیگری که مر       . مربوط به حدود سال دو هزار قبل از میالد        

دهد که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریـت یـک جامعـه را                 شود، نشان می    هزار و هفتصد قبل از میالد می      

حقوق پولی، دستمزدها، نوع مشارکت افـراد در منـافع          ( داد، با فعالیت تجاری و حقوق مرتبط با آن            تشکیل می 

النهـرین بـه منـاطق سـاحلی دریـای            با مسافرت تجـار منطقـه بـین       . دان   در حد ابتدایی آشنا بوده     )تحصیل شده 

های وسیعی را شامل      تر و حوزه    های تجاری گسترده    دامنه انجام فعالیت  ،  فارس  مدیترانه و همزمان با آن خلیج     

فارس و دریای عمان، انجامیـده         در منطقه خلیج   فرهنگ تجارت گیری    خود نموده است و به این ترتیب به شکل        

 .است

اشان وابسته    کشاورزیی فروش محصوالت      اند چرا که الزمه     مصریان نیز چندان از تجارت به دور نبوده       

 .اند فارس قرار گرفته ی ارتباط با خلیج به فعالیت تجاری بوده است و به این ترتیب آنان نیز در زنجیره

 گمان وجود دارد که بسیاری      کند و حتی این     فارس معرفی می    تاریخ، فنیقیان را بانی رشد تجارت در خلیج       

از ،  از قواعد مربوط به تجارت و حمل و نقل دریایی که از طریق حقوق یونـان و روم بـه غـرب رسـیده اسـت                         

 .حقوق فنیقیان اخذ و برداشت شده باشد

 . است1قاعده رودسدلیل اصلی استنباط فوق، مربوط به 

ی الزم باشد قسمتی از اموال بـار شـده در           ا  به موجب قاعده رودس، هرگاه برای نجات کشتی حادثه دیده         

آن به دریا ریخته شود، صاحب کاالیی که به خاطر نجات کشتی و دیگـر کاالهـای بـار شـده بـه دریـا ریختـه                 

شود، حق مطالبه خسارت ناشی از پرتاب اموال خود به دریا را از دیگر صـاحبان کـاال بـه تناسـب خواهـد             می

 قـانون   185 یا آواری مشترک معروف است که قانونگذار ایران در ماده             این قاعده امروزه به خسارت     2.داشت

 3. به آن اشاره کرده است1343دریایی، مصوب شهریور 

گرفتـه و در      ها و شناورها صـورت مـی        شرایط متعادل این جریان تجاری، در پناه کاروانیان جنگی کشتی         

فارس، جزء مناطقی بوده اسـت کـه          نطقه خلیج شده است، اما بهرحال، م      بسیاری موارد در سایه آن کمرنگ می      

                                      
1- Rhodes 
 5حقوق تجارت صفحه . ربیعا.  اسکینی-2
 498 صفحه  1343 ـ مجموعه قوانین سال 6/2/1343تاریخ ، 5876 روزنامه رسمی، شماره -3
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های تجـاری در   ی فعالیت ی فرهنگ دریایی و ریشه     ریشه) تجاری و جنگی  (متأثر از گردش حمل و نقل دریایی        

 .آن، شکل گرفته است

، دهـد کـه در ایـن دوران    رسد، نشان می می)  میالدی500 ـ  1500( فرآیندی این چنین که به قرون وسطی 

انـد، بـه مصـرف و         رزمین روم و یونان که چند صد سال را در جنگ و خونریزی سپری کـرده               تمایل مردم س  

یابد و در این دوران، سـفرهای اروپائیـان    خرید کاالهای مصرفی و ابریشم و فرش و ادویه مشرق افزایش می 

زی تجـاری  فارس و دریای عمان، با مراکـ  ی خلیج   برای دسترسی به کاالهای مشرق زمین شدت یافته و منطقه         

تـرین بازارهـای بنـدری و ایسـتگاهی، بـر سـر راه                چون بوشهر و سیراف و کیش و قشـم، بـه عنـوان، عمـده              

 . گیرد روند، قرار می اروپائیان که به شرق می

با ناوگـانی بـه حـدود       ،  )ایتالیا(به عنوان یک مرکز تجاری بین غرب        » ونیز«در دوران قرون وسطی، شهر      

شـرکت  ) ایران و هنـد و چـین      (و شرق   ) ایتالیا(ترین سفرهای دریایی بین غرب        ی کشتی بزرگ در طوالن    3200

 . گفته شود1»جمهوری تجار«باشد که به شهر ونیز،  تا به آن درجه دارای اعتبار می دارد، این وزن،

ست که تاریخ از آن یاد بسـیار کـرده       »مارکوپولو«از مصادیق این گونه سفرها، سفرهای طوالنی خانواده         

 و خورهـای آبـی هنـدیجان، در         3 خاطره سفر به بوشهر و سیراف و کیش، همچنین بنادر ایرانی بحرین            2.است

فارس و نقش     های حمل و نقل دریایی و تجارت، در منطقه خلیج           آثار دریانوردان ایتالیایی، نشانی گویا از ریشه      

 .برجسته بنادر ایرانی و ساکنان آن است

آرام، مقوله تجارت دریایی برای اهـالی و سـاکنان منـاطق            ،  تجاری، آرام   با شدت یافتن و گسترش فعالیت     

 و یا به عنوان یـک  عامل صنفیعنوان یک   فارس و دریای عمان، به        جنوبی ایران، مشتمل بر ضلع شمالی خلیج      

، پذیرفته شده و بخش اعظمی از جمعیت ساکن و اهـالی را،             ای  نهاد تجاری و فعالیت خاص بازرگانی و حرفه       

 .دهد شمول خود قرار میدر 

 

 

                                      
 .وری تجار دریایی، نیز گفته شده است در بعضی از کتب تاریخی و تاریخی ـ اقتصادی، جمهوری کسبه و یا جمه-1
 . ویل دورانت، تاریخ تمدن-2
 .شده است  بحرین جزء متعلقات خاک ایران محسوب می-3
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 تثبیت نهادِ تجارت صنفی در جنوب کشور

شوند و با ورود به قرون پس از قرون           پذیر می   اصناف تجاری در جنوب کشور شکل       ،  عمالً،  در این دوران  

سیستم حمل ونقل لنجی، امتیازات خاص خود را یافته و در پیوند با فعالیـت تجـار اصـفهان، شـیراز،                     ،  وسطی

های صـنفی   ، بوشهر، لنگه و جزایر کیش و قشم برخوردار از شاخص)بندرعباس(ران، بنادر گمبرون  تبریز، ته 

 .شوند مربوط به حمل و نقل و تجارت از طریق دریا می

های مرکزی اسـت و همـین، از جملـه     های حکومت هر چند که، رکود و رونق این مراکز وابسته به سیاست        

، امـا   1هـای اجتمـاعی آن اسـت        مل و نقل دریایی جنوب و فرهنـگ حـوزه         های وارده به نظام اقتصادی ح       آسیب

تـوان نادیـده      گذار برای تثبیت نهاد تجارت صنفی در جنوب کشور، نمـی            اثر آن را به عنوان یک دوره      ،  بهرحال

 .گرفت

گردد و به این  ای، تحت تأثیر شرایط سیاسی به رکود و رونق بنادر جنوب کشور منتهی می تحوالت منطقه

لـذا، تحـت تـأثیر هـر        ،   وابسته اسـت   2ای  برون منطقه » تجارت«لیل که چرخه اقتصادی مردم جنوب، به انجام         د

داری و  پیشود و همین نکته به  ای، نوع تجارت نیز تغییر یافته و متناسب با آن به مرحله اجرا گذارده می دوره

 .گردد ای برای آن محسوب می نهپشتوادنباله دار شدن مقوله تجارت دریایی جنوب منجر و به عنوان 

های تجاری و نهادینـه       ی فعالیت   های تجاری به قوی شدن ریشه       ها با هدف انجام فعالیت      ی فعالیت   مجموعه

ای از چرخه زندگی اقتصـادی و         شود و آن را به عنوان بدنه        شدن آن، در فرهنگ زندگی مردم جنوب منجر می        

 .زند زندگی اجتماعی مردم، رقم می

خـود بـه اصـلی نهادینـه     ، های آبی، توسـعه یافتـه و بـه ایـن ترتیـب       و مظاهر تجارت از طریق راه     ها  جلوه

فـارس و حـدودی از دریـای عمـان      مورد قبول باشندگان سـاحلی، در دو ضـلع شـمالی و جنـوبی خلـیج              شده،

 .شود می

مه بهـار تـا اواخـر       چهره آرام آن از نی    ،  موقعیت مکانی و جغرافیایی   ،  ی نظم هندسی    فارس، به واسطه    خلیج

و ارتباط بـا واسـطه بـا        ) دریای سرخ (بحر احمر   انوس هند، و ارتباط همه اضالعی با دریای عمان، اقی         تابستان،

گـری قـرار      آن که مـورد توجـه نظـامی         دریای مدیترانه و قرار داشتن در میان مراکز تمدن قدیم و جدید ضمن            

                                      
 .های فرهنگ دریا، جلد سوم پژوهش بررسی و تحلیل ویژگی،  ودادی ـ حمید-1
 .شور استای، میدان فعالیت اقتصادی خارج از محدوده مرزهای سیاسی ک  منظور از برون منطقه-2
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در جریان زنـدگی باشـندگان    ، شود و ماهیتاً ان نیز واقع میگیرد، شدیداً مورد توجه و اهمیت تجار و بازرگ          می

 و جزیی از فضـای تنفسـی زنـدگی و اقتصـاد             اهمیت بسیار یافته  فارس و دریای عمان،       ساحلی و جزایر خلیج   

 .شود زندگی و کسب معیشت مردم و اهالی بومی و اطراف و اکناف می

های   در استان   می وجریان زندگی اقتصاد مردم،    اقتصاد مرد جای تعجب و ابهام نیست که اگر گفته شود،          

ساحلی خوزستان و بوشهر و هرمزگان و حدودی از سیستان و بلوچستان از محور چابهـار و جاسـک را                    

 .دهد تجارت و پس از آن صید ماهی و صدف و مروارید تشکیل می

پیشانی بلنـد منطقـه     فارس و مناطق ساحلی و برخی جزایر، جزء           وجود منابع سرشار نفت و گاز در خلیج       

شیشـه و   است و همچنین وجود منابعی طبیعی از زمره ماهی و میگو و مرجان و معادن آهن و سنگ و سنگ                     

گـذارد کـه خـود در ابعـاد موضـوعی       های بالقوه فراوانی را به نمـایش مـی     سرب و از این دست موارد، داشته      

حـدود و دامنـه اشـتغال       ،  ن زمینه قابل توجه است    وابسته به اقتصاد منطقه حائز اهمیت است اما آنچه که در ای           

های صنعت و حدود و دامنه اشتغال در زمینه تجارت است که بخش تجاری، به ویژه با بدنه جنـوبی                      در زمینه 

ای از    دار و برخوردار از جایگاه پـذیرش شـده اجتمـاعی و بـه عبـارتی بدنـه                   فارس، نهادینه شده و ریشه      خلیج

 . استهای تجاری زمینه فعالیت لنج باورهای فرهنگی مردم در

محتاج به بررسی موضوع در سطوح      ،  شناخت دقیق و همه جانبه این مفهوم و معنای فرهنگی نهادینه شده           

 :ذیل است 

 .   در سطح فرهنگ از منظر مطالعات فرهنگ عمومی1-3-1

 .  در سطح جامعه از منظر مطالعات جامعه شناسی1-3-2

 .ای عه ملی و اقتصاد منطقه  در سطح اقتصاد جام1-3-3

 .  در سطح اقتصاد خانوار1-3-4

 . )نرخ مبادالت و نرخ رقابتی( های عام تجارت    در سطح شاخص1-3-5

  ،  در سطح حقوق و مسائل قانونی در خصوص هدایت انتظامی و قانونی1-3-6

ز بررسـی مضـامین    جـدای ا ،های تجـاری  سطوح فوق و بررسی موضوع فعالیت لنج   ی     جز بر پایه   مطالعه

تواند یک مطالعه و بررسی عمیق و همه          های عام و خاص تولید و تجارت و عرضه کاال، نمی            منطبق با شاخص  

 .جانبه باشد
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 و مطالعـه    1ای و میـدانی، کـه از طریـق مصـاحبه              ی مطالعـات درون حـوزه       مطالعات این پژوهش بر پایـه     

 :دهد  های ذیل نشان می ارههایی را مشتمل بر گز اسنادی تحصیل شده است، یافته

 .   در سطح فرهنگ از منظر مطالعات فرهنگی1-3-1

حاضـر  ) صـاحب لـنج   ( دار  ـ لنج جزء باورهای ذهنی و انتزاعی ساکنان جنوب و مردم منطقه اسـت و لـنج                

 .ای ـ شغلی خود را به سادگی از دست دهد نیست تا بر اساس یک خطای رفتاری، اعتبار و حیثیت حرفه

جـزء  ، فارس و دریـای عمـان   ، مبادله کاال با بنادر و نوار بندری ـ ساحلی جنوب خلیج  هنگ عمومیـ در فر

 .های تجاری ـ مبادالتی در جنوب است قطعی رویهفضای تنفسی منابع انسانی و جزء 

 تجـاری از نظـر فرهنـگ         دهند کـه اقـدام بـرای انجـام فعالیـت            های تخصصی و عمومی نشان می       مصاحبه

مبادرت کننده به آن به عنوان فردی شجاع و با          . ه، فعالیتی مورد تأیید و قابل احترام گذاری است        عمومی منطق 

محـوری بـرای تجمـع و همگرایـی آراء     ) هـای تجـاری   لـنج ( های لنجـی   محور فعالیت، قابلیت تلقی شده و عمالً   

 .فرهنگی و اتحاد نظری مردم منطقه است

سئولین خارج از منطقه و یا مسـئولین اداری و انتظـامی غیربـومی،               این تجمع آرایی نیز وجود دارد که م        ـ 

 .های تجاری ندارند شناخت درستی از فعالیت لنج

 .   در سطح جامعه از منظر مطالعات جامعه شناسی1-3-2

کـه بـر    » فقر«و  » نیاز طبیعی «بیانگر آن است که برخی عوامل به هم وابسته مثل           ،  2ـ مطالعات این پژوهش   

پاسخ گفـت و یـا عناصـر متضـاد در بافـت کلـی جامعـه مثـل توزیـع                     » نیازهای طبیعی «توان به      نمی »فقر«اثر  

و همچنین،  » ثروت و فقر  «عدالتی اقتصادی و در نتیجه پدیدار شدن عناصر متضاد            ناعادالنه ثروت و وجود بی    

نیـانی و پایـه بـرای    خست و لئامت طبیعت در اقتصاد بومیِ متعلق به مناطق جنوب و حاشیه ساحلی، عناصر ب      

فرصت ظهـور پیـدا     ) گیری بزه قاچاق    های شکل   و در اینجا زمینه   ( های جرم و تخلف       گیری زمینه   بروز و شکل  

 .کنند می

                                      
 جامعه آماری مصاحبه شوندگان. ک.   ر-1
جامعه آماری عمومی دویست و هشتاد نفر در میدان .  حضوری تحصیل شده است های مورد نظر از طریق انجام مصاحبه   یافته-2

 .بندر امام، گناوه، دیلم، بوشهر، قشم، بندرعباس، خمیر، چابهار، جاسک، مورد مطالعه، آبادان، خرمشهر
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میل به تکاثر دارد  و در پناه تکاثر ثروت، خواسـتار            » ثروت«مطالعات جامعه شناسی نشانگر آن است که        

باشد،   جو و کثرت خواه می       مساعد برای ارضاء تمایالت سلطه     در نقطه مقابل آن فقر بستری     . جویی است   سلطه

اش و به منظور رفع محرومیت معیشـتی          چرا که فرد فقیر برای برطرف نمودن نیازهای طبیعی خود و خانواده           

یافتـه و عمـالً از رفتـار        » ابـزار «انسـان حکـم     ،  در چنـین شـرایطی    . نماید  اش اقدام به تخلف می      خود و خانواده  

 .شود خارج می» القیانسان اخ«

در چنین شرایطی عامـل فقـر و عامـل نیـاز طبیعـی، از چنـان قـدرت مسـلط و معنـایی و متغیـر اساسـی                             

را ) سـوء نیـت و اراده مسـتقل و آگاهانـه انجـام جـرم              ( برخوردار شده که ماهیتاً عناصر معنوی انجـام بـزه           

دهنـد   ان به امر بزه، حکم ابزاری را تشکیل میگردد که مبادرت کنندگ بنابراین مالحظه می. سازد پذیر می  توجیه

 .که اراده و عمل و رفتار آنان تحت نفوذ و سلطه ثروت و قدرت دیگری قرار دارد

حال در نظر گرفته شود که عامل فقر کمرنگ و بر اثر اجرای عدالت اقتصادی و تأمین درآمد مناسـب کـه                      

» انسان اخالقـی  «ی    در این حالت کفه   . فروض تأمین گردد  نیازهای طبیعت انسانی باشد، فرد م     ) رافع(رفع کننده   

ی   ی انسـانی اخالقـی، از کفـه         غالب آمده و فرد را با تمایل دادن بیشتر به سمت کفـه            » انسان ابزاری «ی    بر کفه 

 .دارد به دور می» انسان ابزاری«

ثروت قرار گیـرد و بـه   ی مقابل  آن هنگام که در نقطه، »عامل فقر«دهد که  ـ مطالعات این پژوهش نشان می  

گـر هرگونـه عمـل نـا بـه هنجـار              تواند توجیه   عدالتی دانسته شود، چنین استنباطی می       عبارتی، فقر ناشی از بی    

عامل بازدارنده از عمل بزه در یک این چنین وضعیتی به اصالت ذات و طینـت فـرد و اخـالق و اراده                       . شود  می

 .ای اخالقی، مانع اقدام به بزه شود گیزهتواند به عنوان ان یابد که می فردی بازگشت می

های  هر فرد انسانی در برابر تحریکات محیط اجتماعی خود باید طوری رفتار کند که هم آهنگ با خواسته   «

ای و  حرفـه  داران، هر چنـد کـه درآمـد کـم و مشـکالت کـاری ـ         بر این اساس، در جامعه لنج1»این محیط باشد

ساز بزه تخلف باشد اما، اصالت ذاتـی پـرداختن بـه کـار                تواند زمینه   لیت، می های مربوط به این نوع فعا       سختی

را در حد مکـانی بـا قداسـت تلقـی           » لنج«داری و طینت پرورش یافته این جامعه و این خواسته محیطی، که               لنج
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 کاالهـای   ای اخالقی، مانع به اقدام بزه در قالـب انجـام فعـل قاچـاق و یـا حمـل و نقـل                        کند، به عنوان انگیزه     می

 .کند و به عنوان یک عامل بازدارنده عمل میممنوعه شده 

البته، باید در نظر داشت که از منظر مطالعات جامعه شناسی، نقش محیط، عام نیست و بر همـه اشـخاص                     

زایی آن کلیت ندارد زیرا بـرای بعضـی از اشـخاص خیلـی نـا بـه هنجـار کـه          باشد و جرم به یکسان موثر نمی 

پس . زاست  ستثنایی قوی هستند و نیروی مقاومت آنان بسیار ضعیف است، هر محیطی جرم            دستخوش فشار ا  

  1.گردد می) و بزه(تأثیر نقش محیط استثنایی است و در بعضی اشخاص موجب بروز یک سلسله اعمال جنایی 

بع محـیط  به بیان دیگر بروز هر حالت بزه، لزوماً تـا . بنابراین، محیط، همیشه، موجد حالت خطرناک نیست      

در چنـین  . تـابع شـرایط دیگـری باشـد    ، مسـتقل از کیفیـات و اوضـاع و احـوال محـیط       نیست بلکه ممکن است،   

 .وضعیتی، محیط نقش فرعی و ثانوی در اشخاص مستعد ارتکاب جرم دارد

دهد که جامعه نوار ساحلی و محیط در رابطه بـا آن، تـابعی از الگـوی                   شناسانه نشان می    مطالعات جامعه   

کنـد تـا عوامـل  و     طبیعـت موضـوع ایجـاب مـی       . تواند موجد جرم و بـزه باشـد         ی فوق است و نمی      ل شده تحلی

...) عدالتی اجتماعی، فقر، بیکاری، ناتوانی طبیعت در پاسخ دهی به نیازهای زنـدگی و               بی( های دیگری نیز    انگیزه

 .به عنوان متغیرهای مرتبط با موضوع، موثر قلمداد شوند

شناسانه، نقش محیط را به مثابه عـاملی بیدارکننـده    منظر مطالعات روانشناسانه و جامعهشناسان، از   جرم

کنند که؛ چه بسا کسان تا محیط مناسب و آشفته            دانند و از این لحاظ مطرح می        ها می   برای بروز برخی از جرم    

 .نبینند، بزه و خطری ندارند

های عام پیدایش هر جـرم یـا ناسـازگاری            و علت بهرحال، نتیجه نهایی این سطح از مطالعه، شناخت کامل          

شناسانه است و توجه دادن به این نکته مهم است کـه، بـه صـرف وجـود                    های جامعه    بررسی از نگاه ،  اجتماعی

محور مبادالتی و تجاری و به صرف وجود لنج برای انجام حمل و نقل، و به صرف وجود مکان بـرای تخلیـه                       

ی عوامل همچون فقر و توزیع و ناعادالنـه ثـروت، ایـن حکـم را طبیعـی و             بار و کاالی حمل شده و وجود برخ       

 .تواند باشد درست دانست که این محیط، موجد جرم و بزه قاچاق می
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 ای   در سطح اقتصاد جامعه ملی و اقتصاد منطقه1-3-3

ی و  های تجاری و نقش آنهـا در سـطح اقتصـاد جامعـه ملـ                تحلیل در این سطح، بررسی و شناخت اثر لنج        

 .ای است اقتصاد منطقه

های تجاری، بخش قابل توجهی از سطح اشتغال، سطح درآمـد و سـطح فعالیـت غیرانحصـاری          فعالیت لنج 

 .دهد اقتصاد جامعه ملی را نشان می

 :دهد  های ذیل را نشان می مطالعه اسنادی انجام شده به وسیله این پژوهش یافته

، بـرای حمـل و نقـل آبـی معـادل            1379-80کشـور در سـال      های اقتصـادی      ـ ارزش افزوده رشته فعالیت    

، 4/30686ای      ، حمل و نقل جاده    9/1070 در همین دوران، حمل ونقل دریایی        1.بوده است  میلیارد ریال    7/1839

 میلیارد ریـال را  6/3338 و خدمات پشتیبانی حمل و نقل 3/1317حمل و نقل هوایی   ،  1/206ای    حمل و نقل لوله   

 .شامل شده است

 :باشد  به این شرح می) استانی( میلیارد ریال مورد نظر سهم مبادی ورودی 7/1839از مجموع 

 

 ارزش افزوده رشته فعالیت حمل و نقل آبی:  جدول شماره یک 
  

 درصد ریالی به میلیارد ریال  ارزش نام استان

 بوشهر

 خوزستان

 سیستان و بلوچستان

 گیالن

 مازندران

 هرمزگان

 حساب تهران

1/64 

7/478 

8/43 

8/20 

7/12 

3/1113 

3/106 

49/3 

02/26 

38/2 

13/1 

69/0 

52/60 

78/5 

                                      
 1383 منتشره تیرماه  1379-80های ملی ایران  حساب، ریزی  سازمان مدیریت و برنامه-1
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های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی در کل کشـور     در همین زمینه سهم ارزش افزوده رشته فعالیت       

 .باشد  می2 به شرح جدول شماره 1380برای سال 

 2جدول شماره 

  برای کل کشور100/0مبنا    

  درصد 17/0 راه آهن

   درصد76/4 ای  حمل و نقل جاده

   درصد03/0 ای حمل و نقل لوله

   درصد29/0 حمل و نقل آبی 

   درصد20/0 حمل و نقل هوایی

رود، اما چنانچـه همـین را         بیست و نه صدم درصد، به نسبت رقمی است که انتظار افزایش آن، فراوان می              

، )1380 (2نیم، در همین سال مورد نظـر در جـدول شـماره             مبنایی برای حمل و نقل دریایی کشور محسوب ک        

 . هزارتن بوده است23637وزن کاالی تخلیه شده در بنادر جنوب کشور 

 میلیون  2/1، معادل   1381 میلیون تن صادرات غیرنفتی حمل شده توسط شناورها در سال            8/8از مجموع   

 میلیون تن   5/25از مجموع   ) 1381درسال  ( همچنین  . توسط شناورهای کوچک حمل شده است     % 6/13تن و یا    

 درصد، توسـط شـناورهای کوچـک حمـل          4/0 میلیون تن و یا      9/0کاالی وارداتی حمل شده توسط شناورها،       

 .شده است

 3های ساحلی، بدون در نظر گرفتن حجم بار قابل حمل، به شرح جدول شماره   های تجاری استان    آمار لنج 

 .باشد می

های عمده حوزه اقتصاد جامعه ملی در چهار استان سـاحلی جنـوب               مله شاخص گردد که از ج     مالحظه می 

های تجاری است که در نوع خود بـرای اقتصـاد جامعـه ملـی و ارتبـاط اقتصـاد                      کشور، وابسته به فعالیت لنج    

 .ای حائز اهمیت است جامعه ملی با اقتصاد منطقه

 :وان نتیجه گرفت که ت های تخصصی در حوزه اقتصاد تجاری، می مستخرج از مصاحبه

 .های اقتصادی غیر انحصاری است ای از فعالیت های تجاری، حوزه ـ فعالیت لنج
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های تجاری، فعالیت آنان تا حدودی تابع فضای رقابتی اسـت امـا بـه دلیـل محـدود        ـ در حوزه فعالیت لنج    

های  و نقل، شرکتهای خصوصی حمل  مثل سیستم بانکی، بنگاه   (های مالی خصوصی    بودن دامنه حمایت بخش   

ای   این رقابت چندان نمود ویـژه     ) ها  های دریایی و تعاونی     ها و ارگان    و نقل آبی و حتی سازمان       خصوصی حمل 

 .ندارد

ـ تسلط دولت بر اقتصاد جامعه ملی، چـه بـه شـکل تصـدی و چـه بـه شـکل حاکمیـت و نظـارت، یکـی از                  

جویان بخش خصوصی، که به نـوعی وابسـته            رانت باشد،عالوه بر این    های اقتصاد ایران می     ترین ویژگی   عمده

اند، بخـش   ، از طریق کسب انواع امتیازها، توانسته  1باشند  های تحت تسلط نظام دولتی می       به دولت و یا سازمان    

قابل توجهی از اقتصاد جامعه ملی را در تسلط سیاستی ـ عملکردی ـ مالی خود قـرار دهنـد، از آنجـا کـه ایـن        

باشند، از قـوانین و امتیـازات خاصـی برخـوردار             های شبه دولتی فعال می       شکل شرکت  رانت جویان بعضاً به   

های اقتصادی را در قالـب و حمایـت انحصـار در بـاالترین مقیـاس، کـاهش                    ی رقابتی فعالیت    شده و لذا، دامنه   

 .اند داده

توسعه فضای انحصار، در ذات عملکردی خود، موجب کاهش دسترسی جامعه به انواع کاالها و خدمات و 

و یـا بـه   (های تجاری گریزنده از نظارت قانون  شود، لذا و بر این مبنا، الگوی نگاه به فعالیت ها می   رقابتی قیمت 

هـا و   های تجاری است کـه رقابـت اقتصـادی و رقابـت قیمـت      نسبت به فضاهای رقابتی فعالیت) عبارتی قاچاق 

 .تابد فیت و نوع متفاوت را، برنمیضرورت دسترسی جامعه به انواع کاالها، با قیمت و کی

ای هسـتند کـه در حـد و انـدازه              اقتصاد جامعه ملی با اقتصاد منطقه       ای در فعالیت    های تجاری، حوزه    ـ لنج 

و نقلـی، بـارگیری و تخلیـه     های آبـی، مراکـز مبادلـه تجـاری، امکانـات حمـل         ظرفیت خود، از منابع موجود راه     

آنجا که یکی از آثار انحصار، قواعد حاکم بر رفتار انحصـارگر در اخـالل در                کنند اما از      بندرگاهی استفاده می  

های تجاری، ناشی از همین نکته         لنج  ها به فعالیت    ای از دیدگاه    لهذا، زاویه ،  گیری از منابع است     تخصیص و بهره  

آن چیـزی بـه     ی این نوع از فعالیت است که حاصل           باشد که نگاه انحصاری، خواستار محدود داشتن دامنه         می

های   در قالب معارف و رویه های تجاری گریزنده از نظارت قانونی و یا گریز از انجام فعالیت جز تقویت فعالیت

 .تعریف شده نیست

                                      
 .های انحصاری ـ مقدمه های بازرگانی ـ ارزیابی قدرت و حجم فعالیت   موسسه مطالعات و پژوهش-1
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کارهای اقتصادی مبارزه با قاچاق کاال، انحصار و امتیاز واردات به عنوان مهمتـرین دالیـل                در همایش راه  

 1. شده استگسترش قاچاق کاال در ایران عنوان

 

 .   در سطح اقتصاد خانوار1-3-4

 . دهد های تجاری و خانوارهای تحت پوشش به نفر را نشان می  بیانگر آمار لنج4 و 3دو جدول 

 .های ساحلی جنوب کشور های تجاری استان آمار لنج. 3جدول شماره 
 

  ظرفیتمیانگین حداقل ظرفیت های تجاری تعداد لنج نام استان

 140 32 721 هرمزگان 

 180 50 172 سیستان و بلوچستان

 80 32 263 خوزستان

 100 32 1598 بوشهر

 

 های تجاری انحراف شاغالن در حوزه فعالیت لنج%  5میزان تقریبی با . 4جدول شماره 
 

 2754 های باری جمع لنج
 نفر 12و  10 ) خدمه(شاغل در هر لنج / نفرو بیشینه متوسط کمینه 

در دو استان خوزستان و بوشهر به )ست خانوارسرپر(جمع خدمه 
 18610 اضافه کارگران گالف

 8711 در استان هرمزگان) سرپرست خانوار(جمع خدمه 
 1923 در استان سیستان و بلوچستان) سرپرست خانوار(جمع خدمه 

 29244 جمع کل
 175464  نفر6جمعیت خانوار با متوسط 

های تجاری بوده و مراتب و مشاغل پیرامونی را       زه مستقیم فعالیت لنج   محدود به حو  ،   نفر صرفاً  175464رقم  

 شـهر نمونـه را کـه در پیمـایش آمـاری ایـن               7های کوچـک تجـاری در         به عبارتی، چنانچه حجره   . شود  شامل نمی 

                                      
 . 1383  تاریخ همایش -1
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نفر / ارجمع خانو، اند در نظر گیریم و عالوه بر آن به تعمیرکاران و کارگران رابط نیز بپردازیم پژوهش قرار داشته

 .ها رقم بسیار باالیی را نشان خواهد داد منتفع از فعالیت لنج

مند از فعالیـت      های تجاری بهره     حداقل و حداکثر حجره    1چابهار، کنارک، آبادان و جاسک    ،  در گناوه، دیلم، لنگه   

های تجاری  الیت لنجالذکر بوده که دقیقاً وابسته به فع های فوق  در هر یک از شهر و شهرستان128 تا 54ها بین  لنج

 .باشند می
نرخ مبادله و نرخ رقابتی، رقابت بر اسـاس کیفیـت کـاال،             (های عام تجارت        در سطح شاخص    1-3-5

 ).تأمین نیاز داخلی

های عام تجارت در عرضه کاال، با توجه به برخورداری آن از نرخ               های تجاری، شاخصی از حوزه      فعالیت لنج 

 در شرایط فعلی اقتصاد کشور و در بسیاری موارد مبتنی بر کیفیـت و مرغوبیـت                 مبادله بر اساس موازین رقابتی    

 .کاال و یا تأمین نیازهای داخلی است

 سیگارت از جمله کاالهایی است که سقفی خاص در مبادالت گریزنده از نظـارت قـانون را بـه                     به عنوان مثال،  

یکی مربوط بـه کیفیـت      ،   در انجام فعل تجاری است     ای قوی   این کاال، از دو جهت، انگیزه     . خود اختصاص داده است   

های تولید داخل از شرایط مرغوبتری برخوردار اسـت و دیگـری              های خارجی است که در مقابل سیگارت        سیگارت

 .بازگشت به سقف نیاز داخلی است

یلیارد نخ  م14حدود کشور است که تولید داخلی آن،  نیاز داخلی سیگارت رقمی در حدود پنجاه میلیارد نخ در

 2.سیگارت است

از سوی دیگر، به لحاظ ماهیت غیر رقابتی بودن تولید داخلی، قیمت کاال دارای ظرفیت رقابتی نبـوده و تولیـد                     

باشد، به راحتی قادر به تسلط بر بـازار   کننده خارجی با کاهش قیمت کاالی تولیدی خود که مشابه تولید داخلی می      

 . آورد برداری مناسب را به عمل می ه، بهرهآمد  و از فرصت پیش3گردد رقبا می

در بـازار  . وجود چنین رفتار تجاری، دقیقاً جریان طبیعی، در روند هر نـوع بـازار اقتصـادی ـ تجـاری اسـت      

هـا، بالفاصـله، بـه نفـع خـود          گونـه فرصـت     هاسـت و افـراد و کشـورها، از ایـن            تجاری، تجـارت، مترصـد فرصـت      

                                      
 1383العه میدانی تیر و مرداد ماه  مط-1
 میلیارد نخ برای سال جاری، از سوی معاون بازرگانی و اقتصادی شرکت دخانیات 14-15 سقف و حداکثر تولید سیگارت حدود -2

 .بینی شده است ایران پیش
عی از شرایط مربوط به توان رقابتی، دهد تاب  نمونه اتفاقی که برای پارچه و کفش و سیگار و قطعات الکترونیکی و کامپیوتری رخ می-3

 .مرغوبیت و کاهش قیمت کاالی وارداتی در مقابل کاالی تولید داخل است، سقف نیاز
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ریزی و سازماندهی برای عوامل موثر در رونق شـرایط و اوضـاع مبادلـه کـاال و                    هلذا، برنام . کنند  برداری می   بهره

های تجاری برای  بر این اساس، فعالیت لنج. تجارت، گامی موثر در هدایت بازار به سمت منافع اقتصادی خود است   

 و اوضـاع    جزء عوامل مـؤثر در رونـق شـرایط        ،  های ساحلی جنوب و برای کل مقوله اقتصاد تجاری کشور           استان

توانـد بـازار اقتصـادی را بـه نفـع             ریزی و سازماندهی مناسب برای آن می        مبادله کاال و تجارت است که با برنامه       

 . هدایت کرد منافع اقتصاد ملی کشور خود،

 .  در سطح حقوق و مسائل قانونی در خصوص هدایت انتظامی و قانونی1-3-6

 : دارد های این پژوهش اذعان می های تخصصی،یافته مصاحبهبر اساس مطالعات میدانی و اسنادی و همچنین 

 پهلوگیری شناوری و همچنین وسایل      مکانات طبیعی  و ا   طول مرزهای آبی و کثرت بنادر و خورها        ـ وسعت و  

 جنـوبی   جزایر طبیعی متعدد و همجواری با کشورهای حـوزه        ،  های موتوری تندرو    حمل ونقلی متنوع همچون قایق    

ی عمان از یک سو و از سوی دیگر فقر منابع تولید ثروت و درآمد و اشتغال ضعیف، در حکـم                     خلیج فارس و دریا   

هـایی،   بـالطبع وجـود چنـین زمینـه       . گردنـد   گیری بزه و جرم قاچاق تلقـی مـی          های مساعدت کننده برای شکل      زمینه

 قـوانین منطبـق بـا    وضع قوانین منطبق با نیازهای نوین، وضـع    قوانین جدید، ای را برای وضع       نیازهای تازه 

در ) فـارس و دریـای عمـان        به ویژه کشورهای ضلع جنوبی خلـیج      ( شرایط قانونی سایر کشورهای همسایه    

ی منـاطق   المللـی در زمینـه   هـای بـین   رابطه با مبادالت تجاری کشور، وضع قوانین با هدف الحاق به سازمان           

 .دهد روی قرار می  پیشآزاد، امور بندری و گمرکی و امور انتظامی،

های بنیانی اقتصادی، شـرایط اقتصـاد         های عمده در شاخص     ـ شرایط ناهمسان نرخ و ارزش کاالیی و تفاوت        

اقتصـادی و قـوانین نارسـا بـا      های تجاری ـ  دولتی، شرایط انحصار، شرایط ناهمگن بین ساختارهای نوین فعالیت

خاصـه کشـورهای کـه در سـطح         ،  ای  طقـه المللی که در ایـران وجـود دارد بـا کشـورهای من              ساختارهای نوین بین  

های مساعد برای گرایش      مبادالتی باالیی با اقتصاد تجاری جمهوری اسالمی ایران قرار دارند، فراهم آورنده زمینه            

به سمت مبادالت تجاری گریزنده از نظارت قانون و افزایش فشار این نوع از تجارت در برابر مقاومت و ایسـتایی                     

 .  نظارت رسمی قانون داردتجارت در پناه و حیطه
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فـارس، بـه طـور        ها، رو به سمت افزایش دارد و تصور شود چنانچه کشورهای حوزه جنوبی خلیج               این تفاوت 

هـای    های گمرکی خود را حذف کنند و تسهیالت بیشتری را برای ورود و خروج کاال وضع کنند، زمینه                   کامل تعرفه 

 .یان مبادله را تحت تأثیر قرار خواهد داد، به وجود خواهد آمدها که بدون شک جر دیگری در گسترش این تفاوت

تیـر، منـاطق آزاد تجـاری ـ صـنعتی،       های مرزی، ترانزیت خـارجی و کارنـه   هایی چون بازارچه ـ وجود زمینه

تسهیالت مرزنشینی و ملوانی، تسهیالت اعطایی قانونگذار نظیر معافیت از برخی حقوق گمرکی و سـود بازرگـانی                  

 .زا برای انجام فعل تجاری گریزنده از نظارت قانون هستند ه بسترهای انگیزهاز جمل

ها برای نحـوه   های انجام آن و افزایش مهارت های انجام بزه قاچاق و کثرت زمینه   ـ شرایط سیر تکاملی روش    

انون مصـوب    قـ  2مـاده   ) الـف (گیری از برخی قوانین مثل بنـد          مستور و پنهان شدن در پناه قانون و همچنین بهره         

سـازد تـا در پوشـش آن جـرم            که باعث خرد شدن ارزش و بهاء کاال را فراهم می           1مجمع تشخیص مصلحت نظام   

 قانون مقررات صادرات و واردات راجع به ورود موقت برای تولید و صدور کـاال بـا ارایـه               12تعدیل گردد و ماده     

 قانون امور گمرکی، قانون ایجـاد       29 از ماده    4ه بند   تعهد یا سفته به گمرک، همچنین ترانزیت خارجی کاال مستند ب          

 صنعتی، همچنین وجود مناطق مسـتعد بـرای ارتکـاب بـزه و از سـوی       های مرزی و مناطق آزاد تجاری ـ  بازارچه

دیگر عدم تناسب عدالت کیفری در بزه قاچـاق، وجـود قاچـاق سـازمان یافتـه و یـا غیرسـازمان یافتـه، ظرفیـت و                   

یافته است که ظرفیت و توانمندی فعلی منابع مقابله کننده کفایت کنترل و نظارت را برخـوردار                 توانمندی خاصی را    

باشند به عبارتی دانش و مهارت جریان فراهم آورنده و انجام دهنده بـزه از دانـش و مهـارت جریـان نظـارت                          نمی

 .کننده و مراقبت کننده و پاسدارنده پیشی گرفته است

توانند نقطـه و      های تجاری نمی    لنج،  های فوق مطرح شد، به طور اساسی        در گزاره در چرخه چنین شرایطی که      

کنند که متکی به شـرایط      ای در بستر و دامنه بزه باشند چه آن که آنان خود در میدانی فعالیت می                 ی برجسته   زمینه

 .های قدیمی و غیرپیشرفته هستند حمل و نقل و ویژگی

 

                                      
های ذیربط  در مواردی که بهای کاال و ارز موضوع قاچاق معادل ده میلیون ریال و یا کمتر باشد، ادارات و سازمان :  2 بند الف ماده -1

 .کنند امه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کاال و ارز به نفع دولت اکتفا میبه ترتیبی که در آیین ن
توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه به مراجع صالح قضایی شکایت  در ادامه دو بند الف و ب آمده است که متخلفین در صورت اعتراض می

، صدور حکم و معادل ریالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد نمایند تا در صورت برائت اصل کاال یا قیمت آن به نرخ روز
 .گردد
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 های تجاری    فعالیت لنج1-4

به صورت طبیعی به یک مرزبندی کشانده شده است           و جوهره و ماهیت اصلی این دو حدود و دامنه،         نفس  

 . است» شغل«و » حرفه و کار«و هر یک از دو حدود و دامنه اشتغالی، تنها زمینه اتصال با موضوع 

 طریق ارتباط جز ازجز از طریق شناخت اجتماعی ـ فرهنگی منطقه و میدان مورد نظر و  واقعیتی این چنین،

هـای اجتمـاعی ـ فرهنگـی آشـنا       درون فرهنگـی ایـن الیـه   برای یک ناظر بیرونی که با مناسبات ، فیزیکی با آن

های بعدی به کالبد شکافی این موضوع  این پژوهش در فصل   . بالطبع مشکل و گاه غیرقابل تحصیل است        نیست،

 : های موجود است که  ها از واقعیت  جنبهتأکید بر این،  استوجهخواهد پرداخت ولیکن آنچه که حائز ت

موضوع زندگی تجاری ـ اقتصادی باشندگان سواحل جنوبی کشور در خوزستان و بوشهر و هرمزگان و  

واقعیتی نهـاده و نهادینـه شـده فرهنگـی و مقبـولیتی               ،....)چابهار و کنارک و    (  سیستان و بلوچستان    استاندر  

دار خـانوادگی،      که مبتنی بر نظـام ریشـه       دارداعی با هدف تحصیل درآمد      دار در مناسبات با سابقه اجتم       ریشه

اشتغال به این حرفـه، آنهـم متکـی بـه           ،  پذیرفته شده در مناسبات رفتاری و جزیی از هنجارهاست، هر چند که           

توانـد خواسـتی از سـر         های کار تجاری به وسیله آن، جـز از روی اجبـار، نمـی               های چوبی، و قبول سختی      لنج

ای تـاریخی ـ    ای باشـد امـا بهـر حـال وتقـدیر، از ریشـه       ای و رضایت شغلی ـ حرفه  لیت و مطلوبیت حرفهمقبو

 .ای برای فعالیت تجارت دریایی است اجتماعی برخوردار و پیشینه

 و  81، بهـار    80شش گزاره ذیل که به  وسیله این پژوهشگر طی چهار دوره مطالعـاتی، تابسـتان و پـائیز                    

هـای سـنتی،    برداران و خدمه عملیاتی و ناخدایان لـنج        دهد که برای بهره     ده است، نشان می    تحصیل ش  82پائیز  

 .باشد این مسائل شناخته شده می

ورزی با این وسیله تجـاری، هـر چنـد کـه بـه دلیـل عالقمنـدی         خطرات و ایرادات وارد به نوع حرفهالف ـ  

 .کنند فرهنگی، چندان خطرات و ایرادات را جدی تلقی نمی

 به که» فعالیت تجاری نهادینه شده«و » گریزنده از نظارت قانونی«های تجاری  ـ خلط مبحث بین فعالیتب  

 .های بومی، دارای مقبولیت است ای از فعالیت  و بدنه جزء عنوان 

 .ج ـ درصد ضعیف ایمنی بین این دسته از شناورها، با شناورهای صنعتی و مدرن
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هـای ایمنـی کـه از سـوی      ها، در مقام سنجش و ارزیابی با شاخص ز لنجد ـ وجود این آگاهی که این نوع ا 

 .ای رو به رو هستند های عدیده  بنادر و کشتیرانی وضع شده است، بسیار فاصله داشته و با کاستی سازمان

ای به عنوان خدمه، مشغول بـه کـار در ایـن     ای نه چندان دور، افراد با تجربه       از سوی دیگر، اگر در گذشته     

اند، امروزه نسبت حضور افراد باتجربه درصد ضعیفی را در مقام مقایسه با حضـور افـراد                   ها بوده    از لنج  نوع

 .دهد کم تجربه نشان می

ها، جایگزین افراد با تجربـه   ای برای جذب به این حرفه بوده که کم تجربه           و اشتغال ضعیف، زمینه    یبیکار

خطـر کـم تجربگـی     باشد، ای می   با خدمه یک ارتباط حرفه    ) ک لنج و یامال ( در ضمن، چون ارتباط ناخدا      . اند  شده

 . شود خدمه جدی تلقی نمی

مند و اصـولی،      ها هستند اما خواستار آن هستند تا به صورت قاعده            آنان مخالف حذف فعالیت این لنج      . هـ

یشتری مترادف سازد، برداری را با راحتی و ایمنی ب سطوح فنی و ایمنی افزایش یابد و نیازهای جانبی که بهره 

 .مرتفع گردند

های بومی و اجتماع محلی، چه بین افراد تحصیلکرده با مدارج عـالی و   در بین الیه، وـ باور فرهنگ عمومی  

با رعایت این متغیر فرهنگی که بومی و محلی و اهل و ساکن             ( عامهچه افراد با تحصیالت متوسطه و چه افواه         

ادامـه و تسلسـل رفتـار    ، عملیات تجـاری را ) تان بوشهر و هرمزگان باشند ـ  و متولد میدان مورد مطالعه ـ اس 

گـر فعالیـت آنـان        داننـد و سـتایش      آباء و اجدادی دانسته و گمارنده و پردازنده به آن را، مقبول و مطلوب مـی               

ه از  های تجـاری گریزنـد      ای، از فعالیت    آنان متکی به تفکیک دو موضوع تجارت سنتی و بومی و منطقه           . هستند

 .هستند) قاچاق (نظارت قوانین 

دار و برخاسته از باورها و تمایالت فرهنگی، بـه            های اجتماعی، با اعتقادی ریشه      اقشار و الیه  ،  به طور کلی  

هنجـار پذیرفتـه شـده      «و یک   » مناسبت رفتاری « به عنوان یک     »داری  لنج«به عنوان یک بدنه فیزیکی و به        » لنج«

 .ورزند عشق می» اجتماعی فرهنگی ـ

های   ماهیتاً جزء شاخص  » لنج«،  )خوزستان، هرمزگان و بوشهر   (های فرهنگی جنوب کشور        و الیه   در بافت 

به طور کلی،   . جامعه است ) معنوی و معنایی  (داری، جزء مضامین فرهنگ فرامادی        فرهنگ مادی و مضمون لنج    

 .بخشی از فرهنگ و زیست بوم و اکولوژی منطقه است» داری لنج«و » لنج«
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و یـا   ) که از بدنه چوبی ساخته شود     ( اش    های چوبی با جنس و ساختار سنتی         لنج  موضوع فعالیت ،  بالطبع

ی با این تحقیق قرار نداشته و صـرفاً           در رابطه ) های با بدنه صنعتی     لنج(ها با جنس و ساختار نوین         فعالیت لنج 

 .ها، آمده است جهت تحلیل و تشریح شرایط فرهنگی حضور و نقش لنج

هـای   خـالء فعالیـت  ، هـای فعالیـت اقتصـادی    ماهیـت آب و هـوایی، شـرایط و ویژگـی    ز ـ  طبیعت منطقـه،   

ای بـرای     های شغلی منابع زیرزمینی و صنایع، انگیـزه         کشاورزی، عدم تطابق جمعیت فعال غیر شاغل با زمینه        

 .های وابسته به آن است های مربوط به شناورهای سنتی و رشته جذب شدن به فعالیت

هـا و   برداری از لـنج  ها، همچنین راحتی بهره در این خصوص، اثر بار و اصالت فرهنگ خانوادگی و پیشینه  

شـود و در مجمـوع        انجام تعمیرات که نیازی به محیط خاص ندارد و تهیه قطعات یدکی که به وفور یافـت مـی                  

 .های شناخته شده است جزء مزیت ساخت ارزان آنها،

در نوع نگاه به مسأله ازدواج که بـه هـر   » فرهنگ خانواده«های اصیل  ماعی و ریشهح ـ بافت فرهنگی ـ اجت 

گردد، حاوی و دربرگیرنده مراسم طوالنی و بسـیاری اسـت کـه در آن     تقدیر، اقشار مردان جوان را شامل می 

ات در ادبیـ  . العـاده چشـمگیر اسـت       عمـه و همسـر بـرادر، فـوق        ،  نقش زنان در قالب مادر، مـادر بـزرگ، خالـه          

 .شود گفته می» نقش مادر مکانی «و یا » نقش مادر محوری«شناسی، به این نقش،  جامعه

ازدواج و مراسم وابسته به آن، از نگاه فرهنگ اجتماعی از مهمترین اتفاق، درجریان عـادی زنـدگی بـرای                    

 .فرماست ای بر آن حکم هدایت ویژه» فرهنگ«باشندگان سواحل جنوبی است و ازناحیه 

بـه  . ات این نگاه و جریان فرهنگی، یک نگـاه و جریـان اقتصـادی نیـز، حاکمیـت و اثربخشـی دارد                     به مواز 

» ی محـور  مسـأله «آن را به یـک  ، به مسأله ازدواج و تشکیل خانواده    » فرهنگ و اقتصاد  «عبارتی پیوند تنگاتنگ    

 .تبدیل کرده است که واجد بارهای تاریخی ـ اجتماعی خاص خود است

بـه اضـافه    هـا،  های مراسم بسیار متنوع و طوالنی مـدت برگـزاری آن   قتصادی، تأمین هزینهاز زاویه نگاه ا  

 پرداخت شیربهاء و مهمتر از همه، تأمین جهیزیه کامل که در فرهنگ جنوب بـه طـور کلـی، متوجـه بـه جـوان                        

. بخشـد  باشد، این اثربخشی نگاه اقتصادی به موضـوع را در کنـار اثربخشـی فرهنگـی، شـدت مـی                     می) داماد(

موظـف  ، برای دسترسـی بـه ازدواج و بـردن عـروس بـه خانـه       حاصل این فرآیند، آن است که جوان ـ داماد ـ  
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های متمادی به کار سخت بپردازد تا به وسیله درآمد مناسب، قادر به عبـور از مخـارج سـنگین                      شود، سال   می

 . عروسی برآید

دهند که    معنای دیگری می  » لنج« هم شده و به      تأمین درآمد اقتصادی و مهاجرت و تجارت گاه هم معنی با          

اسـت  » لنج«در این فرآیند، این     . در زندگی باشندگان جنوب، توأمان با بار فرهنگ مادی و فرهنگ معنوی است            

مهری  که از بیچرا که، با توصیفی  توجیه و معنا کند، تواند مهاجرت برای کار و یا پرداختن به تجارت را،    که می 

هـای کشـاورزی و فعالیـت و اشـتغال بـر               بسیار ضعیف و اندک آن در اثربخشی به فعالیت         بضاعتت و   طبیع

است که راه فعالیت را گشوده و مسیر حرکت و فعالیـت را بـرای               » سطح دریا «مشاهده شد، این    » سطح زمین «

پـذیر   نامکـا » لـنج «مسیری که طریق ورود به آن، با نقش و اثر حضور   . شود  کسب درآمد و روزی، راهنما می     

 .است

های تجاری دارای مزایایی ملـی اسـت کـه             لنج  توان استنباط کرد که فعالیت      های فوق، می    با توجه به گزاره   

 .باشد ها به شرح ذیل می اهم آن

گیـری ابعـاد زنـدگی اجتمـاعی و فرهنگـی و اثربخشـی بـر جریـان و                     اثربخشی بر اجراء و شکل     

 . استمرار زندگی

مالـک لـنج،   ، جمعیت فعـال اقتصـادی  و خـانواده آنـان در قالـب ناخـدا               برای   1زایی  اثرات اشتغال  

 ..... بارانداز و باربر، واسط تجاری، رابط با لنج و، جاشو

اثرات اشتغال زایی برای مشاغل پیراشغلی در حوزه تعمیرات و نگهداری و فروش قطعات یـدکی                 

  2.و بارگیری و باراندازی و کارگران گالف

های بـوم شـناختی در    نگی منطقه و شاخصهنگی منطبق بر ساختارهای فره پاسخ به نیازهای فر    

 .دار اقتصادی در باورهای خانوادگی های ریشه حفظ تداوم فعالیت

در حمـل و نقـل      ) سـازمان بنـادر و کشـتیرانی      ،  1381آمار مربوط به سال     ( درصدی   6/13تأثیر   

 .رفته استدریایی برای صادرات غیرنفتی که توسط شناورهای کوچک صورت گ

                                      
 .گردد های بعدی این پژوهش ارائه می   آمارهای مربوط به این قسمت در بخش-1
  26300و یا ) بر اساس گزارش ایران سفینه و گروه کارشناسان ایران(  هزار نفر 25توان  ی کارکنان حوزه پیراشغلی را می   مجموعه-2

 .داران بوشهر و لنگه، در نظر گرفت نفر بر اساس گزارش تعاونی لنج
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 صادرات  1381در سال   .  درصد کاالهای وارداتی به توسط همین شناورها حمل شده است          4/0در همین سال    

 8/8 میلیون تن از مجمـوع  2/1غیرنفتی کشور که از طریق شناورهای ایرانی باالی هزار تن حمل شده است معادل  

 9/0 کاالی وارداتی حمل شـده توسـط شـناورها،     میلیون تن    5/25میلیون تن بوده است و در همین سال از مجموع           

 .میلیون تن، توسط شناورهای کوچک حمل شده است

ای بـرای جـذب جوانـان بـه           توانـد زمینـه     وجود یک پایگاه اقتصادی با ماهیت سیستم صنفی کـه مـی            

 .مشاغل پذیرفته شده در فرهنگ اجتماعی باشد

ل دریـایی منطقـه بـرای حمـل کاالهـای            و نقـ   حضور بالقوه جمهوری اسالمی ایـران در بـازار حمـل           

 .بار غیرنفتی، فله، مصرفی کوتاه مدت و میوه و تره

 ) و صیادی(های تجاری و  های پیرامون لنج ای از رشته فعالیت پذیری زنجیره شکل 

 :مشتمل بر 

ها و تعمیرکاران و سرویس دهنـدگان ادواری و           ها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات جانبی به لنج          ـ شرکت 

 .یا موردی

 .های لنج سازی ـ فعال بودن کارگاه

 .ـ حضور بالقوه سازندگان تجهیزات دریایی که در داخل کشور فعال هستند

 .ـ گردش کار آموزش و فعال بودن مراکز آموزش ملوانی و دریانوردی

ـ تعمیم و گسترش دانش و علوم دریـایی بـر اسـاس ضـوابط موجـود در خصـوص صـدور شناسـنامه                        

  ا بـه حـوزه فعالیـت   هـ   و تعمیم آموزش  STCW برای خدمه و کارکنان قدیمی و رعایت استانداردهای          دریانوردی

 .های ملوانی های تجاری، به ویژه برای آموزش لنج

 . های اداری مرتبط با موضوع ـ فعالیت مؤسسات بیمه و امور پولی و مالی و سازمان

گیری و تخلیـه سـریع و حمـل بارهـای کوچـک،             باری  پذیری این نوع از شناورها که برا        ـ به دلیل انعطاف   

گردنـد و غیرمسـتقیم در        ی تولید تا بازار توزیع و مقصد مصـرف محسـوب مـی              همکار مساعدی برای زنجیره   

 .گیرند قرار میمصرف توزیع و خدمت تولید و 
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 تعمیرکاران  ها و خدمه و کارگران و       مصاحبه با مالکان لنج   ،  مطالعات اولیه که بر مبنایِ مشاهده حضوری      

 1.و همچنین کارکنان امور بندری و گمرکی صورت گرفته است این نتایج، منطقاً تأیید شده است

 :عناصر و مصادیق مورد تأیید حکایت از آن دارند که 

های تجاری، واقعیتی پذیرفته شده در زندگی شغلی و زندگی اجتماعی هستند اما حضورشان با هیچ                  ـ لنج 

 .گردد می خاصی حمایت ن2حقوق

و برخی  ...) . ثبت شناور و بیمه و    (های اداری   حدود نظارتی نیز به دامنه قواعد و قوانین مربوط به سیستم          

قواعد انتظامی در خصوص تردد و گاه نظارت در اجرای مقررات عمومی فعالیت آنها است و این در حـالی اسـت                      

ارگیری و بارچینی، تجهیز برای مقابله با حوادث        های علمی دریانوردی، رعایت اصول ب       که عمالً نسبت به آموزش    

جان پناه دریایی و تجهیزات هشدار دهنده بـه هنگـام شـرایط اضـطراری و افـزایش تجهیـزات مـدرن                      و یا وضع    

 .شود مخابراتی و کسب اطالعات هواشناسی، اصول و قواعد ناظری احساس نمی

ریانوردی اهتمام دارند اما نسبت به رعایت اصول        های تجاری عمالً به فعالیت دریایی و د         ـ هر چند که لنج    

چنـین فقـدان    بـر تغییـر و هـم   به دلیل اعمال نوعی مقاومت در براای جدی نیستند و  های شغلی ـ حرفه  و ضرورت

 ، فـردی، در اسـتفاده از تجهیـزات نـوین     محض به باورهای ناشی شده از تجـارب       باور به تجهیزات مدرن و اتکاء       

داشتن وسایل ایمنـی    ها را در به همراه        ر به استفاده از تجهیزات ایمنی نیستند و ضرورت        خودداری کرده و حاض   

 3.کنند و تعمیراتی و ملزومات حمایتی را جدی تلقی نمی

های اجرایی به منظور اجرای قواعد و مقررات در خصوص رعایت ایمنـی، راهبـری دریـایی بـر                     ـ ضمانت 

عمال استانداردها در تجهیز امکانات برای حفظ ایمنی و انجام تعمیـرات   ا   های مربوطه،   پایه اصول علمی و آموزش    

 .باشد و نگهداری، عمالً در اختیار نمی

هـای حمـایتی      ها، تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار نداشته و از دیگـر بیمـه              ـ متأسفانه، کثیری از خدمه لنج     

 .گذارد نصیب می  حمایتی، بیها را در برخورداری از حقوق کارکنان لنج نصیب هستند و همین، بی

                                      
  بندرعباس و بنادر مجاور تا فاصل یک صد کیلومتری1383 تاریخ بازدید و مذاکره تیرماه -1
ات و وظایف فرد در ها، اقتدار مسئولیت، امتیازات ای از قوانین و مقررات که حاکی از اختیارات، به مجموعه.  حقوق جمع کلمه حق است-2

 .1ص . المللی حقوق بازرگانی بین. داوود. محمدی. (شود باشد، اصطالحاً حقوق گفته می جامعه می
 .گردد های دیگر، تجزیه و تحلیل می ها و رفتارها در بخش گونه از کنش   علل این-3
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ای نیسـتند و رژیـم        های تجاری، تابع قواعد و مقررات و اصـول مسـتحکم حرفـه              ـ در مجموع عملیات لنج    

تجهیزات برای ارتقاء سطوح مقاومـت        ای،  ای که در برگیرنده نیازهای اداری، فنی، ایمنی، حمایت بیمه           حقوقی ویژه 

 .ی فعالیت آنان نظارت ندارد  باشد، بر چرخهفیزیکی در برابر حوادث عارضی و تحمیلی

  کننـد، کـنش     ـ از سوی دیگر، وضع عوارض متعدد مثل عوارض دریا که شهرداری و دارایی دریافـت مـی                 

های   این حس، متأثر از پرداخت مالی هزینه      . داران دارد   اعتمادی در بین لنج     نامساعدی را نسبت برانگیختن حس بی     

این باور را دارند کـه از سـوی        توان دید که آنها،     بلکه، ماهیت آن را در این مسائل می       مرتبط با این موضوع نیست      

 هـا   ها بـه آن     گونه پرداخت گردد که مستحق این       واحدهای دریافت کننده این عوارض، چه خدماتی به آنان ارائه می          

د چنین عوارضی را، یک امر و های جاری ندانسته و وجو کافی برای تأمین هزینه، آنها درآمد اندک خود را. هستند

 1.کنند حکم تحمیل شده تلقی می

 2.کند داران در بندر خمیر حاصل شده است حکایت از این معنا می گزارش ذیل که با چند تن از لنج

متأهل و دارای پنج فرزند     . کند  داری معرفی می     سال در حرفه لنج    33،  32خود را با سابقه     ،  ـ گفتگو شونده  

آموز  دانش(   فرزندان دانشجو هستند و تنها دخترش ازدواج کرده است، دو فرزند دیگر او محصل دو نفر از  . است

 . هستند) دبیرستان و راهنمایی

بار از    ها را برای حمل میوه و تره        او لنج . داند  بسیار مهم می  ،  ها را   حمل و نقل صادرات ایران به وسیله لنج       

داند و معتقد اسـت   ای مناسب می ارات، کویت و بحرین وسیلهبنادر اصلی و فرعی به مقصد قطر، عمان، ام        

 .باشند که این وسایل حمل و نقلی پاسخگو به نیازها می

 و یا حداکثر 2450 تا 2200های ساحلی را بین       های باری استان    های مشارکت کننده از طریق لنج       تعداد لنج 

 لنج باری معـرف     1800ر از این رقم و در حدود        متوسط فعالیت در یک دور رفت و برگشت را کمت         . داند   می 2500

 .داند های مربوط به تعمیر و نگهداری می کند و این را ناشی از گرفتاری می

گالیـه داشـته و آن را کـار درسـتی           ) 1383از فـروردین سـال      ( هـا در سـال جدیـد        نسبت به عدم ثبت لنج    

 .ربی انجام دادتوان در کشورهای ع داند و معتقد است که اقدام ثبت را می نمی

                                      
 . های صیادی باید اضافه کرد ت را برای لنجها که گاه بسیار سنگین می نماید، عوارض دریافتی شیال  به این نوع از عوارض-1
 .مکان بندر خمیر. 1383 تاریخ انجام مصاحبه تیرماه -2
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 1.ای در ایـن بـاره نـدارد         کند اما خود تجربه     راحت تلقی می  ،  ثبت درکشورهای عربی منطقه خلیج فارس را      

 .داند می) دبی(بیشترین سفرها را به امارات 

. از هفت سالگی با عموی خود همسـفر شـده اسـت           . کند   سال سن معرفی می    65ـ گفتگو شونده خود را با       

ها، صـراحت دارد و   و انجام آن توسط لنج  » قاچاق«در برابر مفهوم    . داند  نشدن شناورها، نمی  هیچ علتی برای ثبت     

توانم حمل    کنم؟ من چقدر بار می      سرعت من چقدر است؟ من چقدر بار حمل می        ،  !کدام قاچاق ؟  : پرسد    با تأکید می  

 .اند ریخته!  غال ها مثل آش و مشتی ته لنجی، قاچاق نیست، آن طرف آب، این2چهار تا سیگار. کنم

شـود پـس ایـن        در برابر این سوال که ورود برخی ازکاالها، منجمله سیگار به همـین صـورت انجـام مـی                  

  !3هاست گلهکار : گوید  هاست؟ فقط می موضوع متوجه چه نوع از فعالیت لنج

 معتقـد اسـت     ،4داری دارد و خود مالک لنج اسـت         سال فعالیت لنج    ای حدود سی    گفتگو کننده دیگر که سابقه    

هـا    هـای تجـاری لـنج       گیر بـه فعالیـت      ها، خیلی سخت    کشورهای ساحل جنوبی به خصوص در بنادر فرعی آن        ،  که

 80حداکثر  . ها حل شده است     ها، به هر صورتی که باشد برای آن         او معتقد است که مسائل حمل و نقل لنج        . نیستند

او .  رقمـی نیسـت  هـای وارداتـی  د تن، در برابر آن همه کاال های بزرگ تا پانص      تن بار لنج و یا گیریم با لنج        120تا  

ما بایـد طـوری   . ها، با حمل بار به وسیله کشتی خیلی متفاوت است          که شرایط حمل بار به وسیله لنج      کند    تأکید می 

رای ها که بار لنج دا البته بعضی وقت. بارگیری کنیم تا که بتوانیم از قماره دید خوبی نسبت به مسیر داشته باشیم           

 .شود حجم زیاد باشد، دید کم شده و کار هدایت به سختی انجام می

دانـد و در ایـن خصـوص          ها را تأیید و آن را جزء طبیعی کار می            حمل ونقل لنج    او انجام نظارت بر فعالیت    

 .کند  میبا قاچاق فرق» لنجی ته«تواند باشد اما مسأله  معتقد است که این نظارت مبنایی برای مقابله با قاچاق می

 

 

 

                                      
آن را   موضوع ثبت و امکان ثبت در کشورهای عربی منطقه جنوبی خلیج فارس قابل تحصیل است و پژوهشگر با بررسی موضوع،-1

 .تأیید دارد
 .ن سیگار باید تلقی کرد منظور او را از چهار تا سیگار، چهار کارت-2
 .های تیزرو  فعالیت گروهی قایق-3
 .صاحب سه فرزند،  باسواد، متأهل-4
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 :  نتیجه از شرح مقدمه 1-5

 :توان استنباط کرد که  در مجموع می

ای فرهنگـی اسـت    های باری، عنصری از ماهیت اجتماعی ـ اقتصادی، با محتوا و جوهره  الف ـ فعالیت لنج 

 .فارس و دریای عمان است های تاریخی خلیج که نوع جریان آن، برخوردار از پیشینه

اسباب اصلی تحکیم این رویـه حمـل و نقلـی در    ، های فرهنگی و اقتصادی شاخصمان  توأ و نقشب ـ اثر 

 .جریان حمل و نقل آبی است

در آن بخـش کـه در خصـوص تجـارت کـاال و مبادلـه       هـا   ج ـ تناقض و تفاوت در نوع نگاه به فعالیت لنج 

نگی ؛ فرهنگ و جامعه بـومی و        باشد، با این دو نوع طرز تلقی و استنباط رو به روست که در حوزه درون فره                  می

داران و کارورزان آن را به هر نحوی          فعالیت تجاری لنج  ) فارس و دریای عمان     نوار ساحلی و جنوبی خلیج    (محلی  

دانـد و در      ای شریف و بـا اهمیـت مـی          طبیعی و مبتنی بر عرف و فرهنگ اجتماعی و قابل احترام و پیشه              ،  که باشد 

رون فرهنگی؛ یعنی فضای جمعیتی، درون کشور جمهوری اسالمی ایران، به جـز             نقطه مقابل آن، یعنی در حوزه ب      

هـای آن، ایـن نـوع از فعالیـت      آن بخش از اقشار اجتماعی ساکن در نوار جنوبی و یا آحاد آشنا با خـرده فرهنـگ                 

ررات کند مگر آن که به طـور کامـل، در پوشـش قواعـد و مقـ                  تجاری آنان را در شمول انجام فعل قاچاق تلقی می         

 .واردات و رعایت ضوابط ناظر امور نظارتی و گمرکی باشد

های ساحلی جنـوب و فرهنـگ         خارج از فضای استان    (در یک استنباط و تلقی برون فرهنگی        ها،  دـ نقش لنج  

در بــاره ایــن اســتنباط و ماهیــت و حــد قطعیــت و کفــه و ثقــل . ، نقشــی مــؤثر در امــر قاچــاق اســت)ســاکنان آن

 .در فصول آتی این پژوهش بحث خواهد شدپذیری آن،  قابلیت

های مثبت و منفـی نسـبت    دهد که میزان نگرش یک پیمایش انجام شده از طریق پرسشنامه، نشان میهـ ـ  

 .ها رو به روست ها، با این یافته به، به کارگیری لنج
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 قنی مطلافراو کننده و نهیعوامل منفی  فراوانی مطلق  و تأیید کنندهعوامل مثبت 

 ـ فرهنگ محلی

 ـ بستر و زمینه فعالیت اقتصادی

ـ پیشینه تاریخی برای فعالیت حمل و نقل دریایی         
 جنوب

 ـ قابلیت انعطاف صیادی به تجاری و بالعکس

  به نیازهای جمعیت فعالییـ پاسخگو

 )سازی و تعمیرات لنج(های پیراشغلی ـ شمول فعالیت

 ـ نظارت استادکاری به عنـوان بازرسـی فنـی در          
 جریان ساخت

100% 

100% 

100% 

 

90% 

80% 

75% 

80% 

 ـ خطرات ناشی از سوانح دریایی

 عوارض موضوع فعالیتـ 

 ـ کیفیت ضعیف بدنه 

های مناسب بـرای سـاخت شـناور          خالء آموزش 
 چوبی

 های فنی و در جریان ساخت ـ کمبود بازرسی

ـ وجود مقاومت در برابـر تغییـر بـرای هـر نـوع              
ــتفاده از  ــزاس ــداتتجهی ــه  رن م ــوی جامع  از س

 شاغالن

ـ خالء وجود امکانات حمـایتی در برابـر سـوانح           
 در دورن شناور

90% 

25% 

10% 

30% 

 

60% 

80% 

 

 

90% 

 بررسی ادبیات موضوع و تبیین مسأله -2

 تحلیل مسأله  2-1

دهـد و حـدود ایـن پـژوهش، بازگشـت بـه        های تجاری، دامنه اصلی این پژوهش را تشکیل مـی   لنج  موضوع فعالیت 

 .ی مشتمل بر موارد ذیل داردمسائل

   ) 13-21ص  (6 -1-3 الی 1-3-1های  ها از منظر سطوح مطالعاتی که در گزاره های تجاری لنج ماهیت فعالیت:  الف 

 .ها پرداخته شد به آن

 .ی حمل و نقلی ها در حوزه حمل و نقل دریایی به عنوان یک وسیله فعالیت لنج: ب 

 .وانیلنجی و سهمیه مل موضوع ته: ج 

 .های تجاری گریزنده از نظارت قانون های تجاری و ارتباط با فعالیت موضوع لنج: د 

واقعیـت  . های متفاوتی رو به رو شده اسـت    ها و ذهنیت    های تجاری، با شائبه     رسد که فعالیت لنج     امروزه به نظر می   

 .دارد) پارادوکس(  نما  بندی نهایی، حکایت از نوعی متناقض مسأله در یک جمع
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ها، مشتمل بر گمرکات، نیروی انتظامی،        سویی از این تناقض، مربوط به تمامی عناصر بیرونی از میدان فعالیت لنج            

ی   گـران اقتصـادی در شـاخه        عناصر سیاسی، قانونگذاران و مجریان و ضابطان قانون، کارگزاران دولتـی، تحلیـل            

حقوقی گردیده و سـوی دیگـر ایـن تنـاقض، مربـوط بـه               گذاران تولیدی نظام      کنندگان کاال و سرمایه     اشتغال، تولید 

داران، ملوانان و جاشـوها، حـامالن و سـفارش            ها و لنج    ها مشتمل بر صاحبان لنج      عناصر داخلی میدان فعالیت لنج    

هـا، جامعـه      ها، سازندگان و تعمیرکاران لنج      دهندگان بومی کاال، کارگران حمل و نقلی وابسته به فعالیت تجاری لنج           

 .شود  محلی و فرهنگ وابسته به آن میبومی و

هـای   دهـد کـه فعالیـت لـنج     های تجاری در جنوب کشـور نشـان مـی    همانگونه که مالحظه شد، تاریخچه فعالیت لنج      

ثمره توأمان تاریخ و جغرافیا و ثمره هدایت طبیعت منطقه و برخاسته از زمانی است               ،  فارس  تجاری در حوزه خلیج   

 .گذارد های آبی، پا به عرصه حیات می اهکه فعالیت تجاری از طریق ر

هـا، تـا       لـنج   های تجاری و تناقض مربوط به استنباط از فعالیت          در مقدمه پژوهش، به دو موضوعِ تاریخ فعالیت لنج        

دهد، نیاز به شـرح   اما، ضرورت موضوع که در واقع، مسأله اصلی این پژوهش را تشکیل می        . حدودی پرداخته شد  

چه آن که، مطابق مطالعات اولیه پژوهشـی در میـدان جغرافیـایی،             . مربوط به این تناقض دارد    تری از مقوله      مفصل

 .های تجاری دارد حکایت از جدیت و قطعیت اثر این نگاه بر دامنه فعالیت لنج

 کارشـکافی و    های تجـاری،      های تجاری لنج    های مرتبط با موضوع فعالیت      عناصر و شاخص  ضرورت دارد تا بدواً     

بنـدی     تفکیـک و طبقـه     رسد، چنانچـه یـک ایـن چنـین          به نظر می  .  بندی و تحلیل گردند     ای طبقه   بینانه   واقع به صورت 

هـای تجـاری در اسـتتار مسـائل            لـنج   در ارتباط با ماهیت و عملکرد فعالیـت       صورت نگیرد، مسائل اصلی و بنیانی       

سأله بنیانی و اصلی مقـدم و پیشـی          به عنوان م    عوامل فرعی   فراموش و   عناصر اصلی   چنان هضم گردند که    فرعی

 .توان در شمول موارد ذیل دانست می  موضوع راعوامل فرعی منحرف کننده از اصلبه طور کلی . گیرد

هـای    های لـنج    عوامل فرعی و نکاتی که باعث ایجاد انحراف در استنباط صحیح از اصل موضوع فعالیت               2-2

 :شود  تجاری می

 .ها منه فعالیت و ظرفیت لنجالف ـ وجود شناختِ محدود از دا

 و انجام آن در مبادی رسمی که باعث سـوء اسـتفاده از منـابع انسـانی،      ـ رخداد قاچاق در پوشش ظاهر قانون ب

 .منابع حقوقی و منابع گمرکی به توسط اشخاص حقیقی و حقوقی می شود

 ).ره قبلدر توالی با گزا (  ها و یا نقائص قانون  پیچیدگیرخداد قاچاق در پناه ـ ج
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ها به دلیل عدم شناخت نسبت به علل اصلی و هادی مقوله قاچاق که مستلزم وجـود شـناخت    بزرگنمایی معلول   ـ د

 .نسبت به مجرمین اصلی و مجرمین تبعی است

زیسـت   (  ـ اجتمـاعی  ـ نشناختن شرایط محلی و جریانات بومی و اکولـوژی انسـانی منطقـه و شـرایط زیسـتی     هـ  

 .در نوار ساحلی جنوب کشور) رهنگی ـ زیست اجتماعیی ـ زیست فاقتصاد

اقتضـایی ـ مـوردی ـ فصـلی و ادواری کـه در مـدیریت کشـور نسـبت بـه            متـأثر از تصـمیمات    عوامل فرعـی  ـ و

 .شود های اقتصادی اخذ تصمیم می سیاست

اد قاچـاق را تسـهیل   که امکـان رخـد  ها  ی گریز از مجازات و معافیتهای ناشی شده از قوانین مساعد برا زمینه ـ  ز

 .سازد می

 بـا قاچـاق   هعوامل ناشی شده از اثر و نقش زمان که باعث کمرنگی و یـا پررنگـی قـوانین در خصـوص مقابلـ     ـ ح  

 .شود می

 که باعث تنوع در نوع برخورد با های حقوقی روزآمد و یکدستی رفتار قضایی  ناشی شده از خالء رویه عوامل ـک

 .شود مقوله قاچاق می

 . قاچاق ناشی شده از خالء وحدت رویه در تلقی قانون از جرماملل ـ عو

 کـه بـه لحـاظ در نظـر نگـرفتن مبـانی علمـی                 آگاهانـه   برخاسته از ضعف شناخت قانون و فقد نظـارات         ـ عوامل  م

ی آن ضـرورت درک       الزمـه . پـذیرد    حوزه کاالی قاچاق و روانشناسی جرم و مجرم، صـورت مـی            روانشناسی در 

شناسی موضوع قاچاق، شناخت اجتماعی آن، شناخت فقه و اصـول فقهـی مـرتبط بـا آن در                     جامعهعلمی نسبت به    

 .حوزه کاالها و جرم قاچاق است

تم کنترل و نظارت در دریا و کاستی در همگرایی نظارتی مجریان و متولیان قانون در گمـرک،  ن ـ ضعف در سیس 

 .بندر و نظارت انتظامی

 :دهد که  روی قرار می أله را پیشها این مس ی این فرعیت مجموعه

 .موضوع مورد نظر برخوردار از گستردگی و وسعت است:    گزاره اول 

جـرم،   »ذات و جسم «گیری موضوع و تدارک  های فراهم آورنده بستر برای شکل     ها و زمینه    پتانسیل:    گزاره دوم   

 .خشی و توزیع برخوردار استاز دامنه وسیع و عناصر گسترده و شرایط مستعد برای رشد و کثرت ب
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های فراهم    و زمینه قاچاق  های مربوط به گستردگی و وسعت موضوع          ادله و مصادیق در تأیید گزاره      2-3

 :آورنده 

ای هسـتند کـه بـه عنـوان متغیرهـای             قرائن و شواهد و ادله و مصادیق ذیل، از جمله عناصر و متغیرهای برجسته             

 .باشند مطرح می»  جرم قاچاق تدارک کننده ذات و جسم«و » وسعت دهنده«

 )های عرضه و تقاضایی و پوششی مسائل در زمینه جاذبه(عناصر و متغیرهای اقتصادی:  الف 

 )شرایط اقتصاد جامعه(عناصر و متغیرهای اقتصادی : ب 

 .متأثر از فرهنگ غالب زندگی اجتماعی) جمعیتی(عناصر و متغیرهای اجتماعی : ج 

 )شناسی اقتصادی بوم( ط زیستی و طبیعیعناصر و متغیرهای محی:  د

 ).متأثر از شرایط و مقررات قانونی کشور(عناصر و متغیرهای قانونی : هـ 

 ).مجازات وشیوه رسیدگی(عناصر و متغیرهای در خصوص عدالت کیفری : و 

 )تنوع رخدادی ( شکل انجام قاچاق  :ز 

 در خصوص هر یک از موارد مذکور بـه ایـن شـرح              مجموع اظهارات اخذ شده از جامعه نمونه آماری این پژوهش         

 . باشد می

 

 )های عرضه و تقاضایی و پوششی مسائل در زمینه جاذبه( عناصر و متغیرهای اقتصادی) الف 

 

  قیمت الف ـ شاخص -1

 قابل توجه در قیمت کاالی       بر اساس ارزیابی از قیمت کاالها برای انواعی از کاالها، وجود تفاوت            

 .به طور کامل محسوس است   آن، داخلی ابهخارجی و قیمت مش

لـوازم خـانگی، انـواع تزئینـات منـزل،          ،  قیمت را برای کاالهایی چون سیگار، پارچه، لباس و کفـش            این شاخص 

 .توان مثال آورد اسباب بازی، لوازم آرایش و بهداشتی می
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 بـازار گریزنـده   ضه کاال بهدهد که وجود تفاوت قابل توجه بین قیمت عر        همین ارزیابی نشان می    

و قیمت عرضه کـاال بـه بازارهـای عمـده فروشـی داخلـی و پـس از آن خـرده                      ) قاچاق(ت قانون   از نظار 

 .فروشی، تفاوتی برای شیرین نمودن این نوع از مبادله دارد

 

 ت قانونرضه شده به بازار گریزنده از نظارقیمت کاالی ع

 

 

 

 

 

کشـش تقاضـا را در بـازار گریزنـده از           » ترل شده کن«و  » ای  حساب شده « قیمت به نحو      شاخص 

 .کند نظارت قانون به شدت کنترل می

در یک زمان مشخص، کشـش تقاضـا و کنتـرل در بـازار قاچـاق،      ، PAL MALنسبت به یک نوع سیگار به نام 

ر و چهـار سـاعت در بازارهـای درونـی کشـو             دهد و اثر آن به فاصله بیست         تنزل می  BOXقیمت کاال را برای هر      

 .گردد منعکس می

 

  تقاضا  الف   شاخص-2

به عبارتی، دائماً این تقاضا بـرای خریـد کـاالی           .  تقاضا برای خرید کاالی خارجی محدود پذیر نیست         شاخص

 .خارجی رو به تزاید است

ای بـرای ایجـاد ایـن         دالیلی همچون مرغوب بودن کاالی خارجی در مقابل کاالی داخلی و تنوع فراوان، زمینـه              

 .باشد قیمت، قابل توجه می ید است که ضمن وجود شاخصتزا

 

 

با  )مبادی ورودی(دارای تفاوت قیمت بین بازار قاچاق 
 بازار عرضه کاالی قاچاق در داخل کشور

دارای تفاوت قیمت با مشابه داخلی در 
 .داخل کشور
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  رقابت  الف   شاخص-3

ای مـؤثر بـر شـرایط درون مـرزی            المللی است که به نحو ویـژه        ای فراگیر در سطح مبادالت بین       مقوله،  رقابت

 و یا بـه     چنانچه کشوری نتواند در برابر این رقابت مقاومت کند، یا به صورت مستقیم            ،  کشورهاست به طوری که   

 .بازار خود را در اختیار شرایط غالب رقابتی، قرار خواهد داد ، صورت غیرمستقیم

های  های گریزنده از نظارت فعالیت. عامل و متغیری اثرگذار بر بازار قاچاق است، در کشور ما، شاخص رقابت

 .اند فعالیت چشمگیری یافته، تحت تأثیر این نوع عملکرد رقابتی، قانونی

ننده خارجی در برابر هر تنشی به بازار، با آمـادگی بسـیار، واکـنش بـه نفـع خـود را ایجـاد و هـدایت                      تولید ک 

 .کند می

ــاریخ  ــه شــماره   30/3/1383در ت ــاریخ  77460/8/123  طــی بخشــنامه و دســتورالعمل ب ــه ت ــی آن ب  و تکمیل

از سـوی گمـرک   )  دالر5بـرای هـر کیلـو پارچـه         (، عوارض نسبتاً سنگینی     78806/8/125 طی شماره    31/3/1383

است که ظرف کمتـر از      % 35های چینی به میزان       اثر هاله آن، بالفاصله کاهش قیمت پارچه      . گردد  کشور، وضع می  

 .گردد  روز، اقدام می5

تواند از سوی سازمان دهندگان به ورود غیرقانونی این نـوع از پارچـه بـه داخـل کشـور                      این کاهش قیمت می   

 .باشد

رسـد تـا ایـن        دات کارشناسی، به وضع غیرکارشناسی شده این عوارض، به نظر نمـی           راضمن وارد دانستن ای   

توانـد منجـر بـه هـدایت ورود از            حقوق گمرکی مؤثر بر کاهش ورود کاالی پارچه باشد چه آن که این اقـدام مـی                

 . مبادی قانونی به ورود از مبادی غیرقانونی شود

ا ه   نقطه مقابل آن، عوارض گمرکی آن      باشند و در    و به کاهش می   های رقابتی که دائماً ر      کاالهای در شمول نرخ   

هـای بـا      افـزاری کـامپیوتر، لـوازم یـدکی اتوموبیـل           شامل قطعات الکترونیکی، ملزومات نرم      ،  در حال افزایش است   

 .باشد  و امثالهم میC.N.Cهای  قطعات دستگاه، سیستم پیشرفته
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  حمل و نقل  شاخص  ـ الف 4

هـای درونـی کشـور اسـت ایـن پتانسـیل مشـتمل بـر وجـود                    ماحصـل زیـر سـاخت       ،  دریایینوع حمل و نقل     

بـه طـور عمـده در       ( شـوند   های صیادی که مورد استفاده تجاری واقـع مـی           های مرزی، برخی اسکله     بازارچه

هایی که عمـالً دارای گمـرک و نظـارت غیرفعـال              و یا اسکله  ) حوزه مکانی جغرافیایی قشم و بندر امام خمینی       

 . های دیگری نیز قابل ذکر هستند جزء این مورد اسکله. گردد می) کنارک و پزم(باشند یم

  مرزی ـ مکانی  ـ الف  شاخص5

های   های مناسب ساحلی، کرانه     نوار جنوبی کشور، برخوردار از طولی آبی است که وجود جزایر طبیعی، بدنه            

 هم فرهنگ، تسلط هر نوع نظارتی را به غایـت      های جمعیتی    و نزدیکی به حوزه     شناورها خور   آب  برای مساعد

 .بخشد کمرنگ و مساعدت با حامل گریزنده از نظارت را شدت و تقویت می

 های مربوط به ورود موقت کاال با هدف تکمیل و اعاده به خارج کشور  ـ الف  شاخص6

یق صادرات غیرنفتی،    با هدف ایجاد اشتغال و تحصیل ارز از طر         1 قانون مقررات صادرات و واردات     12ماده  

امکانی را فراهم داشته است که طی آن، با ارزش افزوده ناشی از فعالیت تولید کننده ایرانی بر مواد و کـاالی                      

نامـه اجرایـی    وارده و تکمیل و اعاده آن به خارج از کشـور، ورود کـاال و مـواد اولیـه بـه حـدودی کـه آئـین           

 .دارد اقدام شود مشخص می

 .تغیر، تسهیل امر قاچاق و جاذبیت را در پی داشته استروند و فرآیند سه م

متغیر مربوط به نحوه نظارت و اجراء بر موضوع اجرائیت ماده قانونی و کوتـاهی سـهوی و یـا عامـدی در                :  اول  

 . این خصوص

 عمـالً کاالهـایی   ( متغیر مربوط به فقدان برخـورداری شـرایط کاالهـای وارده از موضـوعیت مـاده قـانونی                 :  دوم  

و کوتـاهی   ) انـد   اند که به نحو مستقیم در داخل کشور به صورت قاچـاق مبادلـه گردیـده                 مشمول این واردات بوده   

 . های ناظر و مجریان نظارتی سهوی و یا عامدی در اشعار به آن از سوی دستگاه

 .گیری از آن به صورت امتیازات دستوری به اشخاص حقیقی و حقوقی متغیر مربوط به بهره:  سوم 

                                      
، واردات قبل از صادرات مواد و کاالهای مورد مصرف در تولید : 4/7/1372 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 12  ماده -1

ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه بندی کاالهای صادراتی به صورت  آماده سازی و بسته ، تکمیل
 .جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است، متعلق به واردات
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 .گیری از خلف عمل در برابر موضوعیت ترانزیت  الف   شاخص امکان بهره-7

ناشی از عملکردهـایی       دار بوده و گاهاً     مجذوبیت این نحوه اقدام، به ویژه در خصوص کاالهای ممنوعه معنی          
 .گردد است که به دلیل فقدان نظارت همبسته و کامل و یا مسامحه و کوتاهی رخداد می

در داخـل کشـور تخلیـه و یـا            ای مسـتور، مفتـوح شـده،        در نقطـه  ،  ل، کاالی ترانزیت خارجی   طی این نحوه عم   
 .گردد تعویض می

 همچنین تبصـره  1.باشد میور گمرکی  قانون ام198 الی  172 این موضوع به شرح مواد        مواد قانونی در زمینه   
 . استتشریح شده2.گردد می» قاچاق گمرکی« در خصوص مواردی که تلقی به 29 ماده 4

 های مرزی بازارچه  ـ الف   شاخص 8

زایی، اقدام پیشگیرانه از  های مرزی، به نیت توسعه مبادالت مرزی ـ آبی با کشورهای منطقه، اشتغال  بازارچه
ای بر خالف اهداف داشـته و در برخـی مـوارد بـه تعطیلـی                  عملکردها، رویه . وقوع جرم قاچاق، بنا شده است     

 .اند ی تعمیم به موضوعیت قاچاق شدههای کشانده شده و در مکان
کاالهای متنوعی با ارزش اقتصادی خرد و به طـور کامـل مصـرفی کوتـاه مـدت و تـا حـدودی تحـت تـأثیر                           

لوازم لوکس مصرفی، لوازم لـوکس بهداشـتی، برخـی            ،  لوازم آرایش (های ارزشی و نگرشی داخلی        ممنوعیت
 .شود یق وارد کشور میاز این طر) کاالهای فرهنگی، برخی کاالهای ممنوعه

 :ای از این کاالها به شرح ذیل است  شرح موارد مجموعه
 ـ سیگار و چای

 )رنگ مو ـ الک در حجم انبوه ـ کاالهای آرایشی در انواع( زم آرایش اـ لو
 ).طبی ـ راحتی منزل(ـ کفش زنانه 

 ). چینی  عمدتاً(کتانی ، )راحتی منزل (ـ کفش مردانه 
 .پیراهن و شلوار)  ـ مردانهزنانه( ـ لباس زیر 

 . جات ـ بدلی

 ).های مصنوعی  درختچه  وگل( ـ تزئینی منزل 

                                      
 چاپ و نشر بازرگانی وابسته به مؤسسه مطالعات و 1383سال .   قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن190 الی 180 صفحه  -1

 .بازرگانیهای  پژوهش
در این تبصره مراد از تعویض چنین معنا . تعویض کاالی ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن:   ماده فوق به این شرح است 4  تبصره -2

 :شده است 
 تعویض کاالی ترانزیت خارجی یعنی بخشی از کاالی ترانزیت یا تمام کاالی ترانزیت خارجی را برداشتن و به جای آن کاالی دیگری«

 .تعریف شده است، تعویض کاالی ترانزیت خارجی مشمول شرایط گوناگونی. »قرار دادن
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 . ـ اسباب بازی در انواع

 .پودر میوه، پودر قهوه و کاکائو، ـ تنقالت و شیرینی و شکالت

 ). چینی  عمدتاً( ـ ساعت مچی 

خ کن، دیـگ و تابـه، جـاروبرقی، سشـوار،           کارد و چاقوی آشپزخانه، سر    ،  چند کاره ( ـ کاالهای خانگی با حجم کم       

 ).حوله ، ، سفره و زیرانداز کوچکتراش، اجاق مکروویو، ساعت دیواری، چراغ خواب تزئینی ریش

 

 ).شرایط اقتصاد جامعه(ب ـ عناصر و متغیرهای اقتصادی 

دو . ندشو  های اجتماعی به یکدیگر بر اثر یک سری اتصال روابط علت و معلولی حاصل می                پیوستگی حلقه 

 .رابطه از این پیوستگی مطابق تمثیل ذیل است

 : ـ ب 1

 )پولی و مالی(اقتصاد غیرفعال در بخش تولید                            فعلیت نیافتن منابع سرمایه 

 

 اقتصاد دولتی و متمرکز                                       محدود شدن دامنه فعالیت بخش خصوصی

                                                                                                                

 2های مالی  و سیاست1                                                                                 شتاب منابع پولی

 )کاال، ارز، سکه(                                      به سمت تجارت و واسطگی و داللی                                   

 

 انحصارگری دولت و اشخاص                                                   تجارت قانونی

 خاص) حقیقی و خصوصی(

 

           توسعه تجارت گریزنده از نظرات قانونراه کار مقابله با عوامل محدود کننده                        

 و دستوری) ضعف تولید(عارضی 

 ).اقتصاد دولتی و متمرکز و وجود انحصارات(

                                      
 . منظور از منابع پولی، حجم پول در گردش است-1
 .های در رابطه با نوع هزینه کرد منابع مالی است های مالی، سیاست  مقصود از سیاست-2
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  ـ ب2

 
 ریزی اقتصادی                                عدم گردش منابع مالی در حوزه تولید هدفمند ضعف در برنامه

 
                                   تمایل گردش منابع مالی در حوزه بازگشت تشویق ناامنیتی روانی              

 گذاری                                                     اصل و فرع سریع سرمایه برای سرمایه
 

 ایجاد محدودیت برای 
 گذاری مطمئن سرمایه

 
                    تمایل گسترده به انجام تجارتتمایل به توسعه گردش سرمایه                       

 الوصول در بخش خدمات سریع
 

 ها در اطالع رسانی تجاری وجود محدودیت
 ها در صدور مجوز وجود محدودیت

 
 های مانع و نظارتی                        توسعه تجارت گریزنده از نظارت قانون راه کار مقابله با سیستم

 

ای از عوامل و متغیرهای سیاسی، اقتصـادی ـ اجتمـاعی     ی پیوسته  قابل مالحظه است، چرخههمانگونه که

های اجتماعی دیگری که منشـاء از فقـر و بیکـاری و اشـتغال      در یک زنجیره و علت و معلولی، خاصه اگر با پدیده          

 مساعد رخداد مبـادالت و  دارند توأمان و قرین شوند، زمینه   ) نشینی  حاشیه،  مهاجرت( های جمعیتی   کاذب و بحران  

 .دارند و نقل گریزنده از مبانی نظارت قانونی را تدارک می معامالت و حمل
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 متأثر از فرهنگ غالب زندگی اجتماعی) جمعیتی( عناصر و متغیرهای اجتماعی  :ج 

جام یت جامعه، به سمت ان    های متأثر از فرهنگ غالب زندگی اجتماعی، بستری برای هدا           ها و گرایش    نگرش

 . و گرایشات استها های توجیه شده در قالب نگرش فعلیت

تمـایالت و عواطـف بـا یکـدیگر روابـط      ، تشکیل یافته از یک عده افراد است که برای ارضاء نیازها     ،  جامعه

کنتـرل  » فرهنـگ و قـانون    «و یـا    » قـانون «و یا   » فرهنگ«این روابط تحت نظارت     ،  امروزه. کنند  اجتماعی برقرار می  

ها، به عنوان نماینده اجرایی جامعه، قوای مقننه، به عنوان نمایندگان آحاد مردم برای وضع قـوانین                   دولت. شود  می

و مراکز فرهنگـی و       »قانون«در حوزه   ،  ناظر و قوای مقننه و انتظامی به عنوان مجریان و ناظران و ضابطان قانون             

گـری فرهنگـی       اجتمـاعی، متولیـان هـدایت      در حوزه ارشادات تـرجیح فرهنگـی روابـط          ،  هنری و علمی و پژوهشی    

 .هستند

گذاری و فرآیند محوری و راهبردی اندیشی شرط مسلم و در حوزه قانون، اعمال                در حوزه فرهنگ، هدف   

عدالت و اجرای قانون و نظارت بر حس اجـرای آن و حفـظ و هـدایت روزآمـدی قـوانین و صـالبت و اعتمـاد در                            

 آگـاه و عـادل و مسـلط و           قاضی  ، کارشناسی شده  قانونیی که از طریق     متصدی گری قانون و تأمین عدالت جزا      

حـال  . گـردد، فـرض اولیـه اسـت        صدیق و بردبار و متین و به دور از عناد و سستی تأمین می              اجرائیاتشجاع و   

 را تحـت تـأثیر      فرهنگ قانون های متأثر از فرهنگ غالب زندگی اجتماعی،          ها و گرایش    خللی در نگرش    تصور شود، 

 . د قرار دهدخو

معـافیتی را     ،  به عنوان مثال غلبه گرایشی که برای ورود کاال از سوی برخی اشخاص حقیقی و یا حقـوقی                 

تواند قبح ذات و نفس فعالیت اقتصادی گریزنده از نظارت قانون را از بین ببـرد؟ و یـا آن کـه              منظور سازد آیا می   

 فقط بحث ورود وخروج کاال را حل می کند؟

هـای پذیرفتـه      ای برای حـذف قباحـت       زمینه،  های متأثر از فرهنگ غالب زندگی اجتماعی        گرایشها و     نگرش

هـای فرهنگـی و       ای برای وضـع قباحـت       تواند، زمینه   است، درست به همان سان که می      » قانونی«و  » فرهنگی«شده  

 .قانونی باشد

گـرایش ارزشـی، در جامعـه       به عنوان مثال چنانچه ناشی از فرهنگ غالب زندگی اجتماعی، ایـن نگـرش و                

های متأثر از صداقت و تعهدات اخالقی و امانتـداری و هـم               های معنایی و ارزش     پذیر شود که به جای ارزش       شکل

هـای    های مادی جایگزین شود و همزمـان بـا آن، کنتـرل             ی داشته   های منزلتی، بر پایه     پنداری رفتاری، ارزش    کیش
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های مردمی کاهش یابد، آیا دارندگان مسئولیت اجتماعی  عات و اتحادیهها و مطبو مردمی از طریق احزاب و رسانه 

بـه تـأمین   ، هـا  در حوزه قانون و قضاوت و ضابط و اجـرا، تـرجیح نسـبی نخواهنـد داد تـا بـا کاسـتن از قباحـت         

 .های مادی خود بپردازند منزلت

 و  هـای مـادی    داشـته صـرفاً   ی    هـای منزلتـی بـر پایـه         ارزشنکته مهم در این خصـوص آن اسـت کـه            

 مطمـع   رامـادی   ختگی  و انـد  ، انگیـزه      و تکاثر در مصرف   دهد      را شدت می  مصرف فزاینده   میل به   ،  گرایی  تجمل

بخشاند و بـه آنهـا رنـگ          چنین تمایالتی  وجاهت عرفی می      به   هایی    عمومیت  یافتن چنین نگرش    . دهد  نظر قرار می  

رغبت ایجاد کننده   میل شدید به مصرف و      آوردنده    فراهم  حاصل کثرت خواهی و     که  استکثار   دهد    فرهنگی می 

پندارد به هر فعلی که بالفاصله  مادی است، با توجیهاتی فرهنگی که قدرت را در داشتن ثروت می        اندوختگیبرای  

 . دهد فرد را به ثروت برساند مشروعیت می

بـه بیشـتر خـرج کـردن        فقر عامل جنایت و تخلف نیست بلکه میل زیـاد           «بیانیه استکهلم صراحت دارد که      

 1.هاست منشاء و علت جنایت

در حـوزه  ( ی یـک کـارگزار دولتـی    ای آن جاست که چنانچه حقوق و مزایـای حاصـله       تشدید چنین مسأله  

کفاف سطح  ) ضابطه اجرایی، ضابط انتظامی، مراقبت کننده و انتظام بخشنده و ضابط و ناظر قانون             ،  گذاری  قانون

شود تـا ضـمن مشـروعیت و معروفیـت             زندگی اجتماعی را ندهد، متمایل به آن می        نیازهای متأثر از فرهنگ غالب    

 .اش منجر گردد، به نیاز خود پاسخ دهد بخشاندن به یک عمل مشخص که به فایده مندی شخصی

گـر   از بدنه افعال ناهنجار گرفته شـده و در ظـاهری هنجـار، هـدایت     ، در چنین شرایطی، قبح نفسی ـ ذاتی 

 .دشو رفتارها می

را پـیش   » مقایسـه اجتمـاعی       «دهد و در تعامـل بـا آن،           علت حضور می  » نیاز آفرینی   « به  » نمایش ثروت «

در چنین شرایطی و تحت تأثیر فرهنگ غالب اجتماعی، ارزش ثروت به عنوان یک معیـار بـرای                  . دهد  روی قرار می  

زمینـه سـاز    » هـا   تغییـر ارزش  «ده و بـا     به یک هنجار کـامالً طبیعـی تبـدیل شـ          » توانایی و قدرتمند بودن   « پیمایش

 .شود از نفس و ذات افعال ناهنجار می ها، فروریزی قبح

منجـر  هـا     ی بـرای بـدیهی و طبیعـی قلمـداد کـردن بـزه             ای قـو     یک تغییر ارزشی این چنین، خود به انگیزه       

 . گردد می

 

                                      
 .269 تهران ص انتشارات دانشگاه. نیا دکتر مهدی کی. شناسی   مبانی جرم-1
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 )بوم شناسی اقتصادی(عناصر و متغیرهای محیط زیستی و طبیعی : د 

فـراهم  ،  »طبیعـت سـاخت   «از نوع آبی و چه از نوع زمینی، که در قالب محیط طبیعی و بـه صـورت                   مرزها، چه   

بـه خـود    » انسـان سـاخت   «تحت عنـوان محـیط زیسـت انسـانی، معنـای            ،  هستند، با سکنی و سکونت گرفتن آدمی      

 .گیرند می

دمـی و طبیعـت     یابـد هـویتی کـه ناشـی از طبیعـت محـیط، طبیعـت آ                 با حضور انسان در هر مکان، هویت مـی        

 .برخاسته از روابط افراد با یکدیگر و با طبیعت است

 

 

 

 گیری جامعه                                                     محیط زیستی و طبیعی                            شکل

 

 
 روابط فرهنگی

     روابط اقتصادی ـ سیاسی                                                                     
 روابط حقوقی

                                                                                                 کارکرد اجتماعی 

 

وابـط  شکلی اجتماعی است که در پی عملکرد روابط فرهنگی، ر           کارکرد اجتماعی، برآمده از وفاق ارزشی و هم       

 .گردد اقتصادی ـ سیاسی و روابط حقوقی پدیدار می

شکلی اجتماعی است و نوع و کیفیت و ماهیت ارتباط فرد با جامعه و            کارکرد اجتماعی، ناشی از یک وفاق و هم       

 .دهنده به آن است با طبیعت، شکل

زنـدگی  » جغرافیـای «ری گی ای برای شکل به عنوان یک محیط زیستی ـ طبیعی، بستر و زمینه ، مرز زمینی ـ آبی 

 .و کارکرد اجتماعی است

تواند حامـل رفتارهـا و        در قالب جغرافیای زیستی، می    ،  ها  ها و محیط    شناسی، مکان   در دانش اجتماعی و جامعه    

 .کارکردهای گوناگونی باشد

 نحضور انسا مرز زمینی ـ آبی  جامعه                 فرد                طبیعت

 شکلی            وفاق ارزشی و هم
 اجتماعی

گیری  شکل
های اجتماعی فعالیت
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مطلـق در   چنانچه به نحو مجرد، این کارکردها مورد مطالعه قرار گیرند و نوع کارکردها، همچون، عدد با قـدر                   

شود که هر نوع کـارکرد اجتمـاعی،          مالحظه می ،   و یا بار منفی قرار ندهیم      بار مثبت ،  ها  نظر گرفته شوند و برای آن     

 است و از سوی دیگر تحت تأثیر روابـط فرهنگـی، روابـط اقتصـادی ـ      از سویی، متأثر از شرایط زیستی ـ طبیعی 

 .سیاسی و روابط حقوقی قرار دارد

 کارکرد اجتماعی افراد                                                بیعیشرایط زیستی ـ ط
 

» شرایط زیستی ـ طبیعی «مطابق نمودار فوق قابل مالحظه است که کارکرد اجتماعی افراد تحت تأثیر دو متغی 

 .قرار دارد» روابط فرهنگی ـ روابط اقتصادی ـ سیاسی و روابط حقوقی «و 

در حوزه اقتصـاد مطـرح اسـت و بـه آن بخـش از      ، زیستی ـ طبیعی، بر کارکرد اجتماعی بخشی از اثر شرایط 

 . شود شناسی اقتصادی گفته می یابد، بوم که به حوزه اقتصاد بازگشت می، مطالعات زیستی ـ طبیعی

 ی پیرامون اثر طبیعت و زیستی مکان، بر اقتصاد کوشش دارد و در پی کشف                به مطالعه   شناسی اقتصادی،   بوم

 .روابط اقتصادی متأثر از شرایط محیط زیستی ـ طبیعی است

هـای اقتصـادی، توجیـه منطقـی وجـود            شناسی اقتصادی، برای کارکردهای اجتماعی در حوزه فعالیت         در بوم 

وجاهـت عزمـی و وجاهـت فرهنگـی ـ      ، این اقتضای زیستی ـ طبیعی است کـه بـه یـک عملکـرد      ، در این دانش. دارد

 .دهد حیط میاجتماعی منطبق با م

داران بومی از سوی اهالی نسبت به حمـل   علت پذیرش فرهنگی اقدام لنج، در حاشیه نوار ساحلی جنوب کشور     

فارس و دریای عمان بـه حـوزه سـرزمین اصـلی و              به جایی کاال از بازارهای ضلع جنوبی نوار ساحلی خلیج          و جا 

کنـد   ذهنی ـ فرهنگی برخاسته از محیط، چنین حکم می چه آن که، منطق . بنادر کشور، بازگشت به فرایند فوق دارد

بـر اسـاس    ،  محیط زیستی ـ طبیعی پیرامون خود را متعلق به خود و خود را متعلق به آن بداند و ضرورتاً  که فرد،

گیری یک وفاق و همسانی ارزشی و اجتماعی، هر نوع عملکـرد و کـارکرد اجتمـاعی را در ایـن زمینـه، کـامالً         شکل

 .فرهنگی تصور کندمنطقی و 

در یک ارتباط دیگری، که این جامعه مورد نظر را، در تعامل و تقابل با شرایط ناظر دیگری قرار دهـد، بـه                         اما،  

در پوشش این کارکرد اجتمـاعی      ،  چنین است در مواقعی که      هم. شود  مسأله با بار حقوقی و جزایی دیگری نگاه می        

در . ی که در رابطه با جوامع بیرونی دیگری هستند، صورت پذیرنـد           ناشی شده از وفاق ارزشی، کارکردهای دیگر      

روابط فرهنگی روابط اقتصادی ـ 
 سیاسی روابط حقوقی
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و یا ) بارمثبت(دارای ، )آبی ـ زمینی  (چنین شرایطی، محیط زیستی ـ طبیعی و بوم شناختی اقتصادی منطقه مرزی  

 .شوند می) بار منفی(

ه و خدشـه وارد شـده   به این ترتیب و در پی کارکردهای دیگر، به وفاق ارزشی و به هم شکلی اجتماعی، ضرب  

 .دهند و مستقیماً کارکرد اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

بوم اقتصادی، کـه جزیـی از       ،  گیرد و به این ترتیب      با تغییر در کارکرد اجتماعی، محیط نیز تحت تأثیر قرار می          

اسـت، انجـام   ) نفـی خواه م   خواه مثبت، (جدیدی، که اکنون دارای بار      » تعریف«بستر و جغرافیای مورد نظر است، با        

 .دهد ـ طبیعی را نیز تحت تأثیر خود قرار می شود و پس از آن، محیط زیستی می

و یـا  » جزایـی  جغرافیـای «بـه عنـوان   ) آبی ـ زمینی ( به الزام و تحت تأثیر شرایط و فرآیند فوق، به این مرزها 

 .شود نگریسته می» جغرافیای بزه قاچاق«

بـوم    تفاوتی قایل شد، هر یک از آنـان،         توان از لحاظ ماهیتی،     ی خشکی، نمی  در این زمینه مرزهای آبی و مرزها      

یـک  . گیرنـد   برداری قرار مـی     ماهیتی یک دست که طی دو حالت و سیما، مورد بهره          . اقتصادی خاص خود را دارند    

 یـک   شـکلی اجتمـاعی اسـت و        حالت که برخاسته و منطبق با یک کارکرد اجتماعی مبتنی بر یک وفاق ارزشی و هم               

 .کند گیری از این استعداد، به قصد انجام فعل سوء، عمل و اقدام می حالت دیگر که با نیت بهره

اما، شاید به دلیل  توان از لحاظ ماهیتی تفاوتی قایل شد، نمی، آورده شد که بین مرزهای آبی و مرزهای خشکی

ای  تـاریخ، چنـین اشـاره     . اشته باشـند   و صورت دیگری در این خصوص د        ویژگی  های آبی،   عملکرد حمل و نقل، راه    

 .دارد

گردد که تجارت پا به عرصـه          حقوق تجارت از زمانی آغاز می       دهد که،   المللی حقوق تجارت نشان می      تاریخ بین 

شود به زمانی حدود دوهـزار سـال پـیش از مـیالد مسـیح       ، اما آنچه آغاز تمدن بازرگانی تلقی می    1گذارد  حیات می 

حمـورابی، پادشـاه    » کـد «متعلق به دو هزار سال قبـل از مـیالد و            2»الواح وارکا «اد مربوط به    اولین اسن . گردد  برمی

دهند که در آن زمان، جامعه تجاری، که اکثریـت ایـن جامعـه را                  سال قبل از میالد، نشان می      1700بابل، مربوط به    

النهـرین    و با مسافرت تجار منطقه بـین      اند    های حقوقی و شناخت قانونی بوده       اند، دارای اولین نشانه     داده  تشکیل می 

 .به مناطق ساحلی دریای مدیترانه این حقوق بدانجا نیز راه پیدا کرده است

                                      
  4-5ص .  ـ انتشارات سمت1382حقوق تجارت . ربیعا.  اسکینی-1
 .اند از شهرهای کلده، پیدا شده  ـ الواحی که در شهر وارکا،2
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هـای وضـع حقـوق        گردد، استخراج این نتیجه است که اولـین نشـانه           آنچه که از این اسناد قابل اهمیت تلقی می        

اند و تمدن بازرگانی نیز به عنـوان جزیـی از              بوده های دریایی   تجاری، متعلق به حقوق دریایی و برخاسته از تمدن        

 .اند تمدن جوامع دریایی پدیدار شده

گیـری    هـای دریـایی در شـکل        اثر وجود مرزهای آبی و تمدن     . شرایط فوق حکایت از اهمیت مرزهای آبی دارد       

ی و در نهایـت     گیری تمدن اجتماعی و تمـدن بازرگـان         دهنده عمق اهمیت مرزهای آبی در شکل        حقوق تجارت، نشان  

 .حقوق تجارت است

» فعالیـت تجـاری دریـایی     «ها بـا هـدف      » وام«گیری اولین     گستردگی دامنه تجارت از طریق دریا، حتی به شکل        

 .گردد اختراع می

شـود، بـه وسـیله یونانیـان صـورت       ها وضع می که برای تجارت دریایی از سوی فنیقی1»رودِس«تثبیت قاعده   

معـروف   »وام دریایی یونـانی «شوند که به  ت نوعی کمک مالی به دریانوردان تاجر می       گیرد و آنان واضع پرداخ      می

 2.شود از آن استفاده فراوان می)  میالدی500 ـ 1500(گردد و در قرون وسطی  می

گذاری بین مرز آبی و مرز خشکی را نشان           مستندات مذکور به شرح فوق، صحت و تأیید این تفاوت           ،  بهرتقدیر

قواعد انتظامی و ضابطان حقـوقی و انتظـامی بـه اقتضـاهای     ، »قانون«ن نشان دهنده ضرورت توجه   دهد و همی    می

شکلی اجتماعی  شناسی اقتصادی و در نهایت عملکرد اجتماعی منطبق بر وفاق ارزشی و هم زیستی ـ طبیعی و بوم 

 .است

نـار شـرایط زیسـتی ـ طبیعـی و      نکته دیگری که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد و سبب شود تـا از ک 

بحث حقـوقی در رابطـه بـا عملکردهـای اجتمـاعی اهـالی و            شناسی اقتصادی مرزهای آبی، به سادگی نگذشت،        بوم

 .باشندگان مرزهای آبی ـ ساحلی، خاصه در نوار ساحلی جنوب کشور است

زیست شناسانه اجتماعی   شناسانه، فرهنگ شناسانه و       های جامعه   اتخاذ رویه قضایی مطلوب، ناشی از شناخت      

در رویه قضایی مطلوب، مفاهیم ناشـی شـده از عـرف و عـادت و رسـم،                  . شناختی اقتصادی است    ـ فرهنگی و بوم   

گردند و هر چند که حقوقدانان متقدم، تلقی واحدی از عرف و عادت و رسوم ندارند اما، تنفیذ               پذیرفته شده تلقی می   

                                      
1- Rhodes 
کشتی اگر . داده که کاالیی از خارج خریداری و حمل نماید  قرارداد وام دریایی چنین بوده است که وام دهنده به صاحب کشتی پول می-2

شد، وام دهنده حقی نسبت به  هرگاه کشتی غرق می. کرد وام دهنده عالوه بر اصل وام درصدی نیز سود دریافت می، گشت سالم بازمی
شود که قرارداد بیمه از همین قرارداد به  گفته می. این قرارداد در عین حال هم جنبه وام داشت و هم بیمه. اعاده سرمایه خود نداشت

 .وجود آمده است
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ق نگاه قانون و وضع قوانین انتظامی و آداب ضـابطان قـانون و نظـم، بـه                  آن را برای افزایش و ارتقاء میدان و عم        

 1.اند شدت تأکید داشته

شـناختی اقتصـادی را    هـای توجـه بـه بـوم     در مجموع، عناصر و متغیرهای محیط زیستی و طبیعی، ضـرورت  

ه اجتمـاعی، در  هـای عرفـی و پذیرفتـه شـد     هـا و روش  باید از شـیوه  کند، متغیری که در بررسی آن، نمی       مطرح می 

بایـد تـا    نمـی  وجود این ضـرورت نیـز،     صرف نظر کرد، اما،   ) البته صرفاً محدود به اهالی و باشندگان      (فرهنگ اهالی   

بـرای اقتصـاد و فرهنـگ تجـاری جامعـه و ذات               »نظم عمومی حمـایتی   «و  » نظم عمومی هدایتی  «مانعی برای اعمال    

 .جامع باشد

هـا دقـت    کنند تـا بـه آن   ها حکم می ص رو به رو خواهد شد که ضرورت   با این توصیف جامعه، با دو گزاره خا       

 .گردد

بر اساس شرحی که ارائه شد و  شناختی اقتصادی،  مضمونِ جوهری محیط زیستی و طبیعی و بوم :گزاره اول 

 بستری های گریزنده از نظارت قانون و ای برای گستردگی موضوع مبادله تواند زمینه بنابر استعدادهای طبیعی، می

 .برای تدارک ذات و جسم جرائم وابسته به آن باشد

بـرای هـدایت اقتصـاد و تقویـت         ) مجریه، قضائیه، مقننـه   ( هر کشور     دخالت نظام و از سوی دیگر     : گزاره دوم   

گفته » نظم عمومی هدایتی«ی حوزه نظم عمومی است که به آن  ساختار تولید و گردش ثروت، موجبی برای توسعه   

نین و مترادف با نظم فوق، نظام هر کشور برای حمایت از جوامع انسانی در رابطه با تولید، تجـارت،                    همچ  شود،  می

تـر، حمایـت از اقشـار و عـامالن ضـعیف            و به طور کلی     جا به جایی و حمل و نقل، توزیع و مصرف کاال و خدمات،            

، ای اقتصـادی    عامالن قـوی و حرفـه     در برابر اقشار و     ) تجاری، حمل و نقلی، توزیعی و مصرفی      ،  تولیدی(اقتصادی

نظم «نیز نیازمند به وضع مقررات و قواعد و قوانین دستوری و تأکیدی انتظامی و قضایی و جزایی است که به آن 

 .شود اطالق می» عمومی حمایتی

نظـم عمـومی    «و  » نظـم عمـومی هـدایتی     «توازی دقیق و تحلیل مناسب دو گزاره فوق عاملی قوی برای تدوین             

 .است» حمایتی

                                      
 :ک به .  در این زمینه لطفاً ر-1

 .انتشارات طاها. حقوق مدنی. علی ، ـ شایگان
 حمید اعظمی زنگنه حقوق بازرگانی  ـ

 .ـ حسن ستوده تهرانی حقوق تجارت جلد اول، نشر دادگستر



 
 51 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

  

ایـن جغرافیـا، ترکیـب و    . کنند خود نوعی جغرافیای جزایی را ترسیم می ساختار ظاهری مرزهای آبی ـ زمینی، 
عوامل طبیعی در خصـوص امکـان تـردد و رفـت و شـد بـه کشـورهای منطقـه جنـوبی          (عوامل طبیعی «مرکبی از   

عوامـل  ، ) بخش حمـل و نقـل تجـارت   فارس و دریای عمان و وجود استعداد حمل و نقلی پاسخگو به نیازهای    خلیج

عوامـل  ،  )فشار ناشی از فقر منابع طبیعی ایجـاد کننـده فرصـت شـغلی و عـدم اشـتغال بـرای سـاکنین                      (اقتصادی

های مادی برای سـطوح مرفـه و توانمنـد اقتصـادی و               تمایالت اجتماعی برانگیزاننده انگیزه کسب منزلت      (اجتماعی

وجـود  (عومـل فرهنگـی     ) ای ارتزاق یومیه خود و خانواده تحت پوشـش        برای اقشار فقیر، کسب درآمد و روزی بر       

آن را قـبح و   غیربـومی ـ  تفاوت در نوع نگاه به موضوع تجارت گریزنده کـه یکـی ـ بـومی ـ آن را حُسـن و یکـی ـ         
توان در پناه آن  وجود مقررات غیر کارشناسی شده ـ وجود مقرراتی که می ( عوامل حقوقی، )کند خالف تصور می

هـای   وجود بازارچـه   ـ وجود مقررات مبادالت مرزی و ملوانی، 1دام به انجام مبادله تجاری گریزنده از قانون کرداق

اسـت کـه مبتنـی بـر        ) بینـی شـده خورهـا       عملیات خارج از ماهیت حضوری پـیش      های اقدام کننده به       مرزی، اسکله 

 .ت، قابل گزارش اس2های قضایی تشکیل شده و کارشکافی میدانی پرونده

شناسـی اقتصـادی    ی بـوم  های اجتماعی، بر پایه گیری فعالیت ی متغیرهای زیستی ـ طبیعی که به شکل  از جمله

 .ی مساعد برای ایجاد مناطق آزاد است شود، وجود استعداد و زمینه منجر می

عوامـل    ،  ریاتاز دیدگاه این نظ   . 3المللی جستجو کرد    های تجارت بین    مبانی نظری تجارت آزاد را باید در تئوری       

اند و کشورها نیز از لحاظ منابع طبیعی، موهبات الهـی، منـابع               تولید به طور نابرابر بر سطح کره زمین توزیع شده         

هـای سـازمانی، مـدیریت و دیگـر عوامـل           های تکنولوژیکی، مهارت     منابع مالی و انسانی، توانایی      معدنی، آب و هوا،   

شود که برخی کشورها بتوانند برخی کاالها یا خدمات را            ین تفاوت باعث می   کنند و ا    تعیین کننده با یکدیگر فرق می     

با بیشترین کارآیی و به بهترین کیفیت و کمیت، در مقایسه با سایرین تولیـد نماینـد و هزینـه نسـبی تولیـد کـاال و                

گیـری   نـه شـکل  زمی، با توجه بـه ایـن دقـایق    . خدمات خاص مورد نظر، در مقایسه با سایر کشورها نیز کمتر باشد           

 .شود فراهم می» انجام مبادله آزاد تجاری« با هدفِ » یک شاخص اقتصادی«بر اساس » مکان«

توانـد شـامل اثـرات و         شود، مـی    گیری مناطق آزاد تجاری رخداد می       آمد شکل   نکات قابل توجه که به عنوان پی      

 .ها مثبت و در برخی موارد منفی باشد تبعاتی در برخی زمینه

                                      
 . 4/7/72 قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 12ماده ،  به عنوان مثال-1
 1383ه در بنادر جنوب کشور تیر ماه  مطالعه میدانی انجام شد-2
 5ص  ، های بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهشـ « مناطق آزاد و اثرات اقتصادی ـ بازرگانی آن « . مسعود  محمدی الموتی ـ-3
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گیری مبادله آزاد تجاری بین کشـورهای قـوی    ابر ستاده و داده از ـ  به مناطق آزاد تجاری و شکل توزیع نابر

که به نفع کشورهای صاحب قدرت تولید و یا قدرت          ) کشورهای غیرصنعتی پیشرفته  (و ضعیف   ) پیشرفته صنعتی (

ارش سـازمان ملـل متحـد، بـه نفـع           ی اثرات منفی است، روندی که بنا به گز          از جمله ،  یابد  خاتمه می   ،  تر  تجاری قوی 

 1.کشورهای توسعه یافته و به زیان کشورهای توسعه نیافته بوده است

تواند برای کشـورهای ایجـاد کننـده مفیـد ومطلـوب و بـا                 ، در شرایطی می   2وجود مناطق آزاد تجاری     همچنین،

به عنوان مثـال،    . اهم باشند های اقتصاد کالسیک نیز فر      دیگر ضوابط و شاخص     ،  اثربخشی مثبت اقتصادی باشد که    

چنانچه کشوری، از ظرفیت مناسب تولیـدی و اقتصـادی و همچنـین از کفایـت مطلـوب و کـارای پـولی و مـالی و                           

ی درونی کشور، خـود بـا وفـور،           امکانات صنعتی و تکنولوژیکی کارآمد برخوردار نباشد و از سوی دیگر، جامعه           

ی این کشـور بـا    پیشی و سبقت گرفتن تقاضا از عرضه شود، رابطهتقاضا روبرو باشد و این انبوهی تقاضا باعث       

ی واردات از     یک رابطه یک طرفه و فقط با چرخه         که در درون سرزمین اصلی، ایجاد کرده است،         منطقه آزاد تجاری،  

                                      
 .گزارش سازمان ملل متحد، 1997تجارت و توسعه  -1
 
اندازی  اندیشه تأسیس و راه. رسد د شورای نگهبان می به تأیی21/6/72قانون مربوط به مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در تاریخ  -2

با به وجود آمدن مشکالت ناشی از فقدان ، ها در آن سال. یابد  بازگشت می1330های  مناطق آزاد تجاری در ایران به سال
شهر، بوشهر تسهیالت بندری و تأسیسات مورد نیاز برای نگاه داری کاالهای وارده به کشور، در بنادر بزرگ جنوب مثل خرم

مطالعات در باره آن، از سوی سازمان برنامه به مشاوران دانمارکی . و بندرعباس ضرورت چنین اقدامی احساس گردید
 .محول گردید» کامپس الکس«

 دوباره اندیشه مناطق آزاد مطرح 1340های  در سال. داری کاال در بندر خرمشهر ایجاد شد در اثر نتایج آن، تنها یک انبار نگاه
 .  این مناطق نقش جهانگردی خود را حفظ کردند1357تا سال . و اولین مرکز جهانگردی در جزایر کیش و مینو فراهم شد

ای از سوی شورای انقالب، منطقه کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر   با تصویب ماده واحده1358در سال 
 .معاف شد) رده انحصار و ثبت سفارش در باره کاالهای وا حق( حقوق 

دهد تا در سه نقطه مرکزی اقدام به تأسیس مناطق آزاد تجاری ـ   به دولت اجازه می برنامه پنج ساله توسعه،، 1368در سال 
 ). قانون نخستین برنامه توسعه19تبصره (صنعتی کند

الیحه برنامه اول توسعه، شوند تا ظرف مدتی مشخص از تاریخ تصویب  سازمان بنادر و کشتیرانی و گمرک ایران، موظف می
داری امانی مواد اولیه و ملزومات و  هدف مورد نظر، نگه. با بررسی و انجام مطالعات کارشناسی، مناطق ویژه را احداث کنند

 .باشد شده است، می باشد که بدون انتقال ارز واردکشور می لوازم جانبی صنعتی و قطعات و مواد اولیه ساخت کاال می
به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسالمی ایران تعیین ) جزیره کیش، قشم و جابهار( منطقه آزاد طبق قانون، سه

  به تأیید شورای نگهبان رسیده است در تاریخ 21/6/72و قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی که در تاریخ 
 .گردد الغ می به دولت وقت اب از سوی مجلس شورای اسالمی،، 28/6/72

 به 7/6/1372در تاریخ » قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران «این قانون تحت عنوان 
 .باشد  می24/4/1375اصالحی بعدی این قانون در تاریخ . رسد تصویب مجلس شورای اسالمی می
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یت به عبارتی، مفیـد   . خواهد بود ،  گفتن به نیازهای داخلی     طریق منطقه آزاد به درون سرزمین اصلی به خاطر پاسخ         

این منطقه آزاد آن خواهد بود که به وسیله واردات از طریق آن، به تقاضاهای داخلی پاسـخ داده شـده و از شـدت        

 .یافتن آثار تورمی اثر تقاضا، کاسته شود

رونـد و بـه پشـتوانه آن، انتظـار        اما به هر حال، کشورها، با انتظارات گوناگونی به سمت ایجاد مناطق آزاد می             

های شغلی جدید، کسب درآمدهای ارزی و  جلب سرمایه خارجی، ایجاد فرصت  :  متنوعی از جمله     رسیدن به اهداف  

افزایش صادرات، دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و محرومیت زدایی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را          

 .ندارند، را دارند

تبعـاتی کـه در یـک       . وانـد کـه حاصـل شـود       ت  پیوسته با ماهیت عملکردی مناطق آزاد، یک سری تبعات نیز می          

 . های اقتصادی سرزمین اصلی قرار دارند دار با شاخص ارتباط معنی

های بنیانی رو  شناختی اقتصادی با محرومیت های بوم به عنوان مثال چنانچه شرایط زیستی ـ طبیعی و ویژگی

گذاری بخش خصوصی  یر برای سرمایهبه رو باشد و در سرزمین اصلی، اقتصاد دولتی حاکم و قواعد دست و پاگ

وجود داشته باشد و یا به دلیل وجود تورم منابع سرمایه، منابع انسانی، منابع کار و مدیریت و تکنولوژی و زمین، 

کـاالی وارداتـی را نسـبت بـه کـاالی      ، و قیمت قابل رقابت رو به رو سازند، خریـداران  » گرانی«کاالی تولیدی را با     

 ، در چنین شرایطی. د دادداخلی، ترجیح خواهن

 ـ ارزان بودن قیمت کاالی وارداتی نسبت به کاالی تولید داخل

 ـ تنوع

 .شود ـ و در شرایط ارزان نبودن قیمت کاالی وارداتی، کیفی بودن آن دلیل ترجیح متقاضیان می

ن بازگشـت   جدای از ایـن نحـوه عملکردهـا کـه بـه اقتضـای طبیعـت آ                ،   مناطق آزاد  از جمله اثرات تبعی وجود    

هـای مختلفـی اسـت کـه      گیری انتقال کاال به داخل کشور، تحت پوشـش      یابد، خاصیت تسهیل کنندگی برای شکل       می

 .تواند حکم قاچاق را متوجه به خود کند می

 ورود بـه ایـن مقولـه    تواند که در این فضا وارد نشـود و اساسـا   هر چند که، ماهیتاً هر منطقه آزاد تجاری، می      

عناصر و تسهیالت جانبی، مکانی و موضوعی دیگری است، لیکن، وجود منـاطق آزاد تجـاری     ،   بودن نیازمند فراهم 

تواننـد متغیـر مربـوط بـه          پوشـی و مکمـل هـم عمـل نماینـد، مـی              ، خاصه اگر به صورت هم     1های مرزی   و بازارچه 

 .تقویت کنند شناسی اقتصادی را در تسهیل رخداد مبادله گریزنده از نظارت قانون، بوم

                                      
 . ماده یازدهم قانون مقررات صادرات و واردات-1
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های خارج از     برداری  تواند، راهبرد حضور مناطق آزاد تجاری را به سمت بهره           از جمله متغیرهای دیگر، که می     

 .مناطق آزاد تجاری است »اهداف«و » عملکردها«ها و وظائف مورد نظر قرار دهد، وجود فاصله عمیق بین  رسالت

های شغلی جدیـد،      جی، ایجاد فرصت  های خار    رسیدن به اهداف و مقاصدی چون جلب سرمایه        1شرایط حاضر 

کسب درآمدهای ارزی و افزایش صادرات، دستیابی به تکنولوژی پیشرفته، جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک         

محرومیت زدایی، توسعه توانایی در رقابت و باال بردن کیفیت کاال و در عین کاهش قیمت واحـد بـا                    ،  به مهار تورم  

های صنعتی به جای مواد اولیـه و تبـدیلی، غریـب و یـا بـا فاصـله بسـیار نشـان                       مشابه آن، افزایش صادرات کاال    

 .دهد می

، به عنوان مثال؛ فاصله زندگی شهری در فضای عمومی شهر چابهار به عنوان یکی از سـه منطقـه آزاد کـیش                      

کـه و در نگـاه      به نحوی   . چابهار، با فضای منطق آزاد تجاری چابهار به دور از ذهن و با فاصله بسیار است               ،  قشم

) فضای زندگی شهری در چابهار و فضای قابل مشـاهده در منطقـه تجـاری              ( رسد که این دو فضا      اولیه به نظر می   

ی بسیار کمی از یکـدیگر   ای هستند، در حالی که با فاصله  منطقه متعلق به دو الگوی شدیداً متفاوت اقتصاد شهری ـ 

 .قرار دارند

بـر اسـاس    ) ممنـوع از نظـر شـرع مقـدس و قـانون           (، به جز کاالهای ممنوعـه     ورود هر نوع کاال به مناطق آزاد      

 2.باشد آزاد می، مقررات ویژه مناطق آزاد

بینی شده و مورد انتظار فراهم آورده          هدف دسترسی به اهداف پیش     اای را ب    تسهیالت ویژه   ،  آئین نامه اجرایی  

 امـانی در انبارهـای منطقـه، ماهیـت     ی کـاال و نگهـدار  اجازه داده است تا با ورود آزاد، است و بر مبنای آن اهداف     

 .عملکردی محقق شود

تـا حـد ارزش   ، واردات کاالی تولید شده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور      :  قانون صراحت دارد که      15ماده  

معـاف  افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران، از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی    

 .باشند می

                                      
 1382ر شرایط متأخر منتهی به پایان سال  د-1
 . آئین نامه اجرایی و سایر مواد2 از ماده -2

 :باشد   به این شرح می19/2/73واردات  و امور گمرکی مناطق آزاد مصوب ،  مربوط به مقررات صادرات2ماده 
دس اسالم یا قوانین کشور ممنوع یا بر اساس ورود هر نوع کاال به هر یک از مناطق مجازات به استثنای کاالهای که به موجب شرع مق

 .مقررات ویژه منطقه غیرمجاز باشد
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 آمده است؛ ورود کاالهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشـور تـأمین و در منطقـه                       16در ماده   

از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربـوط بـه مـواد اولیـه داخلـی،                ) متناسباً(شود از تمام یا بخشی        آزاد تولید می  

 .معاف خواهند بود

وط به کنترل کاالی وارده به و صادره از مناطق آزاد، کارآمدی باال و امکانات و                نظارت بر اجرای مقررات مرب    

تواند به فراهم آمدن زمینه برای برگشت کاال به داخـل             کند، وجود هر نوع ناکارآمدی می       شرایط خاصی را طلب می    

 .بدون رعایت قوانین نظارتی باشد کشور،

ق مجاور و پیرامونی مناطق آزاد تجاری در درون کشور و          از جانب دیگر، شرایط بوم شناختی اقتصادی مناط       

های ضعیف اقتصاد و تولیدی و همچنین وجود پـول و سـرمایه پـولی                 وجود بیکاری و یا اشتغال ناقص و توانایی       

چنین کیفیت مورد پسـند       حجیم سرگردان و بازار مصرف مساعد و تقاضای انبوه در درون سرزمین اصلی، و هم              

کننده ایرانی و رقابتی بودن قیمت و بهاء کاالها در مقام مقایسـه بـا کاالهـای                   ز سوی مصرف  محصوالت خارجی ا  

هـای راه را بـرای گریـز از نگـاه نظـارتی، همـوار و بـه                    تولیدی ساخت داخل و از همه مهمتر تنوع کاالهـا، سـختی           

 1.کند های گوناگون مبادرت به ورود کاال به درون سرزمین اصلی می صورت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
 .های موتوری است حرکت قایق تر آن، وجود پدیده چتر بازان است و قدری پیچیده،  شکل ساده این عملیات ورود-1
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 )متأثر از شرایط و مقررات قانونی کشور( عناصر و متغیرهای قانونی :  هـ  

بـه  ،  با اهداف ظریف    تواند،  عناصر و متغیرهای قانونی، متأثر از شرایط موضوعی و مقررات قانونی کشور، می            

 .کاربردهای گریزنده از نظرات قانون و اعمال متقلبانه مبدل گردد

، کار اعمال شده از طریـق برخـی مـواد قـانونی             راه،  از طریق کارشناسی معموالً   به استناد کارشکافی موضوع     

 .گردد تسهیل می

 در این خصوص کارشناسی حقوقی، معتقد است که ؛

در مرتبه اول، مباحث موضوعی در رابطه با موضوع مبادالت گریزنده از نظارت قانون، نیازمند به روزآمـدی                  

 .است

شـناختی و     شاندن به رویه وضع قوانین در این باره نیـاز بـه مطالعـات جامعـه               در مرتبه دوم، برای سامان بخ     

روح   روح و غیـر ذی      روانشناختی، در کنار مطالعات پایه درخصوص موضوعات اصلی همچون انسـان و کـاال، ذی              

و حقـوق  اصـل مالیـات    فردی و جمعی و حق و منـابع آن،  التجاره و مال، حقوق و حقه ، کاال، مال)اجسام و امثالهم (

هـای    های دسـتوری و تأکیـدی و احتیـاطی، از بعـد شـرعی، قـانونی، سـامانه                   گمرکی و عوارض و دیگر محدودیت     

 .اقتصادی، سیاسی، اجتماعی است

در مرتبه سوم، برخی از قوانین، از سوی قانونگذار، با هدف پاسـخ گفـتن بـه الزامـات و نیازهـای روزآمـد و                         

این عناصر و ،  لیکن. اند  ی و با نیت پاسخ گفتن به نیاز زمان، وضع گردیده          مبتنی بر حل مشکل و یا مشکالت عارض       

 .اند  قانون شدهمُرمواد قانونی، در سوی عمل و اقدام، حاشیه امنی برای گریز از تنفیذ 

بسـتری    کارشناسی، وجود امکان به منظور تفسیر قانون را برای بدست آوردن نیـات فـرار و گریزنـده،                   جامعه

به باور آنان، ایـن دسـته       . داند  های فراهم آورنده آن می       شدن و وسعت یابی موضوع قاچاق و زمینه        گستردهبرای  

 .اند از عناصر قانون، متقدم بر مقابله، سوی مسامحه را قوت داده

نامه اجرایی قانون مقـررات صـادرات و           آئین 24 و ماده    4/7/1372 قانون مقررات و صادرات مصوب       12ماده  

محورهای با کاربری پوششی برای گریـز         هیأت وزیران به شرح ذیل، یکی از       1373روردین ماه   واردات مصوب ف  

 .از مجازات است

 

 
 



 
 57 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 : قانون مقررات صادرات و واردات 12ماده 
آمـاده سـازی و بسـته واردات قبل از صادرات مواد و کاالهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، 

دراتی به صورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمـرک از پرداخـت کلیـهبندی کاالهای صا  
 .وجوه متعلق به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد معاف است

چنانچه کاالی ساخته شده از مواد و کاالهای وارداتی موضوع این ماده ظرف مهلت.  1تبصره  
ف است وارد کننده را جهت استیفای حقوق دولت تحـت تعقیـبتعیین شده صادر نشود، گمرک موظ     

 .قرار دهد
کاالهای موضوع این ماده، از کسب مجوزهـای مقـرر در جـدول ضـمیمه مقـررات.  2تبصره  

 .باشند صادرات و واردات معاف می
وارد کننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلکه صادرات آن، با ارائه پروانه گمرکی.  3تبصره  

 . برای رفع تعهد کافی استآن

 آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات مهلت ورود موقت مواد اولیه و 24ماده 
 بندی لوازم بسته

 قانون، یا کاالهای 12مهلت صدور کاالهای ساخته شده از مواد اولیه موضوع ماده 
موضوع ماده مذکور، یک سال از تاریخ ورود  آماده سازی یا بسته بندی شده یا کاالهای  تکمیل،
این مهلت در مورد کاالهایی که نیاز به زمان بیشتری دارند با تشخیص و موافقت . باشد مواد می

در صورتی که واردکننده بخواهد مواد . وزارتخانه تولیدی ذیربط تا یک سال دیگر قابل تمدید است
آن که قبالً به گمرک اعالم نموده بود، بنماید، باید وارد شده را مصروف کاالی صادراتی دیگری غیر 

 .موضوع را به اطالع گمرک برساند و موافقت گمرک را جلب نماید
چنانچه کاالی ساخته شده ظرف مهلت مقرر صادر نشود و برای گمرک محرز گردد که وارد کننده 

ستیفای حقوق دولت، بر مواد وارد شده را به مصرف دیگری رسانیده است، عالوه بر تعقیب برای ا
 .اساس قوانین مربوطه تحت تعقیب قرار خواهد گرفت

برای ورود موقت کاالی موضوع این ماده، گمرک با رعایت قانون امور گمرکی و آیین :  تبصره 
 .نامه اجرایی آن تعهد یا سفته معتبر اخذ خواهد کرد



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 58

  

  

نامه اجرایی آن در مواردی که خواهد آمد، از دیگر محورهـای               قانون امور گمرکی و مواد مربوطه به آئین        29ماده  

 .با کاربری پوششی است

 جزیـی از مـواد مربـوط بـه فصـل          1 با اصالحات بعدی آن تا حال      30/3/1350 قانون امور گمرکی مصوب      29ماده  

 . تحت عنوان تخلفات و قاچاق گمرکی مذکور شده است36 الی 26 چهارم قانون فوق بوده که از مواد

 2:شود  موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می.  29 ماده 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رانزیت خارجی، محور عمل مورد نظر در وسایل مربوط به گسترده نمودن دامنـه عمـل از طریـق                   تعویض کاالی ت  

 . استناد به این حیله است

تعویض کاالی ترانزیت خارجی یعنی بخشی از کاالی ترانزیت یا تمام کاالی ترانزیت خارجی را برداشتن و به                  

 . ی و کاالی جایگزین مشمول یکی از حاالت زیر استتعویض کاالی ترانزیت خارج. جای آن کاالی دیگر قرار دادن

 .های قانونی یا شرعی یا اقتصادی نباشد  کاالی جایگزین شده، فاقد بهای تجاری و از موارد ممنوعیت•

                                      
 1383 مرداد ماه -1
پنج هزار ، برای هر عدل یا بسته اعم از کسر یا اضافه«به ؛ عبارت داخل گیومه ) 4ضمیمه   (11/8/79  به موجب ماده واحده مصوب -2

 .تغییر یافته است» ریال مشروط بر این که در هر صورت کالً از پانصد هزار ریال تجاوز نکند 

کاالی   به کشور یا خارج کردن کاال از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آن که،ـ وارد کردن کاال1
مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود 

 .بازرگانی و عوارض بخشوده باشد
یت خارجی وارد  خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کاالیی که به عنوان ورود موقت یا ترانز  ـ2

 . کشور شده به استناد اسناد خالف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کاال
بیرون بردن کاالی تجاری از گمرک بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمرکی و   ـ3

هر گاه خارج . سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود
ر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کاال و در صورت نبودن کاال بهای آن کننده غی

شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به  را که از مرتکب گرفته می
 .دارد و مرتکب طبق مقررات کیفری تعقیب خواهد شد صاحب کاال مسترد می

 .ارجی یا برداشتن از آن تعویض کاالی ترانزیت خ-4
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 کاالی جایگزین شده، دارای ارزش تجاری بوده، منتهی، خروج قطعی آن از کشور منعی نداشـته و مشـمول                    •

برای این دو مورد کاالی جایگزین شده از شمول قاچاق خارج است ( باشد پیمان ارزی نمیهیچ نوع الزام قانونی یا 

 .شود ولی آن قسمت از کاالی تعویض شده که در عین حال برداشته شده، قاچاق محسوب می

 .باشد دارای ارزش تجاری بوده و در عین حال صدور قطعی آن از کشور ممنوع می  کاالی جایگزین شده،•

 جایگزین شده دارای ارزش تجاری بوده، صدور قطعی آن از کشور مجاز ولی مشـمول پیمـان ارزی                    کاالی •

 . است

عالوه بر این که اصل کاالی ترانزیتی کـه برداشـته شـده و جـایگزین پیـدا کـرده،                    ،  بقیه موارد مذکور در فوق    

 .گردد اچاق گمرکی میشود، کاالی جایگزین نیز به استناد مواد این قانون، مشمول ق قاچاق محسوب می

نامه اجرایی تحت عنوان ترانزیت خارجی کاال و وسایط نقلیه به تشـریح                فصل هفتم از آئین    192 الی   172مواد  

 1.گردد خودداری می، پردازد که از ذکر آن موضوع می

 آئـین   از) ترانزیت خارجی کاال و وسایل نقلیه     ( مربوط به بخش سوم از فصل هفتم         198 الی   193همچنین مواد   

 .نامه اجرایی قانون امور گمرکی به شرح ذیل، از دیگر محورهای مورد نظر است
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                      
 . 1383. به قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی آن. ک.  جهت اطالع بیشتر لطفاً ر-1

 از کشور که با وسیله نقلیـه ـ مسافران خارجی و سیاحان یا ایرانیان مقیم خارج 193ماده 

کارنه دو پاساژ یا تریپ تیـک(شوند، هرگاه برای وسیله مزبور جواز عبور          شخصی خود وارد کشور می    

های جهانگردی کشورهای ملحق به قرارداد گمرکی ورود موقت وسـایط نقلیـه  از کانون ) یا دیپتیک   

تواننـد   ورودی ارائه دهنـد مـی       منعقده در نیویورک در دست داشته و به گمرک         1954شخصی سال   

تا سه ماه، با توجه به مدت اعتبار، بدون الزام به تسلیم اظهارنامـه یـا تأدیـه وجـه الضـمانی بـه

گمرک از وسیله نقلیه خود در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مزبور چندین بار با وسیله خـود از

 . های مجاز وارد و خارج شوند راه



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 60

  

  

 گمرکـی در مـورد       ای است که در قلمرو کلیه کشورهای عضو کنوانسیون          دفترچه» کارنه دو پاساژ  «منظور از   

ای اسـت بـرای عبـور         هگذرنامـ .ورود موقت وسایط نقلیه شخصی یا به طور کلی بیش از یک کشـور کـاربرد دارد                

 .وسایط نقلیه شخصی

سندی است که فقط در قلمرو گمرکی یک کشور عضو معتبر است و به زبان کشـور محـل ورود                    » تریپ تیک «

  .شود وسیله نقلیه تنظیم می

فقط در قلمرو گمرکی یک کشور عضو معتبر و قابل استفاده است و به دو زبان ملی دو کشـور       » دیپتیک«سند  

 .شود نسخه جداشدنی از دفترچه به شیشه جلو وسیله نقلیه نصب می. باشد د و استفاده از دفترچه میطرف قراردا

ها  های تعاونی وابسته به آن وری یا شرکت استفاده از مزایای مبادالت مرزی و ملوانی و پیله       قوانین مربوط به    

ون مقـررات صـادرات و واردات   از دیگر متغیرهای محوری با ظرفیت کاربری پوششـی اسـت کـه مـاده دهـم قـان            

نامه اجرایی قانون مقررات صـادرات و واردات مصـوب فـروردین مـاه                 آئین 22 الی   15 و مواد    4/7/1372مصوب  

 .متوجه به آن است،  هیأت وزیران1373سال 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 10ماده 
 :دولت موظف است در آیین نامه اجرایی نکات ذیل را در خصوص مبادالت مرزی مشخص نماید 

 .های مرزی که ساکنین آنها مجاز به مبادالت مرزی هستند ـ نقاط یا اعماقی از حاشیه1
هـای تعـاونی  ا شـرکت  ـ نوع و مقدار کاالهای قابل صدور و ورود توسـط خانوارهـای مرزنشـین یـ                2

وران مرزنشـین، ملوانـان و کارکنـان شـناورهایی کـه بـین  کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیلـه         آنها،
 . سواحل جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها در تردد هستند

هـای تعـاونی آنـان و کارکنـان  ـ کاالهای قابل ورود که خانوارهـای مرزنشـین یـا شـرکت     2تبصره 
نماید با تصویب هیأت وزیران در مورد ارزاق عمومی از  ها برای مصارف شخصی خود، وارد کشور می       شناور

حقوق گمرکی و سود بازرگـانی متعلقـه و در مـورد لـوازم خـانگی از% 100تا حداکثر معادل    % 30پرداخت  
 .باشند حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه معاف می% 50پرداخت حداکثر تا معادل 

آالت صـنعتی، ابـزار و توانند ماشین  ـ کارگران و ایرانیان شاغل مجاز در خارج از کشور می 2ه تبصر
مواد اولیه مورد نیاز کشور را با رعایت میزان و با استفاده از معافیت، درصدی از سود بازرگانی که متفقاً

 تعیین و بـه تصـویب هیـأتتوسط وزارت بازرگانی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارتخانه صنعتی ذیربط         
 . رسد، وارد نماید وزیران می
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 : به شرح ) قانون صادرات و واردات( همین قانون 11ماده 

شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشـخیص    می ـ به دولت اختیار داده 11ماده 

دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به  می

 .ایجاد آن اقدام نماید

 . باشد  آیین نامه اجرایی آن به شرح ذیل می22 الی 15مواد 

لی نقاط جمعیتی متصل به مرزهای جنوب و جنوب شرقی کشور که در این نقاط ساکن هستند با  ـ اها 15ماده 

 .مرزی مشمول تسهیالت مبادالت مرزی خواهند بود دریافت کارت مبادالت

نفـر مشـمول تسـهیالت مبـادالت        ) 1200000(ـ نقاط جمعیتی موضوع این ماده به نحوی کـه حـداکثر           1تبصره  

 .گردد کشور تعیین و به گمرک اعالم میمرزی شوند، توسط وزارت 

کارت مبادالت مـرزی توسـط اداره بازرگـانی محـل و در صـورت نبـودن آن بخشـداری محـل در               ـ2تبصره  

گـردد و بـه مـدت یـک سـال             اسفندماه هر سال تا پایان فروردین ماه سال بعد به نام سرپرست خانوار صادر مـی               

های بعـد موکـول بـه انجـام تشـریفات مقـرر در ایـن مـاده           ی برای سال  های مبادالت مرز    تمدید کارت . اعتبار دارد 

 .باشد می

های دارنده کارت مبادالت مرزی در صـورتی کـه عضـو ششـم بـه بعـد خـانواده                      ـ نوزادان خانواده  3تبصره  

 .باشند، مشمول تسهیالت مبادالت مرزی نخواهند بود

یل کارت خود به شرکت تعاونی مرزنشینان محل، در توانند با تحو ـ دارندگان کارت مبادالت مرزی می 16ماده  

. شرکت تعاونی پس از دریافت کارت، مهـر خـود را در محـل مخصـوص روی کـارت خواهـد زد                     . آن عضو شوند  

هایی را که دریافت و مهر نموده تهیه کرده و به تأیید اداره بازرگانی یا بخشداری                  شرکت مذکور فهرستی از کارت    

توانـد بـا ارائـه فهرسـت مـذکور بـه میـزان مجمـوع سـهمیه اعضـای خـود در                         اونی می شرکت تع . رساند  محل می 

هایی که کارت آنهـا توسـط تعـاونی مهـر نشـده و                خانواده. چهارچوب مقررات مربوط اقدام به مبادله مرزی نماید       

 کـارت خـود   تواننـد بـا ارائـه    مایل به عضویت در تعاونی نیستند یا تعاونی در محل آنان تشکیل نگردیده است مـی    

 .بدون حق توکیل در حد سهمیه تعیین شده مبادله مرزی نمایند

توانند همانند سایر اشخاص حقوقی، خارج از مقررات مربـوط بـه              های تعاونی مرزنشینان می     ـ شرکت  تبصره

 .مبادالت مرزی در چهارچوب مقررات عمومی صادرات و واردات اقدام به صادرات و واردات کاال نمایند
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ـ دارندگان کارت مبادالت مرزی یا شرکت تعاونی آنان مجازند کلیه کاالهایی را که صدور آنها مجـاز                  17ماده  

است یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است با رعایت سایر مقـررات صـادر کـرده و در مقابـل، در حـد سـقف                  

ر در جداول مقررات صـادرات      سال برای هر نفر بدون اخذ مجوزهای مقر       ریال در   ) 1000000(ارزشی یک میلیون    

 .و واردات طبق فهرست زیراقدام به واردات کاالهای مورد نیاز خود بنماید
هـای مرزنشـینان و میـزان         فهرست کاالهای قابل ورود توسط دارندگان کارت مبادالت مرزی یا تعـاونی           ) الف

 .معافیت گمرکی آنها

 .فیت کامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی کیلوگرم برای هر نفر در سال با معا50ـ برنج خوراکی 1

 کیلوگرم برای هـر نفـر       15با رعایت تاریخ مصرف و استاندارد مربوط،        ) جامد و مایع  (روغن نباتی خوراکی   ـ 2

 .حقوق گمرکی و سود بازرگانی% 50در سال با معافیت 

 .زرگانی کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت کامل حقوق گمرکی و سود با2چای سیاه  ـ 3

 .حقوق گمرکی و سود بازرگانی% 50 کیلوگرم برای هر نفر در سال با معافیت 20 ـ قند و شکر جمعا4ً

حقوق گمرکی و % 50 کیلوگرم برای هر نفر در سال فقط برای نقاط ساحلی مشمول، با معافیت               5 تمر هندی    ـ 5

 .سود بازرگانی

 کیلوگرم برای هر نفر در سال با        3ـ جمعاً   )میخک و دارچین   ،  هل  شامل زردچوبه، فلفل سیاه، زنجبیل،    (ویه  دـ ا 6

 .حقوق گمرکی و سود بازرگانی% 50معافیت 

حقـوق  % 50 نفـر در سـال بـا معافیـت     5ـ چرخ خیاطی خانگی دستی یا صنعتی کامل ـ یک دستگاه برای هر   7

 .گمرکی و سود بازرگانی

 .حقوق گمرکی و سود بازرگانی% 30یت   نفر در سال با معاف5ـ فالسک چای یک دستگاه برای هر 8

 .حقوق گمرکی و سود بازرگانی% 30 نفر در سال با معافیت 5ـ شیشه فالسک چای یک عدد برای هر 9

 .حقوق گمرکی و سود بازرگانی% 50 نفر در سال با معافیت 5ـ فانوس بادی یک عدد برای هر 10

 . حدودیتـ چوب چهارتراش فقط برای نقاط ساحلی مشمول ـ بدون م11

 .سازی بدون محدودیت ـ چوب ساج برای لنج12

 .باری و صیادی با قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت ـ موتور برای قایق و لنج13

 .سازی بدون محدودیت ـ میخ مخصوص لنج14

 .سازی یا قطعات منفصله آن ـ بدون محدودیت دستگاه و ابزار نجاری برای لنج  ـ15
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 .بدون محدودیت صرف در لنج ـ ـ روغن سیفه برای م16

 .ـ سیم گرگور برای ساخت قفس صید ماهی ـ بدون محدودیت17

 .ـ الستیک رویی و تویی برای وسایل نقلیه ـ یک حلقه تویی و یک حلقه رویی برای هر نفر در سال18

 ضـوابط   ـ قالب ماهیگیری به میزان مصرف ساالنه افرادی که به کار صید ماهی اشتغال دارنـد بـا رعایـت                   19

 .شیالت

حقـوق  % 25 نفـر در سـال بـا معافیـت     20 کیلووات برق ـ یک دستگاه برای هـر   20ـ موتور ژنراتور برق تا 20

 .گمرکی و سود بازرگانی

حقـوق گمرکـی و سـود    % 30 نفر در سال بـا معافیـت   10ـ کمپرسور یخچال و کولر ـ یک دستگاه برای هر  21

 .بازرگانی

 .شاورزی ـ بدون محدودیتـ قطعات یدکی ماشین آالت ک22

 .ـ کولر گازی برای هر خانوار یک عدد23
 .شرایط ورود) ب

 .المعامله نباشد ساخت یا محصول کشورهای ممنوع ـ 1

و گـواهی   ) در چهارچوب مقررات مربـوط    (حیوانی  نباتی و استاندارد      مربوط به بهداشت انسانی،   ـ مجوزهای   2

ورالعمل مورد تفاهم این سازمان بـا وزارت تعـاون کـه بـه گمـرک                در چهارچوب دست  (سازمان انرژی اتمی ایران     

 .اخذ شود) گردد اعالم می

 هرگونه تغییر در جهت افزایش یا کاهش اقالم فهرست موضوع این ماده و میزان معافیت گمرکی آنها  تبصره ـ 

 .با تصویب هیأت وزیران صورت خواهد گرفت

 قانون توسط کارکنان 10 استفاده از مزایای موضوع ماده  :لوانان های م  ـ کاالهای مورد نیاز خانواده 18ماده 

کنند منوط بـه داشـتن کـارت     و ملوانان شناورها که بین سواحل جمهوری اسالمی ایران و سایر کشورها تردد می          

مزایای از  کارکنان و ملوانانی که کارت مذکور را داشته باشند،. شناسایی معتبر از سازمان بنادر و کشتیرانی است

توانند به تعداد افراد تحت تکفـل         باشند و می    های مرزنشین برخوردار می     های تعاونی مرزنشینان یا خانواده      شرکت

های مذکور را بـا رعایـت شـرایط مقـرر و بـا اسـتفاده از تسـهیالت                     ها یا خانواده    خود کاالهای قابل ورود شرکت    

 .بینی شده وارد و ترخیص نمایند پیش
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های مرزی کشور که سه سال مستمر در این مناطق سکونت داشته و دارای اهلیت                  ساکن بخش  ـ افراد 19ماده  

وری بـه نـام    توانند بـا دریافـت کـارت پیلـه     باشند می  قانون مدنی برای خرید و فروش کاال می       211مندرج در ماده    

 . اقدام نمایند21خود، نسبت به مبادالت مرزی در چهارچوب مقررات ماده 

گردد و دارای یک سال اعتبار از تاریخ صدور،  وری توسط اداره بازرگانی محل صادر می ارت پیلهک  تبصره ـ 

 .باشد می

توانند بدون حق توکیل، ظرف یک سال اعتبار کـارت خـود، کاالهـایی را                 وری می   ـ دارندگان کارت پیله   20ماده  

ایت مقررات مربوط به کشور یا کشورهای       که صادرات آنها مجاز یا با صادرات آنها موافقت کلی شده است، با رع             

مقابل محل سکونت خود صادر کرده و در مقابل کاالهای صادر شده، کاالهای مجاز یا مشروط مورد نیاز خود را     

بـا کسـب مجوزهـای مربـوط در جـداول مقـررات               گـردد،   که فهرست آن توسط وزارت بازرگانی تهیه و اعالم می         

گمرکی و سود بازرگانی مربوط، از کشورهای مذکور و مناطق آزاد تجـاری             صادرات و واردات و پرداخت حقوق       

 .و صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی وارد ترخیص نمایند

ـ کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که دارای کارنامه شغلی از وابسته کار جمهوری اسـالمی               21ماده  

امـور اجتمـاعی هسـتند، مجازنـد سـاالنه جمعـاً تـا سـقف ارزشـی                  ایران در کشور متوقف فیـه یـا وزارت کـار و             

آالت صنعتی، ابزار آالت و مواد اولیه به استثنای اقالم موضوع فهرسـت         بیست میلیون ریال ماشین   ) 000/000/20(

 زیر را با کسب مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی و بدون انتقال ارز از طریق مناطق آزاد تجـاری ـ  

آالت و  معافیت سود بازرگـانی در مـورد ماشـین   % 40صنعتی یا مناطق ویژه حراست شده گمرکی و با استفاده از      

معافیت سود بازرگانی در مورد مواد اولیه، بدون ارائه کارت بازرگانی و بدون اخذ مجوزهـای مقـرر               % 20ابزار و   

بـاری تـرخیص،    . ط از گمرک تـرخیص نماینـد      در جداول مقررات صادرات و واردات با رعایت سایر مقررات مربو          

ارائه کارنامه شغلی و مجوز وابسته کار یا وزارت کار و امور اجتماعی کافی است و حضور دارنده کارنامه شغلی      

 .باشد الزامی نمی

توانند عاملیـت واردات      باشند می   ـ کارگران و ایرانیان شاغل در خارج کشور که مشمول این ماده می            1تبصره  

 .را به تعاونی کارگران شاغل در خارج کشور یا در صورت نبودن تعاونی به اشخاص دیگر واگذار کنندکاال 

ـ واردات کاال توسط کارگران یاد شده و ایرانیان شاغل در خارج کشور از سایر مبادی ورودی کاال                  2تبصره  

 .و یا مازاد بر سقف مندرج در این ماده مطابق مقررات عمومی کشور خواهد بود
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ابزارآالت و مواد اولیه که ورود آنها توسط کارگران و ایرانیان شـاغل در خـارج از کشـور غیـر                       ،  آالت  ماشین

 .مجاز است

 .ـ دستگاه چاپ ملخی1

 .ـ دستگاه چاپ روی نایلون2

 .دستگاه بستنی یخی اتوماتیک ـ 3

 .ـ دستگاه چاپ طالکوب صحافی4

 .ماشین باالنس تعمیرگاهی ـ 5

 .ـ مولتی تیلر6

 .ـ روتوتیلر7

 .های حرارتی ـ مبدل8

 .ـ چرخ خیاطی برقی خانگی9

 . ساخت درب چوبی ـ ماشین10

 .های خراطی چوب ـ ماشین11

 .ـ مینی لودر12

 .ـ کانال کن13

 .های حرارتی و غیره های چدنی، مبدل های بخار، دیگ ـ انواع دیگ14

 ).ثابت و متحرک(های غالت و علوفه و سبزیجات کن ـ خشک15

 .آالت کشتار دام طیور و سردخانه ـ ماشین16

 .آالت و تجهیزات تولید خوراک دام و طیور ـ ماشین17

 .کشی ـ ماشین آالت و تجهیزات جوجه18

 .آالت برداشت علوفه نظیر چاپر، بیلر، موور ـ ماشین19

 .ـ چاپر خودرو علوفه20

 .ـ شیکر و سورتینگ و بسته بندی میوه21

 .دیل و پروسسـ انواع ماشین آالت تب22

 .ـ انواع موتور پمپ و الکتروپمپ23
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 .های خالء ـ انواع کمپرسور باد و پمپ24
 .ها ـ انواع پمپ25
 .ـ انواع سختی سنج26
 .ـ انواع اتوکالوها27
 .گیوتین، قیچی، هیدرولیکی ، ای های ضربه ـ انواع پرس28
 .ـ پرس بریک، لوله و آرماتور خم کن وآرماتوربر29
 .ت تولید چرمآال ـ ماشین30
 .های سندپالست و شات پالست ـ ماشین31
 .آالت تولید سوسیس و کالباس ـ ماشین32
 .های صنعتی ـ انواع لیاسشویی33
 .ـ  دستگاه شیرینگ رپ34
 . اسب30ـ الکتروموتورهای سه فاز با 35
 .های رنگرزی پارچه و نخ ـ دستگاه36
 .های تولید فرش ماشینی ـ دستگاه37
 Water jet , Air jet بافندگی پارچه بجز های ـ ماشین38

 .ـ انواع الکتروموتور گیربکس دور ثابت و متغیر و حلزونی39
 .های پشت کامیونی ـ انواع جرثقیل40
 .انواع باالبرهای صنعتی و ساختمانی و آسانسورهاـ 41
 .تن30های موبیل کمتر از  ـ جرثقیل42
 .آالت بوجاری آرد و غالت ـ ماشین43
 .سورهای فریونیـ کمپر44
 .های سنگبری ـ ماشین45
 .ـ انواع بذرکار و ردیف کار46
 ـ ریگ و روتیواتور و کلتیواتور47
 ).پشتی تراکتوری، ای فرغونی، زنبه، پشتی موتوری(پاش  ـ انواع سم48
 .»فاروئر«ـ 49
 .زمینی ـ کاشت و برداشت سیب50
 .آوری پسته های عمل ـ ماشین51
 .ـ مرزکش52
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 .ریلرـ انواع ت53
 . افکن ـ شعله54
 ها انواع دیسکـ 55
 .ـ لولر56
 .مته چاله کن  ـ57
 . ـ انواع خرمنکوب58
 .ـ سفید کن برنج59
 .ـ انواع تراش انیورسال60
 .دار ـ صفحه تراش کورس61
 .ـ اره لنگ62
 ..ـ انواع فرز انیورسال افقی ـ عمودی63
 . ـ دریل رادیال64
 .ـ دریل ستونی65
 .آالت سنگ تخت و سنگ گرد ومیزی و ماشینـ سنگ سمباده ر66
 .ـ آچار تخت و آچار رینگ67
 .ـ انواع انبردست، دم باریک، فازمتر، پیچ گوشتی، انبرکالغی، آچار فرانسه68
 .ـ انواع شیرآالت و اتصاالت69
 .ـ انواع لیفتراک غیربرقی70
 .های تزریق پالستیک ـ انواع دستگاه71
 .فاز تا چهار کیلوواتـ انواع الکتروموتورهای تک 72
 . قوه اسب100 تا 50ـ انواع تراکتور بین 73
 .ـ گاوآهن اعم از یک طرفه و دو طرفه74
 .زا ـ مواد پرتوزا و یون75

ای است محصور، واقع در نقطه صفر مرزی و در جـوار گمرکـات مجـاز بـه                     بازارچه مرزی محوطه   . 22ماده  

هـای منعقـد شـده بـین جمهـوری اسـالمی ایـران و                 طبق تفاهم نامـه   هایی که     انجام تشریفات ترخیص کاال یا مکان     

توانند تولیدات و محصوالت کشور را با رعایت مقررات           اهالی دو طرف مرز می    . شود  کشورهای همجوار تعیین می   

 .ها عرضه نمایند صادرات و واردات برای داد و ستد در این بازارچه
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بازارچه ضروری است و اعمال مقررات صادرات و واردات        ـ استقرار گمرک در درب ورود و خروج         1تبصره  

 . باشد و نظارت بر رعایت آن در بازارچه، بر عهده گمرک می

هـای    نامـه   ی مقرر در قانون باید مسـبوق بـه تفـاهم            ها  ـ تأسیس بازارچه مرزی ضمن رعایت اولویت      2تبصره  

 .سیون اقتصاد هیأت دولت صورت گیردمنعقد شده دو جانبه با کشورهای همجوار باشد و پس از تصویب کمی

ـ  فهرست کاالهای قابل دادوستد در بازارچه و میزان ارزشی آنهـا را وزارت بازرگـانی بـا در نظـر                      3تبصره  

های مرزی و تفاهمات به عمل آمده بـا کشـور مقابـل و مقـرات صـادرات و                     های استان   گرفتن امکانات و نیازمندی   

 .ایدنم واردات کشور، تهیه و اعالم می

ها منوط به رعایت کلیه قوانین و شرایط مقرر برای ورود و صـدور                ـ ورود و خروج کاال به بازارچه      4تبصره  

هـا مشـمول تخفیـف یـا معافیـت حقـوق گمرکـی و سـود                   کاالست و کاالهای وارداتی به کشور از طریـق بازارچـه          

 .ده یا نوع کاال تعلق گیردباشند مگر این که تخفیف یا معافیت به اعتبار وارد کنن بازرگانی نمی

هـای آن   تـرین شـاخص   کـه بـه برخـی از برجسـته       دامنه شرایط پوششی در قالب عناصر و متغیرهای قانونی،        

طبیعی است . زند به گستردگی موضوع مبادالت گریزنده از نظارت قانون منجر و به وسعت آن دامن می                اشاره شد، 

 بالفعـل و بـالقوه موجـود، قـادر بـه کنتـرل و نظـارت نبـوده و در                     امکانات  ای،  که در یک شرایط این چنین گسترده      

 .آوری دالیل، قاصر خواهند بود ترین شرایط نظارتی نیز، به دلیل استتار ماهیت عمل، در جمع آل ایده

هـای ریزتـر و       تجزیه بها و قیمت کاالهای واجد شرایط حکم قاچـاق، بـه فقـره             ،  ندهاز جمله قوانین پوشش آور    

 .از شمول قانون مربوطه است ، ظور خروج آن حجمخردتر به من

های خرد قابل معافیت تجزیه       به عنوان مثال، مطابق این روش، حجم مشمول بهاء دویست میلیون ریال به فقره             

 .گردد گزارش می، شده و در پوشش، چندین نفر

ود و به این ترتیب از ی قرار گرفته در شمول قانون خارج ش شود تا محموله از مجموعه پوشش فوق، سبب می

 .یابد معافیت می جزای مقرر در قانون،

 :باشد  ماده قانونی مورد نظر و بندهای آن به شرح ذیل می

 . 1 12/2/74 و بندهای الف و ب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب 2ماده 

های مربوط به کشفیات قاچاق اعم از کاال  لیف قطعی پروندهبه منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تک  «  ـ2ماده 

هایی که بـه موجـب قـانون مبـارزه بـا قاچـاق، شـاکی          های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمان        و ارز، اداره  

                                      
 .  روزنامه رسمی کشور1/3/1374   ـ14624شماره . ک.   ر-1
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 روز نسبت بـه تکمیـل پرونـده         5اند، حداکثر ظرف      شوند، در صورت احراز کاال و یا ارز قاچاق مکلف           محسوب می 

 :های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به ترتیب ذیل عمل نمایند  ر اساس جرایم و مجازاتاقدام و ب

ادارات و  در مــواردی کــه بهــای کــاال و ارز موضــوع قاچــاق معــادل ده میلیــون ریــال یــا کمتــر باشــد،) الــف 

ه ضبط کاال و ارز به نفـع        های ذیربط به ترتیبی که در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط ب                 سازمان

 .کنند دولت اکتفا می

 و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجاوز کند چنانچه متهم در مرحله اداری حاضر                در مواردی که بهای کاال    ) ب  

به پرداخت جریمه باشد با احتساب دو برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جریمه و ضـبط کـاال               

که در آیین نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و                    و ارز به ترتیبی     

 .شود شکایت علیه وی صرف نظر می

توانند حداکثر ظرف مدت دو ماه بـه مراجـع            کلیه متخلفین مذکور در بندهای الف و ب در صورت اعتراض می           

کاال یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم و معـادل ریـالی ارز   در صورت برائت اصل    . صالح قضایی شکایت نمایند   

در هر حال اعتراض صاحبان کاال و ارز قاچاق  مـانع از عملیـات   . گردد به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می   

 .اجرایی نسبت به ضبط و اخذ جریمه و فروش و واریز وجوه و سایر اقدامات نخواهد بود

مشـتمل بـر     1312 اسـفند    29یی با مفاد قانون مجازات مرتکبین قاچـاق مصـوب           در  این قسمت به لحاظ آشنا      

 .گردد فصول و مواد مربوطه ذیل، مذکور می

 . فصل اول ـ مقررات عمومی از باب اول قاچاق اموال موضوع عایدات دولت•

 . فصل پنجم ـ قاچاق گمرکی از باب اول قاچاق اموال موضوع عایدات دولت•

 .الورود الصدور و ممنوع  طال و نقره از باب دوم ـ اشیاء ممنوع فصل سوم ـ قاچاق•

 .  باب سوم ـ مقررات مختلفه•

 .  در ارتباط با قاچاق و تخلفات گمرکی387  الی 26 مواد •

 قانون اصالحی بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قـانون مزبـور                     •

 12/1/54مصوب 
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 انون مجازات مرتکبین قاچاقق

 1312 اسفند ماه 29مصوبه 

  قاچاق اموال موضوع عایدات دولت باب اول ـ

 مقررات عمومی

 

 ـ  هر کس در مورد مالی که موضوع عایدات دولت است یا مشتقات آن مرتکب قاچاق شود اعم از ایـن   1ماده 

دجه کل مملکتی صریحاً منظور و تصـویب        که عایدات مزبوره بر طبق قانون مخصوصی تصویب و یا در ضمن بو            

شده باشد عالوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد قیمت آن به تأدیه دو برابر عایداتی کـه بـرای دولـت                          

 .مقرر بوده به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

 موجب محکومیت بـه دو مـاه تـا           شروع به جرم قاچاق عالوه بر ضبط مال و نصف جزای نقدی فوق             -2ماده  

 .یکسال حبس تأدیبی خواهد بود

 هر گاه دو یا چند نفر مشترکاً مرتکب جرم قاچاق شوند عالوه بر ضبط عین مال هـر یـک از آنهـا بـه                   -3ماده  

ای که معادل دو برابر عایدات مقرر برای دولـت    مجازات حبس مقرر در ماده اول و مجموع آنها متضامناً به جریمه           

 ماه تـا یکسـال   3د محکوم خواهند شد مجازات هر یک از معاونین نصف جزای نقدی مرتکب اصلی و حبس از                  باش

 .است

 ـ واحد موضوع قاچاق در مواردی که به موجب قوانین مربوطه معـین نشـده باشـد طبـق نظامنامـه از       4ماده 

رابر عایدی است که از قاچـاق هـر         طرف وزارت مالیه معین خواهد شد و جریمه مقرره در ماده یک عبارت از دو ب               

واحد یا اجزاء هر واحد برای دولت مقرر است و در صورت میزان جریمه بـرای اولـین واحـد موضـوع قاچـاق یـا                       

 . اجزاء آن کمتر از پنجاه ریال نخواهد بود

ر تبصره ـ در مشتقات از مال موضوع قاچاق دو برابر عایدی دولت متناسب با میزان واحد اصلی اسـت کـه د   

 .باشد و به موجب نظامنامه وزارت مالیه معین خواهد گردید آن مشتقات از مال موضوع قاچاق موجود می

الصـدور بـه توسـط مکـاری یـا            الورود یـا ممنـوع      ـ هر گاه مال موضوع عایدات دولت و یا اشیاء ممنوع          5ماده  

د ارسال کننده یا کسی را که محمـوالت         اتومبیل و یا سایر وسائط نقلیه یا به وسایل دیگری نقل شود و حامل نتوان              
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باید به او تسلیم شود تعیین و اثبات کند عالوه بر ضبط مال باید شخصاً از عهده جزای نقدی مقـرر در مـاده اول                         

 .این قانون برآیند

توانند با تصویب رئیس ایالتی یا والیتی بـا کسـی کـه در صـورت       ـ مأمورین وصول عایدات دولت می 6ماده 

ن مال قیمت آن را پرداخت و از تعقیب جزائی معاف شود مشروط بر این که اوالً این ارفاق بـیش از یـک                        نبودن عی 

بـه اداره   . مرتبه نسبت به یک نفر به عمل نیاید و ثانیاً مرتکب قاچاق سابقه محکومیت به علت قاچاق نداشـته باشـد                    

 .الذکر نخواهد بود ه دو شرط فوقشود و عمل به آن اختیار مشروط ب گمرک نیز اختیار ارفاق داده می

ـ در هر مورد که مرتکبین قاچاق یا مرتکبین اعمالی که در حکم قاچاق است جریمه مقرره در این قانون                    7ماده  

شوند و مـادام کـه تأدیـه جریمـه را بـا               را نپردازند به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولت توقیف می           

بـود لـیکن   نموده و یا حکم قطعی بر برائت آنها صادر نشده است در توقیف خواهنـد        موافقت اداره مربوطه تأمین ن    

 مقابل هر ده ریال بدهی بیش از یک روز باشد و در هر حال از دو سال تجـاوز نخواهـد                      مدت توقیف آنها نباید در    

ه بـه ادارات و     کرد افالس مرتکب مانع از توقیف نخواهد شد قرار توقیف اشخاص مذکوره فوق را مستنطق مربوط               

نمایـد در صـورت       کنـد صـادر مـی       مؤسسات وصول عایدات که وزارت عدلیه از میان مستخدمین دولت معین مـی            

نزد محکمه حوزه وقوع یا حوزه کشف و یا حـوزه   نبودن مستنطق مزبور قرار توقیف از طرف مستنطق مأمور در       

قرارهـای  . ارج از نوبت به عمل خواهد آمد      شود ولی در این صورت تحقیقات مستنطق خ         دستگیری متهم صادر می   

 به محکمه عدلیه مراجعه نماید      8تواند مطابق ماده      مزبور قابل استیناف و تمیز نیست لیکن شخص توقیف شده می          

باشند که به تقاضای ادارات و مأمورین وصول عایدات دولـت قرارهـای               حکام و مأمورین نظمیه و امنیه مکلف می       

تواند از قرارهای مستنطق      مواردی را که اداره و یا مأمور وصول عایدات می         . قع اجراء گذارند  مذکور را فوراً به مو    

شکایت نماید و همچنین موعد و مرجع شکایت مزبور و طرز رسیدگی به آن را وزارتین مالیه و عدلیه بـا موافقـت                       

 .یکدیگر به موجب نظامنامه معین خواهند کرد

چاق متهم حق دارد قبل از پرداخت جریمه به محکمه رجوع کند و مادام که تبصره ـ در مورد شروع به جرم قا 

 . حکم به مجرمیت صادر نشده مال موضوع دعوی قاچاق توقیف خواهد بود

توانـد در صـورتی کـه         ـ کسی که جریمه از او گرفته شده یا برای وصول جریمه توقیف شده است مـی                8ماده  

از پرداخت جریمه یا ده روز پس از تاریخ توقیف با رعایت مسافت قانونی منکر ارتکاب قاچاق باشد تا ده روز پس 
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به محاکمه عدلیه مراجعه نماید در این صورت اداره مأمور وصول عایدات دوسیه امر را به محکمه فرسـتاده و در        

اب صورتی که به موجب حکم قطعی مجرم نبودن شاکی ثابت شد جریمه مأخوذه مسترد خواهد شد و هرگاه ارتک                  

شاکی به جرم قاچاق ثابت شد محکمه او را به مجازات حبس مقرره برای مجرمین قاچاق و صدی سـی عـالوه از                       

 .جریمه مقرره محکوم خواهد کرد

ـ مرتکبینی که به تأدیه و جریمه نقدی قادر نباشند عالوه بر حبس مقرره در این قانون در مقابل هـر                     1تبصره  

 شد ولی مدت حبس بابت جریمه با احتساب مدت توقیف نباید از پـنج سـال                 ده ریال جریمه یک روز حبس خواهند      

 .تجاوز نماید

 .ـ شاکی تا حکم استینافی در باره او صادر نشده در توقیف خواهد ماند2تبصره 

شود کتباً ابالغ کنند که       ـ ادارات مأمور وصول عایدات مکلفند به کسی که برای اخذ جریمه توقیف می             3تبصره  

انکار ارتکاب تا ده روز با رعایت مسافت قانونی بتواند به محاکم عدلیه مراجعه کند واال حق شکایت او                   در صورت   

 .ساقط خواهد شد

ـ در دعاوی راجع به قاچاق ادارات مربوطه وزارت مالیه و یا نمایندگان آنها حـق تقاضـای اسـتیناف و                     9ماده  

 .استیناف و یا قابل تمیز است خواهند داشتتمیز از کلیه قرارها و احکامی که مطابق قانون قابل 

ـ جریمه را که مطابق قانون باید مرتکب بپردازد چه قبل از توقیف در صورت رضایت مرتکب به تأدیه   10ماده  

آن و چه بعد از توقیف مرتکب ادارات مأمور وصول عایدات مستقیماً وصول خواهند کرد و در غیر مـوارد ارفـاق                      

 صورتی که میزان جریمه از هزار ریال تجـاوز نمایـد دوسـیه را بـرای تعیـین مجـازات                     مذکوره در ماده ششم در    

 .فرستند حبس به پارکه بدایت محل می

ـ مقررات فوق شامل قاچاق رسومات انحصارات دولتی گمرک و سایر اموال موضـوع عایـدات دولـت                11ماده  

 .خواهد بود

 اچاق و پاداش کاشفین و غیرهفصل دوم ـ وظایف و اختیارات مأمورین کشف و تعقیب ق

توانـد بـرای کشـف قاچـاق و توقیـف جـنس در امکنـه                  ـ هر یک از مأمورین وصول عایدات دولت مـی         12ماده  

تفتیش در منازل اشخاص باید به وسیله مـأمورین مخصوصـی کـه از طـرف وزارت مالیـه                   . مظنونه تفتیش نمایند  

که و یا نماینده او یا کمیسـر پلـیس محـل یـا نماینـده او و یـا                    باشند و با حضور نماینده پار       برای این امر مجاز می    
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تفتیش در منازل اشخاص بعد از غروب تا طلوع آفتاب ممنوع اسـت و تفتـیش در امکنـه                   . کدخدای محل به عمل آید    

مظنونه و منازلی که طرف سوءظن است باید با حضور صاحبان امکنه و منازل بـه عمـل آیـد و در صـورت عـدم                          

 .ا حضور الاقل دو نفر شاهدحضور آنها ب

اند اشیاء قاچاقی را توقیف و صورت مجلس با حضـور             ـ در موقع کشف قاچاق مأمورین کشف مکلف       13ماده  

 .شهود و مطلعین اگر باشد تنظیم کرده امضاء نموده و به امضاء حاضرین برسانند

اصل شود مأمورین رسمی کشف     التجاره یا بسته یا صندوقی ظن قاچاق ح         ـ هرگاه نسبت به عدل مال     14ماده  

توانند آن را مهر نمایند تا در مقصد با حضور مأمورین مربوطه از او معاینه شود مگر آن که صاحب یا حامـل                         می

مال تفتیش آن را در همان محل تقاضا کند در صورتی که بسته یا صـندوق یـا عـدل مهـر شـد بایـد ایـن نکتـه در          

 .صورت مجلس قید گردد

الذکر را بشکند یا محو نماید و به طور کلـی هـر کـس مهـر مـأمورین وصـول        مداً مهر فوقتبصره ـ هر کس ع 

 بشکند یا محو نماید بـه        های مصوب هیئت دولت یا وزارت مالیه استعمال شده عمداً           عایدات را که بر طبق نظامنامه     

 .واهد شد هزار ریال محکوم خ حبس از دو ماه تا یک سال و به جزای نقدی از صد ریال تا پنج

ـ مأمورین وصول موظفند در مقابل اخذ قیمت مال موضوع قاچاق و جزای نقدی قبض رسـید کـه بـه                     15ماده  

 .میزان وجوه مأخوذه تمبر به آن الصاق شده باشد تسلیم نمایند

ـ کسانی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم مأمور کشف قاچاق یا تعقیب یا مجازات مرتکبین آن بـوده                   16ماده  

ربطـی کـه بـا علـم بـه        ود مرتکب قاچاق شده یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نماینـد و همچنـین مـأمورین ذی                 و خ 

با رعایـت   (ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبین خودداری نموده یا بر خالف شرائط مقرره در ماده ششم ارفاق نمایند                

در حکم مختلس و به مجازات مقـرر        ) 1308 آبان ماه    30  قانون متمم قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب           4بند  

برای مختلسین اموال دولتی محکوم خواهند شد مگر آن که عمل مرتکب به موجب قانون دیگری مسـتلزم مجـازات       

 .گردند شدیدتری باشد که در این صورت به مجازات اشد محکوم می

ده و موجب مزاحمت شده باشند ـ مأمورینی که بر خالف واقع کسی را متهم به ارتکاب جرم قاچاق کر17ماده 

اند به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتـی محکـوم              پس از ثبوت به جبران خسارتی که بر اشخاص وارد آورده          

 .خواهند شد مگر آن که به موجب قانون دیگری عمل آنها مستلزم مجازات شدیدتری باشد
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 دولتـی تعطیـل و یـا    وائـر  اردی کـه د اچـاق حـق دارنـد در مـو    ـ مأمورین وصـول عایـدات وکشـف ق        18ماده  

رسی به آنها نباشد برای جلوگیری از فرار اشخاصی که مال قاچاق نزد آنها کشف جرائم اشخاص مزبور را                     دست

ر مربوطه در توقیف نگهدارند مطابق ئ و چهار ساعت بعد از افتتاح دوابه آنها تسلیم نمایند و هر گاه در مدت بیست

 .شوند ت عمومی مجازات میقانون مجازا) 193(ماده 

ـ وزارت مالیه مجاز است به کاشفین و مخبرین و همچنین به مأمورین انتظامی که در کشف قاچـاق و  19ماده  

 از  50اند تا میزان صدی پنجاه از حاصل غیرخالص جرائم وصولی و تـا میـزان صـدی                    ضبط جنس دخالت داشته   

 .ت مالیه بپردازندقیمت اجناس ضبط شده مطابق مقررات نظامنامه وزار

 .شود تبصره ـ قیمت اجناس انحصاری قاچاق بعد از وضع حقوقی انحصار و گمرک و غیره تقسیم می

 

 
 قاچاق گمرکی

الصدور  که مجازات خاصی در این قانون برای           الورود و ممنوع    ـ به جز در مورد قاچاق اجناس ممنوع       34ماده  

و عوارض آنها توسط اداره گمرکـات در موقـع ورود و خـروج    آنها وضع شده نسبت به قاچاق اجناسی که حقوق          

شود اعم از این که مقررات قوانین انحصار تجارت خارجی را رعایت نموده باشند یا نه مقـررات                    اخذ و وصول می   

 .فصل اول این قانون مجری خواهد شد

ظامنامه گمرکی اقدام و عمل السابق مطابق ن تبصره ـ راجع به سایر تخلفات از مقررات نظامنامه گمرکی کمافی 

 .خواهد شد

بجز ( التجاره و وسائل نقلیه که به عنوان ترانزیت وارد مملکت شده هر گاه در ظرف مدت مقرره          ـ مال 35ماده  

 .خارج نشود ضبط خواهد شد) در موارد فرس ماژور

 
 قاچاق طال و نقره

 قیمت آن مرتکبین و شرکاء و معـاونین بـه   ـ اعمال ذیل قاچاق محسوب و عالوه بر ضبط مال یا تأدیه        44ماده  

 .طور تضامن به تأدیه جریمه معادل دو برابر قیمت مال و سه ماه تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد

 .ـ صدور طال به هر صورتی که باشد1
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مگر بر  ـ وارد کردن نقره خواه به شکل مسکوک و خواه به اشکال دیگر به استثنای اشیاء نقره زرگری شده                    2

 .طبق اجازه دولت

 .ـ صدور نقره مسکوک یا شمش مگر با اجازه دولت3

 .تبصره ـ هر مسافر تا دویست ریال حق صادر کردن و وارد نمودن نقره مسکوک با خود خواهد داشت
 

 مقررات مختلفه

ه قاچـاق   ـ قاچاق اموال موضوع عایدات دولت اعم از خالص یا مخلوط مشمول کلیه مقررات مربوطه ب               46ماده  

 .اموال موضوع عایدات دولت بوده و جزاء آن همان جزایی است که برای قاچاق جنس خالص مقرر است

ـ اموال موضوع عایدات دولت دارای باندرل در باره چسب در حکم امـوال قاچـاق بـوده و جـزای آن                      47ماده  

 .نسبت به دارنده یا الصاق کننده مثل قاچاق اموال بدون باندرل است

ـ هر گاه باندرل قلب نزد کسی کشف شود دارنده و وارد کننده یـا طبـع کننـده بانـدرل قلـب در حکـم                          48ماده  

 .شود مرتکبین جعل اسناد دولتی محسوب و بر طبق قانون مجازات عمومی مجازات می

ب های الزمه را دائـر بـه طـرز اجـرای آن و ترتیـ                ـ وزارت مالیه در حدود مقررات این قانون نظامنامه        49ماده  

 .گذارد تفتیش و جلوگیری از قاچاق و غیره تنظیم و به موقع اجراء می

 به موقع اجرا گذارده شده و از همان تـاریخ قـوانین ذیـل نسـخ                 1313 فروردین ماه    15ـ این قانون از     50ماده  

  از قـانون انحصـار دولتـی       12 مـاده    1305 مهر مـاه     24قانون منع خروج طال ونقره از سرحدات مصوب         : شود  می

 قانون مجـازات    1307 مرداد ماه    16 قانون مجازات مرتکبین قاچاق تریاک مصوب        1307 تیرماه   26تریاک مصوب   

 قـانون  1308 آذرمـاه  3 قانون طرز جلوگیری از قاچاق تریاک مصوب     1307 اسفند ماه    16مرتکبین قاچاق مصوب    

السـهم کاشـفین       قـانون حـق    1309 ماه    تیر 24الصدور مصوب     الورود و ممنوع    تفسیر قاچاق اسلحه و اشیاء ممنوع     

 14 از ماده واحده قانون راجـع بـه تخفیـف بانـدرول تریـاک مصـوب                  1 تبصره   1309 آبان ماه    13قاچاق مصوب   

 مـواد   1310 مهرماه   10 از قانون مجازات متخلفین از قانون انحصار  تجارت مصوب            4 ماده   1310بهشت ماه     اردی

 قانون راجع بـه اسـلحه و        1310 بهمن ماه    24ه و نرخ اسعار خارجی مصوب        از قانون راجع به آزادی معامل      4 و   3

 20 قـانون راجـع بـه قاچـاق عـوارض بلـدی مصـوب                2 و   1 مـواد    1311بهشت مـاه       اردی 3مهمات جنگی مصوب    

یا بـه مقصـد     ( و جمله    1311 مرداد ماه    4 قانون اصالح قانون انحصار دولتی تریاک مصوب         1311بهشت ماه     اردی

 .  1310 اسفند ماه 26 قانون انحصار دخانیات مصوب 9 قسمت اخیر تبصره ماده از) نرسد
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  امور گمرکیهنام موادی از قانون و آیین

 در ارتباط با قاچاق و تخلفات گمرکی 

 30/3/1350مصوب 

  

باشد  امور گمرکی که در ارتباط با قاچاق کاال و تخلفات گمرکی می هدر این بخش موادی از قانون و آیین نام

 .آورده شده است

 

 موادی از قانون امور گمرکی) الف

شـود بایـد فقـط در         وسایط نقلیه آبی اعم از خالی یا حامل کاال که از خارج وارد آبهای کشور مـی                  - 26ماده  

 و قبل از انجـام تشـریفات گمرکـی نبایـد کـاالیی              دهای مجاز لنگر بیانداز     های مجاز پهلو بگیرد یا در لنگرگاه        اسکله

 .ها خارج شود خلیه یا بارگیری یا از اسکله یا لنگرگاهت

هواپیمایی که از خارج وارد کشور می شود باید فقط در فرودگاه مجاز فرود آمده و تشـریفات گمرکـی مقـرر              

 .درباره آن انجام شود و مقامات مسئول فرودگاهها حق ندارند قبل از انجام تشریفات گمرکی اجازه پرواز بدهند

یه زمینی باید از راههای مجاز وارد کشور شده و یکسره به اولین گمرک مـرزی وارد و تشـریفات                    وسائط نقل 

 .گمرکی آن انجام شود

ها و لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای مجاز گمرکی از طـرف اداره کـل گمـرک اعـالم مـی                         اسکله  -1تبصره  

 .شود

 از گمرک کسب اجازه شده باشد و یـا در مـوارد             تخلف از مقررات این ماده جز در مواردی که قبال          -2 تبصره

در مورد وسائط نقلیه خالی مستوجب پرداخت جریمه از یکهزار تا پنج هزار ، قهری یا اضطراری که باید ثابت شود

و در  ) تعلق این جریمه مانع اجرای سایر مجازاتهای قانونی نخواهـد بـود           ( ریال طبق آیین نامه گمرکی خواهد بود        

 .  شود  رفتار می29نقلیه حامل کاال طبق ماده مورد وسائط 
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بـه  ( تخلفات گمرکی ناشی از اظهار خالف واقع و یـا تسـلیم اسـناد یـا سـیاهه نادرسـت بـه گمـرک                          ـ 27ماده  

که منجر به عدم وصول حقوق گمرکی       ) استثنای اسناد یا سیاهه جعلی که مشمول قوانین مربوط بخود خواهد بود           

التفـاوت موجـب      نه های گمرکی و عوارض به میزان واقعی بشـود عـالوه از وصـول مابـه                و سود بازرگانی و هزی    

گـردد و در هـر حـال نبایـد از یـک برابـر                 نامـه گمرکـی تعیـین مـی         ای است که میـزان آن در آیـین          پرداخت جریمه 

ق جریمه بـه تخلفـات      التفاوت مبلغ اظهار شده با آنچه واقعاً باید پرداخت شود تجاوز کند و همچنین موارد تعل                 به  ما

 .ناشی از اجرای سایر مقررات گمرکی و میزان آن در آیین نامه گمرکی تعیین خواهد شد

صورتیکه تخلفات مذکور در این ماده مربوط به نوع جنس بوده و توأم با تسلیم اسناد یا سـیاهه                     در ـتبصره  

التفاوت و جریمـه و وصـول آن    به لبه مانادرست باشد تا یکسال بعد از خروج کاال از گمرک کشف شود ترتیب مطا  

 . خواهد بود16 ماده 2و صدور اجرائیه و نحوه اعتراض و انجام عملیات اجرایی طبق تبصره 

ـ هر گاه در ضمن کاالئی که منظماً به گمرک وارد گردیده کـاالئی مشـاهده شـود کمـه در اظهارنامـه                       28ماده  

ا بارنامه وسیله نقلیه ذکری از آن نشده و یا بر عکس کاالئی در ی) Manifesteمانیفست (اجمالی و فهرست کل بار 

یا بارنامه ذکر شود که بـه گمـرک تحویـل نگردیـده و              ) Manifesteاظهار نامه اجمالی و فهرست کل بار مانیفست         

ماه اسناد و مدارک مورد قبول گمرک از طـرف مؤسسـه حامـل کـاال ارائـه                    برای توضیح علت اختالف ظرف شش     

 :ب مورد به شرح زیر رفتار خواهد شد نشود حس

در مورد کسر تخلیه مبلغ جریمـه بـرای کـاالی           . در مورد اضافه تخلیه به ضبط جنس اضافی اکتفا خواهد شد          

گیرد مشروط بر این کـه از   مجاز عبارت خواهد بود از یک برابر و نیم وجوهی کمه به ترخیص قطعی کاال تعلق می           

الورود یا غیر مجاز جریمه معادل دو برابر بهـای سـیف               و در مورد کاالی ممنوع     یک برابر بهای سیف تجاوز نکند     

 .کاال خواهد بود

اگر ظرف مهلت مقرر با توجه به اوضاع و احوال یا ارائه اسناد و مدارک مورد قبـول گمـرک ثابـت گـردد کـه                          

 20 ریال کـه حـداکثر از        50ه   هزار ریال تجاوز نکند و نسبت به کسری برای هر عدل یا بست             5نسبت به اختالف از     

 .هزار ریال تجاوز نکند جریمه اخذ و اجازه اصالح اظهار نامه اجمالی را بدهد
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ـ در مورد کسری اگر کاال در مدت مقرر به یکی از گمرکات کشور تحویل شود و یا معلوم گردد کـه                      1تبصره  

ق و لفاف و نظایر آن و یا فاسـد بـودن            کسری در اثر عدم امکان تخلیه ناشی از پارگی عدلها و یا شکستگی صندو             

 .شود کاال بوده است از اخذ جریمه صرف نظر می

ـ مسئول پرداخت جرایم مقرره فوق در مورد مؤسسات حمـل و نقـل کـه دارای نماینـدگی در ایـران                      2تبصره  

تواند به  گمرک میهای مزبور خواهند بود و در مورد وسائل نقلیه که نمایندگی رسمی ندارند اداره  هستند نمایندگی

 .منظور وصول جرائم احتمالی تأمین الزم اخذ کند

 :شود  ـ موارد مشروحه زیر قاچاق گمرکی محسوب می29ماده 

ـ وارد کردن کاال به کشور یا خارج کردن کاال از کشور به ترتیب غیر مجـاز مگـر آن کـه کـاالی مزبـور در                           1

وده و از حقـوق گمرکـی و سـود بازرگـانی و عـوارض               موقع ورود و یا صدور ممنوع یا غیـر مجـاز مشـروط نبـ              

 .بخشوده باشد

ـ خارج نکردن وسائط نقلیه و یا کاالئی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیـت خـارجی وارد کشـور شـده بـه                         2

 .استناد اسناد خالف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و کاال

ر نامه و پرداخت حقوق گمرکی و سـود بازرگـانی و            ـ بیرون بردن کاالی تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظها         3

هرگاه خارج کننده غیر از صاحب مـال        . عوارض خواه عمل در حین خروجی از گمرک یا بعد از خروج کشف شود             

شود پـس از   یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کاال و در صورت نبودن کاال بهای آن را که از مرتکب گرفته می  

دارد و مرتکـب طبـق مقـررات          ی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب کاال مسترد می           دریافت حقوق گمرک  

 .کیفری تعقیب خواهد شد

 . ـ تعویض کاالی ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن4

 .الورود یا غیر مجاز تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر ـ اظهارکردن کاالی ممنوع5

ار نشده ضمن کاالی اظهار شده به استثناء مواردی که کاالی مزبور از نوع مجاز بـوده و                  ـ وجود کاالی اظه   6

مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن، بیشتر از مأخذ حقوق گمرکـی و سـود بازرگـانی و عـوارض               

 .کاالی اظهار شده نباشد
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ظرف مهلت مقـرر    . ـ خارج نکردن یا وارد نکردن کاالئی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد                7

 یـا خـروج موقـت یـا         (Cabotage)از کشور یا به کشور که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقـت یـا کابوتـاژ                 

 .کاال سوءنیتی نبوده استثابت شود در عدم خروج یا ورود  اظهار شده باشد جز در مواردی که مرجوعی

 به هر عنوان بر خالف مقـررات ایـن قـانون و یـا بـدون پرداخـت                   37ـ واگذاری کاالی معاف مندرج در ماده        8

 .حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط

ـ اظهار کردن کاالی مجاز تحت عنوان کاالی مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عـوارض آن                    9

 .ست با نام دیگر و یا استفاده از اسناد خالف واقعکمتر ا

 .ـ بیرون بردن کاال از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خالف یا اسناد خالف واقع10

  :22/10/58 الحاقی مصوب 11بند 

یرقـانونی ارز از   ـ اظهار خالف راجع به کمیت و کیفیت کاالی صادراتی به نحوی که منجر به خـروج غ  11بند 

 .کشور گردد

ـ اشخاصی که مرتکب قاچاق شوند اگر دارای کارت بازرگانی باشند در صورت محکومیت عـالوه بـر     30ماده  

ها به طور موقت  مجازاتهای مربوط از عضویت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شعب آن در شهرستان

شود و در صورتی که موضـوع بـه دادگـاه ارجـاع نشـده                 نیز باطل می  یا دائم محروم شده و کارت بازرگانی آنها         

باشد بنا به پیشنهاد گمرک و تشخیص کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صـنایع و                    

معادن ایران و اداره کل گمرک ممکن است به طور موقت یا دائـم از عضـویت اتـاق بازرگـانی و صـنایع و معـادن                      

 .ن محروم گردند در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتکب در مراجع قانونی نخواهد بودایرا

تبصره ـ محرومیت از عضویت اتاق بازرگانی و صـنایع و معـادن ایـران مـانع از تـرخیص کـاالئی کـه طبـق          

 .مقررات قبل از محرومیت برای آن گشایش اعتبار شده یا حمل گردیده نخواهد بود

ئی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات سـاالنه غیرمجـاز باشـد هرگـاه     ـ کاال31ماده  

برای ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صـحیح اظهـار شـود گمـرک بایـد از تـرخیص آن                     

انجام کلیه تشریفات آن کـاال  که حداکثر ظرف سه ماه با  .  اخطار کند   خودداری و به صاحب کاال یا نماینده وی کتباً        
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در صورتی که کاال را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کاال را ضبط و مراتـب        . را از کشور خارج کند    

 .را به صاحب آن یا نماینده او ابالغ خواهد کرد

 صورت کـاال    صاحب کاال حق دارد از تاریخ ابالغ ضبط تا دو ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غیر این                  

 .به ملکیت قطعی دولت در خواهد آمد

ـ کاالئی که ورود آن قانوناً جرم شناخته شده از شمول این ماده مستثنی و طبـق قـوانین و مقـررات                      1تبصره  

 .مربوط نسبت به آن عمل خواهد شد

رجی یـا   ـ کاالئی که طبق مقررات عمومی صادرات و واردات ورود آن غیرمجاز و برای ترانزیت خـا                2تبصره  

 .ورود موقت در اظهارنامه ترانزیت داخلی و اسناد ضمیمه آن قید شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود

 که اشتباهاً به جای کاالی مجاز ولی بدون استفاده از اسناد خـالف            31ـ در مورد کاالی موضوع ماده       32ماده  

 :ته باشد به شرح زیر رفتار خواهد شدواقع از گمرک مرخص شده و از تاریخ ترخیص بیش از شش ماه نگذش

ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کاالی ترخیص شده در اختیار صاحب کاال باشد کاال فوری توقیف و پس                     1

 . رفتار خواهد شد31از رد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض دریافتی طبق مقررات ماده 

التفـاوت حقـوق      شده در اختیار صـاحب کـاال نباشـد مابـه          ـ در صورتی که تمام یا قسمتی از کاالی ترخیص           2

 .شود دریافت می) در صورت تعلق( گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مقدار به دست نیامده 

شـود کـاالئی را کـه ضـبط           تواند در موارد مخصوصی که در آئین نامه گمرکی تعیین مـی             ـ گمرک می  33ماده  

عدوم نماید و یا بر اساس مقررات مربوط به فروش کاالی متروکه، به             شده و به ملکیت قطعی دولت درآمده است م        

 .المنفعه و خیریه تحویل نماید فروش برساند و یا با تشخیص وزیر دارائی به طور رایگان به مؤسسات عام

غیـر از هزینـه متعـارف    (چنین کاالئی که نگهداری آن ایجاد هزینـه           ـ در مورد کاالی فاسد شدنی و هم       34ماده  

 ماه گذشته ولـی تکلیـف نهـائی آن از طـرف مراجـع               18چنین کاالئی که از تاریخ ضبط آن          کند و هم    می) بارداریان

 این قانون به فروش رسانیده حاصل فروش آن 25تواند آن را طبق ماده      دار معلوم نشده باشد گمرک می       صالحیت

 مرجع صالحیتدار ادامه نگاهداری عـین کـاال را          را تا تعیین تکلیف نهائی به عنوان سپرده نگاهداری کند مگر آن که            

 .تا تعیین تکلیف نهائی الزم بداند
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العمل کاری و هر نوع حرفه دیگر که با انجام وظیفه آنها              ـ اشتغال کارکنان گمرک به امر تجارت یا حق        35ماده  

 از خدمت گمرک خواهند   متخلفین به حکم دادگاه اداری محکوم به اخراج       . در گمرک ارتباط داشته باشد ممنوع است      

 .شد

نامه آن در کمیسیون مـذکور   العمل کاران از گمرک در مورد مقررات این قانون و آئین           ـ به تخلفات حق   36ماده  

العمـل کـاری       رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف کمیسیون رأی به ابطال موقـت یـا دائـم پروانـه حـق                    30در ماده   

 .متخلف خواهد داد

 .یب مرتکب در مراجع قانونی صالحیتدار نخواهد بودتصمیم کمیسیون مانع تعق

 ـ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض قطعات و لوازم و موادی که برای مصرف در ساخت یـا   39ماده 

گردد در مواردی که مشمول ردیفی از جدول تعرفـه شـود     ها وارد می    بندی اشیاء یا مواد یا دستگاه       مونتاژ یا بسته  

کی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عـوارض             که مأخذ حقوق گمر   

شیئی یا ماده یا دستگاه آماده باشد به تشخیص و نظارت وزارت اقتصاد به مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی                    

 .و عوارض شیئی یا دستگاه آماده مربوط وصول خواهد شد

رف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت اقتصاد برسـد عمـل               در صورتی که این قبیل کاال به مص       

 .شود قاچاق محسوب می

تواند به پیشنهاد وزارت اقتصاد در حقوق گمرکی مربوط  تبصره ـ به منظور حمایت از صنایع داخلی دولت می 

 و وسایل حمل و نقـل  های الکتریک و الکترونیک آالت صنعتی و کشاورزی و دستگاه به مواد اولیه و قطعات ماشین    

شـود بـه میـزان الزم     ها تکمیل و یا سوار و یا سـاخته مـی      های داخلی به کشور وارد و در آن کارخانه          که کارخانه 

 .تخفیف داده و یا به کلی معاف کند

 :باشد  الورود می  ـ کاالی مشروحه زیر ممنوع40ماده 

 .الورود شناخته شده یا بشود منوعـ کاالئی که به موجب جدول تعرفه گمرکی یا قوانین خاص م1

های متکی به قانون غیر مجاز شناخته شده یا بشـود در مـدت اعتبـار آن                   ـ کاالئی که به موجب تصویب نامه      2

 .ها تصویب نامه
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گلوله و سایر مهمـات جنگـی دینامیـت و مـواد            ،  فشنگ،  چاشنی،  باروت،  ـ اسلحه جنگی و شکاری از هر قبیل       3

 .ا موافقت وزارت جنگ در هر موردمحترقه و منفجره مگر ب

 .ـ مواد مخدر از هر قبیل مگر با موافقت وزارت بهداری در هر مورد4

 .ـ دستگاه مخصوص عکاسی و فیلمبرداری هوائی مگر با موافقت وزارت جنگ در هر مورد5

ف و تلفـن در     های فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت پسـت و تلگـرا                    ـ دستگاه 6

 .هر مورد

ـ صفحه گرامافون و نوار پر شده فیلم و کتاب که به تشخیص وزارت فرهنگ و هنر مخالف نظم عمـومی یـا                       7

 .شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشد

ـ مجله، روزنامه، صور، عالمات و هر نوع نوشته که به تشخیص وزارت اطالعـات مخـالف نظـم عمـومی یـا                       8

 .ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور باشدشئون 

ـ کاالئی که روی خود آنها یا روی لفاف آنها و یا در بارنامه و اسناد مربوط عبارت یا عالمتی مخـالف نظـم                        9

 .عمومی یا شئون ملی یا عفت عمومی و یا مذهب رسمی کشور وجود داشته باشد

قانونی خارج شده است همچنین اسکناس و تمبر و نوار   های خارجی که در کشور مبدأ از جریان           ـ اسکناس 10

 .تقلبی و ساختگی) باندرل(چسب 

 .آزمائی ـ بلیط بخت11

ـ کاالئی که روی خود آنها و یا روی لفاف آنها نشانی یا نام بنگاه یا عالمت یا مشخصات دیگری باشد کـه                       12

خت یا خواص یا مشخصات اصـلی اجنـاس   موجبات اغفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل سا  

 .نامبرده فراهم کند

در ) Transbordementترانسبوردمان (تبصره ـ  ورود موقت ـ ترانزیت داخلی ـ ترانزیت خارجی و عمل انتقال 

 بـدون موافقـت وزارت   4 بدون موافقت وزارت جنگ و در مورد اشیاء مـذکور در بنـد   3مورد اشیاء مذکور در بند      

 .ر مورد ممنوع استبهداری در ه
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  اجرائی قانون امور گمرکی در ارتباط با  موادی از آئین نامه) ب

 20/1/1351قاچاق کاال و تخلفات گمرکی                                   مصوب  

ـ توقف وسائط نقلیه خالی اعم از آبی، هوایی، زمینی در لنگرگاهها و فرودگاهها و راههای غیرمجـاز                  262ماده  

 ریال بـا توجـه بـه اوضـاع و     5000 تا 1000همچنین حرکت بدون اجازه آنها مستوجب پرداخت جریمه انتظامی از     

فرس (باشد مگر این که معلوم گردد این اقدام در اثر علل قهری یا اضطراری  احوال و به تشخیص رئیس گمرک می      

 .بوده است) ماژور

ی یا زمینی حامل کـاال بـوده و در فرودگـاه یـا لنگرگـاه یـا راه       تبصره ـ  هر گاه وسائط نقلیه اعم از هوائی، آب 

غیرمجاز توقف نموده باشد عمل خلبان، فرمانده کشتی و راننده شروع بـه قاچـاق محسـوب و طبـق قـانون کیفـر                        

 .مرتکبین قاچاق نسبت به آنان رفتار خواهد شد

ل از انجام تشریفات گمرکی مقرر در فصول        ـ اقدام به تخلیه و بارگیری هر نوع کاال در نقاط مجاز قب            263ماده  

باشد مگر آن که کاال مجاز بـوده و از حقـوق گمرکـی و                 اول و دوم و سوم از قسمت دوم این آئین نامه قاچاق می            

 .سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد

خلیه کاال در های اقیانوس پیما در صورتی که اسناد و مدارک حاکی از ت ـ در مورد کسر تخلیه کشتی 264ماده  

بنادر بین راه و یا عدم حمل کاال از مبداء ارائه نشود گواهی نامه کسـری کـه از طـرف مؤسسـه کشـتیرانی بـرای                           

 قـانون امـور   28صاحب کاال صادر و به موجب آن خسارت قابل پرداخت باشد مدارک قابل قبول به مفهـوم مـاده               

 .گمرکی تلقی خواهد شد

ا که ورود آن به کشور مجاز و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض             ـ هر گاه کسی کاالئی ر     265ماده  

بخشوده است جز از راههای مجاز از سایر راهها بدون کسـب اجـازه قبلـی گمـرک وارد نمایـد عمـل او تخلـف از                           

 ریال بر حسب مورد بـه تشـخیص رئـیس           5000 تا   1000مقررات گمرکی محسوب و از متخلف جریمه انتظامی از          

در مورد کاالی مجاز و بخشوده از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض که                . شود  ریافت می گمرک د 

باشد و بدون کسب اجازه قبلی گمرک جز از راههای مجاز از سایر راههـا صـادر            مستلزم انجام مقررات خاص می    

 .شود شود نیز به همین نحو عمل می
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لیه که به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت اظهار شـده اسـت    ـ هر گاه کاالی مجاز و وسائط نق 266ماده 

در مهلتی که در پروانه گمرکی تعیین یا تمدید گردیده، از کشور خارج نگردد حقـوق گمرکـی و سـود بازرگـانی و                        

گـردد   عوارضی که قبالً به عنوان سپرده دریافت گردیده با صدور پروانه گمرکی به درآمد قطعی دولت منظور مـی          

چنانچه برای کاال و وسائط نقلیه مزبور که از کشور خارج نشده اسناد خالف واقع مبنی بر خارج کردن آن ارائه و 

 . قانون امور گمرکی مشمول مقررات قاچاق خواهد بود29 ماده 2شود مورد طبق مفاد بند 

ات کـاال بـرخالف     شـود مشخصـ     هایی که برای ترخیص کاال تسلیم گمرک مـی          ـ هر گاه در اظهارنامه    267ماده  

واقع اظهار شده باشد ولی این خالف اظهار متضمن زیان مالی دولت نبوده و کشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشـد                  

با اجازه کتبی رئیس گمرک محل اظهارنامه تسلیمی پس از اخذ جریمه انتظامی از یک صد تـا یـک هـزار ریـال بـه                          

 .تشخیص رئیس گمرک محل اصالح خواهد شد

ورود قطعی، ورود موقت، مرجوعی، ترانزیـت خـارجی، ترانزیـت           (در اظهار نامه تسلیمی به گمرک       ـ  268ماده  

هر نوع اظهار خالف واقع که متضمن زیان مالی دولت بوده و کشـف خـالف مسـتلزم اخـذ تفـاوت حقـوق                        ) داخلی

 انجام تشریفات   های گمرکی و عوارض باشد در صورتی که خالف مذکور بر اثر             گمرکی و سود بازرگانی و هزینه     

 :شود  گمرکی پیش از خروج کاال از گمرک کشف گردد به حسب موارد به شرح زیر عمل می

ـ در مورد کاالئی که وجوه متعلق به آن از روی وزن تعیین شده است، هرگاه وزن کاال کمتر از میزان واقعی 1

 درصد تفاوت کمتر و از یک برابر تفاوت ای که از ده اظهار شده باشد عالوه بر دریافت تفاوت وجوه مزبور جریمه      

 .گردد بیشتر نباشد با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک محل تعیین و دریافت می

الورود و غیرمجاز و کاالئی که نوع آن برخالف واقـع و بـا نـام و مشخصـات دیگـر                       ـ در مورد کاالی ممنوع    2

 :گردد عمل خواهد شد ر تعیین میاظهار شده باشد به حسب مواردی که به شرح زی

کاالئی که ورود آن قانوناً ممنوع یا طبق مقررات صادرات و واردات ساالنه غیرمجاز باشد، هرگاه بـرای                  ) الف

ورود قطعی یا ترانزیت داخلی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری                    

 ماه با انجام کلیه تشریفات آن کاال را از کشـور            3اً اخطار کند که حداکثر ظرف       و به صاحب کاال یا نماینده وی کتب       

خارج کند در صورتی که کاال را ظرف مدت مزبور از کشور خارج نکند گمرک کاال را ضبط و مراتب را به صاحب                       

دگاه شهرستان مراجعه   آن یا نماینده او ابالغ خواهد کرد صاحب کاال حق دارد از تاریخ ابالغ ضبط تا دو ماه به دا                   
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 قـانون امـور گمرکـی بـه ملکیـت قطعـی دولـت               31 مـاده    2 و   1هـای     کند در غیر این صورت کاال با رعایت تبصره        

 .درخواهد آمد

الورود یا غیر مجاز بوده ولی در اظهار نامه مشخصات کاالی مجـاز یـا    هرگاه کاالئی که اظهار شده ممنوع    ) ب

ایـن عمـل مشـمول    )  قانون امور گمرکی   29 ماده   5موضوع بند   (ذکر شده باشد  مجاز مشروط با نام دیگر برای آن        

 .مقررات قانون مرتکبین قاچاق خواهد بود

هرگاه کاالی مورد اظهار کاالی مجاز بوده و در اظهار نامه تمام و یا قسمتی از آن با نام و یـا مشخصـات                        ) ج

های گمرکی و عوارض آن کمتر است اظهـار شـده            کاالی مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و هزینه          

التفاوت مستلزم پرداخت جریمه خواهد بود که با توجه بـه اوضـاع و احـوال از طـرف                     باشد عالوه بر دریافت مابه    

 .گردد رئیس گمرک محل تعیین و دریافت می

 .التفاوت خواهد بود حداقل این جریمه معادل ده درصد و حداکثر یک برابر مابه

ـ چنانچه این اظهار توأم با اعالم نام دیگر و با استفاده از اسناد یا سیاهه خالف واقع باشد طبق بنـد                      1تبصره  

 . قانون امور گمرکی مشمول مقررات قاچاق خواهد بود29 ماده 9

ای است که در آن خصوصیات کاالئی ذکـر شـده باشـد     ـ منظور از اسناد خالف واقع اسناد و سیاهه       2تبصره  

 .نس و خصوصیات کاالی اظهار شده تطبیق ننمایدکه با نوع ج

ـ هرگاه نام کشور مبدأ کاال بر خالف واقع اظهار شده باشد و این خالف متضـمن زیـان مـالی دولـت باشـد                         3

التفاوت بـه تشـخیص       التفاوت مبلغ دیگری به عنوان جریمه معادل ده درصد تا یک برابر مابه              عالوه بر دریافت مابه   

 .گردد  به اوضاع و احوال تعیین و دریافت میرئیس گمرک با توجه

های گمرکـی و یـا عـوارض آن از روی ارزش              ـ در مورد کاالئی که حقوق گمرکی یا سود بازرگانی یا هزینه           4

 قـانون امـور     11 و   10تعیین گردیده است هرگاه ارزش کاال در اظهارنامه کمتـر از ارزش گمرکـی مقـرر در مـواد                    

التفـاوت بـه تشـخیص        ای نیز از ده درصد تا یـک برابـر مابـه             وه بر اخذ تفاوت جریمه    گمرکی اظهار شده باشد عال    

 .شود رئیس گمرک محل که با توجه به اوضاع و احوال تعیین خواهد کرد وصول می
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 268قانون الحاقیه ماده 

 نامه اجرائی قانون امور گمرکی آئین

 1364/ 18/2مصوب 

 

یا بعد از ترخیص و خروج کاال از گمرک که متضمن زیان مالی دولت ماده واحده ـ کشف هر نوع خالف قبل و 

یا هزینه و یا هر نوع حقوق دیگـر باشـد   ،  بوده و مستلزم اخذ تفاوت حقوق گمرکی و یا سود بازرگانی، یا عوارض            

 .نامه اجرائی قانون امور گمرکی باید وصول گردد  آئین268جریمه متعلقه حسب مورد طبق ملحقات ذیل ماده 

 آئین نامه اجرائی قانون امور گمرکی چنانچه عـدم         268ـ عالوه بر موارد مندرج در ملحقات ذیل ماده          1تبصره  

قید توضیحات کامل از لحاظ مشخصات کاال در اظهار نامه تسلیمی به گمرک و یـا خـالف در محاسـبات متضـمن                       

 کشف گردد مسـتلزم اخـذ جریمـه از ده تـا             زیان مالی دولت باشد اعم از این که قبل یا بعد از خروج کاال از گمرک               

 .التفاوت خواهد بود صد درصد مابه

ـ در صورتی که بررسی مستلزم توقف بیش از حد متعارف کـاال باشـد بـا پرداخـت وجـه نقـدی یـا                         2تبصره  

 .ترخیص کاال بالمانع خواهد بود) میزان اختالف(التفاوت  تضمین بانکی صد درصد مابه

 .یخ تصویب قابل اجراستمقررات این ماده از تار

بهشت ماه یـک هـزار و         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز چهارشنبه هجدهم اردی              

 به تأیید شـورای نگهبـان رسـیده         25/2/1364سیصدو شصت وچهار مجلس شورای اسالمی تصویب و در تاریخ           

 .است

کـه در  (ین نامه به استثناء بند ب و تبصره ذیل بنـد ج آن  این آئ268 ـ هرگاه تخلفات مذکور در ماده  269ماده 

نادرست باشد و این عمـل  ) فاکتور(توأم با ابزار اسناد یا صورت حساب ) باشد هر حال مشمول مقررات قاچاق می    

بر اثر انجام تشریفات گمرکی یا به هر ترتیب دیگری پیش از خروج کاال یا بعد از خروج کاال از گمرک کشف شود                       

ه بر تعقیبی که ممکن است طبق مواد مربوطه قانون مجازات عمومی به عمل آیـد از مرتکـب عـالوه بـر اصـل                         عالو

تفاوت از پنجاه درصد تا یک برابر آن نیز به تشخیص رئیس گمرک با توجه به اوضاع و احوال به عنـوان جریمـه                        

 .گردد دریافت می
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ای است که در آن خصوصیات کـاال صـحیحاً و             سیاههـ منظور از اسناد یا سیاهه نادرست، اسناد یا          1تبصره  

منجزاً قید نشده است و صاحب کاال از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کاالی دیگری را بـا حقـوق                       

 .گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده باشد

ی آن جریمـه در قـانون امـور         ـ در مورد هرگونه تخلف از مقررات گمرکی کـه بـه طـور صـریح بـرا                 2تبصره  

 ریـال نخواهـد   10000 و حداکثر آن بیش از 1000گمرکی و این آئین نامه تعیین نگردیده است مبلغی که حداقل آن         

 .بود به تشخیص رئیس گمرک محل دریافت خواهد شد

 و یـا پروانـه      نامـه    ایـن آئـین    193المللی موضوع مـاده       ای که به استناد جواز عبور بین        ـ وسائط نقلیه  270ماده  

شود از  شود دارندگان آن مکلفند وسائط نقلیه خود را در موعد مقرر که از طرف گمرک تعیین می ترانزیت وارد می

کشور خارج یا تشریفات گمرکی آن را انجام دهند در غیر این صورت و بدون عذر موجه مـورد قبـول کمیسـیون                       

 . ریال به عنوان جریمه از آنان دریافت خواهد شد500 رسیدگی به اختالفات گمرکی برای هر روز تأخیر مبلغ

شود هرگاه نسبت به اصل جریمه یا  ـ مرتکبین تخلف از مقررات گمرکی که جریمه از آنها دریافت می271ماده  

توانند پس از تودیع یـا تـأمین آن           میزان آن که از طرف رئیس گمرک محل تعیین گردیده اعتراض داشته باشند می             

ل اعتراض نامه خود را با دالئل و مدارک اعتراض به رئـیس گمـرک محـل بـه منظـور ارجـاع آن بـه                          در گمرک مح  

 .کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی تسلیم نمایند

رئیس گمرک محل مؤظف است آن را با پرونده کامل محلی و اظهار نظر و با تأیید ایـن کـه جریمـه تودیـع یـا                           

 اداره مرکزی با اولین وسیله ارسال دارد، اداره کل گمرک موضوع را به              تأمین شده است ضمن گزارش جامعی به      

کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی که تنها مرجع صالحیتدار رسیدگی به این قبیل اختالفات است احاله خواهد                 

 .نمود

ع پرونـده   قانون امور گمرکی از طرف صاحب کاال تقاضای ارجـا   31ـ در مواردی که بر اساس ماده        272ماده  

شود اداره گمرک محل مکلف است دو نمونه از           به اداره کل گمرک یا به کمیسیون رسیدگی به اختالفات گمرکی می           

کاالئی که ممنوعیت آن مورد اعتراض است با حضور صاحب کاال یا نماینده قانونی او از کاالی موجود برداشته و    

 کاال یا نماینده قانونی او مهر نموده یک نمونه را به اداره کل هر دو نمونه را با پلمب یا الک و مهر گمرک و صاحب

گمرک ارسال و نمونه دیگر را در گمرک محل نگاهداری نمایـد و هـر گـاه کـاالی مزبـور نوعـاً طـوری باشـد کـه                             
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برداری از آن غیرممکن و یا برای رسیدگی در مرکز غیرکافی باشد ممکن است کاتالوک یا تصویر و یا تمـام    نمونه

 .کاال به هزینه صاحب کاال یا نماینده قانونی او از طرف گمرک محل به عنوان اداره کل گمرک فرستاده شود

ـ اداره کل گمرک پس از وصول نامه اعتراضیه صـاحب کـاال و سـوابق امـر و نمونـه کـاالی مـورد                         273ماده  

دارد در صورتی که نتیجه       الم می اختالف خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و نتیجه را به گمرک محل و ذینفع اع               

نمایـد، ولـی اگـر        رسیدگی مبنی بر مجاز بودن کاال باشد گمرک محل آن را با انجام تشریفات مربوط ترخیص مـی                 

 قانون امور گمرکی جهت اعـاده کـاال از          31ممنوع یا غیرمجاز تشخیص شود ابتدای سه ماه مهلت مذکور در ماده             

 .واهد بودتاریخ ابالغ نظر اداره کل گمرک خ

 ماه 3تبصره ـ  اگر صاحب کاال یا نماینده قانونی او کتباً انصراف خود را از خارج کردن کاال از کشور قبل از  

 قانون امور گمرکی اعالم نماید گمرک به ضبط کاال اقدام و مراتب را به صاحب کاال یا نماینـده                    31مذکور در ماده    

 .قانونی او ابالغ خواهد کرد

گیرد ولی     مواردی که در اثر اظهار خالف واقع طبق مقررات این فصل جریمه به کاالئی تعلق می                ـ در 274ماده  

شود و صاحب کاال از ترخیص و بیـرون بـردن آن از گمـرک خـودداری                   مورد از مواردی باشد که کاال ضبط نمی       

ایت اخطار و آگهی آن را      نماید در این صورت پس از انقضای حداقل چهارماه از تاریخ ورود کاال، گمرک بدون رع               

 قانون امور گمرکی به فروش رسانده و عالوه بر وجوهی که طبق مقررات باید دریافت شود                 25طبق ضوابط ماده    

 .شود مبلغ جریمه متعلق نیز از حاصل فروش برداشت می

کـاال از   ـ مرور زمان تعقیب تخلفات گمرکی توأم با ابراز اسناد نادرست یـک سـال از تـاریخ خـروج                     275ماده  

 ). قانون امور گمرکی27تبصره ذیل ماده (گمرک خواهد بود

) ثمـن (ـ در مواردی که اداره گمرک حق به عین کاال دارد و به عین کاال دسترسی نباشـد بهـای کـاال       276ماده  

بـرای تعیـین جریمـه و       (عبارتست از بهای عمده فروشی همان کاال در نزدیکترین بازار داخلی و در سـایر مـوارد                  

 . قانون امور گمرکی تعیین خواهد شد11 و 10منظور از بها قیمت سیف کاال است که طبق مواد ) یرهغ

هـای مکشـوفه و       های دریافتی موضوع مواد ایـن قسـمت قاچـاق           ـ اداره کل گمرک مجاز است جریمه      277ماده  

 ایـن   81 مـاده    هـای موضـوع     بـه اسـتثنای حاصـل فـروش       ( حاصل فروش کاالئی را که به عنوان قاچاق یا ضـبط            

 :کند به شرح زیر واریز نماید  تحصیل می) شود نامه که کالً به درآمد متفرقه منظور می آئین
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 . در مورد جریمه و حاصل فروش قاچاق طبق قانون مربوط) الف 

 .در مورد ضبط و سایر جرائم موضوع مواد این قسمت) ب

 .ـ هفتاد درصد به درآمد متفرقه گمرکی1 

 .ه تساوی برای مخبرین و کاشفینـ بیست درصد ب2

 . ـ ده درصد به حساب ذخیره جرائم که طبق نظر رئیس کل گمرک پرداخت خواهد شد3

اگر به یکی از صاحبان سهم در موقع واریز صورت مجلس دسترسی نباشد و یا برای دریافت سـهم   تبصره ـ  

 ذخیره قاچاق منظور خواهد کـرد و اگـر تـا         خود مراجعه نکند اداره گمرک سهم او را پس از کسر مالیات متعلق به             

سال به صاحب سهم دسترسی پیدا شود و یا خود او مراجعه کند حق خالص او با صدور حکم از همـین محـل                   پنج

 .شود تأدیه می

 مقررات مختلف 

شود اعم از این که کشف قاچاق در محوطه گمـرک             ـ کاالئی را که به عنوان قاچاق گمرکی توقیف می         278ماده  

ا در خارج صورت بگیرد کاشفین باید بالفاصله به انبار گمرک تحویل داده رسید بگیرند و مراتـب را در صـورت                    ی

 .مجلس قید کنند

گردد و به حسب اقتضای زمان و مکان و یـا   در مواردی که کاالی قاچاق در خارج از محوطه گمرک کشف می        

 کاشـفین مکلفنـد کـاال را بـا صـورت بـرداری از               به علل موجه دیگری حمل فوری کـاال بـه گمـرک مقـدور نباشـد               

مشخصات آن در تحویل شخص با بنگاهی که مقتضی و محل اطمینان باشد پـس از الصـاق پلمـپ یـا الک و مهـر                          

شود قرار دهند و مراتب را در صورت مجلس مشروحاً            ها و مدخل محلی که کاال در آنجا نگاهداری می           کردن بسته 

د پلمپ یا الک و مهر قید و یک نسخه از رسیدی را که از شخص یـا بنگـاه مزبـور بایـد            و با ذکر علت و تعیین تعدا      

 .دریافت دارند به صورت مجلس ضمیمه نمایند

تبصره ـ مالک عمل برای تشخیص کاشف و مخبر و مأمور انتظامی و پرداخت پاداش قـانونی آنهـا منحصـراً     

 .گردد تنظیم میعبارت از مندرجات صورت مجلس بدوی است که هنگام کشف 



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 90

  

  

ـ اقدام به حک و اصالح در صورت مجلس کشف و ضبط و حذف یا الحاق نام شـخص یـا اشـخاص     279ماده  

دیگری در آن به عنوان مخبر و کاشف یا مأمور انتظامی و تغییر دادن در مندرجات آن ممنوع اسـت و مرتکـب در                    

 .تعقیب قرار خواهد گرفتصورت وجود سوءنیت به عنوان جعل و تزویر در اسناد دولتی مورد 

هرگاه جعل و تزویر مزبور متضمن جرم دیگری نیز بوده باشد مرتکب برای آن جرم نیز طبق مقررات قوانین                   

 .مربوط مورد تعقیب واقع خواهد شد

تبصره ـ در صورت طرح دعوی یا شکایت در مراجع دادگستری اگر نتیجه دعوی بر حسـب دالئـل و مـدارک     

تواند با تصویب کمیسیونی مرکب از دادستان محل یا معـاون             شخیص داده نشود گمرک می    موجود به نفع گمرک ت    

قضائی او و رئیس گمرک و رئیس امور حقوقی و قضائی یا مشاور حقوقی از تعقیب دعوی منصرف و شـکایت را          

 .مسترد دارد

مـود عبـارت اسـت از       ـ اسناد مثبته گمرکی که در موارد سوءظن قاچاق ممکن است بـه آن اسـتناد ن                280ماده  

پتـه  ،  قبض خرید کاال از گمرک قبض سپرده که به موجب آن کاال مرخص شده، ،  پروانه ورود گمرکی، پته مسافری    

عبور داخلی، پروانه صدور موقت مشروط بر این که مشخصات مذکور در این اسـناد بـا مشخصـات کـاال از هـر                        

خ کشف کاال با توجـه بـه نـوع کـاال و نحـوه مصـرف آن                  حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاری          

 .متناسب باشد

ـ در مورد تخلف از مقررات گمرکی مأموران کشف تخلف مکلفند در صورت احراز تخلف بالفاصـله                 281ماده  

صورت مجلس کشف تخلف را روی اوراق چاپی مخصوص این کار تنظیم و امضاء نموده به متخلف ارائه دهند تا                    

 راجع به توجیه تخلف و علل وقوع آن داشته باشد در ستون مخصوص نوشـته و امضـاء نمایـد و                      اگر توضیحاتی 

را تکمیل و با قیـد تـاریخ امضـاء نمـوده بالفاصـله بـه                ) گزارش کاشفین (سپس مأموران کشف ستون مخصوص      

 .منظور تعیین جریمه به رئیس گمرک محل تسلیم نماید

 .حکم تأخیر با سوءنیت در انجام وظیفه استتأخیر در تنظیم صورت مجلس کشف تخلف در 

گـردد بایـد    تبصره ـ در تمام مواردی که از طرف رؤسای ادارات گمرک جریمه برای تخلفات گمرکی تعیین می 

جهات آن که مالک تعیین میزان جریمه قرار داده به طور وضوح و کامل در صورت مجلـس تخلـف قیـد و امضـاء                    

 .نمایند
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شود بایـد     لغ جرائمی که به تشخیص و تعیین رئیس گمرک محل از متخلفین وصول می             ـ در مقابل مب   282ماده  

 .بالفاصله قبض رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم گردد

ـ ابالغ هر نوع صورت مجلس مبنی بر ضبط یا توقیف کاال یا صورت مجلس کشف تخلف بـه کسـی                     283ماده  

گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورت مجلس بر اثر رسیدگی به آن            که به وکالت از طرف صاحب کاال اظهار نامه به           

اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابالغ آن به شخص صاحب کاال است و اعتراض وکیل یا نماینده مزبور بـه                     

 .شود جای اعتراض صاحب کاال قبول می

 این آئین   88کاالی موضوع ماده    آید چنانچه از نوع       ـ در مورد کاالئی که به ضبط قطعی دولت در می          284ماده  

 .شود  این آئین نامه عمل می79 ماده 1نامه باشد با آن طبق ماده مزبور و اال طبق تبصره 

هـای    های ضبط قاچاق و به استثنای آنچـه در فروشـگاه            ـ کاالی مربوط به هر یک از صورت مجلس        285ماده  

به معرض حراج یا مزایده کتبی گذاشته شود در مـواردی         شود باید جداگانه و مستقالً        دولتی یا تعاونی فروخته می    

توانـد آن را بـه دفعـات در معـرض      که مقدار کاالی ضبطی یک صورت مجلس زیاد و قابل توجه باشد گمـرک مـی               

شود تنظیم صورت مجلس جداگانه       ولی برای هر مقدار از آن که در یک دفعه فروخته می           . حراج یا مزایده قرار دهد    

 .الزامی است

ـ در مورد فروش کاالی ضبطی عالوه بر مواد مشـروحه بـاال تشـریفات مربـوط بـه فـروش کـاالی                       286ده  ما

 .متروکه نیز باید رعایت شود

الفساد و کاالئی که نگهداریشان برای گمرک ایجاد خطر یا هزینـه نمایـد اعـم از ایـن کـه       تبصره ـ کاالی سریع 

 قـانون امـور گمرکـی فـوراً بـه فـروش       34 با توجه به مـاده       ضبط قطعی شده باشد یا نشده باشد در هر حال باید          

 .برسد

العمل کـاری در گمـرک عمـداً اظهارنامـه خـالف              العمل کار در ضمن اشتغال به شغل حق         ـ هرگاه حق  386ماده  

واقع تنظیم و یا اقدامی بر خالف قانون و آئین نامه گمرکی مرتکب شود که متضمن زیان مالی دولت باشـد تخلـف                    

یشنهاد گمرک در کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایـران و      او به پ  

العمل کار متخلـف      اداره کل گمرک رسیدگی و در صورت ثبوت تخلف طبق رأی قطعی کمیسیون مزبور پروانه حق               
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العمـل کـار در ارتکـاب قاچـاق           حـق  چنانچـه )  قانون امـور گمرکـی       36ماده  (به طور موقت یا دائم باطل خواهد شد       

 .گمرکی دخالت داشته باشد عالوه بر اجرای مقررات باال مشمول مقررات قانون مرتکبین قاچاق نیز خواهد بود

العمل کار متخلف از اشخاص حقوقی باشد مقررات این ماده هـم شـامل شـخص حقـوقی      تبصره ـ هر گاه حق 

قی دارای حق امضاء بوده و اظهار نامه خالف را امضا کرده و           مزبور و هم شامل کسانی که در آن شخصیت حقو         

العمل کار مزبـور از اشـخاص حقیقـی باشـد در مـدت                باشد و هر گاه حق      اند می   اقدام خالف مداخله داشته   » یا در آ  

العمـل کـاری اسـت در امـور           تواند به عنوان شخصی که دارای امضا در یک شخصیت حقـوقی حـق               ممنوعیت نمی 

 .اری گمرکی مداخله نمایدک العمل حق

العمل کـاری     العمل کارانی که با تحصیل پروانه مشغول حق         ـ گمرک هر محل باید برای هر یک از حق         387ماده  

 .در گمرک آن محل باشند پرونده مستقلی مرکب از سه پوشه نگاهدارد

 :ها همیشه باید موجود باشد به شرح زیر است  اوراقی که در این پرونده

 . ـ  درخواست متقاضی برای تحصیل پروانهپوشه اول 

 .العمل کاری رونوشت یا فتوکپی گواهی شده پروانه حق

العمـل کـاری         ایـن آئـین نامـه ورقـه رسـید دفتـر حـق              377فتوکپی گواهی شده کارت بازرگانی موضوع ماده        

 .نامه  این آئین383موضوع ماده 

جلس قاچاق که بـر علیـه او در گمـرک تنظـیم     پوشه دوم ـ یک نسخه از هر صورت مجلس تخلف یا صورت م 

 .شود می

 .شود کار مبادله می العمل پوسه سوم ـ هر نوع مکاتبات و مراسالت دیگری که در مورد شخص حق

 

 قانون اصالح بعضی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق و الحاق چند ماده و تبصره به قانون مزبور

 12/1/1354 مصوب 

هـای آن و    و تبصره8ی از مواد قانون مجازات مرتکبین قاچاق به شرح زیر اصالح و ماده ماده واحده ـ بعض 

 لغـو و مـاده      49 و تبصره آن و ماده       44 و   42 و   41 و   40های آن و مواد        و تبصره  39 و   37 و مواد    33 و   11مواد  

 .شود  به قانون مذکور اضافه می56 و 55 و 54 و 53 و 52 و 51های آن و مواد   و تبصره50
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 .شود  تبصره به آن اضافه می4ـ ماده یک به شرح زیر اصالحی و 1

ـ هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یـا ورود یـا صـدور آن ممنـوع یـا در انحصـار                          1ماده  

ای تـا   دولت باشد مرتکب قاچاق شود عالوه بر رد مال و در صورت نبودن عین مال رد بهای آن، به حـبس جنحـه                    

و دو برابر   ) در مورد اموال موضوع درآمد دولت     (  هدل و پرداخت دو برابر درآمدی که برای دولت مقرر بو          دو سا 

تولیـد الکـل و     . محکـوم خواهـد شـد     ) الصدور و کاالی انحصـاری      الورود و ممنوع    در مورد اموال ممنوع   ( بهای مال 

 یا عرضه آنها برای فروش قبل از ایـن کـه            های غیرالکلی در داخل کشور به نحو غیرمجاز         ترکیبات الکلی و نوشابه   

مالیات مربوط پرداخت یا ترتیب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسـوب      

 .باشد گردد ولی جزای نقدی آن ده برابر درآمدی است که برای دولت مقرر می می

 توجه اتهام کنـد بـه وسـیله مرجـع تحقیـق از مـتهم                ـ در صورتی که دالئل و قرائن موجود داللت بر         1تبصره  

شود که میزان آن از مبلغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته کمتـر نخواهـد بـود و هرگـاه                        تأمین وثیقه گرفته می   

شود کـه مجمـوع آنهـا         بزه قاچاق با شرکت چند نفر واقع شده باشد از هر یک از متهمان وثیقه متناسبی گرفته می                 

 .لغ جزای نقدی و بهای مال از بین رفته نخواهد بودکمتر از مب

ـ هرگاه در خارج از مرکز رسومات و یا در غیر نقاطی که اداره رسـومات اجـازه داده باشـد آالت و                       2تبصره  

ادوات تقطیر الکل و یا مواد اولیه تخمیر شده که معلوم شود برای تقطیر الکل تهیـه شـده کشـف شـود عـالوه بـر                           

الت و ادوات مربوط مرتکب و شرکاء و معاونین هر یک به جزای نقـدی از پـنج هـزار ریـال تـا                        ضبط عین مال و آ    

در صورت تکرار جرم مرتکب عالوه بر ضبط عـین مـال بـه حـداکثر جـزای                  . پنجاه هزار ریال محکوم خواهند شد     

 .شود ای تا شش ماه یا هر دو مجازات محکوم می نقدی و یا حبس جنحه

وع داخلی که با استفاده از مزایای قانون استرداد حقوق گمرکی و سـود بازرگـانی               ـ محصول و مصن   3تبصره  

 یا با معافیت از پرداخت مالیات و عـوارض صـادر شـده              1345مواد اولیه مصنوعات ماشینی کارخانجات مصوب       

 .باشد باشد در صورتی که به ترتیب غیرمجاز به کشور اعاده شود در حکم قاچاق می

م قاچاق اجرای مجازات اشد در مورد تعدد جرم فقط شامل مجازات حبس بوده و مجمـوع                 ـ در جرائ  4تبصره  

هرگاه مرتکب قاچـاق بـه علـت جـرائم دیگـری بـه              . محکوم به مالی از مرتکب قاچاق در هر حال باید وصول شود           



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 94

  

  

ائم دیگر از   جزای نقدی محکوم شود مجموع محکوم به مالی قاچاق عالوه بر جزای نقدی قابل اجراء مربوط به جر                 

 .محکوم علیه وصول خواهد شد

 :شود   به شرح زیر اصالح می3ماده   ـ2

 محکوم 1ـ در مورد شرکاء جرم قاچاق عین مال ضبط و هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده                 3ماده  

نماید و    حکوم می شوند و دادگاه سهم هر یک از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن م                     می

کیفـر حـبس    . در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شـرکاء متضـامناً وصـول خواهـد شـد                      

ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد مگـر ایـن                 . معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است      

 .که در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد

 :شود   به شرح زیر اصالح و تبصره آن حذف می4ـ ماده 3

ای خواهد    نامه  واحد موضوع قاچاق در مواردی که به موجب قوانین مربوط معین نشده باشد طبق آئین               ـ 4ماده  

 .های دارائی و دادگستری مجلسین خواهد رسید بود که به تصویب کمیسیون

 :شود   اضافه می به شرح زیر اصالح و یک تبصره به آن6ـ ماده 4

توانند فقط برای یک بار از تعقیب کیفری مباشر یا شرکاء جـرم               ـ ادارات مأمور وصول درآمد دولت می      6ماده  

قاچاق صرفنظر کرده و به وصول جزای نقدی و ضبط مال و در صورت از بین رفـتن مـال بـه وصـول بهـای آن             

ت رسیدگی باشد انصراف از تعقیب تا قبـل از صـدور            اکتفا نمایند در این صورت اگر پرونده در مراجع قضائی تح          

پرداخـت جـزای نقـدی آثـار جزایـی نداشـته و مشـمول        . گـردد  حکم بدوی ممکن است و تعقیب کیفری موقوف می       

در مورد انصراف از تعقیب کیفری مباشر جرم تعقیـب کیفـری معـاون او               . مقررات تکرار یا تعدد جرم نخواهد بود      

 .شود نیز موقوف می

 ـ در صورتی که جزای نقدی مورد قاچاق کمتر از مبلـغ یـک صـد هـزار ریـال باشـد و مرتکـب آن را         تبصره

یا ضبط عین مال و در صورت از بین رفتن مال وصول بهـای آن از تعقیـب       . بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را بدهد      

 .دکیفری معاف خواهد بود ولو این که مرتکب سابقه استفاده از ارفاق را داشته باش

 :شود  های آن حذف می  به شرح زیر اصالح و تبصره7ـ ماده 5
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تواند از مرجع تحقیق یا دادگاه حسب مورد تقاضـای تـأمین تـاز                ـ اداره مأمور وصول درآمد دولت می      7ماده  

 .اموال متهم معادل جزای نقدی و بهای مال از بین رفته را بنماید

 :شود   به شرح زیر اصالح می10ـ ماده 6

ـ ترتیب وصول جزای نقدی و بهای مال از بین رفته و احتساب بازداشت ما بازاء آن به نحـوی اسـت                      10ماده  

وجوهی که در ایـن مـورد بابـت اجـرای احکـام جزائـی               . های مالی مقرر است     که در قانون نحوه اجرای محکومیت     

توانـد بـا محکـوم        ور مـی  اداره مزب . شود به حساب اداره مأمور وصول درآمد دولت منظور خواهد شد            وصول می 

 .علیه ترتیبی برای وصول محکوم به مالی بدهد

 :شود   به شرح زیر اصالح می15ـ ماده 7

 ـ ادارات مأمور وصول درآمد دولت مکلفند در مقابل اخذ جزای نقدی و بهای مال از بین رفتـه قـبض    15ماده 

 .رسمی صادر و به پرداخت کننده تسلیم نمایند

 :شود زیر اصالح می به شرح 32ـ ماده 8

تواننـد بـرای مصـرف شخصـی          ـ مقدار توتون و سیگار و کاغذ سیگاری که مسافرین و سیاحان مـی             32ماده  

 .وارد کشور نمایند طبق مقررات گمرکی تعیین خواهد شد

 :شود   به شرح زیر اصالح می46ـ ماده 9

 قابل تفکیک باشد فقط کـاالی قاچـاق         ـ هرگاه کاالی قاچاق با کاالی دیگر مخلوط باشد در صورتی که           46ماده  

ضبط و در غیر این صورت تمام کاال ضبط خواهد شد ولی جزای نقـدی بـه نسـبت مقـدار کـاالی قاچـاق وصـول         

 .شود می

 :شود  به شرح زیر اصالح می47ـ ماده 10

بـوده و  دوباره چسب در حکم اموال قاچاق ) باندرل( ـ اموال موضوع عایدات دولت دارای نوار چسب  47ماده 

) بانـدرل (آوری نوارچسـب      جمـع . جزای آن نسبت به دارنده یا الصاق کننده مثل قاچاق اموال بدون بانـدرل اسـت               

مصرف شده یا هر نوع عالمت دیگری که جایگزین آن بشود به قصد اسـتفاده غیرمجـاز شـروع بـه جـرم قاچـاق                         

 .شود محسوب می
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 به قانون مجازات مـرتکبین قاچـاق اضـافه          56 و   55 و   54 و   53 و   52 و   51 و   50ـ مواد زیر به عنوان مواد       11

 .شود می

ـ هر وسیله نقلیه زمینی یا آبی و یا هوائی حسب مورد از نقاط یا راههایی که مجاز اعـالم نشـده وارد                       50ماده  

اعـالم  کشور شود یا در اسکله یا لنگرگاهی که مجاز اعالم نشده پهلو گرفته یا لنگر بیاندازد یا در محلی کـه مجـاز    

نشده فرود آید و محصوالت آن را کاالی قاچاقی تشکیل دهد که جنبه تجاری داشته باشد به دستور گمرک توقیف     

تواند ظرف دو سـال از تـاریخ توقیـف            شود در صورتی که مالک به توقیف وسیله نقلیه خود معترض باشد می              می

جب حکم قطعی شکایت معتـرض را وارد ندانسـته یـا      هر گاه دادگاه به مو    . وسیله نقلیه به دادگاه جنحه شکایت کند      

 .ظرف مهلت مقرر شکایت نشده باشد وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد

شود که مالک با علم به اسـتفاده از   ـ هرگاه وسیله نقلیه متعلق به مرتکب نباشد در صورتی ضبط می          1تبصره  

 .ار مرتکب قاچاق قرار داده باشدوسیله نقلیه را در اختی، آن به منظور ارتکاب قاچاق

ای که بر اثر حوادث و یا عوامل قهری یا اضطراری داخل نقاط غیرمجاز شود مشـمول                   ـ وسیله نقلیه  2تبصره  

 .این ماده نخواهد بود

 این قـانون از تعقیـب کیفـری مرتکـب قاچـاق صـرفنظر نمایـد از                  6ـ در مواردی که گمرک طبق ماده        3تبصره  

 .شود رض میوسیله نقلیه رفع تع

 1336ای که طبق قانون جلوگیری از قاچاق با وسائل نقلیه دریایی مصوب سـال                 ـ هرگاه وسیله نقلیه   4تبصره  

شود بر اثر طول مدت نگهداری در معـرض خرابـی یـا کسـر فـاحش                   توقیف شده یا به موجب این ماده توقیف می        

باشـد و یـا ایـن کـه صـاحب           ) قیمت وسـیله نقلیـه      به تناسب   (قیمت بوده یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب         

شود و حاصل فروش حسـب مـورد    وسیله مزبور با فروش آن موافقت کند با حضور نماینده دادستان فروخته می   

شود مگر   در مراجع قضائی در حساب سپرده نگهداری می      تکلیف آن تا انقضای مدت مقرر در این ماده یا تا تعیین           

ای  حاصل فروش وسیله نقلیه. مه نگاهداری وسیله نقلیه را تا تعیین تکلیف نهایی الزم بداند        این که مراجع مذکور ادا    

هزینـه  . که صاحب آن ظرف دو سال از تاریخ توقیف به دادگاه شکایت نکرده باشد به نفع دولت ضبط خواهد شـد                 

 .باشد متناسب نگاهداری وسیله نقلیه به عهده اداره مأمور وصول درآمد دولت می
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ـ مالک تعیین قیمت در مورد مال از بین رفته بهای عمده فروشی آن در نزدیکترین بازار داخلی اسـت                    51ده  ما

 .الورود بهای سیف کاال به اضافه حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی خواهد بود و در مورد کاالی ممنوع

الفساد بوده یا بر اثـر طـول مـدت            عـ در صورتی که صاحب کاال با فروش آن موافق باشد یا کاال سری             52ماده  

نگاهداری در معرض فساد یا کسر فاحش قیمت باشد یا نگاهداری آن مستلزم هزینه نامتناسـب بـه تناسـب قیمـت                      

 ماه گذشته ولی تکلیف نهایی آن از طرف مراجع صـالحیتدار            18کاال باشد همچنین کاالهایی که از تاریخ ضبط آن          

رآمد دولت کاالی مزبور را با حضور نماینده دادستان فروخته و حاصل فروش معلوم نشده اداره مأمور وصول د 

کند مگر آن که مرجع صالحیتدار ادامه نگهداری عـین کـاال              را تا تعیین تکلیف نهائی در حساب سپرده نگهداری می         

ش با حضـور صـاحب آن   برداری باشد باید قبل از فرو از کاالئی که قابل نمونه. را تا تعیین تکلیف نهائی الزم بداند  

 .یا نماینده دادستان نمونه برداشته شود

شـود    ـ در مواردی که صاحب کاالی قاچاق شناخته نشود کاال با رعایت مقررات ماده قبل فروخته می                53ماده  

و حاصل فروش در حساب سپرده خواهد ماند و اگر صاحب کاال تا دو سال از تاریخ کشف کاال به دادگـاه یـا بـه                          

مور وصول درآمد دولت برای مطالبه وجه حاصل از فروش مراجعه نکنـد حاصـل فـروش بـه نفـع دولـت                 اداره مأ 

 .ضبط خواهد شد

ـ منظور از اداره مأمور وصول درآمد دولت در این قانون هر اداره یا سازمان یا مؤسسه یـا شـرکت                     54ماده  

 .باشد صول درآمد دولت میدولتی یا وابسته به دولت است که به موجب قوانین و مقررات مؤظف به و

ـ نسبت به جرائم قاچاقی که قبل از اجرای این قانون کشف و تعقیب شـده طبـق مقـررات قبلـی رفتـار                        55ماده  

 قانون مجازات مرتکبین قاچاق محکـوم نخواهـد         8گردد ولی مرتکب به صدی سی جریمه اضافی موضوع ماده             می

 .شد

ترتیـب بازرسـی و جلـوگیری از قاچـاق توسـط وزارتـین امـور                ـ آئین نامه طرز اجرای این قـانون و          56ماده  

 .شود اقتصادی و دارائی و دادگستری تصویب و به مورد اجرا گذاشته می

، در جلسـه    24/12/1353قانون فوق مشتمل بر یک مـاده پـس از تصـویب مجلـس سـنا در جلسـه روز شـنبه                       

 و پنجـاه و سـه شمسـی بـه تصـویب مجلـس               العاده روز پنجشنبه بیست و نهم اسفند ماه یک هـزارو سیصـد              فوق

 .شورای ملی رسید
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 )مجازات و شیوه رسیدگی(عناصر و متغیرهای در خصوص عدالت کیفری :  و 

 

جُرم قاچـاق   » نفس«و  » ماهیت«پردازد،    یکی دیگر از ادله بنیانی، که به گستردگی دامنه موضوع و بسط آن می             

توانـد منجـر بـه تحدیـدها و یـا        عدالت کیفری نسبت به آن مـی ماهیتی که مجازات و شیوه رسیدگی و اعمال     . است

 . بسط جرم شود

انجام مبادله و ورود کاالی تجاری به شیوه گریزنده از نظارت قانون، برخوردار از مـاهیتی اسـت فراگیـر کـه      

 جامعـه   چرا که عینیت آن متوجه کلیـت یـک        . تواند تحت تأثیر قرار دهد      نفس و جوهر وجودی آن، کل جامعه را می        

 .شود نماینده آن محسوب می» دولت«انسانی است که 

شـناختی موضـوع، بـر        این پژوهش، معتقد است کـه اثـر جامعـه شـناختی و روان             ) کارشناسی(جامعه آماری   

جامعه و بر افراد اثری است که در پیوند با سن، جنس و تحصیالت، مکان زندگی و جایگاه اجتماعی افراد و پایگاه                      

های  ها و الیه به عبارتی، ماهیت و نفس برخاسته از عملکردها، نه فقط کل بافت. دار دارد ، رابطه معنیاقتصادی آنان

دارای .... . دهد بلکه بر هر قشر اجتماعی و هر گروه سنی ـ جنسـی و تحصـیالتی و    اجتماعی را تحت تأثیر قرار می

 .اثرات متفاوت و گوناگون است

هـای    افـراد بـا جایگـاه     . فاوت با اثر آن بر یک مرد میانسال و یـا سـالمند اسـت              مت  اثر این پدیده بر یک نوجوان،     

گیرند و به ایـن ترتیـب،         های متفاوت اقتصادی، به نحو متفاوتی تحت تأثیر آن قرار می            متفاوت اجتماعی و یا پایگاه    

فـراهم  ای بـرای گسـترده شـدن موضـوع و در شـرایطی                عناصر و متغیرهای در خصوص عدالت کیفـری، زمینـه         

ضمن آن کـه    ،  است.. . جمعیتی، جنسیتی و  ،  های سنی   ی پرداختن به آن، از طریق اثرگذاری بر گروه          آوردنده زمینه 

 .کاری برای حذف تدریجی آن است رعایت اصول تجدید کننده آن، مانعی بر نشر و راه

. هـای عارضـی اسـت       نشجرم قاچاق، جرمی متفاوت با سرقت و یا خیانت در امانت و یا بزه برخاسته از واکـ                 

است اما این بزه گریزنده     ) حقیقی یا حقوقی  (سرقت، خیانت در امانت و بزه ناشی از شرایط عارضی، علیه شخص             

در ، 1977از قانون، عملکردی برخاسته از قصد و نیتی است که به موجب تعریف آن بر اسـاس کنوانسـیون سـال              

 و اغفال و فریـب گمـرک   است که موجـب  مرز گمرکیبور از    با هدف ع   عمل مخفیانه ، از طریق    انجام تقلب شمول  

 .شود  میقانون امور گمرکی و نادیده گرفتنِ حقوق دولتیفرار از پرداخت 
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هـا و طبقـات اجتمـاعی را تحـت      لذا، آثار جرمی این چنین، محدود به رابطه دو یا چند نفر نبوده و اقشار و الیه 

 .دهد تأثیر خود قرار می

چنـین فضـای ارتبـاطی کشـور بـا سـایر         این موضـوع، چـارچوب جغرافیـایی کشـور و هـم         پذیر از   فضای اثر 

 .هاست تر، کشورهای متعلق به دیگر قاره کشورهای همسایه و یا در شرایط عام

ای را فـراهم   مـورد تحلیـل قـرار گرفـت، زمینـه     » د «  اقتصـادی کـه در گـزاره         شناختی  از سوی دیگر، بُعد بوم    

های آبی، اقدام افـراد مبـادرت         ی نزد دریا و راه      اجتماعی متأثر از مرزها و جوامع باشنده      سازد که در فضاهای       می

امـری  ) هـا  خـرده فرهنـگ  (فرهنگی در حوزه فرهنگ بومی و هم      کننده به مبادله تجاری برپایه گریز از نظارت قانون،        

ن به اشتغال، مبادرت به انجام      پسندیده تلقی شود که طی آن افراد، با هدف تأمین معیشت و کسب درآمد و پرداخت               

بالطبع وجود یک این چنین پنداشتی که متأثر از فرهنگ بومی منطقاً و عقالً قابل تأییـد و                  . نمایند  این شغل سخت می   

پردازد، الـزام و ضـرورتی خـاص را بـرای اعمـال دقـت از                  باشد، عالوه بر آن که به بسط موضوع می          تصدیق می 

چه آن که، ایـن پدیـده، فقـط بـه عنـوان      . انگیزاند و هدایتی و کنترلی و قضایی، برمیسوی منابع نظارتی و انتظامی  

نیسـت، بلکـه واقعیتـی      » مصـادیق کیفـری   «و یا صرفاً از جملـه       » حوزه بزه «و یا   » شناسی  جرم«ای در حوزه      پدیده

شـناختی و     عـه شناختی اقتصادی و متغیـری وابسـته بـه مقولـه جام             ناشی از شرایط زیستی، زیست اجتماعی، بوم      

 .روانشناختی اجتماعی است

گردد اما، از سوی دیگر، الزامات و تأکیدات  چنین، ضمن آن که باعث گستردگی موضوع می مفاد و مواردی این  

شـناختی   هـای زیسـتی ـ اجتمـاعی و بـوم      خاص حقوق مدنی و حقوق کیفری را نسبت به در نظر گـرفتن شـاخص  

 .مورد توجه دارد، اقتصادی

های فرهنگـی و   ها و تصورات و طرز تلقی اشندگان ساحلی، متعاقب باور اجتماعی ـ تاریخی و انگاره اهالی و ب

ورزند که طبعاً با ماهیـت عمـل و اقـدام             شرایط زیستی، و پیرو فعالیت آباء و اجدادی خود مبادرت به این عمل می             

کنـد و همـین اسـتحقاق در نـوع      یـت مـی  ها ارادی دیگـری تابع  افراد خارج از این فضا در تفاوت بوده و از شاخص       

 .دهد رعایت عدالت کیفری را در نوع توجه به این دو جامعه، مورد تأکید قرار می

اطالق این مفهوم که در ماهیت جرم و ابزار تحقیق و به اعتبار عاملیت، تفاوتی بین مجریان این فعل نیست، بـه                   

 . آن استمسامحه برگزار کردن اصلیت موضوع و پرداختن به فرعیت
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رعایت تناسب و عدالت کیفری در نـوع توجـه بـه کیفیـت و               ،  »تناسب«یکی از جوانب غنی بودن قانون از لحاظ         

 .در این خصوص است، ماهیت انجام جرم

های قانونی و با تشـخیص        گردد تا با تنظیم سامانه      در این زمینه، این ظرفیت و توانایی قانون است که قادر می           

 عملکردی، به هدایت رفتاری حوزه انسانی مرتبط بـا فضـای فرهنگـی بـومی بپـردازد و در                    ماهیت رفتاری و نفس   

 .کنترل نظارتی ـ انتظامی و رسیدگی قضایی از رخداد بزه در رابطه با آن جلوگیری کند

 متحقـق و در رابطـه       »قصد مجرمانه «در اینجاست که اعمال تناسب و رعایت عدالت کیفری، با در نظر گرفتن              

 .گیرد یقرار م
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 مبنای موضوعی حمل و نقل پنهان و گریزنده از نظارت قانونی چیست و موارد اطالق آن کدام است؟  -3

 

 مبنای موضوعی و تعاریف 3-1

. از نظر این پژوهش اهمیت دارد تا قبل از طرح هر مبحث پایه، تصوری روشن و تعریفی مشخص ارائـه گـردد   

 :خواهد شد تا انجام این اقدام سبب 

 .دار و روشنی برقرار گردد ارتباط معنی» مخاطبان«و »  پژوهش«نخست، بین 

 . از ذکر مفاهیم با ابهام خودداری شود، دوم

ماهیت موضوعِ حمل و نقل پنهـان و گریزنـده از نظـارت قـانون، برخـوردار از اشـارات کیفـری،                      ،  سوم، چون 

های  رت دارد تا با ارائه تعاریف، اجزاء اختصاصی و ویژگیهای اجتماعی است، ضرو عناصر اقتصادی و شاخص

 .شود لذا، به ارائه تعاریف پرداخته می. گردد، معین گردند اطالق می» جرم«که به مفهوم کیفری، در آن قسمت 

 اتفاق یا عدم اتفاق نظر نسبت به یک تعریف همگن، جامع و مانع  3-2

 مــورخ 41499/27350 و اصــالحیه بــه شــماره  24/2/1381 مــورخ  6840/25521   موضــوع نامــه شــماره  

 که طی آن از معاونت حقوقی و امور مجلس و رئـیس جمهـور خواسـته شـده تـا مراتـب بـه مجلـس                           26/8/1381

 .کند شورای اسالمی اعالم گردد، متن الیحه در مقدمه خود نکات ذیل را، اشعار می
 نبود تعریـف جـامع و      قاچاق کاال و ارز، از قبیل        نظر به خالءها و نقایص موجود در مقررات فعلی مربوط به          

 :توجه به ضرورت   و عدم برخورد با تکرار جرم بامانع از قاچاق

با لحـاظ   ) توزیع و عرضه  ،  خروج، حمل و نگهداری   ،  مراحل ورود (قاچاق   مبارزه با  یندی در ـ اعمال نگرش فرآ   

 .ملمقتضیات زمان و مکان و نیز نظام اقتصادی و بازرگانی مورد ع

بینـی امکـان کـاهش مصـادیق مـواردی کـه در حکـم قاچـاق                   ـ افزایش دایره شمول و مصادیق قاچاق و پـیش         

 .باشند می

 .ـ استحکام بخشی و تعیین تکلیف سازماندهی و تشکیالت در سطح قانون در عین انعطاف پذیری

 د عمده، های بازدارنده مناسب در برخورد با قاچاقچیان به ویژه در موار ـ اعمال سیاست

 .های مختلف های موجود در روابط دستگاه ـ شفافیت سازی و رفع برخی گسست

 .های دولتی مربوط، از مفهوم قاچاق های بعضاً متفاوت دستگاه ـ رفع برداشت
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نماید که اتفاق نظری نسبت به یک تعریف مشخص، در اختیار نیست،              های فوق، قابل تأیید می      با توجه به گزاره   

های   داشترفع بر خواستار  ،  به دلیل نبود تعریف جامع و مانع از قاچاق        تن پیشنهادی به صراحت،     چرا که در م   

 .شود  دولتی، از مفهوم قاچاق میهای بعضاً متفاوت دستگاه

 .مورد نیاز است  همگن و جامع و مانع،  دسترسی به یک تعریف واحد،  از نظر این پژوهش،لذا، 

ش در لزوم دسترسی به یک تعریف همگن، باید اعالم داشت که به دلیـل وجـود      با توجه به تأکید این پژوه     ،  اما

های تجاری و خلط مبحث تجارت دولتی با مبحث تجارت خصوصی، همچنین خالء نگـاه                 های مختلف فعالیت    زمینه

راهبردی به اقتصاد تجاری و وجود انحصار و از سوی دیگر، تنوع در موازین و اصول حقوق کیفری نسـبت بـه                      

  1. یک تعریف جامع و مانع مقدور نیستارائه و پذیرشامکان ، فهوم و فعل قاچاقم

 .شوند دارد که به عنوان ادله، مطرح می سوابق نیز صحت نظر این پژوهش را تأیید می

 و اصالحات بعدی آن، بـا ایـن تعریـف مواجـه             1311ـ در قانون انحصار تجارت خارجی مصوب تیرماه سال          

 ) :11رح ماده به ش( شویم که  می

شود، قاچاق محسوب و بـه نفـع دولـت ضـبط و               کلیه اجناسی که بر خالف مقررات این قانون وارد مملکت می          

 2.سال محکوم خواهند شد  ماه الی یک6شود و مرتکبین به حبس از  فروخته می

ر کـردن در    این تعریف، بر اساس ماده اول قانون ارائه شده است که بر اسـاس مـاده اول، حـق وارد و صـاد                      

کلیه محصوالت طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و            (حدود مقررات قانون انحصار تجارت خارجی       

 3.به دولت واگذار شده است) ها، در حدود مقررات صدور آن

، حال چنانچه تجارت خصوصی، در کنار انحصار دولتی، وجاهت قانونی بیابـد، بـالطبع جامعیـت ایـن تعریـف                   

 .شود  با فرض ماده اول، به طور کامل صریح و گویا و جامع است، کمرنگ میهرچند که

حال چنانچه، تجارت خصوصی به موجب قـانون        ،  بر اساس نقض ماده اول، جامع است      ،  به عبارتی این تعریف   

 4.آید شود، نیاز به تعریف دیگری پیش میو یا تعدیل قانون و یا اصالح آن پذیرفته 

                                      
 a%=05  برابر با 2سطح ارزیابی خی ـ . اند  نفر مجری قانون را شامل بوده30 نفر کارگزار تخصص و 40 جامعه آماری تحلیل کننده -1

 .بوده است
 .11 ماده 223ص . مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرائم قاچاق کاال.  جعفر نوری-2
 .   ماده اول221 همان ص -3
 . اجناس دخانیه نیز در اختیار دولت قرار دارد26/12/1310 به موجب قانون -4



 
 103 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

  

 و اصالحات بعدی آن، قانونگـذار در مـواد اول الـی             29/12/1312مصوب  ،  تکبین قاچاق ـ در قانون مجازات مر    

اول، موضوع و مسأله درآمد قابـل  . کند بدون ارائه یک تعریف مشخص بر دو شق و عنصر عمده تأکید می   ،  1پنجم

الصـدور و     عالـورود، و ممنـو      ، دوم، موضوع و مسأله امـوال ممنـوع        )بر اساس ماده اول قانون    ( استحصال دولت   

 ).بر اساس ماده پنجم قانون( کاالی انحصاری 

  با توجه به جامعیت نگاه آن، فقط در فصل چهـارم آن            29/12/1312در قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب       

 2.الصدور، صورت گرفته است الورود و ممنوع تعریف اشیاء ممنوع) 45به شرح ماده (

بـه  . گـردد   ، جامع نیست، چرا که فقط شامل نوع خاصی از اجناس می           شود این تعریف    همانگونه که مالحظه می   

 ابتـدا مقصـود از قاچـاق اسـلحه را مـدنظر دارد و پـس از آن مبـادرت بـه تعریـف اشـیای                           45ویژه آن که مـاده      

 .کند الصدور می الورود و ممنوع ممنوع

 طی مـاده    1315 اسفند   27 در   ،1312 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اسفند        45ابهامات تعریف در ماده     

 .شود واحده تفسیر مجدد می

 29 قانون مجـازات مـرتکبین قاچـاق مصـوب     45 ـ قسمت دوم از ماده  13159 اسفند 27مصوب (ماده واحده 

الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب            شود که اشیاء ممنوع      شامل مواردی نیز می    1312اسفند  

 3.در آن امر شوندمنوعاً وارد شده، نقل و انتقال نموده و یا واسطه و با علم به این که م

مسـتخرج از روزنامـه     ( بـا اصـالحات بعـدی        30/3/1350نامه اجرایی آن، مصوب       ـ قانون امور گمرکی و آئین     

  :4اند  موارد ذیل قاچاق گمرکی محسوب شده29طی ماده ) 13/6/1350 مورخ 770رسمی کشور 

 کشور یا خارج کردن کاال از کشور به ترتیب غیرمجاز مگر آن که کاالی مزبور در موقع                  وارد کردن کاال به   . 1

ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یـا مجـاز مشـروط نبـوده و از حقـوق گمرکـی و سـود بازرگـانی و عـوارض            

 .بخشوده باشد

                                      
 . این تحقیق69 و 68ک به صفحات .  لطفاً ر-1
الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت  وارد کردن اشیاء ممنوع، الورود و یا ممنوع الصدور  مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع-2

الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای  د و خارج کردن اشیای ممنوعکه اشیاء مزبور کشف شو
 .خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت

 
 . 22ص . سازمان تعزیرات حکومتی.  مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کاال و ارز-3
 . 32 و 31صفحه . نامه اجرایی آن نون امور گمرکی و آئینقا.  رضا بنایی-4



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 104

  

  

ی وارد کشـور شـده بـه        خارج نکردن وسایط نقلیه و یا کاالیی که به عنوان ورود موقت یا ترانزیـت خـارج                . 2

 .استناد اسناد خالف واقع مبنی بر خروج وسایط نقلیه و کاال

بیرون بردن کاالی تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه و پرداخت حقوق گمرکـی و سـود بازرگـانی و                    . 3

 .عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرک یا بعد از خروج کشف شود

مال یا نماینده قانونی او باشد گمرک عین کاال و در صورت نبودن کاال بهای هرگاه خارج کننده غیر از صاحب 

شود پس از دریافت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عـوارض مقـرره بـه صـاحب                 آن را که از مرتکب گرفته می      

 .کیفری تعقیب خواهد شددارد و مرتکب طبق مقررات  کاال مسترد می

 .داشتن از آنتعویض کاالی ترانزیت خارجی یا بر. 4

 .الورود یا غیرمجاز تحت عنوان کاالی مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر اظهار کردن کاالی ممنوع. 5

وجود کاالی اظهار نشده ضمن کاالی اظهار شده به استثنای مواردی که کاالی مزبور از نوع مجاز بـوده و          . 6

ذ حقوق گمرکی و سـود بازرگـانی و عـوارض           مأخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخ           

 .کاالی اظهار شده نباشد

کاالی اظهار نشده ضمن کاالی ترانزیتی اعم از این که کاالی مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول 

 .این بند خواهد بود

ف مهلت مقرر از خارج نکردن یا وارد نکردن کاالیی که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظر       .7

 یـا خـروج موقـت یـا     (cabotage)ترانزیـت خـارجی یـا ورود موقـت یـا کابوتـاژ       کشور یا به کشور که به عنوان      

 .مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی که ثابت شود در عدم خروج یا ورود کاال سوء نیتی نبوده است

ف مقـررات ایـن قـانون و یـا بـدون پرداخـت        به هر عنوان بر خـال    37واگذاری کاالی معاف مندرج در ماده       . 8

 .حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض مربوط

اظهار کردن کاالی مجاز تحت عنوان کاالی مجاز دیگری که حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عـوارض آن                   . 9

 .کمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خالف واقع

 .ستفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خالف یا اسناد خالف واقعبیرون بردن کاال از گمرک با ا. 10

اظهار خالف راجع به کمیت و کیفیت کاالی صادراتی به نحوی که منجر به خروج غیرقانونی ارز از کشور                . 11

  1.گردد

                                      
  22/10/1358 الحاقی  -1
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هـا،    گزاره ایر، مبادرت به ارائه تعرف شده است و س        29در گزاره اول از ماده      :  شود    همانگونه که مالحظه می   

 .، اوصاف مصادیق دیگری در قلمرو خاص گمرکی بیان شده است11 الی 2

توان اظهار داشت که اقدام و عمل به عنوان عنصر مادی جرم تلقی شـده اسـت                   این ماده قانونی، می   در تفسیر   

 .که بیانگر فعل بزه مربوطه است

ضمن آن کـه جـرم قاچـاق دارای وصـف کامـل             ،  از اطالق الزم و جامعیت برخوردار است      » کاال«دیگر آن که،    

در ضمن قانونگذار برای اثبات و تحقق جرم، احراز ، )وارد کردن کاال به کشور یا خارج کردن از کشور(است  شده

 :یکی از دو مورد ذیل را کافی دانسته است 

 .های قانونی باشد الف ـ کاالی وارده یا صادره در شمول محدودیت

و یـا ضـرورت   ) در خصوص واردات( رداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض ب ـ کاال در شمول پ 

 .باشد) در خصوص صادرات( پیمان سپاری

نکته مهم و قابل توجه در این ماده قانونی آن است که در صـورت معافیـت کـاال از پرداخـت حقـوق دولتـی و                    

، شـود ) و یا صادر  (  به ترتیب غیرمجاز وارد      ، چنانچه کاال  )و یا صادراتی  ( مجاز و مشروط بودن کاالی وارداتی       

 1312 اسـفند  29، در حالی که حکم ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچـاق مصـوب            1گردد  نیز تلقی به قاچاق می    

هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت بوده یا ورود            «:  موضوع محدود به     2)های پس از آن     و اصالحیه ( 

 .گردیده است» ...باشد، مرتکب قاچاق شود یا در انحصار دولت مییا صدور آن ممنوع و 

 
 . تعاریف نظری -3-3

  3.یک کلمه ترکی است و به معنای گریزاندن است، کلمه قاچاق

خواه آن که متعلق    ،  ـ از مجموعه مقررات و قوانین این برداشت وجود دارد که قاچاق عبارت از فرار دادن مال                

طبـق قـانون، ممنـوع و       ) حتی تولید و خرید و فروش و نقـل و انتقـال آن            ( خروج   به دولت بوده و یا ورود و یا       

 4.غیرمجاز باشد

                                      
 .....).به ترتیب  غیرمجاز(  دقت گردد 29 به گزاره اول از ماده -1
 . 29/11/1373 مورخ  14555 ثبت شده در روزنامه رسمی کشور شماره 9/11/1373 مورخ -2
 .صفحه اول تحقیق. ک.  ر-3
 . 25ص . 1351. قاچاق و تخلفات گمرکی. ان محمد تقی جو-4
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که مشمول عوارض و تعرفه گمرکی باشد به نحوی که نه از گمـرک              ) کاالی تجارتی (ـ وارد کردن مال تجاری      

 .بگذرد و نه به مأموران دولتی برای پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، ارائه شود

به خاطر آن است که بر اساس عـرف جامعـه، آنچـه کـه هدیـه و سـوغات و                     ) کاالی تجاری ( تجاری   تذکر مال 

 تجـارتی، مشـمول    شود و یا به نوعی کاالی مسافری است، به لحاظ فقدان خصلت و ویژگی        آورد سفر تلقی می     ره

 .گردد شود و لذا تلقی به قاچاق نمی تعریف نمی

 :کند   را این چنین تعریف میـ اداره حقوقی وزارت دادگستری قاچاق

قاچاق عبارت است از وارد یا صادر کردن کاال بر          «،  )مستخرج از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه       ( 

 .»خالف قوانین و مقررات جاری و یا اقدامی که بر طبق قانون در حکم قاچاق محسوب شده است 

 غیر از آنچـه در مـاده یـک قـانون اصـالح              1داره حقوقی  تعریف قاچاق از نظر حقوقی چیست؟  نظریه ا          :سؤال  

ــانون مجــازات مــرتکبین قاچــاق مصــوب     آمــده و کاالهــای موضــوع درآمــد دولــت و  9/11/1373مــاده یــک ق

گیرد، تعریف دیگری از قاچاق نشده است و بـه طـور خالصـه، قاچـاق                  الورود را در برمی     الصدور و ممنوع    ممنوع

 در حکـم     قوانین و مقررات جاریه و یا اقدامی کـه قانونـاً          در کردن کاال بر خالف      عبارت است از وارد کردن یا صا      

 .قاچاق محسوب شده است

 :شود تأکید بر  در این تعریف نیز همانگونه که مالحظه می

 الف ـ اموال مربوط به درآمد دولت و 

 .صورت گرفته است) تو یا کاالیی که در انحصار دولت اس( الصدور  الورود و ممنوع ب ـ اموال ممنوع

 
 1977تعریف قاچاق بر اساس کنوانسیون   -3-4

 بـوده تـا بـه آن        عبور دادن مخفیانه کاال از مرزهـای گمرکـی         است، که شامل     تقلب گمرکی عبارت از   ،  قاچاق

ای و عوارض مربوط به  های تعرفه  تمام یا قسمتی از مالیاتفریب گمرک و فرار از پرداختفرد موجب ، وسیله

 را نادیده گرفته و     های موضوع قوانین گمرکی     ها و محدودیت    ممنوعیتور کاال شده و یا اجرای       ورود یا صد  

 . به دست آوردمنافعی مغایر با قانون امور گمرکییا 

 .گردد که قانون فوق از پنج قسمت اصلی و پایه تشکیل شده است مالحظه می

                                      
 8/12/73  مورخ  7987/7:    شماره و تاریخ نظریه -1
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قـانون، عـدم مراعـات آن، فـرار از           که شامل هر نوع تخلف به شرح انجام هر نوع نقض             تقلب گمرکی  3-4-1

انجام آن و یا شروع و اقدام به گریز و نقض و عبور مخفیانه از نظارت و پذیرش قانون امور گمرکی                     

 .است

قسـمت ششـم    ،  نامه اجرایی قـانون امـور گمرکـی          آئین 266توان در ماده      نمونه قابل مقایسه گزاره فوق را می      

 .مشاهده کرد) فات گمرکیتخل(، فصل اول )تخلف از مقررات گمرکی(

هر گاه کاالی مجاز و وسـایط نقلیـه کـه بـه عنـوان ترانزیـت            :  آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی        266ماده  

 اظهار شده است در مهلتی که در پروانه گمرکی تعیین یا تمدیـد گردیـده از کشـور خـارج                     خارجی یا ورود موقت   

 که قبالً به عنـوان سـپرده دریافـت گردیـده بـا صـدور پروانـه        نگردد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارضی     

گردد و چنانچه برای کاال و وسایط نقلیه مزبور که از کشور خارج نشده                گمرکی به درآمد قطعی دولت منظور می      

 قانون امور گمرکـی مشـمول       29 ماده   2اسناد خالف واقع مبنی بر خارج کردن آن ارایه شود مورد طبق مفاد بند               

 1.ت قاچاق خواهد بودمقررا

 قـانون امـور گمرکـی       29ای که در گزاره اول مـاده          عبور دادن مخفیانه کاال از مرزهای گمرکی ؛ نکته         3-4-2

 .آمده است

ای و عـوارض مربـوط بـه          های تعرفه   موجب فریب گمرک و فرار از پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات            3-4-3

 .ورود یا صدور کاال شود

 . قانون امور گمرکی مقایسه کرد29ماده ) ها ـ بندها گزاره(اء توان با اجز این گزاره را می

های موضوع قوانین گمرکـی و یـا بـه عبـارتی نقـض مقـررات                  ها و ممنوعیت    نادیده گرفتن محدودیت   3-4-4

 .های ورود و صدور کاال ها و محدودیت قانونی ممنوعیت

 .تحصیل منافع مغایر با قانون امور گمرکی 3-4-5

 . ریفها برای ارائه یک تع مؤلفه 3-4-6

) های تخصصی حقـوقی     ی اسنادی و مصاحبه     اظهار نظر پژوهش مبتنی بر مطالعه     ( رسد  در مجموع به نظر می    

 .های ذیل باشد ها و گزاره تعریف فعل و اقدام گریزنده از نظارت قانون باید در بردارنده مؤلفه

 . نگردندورود و یا خروج متقلبانه کاال که بر اثر آن، حقوق ملی و حقوق دولتی رعایت 3-5-1

 . اعالم شده باشد ورود و یا خروج متقلبانه کاالیی که به موجب قانون ممنوع 3-5-2

                                      
 . همین بخش آمده است2-3 با اصالحات بعدی در گزاره 30/3/1350 قانون امور گمرکی مصوب  29 ماده -1
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 .ورود و یا خروج کاالیی که اقدام به واردات و یا صادرات آن در انحصار دولت باشد 3-5-3

اظهار خالف واقع به نگله و وزن، ارزش مادی، ارزش وزنی همچنین اظهار خالف نسبت به کیفیـت از      3-5-4

مندی از تخفیفات مربوط به کاالهای مستهلک و دست دوم، حمل و  بودگی به لحاظ بهرهنظر درجه نو   

 .نقل خالف و پنهان از نظارت قانون

 ).کسر و اضافه(تغییر در مورد مصرف و یا دخل و تصرف در بار  3-5-5

 . عرضه و فروش کاال به صور متقلبانه و گریز از نظارت مقررات مدنی و مالیاتی 3-5-6

 . تولیدتقلب در ساخت و یا 3-5-7

تردد با هدف عبور اشخاص     . انجام هر نوع اقدامات اصلی و یا جانبی که مغایر با قوانین جاریه باشد              3-5-8

 .و واسطگی با هدف عبور غیرمجاز اشخاص و کاال از مرزها

 .تقلب گمرکی و فریب مأموران با هدف نقض مقررات نظارتی 3-5-9

گیاهـان دارویـی و     ،  و تنـه درختـان    اشـجار   ،  هر نوع اقدام عملی که ناقض مقررات مربـوط بـه صـید             3-5-10

 .ها باشد مشتقات و تبعات از آن

 ).نامه اجرایی آن  قانون امور گمرکی و آئین199موضوع ماده (کاالهای انتقالی  3-5-11

مندی تفاوت قیمت بین سرزمین اصلی و منطقه انتقال کـاال           اقدام به تحصیل منافع مادی ناشی از بهره        3-5-12

 ).سرزمین مادر(خارج از سرزمین اصلی 

 

 :باشد  ی تکمیل و جامعیت بخشی به تعریف مورد نظر، رعایت نکات ذیل می الزمه

 . های اقتصادی ـ اجتماعی الف ـ شرایط بالفعل و بالقوه حیات و مؤلفه

انـدیش   ها با هدف ارتقـاء سـطوح دانشـی و توسـعه هـم      مندی از حقوق تطبیقی سایر ملل و سرزمین ب ـ بهره 

 .یق قانونیبخشی به دقا حقوقی و عمق

 .آمدی مقررات مندی از نظریات حقیقی و حقوقی افراد و مؤسسات با هدف روز ج ـ بهره
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 ـ دامنه این نوع حمل و نقل و شمول آن به کاالهای مختلف چیست؟4

هـای    آوری شده این پژوهش از طریق مطالعه اسـنادی و میـدانی و مصـاحبه                بر اساس اطالعات جمع    4-1

 .تواند مشتمل بر موارد ذیل باشد امنه تجارت گریزنده از نظارت قانونی، مید، تخصصی، به طور کلی

) هـای بـاری   شـناورهای سـنتی و لـنج   ( های تجاری جدای از محدودیت این پژوهش که تأکید بر فعالیت لنج 

 .باشد، دامنه مورد نظر برای حمل و نقل گریزنده از نظارت قانون به صورت کلی مطرح شده است می

 .ودی رسمی و یا غیررسمیمبادی ور 4-1-1

تواند  این، می. مبادی ورودی رسمی، مشتمل بر انجام فعل قاچاق گمرکی و یا قاچاق در اماکن گمرکی است 

ــ   انزیـت خـارجی، منـاطق آزاد تجـاری        هـای مـرزی، تر      شامل مبادی رسمی ورود کاال به کشور، بازارچـه        

 .صنعتی نیز باشد

 .ون از طریق حمل و نقل آبی، زمینی، هواییانجام فعل تجاری گریزنده از نظارت قان 4-1-2

 .گریز از نظارت قانون به دلیل تغییر در نوع مصرف تعیین شده 4-1-3

قانونگذار امتیاز معافیت به انواعی کاال، که برای مصرف خاصی تعیین شده است را مشـخص   ،  در مواردی 

های تجاری    م گردد، جزء فعالیت   عدول از آن و یا در پوشش آن، چنانچه نسبت به ورود کاالیی اقدا             . کند  می

 .تواند تلقی گردد گریزنده از نظارت قانون، می

آالت تولیدی، که واحـدهای صـنعتی مجـاز     به عنوان مثال، در ماده واحده راجع به معافیت برخی از ماشین  

د بـه اسـتنا   (به واردات آن به کشور با استفاده از معافیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی هسـتند، چنانچـه                 

 به مصرف دیگری غیر از مصرف گواهی شده در نفس قانون            1) 24/2/59تبصره ذیل ماده واحده مصوب      

 .توانند تلقی به بزه شوند برسند، می

                                      
وسط واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی مجاز وارد آالت تولیدی که ت الیحه قانونی راجع به معافیت ماشین:  تفصیل قانون چنین است -1

 .24/2/1359شود از پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مصوب  می
شود به تشخیص  آالت تولیدی که با موافقت وزارت صنایع و معادن توسط واحدهای تولیدی صنعتی مجاز وارد می ماشین:  ماده واحده 

 .رکی و سود بازرگانی معاف استوزارت صنایع و معادن از پرداخت حقوق گم
آالت به مصرف دیگر غیر از مصرف تعیین شده از طرف وزارت صنایع و معادن برسد، عمل  در صورتی که این قبیل ماشین:  تبصره 

 .شود قاچاق محسوب می
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گریز از نظارت قانون و فرار از اجرای آن، از طریق اظهـار خـالف خـدمات انجـام شـده بـر کـاال                        4-1-4

 .11 و 10، 9، 6، 5، 4، 3، 1اصه موارد  خ1گمرکی  قانون امور29به موجب ماده . )قاچاق گمرکی(

 ).غیرکاال(قاچاق اشخاص  4-1-5

ارزش و یا  تعویض و فک پلمپ کاالی ترانزیت خارجی و تخلیه کل بار و جانشین نمودن کاالی بی              4-1-6

 .برداشتن از آن

و ) موضوع کسر و اضـافه    (کاری در معرفی عین و مشخصات کامل کاال، نام کاال             اختالط و پنهان   4-1-7

 .سازی کاال و یا تنظیم اظهارنامه خالف واقع دقانه و جاعدم اظهار صا

 .اظهار کاالی غیرمجاز تحت عنوان کاالی مجاز 4-1-8

اظهار کاالی مجاز تحت عنوان کاالی مجاز دیگری که عوارض گمرکی و سود بازرگـانی کمتـری                  4-1-9

 .دارد

 پتـه و یـا      بر اساس دستکاری مستندات و    ) مجاز(به عنوان کاالی مستعمل   ) مجاز(اظهار کاالی نو     4-1-10

 .دستکاری عین جنس و یا وارد آوردن نقص عمدی برای نشان دادن استهالک کاال

معرفی حجمی و وزنی کاال به جای اظهار ارزش ریالی و یا ارزی کاال بـا هـدف کـاهش عـوارض                       4-1-11

 .گمرکی و سود بازرگانی

هانـه از   بـرداری آگا    برداری آگاهانه از ضعف و سستی برخی متصدیان اجرایـی و یـا بهـره                بهره 4-1-12

 .های خاص خود قانون و پیچیدگی

اعمال حیله با بهره برداری هوشمندانه و مهارت در تدارک مستندات ظاهری برای گریز از قانون، بر خالف 

خواست واقعی قانونگذار، به این ترتیب که با تغییر در سطح ارزشی کـاال، زمینـه فـرار از تحمـل مجـازات فـراهم                     

 .شود می

                                      
 . همین بخش آمده استمتن قانون و موارد آن در.  با اصالحات بعدی30/3/50نامه اجرایی آن مصوب   قانون امورگمرکی و آئین-1
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 که به شرح ذیل، استفاده مهـارتی را ممکـن         1 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی است      نمونه آن ماده دوم   

 .شود سازد و با تفکیک نصاب ارزشی بند الف، زمینه گریز از مجازات فراهم می می

های مربوط به کشـفیات قاچـاق اعـم از     به منظور تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی پرونده       . 2ماده  

هایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق، شـاکی     های مأمور وصول درآمدهای دولت یا سازمان        ارهکاال و ارز، اد   

حداکثر ظرف پنج روز نسبت به تکمیل پرونـده           اند،  شوند، در صورت احراز کاال و یا ارز قاچاق مکلف           محسوب می 

 : ترتیب ذیل عمل نمایند های مقرر در قوانین مربوط و این قانون به اقدام و بر اساس جرایم و مجازات

در مواردی که بهای کاال و ارز موضـوع قاچـاق معـادل ده میلیـون ریـال یـا کمتـر باشـد، ادارات و                          ) الف  

نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد فقط به ضبط کاال و ارز به نفـع                  های ذیربط به ترتیبی که در آئین        سازمان

 .کنند دولت اکتفا می

مرحلـه اداری    بهاء کاال و ارز قاچاق از ده میلیون ریال تجـاوز کنـد، چنانچـه مـتهم در                 در مواردی که    ) ب  

 بهای آن به عنوان جزای نقدی نسـبت بـه وصـول جریمـه و                دو برابر حاضر به پرداخت جریمه باشد با احتساب        

کیفـری مـتهم از حیـث       نامه اجرایی این قانون خواهد آمد اقدام و از تعقیـب              ضبط کاال و ارز به ترتیبی که در آئین        

 .شود عمل قاچاق و شکایت علیه وی صرف نظر می

شود تا به لحاظ تفکیک دو سطح ارزشـی، زمینـه بـه کـارگیری حیلـه                   مقایسه دو گزاره الف و ب، سبب می       

 .مشروع فراهم تا در پوشش آن، جرم تعدیل گردد

ی بهاء مـال اسـت؛ طـی آن،       بر مبنا  عدالت جزایی ناقض  ) دو سطح ارزشی الف و ب     (تفکیک صورت گرفته    

عاملین جرم، با تفکیک ارزش کاال از سطح بند ب به سطح بند الف، امکان گریـز خـود را از نظـارت قـانون فـراهم                       

 .سازند می

 .آمار ذیل منعکس کننده حدودی از خرد شدن سطح ارزشی برای پوشش جرم است

 

                                      
 . مجمع تشخیص مصلحت12/2/74 مصوب -1
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 . ارقام ارزش میلیارد ریال1382-83های   سالهای قاچاق کاال در چهار ماهه اول  آمار پرونده5جدول شماره 
 

 درصد تغییرات 1382 1383 
  +5/5 24110 25447 )فقره(ها  تعداد کل پرونده
 - 7/14 5/497 6/424 ها ارزش کل پرونده

  +9/7 20889 22544 )فقره(ریال  های زیر ده میلیون تعداد پرونده
 4/3 82 8/84 های زیر ده میلیون ریال ارزش پرونده

 - 4/39 4/10 3/6 کل جریمه وصولی
 - 2/9 4899 4448 های تبرئه شده تعداد پرونده
 - 6/25 4/46 5/34 های تبرئه شده ارزش پرونده
 5/54 4248 6564 های محکوم شده تعداد پرونده
 - 4/12 8/62 55 های محکوم شده ارزش پرونده

 6/163 4/74 1/196 ارزش کاالهای از دست رفته
 5/4 29933 31293 اد متهمینتعد

 8/28 593 7/763 کل جریمه تعیین شده
 

 1383های قاچاق زیر ده میلیون ریال در چهار ماهه اول سال  ، آمار پرونده6جدول شماره 
 

های   پرونده تعداد نام گمرک
  میلیون10کمتر از 

سهم از کل 
 )درصد(

 ها ارزش پرونده
 )میلیارد ریال(

سهم از 
 )درصد(کل

ش کاالی از ارز
دست رفته 

 )میلیون ریال(

سهم از 
کل 

 )درصد(

کل جریمه 
تعیین شده 

 )ریال میلیون(

سهم از 
)درصد(کل

 78/90 9/1328 81/8 8/27 85/10 2/9 77/29 6712 خراسان
 87/3 7/56 00/0 0 /47 4/0 69/0 155 شمال 
 00/0 0 96/1 2/6 73/10 1/9 31/9 2098 مستقل

ــان  آذربایج
 00/0 0 00/0 0 00/2 7/1 49/1 337 شرقی

ــان  آذربایج
 80/1 3/26 72/34 6/109 55/7 4/6 87/8 2000 غربی

 00/0 0 00/0 0 83/4 1/4 35/1 304 خوزستان
 55/3 9/51 51/54 1/172 45/15 1/13 93/22 5169 سیستان
 0 0 0 0 46/21 2/18 98/1 446 بوشهر
 0 0 0 0 84/8 5/7 11/6 1377 غرب

 0 0 0 0 81/17 1/15 50/17 3946 هرمزگان
 100 8/1463 100 7/315 100 8/84 100 22544 جمع کل
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 1383های قاچاق زیر ده میلیون ریال در چهارماهه اول سال  ، آمار پرونده6ادامه جدول شماره 
 

 نام گمرک

جریمه 
 وصولی

میلیون (
 )ریالی

 سهم از کل
 )درصد(

تعداد 
 متهمین

سهم از کل 
 )درصد(

تعداد 
های  ندهپرو

 تبرئه شده

 سهم از کل
 )درصد(

  ارزش
های  پرونده

 تبرئه شده
 )ریال میلیون(

سهم از کل 
 )درصد(

تعداد 
های  پرونده

محکوم 
 شده

سهم از کل 
 )درصد(

ارزش 
های  پرونده

 محکوم شده
 )ریال میلیون(

 سهم از کل
 )درصد(

 18/50 6/6811 13/82 4987 38/5 9/918 16/12 483 96/24 6656 00/0 0 خراسان
 00/0 0 00/0 0 21/0 4/36 28/0 11 63/0 167 00/0 0 شمال
 76/3 510 84/1 112 88/29 5/5106 12/17 680 03/9 2409 00/0 0 مستقل

 04/0 3/5 07/0 4 41/1 5/240 44/1 57 89/3 1038 00/0 0 ش. آذر
 79/8 7/1192 27/5 320 97/8 4/1533 98/10 436 04/12 3211 00/0 0 غ .آذر

 01/0 2/1 02/0 1 34/2 3/400 39/2 95 39/1 370 00/0 0 خوزستان
 19/3 8/432 45/1 88 01/23 9/3931 46/35 1408 78/17 4743 54/10 2/6 سیستان
 44/4 1/603 46/0 28 57/9 7/1634 55/3 141 43/2 647 00/0 0 بوشهر
 71/14 2/1997 31/4 262 42/14 9/2463 09/12 480 46/10 2790 00/0 0 غرب

 89/14 6/2021 45/4 270 82/4 6/823 53/4 180 39/17 4639 46/89 6/52 هرمزگان
 100 5/13575 100 6072 100 1/17090 100 3971 100 26670 100 8/58 جمع کل

 
های خرید که باعث تشدید  های ویژه تخصصی و همچنین فستیوال های مختلف و شهرک نمایشگاه 4-1-13

 .شوند ادرت به انجام تجارت گریزنده از نظارت قانون میزا برای مب شرایط انگیزش
 .واردات غیرقانونی کاال به مناطق آزاد 4-1-14

به موجب قانون حد و مـرز خاصـی بـرای واردات کـاال بـه منـاطق آزاد در نظـر گرفتـه نشـده اسـت امـا،                    
رلـی بـر   ای برای واردات مجاز دانسته شده است کـه در برخـی مواقـع بـه دلیـل فقـدان نظـارت کنت                سهمیه

 1.شود واردات، سهمیه قراردادی، رعایت نمی
آن % 80منظری از دامنه این عمل، ورود پنجاه هزار تن شکر به جزیره قشم اسـت کـه حـدودی معـادل بـا                  

 .به صورت عمل تجاری گریزنده از نظارت قانون وارد کشور شده است) مازاد بر نیاز منطقه(
افته که ناشی و برخاسته از زمینه همکاری اشخاص و         دامنه انجام بزه از طریق شبکات سازمان ی        4-1-15

 .های مقتدر اقتصادی است گروه
 ــ   حدودی لوازم صـوتی     شمول کاالیی این دامنه متوجه سیگار، چای، پارچه، لوازم الکترونیکی و کامپیوتر،           

 .لوازم خانگی و کفش و پوشاک است، تصویری 

                                      
 83 مرداد ماه 27شنبه  سه. روزنامه ایران.  معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات-1

 .21ص  



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 114

  

  

های بـاری     ن محدوده این پژوهش که تأکید بر لنج       کاالهای موضوعه خاص این دامنه، بدون در نظر گرفت         4-2

 . است، شامل کاالهای ذیل است

 .کاالهای مجموعه اول از لحاظ انبوهی و حجم و کثرت 4-2-1

 .پارچه با کاربری عام. چای. سیگار

 :کاالهای مجموعه دوم از لحاظ ارزش مبادالتی وسیع و مصرف باال  4-2-2

 .تجهیزات کامپیوتر و لوازم الکترونیک

 :ای  نیمه سرمایه.  مجموعه سوم از لحاظ مصرف صنعتیکاالهای 4-2-3

لنـگ،    میـل (سـازی     آالت کشـاورزی و راه      اتوموبیل و ماشـین   ،  لوازم یدکی وسایل نقلیه   . ابزار آالت صنعتی  

 .بر اساس نیاز بازار، الستیک خودرو) شمع و پالتین و سایر

 :کاالهای مجموعه چهارم از لحاظ مصرف خاص  4-2-4

 . آستری. ای ، توری پرده)پرده و رومبلی(کاربری خاص پارچه و منسوجات با 

 .کاالهای مجموعه پنجم استفاده عام و گسترده با طیف وسیع 4-2-5

ــ   صـوتی ـ تصـویری   (، لـوازم خـانگی   )انواع مخلوط کن، هم زن، توستر و برقی آشـپزخانه (لوازم خانگی 

تزئینـاتی آشـپزخانه،    (ازم خـانگی  ، لـو  )دیگ و قابلمه، بلورجات، لـوکس آشـپزخانه       (لوازم خانگی ) مایکروفر

 . ، اسباب بازی)سرویس بهداشتی، سفره، پرده حمام، رومیزی

 :کاالهای مجموعه ششم آرایشی و بهداشتی با درجه تخصصی معمولی  4-2-6

سشـوار،  ،  رنگ مو، الک نـاخن، لـوازم آرایشـی        (آرایشی) بدن شوی، شامپو    انواع صابون، ( لوازم بهداشتی   

 داروهای ویتامینه ، )الح، داروهای آرایشی، مژه و ناخن مصنوعیموکن و ریش تراش، تیغ اص

 :کاالی خوراکی با درجات کیفی معمولی  4-2-7

 . ها، شیرینی و شکالت، کنسروها، روغن زیتون ها و نوشیدنی انواع شربت
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 :و مجموعه هفتم مصرف عام و فراگیرکاالی مصرفی خوراکی عض 4-2-8

 ، شکر)مدحدودی جا.  مایع عمدتاً(روغن مصرفی ، برنج

 :مصرف عام و فراگیر، مصرفی غیرخوراکی، کاالی مربوط به مجموعه هشتم 4-2-9

تایلنـد، هنـد و     ،  لباس و پوشاک مشتمل بر لباس زیر زنانه و مردانه، پیـراهن و شـلوار عمـدتاً تولیـد چـین                    

 )چین و مالزی، تایلند، هند(روسری ) پاکستان

 :کاالی خاص با ارزش مبادالتی باال 4-2-10

 ). صورت شمش به(طال و نقره 

 :کاالی تزئینی خاص با ارزش مبادالتی باال 4-2-11

 ).ساخته شده و غیرشمش(نقره جات 

 :کاالهای مربوط به مجموعه نهم مصرف عام با فراگیری بالنسبه محدود  4-2-12

کاالی تزئینی مشتمل بر گل و گیاه مصنوعی، پادری، انواع ساعت رومیزی و مچی، چـراغ خـواب تزئینـی،                    

 ).یورآالت بدلکفش راحتی ـ طبی، ز

 .های آکواریمی، داروهای دامپزشکی خوراک ماکیان و طیور، خوراک ماهی 4-2-13

 کاالهای مربوط به مجموعه دهم، انتقال کاال با مشخص بودن بازار مصرف 4-2-14

 ) به جز دیش ماهواره L.N.Bریسیور و (تجهیزات دریافت از ماهواره 

 مشـخص بـودن بـازار مصـرف         انتقـال کـاالی مصـرفی بـا       ،  کاالی مربوط بـه مجموعـه یـازدهم        4-2-15

 .مشروبات الکلی

 .محدود با مشخص بودن بازار عرضه، کاالی مربوط به مجموعه دوازدهم، بدون گستردگی 4-2-16

مشروبات الکلی گران قیمت، داروهای بهداشتی ، مجله، ژورنال لباس و کفش و جواهر، )ورق بازی( پاسور 

 ).غیردرمانی(داروهای خوراکی خاص . ـ آرایشی خاص
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 مطالعه میدانی: فاز دوم مطالعاتی 
 ـ مبادی بارگیری و مقاصد تخلیه این تجارت از کجاست و به کجا؟1
 های باری و شناورهای سنتی و دامنه حضور و فعالیت آنها در این تجارت چیست؟ ـ نقش لنج2
ـ نقش مناطق آزاد تجاری در این میان چیست؟ و چگونه بـر انجـام ایـن تجـارت پنهـان توسـط                       3

  گذارد؟ ها تأثیر می نجل
 ـ مهمترین مراکز جمعیتی تحت تأثیر این مبادالت در سرزمین اصلی کدامند؟4
 ها چیست؟ های حمل دریایی و دوره زمانی رفت و برگشت لنج ـ هزینه5
 های باری در حمل و جا به جایی غیرقانونی انسان چیست؟ ـ نقش لنج6
خارج و فراتر از ناخدایان و صاحبان       (ونه حمل و نقل     سازماندهی به اینگ  ) احتمالی(ـ نقش عناصر    7

 در این تجارت چیست؟) ها لنج
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 فصل دوم
 روش تحقیق



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 118

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . روش تحقیق: فصل دوم 

  مقدمهـ 1

. اسـت ) های بـاری   لنج(های تجاری   فعالیت لنج این تحقیق، پژوهشی تحلیلی ـ توصیفی از شرایط و ویژگی 

ای کلی از ادبیات پژوهش و مبانی پایه که در شرح خدمات، تأکید شده بود، مطـرح                   لعاتی، مجموعه در فاز اول مطا   

 .تفسیر گردیدند و مصادیق حقوقی ـ قانونی مرتبط با موضوع و ماهیت آن،

هـای کارشناسـی ـ     روش انجام این مطالعه از طریق مطالعـه اسـنادی، مطالعـه میـدانی و انجـام مصـاحبه      

، اساس و بنیان و محور اصلی )باری(های تجاری  ه است و از آنجا که موضوع فعالیت لنجتخصصی صورت گرفت

هـا، پـژوهش و       دهد، به الزام، مفاهیم و مضامین توصیفی و تحلیلی بر اساس این ویژگـی               این تحقیق را تشکیل می    

 .اند تحصیل شده
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 بـر جغرافیـای مکـان و تحلیـل          های تجـاری بـا تأکیـد        ارائه اطالعات پایه و تحلیل فضای فعالیت لنج        1-1

 .ای شغلی های حرفه ارتباط مکان با نوع و ماهیت فعالیت

فارس و دریای عمان و اسـتعداد جـوهری آن بـر اسـاس سـوابق و پیشـینگی                     در این بخش، موقعیت خلیج    

 .تشریح گردیدند) 3-1 و 2-1، 1-1های  گزاره(مقوله تجارت

ئن در خصوص اثبات این فرضیه بـوده اسـت کـه حضـور و               ن بخش مطالعات، ارائه دالیل و قرا      هدف از آ  

ی زندگی اهالی و ساکنان چهار استان ساحلی در           ای نهادینه و تثبیت شده در چرخه        های تجاری، مقوله    فعالیت لنج 

 .نوار ساحلی جنوب کشور است

 در زنـدگی  های تجـاری و مبـانی فرهنگـی آن        از سوی دیگر عدم آشنایی الزم با کیفیت و نحوه فعالیت لنج           

های ناهمگن    مردم جنوب و این که، اساساً لنج جزیی از باورهای اعتقادی مردم است، ممکن است، پرورنده ذهنیت                

 .با واقعیت این مقوله باشد

دارد که خارج از فضای زندگی اهالی جنـوب، بـاور و اعتقـادی                ، اشعار می  %95پژوهش با ضریب اطمینان     

از . وی مردم و باشندگان نوار ساحلی، وجود دارد، اساساً شناخته شـده نیسـت             از س ،  »لنج«فرهنگی، که نسبت به     

از سوی افراد خارج از نظام فرهنگی ـ سکونتی آن خطـه، بسـیار مشـکل و گـاه غیرقابـل       این رو، قبول نکات ذیل، 

 .باور است

ت آن را برخـود   لنج را مکان مقـدس و حفـظ حرمـ      ناخدایان و جاشویان و کارگران،       ها،  کارکنان لنج )  الف

 .دارند الزام می

ها، چون که فعلی حرام       حرکت تجاری و نقل و انتقال کاال از طریق فعالیت تجاری خود را به وسیله لنج               ) ب  

دانند، فعالیتی مثبت و مؤید توانـایی و شـرافتنمندانه            و مغایر با قانون و مخالف با شعائر دینی و ملی و آئینی نمی             

 .پندارند می

های سنتی، از آن گریزان هستند لذا،         اب آنچه که حرام است شدیداً پرهیز داشته و در فضای لنج           از ارتک ) ج

ای آنان را زیر سؤال ببرد قویاً پرهیز داشته و هیچگاه دامن خود را بـه   از حمل کاالهایی که شرافت شغلی ـ حرفه 

 .کنند آن آلوده نمی

شخصی در بین اهالی و همشهریان و دوستان ـ یتی به شدت پاسدار شرافت شغلی ـ فردی و سابقه حیث) د

 .دارند و در تفکر آئینی خود معتقد به قداست آن هستند مکان لنج را مقدس می. و همکاران خود هستند
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 مکـانی، ازدواج امـری مهـم در پـیش روی              درهای مـا    هنگی زیست اجتماعی و ارزش    بنا به باورهای فر   ) هـ

لـذا، فـرد جـوانی کـه        . باشد  یفه تهیه مخارج ازدواج و تدارک زندگی با داماد می         زندگی جوانان است، از این رو وظ      

مند و اهل کـار     انی پرتالش، خانواده دوست، شرافت    متأثر از فرهنگ بومی به امر تجارت به وسیله لنج بپردازد، جو           

نـده، هیچگـاه مرتکـب      شود تا جوان، به پشتوانه این نگاه تأیید کن          شود و همین باور سبب می       و زندگی شناخته می   

مورد نکوهش قرار گیرد نشود و به عکس، با عزمی راسخ و متکـی بـه                  خطایی که از سوی فرهنگ و جامعه بومی،       

 .های جوانمردانه به کار و فعالیت بپردازد منش

هـای تجـاری و صـیادی، خریـد و             بـا فعالیـت لـنج      بعد اقتصاد چرخه زندگی اجتماعی مردم جنوب، در       ) و

بعـد زنـدگی    ، بر پایه احترام متقابل و احتـرام کـوچکتر بـه بزرگتـر و در                 بعد فرهنگ  کاال و در     فروش و تجارت  

بر پایه همکاری استوار است، از اینرو قرار گرفتن در معرض هرگونه برخورد و ارتباطی که خارج از این                   ،  جمعی

 1.کن است برای آنان بسیار سخت و گران و پذیرش آن غیرمم ها باشد، مجموعه از زیرساخت

هـای حضـوری بـا اهـالی و        های میدانی و مصـاحبه      با توجه به مصادیق فوق، این پژوهش، پس از بررسی         

ساکنان بومی و ساکنان غیربومی که حسب موقعیت شغلی در منطقه جنوب سکونت دارند، ضرورت توجه داشتن 

م معیشت و حقوق مرتبط با دامنـه         سطح مطالعاتی را با هدف آشنا شدن با فرهنگ کار و زندگی و راه و رس                6به  

 2.دهد فعالیت، مورد تأکید قرار می

هـای تجــاری پرداختـه شــده    پـس از آن، بــه لحـاظ ایجــاد آشـنایی بیشــتر بـه تشــریح فعالیـت لــنج      1-2

هـا، شـده      و تحلیل مسأله مورد بحث، متوجه به تبیین ماهیت فعالیـت لـنج            ) 30 الی   23صفحات  (است

 .است

هـا در حمـل و    ها و ظرفیت مشارکت و دامنه عمـل آن       فعالیت لنج «سه بین   مقایبا هدف ایجاد یک نوع       1-3

ی ارتباط    و تحلیل درجه  » های حمل و نقل گریزنده از نظارت قانون         شرایط و ویژگی  «با  » نقل تجاری 

 االهـای نـوع ک  «و  » شرایط عمـل  «و  » دامنه حقوق «های پایه، از منظر       شاخص،  »این مقوله «با  » ها  لنج«

                                      
ها، متأثراز وجود اهانت و  ران و جاشویان و کارگران لنجدا مندی و شکایت فرهنگی ناخدایان و لنج تین گله ترین و برجسته  یکی از عمده-1
 .دهد احترامی از سوی مجریان اداری و نیروی انتظامی غیربومی که با فرهنگ آنان آشنا نیستند، تشکیل می بی
 .22 الی 12صفحات . ک.  ر-2
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بـا قـراردادن نـوع       اند تـا،    به عنوان یک کفه مطرح شده     » قل گریزنده از نظارت قانون    مشمول حمل و ن   

هـا    ی فعالیـت لـنج      ی دیگر، درجه    های تجاری در کفه     حضور و دامنه فعالیت و کارکردگرایی عمل لنج       

 . پیمایش گردد) قاچاق(در حیطه فعالیت تجاری گریزنده از نظارت قانون 

هـا نیـز      انتخاب نمونه . ها استوار است    گیری و تحلیل نمونه     ی نمونه   ایهآوری اطالعات برپ    ماهیت جمع  1-4

 .بوده است» اتفاقی«و » هدفمند«به دو روش 

 :میدان مورد مطالعه  1-5

 .فارس و دریای عمان ـ  کسب اطالعات میدانی از دو حوزه نوار شمالی و جنوبی خلیج

هـای نمونـه بـه         چابهار مشتمل بر حوزه    های جمعیتی سرزمین اصلی از خرمشهر و        ـ انتخاب تمامی حوزه   

شرح خرمشهر وآبادان، بندر امام خمینی، هنـدیجان، بنـدر دیلـم، بنـدر گنـاوه، بنـدر ریـگ، بنـدر بوشـهر،                        

 بندر طاهری، نخل تقی، عسلویه، بندر مقام و نخیلو، کـیش و قشـم،               ر، کنگان، یدَ  ی و رستمی،   عامر بندرگاه،

 .اسک، کنارک و چاه بهار، مورد مطالعه میدانی واقع شده استبندرخمیر، بندرعباس، گچین، ج، لنگه

های تجاری گریزنده از نظارت قانون، به طور اساسی بر ماهیـت                 نکته قابل تأکید آن است که فعالیت         1-6

گیـری    استتار و پوشیدگی و پنهان کاری استوار است و لذا جز از طریـق مصـادیق آمـاری ونمونـه                   

 .طعی دسترسی پیدا کردهای ق توان به شاخص نمی

های گوناگون ورود کـاال، همچنـین وجـود کاالهـایی کـه حتـی در مراکـز                    کارهای متنوع و شیوه     وجود راه 

هـای    ی موانع دسترسی به یافته      شوند از جمله    عرضه، به هیچ نوعی ثبت و صاحب بارنامه و مانیفست نمی          

 .احراز شده است

مقامات حقیقی و حقوقی قـانونی در کشـور اسـت و سـایر              ها، مستند به اظهارات       مبنای آماری یافته   1-7

 .گیری مبتنی بر شواهد عینی و موجود تأمین شده است موارد بر پایه نمونه

گیری، در حدی متحقق شده است که در شـرایط مطلـوبی، ضـریب احتمـال بـه یقـین را                       سطح نمونه  1-8

ز آن بخش از آمارها که از مراکز        ها، جدای ا    گیری  لذا، مبنای محاسبات مربوط به نمونه     . افزایش دهد 

 .اصلی، اخذ شده است، استناد به کثیری از شواهد و مصادیق نمونه است
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 ـ مطالعه میدانی2

 . مرحله دوم مطالعاتی موضوع قرار داد7 الی 1های  ارائه گزارش بر مبنای گزاره

 مبادی بارگیری و مقاصد تخلیه این تجارت از کجاست و به کجا؟ 2-1

 نشـان  1382 نشـان دهنـده مقـدار و ارزش واردات از کشـورهای مختلـف را بـرای سـال                    7جدول شماره   

ارقام جدول، انعکاس دهنده میزان واردات رسمی به وزن، ارزش ریالی و ارزش دالری و همچنین درصد                 . دهد  می

 .سهم کشورهای مبداء است

 درصـد بزرگتـرین شـریک    294/13 امارات متحده عربی بـا     همانگونه که از این جدول قابل استخراج است،       

 587/936/535/3رقمی معادل .این موضوع را اشخاص حقوقی و حقیقی مورد تأیید دارند. تجاری ـ مبادالتی است 

هر چند که آمار اعالمی از سوی دبی، بر مبنـای           .  از امارات متحده عربی است     1382 در سال    1دالر ارزش واردات  

تواند دبی    توان استدالل کرد که اولین مبداء بارگیری کاال می          دالر است، می   میلیارد   6کاالی مانیفست شده بیش از      

 . باشد

نمایشگاه تخصصی معاونت اطالعت اقتصادی وزارت اطالعات، دبی را به عنوان مرکز اصلی قاچاق کاال به 

 .کند ایران معرفی می

رات دبـی بـه ایـران شـامل     دهد که بر اساس اعالم نظـر دبـی، عمـده صـاد           های این پژوهش نشان می      یافته

هایی کـه عـازم ایـران هسـتند درخواسـت             اسناد و مدارک خاصی ازکشتی    . صدور مجدد کاالهای وارد شده است     

 2.شود و دقت امارات متحده عربی صرفاً محدود به نظارت رسمی از خروج کاالهای فرهنگی و هنری است نمی

دارد از این رو، تمامی نظـارت بـر پایـه اظهارنامـه             دبی بر حمل و نقل کاالهای تجاری، هیچگونه ممانعتی ن         

 .شود و اظهارنامه، مبنای اصلی قضاوت است تکمیلی صاحبان شناور، متحقق می

                                      
 . رقم اعالمی از سوی گمرک ایران-1
این . شود ی باالیی حساسیت نشان داده می در است که نسبت به آن با درجهگیری اعمال شده متوجه مواد مخ  اولین نوع سخت-2

دارد که مقابله امارات متحده با مواد مخدر، از مهمترین نقطه یعنی مبادی ورودی است که به صورت  پژوهش به صراحت تأکید می
 قوانین در نوع برخورد با متهم و کنترل مستمر در حال کنترل پلیسی، نظارت مستقیم، نظارت غیرمحسوس، بازرسی به موقع، شدت

 .دار قرار دارد پی
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 )1382ارزش واردات برای برخی از کشورهای طرف مبادالتی با ایران ـ  ( 7جدول شماره 
 

 %ارزش  ارزش دالری ارزش ریالی وزن کشور

 947/0 251777038 6/1994074003003 61/157902950 تایوان

 946/1 517500546 13/4098604948294 09/422290781 ترکیه

 944/4 1315063491 4/10415302566539 2/821451208 جمهوری کره

 666/1 443235121 26/3510422229701 64/691122230 سنگاپور

 533/2 673789746 48/5336414605688 8/99242407 سوئد

 255/3 865769909 3/6856897508092 98/848092619 سوئیس

 298/1 345366156 2735299935884 8/730564086 عربستان سعودی

 13/4 1098435813 08/8699611750410 9/3118382457 فدراسیون روسیه

 505/8 2262015898 17915165931127 75/469168865 فرانسه

 07/1 284607064 64/2254087916787 809812878 قزاقستان

 167/0 44341923 351187979697 17/103321898 قطر

 765/0 203602137 71/1612528863577 87/469890827 کانادا

 117/0 31135352 86/246591946373 1/29269395 کویت

 333/0 88451908 700539180799 18/167744984 پاکستان

 794/5 1541067593 5/12205255860627 45/2216729104 چین

 749/3 997116439 01/7897162396435 84/641245000 ژاپن

 363/0 96467802 86/764025215317 85/344243556 آذربایجان

 438/11 3042299931 1/24095015166821 99/1078544890 آلمان

 472/1 391600510 62/3101476087447 73/285007189 اتریش
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 %زش ار ارزش دالری ارزش ریالی وزن کشور

 112/0 29729048 2/235454049805 358035440 اردن

 16/0 42427597 01/336026576801 63324332 ارمنستان

 277/1 339558655 64/2689304642744 42/141621606 اسپانیا

 772/0 205356716 56/1626425177909 69/1374693385 استرالیا

 25/1 332498922 54/2633391586761 1/930963852 اکراین

 294/13 3535936587 9/28004616862375 69/3495926169 امارات متحده عربی

 339/3 887990155 1/7032882368073 65/302934609 انگلستان

 482/0 128153415 63/1014975146449 170413335 اندونزی

 306/6 1677311094 13284303835864 42/306060897 ایتالیا

 194/0 51473546 97/407670472613 48/338778419 بحرین

 944/1 517063723 7/4095144427307 17/352550672 بلژیک

 015/1 269902716 89/2137629505054 33/292837569 مالزی

 11/0 29291412 231987979246 36284011 منطقه آزاد قشم

 015/0 3868650 30639689719 5/1833656 منطقه آزاد چابهار

 005/0 1275469 10101682294 8/843915 کیشمنطقه آزاد 

 095/0 25255921 200026907994 8/11378860 خرمشهر منطقه ویژه اقتصادی

 004/0 1099272 8706234670 73059 عسلویه منطقه ویژه اقتصادی

 579/1 420005658 75/3326444589706 63/319829179 هلند

 321/3 883369015 09/6996282400807 26/2407893531 هند
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و ) تخصصـی (هـای اختصاصـی     ـ تحقیقی مستند به اظهارات متحقق شده از طریق مصـاحبه  های مطالعاتی یافته

 .عمومی و بازدید و مطالعه میدانی به عنوان اطالعات قطعی پژوهشی به شرح ذیل است

ی مجـاز و    هـا   های سنتی تجاری، کـه در اسـکله         سند اول، مربوط به آن بخش از دامنه فعالیت لنج          2-1-1

 .کنند های تنظیمی، تخلیه و ترخیص می مشخص پهلو گرفته و بار خود را بر اساس مانیفست

این بخش از فعالیت به صورت رسمی و بدون قصد از گریز از نظارت قانون جریان داشته و برخوردار از                    

 :شرایط ذیل است 

 .ری و نام مقصد استـ بار،  برخوردار از مانیفست و بارنامه با ذکر مشخصه محل بارگی

 . و بار موصوف دارای وزن اظهاری است1ـ نگله و واحد پیمایش به رسم و شیوه معمول تنظیم شده است

ـ به طور معمول و گاهاً، بار اعالمی توأم باکسر و اضافه در فهرست است که بنا بر ضـوابط رفـع اشـکال                        

 .شود شده و کاال ترخیص می

شـود و در برخـی مـوارد کـاال      داری و تا رفع ایراد قانونی ترخیص نمـی در برخی موارد کاال درگمرک نگه     

در ضمن جریان و شدت کنتـرل  . های اقدامی، نسبت ضعیفی است گردد که نسبت مورد اخیر به پرونده مرجوع می 

                                      
بـه  . با یک توصیف کلی همـراه اسـت       ،   واحد پیمایش بر اساس هر عنوانی که در فهرست بارنامه آورده شود، به رسم و شیوه معمول                 -1

 بازرسـی نمونـه اقـدامات معمـول گمرکـی را      نماینده گمرک بـا ... .  نگله20 کارتن لوازم یدکی و یا       50 کارتن پوشاک و یا      10عنوان مثال،   
شرایط فعلی مورد مشاهده در لنگـه، گنـاوه،         . کند  صادر می ) و یا هر اقدام دیگر را     ( متحقق ساخته و وفق مقررات گمرکی اجازه ترخیص         

لیـت لـنج و کارکنـان آن را         رونـد فعا    ،  نموده و از ایـن حیـث      » لنج«و  » دار  لنج«دیلم، بوشهر، کسر و اضافه در واحدهای اعالمی را متوجه           
معتقد هستند، رویه معمول لنج آن است که صورت تنظیمـی صـاحب بـار را مبنـای کـار خـود                      ،  داران و کارکنان    لنج. متوقف ساخته است  

اید در فهرست بار باشد، باید متوجه صاحب بار باشد و نه صاحب لنج و بقیه تشریفات در گمرک ب) کسر و اضافه(داند و اگر اختالفی  می
 . از سوی صاحب بار دنبال شود

لیست بار بر مبنای بـار اعالمـی مـورد تأییـد قـرار      ، فارس ـ ضلع جنوبی  در امارات متحده عربی و کویت و سایر کشورهای حوزه خلیج
 .گیرند ای قرار می مورد بازرسی نمونه) و به ندرت( های غیرمعمول گرفته و گاهاً و صرفاً بر اساس مشخصات و ویژگی

پرسیده شد، دلیل کارگزاران امارتی آن بود که میدان ، گیری  تحقیقی میدانی که از این موضوع به عمل آمد و نسبت به چرایی این سهل           در
شناسند و به خوبی با حیطه  ها را می داران و لنج کارگزاران گمرکی ـ اماراتی و بقیه ـ لنج  . ها به طور کامل مشخص است و حوزه عمل لنج

خاصـه در ارتبـاط قاچـاق       (ای  دانند که اگر تخلف عمده      ها می   ها و کارکنان آن     ر آنان آشنا هستند و از سوی دیگر صاحبان لنج         و میدان کا  
انـد، لـذا،      از آنان مشاهده شد برای همیشه، اعتماد کاری را نسـبت بـه خـود از بـین بـرده                   ) مواد مخدر و یا سالح و موارد منع شده دیگر         

 .ایت کننده موازین قانونی هستندهمیشه و به نحو مؤکدی رع
تخطـی از آن  ، و از این حیـث » ای تعریف شده است  دامنه ، های تجاری، کامالً دامنه فعالیت حمل و نقلی لنج«رسد که  در مجموع به نظر می 

 .ای تعریف شده است ها، حوزه به عبارتی حوزه فعالیت لنج. گیرد صورت نمی
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بهشـت    به عنوان مثال به هنگام بازدید میدانی فـروردین و اردی            گمرکی در این خصوص، وابسته به شرایط است،       

، این دقت نظر نسبت به کسر و اضافه بسیار ضعیف، در تیرمـاه قـوی و در مـرداد مـاه و اوائـل شـهریور                           1383

ها، مصادف شده بود و به        ، بسیار شدید بود به طوری که گمرک بوشهر با توقف و ایستایی بسیاری از لنج               1383

 1.گرفت طور مشهودی، عمل تخلیه و ترخیص به کندی صورت می

العاده کم بوده و این پـژوهش در میـدان مـورد مطالعـه بـا چنـین                    د از ترخیص کاال، فوق    ـ کشف خالف بع   

 .موردی برخورد نداشته است

و بیشتر متوجه ارائـه     2های تسلیمی به گمرک به نسبت آماری بسیار ضعیفی توأم با تقلب است              ـ اظهارنامه 

اطالعـات نـاقص، ضـعف در ثبـت،         (گـری   باشد که آن هم بازگشت به متغیرهای دی         توضیحات ناکافی و ناقص می    

سـواد ضـعیف تنظـیم    ، ضعف در روش تنظیم اظهارنامه، ناشی بـودن، سـرعت کـار، احسـاس ضـرورت نکـردن              

 .باشد به عنوان مثال عدم اطالع کافی و کامل از مشخصات کامل کاال از برجسته ترین شاخص می. دارد) کنندگان

چنانچـه گمـرک احسـاس نقـص در اظهارنامـه تسـلیمی کنـد،               ـ متأسفانه در مورد این دسته از دامنه عمل          

شوند  کارگزاران گمرکی مالحظه زمان نکرده و سبب توقف بیش از حد بار در گمرک شده و مانع ترخیص آن می                   

کار را مشـخص نمـوده      راه،  3نامه اجرایی قانون امور گمرکی       آئین 268 ذیل ماده    2و این در حالی است که تبصره        

 .شود عدم اجرای تبصره به صاحب بار و صاحب لنج زیان فراوانی وارد میمتأثر از . است

هـیچ مـوردی از وجـود       ،  های سنتی تجـاری ثبـت شـده          ماه اظهارنامه تسلیمی، از سوی لنج      8ـ در مطالعه    

هـا در بیشـترین سـقف     الورود و غیرمجاز در مشخصات کاالیی اظهاری مالحظه نگردید و اعتراضیه           کاالی ممنوع 

                                      
اعالمی به طور ) نگله، کارتن(های  های دیگری نیز وابسته بود اما شدت عمل نسبت به اطمینان از بسته البته عوامل کندی کار به متغیر-1

 .، به این شدت محسوس نبود83بهشت  و یا فروردین و اردی) دی و بهمن ( 82کامل محسوس بود که در سال 
داران، هیچ موردی در  ها و یا کارگزاران آنها و یا لنج جهای تسلیمی توسط صاحبان بار لن ای از اظهارنامه  در یک صد انتخاب نمونه-2

ای، دو نمونه مشاهده گردید که به دلیل اختالف اعالمی صاحب بار و  در جامعه آماری سیصد نمونه. میدان مورد مطالعه وجود نداشت
 .بود) امارات(ناشی از مبداء بارگیری 

 . مجلس شورای اسالمی18/2/64 مصوب -3
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اعتـراض  ) قابل اغماض (در چند مورد  . شده است   های تسلیمی می    وجه اعتراض به کسر و اضافه اظهارنامه      خود مت 

 1.نسبت به عدم ممنوعیت کاالی وارده بوده است

ها که بر مبنای تخلـف   در طول مطالعه میدانی و زمانی، به موارد قلیلی پرونده تخلفاتی گمرکی از سوی لنج        

تنظیم شده و مشمول منع تعقیب به لحاظ سـپری شـدن یـک سـال گردیـده باشـد،         ) ابراز اسناد نادرست  (اظهاری  

 .دهنده قلت تمایل رفتاری به عدم اظهار واقعی مجموعه محموله لنج است برخورد شده است که این نشان

 .ـ جعل اسناد در طول مطالعه زمانی، به هیچ وجه وجود نداشته است

همان قبض سپرده که به موجب      ( کی، پته مسافری، قبض ترخیص    ـ در اسناد گمرکی مثل پروانه ورود گمر       

 .ها، دچار تقلب نبوده است و پته عبور داخلی در اسناد اظهار لنج) آن کاال ترخیص شده است

 :به شرح ذیل است ) 1-1-2گزاره (مبداء بارگیری برای این دامنه فعالیت  2-1-2

 :امارات متحده عربی 

 .س الخیمهرأ. عجمان. شارجه. جبل علی، ـ دبی

هـا در ایـن       مینا راشد، بخش قابل توجهی از فعالیـت لـنج         ) القیوین  ام( جمیره، حمیره  (Ghalileh)لیله  ـ بندر غ  

 .پذیرد بنادر صورت می

 ).و بنادر پیرامونی( ـ ابوظبی 

 :عمان 

 )بوستان، مطرح، فحل( سقطـ م

 ).باشد یتراکم بارگیری در بیشترین وزن خود متوجه بندر خصب م( ، جری ـ خصب

و مکان، ضـعیف و در سـقف        بارگیری از این د   ،  1-1-2ی گزاره   در مقایسه با خصب، برا    (ـ قوین و سالمه     

عمده کاالی حمل شده از این دو شـبه بنـدر و مکـان،    ، مطابق بررسی به عمل آمده   . گیرد  پائینی صورت می  

 ).سیگار، چای و تا حدودی روغن و برنج است

                                      
همچنین برخی . شده است ها که مورد تردید از لحاظ بهداشتی و مواد شیمیایی پاک کننده می ات رایانه، برخی نوشیدنی  متوجه قطع-1

سقف سیگارت حمل شده جزء این دسته از موارد . شده است نیز شامل ممنوعیت از لحاظ قانون مقررات صادرات و واردات سالیانه می
 .است
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 :قطر

 .الخور، دخان، یل ـ وص(Dowhah)ـ دوحه 

 )ام سعید( ـ مسیعید 

 :بحرین

 .المحرق. خور البیض، )به میزان کم( الدور . ـ منامه و بدیع

 : کویت

 ـ کویت 

 .سوئور عبداهللا، میناء میناء، )میناءالحمدی  ( ـ احمدی

 

 :به شرح ذیل است ) 1-1-2گزاره (مقاصد تخلیه برای این دامنه فعالیت  2-1-3

 :ان استان سیستان و بلوچست

 )به طور عمده(ـ چابهار 

 ـ کنارک 

 :استان هرمزگان 

 ).ادارات گمرک و بندر(های رسمی تحت نظارت  اسکله(ـ بندرعباس 

 ).اسکله رسمی تحت نظارت گمرک و نیروی انتظامی( ـ بندر خمیر

 ).تا حدودی(  و بندر جاسک و بندر کنگ ـ بندر حمیران

 ).بَندِ معلم(ـ بندر معلم 

 ـ بندر لنگه

 .یه، بندر شناس، بندر مقام، نخیلو، حسینیهـ بندر مغو

 ـ بندر چارک

 ـ جزیره کیش



 
 129 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

  

 .ـ جزیره قشم

 ـ بندر چارک

 )پُهل(ـ بندرپل 

 :استان بوشهر 

 ـ بندر بوشهر

 ـ گناوه

  دیلمـ 

 ـ ریگ

 ).بندرگاه و بوالخیر (ـ دلوار

 ).گهی(ـ رستمی 

 ).دیر(کنگان . ـ طاهری

 ـ پرک

 ـ نخل تقی

 ).هاله (ـ عسلویه

 :استان خوزستان 

 ـ آبادان 

 ـ اروند

 ـ امام خمینی 

 شهر ـ ماه

  ـ هندیجان
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سند دوم، مربوط به آن بخش از دامنه فعالیت تجاری است که تحت تأثیر عللی، مشتمل بر مـوارد                    2-1-4

 . شود ذیل به عنوان رخداد تجارت گریزنده از نظارت قانون تلقی می

بندی عوامل منتسب به بـزه و   ی نسبت به محیط و شرایط اجتماعی و طبقهالف ـ عدم کفایت نظری ـ شناخت  

 .جرم

 .ب ـ اثر عوامل محیطی و طبیعی و عدم اشراف مجریان قانون و قانون نسبت به آن

 .اجرایی و ابزاری، ج ـ اثر عوامل انسانی

 . شود ه میتوج» د « پس از تشریح سه گزاره الف و ب و ج به ذکر سایر مشخصات در قالب گزاره 

 :تشریح گزاره الف 

یـل کنـد،     خاصی را تحم   آن که اجبار    یک نهاد اجتماعی است که زیر بنای عمل فردی و جمعی را، بی            ،  محیط

متولی مطرح کردن فرهنگ جامعه است که بر اساس آن هنجارهـا و             ،  محیط به عنوان نهاد اجتماعی    . کند  هدایت می 

همسو با   و یا    متناسب با محیط   و یا    تحت تأثیر محیط  ارت انتزاعی   عب. شوند  ها، تفکیک و مشخص می      ناهنجاری

 . برخاسته از این مفهوم استشرایط محیطی

نمایاند فرهنگ یک جامعـه   شود و این محیط است که می گر می ماهیت طبیعت فرهنگ در مظاهر محیط جلوه      

 اند، به عبـارتی محـیط متبلـور کننـده         د  چگونه و چیست و چه رفتارهایی را هنجار و چه رفتارهایی را ناهنجار می             

 . استفرهنگ

گیری جامعه مکانی و مکان، تا بـه امـروز اسـت و            محیط، حاصل ادوار مختلف تاریخ از اولین لحظات شکل        

تمامی احساسات و آداب و رسـوم و رفتارهـای فرهنگـی ـ اجتمـاعی ـ اقتصـادی و عملکردهـا را در درون خـود          

به عبـارت کلـی،   . دهد انتقال می، ها از طریق خود، به باشندگان آن محیط و نسل       ،  اها ر   ذخیره و جا داده است و آن      

 .محیط، رخسار رفتاری فرهنگ است

عبارت از جنبه یا عـاملی از شخصـیت         » خود«کند، و      عمل می  خود به عنوان     محیط  در درون فضای   فرد

 1.سازد ، برقرار می)محیط(کند  است که روابط خویش را با دنیای واقعی که در آن زندگی می

                                      
 617جلد دوم ص . نیا شناسی، دکتر مهدی کی م تعریف خود، از کتاب مبانی جر-1
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دارد که ناظران و مجریان انتظامی تعامـل کننـده بـا افـراد                گزارش می % 95با ضریب اطمینان    ،  این پژوهش 

چـه بـه صـورت    ، و همچنین مجریان غیربومی امـور بنـدری ـ گمرکـی    ) ها، جاشوها داران، کارگران لنج لنج(بومی 

و چـه بـه صـورت مـأموران انتظـامی، بـا             ) تنهـایی بنـدر   عمل و اقـدام تنهـایی گمـرک و یـا عمـل و اقـدام                 ( منفرد

هـای تجـاری    شناسی فرهنگی محیط که هادی و هدایت کننده فعالیـت  های محیطی ـ مکانی از منظر جامعه  شاخص

 .گونه آشنایی ندارند هیچ آنان است،

هـای تجـاری      لـنج   لنجی و نوع و ماهیـت فعالیـت         دلیل مبرهن و واضح آن، عدم استنباط درست از قاعده ته          

 .قوه قضائیه و سازمان گمرک دارد است که نیاز به کارشکافی از سوی نیروی محترم انتظامی کشور،

  1.با این مفهوم آشنایی کامل دارند% 8/98ادارات بندری تحت پوشش سازمان بنادر و کشتیرانی، به میزان 

کامـل  با آن آشنایی    % 8/62زان  سازمان گمرک در شرایط شناخت متناسبی از موضوع قرار داشته و به می            

 مبتنـی بـر واقعیـت موضـوع     ه جـامع فقدان نظریـ  ،  رسد مشکل اصلی ناظران گمرکی و  ارزیابان          به نظر می   2.دارد

لنجی، سهمیه ملوانی، معافیت تعاونی مرزنشینان و فعالیت تجاری مبتنی بر فرهنگ جنوب و ناهماهنگی ضوابط                  ته

بندی شـده کاالهـای مشـمول امـر           شی از آن باشد،  ضمن آن که، ماهیت تقسیم         اجرایی با استنباط قطعی از بزه نا      

قاچاق در ماده یک اصالحی قانون مجازات مرتکبین قاچاق، به نحو عملی، یـک دسـته را، در ارتبـاط بـا موضـوع                        

ور رقم  از بودجه کل کشیدرآمد عایداتی دولت قرار داده و به صورت مستقیم، آن را، به عنوان تأمین کننده بخش        

  .زده است

مطابق ماده اول قانون مجازات مرتکبین قاچاق، مال یا کاالیی به عنوان موضوعیت جرم قاچاق دیده شـده                  

 3.است که در شمول یکی از دو بند الف و یا ب  باشد

 .الف ـ  موضوع عایدات دولت ؛ شامل کاالهای مجاز، مجاز مشروط و غیرمجاز مشروط

 .الصدور و کاالهای انحصاری  و ممنوعالورود ب ـ کاالهای ممنوع
                                      

 .  نفر کادر بندری138 جامعه آماری -1
 .های تخصصی  مستخرج از مصاحبه-2
 77از صفحه ..... (. هرکس در مورد مالی که.  1312 اسفند 29قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ) 9/11/1373اصالحی ( 1 ماده -3

 مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرائم 77ص . ک. ر).   نشر دادگستر آورده  شود13ا صفحه و ی... . مجموعه قوانین و مقررات
 دفتر کل هماهنگی امور   مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کاال و ارز،13ص . جعفر نوری و همچنین. قاچاق کاال و ارز

 . قاچاق کاال و ارز سازمان تعزیرات حکومتی
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، جزء موضوع واردات سالیانه بوده و تأمین کننده،        بر این اساس، موضوعیت کاالهای در شمول گروه الف        

بودجه است در حالی که مجموعه کاالهای گروه ب، از هیچگونه ارتباطی با موضوع بودجـه برخـوردار نیسـت و                     

الـورود و یـا       گی در تجارت یا کسب کاالیی که از نوع ممنوع           انتقال یا واسطه  لذا، این حکم، صراحت دارد که نقل و         

گـی و یـا نقـل و انتقـال            بنابراین عمل واسطه  ،  قاچاق محسوب نشده    نیست،) 1موضوع بند ب ماده     (الصدور    ممنوع

رد فاعـل، بـه    آنها در داخله کشور، مستنداً به حکم ماده فوق از شمول قاچاق خارج است و تنها مرتکب قاچـاق، فـ                    

 . از جامعیت برخوردار نشده و تابعی از تصمیمات اقتضایی و مصلحتی شود1دلیل فعلیت عنصر مادی جرم

بنـدی منتسـب بـه     شود تا نسبت به محیط و شرایط اجتماعی و طبقـه  های فوق باعث آن می      ی نگاه   مجموعه

شـود تـا بخشـی از         ظری، سبب آن مـی    بزه و جرم، کفایت نظری موثری وجود نداشته باشد و همین عدم کفایت ن             

 .ها، تلقی به فاعلیت، در رخداد تجارت گریزنده از نظارت قانون گردد فعالیت تجاری، به ویژه فعالیت تجاری لنج

 :تشریح گزاره ب 

، عـدم اشـراف قـانون و مجریـان قـانون      )امور گمرکی و بندری و نیروی انتظـامی (فراتر از عوامل اجرائی   

نوار (نسبت به عوامل محیطی و طبیعی فضاهای مورد نظر        ) ریزان نیروی انتظامی    اضافه برنامه عوامل قضایی به    (

است که در این زمینه الزم است       ) های نیاز و تقاضای مردم      فارس و دریای عمان و همچنین شاخص        ساحلی خلیج 

در سـطوح  ، 1-3-1 های نظری مبارزه با قاچاق، در سطوح فرهنـگ ـ موضـوع گـزاره     تا با هدف تبیین زیرساخت

 و در 3-3-1ای ـ موضـوع گـزاره     ، در سطح اقتصاد جامعه ملـی و اقتصـاد منطقـه   2-3-1جامعه موضوع گزاره 

 2.شناخت مناسبی تحصیل شود، 4-3-1سطح اقتصاد خانوار ـ موضوع گزاره 

 :تشریح گزاره  ج 

گانه مورد بررسی قـرار     بحث در باره جرم زایی فقر و ثروت از مباحث اساسی جرم شناسی است که جدا               

هـا توجـه    ها عامل دیگر اثرهای مثبت و منفی دارد که الزم است تا به آن          هر یک از این دو عامل، مانند ده       . گیرد  می

 3.شود

                                      
ک به ص       موضوع موادی از قانون و آیین نامه امور گمرکی .  ر  قانون امور گمرکی ومصادیق در شمول آن، لطفا29ًاده  به شرح م-1

 . در ارتباط با قاچاق و تخلفات گمرکی
 ص            متن پژوهش. ک. ر،  لطفاً-2
 269جلد اول ص  . شناسی مهدی  ـ  مبانی جرم.  نیا  کی-3
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کنیم و بـه تحلیـل    هنگامی که به دو نوع ترکیب قاچاق سازمان یافته و قاچاق غیرسازمان یافته برخورد می         

گر و مبنایی و چه عوامل انسانی ابـزاری           چه عوامل انسانی هدایت   ( ها    هنده به آن  و تشریح عوامل انسانی فعلیت د     

پـردازیم،    مـی ) سو و یـا منحـرف نماینـد         و اجرایی و چه عوامل انسانی خریداری شده که نگاه قانون را به بزه کم              

کنـیم، متوجـه     مـی شناسـی مـرتکبین اقـدام      مکانی انسانی و بوم     های قاچاق و زیست     همچنین به کارشکافی پرونده   

شویم که در سومین کنگره سازمان ملل متحد برای پیشگیری از جنایت و تـداوی جنایتکـاران، بـا                     نکات مهمی می  

 در اسـتکهلم    1344شناس و پلیس در مرداد ماه سال          استاد حقوق، قاضی، جامعه   ،  شناس  حضور هزاران نفر جرم   

 .برگزار گردید، مطرح شد

ر شد کـه ثـروت و زیـاده خـواهی در کنـا            وت و زیاده خواهی تأکید شد و گفته         در آنجا بر مسأله فقر و ثر      

. اجیـر خـود کننـد   ) به عنوان ابزار و عوامل اجرایی( افرادی را ) به عنوان مبنا(شود تا افرادی     وجود فقر، سبب می   

اری و اجرایی، بـه  گروه مبنا به لحاظ زیاده خواهی و میل به زیاد داشتن ثروت و تمایل به خرج کردن و گروه ابز                  

لحاظ فقر، در یک قرارداد نانوشته، در کنار هم قرار گیرند و در زیر لوای یک همکاری، یکی به نفع دیگـری کـاری                       

 .انجام دهد

رخداد فوق، انطباق با واقعیتی دارد که امروزه در فضای مورد بحث به شدت تأثیر گذار است تا آنجـا کـه                      

ء یکی از متغیرهای اصلی، وجود فقر و ثـروت را، بسـتری بـرای بـزه فعـل                   جز،   آماری هجامع% 2/96برخاسته از   

های خاص، عاملی برای زیر پـا نهـادن           کنند و کسب درآمد را برای گروه        تجاری گریزنده از نظر قانون، قلمداد می      

 .زنند قوانین عام، رقم می

ر، با موضوعیتی اقتصادی ـ   در همین جاست که ضرروت توجه به افزایش ثروت در کنار افزایش فق، دقیقاً

توان دریافت که اقتدارها، حـرص را افـزایش داده و کثـرت مـال و                 شود و حاصل از آن می       پیش آمد می  ،  اجتماعی

شود مگر کوخی نیز فراهم شده باشد، از تعامل  شوند، و به مصداق جایی کاخی رفیع برپا نمی  ثروت را موجب می   

 .شوند پذیر می شکل)  قاچاقمنجمله(های اجتماعی  ثروت و فقر، بزه

به این ترتیب، بر اثر فقر، عوامل و مرتکبین اجرایی و ابزاری، در اختیار عوامل هـدایتگر قـرار گرفتـه و بـه                  

 .کنند با این امید که خود نیز ملموس به مالی و ماحصلی شوند تأمین ثروت اندوختگی آنان مبادرت می
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 :د ـ  سایر مشخصات 

بنـدی عوامـل    عدم کفایت نظری ـ شناختی نسبت به محیط و شرایط اجتماعی و طبقه (ف ـ متأثر از گزاره ال

، واضع قانون در تعیین کیفیت قانون با شرایط خاص اجتماعی و محیط، توجه کارشناسـی           )منتسب به بزه و جرم    

است که به اعتبار    شده نداشته و به تبع آن ناظران و مجریان نیز، بدون عذر باید مجری آن باشند و این در حالی                     

فردی که متهم به بزه فعل گریزنده از نظـارت   محیط اجتماعی و فرهنگ که به رفتار فرد اعتبار و ارزش داده است،        

 .داند قانون شده است، ماهیتاً باور به خالف نداشته و جامعه پیرامونی نیز او را متخلف نمی

فرد قصد فرار نداشته و عمـالً  ، به عبارتی. دگیر ـ انتساب تخلف در فضای بندر و گمرک بندری صورت می 

و فرد در معرض ناظر و مجری قانون گرفته و در محل گمـرک اقـدام                ) الورود نیست   که ممنوع ( کاالی مورد بحث    

 . شود به ترخیص کاال می

 .گونه بزه و تخلفی صورت نگرفته است و پندار فرد آن است که به او اجحاف شده است ـ از نظر فرد هیچ

کنند که دفعه بعد اقـدام    ر چند این دسته از افراد در شرایط عصبانی بودن و به عنوان اعتراض، مطرح می               ه

اشان   حیثیت فردی و شغلی   . کنند  گاه اقدام به چنین کاری نمی       کنند اما، هیچ    به وارد کردن کاال به صورت قاچاق می       

برو قائل هستند، به صورت روشن و صریح خود         و ارزش و اعتباری که برای کار خود و ماهیتاً اقتضای سن و آ             

 .دهند را در تعامل با نیروهای قانون قرار می

، فـرد اقـدام بـه تـرخیص         )قسـمتی از کـاالی وارده     (ـ در برخی موارد، با پرداخت وجه نقدی و یا غیرنقدی          

 .شود عمده این اتفاق در ارتباط با نیروهای انتظامی رخداد می. کند کاالی خود می

) اثر عوامل محیطی و طبیعی و عدم اشـراف مجریـان قـانون و قـانون نسـبت بـه آن                    ( ر از گزاره ب     ـ متأث 

 .شود لنجی مطرح می ترین مصداق در خصوص مسأله ته عمده

کـه  ( ، گـاه سـفارش دهنـده ورود کـاالی خـاص        )اجرایی و ابـزاری     اثر عوامل انسانی،  ( ـ متأثر از گزاره ج      

دار درگیـر آن   حضـور و نقـش نداشـته و بـه صـورت عملـی، لـنج         ) باشد  ز مبداء می  گذار برای خرید کاال ا      سرمایه

مثـل  (ای  شود و به ندرت اتفاق افتاده است که چنین کـاالی وارده             ای کشف نمی     چنین کاالی وارده    معموالً. شود  می

ای،    همکاری حرفه  رسد ترسیم نوعی    به نظر می  . ضبط گردد ) و پارچه گران قیمت    جات ایتالیایی   طال و نقره و بدلی    

 .محوری برای پاس کاال باشد
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گیرد و آنچه که اتفاق  ها در مبادی ورودی دور از چشمی صورت نمی این مجموعه از فعالیت     به طور کلی،   ـ 

 .افتد دقیقاً در مبادی ورودی رسمی است می

ث کشـانده شـده     گاه تعامل و ارتباط بین صاحب لنج و کارگزاران قانونی و نیروی انتظامی بـه جـر و بحـ                   

هـا    موجب نارضـایتی صـاحبان و کارکنـان لـنج         % 68حل موضوع تا    . گردد  لیکن، به طریقی مسأله حل و فصل می       

سعی به رفع و رجـوع آن از طریـق پرداخـت            % 11اند،      آن را به طور اجبار و بالمنازع پذیرفته       % 5/14 و   1باشد  می

 .اند ا مطرح نکردهاظهارنظر خاصی ر، از جامعه آماری% 5/6رشوه دارند،  

وجـه، نـوع برخـورد بـا فعالیـت خـود را موجـه                 جامعه آماری، به هـیچ    % 100ـ نکته قابل تأمل آن است که        

پوشـی و     ای بداند و خواستار چشـم       این ناموجه بودن نیز به دلیل آن نیست که خود را مرتکب انجام بزه             . داند  نمی

گیرد   صورت می ) و نه قانون    ( زاران دولتی که از روی قدرت       اغماض باشد بلکه ماهیتاً آن را نوعی برخورد کارگ        

 .پندارد می

شود و با     دار و کارکنان لنج، به چشم متخلف نگاه می          مصداق مورد تأکید جامعه آماری آن است که به لنج         

 .گیرند قرار می» توهین «آنان بد رفتاری شده و مورد 

 

، همان مـوارد در شمول گـزاره       ) سند دوم  4-1-2  گزاره(مبداء بـارگیری برای این دامـنه فعالیت        2-1-5

 .باشد   می2-1-2

هـمان مـوارد در شـمول گـزاره        )  سند دوم  4-1-2گزاره  (مـقاصد تخلیه برای ایـن دامنه فـعالیت        2-1-6

 .باشد  می139  الی137 مصادیق مذکور در صفحه به اضافه،  2-1-3

نتقال کاالیی گریزنده از نظـارت قـانون   های نقل و ا سند سوم، مربوط به آن بخش از دامنه فعالیت         2-1-7

 .پذیرد صورت می، های سنتی باری ـ تجاری غیر لنجشناورهای است که از طریق 

 :مشخصات این سند شامل موارد ذیل است 

سـرعت کـم، گنجـایش      . های باری استعداد حضور در این دامنه از فعالیت را ماهیتاً برخوردار نیستند              ـ لنج 

 رسمیت پذیرفتـه شـده فعالیـت از سـوی صـاحب لـنج و                 نوع و کیفیت فعالیت حمل و نقل،      محدود و تعریف شده،     
                                      

 . لنج فعال در بوشهر، بندرعباس، دیلم64ماری   جامعه نمونه آ-1
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احساس مسئولیت لنج و خدمه مطرح اسـت،  ، خدمه احساس مسئولیت صاحب لنج در برابر قانون بندری ـ گمرکی 

 .های سنتی در این نوع از دامنه فعالیت هستند از جمله مصادیق مانع برای حضور لنج

شـود و بـر ایـن     دار و خدمه، مکانی مقدس و محلی برای کسب معـاش و روزی تلقـی مـی      لنجـ لنج در نظر 

 .اساس، خواهان انجام رفتاری که به آن آسیب رسانده شود نیستند

 .باشد های تیزرو می ـ این نوع از دامنه فعالیت متوجه قایق

 .های تیزرو نظارت ندارد مندی خاصی بر فعالیت قایق ـ قاعده

 های باری متعهد به آن هستند       های تیزرو در جایگاه فعالیت خود، تعهد خاصی نسبت به آنچه که لنج             ـ قایق 

 .کنند ، احساس نمی)آنچه که در فوق به آن اشاره شد(

 .فعالیت دارند)  فروند و حداکثر چهل و گاه تا پنجاه فروند5حداقل ( های تیزرو به صورت جمعی ـ قایق

حجـم کـم و     (سیگار، چای، قطعات کـامپیوتر، لـوازم یـدکی اتومبیـل،            . کنند  ل می ـ نوع خاصی از کاال را حم      

 .از جمله مصادیق بار آنان است) ارزش باال

ای اسـت     ـ نیروی انتظامی عمالً از ظرفیت فیزیکی و روانی برخورد با آنان را برخوردار نیست و این نکتـه                  

 .های تیزرو به آن وقوف کامل دارند که قایق

هـای   توان علمی ـ تجربی و ظرفیت روانی ـ فیزیکی قایق  :  دارد که   اشعار می1 %95 با اطمینان   این تحقیق

 .تیزرو، به مراتب از سطح توان علمی ـ تجربی و ظرفیت روانی ـ فیزیکی نیروی انتظامی بیشتر است

ننـدگان هـیچ   دارد کـه از نظـر اقـدام ک     اشـعار مـی  a%= 05 در سـطح  2%95ـ این تحقیق با ضریب اطمینـان     

 .تصوری برای انجام یک بزه و فعل خالف وجود ندارد

اند که به دلیـل مشـکالت ناشـی از وضـع              های صیادی بوده    درصد قابل توجهی از افراد پیشتر صاحب لنج       

 .های تیزرو دارند گیری از قایق ها و عدم اشتغال مناسب، اقدام به بهره ها و محدودیت هزینه

                                      
،  ـ آبادان83 نفر در میدان مورد مطالعه تیر و مرداد 280) عمومی( بر مبنای محاسبات آماری اخذ شده از جامعه آماری نمونه -1

 .خرمشهر، بندر امام، گناوه، دیلم، بوشهر، قشم، بندرعباس، خمیر، چابهار، جاسک
حضور پژوهشگر و مطالعه میدانی در . های تیزرو الن و کاربران غیرمستقیم و مستقیم در رابطه با قایق مصاحبه حضوری با فعا-2

 . تنظیم شده است81 و مهر 81گزارش اولیه در این زمینه در مرداد ماه . 1383 و 1382، 1381سال . میدان فعالیت
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این سازمان یافتگی اقـدام     . سازمان یافته است  %  65های تیزرو تا حدود       الیت لنج ـ حوزه قابل توجهی از فع     

 .گیرد سازمان یافتگی به توسط صاحبان اصلی بار صورت می، به حمل سیگار و چای دارد

الـورود   یک مورد و برای یکبار، اقـدام بـه حمـل کـاالی ممنـوع     ،  مورد و مصداق بررسی شده   135ـ از بین    

 مورد نمونه مطالعه شد، مشروبات جـزء انـواع      135در بین   . آن اقدام مشابه دیگری نداشته است     داشت که پس از     

های دیگری عمل     بنا به اظهار این جامعه نمونه، حامالن مشروبات الکلی از طریق ورودیه           . کاالی وارده نبوده است   

 .کنند می

تند اما معموالً کاربران و کارورزان از های ساحلی هس ها، از غیر استان  ـ حدودی ازمالکان و صاحبان قایق     

 .شوند بین اهالی انتخاب می

پـذیرد، نگریسـته      ـ به عنوان یک شغل و حرفه مستمر، به نوع کاری که به وسیله قایق تیزرو صـورت مـی                   

 .شود نمی

گاه در مکـان شخصـی، کشـتی و شـناور           . های تیزرو وجود دارد     ـ ترکیب متفاوتی از شکل کار برای قایق       

های تیزرو با پهلو گرفتن در مجاورت آن، بار و کاال را تحویل گرفته و راهی   حامل کاال توقف داشته و قایق  اصلی

 .گیرند گاه نیز از مبداء مشخصی مثل بندر خصب، بار را تحویل می. شوند ساحل می

ه معمـوالً در    هایی از سواحل ک     بدنه. گیرند  های مخصوصی پهلو نمی     های تیزرو در ساحل، در اسکله       ـ قایق 

 .نظارت نیروی انتظامی قرار ندارد، مکان تخلیه است

های به شـرح      ، مشتمل بر شاخص   ) سند سوم  7-1-2گزاره  (  مبداء بارگیری برای این دامنه فعالیت         2-1-8

 .ذیل است

 .باشد ـ بندر خصب که به صورت مستقیم مبداء حمل بار شناورهای تیزرو می

که به طور معمول شناور مادر حامل بار، در فاصله مشخصی           ) ندر جبل علی  بندر دبی و ب   (ـ امارات متحده    

های تیزرو، بار مـورد نظـر بـر شـناور تیـزرو               که معارض نظارتی نداشته باشد توقف داشته و با پهلوگیری قایق          

 .گردد حمل می) بندرعباس، لنگه، قشم(های ساحلی  منتقل شده و به سوی بدنه

خود به عنوان یک مبداء برای گردش کاالی گریزنده         ) ی، مناطق آزاد تجاری   و در صورت کل   (ـ جزیره قشم    

با انجام یک مقایسه بـین قیمـت کاالهـا در قشـم و دبـی، بـرای کثیـری از            . توانند مطرح باشند    از نظارت قانون می   
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طالعـات  در این خصوص و بـر اسـاس ا  . باشد کاالها، کاالی عرضه شده در قشم ارزانتر از مشابه آن در دبی می         

منجملـه  (های تجاری گریزنده از نظـارت قـانون، منـاطق آزاد            آوری شده و با توجه به ادبیات بررسی فعالیت          جمع

جـزء ذات فعالیـت آن      ،  را نباید منشاء اصلی قاچاق کاال به کشور تلقی کرد چرا که ورود آزادانه کاال بـه آن                 ) قشم

انجـام  )  عمده در دریا و یا مبادی ورودی به سرزمین اصلی          و به طور  ( است و کنترل را باید خارج از مناطق آزاد        

 .داد

گونه از فعالیـت      ای از گردش کاالی تجاری گریزنده از نظارت قانون، جزیی از بدنه این              مناطق آزاد در حلقه   

های معمـول شـده در سـطح خـرد و             ی رویه   باشند و به عبارتی، به عنوان یک استعداد بومی، که بر پایه             میمطرح  

 .اند برداری قرار گرفته لی این نوع از تجارت مطرح هستند، مورد سوء بهرهمح

از  درصد کـاالی حمـل شـده         75 تا   65های تخصصی، بین      بر اساس مطالعه میدانی انجام شده و مصاحبه       

شود، از حوزه خارج از حیطه نظارتی منطقـه آزاد اسـت، هرچنـد                قشم به خارج آن که وارد به سرزمین اصلی می         

منطقه آزاد قشم، سهم ضعیفی از کل مجموعه کاالهای وارده به سـرزمین اصـلی را دارد،   ،  ه نظر این پژوهش   که ب 

 .گیرد از مناطق فارغ از نظارت منطقه آزاد صورت می% 75اما، همین مقدار سهم، تا سقف 

د تجاری، های انجام شده به توسط این پژوهش منعکس کننده این نکته است که مناطق آزا        مجموعه بررسی 

های قانونی، موضوع شکسته شدن سقف سهمیه ورودی و حدود و دامنه مرز عملیات                منجمله قشم درگیر با خالء    

 .تجاری در زمینه واردات هستند

مشتمل بر مصادیق و موارد ذیل      )   سند سوم   7-1-2گزاره  ( مقاصد تخلیه برای این دامنه فعالیت        2-1-9

 .است

 . روی انتظامیهای فاقد نظارت گمرک و نی ـ اسکله

باشد، بر ایـن   ها به لحاظ عدم نیاز به امکانات خاص بسیار راحت و ساده می         گونه قایق   ـ تخلیه بارها از این    

 .تواند مکانی برای تخلیه باشد های فراوانی می اساس کرانه

به همین دلیل، های تیزرو، به طور معمول، حجم قابل توجهی از کاال را، قادر به جا به جایی نیستند و  ـ قایق

سقف حمل بار به توسط ایـن نـوع از شـناورها            . کنند  بار حمل شده خود را حداکثر ظرف مدت ده دقیقه تخلیه می           

 . تن است بین یک تا یک و نیم
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ـ لوازم الکترونیکی، چای، سیگار و لوازم آرایشی و بهداشتی از جمله کاالهای حمل شـده بـه وسـیله ایـن                      

لوازم الکترونیکی بعضاً بـه توسـط همـین     اء و   جزا،  وسائط دریافت از ماهواره   .  است دسته از وسایل حمل و نقلی     

 .شود شناورها، حمل می

تنکه خوران تا قبل از بندر خمیر، حـد فاصـل           ،  تا نخل ناخدا، گچین تا پل     ) به سمت غرب   ( ـ حد فاصل تیاپ   

 .سته از فعالیت حمل و نقلی استاز جمله فضاهای مانور این د) پل(و خورمردو ) مسیر آبی(درگهان به پل 

هـای فـارغ      دامنه قابل مانور حمل، انتقال و تخلیه است و بر این اساس فاصله            نکته مورد اشعار این تحقیق،      

 .دهند از نظارت انتظامی و بندری و گمرکی مهمترین مبادی ورود را تشکیل می

 .تای از فعالیت این دسته از شناورهاس ـ قشم به محدوده هرمز بدنه

ـ وجود تعداد کثیری دامنه نظارت گمرکی، نشان دهنده نظارت ضعیف در دریاست و همین خـود بسـتری                   

 .های گریزنده از نظارت قانون است مناسب برای حضور فعالیت

برداری برای تخلیه کاالی فاقد از نظارت           سند چهارم در خصوص برخی از مبادی که امکان بهره           2-1-10

  1.ستپذیر ا قانونی امکان

هـا وجـود      های صیادی موجود در استان بوشهر که نظارت و کنترل انتظامی و گمرکی در آن                برخی اسکله 

 .ی آن جاللی و جفره از جمله. ندارد

 قـانون امـور گمرکـی را در شـمول خـود قـرار               29  از مـاده      1 خور گناوه متصل به بازار گمرک که بنـد           ـ 

 .دهد می

 ).مجاور کنگان(یر به بطانه و دَیر به بَنَک  فاصل دَـ خور بردستان مجاور به دیر حد

 ). نای بند شرق نخل تقی و عسلویه واقع در خلیج( ـ خور هاله کنگان در استان بوشهر 

 .ـ خور جین بین گناوه و دیلم

                                      
  مـورخ    7918/41/30/165 حوزه نظارت گمرکـات بوشـهر و         21/5/80  مورخ    19917/109/3/10/158  از مفاد چهار مکاتبه به شماره         -1

بندر امام ( حوزه نظارت خوزستان 28/5/80 مورخ 22132/730/1/141  حوزه نظارت گمرکات استان هرمزگان و مکاتبه شماره  21/5/80
 .)استان سیستان و بلوچستان(  چابهار 22/5/80 مورخ  7423/22/177و همچنین مکاتبه شماره  ) خمینی
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های موجود در منطقه تنگستان تحت عناوین دلوار، بندر رستمی و بندر عامری که فارغ از نظـارت                    ـ اسکله 

 .رل گمرکی هستندوکنت

 ).عسلویه(های طاهری و پَرَک و نخل تقی  ـ اسکله

 .ـ اسکله صیادی دیلم

های مربوط به لنگرگاه قدیم با سـعید و قشـم، نازقشـم، سـوزا قشـم و شـیب دراز قشـم، لنگرگـاه                 ـ اسکله 

 . کارگه و کانی، صیادی سَلَخ، درگهان

 ).ده، مسیر سجافی تا هندیجانبندر چوئبهای اروند تا  هر، دهانهمینو ش( ـ بندر امام خمینی

حـد فاصـل     کیلـومتر فاصـله دارد،   27حدود  ) اول دهنه خور  (گمرک هندیجان تا نیروی انتظامی      ،  ـ هندیجان 

 .این مسیر فارغ از هرگونه نظارت است

 ). به سمت هندیجان مسیر سجافیمجاورت ( ـ خور موسی

 تیس در مسـیر      ، همچنین اسکله  )ال مثل کنارک و پسابندر    های دارای گمرک غیرفع     اسکله( ـ در بندر چابهار   

کنارک و اسکله جنب هتل دریایی واقع در چابهار و اسکله پزم واقع در مجاورت کنارک و اسکله تنگ غرب کنارک          

 . در مسیر جاسک

بنـدر جاسـک و     (های مرزی، در حدود مکانی فارغ از نظارت و یا حـدود تحـت نظـارت ضـعیف                     ـ بازارچه 

 ). هرمزگاننطقه تیاب هرمز و مجزیره

نیـروی  ،  و بندر ریگ واقع در جنوب شرق گنـاوه        )  واقع درجنوب دلوار منطقه تنگستان بوشهر       ( ـ بوالخیر 

 .انتظامی از بوالخیر حدود ده کیلومتر فاصله دارد

 :عالوه بر موارد فوق باید به مناطقی چون مصادیق ذیل نیز اشاره کرد 

 . بندر خمیر و پل و همچنین محدوده نخل تقی و گچین در هرمزگانـ تنگه خوران در محدوده

 ، های حراء ـ اسکله تفریحی جنگل

بـه سـمت غـرب تـا هالـه در      ) های بندری شیوه ـ بندر دریا  کناره(نطقه گاوبندی در استان هرمزگان ـ از م

 ).شرق نخل تقی و عسلویه واقع در کرانه شرقی خلیج نای بند( استان بوشهر
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 . سند دوم4-1-2مقاصد تخلیه برای دامنه فعالیت مربوط به گزاره ، 6-1-2له گزاره دنبا

های   ـ با بررسی میدانی به عمل آمده در گمرکات و همچنین ادارات بندری، تخلف صورت گرفته در بار لنج                  

ایـن  . باشـد   سی می لنجی قابل برر    کنند، در زمینه موضوع ته      تجاری که در بنادر رسمی به تخلیه بار خود اقدام می          

داران از یـک      وضعیت جریان مستمری است که به شکل یک جریان طبیعی و به صورت دائم بین جاشـوها و لـنج                   

جز در مواردی که به تنش منجـر شـود          . در جریان است  ) گمرک و اداره بندر   (های انتظامی و کشوری       سو و مقام  

تشـریک مسـاعی    (هـای متـداولی       ابقی سال، بـه صـورت     در م ) 1383مثل مورد دیلم و گناوه در تیر و مرداد ماه           (

 . گردد قانونی و یا غیرقانونی حل و فصل می

های   ها، همان اسکله    ی آن   باشد که عمده    عمده مشکالت وابسته به این موضوع در کثیری از بنادر مطرح می           

 .باشد تحت نظارت گمرک و بندر و نیروی انتظامی می

 :در استان سیستان و بلوچستان 

 . ابهار ـ کنارکچ

 :در استان هرمزگان 

 .مقام و نخیلو، چارک، مغویه، درگهان، بندرعباس، لنگه، شناس، جاسک

 :در استان بوشهر 

 .دیلم، دیر، بندرگاه، بوشهر، گناوه

 :در استان خوزستان 

 .بندر امام خمینی، آبادان، اروند کنار، ماهشهر و هندیجان

 

 :ـ نکات قابل توجه 

رد در رابطه مشکالت ته لنجی، به صورت پرداخت وجه و یا کاال، از سوی ناخدای لنج رفـع                بسیاری از موا  

 .گردد و رجوع می

که دقیقـاً بـا هـدف       ،  برخی از موارد تخلف   ،  های رسمی و خورهای تحت کنترل       در گذرهای آبی کنار اسکله    

شوه بـه صـراحت مطـرح اسـت و     گیرد، شائبه تبانی و پرداخت ر حمل و نقل گریزنده از نظارت قانون صورت می        
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 وانـت بـار     5حجم بار حمل شده به این ترتیب در حد سه تا            . شود  های خاصی تخلیه می     کاالی حمل شده در مکان    

گاه پارچه و در موارد خاصی لوازم یدکی اتوموبیل، لوازم بهداشـتی            ،  چای و سیگار  . با ظرفیت یک تا دو تن است      

 .ی آن است ات از جملهج های مصرفی و شیرینی و آرایشی، شربت

 :1باشند به شرح ذیل است هایی که در این زمینه، به عنوان مبادی ورودی کاال مطرح می سایر مکان

 :در استان سیستان و بلوچستان 

. شـود  بندر شهید بهشتی و کالنتری چاه بهار و در برخی موارد از بندر کنارک به این منظور اسـتفاده مـی                    

 .یت یک اسکله صیادی برخوردار استبندر کنارک بیشتر از ماه

برداری باری قرار     اسکله بندر تیس و پزم نیز از ماهیت صیادی برخوردارند و به صورت قلیلی مورد بهره               

 .گیرند می

 :در استان هرمزگان 

 .ـ ضلع شرقی جاسک و ناحیه خور به سمت لوران

 ).شرق(به سمت طاهروئی » کوهستک«های ساحلی دو سوی  ـ کرانه

 .شوند بردای واقع می باشند و در این زمینه مورد بهره های باری می رگان و کندال دارای اسکلهـ ک

عمـده کـاالی در     . و بندر خمیر که تحت نظارت گمرک و نیـروی انتظـامی قـرار دارد              ) پهل(ـ نخل ناخدا، پل     

ع کنســروها،  ایــن گــزاره را مــواردی چــون بــرنج، روغــن، چــای، مــواد و کــاالی مصــرفی همچــون انــوا شــمول

هـای تزئینـی و کاالهـای سـوپرمارکتی تشـکیل            جات، شیرخشک، لوازم بهداشتی، زیـورآالت بـدلی و گـل            شیرینی

 .دهد می

در شـمول کاالهـای وارده بـه        ) یخچال، لوازم خانگی بـادوام    (میان مدت   در برخی موارد کاالهای مصرفی      

 .2است) پهل(گچین از طریق بندر خمیر و یا پل 

 .شود های تیزرو نیز واقع می گاه مورد استفاده قایق) پهل(ر محدود پل ـ خور مردو د

                                      
 . مستخرج از مطالعه میدانی و حضور مستقیم مجری پژوهش-1
این . شود  از سقف قابل توجهی برخوردار نیست و به طور عمده تحت عنوان کاالی دست دوم و از سهمیه مازاد ملوانی استفاده می-2

 .1383تیرماه  . اند مناطق مورد مطالعه میدانی واقع شده
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غـرب اسـتان    ( و گاوبنـدی  ) غرب کنـارک  (کوک سر   ،  )جنوب شرقی میناب بین کندال و زیارت      (ـ کوهستک   

 ).هرمزگان

 .و کرگان) شرق زیارت (ـ سیریک 

انجـام  ) بنـدر خصـب   (مـان   برخـی نیـز از ع     ،  شـود   کاالهای وارده به کوهستک و کرگان از قشم حمـل مـی           

لوازم ، )و همچنین کفشِ ساخت چین( برنج، روغن، سیگار، پوشاک . گردد گیرد، کاالها به بازار میناب منتقل می       می

 .ی آن است بهداشتی از جمله

 :در استان بوشهر 

 .هایی که فاقد نظارت گمرکی هستند در شهرستان بوشهر، برخی از اسکله

ای مساعد برای پهلـوگیری اسـت،          به بازار گناوه و گمرک که پهنه آن زمینه         ـ خور شهرستان گناوه متصل    

 .همچنین است محدوده خور در بنک) ضلع غرب کنگان(همچنین است خور بردستان در شهرستان دیر 

 .ـ خور هاله ضلع شرقی عسلویه در محدوده نای بند از شهرستان کنگان

 .شود لم که به خورجین نامیده میـ خور در مجاورت امام حسن مابین گناوه و دی

 .ـ اسکله صیادی و باری دیلم

اسکله عامری با ماهیت اسکله صیادی است و از کنترل و      ). صیادی(های دلوار و رستمی و عامری         ـ اسکله 

شـکن پـرک بـا ماهیـت          و مـوج  ) بـاری (همچنـین اسـت اسـکله نخـل تقـی           . نظارت انتظامی و گمرکی خـارج اسـت       

شـرق بنـدر    (برداری باری و محـدوده ریـگ          شکن بندر طاهری با کیفیت بهره        صیادی و موج   برداری باری و    بهره

 1.باشند های پهلوگیری آن دارای ماهیت باری و صیادی می که محل) گناوه

 :ـ در استان خوزستان 

 .ـ دهانه اروند و قاسمیه تا چوئبده و غفاس و بخاخ

 .ی تا هندیجان و مسیر چتله به سجافیـ دهانه خور، از باغ بلند و مسیر رودخانه سجاف

 

                                      
حدودی ابزار آالت صنعتی ). مطالعه میدانی(باشند  محصوالت بهداشتی می، روغن، برنج، ر سیگار،چای عمده کاالی وارده به این بناد-1

 .نیز در شمول واردات از این دست است
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 :ها  شرح نقشه

خلیج فارس  ،شرقی، غربی   موقعیت جمهوری اسالمی ایران و کشورهای همسایه جنوبی،       : نقشه شماره یک      

 .ودریای عمان

 .موقعیت ایران در خاورمیانه :نقشه شماره دو 

 .نقشه قشم ناحیه شرقی جزیره:  نقشه شماره سه 

 .ناحیه مرکزی،   نقشه قشم:نقشه شماره چهار 

 .ناحیه مرکزی به سمت غرب جزیره، نقشه قشم:   نقشه شماره پنج 

 .نقشه قشم ناحیه غربی جزیره:  نقشه شماره شش 

 .دهد ناحیه غربی نشان میسمت  جزیره قشم را از ناحیه شرقی به 6 الی 3ها به شماره  نقشه

 .یستان و بلوچستان با ناحیه شمالی دریای عمانکرانه شرقی کشور، سواحل استان س : 7نقشه شماره 

 جهلـو و کرتـی در تقسـیمات کشـوری جـزء اسـتان سیسـتان و                  7ادامـه نقشـه شـماره        : 8نقشه شـماره    

بـه موقعیـت دو کرانـه شـمالی و          . دهـد   بلوچستان واقع و ادامه نقشه به سمت غرب، استان هرمزگان را نشان می            

 .جنوبی دریای عمان دقت شود

 . های ساحلی شمال و جنوب تنگه تنگه هرمز و کرانه. ادامه دریای عمان به سمت غرب : 9ره نقشه شما

های ساحلی استان هرمزگان در شمال و کشور عمان و امارات متحده در                به موقعیت جزیره قشم و کرانه     

 .فارس دقت شود جنوب خلیج

بـه موقعیـت و کرانـه شـمالی و          . رمزگانفارس به سمت غرب، دنباله استان ه        ادامه خلیج  : 10نقشه شماره   

 .فارس در نقشه دقت شود جنوبی خلیج

 موقعیـت کـیش و بنـادر در          بـه    .فارس به سمت غرب، دنباله استان هرمزگان        ادامه خلیج  : 11نقشه شماره   

 .کرانه سواحل استان هرمزگان دقت شود

به موقعیـت بنـادر و   .  و خوزستانفارس ـ کرانه ساحلی استان بوشهر  ناحیه غربی خلیج : 12نقشه شماره 

 .خورها در هندیجان و اروند دقت شود
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 ).1-2برای گزاره (نتیجه گیری  2-1-11

 و همچنـین بـه اسـتناد رویـه هـای جـاری در انجـام تجـارت                1-2با توجه به تشریح انجام شده در گزاره         

، مالحظه می گـردد کـه   )فاز اول مطالعاتی(گریزنده از نظارت قانون و شکل و ماهیت رفتاری آن که در فصل اول          

 .یکدیگر، فراهم آورنده زمینه و بستر مناسب برای تحقق چنین رخدادی استای از دسته عوامل با  ترکیب مجموعه

 :عوامل و عناصری چون موارد ذیل، بخشی از مصادیق مورد نظر است 

 ـ زمینه های اجتماعی ـ انسانی چون فقر، بیکاری و اختالفات فاحش در کسب درآمد و جایگاه اقتصادی 

 .نی و جوانبِ به ظاهر مشروع استفاده از زمینه های قانونیـ زمینه های در رابطه با حیله های قانو

ـ زمینه فرهنگ تولیدی جامعه که توجه به رعایت استانداردها و مرغوبیت و قبول رقابت در تولید با هـدف               

 .ء سطح کیفی تولیدات داخلی ندارد ارتقا

یدی بخش خصوصی و تحدید     ـ وجود اقتصاد حمایتی، رانتی و دولتی که به محدود شدن دامنه فعالیت تول             

 .رقابت منجر می شود

 .ـ تنوع در قوانین گمرکی وجود تعرفه های غیرکارشناسی شده

 .به گروه ها با هدف کسب درآمد از طریق واردات) رانت(ـ وجود امتیازات حمایتی 

مصـوب  ـ قوانین حامل برای گریز از نظارت قانون همچون کاالی قاچاق مشمول بنـد الفـم اده دوم قـانون             

مـاده بیسـت و چهـارم       (مجمع تشخیص مصلحت نظام، ماده دوازدهم قانون مقـررات صـادرات و واردات              

 قانون امور گمرکی، 29راجع به ورود موقت برای تولید و صدور کاال مستند به ماده ) آئین نامه اجرایی آن

 غیرمتعـارف از مزایـای   همچنـین بهـره گیـری   ، ) آئین نامـه اجرایـی آن  172 و   192و مواد   ( بند چهارم آن    

مبادالت مرزی در خصوص مزایای حاصله از قانون ایجاد بازارچه هـای مـرزی و منـاطق آزاد تجـاری ـ      

 . صنعتی

ـ پوشش دادن قانونی با ایجاد تغییر شکل دادن به عنصر مادی جـرم مثـل تقسـیم محمـول قاچـاق پنجـاه                        

ه در شـمول بنـد ب از مـاده دوم قـانون مجمـع               میلیون ریالی به فقره پرونده های زیر ده میلیون ریـال کـ            

 .تشخیص مصلحت نظام قرار گیرد



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 159

    

 

همچـون فاصـله ی     (ـ وجود فاصله در نوع مجازات و تبعیض در مجازاتک ه متبادر از مـواد قـانون اسـت                    

موجود بین دو بند الف و ب از ماده دوم قانون مجموع تشـخیص مصـلحت نظـام، وجـود فاصـله در نـوع                         

 از تعریف جرم و بزه قاچاق می باشد، به عنوان مثـال بـرای تکـرار جـرم سـرقت، حـد                       مجازات که متبادر  

 .مجازات تشدید می یابد اما تکرار جرم قاچاق، تشدید مجازات را باعث نمی شود

ـ وجود بسترهای مساعد اداری، که امکان ارتکاب بزه را فراهم می سازد مثل ورود موقت کاال بـه اسـتناد                     

 قانون امورگمرکی بـا     29ن مقررات صادرات و واردات، ترانزیت خارجی بر مبنای ماده           ماده دوازدهم قانو  

موضوعیت بند چهارم آن و یا انتقال ارزشی از سطح بند ب به سطح بند الـف در مـاده دوم قـانون نحـوه                         

 .12/2/74اعمال تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 

که شکل دهنده به جغرافیای     ) و بالطبع زمینی  (وسعت و طول مرزهای آبی      های فوق به اضافه      وجود زمینه 

مکانی ارتکاب بزه و تخلف می باشد، می تواند به شکل گیری قاچاق سازمان یافتـه، مثـل انجـام قاچـاق از طریـقِ              

 ایـن چنـین،  جریـانی  . ترانزیت خارجی، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه و بازارچه های مـرزی منجـر گـردد    

زمینه ای مستعد برای شکل گیری همکاری اشخاص و گروه ها را نیز فراهم می سازد، وجود درآمدهای کـالن و                     

منافع تجاری حاصل از آن، حتی می تواند انگیزه حضور بسیاری از گروه هـای اقتصـادی و سیاسـی را در ایـن                        

 تأمینی و حفاظتی را بسیار دشوار و سـخت          تمیدان تقویت کند و به این ترتیب امر مقابله با قاچاق و انجام اقداما             

 .سازد

سـیاسی مـرتکبین می   ،  وجـود گروه های اقتصادی و سـیاسی صاحب نـفوذ و یا وابستگی های اجـتماعی            

فـاعالن  به طور معمـول عامالن اصلی، بـه صـورت          . تواند در قالب عامالن و فاعالن اصلی و یا تَبـعی ظاهر شود           

 اجرایی خود را از بین عناصر انسانی، عناصر مکانی و عناصر مرتبط با امکانـات                 حضور داشته و عوامل    معنوی

 .مورد بهره برداری قرار می دهند فاعالن مادی در اختیار، به صورتِ

میل به تکاثر و زیاده خواهی و قدرت طلبی اقتصادی عـامالن و فـاعالن معنـوی بـه اضـافه فقـدان عـدالت                         

مأموران و ظرفیت ضعیف آنان در مقابل جریان شنابنده و فریبنـده رشـوه و           جزایی و همچنین وجود ناکارآمدی      

از همه مهمتر، خالء احساس مسئولیت جمعی در برابر خطا، به قوی شدن قاچاق سازمان یافته منجر گردیده و با                    

 .مایدنشر و تعمیم اثرات اقتصادی ـ اجتماعی آن، به توسعه تار و پودی قاچاق غیر سازمان یافته کمک می ن
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شکل گیری و وسعت یابی قاچاق غیر سازمان یافته، در تابعیتی از شکل گیری قاچاق سازمان یافته اسـت                   

و در این خصوص بین قاچاق سازمان یافته و قاچاق غیر سازمان یافته می تـوان ارتبـاط معنـاداری را مشـاهده                       

متبادر از جریـان طبیعـی فعالیـت قاچـاق            این ارتباط معنادار حول سه مرتبه اصلی شکل می گیرد که ماهیتاً           . کرد

 . سازمان یافته است

افزودن طلبی و زیاده خواهی فاعالن معنوی سعی بر آن دارد که انحصار درون گروهی خود                 : مرحله اول 

بـه هــمین دلیـل      . را برای تسلط بر بازار اقتصادی تجارت گریزنده از نظارت قـانون، به صورت مداوم حفـظ کند               

 . به صورت متمرکز و در فضای خاص و در چارچوب رسمی اداری اقدام کندمی کوشد تا

عالوه بر حفظ انحصار درون گروهی، فاعالن معنوی سعی بر آن دارند تا به حفـظ انحصـار                   : مرحله دوم 

ان قـرار   ـافته آنـ  ـیل، کاالیی در چارچوب فعالیت انحصاری و سازمان یـ         ـه همین دل  ـنند ب ـبادرت ک ـ نیز م  نوع کاال 

رقابت (پس از آن، از درجه ی باالیی در رقابت        ،  می گیرد که در مرتبه نخست مصرف عام و گسترده داشته باشد           

در مقام مقایسه با کاالهای تولید داخل برخوردار باشـد و در            ) در قیمت و یا رقابت در تنوع و یا رقابت در کیفیت           

 .ضا نباشد، قادر به پاسخگویی بازار تقایمرتبه سوم، سقف تولید داخل

بـر کاالهـایی چـون سـیگار، چـای،          ،  تکیه عام و گسترده در انجام فعالیت تجاری گریزنده از نظارت قانون           

به طور عمده کاالهای صـوتی و لـوازم برقـی           (پارچه، پوشاک و کفش و لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم منزل             

 یا لوزام یدکی اتوموبیل و ماشین آالت صنعتی،         ، بلورجات، همچنین کاالهای الکترونیک و     )مورد استفاده در منزل   

 . بدنه ای از انحصار این بازار را تشکیل می دهد،داروهای انسانی و دامپزشکی و تجهیزات ماهواره و کامپیوتر

با رونق بازاری این چنین در عرضه کاال، انگیزه روانی شرکت در این فضا تـدارک و فـراهم     : مرحله سوم 

 روانی تبعیت جریان عام از جریان خاص با هدف دسترسـی بـه سـود فـوری حاصـل از ایـن       شده و متأثر از اثر    

در حـالی کـه در درون       ،  تجارت، افراد و شاخه های جمعیتی دیگری، در قالب گروه ها و افراد غیرسـازمان یافتـه                

 .  شوندسازمان رفتاری خود، برخوردار از رویه و شکل اجرایی ـ عملیاتی هستند، وارد به این فضا می

زار گونه برای توزیع کاالی قاچاق مبادرت می ـی سوم، شکل گیری جریانی است که یا به صورت اب مرحله

 . کند و یا آن که خود به عنوان یک فاعل، حاضر می شود
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ی فوق محصول از تلفیق شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتمـاعی در یـک جامعـه اسـت کـه ابتـدا           سه مرحله 

 شده و پس از آن میل به تکـاثر و کسـب بزرگـی و جـالل از طریـق                   "اقتدارها و انحصارها  "منجر به پدیدار شدن     

خـوراک و   (وجود فقر و بی عدالتی اقتصادی و توزیع ناعادالنـه ثـروت و عـدم تـأمین نیازهـای اساسـی جامعـه                        

نـوی هـدایت   ، ابزارهای انسانی برای جامه عمل پوشاندن به ابعاد مادی موضـوع را در اختیـار عوامـل مع            )مسکن

 .کننده قرار داده و به این ترتیب حاصل از تعامل تبعی مراحل فوق، بزه سازمان نیافته، نشر و گسترش می یابد

از بعـد   (بعـاد شـیوه تسـلط دولـت بـر اقتصـاد             بستر اصلی این شکل پـذیری، زمینـه هـای اقتصـادی در ا             

الهای مصرفی و سرمایه ای تولیدی و نحـوه         و قیمت و کیفیت کا    ) انحصارگرایی و دولتی بودن منابع تولید ثروت      

 . است) پولی(یع ثروت و سرمایه های مادی توزیع کاال و خدمات و شکل توز

فقر در حاالت فرهنگی ـ اجتماعی و اقتصـادی خـود، مـوثر بـر پـرورش       ، در کنار این زمینه و بستر اصلی

ـ اداری و مراقبان از عایدات دولت و مجریان  حتی در جامه ی منابع انتظامی و مأموران نظارتی  "انسان ابزارها"

 .قانون و تأمین کنندگان عدالت جزایی می شود

به طور کلی، ماهیت رفتارهای اجتماعی، همچون حلقه های به هم پیوسـته یـک زنجیـره اسـت، در شـرایط                      

 ای دیگـر را بـد       وجود ماهیتی نامطلوب، نمی توان به خوبی و عالی بودن یک حلقه از آن زنجیـره اعتمـاد و حلقـه                    

دانست، واقعیت مسائل اجتماعی این را منعکس می کند که اثر عمل بد یک حلقه، سایر حلقه ها را نیـز بـی نصـیب                         

ای  ه و تکیهنیز، اثر مثبت و قابل توج) چه حقیقتی و چه حقوقی(و پاک بودن فردی و موردی افراد نخواهد گذاشت  

 . بپردازد، نخواهد داشتکه به توسط تالش و سعی فردی به اصالح امور

ماهیت و عملکرد رفتارهای اجتماعی به مثابه یک مجموعه، متـأثر از عوامـل متعـدد و اثرگـذار بـر عوامـل                       

ی رفتارهای اجتماعی، اثری از روابط بهم پیوسته علت و معلولی موجود اسـت         متنوع است به عبارتی در مجموعه     

 مرتبه ی بعدی، خود به عنوانِ یک علت برای وقـوع یـک معلـول                که هر پدیده در زنجیره آن، معلول یک علت و در          

 .دیگر است

 : در زنجیره تجارت گریزنده از نظارت قانون "طبیعی" و "انسان ساخت"ـ مبادی ورودی، حلقه هایی 

از جمله ی زیرساخت هـا بـرای        ،  زمان و شاخص های مربوط به آن      ،  عناصری چون مکان و عوامل مکانی     

 .هستندوقوع بزه و تخلف 
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 و یـا عوامـل موجبـه هـر چنـد کـه دارای       "عوامـل جـرم زا  "،  در آثار علمی مربوط به مبانی جرم شناسـی        

 عوامـل   ابهاماتی در تعریف می باشند، اما حکایت از این واقعیت می کنند که در وقـوع بـزه، تجمـع و یـا اشـتراک                        

 1. بسیار پدید نمی آیدعلت و انگیزه بدون اجتماع عواملمتعددی دخالت دارد، به بیان دیگر، 

در بحث جرم شناسی، هر یک از عواملی را که برشماریم، به عنوان عامل، تحت بررسی قـرار مـی گیـرد و        

عـواملی کـه بـه جسـم و         ( به این ترتیب چه عوامل درونـی      . هیچگاه به یک عامل، به چشم تنها علت نگاه نمی شود          

هیچگـاه بـه    ) وط بـه محـیط زیسـت و محـیط اجتمـاعی           عوامل مرب (و چه عوامل بیرونی     ) شخصیت و روان آدمی   

بر وقوع یک بزه موثر نیفتاده و همانگونه که پیشتر مطرح شد، مجموعه ای از عوامل، سازنده بستر وقوع                   ،  تنهایی

 تنها رابطه علیت برقرار نیست و در کنار فقر، ضـرورت دارد بـه عوامـل و         "فساد" و   "فقر"و بزه هستند، لذا، بین      

نظمی  بی"فقر می تواند عاملی در کنار . هم دقت کرد،  فراهم می کند"فساد"ی که بستر را برای وقوع     عناصر دیگر 

خانواده به هم ریختـه و      "،  "روش های نامطلوب آموزش   ،  "نظارت غیر علمی و غیرکارشناسی پلیسی     "،  "اجتماعی

بی عدالتی در توزیع    "،  "لتی اجتماعی بی عدا "،  "فقر فرهنگی "،  "ناهنجارهای ژنتیکی و اختالالت روانی    "،  "پاشیدگی

ضعف و ناکارآمدی منابع انسانی مراقب و  "،  "فساد اداری و ناهنجاری و تبعیض در رفتارهای حکومتی        "،  "ثروت

 .مطرح باشد......... .  و"بی عدالتی قضایی"، "مجریان قانون

مشتمل بر وضع ، عوامل طبیعیجزء عوامل بیرونی اثرگذار بر رخداد بزه تجارت گریزنده از نظارت قانون، 

آب و هوای، طول شب و روز، منطقه ی جغرافیایی، ماهیت شهر، درجه گرمایی و سرمایی هوا در تعامل با کشش                     

ی  درجـه . به عنوان مثال، طول شب، فرصت مساعدی برای انجام بزه در حمل و نقل اسـت   . و ظرفیت انسانی است   

ی  پلـیس مراقـب زاده و بـزرگ شـده         ،  تصـور شـود   . ان محیطی است  گرمایی و سرمایی، موثر بر رفتارهای مراقب      

شهری از آب و هوای مناطق سردسیر کشور باشد و او بخواهد در روز جنوب با حرارت باالی پنجاه درجه و یـا            

طبیعی است کـه در چنـین شـرایطی نمـی تـوان             .  درصد رطوبت، مراقبت فیزیکی انجام دهد      150در شرجی باالی    

از او داشت، چنین تعاملی، برآمده از فشار باالی محیطی بـر            % ) 20حداکثر تا سقف    (ت مطلوب را    انتظار یک مراقب  

 .مقاومت ضعیف فردی است که به سمت فشار محیطی تمایل و گرایش دارد

                                      
 62جلد اول ص . مبانی جرم شناسی. مهدی.  کی نیا-1
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 جزیی از اجزاء عناصر فراهم آورنده بزه تجارت گریزنده از نظارت قانون است، این مبادی                مبادی ورودی 

ت و طول مرزهای آبـی و بـالطبع مرزهـای زمینـی، پهـن و                 به وسع  ان ساخت و طبیعت ساخت    انسدر دو گروه    

کافی است به نقشه های پیوست این بخش دقت گردد، این مرزها، به نوعی فراهم آورنـده اسـتعداد             . گسترده است 

انسـان سـاخت،   بنادر و اسکله هـای  طبیعی متأثر از منطقه جغرافیایی برای تدارک جغرافیای جزایی مشتمل بـر             

 .خورها و بدنه های طبیعت ساخت، جزایر طبیعی و پهلوگیری های مساعد هستند

 . می تواند شامل هشت گروه ودسته بندی باشدبنادر و اسکله های انسان ساخت

و یـا صـیادی همچـون دلـوار، بنـدر           ) تجـاری (ـ موج شکن ها با فیزیک کاربری برای بهره برداری بـاری             

 .... طاهری و بندر پرک و

 ).مثل هندیجان (ـ اسکله های دارای گمرک غیرفعال و یا با فاصله از پاسگاه انتظامی 

 .ـ اسکله های تجاری زیر نظر منابع انتظامی

 .ـ اسکله های تجاری زیر نظر گمرک و سازمان بنادر و کشتیرانی

 ....).نفت، مواد پتروشیمی، مصالح ساختمانی و(ـ اسکله های اختصاصی صادراتی 

 ......).. مواد نفتی، کاالهای خاص ـ نظامی و(ـ اسکله های اختصاصی وارداتی 

 .ـ اسکله های مسافری

 .ـ اسکله های مجاز برای انجام یک فعالیت مشخص و تعریف شده

که با کمترین دستکاری آدمـی  ) طبیعت ساخت(در کنار این هشت ماهیت، وجود خورها و بدنه های طبیعی         

 .ست، عناصری اصلی از تشکیل دهندگان مبادی ورودی استقابل بهره برداری ا

از جمله این مضمون می توان به خور بزرگ در گناوه اشاره کرد که به بازار مجاور گمرک متصل و طول                     

 :موارد دیگر مشتمل بر عناصر ذیل است . طبیعی آن زمینه مساعدی برای تخلیه بار است

بیشـترین  . و بطانه از ضلع غربی و بُنَک از ضلع شرقی         ) کنگانغرب  ( خور بر دستان در محدوده بندر دیر      

 .مکان و آبخور شناوری مورد استفاده ضلع شرقی بر دستان به سمت بُنَک می باشد

 .خور هاله شرق نخل تقی و عسلویه واقع است
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 و آبخور مساعد اطراف چاهک بـین گنـاوه، و دیلـم خـور دورق و خـور رنگـی در                      گپ و جین و بُنگ    خور  

 ).استان خوزستان(ربندر و ماه شهر س

 ).استان خوزستان(محدوده ماه شهر (خورموسی در غرب به سمت قبر ناخدا 

می تـوان از مـوارد دیگـری        ،  از جمله ی اسکله های اختصاصی و یا استعدادهای بالقوه و یا انسان ساخت             

رت گریزنده از نظارت قانون، مطـرح       نیز نام برد که هر یک به عنوان یک منبع و استعداد، در بررسی موضوع تجا               

 .و قابل توجه می باشند

این اسکله فاقد نظارت گمرکـی،  . ـ اسکله صیادی دیلم که می تواند مورد بهره برداری برای تخلیه بار باشد   

 ).12ک به نقشه شماره . ر( کیلومتری شمال غربی بوشهر واقع است230دیلم در . بندری و انتظامی است

ه های واقع در بوشهر که با ماهیت کـاربری خـاص فـارغ از نظـارت انتظـامی و بنـدری و                       ـ برخی از اسکل   

اسـکله اختصاصـی نفـت       . گمرکی هستند، شخصیت اسکله های مورد نظر نوعی از تعاریف خاص را شامل اسـت              

 .فالت قاره و ایران صدرا از آن جمله است

موج شکن، با عنوان و ماهیت صیادی    ( ی دلوار ـ اسکله ها و موج شک نهای فاقد از نظارت گمرکی و انتظام            

، اداره شیالت و اداره گمرک دلوار مربـوط بـه ایـن مـوج     )که برای باری نیز قادر به استفاده و بهره برداری است        

به نظر می رسـد کـه   . ، در خارج از موج شکن قرار دارند)با حوزه قابل بهره برداری به عنوان اسکله باری    ( شکن  

 .چندان نظارتی بر آن نداشته باشند) ع انتظامیو مناب( گمرک 

صیادی و اسکله بندر عـامری بـا کیفیـت متمایـل بـه              اسکله بندر رستمی، با کیفیت متمایل به بهره برداری          

 .صیادی از نظارت و کنترل گمرکی خارج هستند

وگرد ـ در محدوده های شهر کنگان استان بوشهر، اسکله اختصاصـی شـرکت آسـیای آرام، صـادرات گـ                   

به فاصله هشت کیلومتر در شرق بندر طاهری و ده کیلـومتر            (متعلق به شرکت نفت، موج شکن صیادی بندر پرک          

 متر، اسکله اختصاصی صیادی بندر کنگان که توقـف گـاه            3با عمق آب    ) در غرب شیرینو، بین طاهری و شیرینو      

ر، موج شکن صیادی بندر طاهری بـا عمـق           مت 12 تا   8لنج ها در محلی در مجاورت اسکله است با عمق آب متغیر             

 متر و همچنین اسکله های فاقد نظارت متعلق بـه شـرکت نفـت در بنـدر طـاهری بـه نـام اسـکله                 13 تا   10آب بین   

P.O.G.C . 
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ـ اسکله های فاقد نظارت گمرکی و انتظامی که مورد بهره برداری برای تخلیه بار استفاده می شود، برخی                   

حتی درون فضای شهری و یا مجاورت       ) فاصله قایق های تیزرو   (بدنه های مساعد پهلوگیری   از این اسکله ها و یا       

شهری قرار دارد مثل بدنه و اسکله رو به روی سـازمان جهـانگردی بنـدرعباس در شهرسـتان بنـدرعباس و یـا                        

 . بهار کیلومتری چابهار و اسکله جنب هتل دریایی در چا5اسکله واقع در جاده ساحلی پسابندر واقع در 

 .ـ اسکله های فاقد گمرک فعال و یا مراقبان فعال انتظامی همچون کنارک و پسابندر در چابهار

 ).حوزه کنارک(ـ اسکله های فاقد نظارت انتظامی، گمرکی و بندری همچون پزم و تنگ و تیس در چابهار 

کیلومتری شرق چابهار که     57-60،  ـ اسکله فاقد نظارت انتظامی و گمرکی در بریس بین چابهار و پسابندر            

 .زمینه مساعد پهلوگیری برای تخلیه بار وجود دارد) رأس زرین سر(در محدوده بریس و زرین سر 

جزیره نـاز، تیـاب و شـیب دراز، روسـتای کـانی، لنگرگـاه سُـلَخ و                  ،  ـ موج شکن رمچاه و روستای رمچاه      

بندر گوران متصل به روستای گوران، بنـدر        ،  باسکله های قدیمی باسعیدو و دوال     ،  گمیران و کارگه، بندر درگهان    

 3 کیلـومتر تـا   5/2ر متصل به روستای رمچاه، اسکله سنگی، موج شکن روستای کووه ای با فاصـله ای حـدود              کُ

، ناحیه مجاور طوال حد فاصل کارگاه قایق سـازی          )جنوب غربی (کیلومتر از اسکله ذوب آهن، موج شکن دوستکو         

ه های تفریحی جنگل حراء با دو منطقه طبل و سهیلی و همچنین خور خـوران و خـور                   اسکل،  و اسکله شن و ماسه    

 .گورزین در قشم

ـ بندر حسینیه، بندر بسـتانو، بنـدر مغویـه و بنـدر شـناس در غـرب بنـدر لنگـه و بنـدر کالهـی در شـرق                             

ه ارونـد تـا چوئبـده       اسکله شیالتی در آبـادان، دهانـ      ،  )9ک نقشه شماره    .  کیلومتری غرب میناب، ر    25(بندرعباس  

 .ومسیر سجافی تا هندیجان

و شرایط مکانی ) اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی  (تدارک و تجمیع شرایط معنایی و روانی، شرایط انگیزشی 

مشتمل بر مبادی ورودی در قالب بنادر و اسکله های انسان ساخت و یا خورها و بدنـه هـای طبیعـت سـاخت و                         (

و همچنین عناصر قانونی بستر اصلی استفاده از هر امکان واستعدادی را            ) مساعدجزایر طبیعی و پهلوگیری های      

بـرای انجام فعل تـجاری گریزنده از نظارت قانون، فـراهم می سـازد، بـر ایـن اسـاس، شاخــص هـای مــکان و                         

 ،شـرایط معنـایی و روانـی      : صرفاً ابـزاری در خـدمت دیگـر شـرایط           ،  عرصه های مکانی به شرح مبادی ورودی      

 .قرار می گیرد، و شرایط و عناصر قانونی) اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی(شرایط انگیزشی 
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 نقش لنج های باری و شناورهای سنتی و دامنه حضور و فعالیت آن ها در این تجارت چیست؟ -2-2

 : مقدمه 

ر بررسی شکل و نحوه حضور لنج های باری و شناورهای سنتی و همچنین طول وعرض این دامنه حضـور د   

زاویه ای که مربوط به ساختار فیزیکی و تحـرک ایـن نـوع از               . این نوع از تجارت نیازمند تحلیل از دو زاویه است         

 1.لنج هاست و زاویه دیگر که به ساختار نگرشی و محتوایی فعالیت آنان در ارتباط قرار می گیرد

 و حضـور میـدانی اسـت، و         این دسته از اطالعات، حاصل از مصاحبه و گفتگوی حضـوری، مطالعـه اسـنادی              

از سـقف مبـادالت     % 75در جامعه میدانی آماری مربوط بـه        ،  روش جمع آوری اطالعات از طریق انتخاب و نمونه        

 .تجاری، صورت گرفته است

 . ساختار فیزیکی و تحرک فعالیت لنج های باری 2-2-1

 قابلرا بدون توجه به وزن ) تجاری(جدول شماره هشت، آمار اسمی شناورهای سنتی باری 

 . حمل و طول عمر نشان می دهد
 

 فعال رسمی فعال اسمیشناورهای باری ثبت شده نام استان

 1472 1562  فروند1639 بوشهر

 667 721   فروند766 هرمزگان

 198 263   فروند304 خوزستان

 136 172   فروند236 سیستان و بلوچستان

 2473 2718  فروند2945 جمع

 

                                      
سابقه و پیشینگی تجارت  (3-1فصل اول، گزاره ،  در خصوص توجه به ساختار نگرشی و محتوایی فعالیت آنان در فاز اول مطالعاتی-1

فرهنگ، جامعه، اقتصاد جامعه ملی و منطقه ای، اقتصاد (بحث شد و ضرورت مطالعه آن در شش سطح ) رس و دریای عماندر خلیج فا
مورد تاکید ) خانوار، شاخص های عام تجارت ـ نرخ مبادله، نرخ رقابتی ـ حقوق و مسائل قانونی در زمینه نوع هدایت انتظامی و قانونی

با مبنا قرار دادن آن سطوح ضروری مطالعاتی، به نحوه و ماهیت حضور لنج ها در تجارت ) 2-2 (در این بخش از مطالعه. قرار گرفت
 .گریزنده از نظارت قانون توجه می شود
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 .بارگیری اسمی لنج ها را در دو استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان نشان می دهدظرفیت ، 9جدول شماره 

 

 :استان سیستان و بلوچستان

 تن ظرفیت بارگیری تعداد

28 100 

84 200- 100 

33 300- 200 

22 400- 300 

  تن به باال400 5

 

 :استان هرمزگان 

 تن ظرفیت بارگیری تعداد

270 100 

363 200- 100 

80 300- 200 

5 400- 300 

  تن به باال400 3

به لحاظ تبیین نحوه حضور فیزیکی و تحرک فعالیت لنج های باری، ابتدا تصویری از واردات کشور به شرح ثبـت                     

بـه  ( کاالهای ترخیص شده از گمرکات و میزان حمل کاال و ورودی به کشور از طریق کشورها و مبـادی ورودی                     

ائه تا در مقایسه با این نمایه های آماری از یکسو و از سوی دیگر میزان و ظرفیت حمل              ار) 15شرح جدول شماره    

، نسبت به کف و سقف ظرفیت ایـن حضـور، اسـتدالل             )لنج های سنتی  (و زمان تردد و قدرت مانور لنج های باری          

 .گردد
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 میلیون  1/30رقمی معادل    1382به استناد آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران، مجموع واردات کشور در سال             

این رقم، کاالی رسمی و برخوردار از مانیفست را نشان می دهد که از گمرکات کشور ترخیص         . تن کاال بوده است   

، از مجموع حجم کاالی وارده سـهم وزنـی کشـورهای حـوزه خلـیج فـارس مربـوط بـه امـارات، بحـرین            . شده اند 

 .قطر، کویت و عمان به این شرح می باشد، عربستان

 

  سهم وزنی و ارزش مبادالت رسمی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس10جدول شماره 
 

 )هزار دالر( ارزش به دالر درصد از کل واردات )هزار تن(وزن  نام کشور

 3535936 6/11 3496 امارات

 51473 13/1 339 بحرین

 44342 35/0 104 قطر

 3/31135 1/0 3/29 کویت

 9/5147 03/0 4/7 عمان

 345366 43/2 730 عربستان

 

 :مجموعه واردات در تقسیم بندی مربوط به نوع کاالها، مشتمل بر نسبت های ذیل است 

 

  تقسیم بندی و درصد کاالهای وارده بر اساس نوع کاالهای وارداتی11جدول شماره 
 

 %7/45 کاالهای واسطه ای

 %3/42 کاالهای سرمایه ای

 %12 کاالهای مصرفی
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 : به این شرح است 1382ر و ارزش واردات از طریق گمرکات کشور مربوط به سال مقدا

 

 1382 مقدار و ارزش ریالی و دالری و وزنی واردات از گمرکات جنوبی کشور ـ  12ول شماره جد
 

ارزش دالری میلیون دالر ارزش ریالی میلیارد ریال  وزن هزار تن نام گمرک

 2/12546 5/9936 12122 رجایی

 2/3226 1/25551 2/9931 ندر امام خمینیب

 5/872 92/6909 382 خرمشهر

 66/104 9/828 5/150 لنگه

 73 3/578 56/90 آبادان

 6/56 448 4/7 فرودگاه پیام

 9/34 5/276 5/118 چابهار

 31/14 3/113 02/10 قشم

 9/9 16/78 45/2 کیش 

 9/2 8/22 35/1 منطقه آزاد چابهار

 504 2/3931 674 بوشهر

 

بیشترین حجم فعالیت های گمرکی به ترتیب متعلق به         ،   مالحظه می شود   12همانگونه که در جدول شماره      

 .گمرک شهید رجایی و بندر امام خمینی است

 مجموع ارزش واردات سال     2/47از کل مقدار کاالی وارداتی که دارای ارزشی معادل          %  3/40بر پایه آمار    

از کـل وزن کـاالی وارده کـه    % 33 شهید رجایی به داخل کشور ترخیص شده اند و      می باشند از طریق گمرک     82

مجموع ارزش واردات کشور بوده، از طریق گمرک بندر امام خمینی وارد کشـور          %  129/12دارای ارزشی معادل    

 .شده است
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 مبـادی   87مشتمل بـر    ،  1382از نظر گمرک جمهوری اسالمی ایران مبادی ورودی کاال به کشور، در سال              

 .گمرکی، بازارچه مرزی و مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری بوده است
به این شرح   ،  نوع وسیله حمل و نقل به موجب آمارهای اعالم شده از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران               

 .است
 نوع وسیله حمل و سهم هر حامل : 13جدول شماره 

 
 درصد ارزش میلیون دالر  وزن هزار تن نام وسیله

 97/72 19407 28047 کشتی 

 96/0 255 790 قطار

 59/16 4412 1222 کامیون

 47/9 2519 44 هواپیما

 003/0 8/0 004/0 پستی

 015/0 4 3 )ترکیبی(با چند وسیله 

 100 8/26597 30106 جمع
 

ه  میلیون تن کاالی وارداتی بـ 1/30در خصوص شکل و نحوه پرداخت بهاء کاالهای وارداتی، در خصوص          
 .، عمل و اقدام شده است14شرح جدول شماره 

 
  نحوه پرداخت بهاء کاالهای وارداتی14جدول شماره 

 
 درصد ارزش ارزش میلیون دالر )هزار تن(وزن  نوع معامله
 61/81 21705 23247 ارزی

 89/2 770 1256واردات در مقابل صادرات
 45/0 118 150 مبادالت مرزی
 44/0 116 92 پایاپای مرزی
 15/14 3764 5251 بدون انتقال ارز

 43/0 114 90 پیله وری
 04/0 11 19 ملوانی
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به تفکیک کشورهای مبداء و مبادی منـاطق آزاد بـه شـرح جـدول               ) ریالی و دالری  (مقدار و ارزش واردات     

 . است15شماره 

 مناطق آزادبه تفکیک کشورها و مبادی ) ریالی و ارزی(مقدار و ارزش واردات  : 15جدول شماره 
 

  دالرهزارارزش دالری ارزش ریالی میلیارد ریال وزن کاالی وارداتی هزار تن )کشور(نام مبداء 

 3535936 6/28004 3496 امارات متحده عربی

 51473 7/407 339 بحرین

 44342 352 104 قطر

 3/31135 6/246 3/29 کویت 

 9/5147 8/40 4/7 عمان

 345366 4/2728 730 عربستان

 29292 232 3/36 قشم

 6/3868 7/30 9/1 منطقه آزاد چابهار

 5/1275 1/10 85/0 کیش 

 9/25255 03/200 4/11 )منطقه آزاد(خرمشهر 

 

 11،  1383به استناد آمارهای اعالمی از سوی گمـرک جمهـوری اسـالمی ایـران، در پـنج ماهـه اول سـال                       

 هزار دالر وارد کشور شده است که این میزان          856یلیارد و    م 12 هزار و یک صد تن کاال به ارزش          489میلیون و   

شان ـزایش نـ  ـد افـ  ـ درصـ  1/23 درصد و از حیـث ارزش        2/11از نظر وزن    ،  1382نسبت به مدت مشابه در سال       

 .دهد می
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 درصـد،  5/21معـادل بـا   ، بیشترین میزان کاالهای وارداتی شامل لوازم و ماشین آالت صنعتی ـ مکـانیکی  

تصاص داده  ـ درصد از ارزش کل واردات را به خود اخ         2/7 درصد و لوازم صنعتی برقی       6/10ربا  اببر،  آهن آالت 

 .اند

 نیز، بیشترین میزان کاالهای وارداتی از طریق گمرک شـهید رجـایی        1383، در سال    12وفق جدول شماره    

 .وارد و بیشترین کاالی صادراتی از گمرک بندر امام خمینی صادر شده است

 . می باشد16کاالهای وارداتی به شرح جدول شماره ) به دالر( شی ترکیب ارز
 

 ترکیب ارزشی کاالهای وارداتی به میلیون دالر، 16جدول شماره 
 

 به میلیون دالرارزش  نوع کاال
 2/2766 لوازم و ماشین آالت صنعتی ـ مکانیکی

 3/1366 آهن آالت
 3/919 لوازم صنعتی برقی
 466 مواد اولیه پالستیکی

 5/450 مواد شیمیایی
 6/394 و ماشین آالت کشاورزی) جرثقیل(ماشین آالت راه سازی 

 2/268 روغن خوراکی
 6/244 ماشین آالت صنایع نساجی ـ چرم 

 6/209 محصوالت داروئی
 8/183 کاغذ و مقوا

 

راه های آبی نشان با عنایت به دامنه فعالیت تجاری رسمی که بیشترین سقف مبادالتی را در حوزه فعالیت  

 گواه آن است، مقایسه پرونده های تنظیمی مربوط به قاچاق کـاال         15 و   13 و   12می دهد و جداول به شماره های        

 یافتـه   وزه های نظارتی  ـح) هام و ج  ـتهمین، محکوم شدگان و رفع ات     ـم) ارزش و مکان وقوع   ب      ) الفبر مبنای   
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 بیانگر کیفیت و درجه حضور لنج های باری در فضـای تجـاری              های قابل توجهی را منعکس می کند که می تواند         

 .گریزنده از نظارت قانون باشد

مقایسه سقف فعالیت از طریق راه های آبی و وسایل حمل و نقلـی دریـایی و راه هـای خشـکی و وسـایل                         

را اه های آبی     که حمل و نقل از طریق ر       13به شرح جدول شماره     ،  )حمل با هواپیما  ( حمل و نقل کامیون و هوایی       

 درصد حضور نشان مـی دهـد، مـی توانـد رخـداد              47/9 درصد و هواپیما با      59/16 درصد و کامیون با      97/72ا  ب

زیـر ده میلیـون ریـال و    (مربوط به پرونده های قاچـاق  ) قاچاق گمرکی(تخلف را در حوزه خاص تخلفات گمرکی    

 06/26در واقـع از حـوزه غیـر دریـایی کـه جمعـاً               . دکه متوجه به غیر راه های آبی است نشان دهـ          ،  )باالتر از آن  

درصد حمل کاال را شامل خود دارد، چه از طریق ارزشی و چه از نظـر مـوارد اتهـامی و چـه از نظـر محکومیـت                            

 درصد حمل را شامل     97/72بیشترین ضریب را در مقایسه با راه های مربوط به حوزه دریایی که              ،  موارد اتهامی 

 1.است، متوجه خود دارد

 :مقایسه پرونده های تنظیمی مربوط به قاچاق کاال بر مبنای ارزش و مکان وقوع )  الف 

 . آمارها بر مبنای پرونده های زیر ده میلیون ریال

و جـدول  ) 1383ار ماهـه اول سـال   ـاچاق کـاال در چهـ  ـآمار پرونـده هـای قـ    ( 5با توجه به جدول شماره   

مالحظه می شود که از کل      ،  )1383ه میلیون ریال در چهارماهه اول سال        آمار پرونده های قاچاق زیر د      (6شماره  

.  درصد بوده است8/29 پرونده و سهمی معادل 6712بیشترین سهم مربوط به گمرک خراسان با       ،  2پرونده هـا  

بیشترین درصد وقوع بزه، در فضایی خارج از فضـاهای          ،  به عبارتی شاخص نسبی حاصل از مقایسه مکانی       

 .اه های آبی رخداد شده استمربوط به ر

                                      
 .رجوع شود،  به کارشکافی موضوع که در صفحات آینده مورد تحلیل قرار گرفته است-1
 تعداد پرونده های قاچاق کاالی کشف 1383 در چهارماهه اول سال  بر اساس اطالعات دریافت شده از گمرک جمهوری اسالمی ایران،-2

تعداد پرونده های زیر ده میلیون ریال در مدت .  میلیارد ریال بوده است6/424 پرونده به ارزش 25447بالغ بر ) کلیه پرونده ها(شده 
مربوط به %  59/88از نظر تعداد پرونده . ست میلیارد ریال بوده ا8/84 پرونده و به ارزش 22544 حدود 1383چهار ماهه اول سال 

. درصد از ارزش کل را شامل شده است%) 20حدود %  (97/19پرونده های با ارزش زیر ده میلیون ریال می باشد که از نظر ارزش 
 را متوجه خود  میلیارد ریال ارزش8/339 باالی ده میلیون ریال بوده که رقمی معادل 83 پرونده در طول چهارماهه اول سال 2903

 .ریال قابل برآورد استون  میلی117ی حدود در این حالت متوسط هر پرونده رقم. کرده است
 میلیون ریال برای هر پرونده 7/7 میلیارد ریال با متوسط 5/34 پرونده و به ارزش 4448پرونده های تبرئه شده در همین مدت معادل 

 .ده متعلق به پرونده های زیر ده میلیون ریال استاست که نشان می دهد عمده پرونده های تبرئه ش
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 درصد سهم قرار دارد و این در حالی اسـت کـه مجموعـه               9/22بعد از گمرک خراسان، گمرک سیستان با        

 . می باشد1)حداکثر امکان فعال بودن( فروند آن فعال 172 فروند که 236لنج های استان به طور کلی 

 درصـد را    5/17 از پرونده های تشکیلی      گمرک هرمزگان مطر حکه درصد سهم آن      ،  بعد از گمرک سیستان   

 .در تعلق خود دارد

حداکثر امکان فعال   ( فروند آن فعال     721 فروند لنج باری ثبت شده وجود دارد که          766در استان هرمزگان    

 .می باشند2)بودن

از حیث ارزش؛ از کل جرائم تعیین شده برای پرونده های زیر ده میلیون ریال، بیشترین سهم مربـوط بـه                     

 . درصد سهم بوده است8/90 میلیارد ریال و 3/1مرک خراسان با گ

 . آمارها بر مبنای کل پرونده ها

 3 پرونـده 6857در یک ارزیابی نهایی، بیشترین تعداد پرونده های قاچـاق مربـوط بـه گمـرک خراسـان بـا              

 .می باشد)  درصد9/26معادل (

 درصـد در  8/16رصد وگمرک هرمزگان بـا      د 1/22بعد از گمرک خراسان، گمرک سیستان و بلوچستان با          

 .مراتب بعدی قرار دارند

 میلیـارد ریـال و سـهمی        6/177از نظر ارزش، بیشترین سهم مربوط به گمرک سیسـتان و بلوچسـتان بـا                

 . درصد است8/41معادل 

بیشترین ارزش پرونده ها مربوط به گمرکات مستقل با سهمی معادل           ،  بعد از گمرک سیستان و بلوچستان     

 . درصد از کل ارزش پرونده ها قرار دارد3/8 درصد و گمرک هرمزگان با 7/12

 1/8 درصد سهم، گمرک شمال با     1/63بیشترین سهم مربوط به سیستان با       ،  از کل جریمه های وضع شده     

 . درصد سهم است2/5درصد سهم و گمرک هرمزگان با 

                                      
 فروند لنج 141 تا 132فعال بودن ، ، نظر این پژوهش83 مطابق بررسی میدانی به عمل آمده در اردی بهشت ماه، تیرماه و مردا دماه -1

 .را در تأیید خود دارد
 . فروند است632 تا 612 مورد تأیید این پژوهش حدود  حداکثر لنج های فعال83 مطابق بررسی میدانی به عمل آمده در تیرماه -2
 . فقره پرونده مربوط به زیر ده میلیون ریال می باشد6712 -3
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 درصـد   9/42 میلیـون ریـال و       6/2686از کل جرائم وصولی، بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان بـا             

 و گمرک آذربایجان غربی     7/17پس از گمرک سیستان، گمرکات مستقل با        . سهم از کل جرائم وصولی بوده است      

 . درصد سهم مراتب بعدی را شامل می شوند2/16با 

 :مقایسه پرونده های تنظیمی بر مبنای متهمین، محکوم شدگان و رفع اتهام ) ب 

 مدارک اسنادی قابل استخراج است، مالحظه می شو دکه از کل متهمین پرونده های زیـر                 همان گونه که از   

 1. درصد بوده است25 متهم و سهمی معادل 6656بیشترین تعداد مربوط به گمرک خراسان با ، ده میلیون ریال

. ارند درصد قرار د   4/17 درصد وهرمزگان با     8/17گمرک سیستان و بلوچستان با      ،  پس از گمرک خراسان   

، مالحظه می شود کـه از کـل         )پرونده های تشکیلی به شرح شرایط فوق الذکر       (در نقطه مقابل پرونده های اتهامی       

 درصد سهم بوده است     2/32 پرونده و    1432پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان با            

 .ن استو این به منزله کاهش سهم گمرک سیستان در برابر گمرک خراسا

 درصـد سـهم و      9/29بیشترین سهم مربوط به گمرکـات مسـتقل بـا           ،  از کل ارزش پرونده های تبرئه شده      

 . میلیارد ریال بوده است1/5ارزشی معادل 

 1/82 پرونده و سهمی معادل      4987در همین زمینه، از مجموع پرونده های محکوم شده گمرک خراسان با             

 320بعد از گمرک خراسان، گمرک آذربایجان غربی با . تصاص یافته استدرصد، بیشترین تعداد به این گمرک اخ     

 درصد رتبه های بعدی     4/4 پرونده و سهمی معادل      270 درصد و گمرک هرمزگان با       3/5پرونده و سهمی معادل     

 .را داشته اند

 8/6به این ترتیب، از کل ارزش پرونده های محکوم شده، بیشـترین رقـم مربـوط بـه گمـرک خراسـان بـا                         

 درصد بوده است، بعد از گمرک خراسان، بیشـترین سـهم مربـوط بـه گمـرک                  2/50میلیارد ریال و سهمی معادل      

                                      
پرونده اتهامی و سهمی )  زیر ده میلیون ریال6712 (6857 از کل پرونده های تشکیلی بیشترین تعداد مربوط به گمرک خراسان با -1

 8/16 پرونده، 4283 درصد و گمرک هرمزگان با 1/22 برابر با 5613ن حوزه نظارت سیستان با پس از آ.  درصد بوده است9/26معادل 
 2/32(  فقره پرونده 1432از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین متعلق به گمرک سیستان با . درصد، مراتب بعدی را تشکیل می دهند

بیشترین سهم ، از کل ارزش پرونده های تبرئه شده. صد می باشد در4/13 درصد و گمرک غرب با 2/18و گمرکات مستقل با ) درصد
 درصد سهم 2/14 درصـد سـهم و گـمرک آذربـایجان غـربی با 15 درصد سهم، گمرک سیستان با 2/27مربوط به گمرکات مستقل با 

 درصد 6/76ونده و سهمی معادل  پر5029همچنین از کل پرونده های محکوم شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک خراسان با . می باشد
 .مراتب بعدی را شامل هستند،  درصد8/5 و آذربایجان غربی با 6/6گمرک غرب با ، بعد از گمرک خراسان. بوده سات
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قابل مالحظه است که فاصله گمرک هرمزگـان        .  درصد می باشد   9/14 میلیارد ریال و سهمی معادل       2هرمزگان با   

 . درصد است3/35می معادل از سهم مربوط به ارقام ارزشی پرونده های محکوم شده با گمرک خراسان رق

 :مقایسه پرونده های تنظیمی مربوط به قاچاق کاال بر مبنای حوزه های نظارتی ) ج

حال چنانچه، مقایسه را در مقیاس آمار قاچاق کاال بر حسب حوزه های نظارتی قـرار دهـیم، مالحظـه مـی       

 درصد  9/26ونده و سهمی معادل      پر 6857،  83شود که؛ آمارهای مربوط به این شاخص در چهار ماهه اول سال             

 .در تعلق حوزه نظارت خراسان بوده است

بعد از حوزه نظارت خراسان بیشترین پرونده به ترتیب مربوط به حوزه نظارت سیستان و بلوچسـتان بـا     

 درصـد بـوده     8/16 پرونده و سهمی معـادل       4283 درصد و گمرک هرمزگان با       1/22 پرونده سهمی معادل     5613

 .است

 پرونـده و در حـوزه نظـارت         5009 با   1ه نظارت خراسان بیشترین تعداد پرونده مربوط به بیرجند        در حوز 

 پرونده و در گمرک هرمزگان بیشترین پرونده مربوط به شهید 1624سیستان بیشترین پرونده مربوط به زابل با   

 . پرونده می باشد3268رجایی بندرعباس با 

 میلیارد 6/177رین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با از نظر ارزش پرونده های تنظیمی، بیشت

حوزه نظارت گمرکات مسـتقل     ،  بعد از گمرک سیستان و بلوچستان     2. درصد بوده است   8/41ریال و سهمی معادل     

 . درصد قرار دارد3/8 درصد و پس از آن حوزه نظارت هرمزگان با سهمی معادل 7/12با سهمی معادل 

 میلیـارد   4/16ات سیستان و بلوچستان بیشترین ارزش مربوط به گمرک چابهار با            در حوزه نظارت گمرک   

 .ریال بوده است

 میلیـارد ریـال و      6/24در حوزه نظارت گمرکات مستقل، بیشترین ارزش مربوط به گمرک جنوب تهران با              

رد ریـال بـوده     میلیـا  19در حوزه نظارت هرمزگان بیشترین ارزش مربوط به گمرک شهید رجایی بندر عباس بـا                

 .است

                                      
 . دقت گردد141 در صفحه 1 به موقعیت بیرجند با توجه به نقشه شماره -1
 1624 فقره، بیشترین پرونده ها مربوط به زابل با 5613ه تعداد  از کل پرونده های تشکیلی در حوزه نظارت سیستان و بلوچستان ب-2

 . دقت گردد141به موقعیت زابل در نقشه شماره یک صفحه . فقره پرونده است
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 میلیـارد   514 پرونده قاچاق را به ارزش       329 هزار و    32،  83آمار اعالمی مربوط به پنج ماهه نخست سال         

 28 حـدود    83از کل پرونده های متشکله در پنج ماهـه اول سـال             . ریال در گمرکات سراسر کشور نشان می دهد       

 زیر ده میلیون ریال بوده است که در مقایسه بـا مـدت               هزار ریال  100 میلیارد و    102 فقره به ارزش     703هزار و   

 .دهد  درصد کاهش نشان می 4/5 درصد افزایش و از حیث ارزش 8/5مشابه سال قبل از نظر تعداد 

و ) 1383 پرونده متشکله پـنج ماهـه اول سـال        32329( درصد از تعداد پرونده      78/88مالحظه می شو دکه     

 بـه پرونـده هـای زیـر ده میلیـون ریـال              1383پنج ماهه اول سال     ) رد ریال  میلیا 514( درصد از ارزش کل      84/19

 .مربوط است

 45 پرونـده بـه ارزش       5572،  1383از مجموعه پرونده های تنظیمی در طول پنج ماهه موصـوف در سـال               

 1.میلیارد ریال تبرئه شده ا ست

ون ریال محکوم شده انـد کـه در          میلی 600 میلیارد و    67 پرونده به ارزش     9104،  83در پنج ماهه اول سال      

 درصد افزایش و از حیث ارزش       7/64 برای طول پنج ماهه ابتدای سال از نظر تعداد پرونده            1382مقایسه با سال    

 .سه درصد کاهش را منعکس می کند

گمرکات خراسان بیشترین پرونده را برخوردار و پس از گمرکات سیستان و بلوچستان و هرمزگان قـرار                 

 .دارند

عمـده گمرکـات    (گمرکات سیستان و بلوچستان بیشترین و گمرکات مستقل         ،  همین مدت از لحاظ ارزش    در  

 .و گمرکات خوزستان، ردیف های دوم وسوم را شامل هستند) تهران

 تفـاوت یـک مـاه       1383 و پـنج ماهـه سـال         1383مقایسه یافته های اسنادی مربوط به چهارماهه اول سال          

 .به تصویر می کشد،  به این صورترا) 83مربوط به ماه مرداد (

 

 

                                      
 .  درصد کاهش نشان می دهد8/19 و از حیث ارزش 6/13 از نظر تعداد 1382در مقایسه با پنج ماهه نخست سال   -1

 میلیون ریال می باش دکه نشان می دهد عمده پرونده های تبرئه شده متعلق به پرونده های 07/8ادل متوسط ارزش هر پرونده رقمی مع
 .زیر ده میلیون ریال است
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 83 و چهار ماهه اول سال 83 مقایسه آماری مربوط به پنج ماهه اول سال 17جدول شماره 

 
 83تفاوت مربوط به مرداد ماه 83آمار مربوط به پنج ماه اول  83آمار چهارماه اول سال  شاخص ها

 تعداد پرونده ها
 ارزش ریالی

 الپرونده های زیر ده میلیون ری
 ارزش پرونده های زیر ده میلیون ریال
 پرونده های باالی ده میلیون ریال

 ارزش ریالی پرونده های باالی ده میلیون ریال

25447 
  میلیارد ریال6/426

22544 
  میلیارد ریال8/84

 میلیارد ریال2903
8/341 

  فقره32329
  میلیارد ریال514

  فقره28703
  میلیارد ریال1/102

 ریال میلیارد 3626
  میلیارد ریال9/411

6882 
4/87 

6159 
3/17 

723 
1/70 

 

در مقایسه با مدت مشابه در سال ، 83 آمار پرونده های قاچاق کاال در چهارماهه اول سال 18جدول شماره 

  ارقام به میلیارد ریال. 1382
 

 درصد تغییرات 1382سال  1383سال  شاخص ها

  +5/5 24110 25447 کل پرونده ها به تعداد فقره

 - 7/14 5/497 6/426 ارزش ریالی کل پرونده ها

 9/7 20889 22544 تعداد پرونده های زیر ده میلیون ریال

 4/3 82 8/84 ارزش پرونده های زیر ده میلیون ریال

 - 4/39 4/10 3/6 جریمه وصولی

 - 2/9 4899 4448 پرونده های تبرئه شده

 - 6/25 4/46 5/34 ارزش پرونده های تبرئه شده

 5/54 4248 6564 پرونده های محکوم شده

 - 5/12 8/62 55 ارزش پرونده های محکوم شده

 6/163 4/74 1/196 ارزش کاالهای از دست رفته 

 5/4 29933 31293 متهمین 

 8/28 593 7/763 جریمه تعیین شده
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 .کارشکافی با هدف تحلیل نحوه حضور و فعالیت لنج های باری

 .یافته های استنادی، نتایج ذیل قابل استخراج می باشندبا توجه به 

کاالی وارده بـه کشـور در   )  هزار تن30100(  میلیون تن کاال 1/30، از مجموع 13ـ بر پایه جدول شماره  1

 . درصد از کل واردات، به وسیله کشتی حمل شده است97/72معادل با ،  میلیون تن کاال047/28 ، 1382سال 

 هزار تن کاالی حمل شده به وسـیله    28047هزار تن کاالی وارده به کشور و یا نسبت به            30100نسبت به   

 هزار تن 19 هزار تن و ملوانی 90 هزار تن، پیله وری 92پایاپای مرزی ،  هزار تن150سهم مبادالت مرزی ، کشتی

 1.است

 .نسبت های حاصله ارقام ذیل را نشان می دهند

 

 )1382سال (رزی، ملوانی و پیله وری به مجموع واردات نسبت واردات م. 19جدول شماره 
 

درصد نسبت به مجموع  وزن )عنوان نسبت آماری(شاخص 
 واردات

درصد نسبت به واردات از 
 درصد ارزش طریق کشتی

 45/0 53/0 5/0 150 مبادالت مرزی

 44/0 32/0 3/0 92 پایاپای مرزی

 43/0 32/0 3/0 90 پیله وری

 04/0 067/0 063/0 19 ملوانی

 

، مشخص می گردد که مجموع کاالهای حمـل شـده وارداتـی بـه کشـور بـر                   19با توجه به جدول شماره      

 درصد از کل واردات به 16/1 هزار تن و نسبتی برابر با 351 رقمی معادل با 19مبنای شاخص های جدول شماره      

 .کشور است

 در دامنه کلی واردات به کشور، به عنـوان یـک            از سوی دیگر چنانچه نحوه حضور و فعالیت لنج های باری را           

 :در نظر گیریم مالحظه می گردد ، شاخص بر مبنای حجم کاالی وارداتی به کشر

                                      
 14ک به جدول شماره .  ر-1
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 هزار تـن کـاال از کـل واردات کـاال بـه جمـع       445 شناور باری سنتی به میزان   2218 با حضور    1380در سال   

 میلیون 5/25، از مجموع 1381ارد شده است و در سال به وسیله این نوع از شناورها به کشور و  ،   هزار تن  27500

 درصـد بـه توسـط       53/3رقمـی معـادل     ،  ) هـزار تـن    900( میلیـون تـن      9/0،  ) هـزار تـن    25500(تن کاالی وارداتی    

 .حمل و وارد کشور شده است) لنج های باری سنتی(شناورهای کوچک 

 توسط شـناورهای کوچـک وارد بـه کشـور            هزار تن به   807، از مجموع واردات کاال به کشور،        1382در سال   

  1.نشان می دهد)  هزار تن 30105( درصد را نسبت به کل واردات 68/2شده است که رقمی معادل 

مقایسه ارقام فوق با مجموعه ی کاالهای وارداتی، منعکس کننده این ماهیت و عملکرد است که میانگین کـاالی                   

در مقایسه با میانگین نسـبی کاالهـای حمـل شـده،     ) مینه وارداتدر ز( حمل شده به توسط شناورهای باری سنتی  

نسبتی ضعیف و عمالً فاقد ابعادی قابل توجه در حمل کاال را نشان می دهد که خود بیان کننده دامنه محـدود ایـن                        

 .حضور از لحاظ حجم و ارزش کاالی حمل شده است

ا توجه به کثرت آماری، عمالً در حمـل و نقـل             از این مقایسه آن است که لنج های باری سنتی، ب           نتیجه حاصل 

 .نقشی قابل توجه در حجم و ارزش را متوجه خود نمی کنند، کاالی وارداتی

مالحظه ،  ، به عنوان یک معیار نسبی از ظرفیت بارگیری لنج های باری           9با توجه به جدول شماره       2-2-1-2

دودی معادل با یـک صـد       می گردد که حداکثر ظرفیت بارگیری برای لنج ها به صورت میانگین، ح            

تن است و این در شرایطی است که عمالً بـه لحـاظ نـوع کـاالی حمـل شـده و شـیوه بـار چینـی،                          

 .نمی گرددمتوسط ظرفیت قابل حمل نیز تـأمین 

بار حجم دار مانع تحقق ظرفیت حمل است و از سوی دیگر، حمل کاالهای لوکس و سوپرمارکتی نیـز شـرایط                     

 .مکان حمل کاال در کانتینر، خود موجبی برای عدم دسترسی به ظرفیت نسبی استفقدان ا. خاص خود را دارد

ظرفیت نسبی جز در حمل کاالهایی چون برنج و محصوالت فلزی و روغن، در حمل دیگر کاالها، به هیچ وجـه              

 .تأمین نمی شود

 انـد، برآینـدها نشـان       به دست آمده  ) حاصل از مطالعه میدانی   ( نسبت های آماری ذیل، از میدان مورد مطالعه         

 . تن است50می دهد که عمده ترین سقف متوجه ستونِ تا سقف 

                                      
 حجم واردات به استناد آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران و سهم شناورهای کوچک به استناد گزارش عملکرد سازمان بنادر و -1
 .شتیرانی می باشدک
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 ظرفیت حمل در جامعه آماری نمونه. 20جدول شماره 
 

)بوم(باالتر 120-200 80-120 50-80  تن50تا سقف  )تخلیه بار(پهلوگرفته  بندر

 0 0 1 5 8 14 دلوار و بندرگاه

 0 0 1 4 12 17 دلوار و بندرگاه

 0 0 0 5 14 19 کنگان و دیر

 0 0 2 5 19 26 گناوه

 0 1 2 11 15 29 لنگه

 2 3 5 17 11 38 بوشهر

 4 5 5 11 6 36 بوشهر

 3 4 9 10 5 31 بوشهر

 0 0 3 9 16 28 دیلم

 3 5 6 8 6 28 بندرعباس

 2 6 7 8 8 31 بندرعباس

 4 5 12 7 5 33 بندرعباس

 0 0 1 2 1 4 خمیر

 1 1 2 9 2 15 چابهار

 1 1 3 4 3 12 چابهار

 2 4 13 15 14 48 خوزستان

 0 0 2 3 1 6 )قشم(درگهان 

 0 0 0 5 2 7 جاسک
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 .در بررسی از وزن رسمی بار حمل شده، یافته های ذیل به دست آمدند

 

 20  ظرفیت بار رسمی حمل شده مبتنی بر جدول شماره 21جدول شماره 
 

 درصد حمل از ظرفیت رسمی
 ظرفیت اسمی

 %95 %90تا  %85تا  %75تا 

  تن50
100 – 50 
150 – 100 
200 – 150 

 باالتر

70% 
70% 
75% 
80% 
80% 

20% 
20% 
20% 
10% 
10% 

10% 
20% 
5% 
5% 
10% 

0 
0 
0 
5% 

0 

 

 تن، فقط ده درصد آنها قـادر        50، مالحظه می شود که شناورهای با ظرفیت اسمی          21بر اساس جدول شماره     

%  80داشـته بــاشند و یـا آن کــه     ) سـمی ظرفیت ا%  90(  تن 45معادل تا ) رسمی(رفیت باری   ـمی شوند که ظ   

از ظرفیت اسمی خود را به صورت رسمی حمل می % 75باری معادل ،  تن150-200لـنج های با ظرفیت اسمی  

 . درصد ظرفیت اسمی خود را بارگیری کنند95 و یا 90آنها قادرند تا %  5کنند و فقط 

ماهیتاً بیانگر آن است که در وهله نخست لنج های سنتی باری هیچگاه بـه               ،  21 و   20ماره  مقایسه دو جدول ش   

سقف مورد انتظار در تأمین ظرفیت اسمی خود دسترسی حاصل نمی کنند و در مرتبه بعد، آنها قـادر نیسـتند                 

 خـود را بـه ظرفیـت        بتوانند،  تا به آسانی و سادگی هر نوع کاالیی را با خود حمل کنند تا که از طریق حمل آن                  

 .اسمی، تا حدود قابل انتظاری که موجبات درآمد قابل انتظار را فراهم آورد، نزدیک کنند

 از این گزاره آن است که لنج های باری سنتی، با توجه به ظرفیت مورد حمل و نوع کـاالیی کـه                       نتیجه حاصل 

 ظرفیت اسمی مبادرت به حمل کـاال  به لحاظ دسترسی به سقف مورد انتظار و باری هر چه نزدیک تر شدن به 

 .می کنند، محدود در حجم می باشد ضمن آن که در نوع کاال نیز دارای محدودیت است
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فیزیک و ساختمان لنج به آن گونه است که ارتفاع بارگیری           ،  همانگونه که پیشتر نیز مذکور گردید      2-2-1-3

م رعایـت ارتفـاع و سـطح        از جمله موانع اصلی در تأمین ظرفیت اسمی بارگیری است، گاه در عـد             

بارگیری، دید ناخدا نسبت به دامنه مورد نیاز جهت تسلط، کم شده که خود باعـث ایجـاد سـانحه                    

می شود، به الزام رعایت جوانب احتیاط، توجه به سطح و ارتفاع بارگیری را در تأکید خـود قـرار                    

 .استمی دهد که همین خود از جمله عوامل کاهش نصاب بارگیری از نصاب اسمی 

زمان از جمله عناصر و عوامل اثرگذار بر ماهیت فعالیت و قدرت مانور در حضور لنج های سنتی            2-2-1-4

 .باری است

به طور اساسی، زمان فقط محدود به عوامل و کدهای خاص نیست، عناصر متعددی فراهم آورنده این مسـاله                   

 :هستند که موارد ذیل از آن جمله اند 

 . ر رابطه با آن که نقش با اولویتی در فعالیت لنج ها داردـ شرایط آب و هوایی و مسائل د

 .ـ زمان برای فراهم آوردن و یا تکمیل منابع انسانی

 . ـ تدارک لنج از لحاظ فنی ـ موتوری و سایر عناصر مربوطه

 . و تعمیرات موردی) ساب (ـ رفع معایب بدنه 

 . ـ تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات مربوطه

 . و غیر قابل کنترلـ علل عارضی

 طول عمروسن شناور  ـ 

 ـ قدرت موتور

 ـ جنس بدنه و کیفیت ساخت 

 ـ کیفیت بهره برداری 

 

 ، رای ورودی ـی و چـه بـ     ـروجـ ـ چه برای خ   "اد بار ـ اسن "،  " جوری بار    "،    " بار "رایطی که   ـمه درش ـن ه ـو ای 

) یا بـارگیری    ( وگیری وتخلیه    برای پهل   آمادگی بندر  "،  نوبت گیری درگمرک وبندر، بازرسی گمرکی وبندری      "

اشتباه عارضی اسنادی که بـه عنـوان     ،  نقص مدارک ،  انجام به موقع تشریفات اداری مربوط به کسرو اضافه         "
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همچنین وجود ابرادات گمرکی مربوط     ،  مازاد بر تشریفات مربوط به تخلیه وبارگیری باید آن را در نظر گرفت            

حاظر باعث سخت شدن روابط کاری بین لنج دارو صـاحب بـار و گمـرک شـده          به مانیفست کاال  که در حا ل         

 . 1منجر به خلق مشکلی خاص که توقف لنج دار را باعث شوند، نکردند، است

ن ـان دهنـده ایـ  ـرفته شده نشـ ـد قایق در نظر گ حظات وـعالیت بـا تـوجه به مال   ادواری ف  در این زمینه گردش   

 . 2یافته هاست

 برای هـر  ،  بی به قشم  ود،  بیوماده بودن کامل لنج و در مسیر های نزدیک مثل بندرعباس به د            ـــ  در شرایط آ    

 . 3ر استر سال متصود سفر دریایی 14تا 12لنج بین 

تا  50ه زمانی   پر قدرت که آن را در فاصل       بی با موتور  و شرایط آمادگی کامل لنج در مسیر بوشهر به د         درـــ    

 .   سفر دریایی در سال قابل پیش بینی است10   تا 8نج بین ل برای هر، طی می کند ساعت 56

 بـار را    12تـا      10 بارسفر دریایی در سال و شرایط عـادی          14ط مطلوب تا    ـن در شرای  ـه بحری ـوشهر ب ــــ  ب  

    . می توان در نظر داشت

                                      
 از ادای توضیحات و "صاحب لنج" می بود، به عبارتی، "صاحب بار" در شرایط قبل، ایرادات گمرکی مربوط به مانیفست بار، متوجه -1

اما، . یا اقدام برای رفع موارد نقص و ابهام بُری بود که این به منزله آزادی عمل لنج برای آماده شدن به منظور تأمین بار برای سفر بود
در آئین اجرایی جدید، صاحب لنج مسئول پاسخ گویی به مسائل در زمینه بار و اسناد و کسر و اضافه و رفع و رجوع دیگر ایرادات آن 

که این خود زاینده مشکالت خاصی در باره فعالیت آنان قابل تصور است و عنصری برای طوالنی شدن دوره تحرک و زمان .است
 . تادواری فعالیت آنان اس

دیلم، بوشهر و لنگه و خمیر و بندرامام خمینی و بندر عباس، شرایط اعمال این نوع رویه اجرایی با هدف ، مطابق بررسی میدانی در گناوه
 .مقابله با قاچاق وضع گردیده است

چه ، رد ارزیابی قرار گرفته استمو، از نظر لنج داران و جاشوها و ناخدایان لنج ها، این اقدام، فارغ و جدای از یک اقدام کارشناسی شده
آن که ناخدای لنج و جاشوها و حتی صاحب لنج، خود را مسئول حمل و نقل بار می دانند حال اگر بار دارای کسر و اضافه و یا مشکالت 

بار، باید پاسخگو صاحب کاال و ، گمرکی دیگر است، انجام تشریفات مربوط به آن نباید باعثی برای توقف کار و فعالیت لنج شود و عمالً
 ).خمیر، گناوه، دیلم، بوشهر، بندرعباس، لنگه، 83مرداد ماه و شهریور ( به آن باشد

 .حاصل از مطالعه میدانی، مصاحبه حضوری با لنج داران -2
،  بندرعباسهمچنین، کنترل چهار مصداق نمونه در بوشهر و لنگه و بررسی اسناد مربوط به سفر یک صد و دوازده لنج در بوشهر، لنگه،

 .چابهار، گناوه، دیلم و بندر امام خمینی
 
 ساعت صورت می گیرد در شرایط خاصی این زمان گاه در 16 تا 12مسیر بندرعباس به دبی و یا قشم به دبی، در فاصله زمانی   -3

 .جریان هوا و منش آب دریا، تأثیر خاصی دارد.  ساعت نیز می رسد20 ساعت و حداکثر به 8حداثل ود به 



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 185

    

 

ایـن نـوع از   لنج هـا بـه   که اکثر ، بی با موتور با قدرت معمولی وـــ  در شرایط آمادگی کامل لنج در مسیر به د          

 ساعت به طول انجامید ه  ودر این شـرایط  90  تا 76بین زمان مسیر بوشهر به دوبی  ،  موتور ها مجهز هستند   

 .   سفر دریایی در سال قابل پیش بینی است8تا 6بین 

ی روبـه رو    فعالیت لنج دیرو هندیجان که با مسا یل پیرامونی و حاشیه ای           ،  گناوه،  ـــ  برای بنادری چون دیلم     

  .  سفر دریایی درسال انتظار داشت6 تا 5انجام ، به طور معمول ودر شرایط به طور نسبی مطلوب، هستند

  سفر دریایی در شرایط مطلوب ودر شرایط عـادی      8  تا    6با متوسط   ،  ـــ  بنادر شرقی کشور همچون چابهار      

 . طوالنی محسوب می شوند موا رد  ا جزسفرهبه طور معمول .  سفر را در سال می توان پیش بینی کرد4تا 

رفت و شد با کویت محدود می باشد به همین دلیـل بـرای بنـادر جنـوب غربـی                     ـــ   در حال حاضر ضریب و       

 سفر دریـایی در سـال و        12کشور در ارتباط با بندر کویت و یا بندر احمدی را می توان در شرایط مطلوب تا                  

 . بینی کرد  سفر را پیش 8تا   6در شرایط عادی 

دبـی، صـل علـی الحمریـه،     (مطلوبی در ایجاد ارتباط تجاری با امارات ـــ لنگه در شرایط زمانی به طور نسبی  

مسائل خاصی که نیاز به بررسـی و تحقیـق جداگانـه دارد، باعــث پائــین آمـدن زمـان و                      . قرار دارد ) عجمان

اند تا در هر دو هفته، یک سفر دریایی داشـته           لنگه می تو  . فرصت های بهره برداری کننده از موقعیت آن است        

باشد و حتی در شرایط همخوانی عناصر محیطی و پیرامونی و حذف موانع و وجود شکوفایی اقتصاد تجاری                   

. تا ده روز یک سفر را در شرایط مناسب بودن وضعیت جوی و آب و هوایی نیز می تـوان در انتظـار داشـت                         

 هزار تن بارگیری به وجه کابوتاژ 123 هزار تن تخلیه و      9/58دود به انجام    مح،  1382فعالیت این بندر در سال      

 .بوده است

کـه دوره گـردش ایـن ارتبـاط در        1باالیی بـا خصـب دارنـد      ) باالترین درصد ارتباطی  (ـ جاسک و خمیر ارتباط      

 . سفر در سال است10 تا 8 سفر دریایی و در شرایط عادی 14 تا 12شرایط مطلوب بین 

 از این گزاره آن است که مجموعه فعالیـت لـنج هـای تجـاری سـنتی بـرای حمـل و نقـل کـاالی                           لنتیجه حاص 

 .وارداتی و تخلیه آن در بنادر کشور با اثرپذیری از متغیر زمان تردد، منعکس کننده شرایط ذیل است

                                      
 149 و 141 به ترتیب در صفحات 9 و 1ک به نقشه شماره .  ر-1
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 :وضعیت اول 

 شناور  2200ر داشت که     شناور سنتی باری در حداکثر شرایط مطلوب کاری می توان انتظا           2718ـ از مجموع    

 . ) درصد81به میزان ( فعال باشند 

 کـه   1با توجه به بررسی های میدانی از جامعه نمونه آماری         ،  ـ بر مبنای متوسط تعداد سفر برای هر لنج باری         

 سـفر   15400 تشریح گردیـد، بـرای ایـن تعـداد از شـناورهای فعـال، حـدود                    22گزارش آن در جدول شماره      

 .ار استدریایی قابل انتظ

به توسط لنج های باری و در نظرگـرفتن         ) در حد کمینه آماری   ( ـ بر مبنای حمل میانگین نسبی بار قابل تخلیه          

در مطلـوب تـرین وضـعیت قابـل         )  میلیـون تـن    84/1( هـزار تـن      1848متوسط ظرفیت اسمی لنج ها، معادل با        

 2.ارزیابی است

 :وضعیت دوم 

بـر مبنـای    ( درصد منظور داریم، در مطلوب ترین وضـعیت          90را در مرز    از فعال بودن لنج ها      %  81ـ چنانچه   

به عنـوان میـانگین نسـبی بـار قابـل تخلیـه       )  میلیون تن05/2معادل (  هزار تن    2055با  ،  ) لنج باری فعال   2446

 .مواجه هستیم

 :وضعیت سوم 

قابل تخلیـه بـرای لـنج هـای          بیشینه آماری را در عالی ترین شرایط ممکن یک صد و پنجاه تن بار                ـ و چنانچه  

 .خواهد بود)  میلیون تن 57/2( هزار تن 2568باری سنتی در نظر گیریم، مجموعه ی قابل تخلیه معادل 

آمارهای حاصل از میزان تخلیه شناورهای باری سنتی وضعیتی این چنین را برای چند سال نمونـه ـ انتخـاب    

 .موردی ـ نشان می دهد

                                      
گناوه و دیلم و بندر امام خمینی به اضافه مطالعه میدانی در بنادر ، بندر عباس، چابهار،  یک صد و داوزده لنج در بنادر بوشهر، لنگه-1

 .آبادان، خرمشهر، مینو، خمیر وجاسک
 هزار تن برای 1848به عبارتی سقف  .  هزار تن بوده است980ر تن تاکنون رقمی معادل با  هزا1848  حداکثر ظرفیت تحصیل شده از -2

به وجه نسبت سنجی آماری حداکثر ظرفیت تخلیه به توسط شناورهای کوچک در .تخلیه شناورهای کوچک هنوز تأمین نشده است
 .استاز کل مجموع واردات به کشور بوده %  5مطلوب ترین شرایط حداکثر تا حدود 
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 76 و مقایسه با مجموعه واردات سال 76 و 75موردی ـ برای سال گزینه اول انتخاب نمونه ـ 

 

 هزار تن:  مقایسه موردی میزان تخلیه بار ـ واحد 23جدول شماره 
 

 1376لنج های باری  1375لنج های باری  نام بندر 
 1/9  __ امام خمینی 
 8/3 1/3 خرمشهر
 5 5/3 آبادان

 9/28 0 شهید رجایی
 8/237 5/292 شهید باهنر

 8/128 1/159 لنگه
 7/430 5/260 قشم

 8/38 3/63 درگهان
 3/44 18 بوشهر

 4/21 8/34 شهید کالنتری
 6/948 8/834 جمع

 
  تن1000:    واحد .  از طریق شناورها76 مجموعه کل واردات کشور در سال 24جدول شماره 

 
 میزان تخلیه نام بندر

 9806 امام خمینی
 11100 شهید رجایی

 51 ید باهنرشه
 1 لنگه 
 481 بوشهر

 610 شهید بهشتی
 6/948 1شناورهای کوچک

                                      
 هزار تن آن در بنادر انزلی 4/26 هزار تن بوده است که مقدار 975 بالغ بر 1376 میزان تخلیه بار توسط شناورهای کوچک در سال -1
 فقط متعلق به تخلیه بار به توسط شناورهای کوچک در 6/948رقم معادل . صورت گرفته است)  هزار تن4/12( و نوشهر )  هزار تن14( 

 . مذکور شده اند، می باشد22ر، که در جدول شماره بنادر جنوب کشو
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 با یافته های مذکور در گزاره شـماره یـک از تیتـر کارشـکافی بـا                  24 و   23مقایسه داده های متعلق به جداول       

 میـزان   هدف تحلیل نحوه حضور و فعالیت لنج های باری، به نحو مشخصی منعکس کننده حدود قابل اطمینـانی از                  
 .تخلیه به توسط لنج های باری است

 کـه   4یعنی صـدق وضـعیت اول از گـزاره          ،   شناور باری سنتی   2218با حضور   ،  1380به موجب آن، در سال      
 هزار تن کـاال تخلیـه بـار از          445 فروند در نظر گرفته است، به میزان         2200حضور فعال لنج های باری را معادل        

 .تن ظرفیت بارگیری صورت گرفته است 200طریق لنج های باری تا سقف 
 میلیون تن کاال بـه توسـط شـناورهای کوچـک            9/0 میلیون تن کاالی وارداتی،      5/25 از مجموع    1381در سال   

 . هزار تن بوده است807  معادل 1382رقم تخلیه برای سال . تخلیه شده است
ت، ظرفیـت تخلیـه درکـف و سـقفی         در مجموع، همانطور که از یافته های آماری فوق الذکر قابـل تحصـیل اسـ               

 درصد برای لنج های باری، قابل لحاظ می باشد که به طـور کلـی وضـعیت اول را از سـه                       5 درصد تا    7/2معادل  
 .مورد تأیید دارد، وضعیت قابل پیش بینی

آماری مربوط به تخلیه بار به توسـط لـنج هـای بـاری بـا مجموعـه کـل واردات                     مقایسه یافته های     22-1-5
عمق امکان و ظرفیت بالفعل لنج های باری در میدان عمل تجاری اسـت کـه در بعـد و                  کشور، بیانگر   

 درصد  7/2ساختار فیزیکی فعالیت این وسیله حمل و نقل دریایی، صرفاً در محدوده عمل رقمی بین                
 . درصد واردات کشور است5تا حداکثر 

 از گروه کاالهای مصرفی مشتمل بر       به طور عمده  ،  از سوی دیگر، کاالهای حمل شده به توسط لنج های باری          
انواع کاالهای سوپرمارکتی، لوازم بهداشتی و حدودی لوازم خانگی می باشد کـه بـر پایـه                 ،  شکر،  برنج، روغن 

  1.را به خود اختصاص داده است%  12به طور کلی ، 1382سقف واردات کشور در سال 
، 10دریای عمـان بـه شـرح جـدول شـماره            نسبت به میزان واردات کشور از کشورهای حوزه خلیج فارس و            

 درصد از کل واردات کـاال بـه کشـور یعنـی             54/15مجموعه کل واردات کشور از طریق این کشورها، برابر با           
 2. هزار تن است7/4705رقمی معادل با 

رقمـی معـادل    ،  1382در سـال    ،     مجموع واردات کشور از طریق گمرکات جنـوبی و فرودگـاه پیـام               2-2-1-6
 درصـد  43/3نسبت کاالهای حمل شده به توسط لنج های باری، نسبتی معـادل بـا               . 3 هزار تن است   43/23491

معنـی دار   )  درصـد    5 درصد تا    7/2بین    (5نسبتی که دقیقاً در حدود کف و سقف مذکور در گزاره            . می باشد 
 .است

                                      
 11ک به جدول شماره  .  ر-1
 .است)  میلیون تن 7/4(  هزار تن 6/4677  معادل 1/30  رقم دقیق آن بر مبنای -2
 12ک به جدول شماره .  ر-3
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یه کارشکافی انجام شده طـی      ساختار فیزیکی و تحرک فعالیت لنج های باری، بر پا           1-2-2نتیجه برای گزاره    

 . 6-1-2-2  الی 1-1-2-2گزاره های 

 و سایر یافته های حاصل که به تشریح آن ها کوشش شده قابـل اسـتنباط اسـت                   15با توجه به جدول شماره      

 هزار تن کاالی وارده از مبداء کشورهای حوزه خلیج فارس و دریایی عمان و نبـادر آزاد                  15/4756که از مجموع    

 هزار تن این حجم     3496کیش و منطقه ویژه خرمشهر که در بنادر جنوبی کشور تخلیه می شوند و               ،  هارقشم، چاب 

به صورت منحصر از طریق امارات متحده عربی می باشد، با فرض تحقق حداکثر ظرفیت قابل حمـل و تخلیـه بـه                      

خـارجی در ایـران      کاالهـای    نمی توان آن را قابل مقایسه با موجودیت و وجود حجم باالی           ،  توسط لنج های باری   

محدودیت حمل به وسیله ی لنج های باری، متغیری بنیانی در حضور بسیار ضـعیف لـنج هـای بـاری در                      . داشت

 .برابر این حجم از واردات است

بزرگترین شریک تجاری محسوب    ،   هزار دالر، امارات متحده عربی     3535936از سوی دیگر با توجه به ارزش        

که وزن کاالی صادراتی معادل این ارزش )  میلیارد دالر صادرات امارات به ایران 54/3ل با   رقمی معاد ( می گردد   

 میلیون تن کاال می باشد و بالطبع، چنانچه به استناد آمارهای منتشره از سوی گمـرک                 5/3از دبی به ایران، برابر      

 میلیـون  5/2نمی توانند پاسخگوی حمل  میلیون تن کاالی صادره به ایران را مبنا قرار دهیم، لنج های باری        6دبی  

 .تن کاال از امارات به ایران باشند

 مـیالدی بـوده   2003 میلیارد دالر برای سـال  268/3 معادل 2دوازده میلیارد درهم  ،  1اعالم امارات متحده عربی   

 2003ول سال  میلیارد دالر آن در نیمه ا     18/2 میلیارد درهم آن معادل      8حدود  ،  است که با توجه به گزارش نهایی      

 .میالدی تحصیل شده است

حجم کاالیی و ارزشی اعالمی، فراتر از ظرفیت حمل و تخلیه لنج هـای بـاری و در بردارنـده حضـور فیزیکـی                 

 .حامالنی جدای از تحرک فیزیکی این دسته از شناورهاست

 

 

                                      
   D. C. C. I (Dubai chamber of commerce and industry) بر مبنای اظهار -1
2- AED ، استناد کتاب گزارش سالیانه امارات متحده عربی که در اختیار پژوهشگر قرار داده شدبه. 
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 .  نگرشی و محتوایی فعالیت لنج های باریساختار -2-2-2

که مبتنی بر مطالعات اسنادی و میـدانی حاصـل شـده            ،  )لیت لنج های تجاری   موضوع فعا   (4-1به استناد گزاره    

. مالحظه می شود که لنج جزء باورهای ذهنی و مقولـه ای انتزاعـی در بـاور عمـومی فرهنـگ بـومی اسـت                        ،  است

 . می شود"مقوالت فرهنگی" در "مقوله اقتصادی"بالطبع این چنین تلقی، باعث جا و قرارگیری یک 

خاصه در حـوزه    ،  امعه شناسی فرهنگی که توجه به شاخص های در رابطه با مطالعات اقتصادی            در مطالعات ج  

فعالیت جوامع انسانی را نیز در تأکید خود داشته باشد، هر جا که یک این چنین ارتباطی مطرح گـردد ؛ بالفاصـله                       

 عمل و اقدام به آن فعالیـت        معیارهای محتوایی و نگرشی، تمامی مقوله و موضوع فعالیت را پوشش داده و ماهیتاً             

 .را، جزء عمل و اقدام های ارزشی مورد تأیید جامعه منظور می کند

اجتمـاعی، در هـر     دقیقاً در رابطه با فعالیت لنج ها مطرح می باشد و الزم اسـت تـا دیگـر عناصـر                     ،  این موضوع 

بـا  ) بع انسـانی حقـوقی ـ قضـایی    کارکنان گمرکی و بندری، منابع انتظامی، ضابطین قضایی، منا(لباسی که باشند 

 .از نگاه رائج و نهادینه شده بومی، آشنایی یابند، ماهیت این موضوع و بالطبع

اهالی و جامعه بومی با این ماهیت آشناست، چه آن که، همین جامعه است که فعالیت لـنج هـای بـاری را عملـی                         

 .درست و پردازنده به آن را مورد تأیید و تصدیق دارد

 و ضابطین و متصدیان غیربومی، چون بر اساس اصول نهادینه شده فرهنگ بومی باصورت               ناظرانمجریان و   

عی این موضوع، ارتباط برقرار نمی کنند و برپایه اصول و نگـرش فرهنگـی خـود بـه آن مـی نگرنـد،                        و محتوای واق  

بـه دلیـل عـدم      ( بالطبع، قادر به تحلیل ریشه ای موضوع نگردیده در نهایت راه کارهای آنان، چون از استواری الزم                

 .می گرددبرخوردار نیست، الجرم منتهی به نتیجه ی مطلوب ن) استواری بر فرهنگ بومی
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مجریان و کارگزاران اداری تا سطح      ،  ضابطین قضایی ،  مرکب از منابع انتظامی   ،  جامعه نمونه آماری   2-2-2-1

، تایید دارند که اقدام زوایا و بخش هایی از فعالیت تجاری لنج هـای بـاری کـه از نظـر آنـان                      % 8/98

 بـه   "متعلـق   " و یـا     "آشـنا "از نظر اهـالی و جامعـه        ،  مشمول فعالیت گریزنده از نظارت قانون است      

  .عملی شریف و اقدامی نکوست، فرهنگ بومی

بانیازهـای  ) که مبتنی بر فرهنگ بومی و تعلقات تاریخی ـ فرهنگی آن نیسـت  ( تالقی این نوع نگرش  2-2-2-2

که دقیقاً مبتنی و برخاسته از ویژگی های تاریخی ـ جغرافیایی و مکـانی   (اقتصادی زندگی اجتماعی، 

ه از دیگر مزیت های تحصیل درآمد، تا سقف قابل توجهی بی نصیب است، خاصه جامعه ای ک) است

 در تنش با نظریات فردی قـرار گیـرد و باعـث    "ماهیت عملکرد و فعالیت"زمینه ساز آن می گردد تا   

 .پدیدار شدن طرز تلقی های اشتباه و خطاآمیز شود

با ) قاچاق کاال (گریزنده از نظارت قانون     مصداق عالی چنین طرز تلقی خطاآمیزی، یک کاسه دیدن پدیده تجارت            

 .مقوله ته لنجی است

نتیجه حاصل از انجام مصاحبه شفاهی است که بر اسـاس ماهیـت پرسـش هـای           25 جدول شماره  2-2-2-3

 .منعکس شده است، نظر جامعه آماری مورد نظر، مطرح شده

  نفر 74:  جامعه آماری 

 . و کارگزاران گمرکی و بندری ) نیروی انتظامی کشور(منابع انتظامی :  تعلق شغلی 

 .آبادان. گناوه. دیلم. لنگه. بوشهر. بندر خمیر:  مکان  

 .  تن200ظرفیت حمل تا . لنج باری سنتی:  موضوع  
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 25جدول شماره  
 

به طور کامل مورد 
 .تایید است

تا حدودی مورد تایید 
 .است

به هیچ وجه مورد تایید 
  پاسخ ها                           بدون نظر .نیست

 
 درصد فراوانی  درصد فراوانی  درصد فراوانی درصد فراوانی ماهیت پرسش ها

ــنج،  1 ــاالی موجــود در ل ــ ک ـ
مستور بـوده و کشـف شـده        

 .است
0 0 2 7/2 70 6/94 2 7/2 

 بخشی از کـاالی موجـود       -2
ــته و  ــکل نداشـ ــنج مشـ در لـ
بخــش دیگــری از کــاال دارای 

 .مشکل بوده است

67 5/90 7 4/9     

 بخش دارای مشـکل جـزء     -3
کاالهای ممنوع الورود بـوده      

 .است
  1 35/1 73    

ـ ناخدای لنج از کاالی مورد 4
     7/2 2 2/97 72 .اشکال دفاع کرده است

ـ دفاع جاشوها و ناخـدا در       5
اکثر موارد توامان و با کمـک       

 .همدیگر انجام شده است
71 9/95 3 1/4     

حال فـرار و گریـز      ـ لنج در    6
   100 74 0 0 0 0 .بوده است

ـ از سـهم مجـاز تـه لنجـی،          7
     7/2 2 2/97 72 .مقدار بیشتری داشته اند

ــل   8 ــه بخــش قاب ــ نســبت ب ـ
ــورد    ــاالی مـ ــوجهی از کـ تـ

رفـع ابهـام و     ،  اشکال و ایراد  
 .ایراد شده است

59 7/79 14 9/18 1 3/1   

ــــ بهرحـــال ایـــن نـــوع از 9
ع اشـــکاالت رفـــع و رجـــو  

 .شوند می
62 7/83 9 1/12 3 4   

ــاالی   10 ــنج، ک ــان ل ــ کارکن ـ
مــورد ایــراد و اشــکال را بــه 
عنــوان ســهمیه ملــوانی و تــه 

 .لنجی تلقی نموده اند

72 2/97 2 7/2     
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آنچـه کـه مطـرح مـی باشـد بـه          ،  با توجه به جدول یافته ها، مالحظه می گردد که در خصوص لنج های باری              

 عبارتی به مضامین در رابطه ی با تسهیالت مقرر برای مصادیق ملوانی، تعاونی ها، سهمیه      مقوله ته لنجی و یا به     

 .بازگشت می یابد، ملوانی و پیله وری

، روغـن ، تاکید بر مقوله ته لنجی و عناوین دیگر در ارتباط با آن، به طور عمـوم کاالهـایی چـون بـرنج، چـای          

کاالی بهداشتی، پارچه در حد دو تا پنج قواره         ،  و لوازم تزئینی  اسباب بازی   ،  لباس و پوشاک  ،  کاالی سوپرمارکتی 

 .حداکثر را شامل می شود

 بازگشت می یابـد و بـه ماهیـت     " ضرورت رعایت کف و سقف حد مجاز       " و   "مقدار"نکته مورد اختالف به     

های خاص حقوقی نوع کاال از لحاظ ممنوعیت ورود کاال از لحاظ شرعی و عرفی و مقررات موضوعه ورود کاال   

 .ارتباط پیدا نمی کند، چه آن که این بعد از موضوع عمالً دچار ایراد و اشکال نمی باشد

بررسـی در سـطح اقتصـاد جامعـه ملـی و              ( 3-3-1   از سوی دیگر و با در نظر گرفتن گـزاره              4 -2-2-2

سـطح  ،  طح اشـتغال  ، قابل مالحظه است که فعالیت لنج های تجاری، بخش قابل تـوجهی از سـ               )اقتصاد منطقه ای  

برخـوردار از ایـن ذاتِ      ،  ایـن ویژگـی   . درآمد و سطح فعالیت غیرانحصاری اقتصاد جامعه ملی را نشان می دهد           

محتوایی و معنایی است که فضای کار لنج، باید تأمین کننده نیازهای زندگی و رفـع کننـده احتیاجـات روزمـره                      

 .خانوارهای وابسته به آن باشد

ه در ساختار نگرشی و محتوایی نسبت به مقوله لنج اسـت کـه بـرای نـاظر بیرونـی                    نکته اساسی، نهفته شد   

شخصـیتی کـه    ( و پردازنـده درونـی      ) ناظرانی که به ساختار نگرشی بومی ومحتوایی آشنایی فرهنگی ندارند         ( 

 و  در یـک زبـان    ) برخاسته از نگرش بومی و فرهنگی در ارتباط بـا حرفـه لـنج داری و کـار در لـنج، قـرار دارد                       

 .ادبیات، مشترک قرار ندارند

گردد  ای تلقی می به عنوان یک مرجع شغلی ـ حرفه ) جاشوها(در نگرش بومی، لنج برای ناخدا و همکاران او 

در این نگـرش لـنج بایـد حـامی آینـده فـرد،              . که تأمین کننده نیازهای زندگی و تمنیات خانواده فردی باید باشد          

هـای   بوده و در مرتبه بعد از پاسخگویی به خواسـت ) نیازهای زیستی(نیانی خانواده فرد و نیازهای اساسی و ب  

 .متعارف فیزیولوژیک و به نیازهای اجتماعی پاسخ دهد
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 .از جمله نیازهای اجتماعی، نیازهایی است که محیط اجتماعی و فرهنگ بومی بانی و باعث آن است

ت سفر، هزینه باالی اجتماعی سـکونت در جنـوب،   آورد و سوغا  میهمان داری و پذیرایی از میهمان، تهیه ره       

 .های مصرفی و مواردی از این دست، همه باید از طریق لنج تأمین گردد باال بودن هزینه

های مطـرح شـده       چنانچه انتظاری این چنین، در کنار سطح درآمد حاصل از اشتغال در لنج که مطابق یافته               

اند قـرار داده شـود،     بررسی گردیده 1 از فاز دوم مطالعاتی      5ه   و گزار  1-2-2های تشریحی مربوط به       در گزاره 

ای به عنوان ته لنجی و سـهمیه ملـوانی و مرزنشـینی و               مشخص می شود که به طور بنیانی، مقرر نمودن مقوله         

ای برای تأمین و ارتقاء سطح اشتغال است و قانونگذار از منظر بافـت                پیله وری، ضمن آنکه فراهم آوردن زمینه      

های زندگی اجتماعی در جنوب و حقوق طبیعی مرتبط با آن، به آن توجه کرده است، نوعاٌ، وسـیله و                      اخصو ش 

ای جایگزینی زمانهای از دست رفته است که فرد شاغل در لنج، بدون کسب درآمـد، آنهـا را از دسـت                      امکانی بر 

ل از فعالیـت در لـنج تلقـی شـده تـا       این امکان، به عنوان یک منبع درآمد جانبی، در کنار درآمد حاصـ         2. می دهد 

منتهی به فراهم شدن انگیزه کاری برای حفظ و تداوم بخشیدن به لنج و لـنج داری و دریـانوردی سـنتی بـومی           

 .شود

                                      
به دوره زمان . گیرد ، پس از این، مورد بررسی قرار می»های حمل دریایی و دوره زمان رفت و برگشت     هزینه«  این گزاره تحت عنوان      -1

 .است رفت و برگشت در گزاره های قبلی توجه شده
) بدون در نظر گرفتن زمـان     (کارکنان و ملوانان لنج، دستمزد خود را مبتنی بر یک قاعده نهادینه شده، حاصل از یک سفر                  جاشوها و    -2

به همین دلیل، پس از پایان سفر لنج، به واقع، فعالیت و اشتغال درآمد آفرین آنان تعطیل شـده و بایـد بـه انتظـار سـفر           . دریافت می کنند  
مدت انتظار دستمزدی ندارند به همین جهت، در حالی که در استخدام و قرار همکاری با لنج به سر می برنـد،        آنان در طول    . بعدی باشند 

 .برای تعلق جستن دستمزد باید منظر آغاز سفر جدید باشند
رد دیگری برخی از زمان آنان صرف تشریفات بارگیری و تخلیه است که به طور معمول آن را جزء آن تشریفات نبوده و در شمول موا                 

لذا به لحاظ تأمین درآمد، مـوارد خاصـی پـیش    . چون شرایط آب و هوایی، عـدم تــأمین بـار و بـه مواردی از این دست ارتباط می یابد    
 .بینی گردیده که در قالب ته لنجی و سهمیه ملوانی و معنی دار شده است
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در همین زمینه، یک پیشینه تاریخی ـ فرهنگی نیز قابل اشاره است که آن بازگشت بـه سـوابق نـوع ارتبـاط      

 ناخدا و صاحب لنج دارند که آن برخـوردار شـدن آنـان از امکـان و امتیـاز                    کاری کارکنان لنج و بوم تجاری با      

سرمایه گذاری باری خرید سقف مشخص و ظرفیت تعیین شده ای از کاالست که آن را با پول خـود خریـداری              

کرد، تا در بازگشت از سفر یا به فروش رسانند و یا آن که به مصرف خانواده خود رسانند و یا که سـوغات و               

 . آورد دهندره

چه در گذشته و چه در زمان حال، نوع و ماهیت استفاده و بهره گیری از سهمیه ملوانی و پیله وری یـا بـه                         

صورت فروش آن متحقق گردیده و یا آن که عمالً مورد بهره مندی در خانواده صـورت گرفتـه اسـت، در ایـن                        

تصادی و کسب معیشت است به این ترتیب        خصوص ترجیح یکی بر دیگری دقیقاً وابسته به شرایط و اوضاع اق           

 شـرایط اقتصـادی   که اگر وضع درآمد و معیشت خوب بوده، آن سهمیه در خانواده مصرف گردیده و چنانچـه             

 .مطلوب نبوده، سهمیه به فروش رفته و درآمد مالی آن، به نوع دیگری، در خانواده مصرف شده است

گرشی و محتوایی فعالیـت لـنج هـای بـاری اسـت کـه نگـاه            جزیی از ساختار ن   ،  بهرتقدیر رویه ای این چنین    

بیرونی عمل و اقدام به آن را بزه تخلف از نظارت قـانون و قاچـاق تلقـی کـرده و نگـاه درونـی آن را جزیـی از         

 .حقوق طبیعی، زیستی، تاریخی و معیشتی خود می داند

 "حجـم "ن چنین تقویـت کننـده       تصور ناهماهنگ و نامنطبق با ماهیت واقعی موضوع، آن است که روندی ای            

میزان وزن کاالی متعلق به این نوع "کاالی قاچاق و نمایه و نمونه ای از مظاهر آن در جامعه است، در حالی که             

 به طور اساسی، رقم قابل توجهی در حجم کاالی موجود در بـازار              " نوع کاالی مشمول آن      " همچنین   "از اقدام 

ن نیست، خاصه آن که برای برخورداری از این مزیت قانونی تعیـین شـده     عرضه کاالی گریزنده از نظارت قانو     

به عنـوان مثـال، بـرای هـر شناسـنامه      . نویت و تعداد بهره مندی و معافیت، به طور کامل محدود شده می باشد  

ملوانی، فقط دوبار معافیت در سال وجود دارد ضمن آن که از نظر وزن کـاالی مـورد معافیـت نیـز محـدودیت                        

 .قابل توجه است،  حسب نوع کاالخاصی

نمایه آماری سقف و حدود آن، روشن کننده ماهیت این نوع از سهمیه هـای قـراردادی اسـت کـه بـاالترین                       

ک بـه جـدول     .ر(را نشـان مـی دهـد        ) پنج دهم درصـد   (  درصد   5/0نسبت آن متعلق به مبادالت مرزی است که         

 ).1382به مجموع واردات متعلق به سال ملوانی و پیله وری ، نسبت واردات مرزی، )9شماره 
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، رقمـی قابـل توجـه در مجموعـه واردات         19مطابق جدول شماره    ،  نتیجه آن که، نسبت هایی این چنین خرد       

رسمی و یا واردات از طریق گریز از نظارت قانون نیست در حالی که وجود آن و حتی ارتقـاء سـطح سـهمیه و           

از واقعی این بخش از اقتصاد ملـی در شـاخص هـای بـومی و محلـی              افزایش نرخ معافیت، پاسخی مطلوب به نی      

 .است

  که موضوع مورد بررسی را در سطح اقتصـاد خـانوار             4-3-1 یافته های حاصل آماری در گزاره        2-2-2-5

 نفـر، بـدون در نظـر گـرفتن          175464در بررسی خود دارد، نشان می دهد که حدود جمعیتی معادل            

 گسـتره  1.ر ارتباط با مقوله فعالیت حمل و نقل لنجی قرار دارنـد د، دیگر زمینه های شغلی ـ حرفه ای 

 که مبتنـی    "شیون زندگی "ای این چنین آن هم در درازی سواحل جنوبی کشور، حکایت از نشر یک               

 است، دارد که ساختار نگرشی و شاخص هـای ارزشـی آن، دقیقـاً در                "فرهنگ نهادینه شده  "بر یک   

 .همان فضا و محیط معنی دار است

 " اقتصـاد و جامعـه     "افی است تا به زمینه های جمعیتی، استعداد سواحل و بدنه های فیزیکی آن از منظر                 ک

حاصل ایـن دقـت، بـه اسـتناد نـوع عملکـرد کشـورهای برخـوردار از سـاحل و آب و اسـتعدادهای                         . دقت گردد 

اخص های فرهنـگ زنـدگی      دسترسی به راه های آبی، آن است که باید با دیدی تازه و نوین و آنهم مبتنی بر ش                  

اجتماعی، فرهنگ کار وحرفه و فرهنگ ارتباطی درون و برون منطقه ای، به محیط کار و فعالیت زندگی اجتماعی 

  هـدایت  "معیارها و شاخص های عرف"  و " نیازهای بومی " را مبتنی بر " نگاه ناظر   "ـ اقتصادی نگریست و     

 .کرد

 که محدود کردن موضوع تجارت گریزنده از نظارت قانون          مشخص می گردد  ،  بر پایه ی چنین راهبردی    

به فعالیت لنج های باری و یا برجسته نمودن مقوله فعالیتی آنان در برابر حجم تجارت گریزنده از نظارت                   

قانون، صرفاً به لحاظ صریح و روشن بودن این نوع فعالیت تجاری و در دسترس بـودن جسـم و فیزیـک                      

ـ           ،  تیبه عبار . این فعالیت است   ـ  ـبه لحاظ تحرک ضعیف دامنه گریز این گونه عناصر تجاری، دام ظارت ـنه ن

 .بر فعالیت آنان می تواند قوی و به عنوان بازدارندگی در مقابل آن، عمل کند

                                      
 . شامل لنج های صیادی نمی شود آمار ارائه شده مبتنی بر فعالیت لنج های باری معنی دار است و-1



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 197

    

 

در ارتباطی این چنین، ناظر، صرفاً از پشتوانه امکانات در اختیار برخوردار است در حالی که ایـن نـوع    

 و " فرهنـگ "مبتنی و به پشتوانه یک ، جتماعی که رویه عادی خود را دنبال می کندفعالیت اقتصادی ـ ا از 

 در جریان است و دقیقاً به همین دلیل است که طی سالیان متمـادی یـک صـد سـاله                     "شیوه ی زندگی  "یک  

تعاملی این چنین، به طور متناوب در جریان بوده و گاه حسب شرایطی شدت یافته و پس از فروکش                   ،  اخیر

باز به روند عادی بازگشته است، روندی که طی آن، فعالیت اقتصـادی ـ مبتنـی بـر فرهنـگ و      ، ن شدتشد

شیوه زندگی از سرگرفته شده و ناظر نیز به تبع جدا بودن از جریان طبیعی، بداهت موضوع را پذیرفته و                    

 .پذیرفته است، آن را با حدودی از نظارت قانونی

در زمینـه تولیـد و      ،  انجـام فعالیـت هـای اقتصـادی       ،   رقابت کامل  در نظریات مربوط به جریان بازار      2-2-2-6

مبتنی بر مبادله آزاد کاال قرار دارد که طی آن، انجام رقابـت بـین عرضـه کننـدگان، فـراهم                     ،  تجارت

آوردن بسترها برای تولید و عرضه مناسب و کیفیت مطلوب و قیمـت متعـادل و نزدیـک بـه قـدرت                      

امکان تولید و عرضه مناسب و مطلوب کاال ، ، بازار رقابت کاملبه عبارتی . خرید مصرف کننده است   

بـه عنـوان انـرژی و پتانسـیل و نیـروی محرکـه         ،  را فراهم می سازد که در آن نفع مصرف کنندگان         

بازار، حفظ شده و به حضور آنان در بازار تقاضا، تداوم و استمرار می دهد و به این ترتیـب بـازار         

 .فظ می کندرا در شرایط اشتغال کامل ح

در نتیجـه و  .  از جمله عمده ترین شاخص ها در تداوم بازار عرضه و تقاضاسـت   " کیفیت کاال    " و   "قیمت  "

  که به موضوع فعالیت لنج های تجاری در سـطح شـاخص هـای عـام تجـارت توجـه                      5-3-1با توجه به گزاره     

شی و محتوایی فعالیت لنج های داشت، مشخص می شود که یکی دیگر از شاخص های در رابطه با ساختار نگر      

 دارد و به همان نحـو کـه   "رقابت "باری، بازگشت به نـقش و اثـر فعالیت تجاری آنان در فضای بازار متکی به          

ضه کاالسـت  رشاخصی از حوزه های عام تجارت در ع ،    تشریح شد، فعالیت  لنج های تجاری        5-3-1در گزاره   

ضـمن  ، و حرکت تجاری مبتنی بر در نظر گرفتن کیفیت و مرغوبیت کاال           که با برخورداری از نرخ مبادله رقابتی        

 .آن که امکانی جهت دسترسی به اشتغال را فراهم می سازد، اثر مثبتی بر تعمیم نرخ های رقابتی دارد
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برپایه این استنباط است که برخی از تحلیل گران اقتصادی کشور، حتی تجـارت گریزنـده از نظـارت                   ،  دقیقاً

به عنوان از زمینه و امکانی برای تأمین اشتغال، در شرایط کنونی اقتصاد کشور که با ضـریب بـاالی                     ،قانون را 

 .بیکاری رو به روست، در تأیید خود دارند

در کارآیی فعالیـت هـای اقتصـادی     علت چنین طرز تلقی، بازگشت به اهمیت وجود نقش رقابت و اثر رقابت              

گـامی فراتـر نهـاده و علـت برجسـته           ،  رست اقتصادی، برخی از تحلیل گران     د تا آنجا که متأثر از این دلیل د        دار

شدن صورت مبارزه با فعالیت های تجاری گریزنده از نظارت قانون را، به دلیل ناتوانی بازار تولیـد و تجـارت                     

نـان ایـن    تلقی می کنند، به عبارتی نظر آ      ،    در تولید و عرضه کاال      "اصل رقابت   "در قبول فرآینده های مرتبط با       

از لحـاظ   ( وجود اصل رقابت را بـرای عرضـه ی مناسـب کـاال              ،  است که اگر بازار تولید و تجارت داخل کشور        

سـطح  به جای صرف هزینه برای مقابله با قاچاق، به صـرف هزینـه بـرای ارتقـاء                  ،  می پذیرفت ) قیمت و کیفیت    

 .تولید  بر پایه ی عرضه رقابتی کاال و خدمات می شد

در فضای ساختار نگرشی و محتوایی فعالیت لنج های تجاری، وجود اصل رقابـت اقتصـادی                بر این اساس    

که در عرضه ی کاالی مناسب از لحاظ قیمت و کیفیت می تواند معنادار شود و یا به طور وسیع تری، حتـی در                        

لحـاظ قیمـت و     می توان به کاالی مناسـب از        ) قاچاق(فضای مربوط به فعالیت تجاری گریزنده از نظارت قانون          

ولـو  (کیفیت دست یافت، بالطبع، تقاضای بازار متوجه آن شده و ترجیحاً بین کاالی عرضه شده در ایـن بـازار                     

و کاالی عرضه شده در بازار رسمی، کاالی متعلق به بازار رعایـت  ) کاالی عرضه شده از طریق بازار قاچاق را       

 .کننده اصل رقابت را انتخاب می کند

رو به سمت خرید کاالهای مـورد نیـاز خـود از طریـق ایـن بـازار را                   ،  ت که تقاضا کنندگان   لذا بی دلیل نیس   

 . و به این ترتیب به زمینه های حضور آن، فرصت و امکان و به تداوم آن، قدرت می بخشند1دارند

                                      
 عرضه کاالی با کیفیت کم برپایه قیمت بسیار نازل صورت می گیرد و این به خاطر بهره مندی از فرصت های ممکن برای کسب سود -1

. حفظ گرددبازار تقاضا برای عرضه کننده ، در بازار رقابت کامل سعی بر آن است تا با عرضه مناسب کاال از لحاظ کیفیت و قیمت. است
چنانچه در بازار گریزنده از نظارت قانون در شرایط حاضر کشور ما، کاالی با کیفیت پائین عرضه می شود، این وضعیت نه به دلیل ، لذا

 .وجود بازار رقابت کامل، بلکه به دلیل وجود ناهنجاری اقتصادی در روابط عرضه و تقاضا و تجارت است
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آخرین مطالعه مربوط به این بخش اختصاص به مطالعه فعالیت لنج های تجاری در سطح حقوق و  2-2-2-7

 .انونی داردمسائل ق

) در سطح حقـوق و مسـائل قـانونی در خصـوص هـدایت انتظـامی و قـانونی        ( 6-3-1به آن نحو که در گزاره        

جـدای از شـاخص هـای    ، بررسی شد مشخص گردید که ساختار نگرشی و محتوایی فعالیت لـنج هـای تجـاری            

 و شـرایط حقـوقی و مسـائل         تاریخی و فرهنگی و اجتماعی به زمینه های دیگری که بـه ذات و اسـتعداد محـیط                 

 .قانونی، که زیرساخت های محیطی را فراهم می آورند، نیز ارتباط دارد

کثرت بنادر و خورهـا و اسـتعدادهای مربـوط بـه بدنـه هـای سـاحلی بـرای                    ،  وجود کرانه ها و سواحل مناسب     

 طور کلـی فقـدان   پهلوگیری شناورهای کوچک و از سوی دیگر وجود زمینه های ناقص و نارس اشتغال و یا به        

ضمن آن که، امکانی برای فعالیت رسمی تجاری و یا به عبارتی، انجـام فعالیـت هـای      ،  زمینه های اشتغال آفرین   

، طبیعی تجاری، مبادالتی با سایر کشورهای محیطـی و پیرامـونی، چـه در راه دور و چـه در راه نزدیـک اسـت                        

ایـن  . ریزنده از نظارت قـانون را موجـب مـی شـود           فرصت و امکانی نیز برای شکل گیری فعالیت های تجاری گ          

بـه دو  ، " غیرقـانونی  " و یا "قانونی "رخدادی بسیار طبیعی است که از وجود یک امکان طبیعی، به دو صورت            

 .صورت موجه و یا غیرموجه به صورت هنجار و یا به صورت ناهنجار، بهره برداری و استفاده شود

هنجاری یا ناهنجاری، قانونی و ( این دو حالت ی هدایت به سمت هر یک از بدون شک عامل و علت و انگیزه اصل 

 1.بازگشت به شرایط محیطی و شرایط حقوقی و قانونی و سیاستگذاری متبادر از آن دارد) یا غیرقانونی

 مالحظه می شود که بسیاری زمینـه هـا در مصـادیق ویـژه ای                6-3-1ناشی از شرایط تشریح شده در گزاره          

مربوط به شرایط ناهمسان نرخ کاال، شرایط ناشی از اقتصاد انحصاری دولتـی، فعـال               ،  خص اقتصادی چون شا 

نبودن زمینه تولید کشور و وجود تمایل غالب مقوله تجارت بر مقوله تولیـد کـه عمـده تـرین و برجسـته تـرین                         

 داده اسـت، همچنـین   شاخص خود را در فعالیت مناطق آزاد تجاری و مناطق آزاد صنعتی و مناطق ویژه نشـان      

 و شـاخص  2شاخص حقوقی، مربوط به پاره ای از مواد قانونی که امکان گریز از مجازات را فـراهم مـی سـازد      

وضع امتیازات خاص در کشور، همـه بـه نـوعی هـدایت گـر انجـام فعالیـت تجـاری در توامـانی از هنجـاری و                    
                                      

 .در فاز اول مطالعاتی، اشاره شده است،  6-3-1 گزاره  به این شرایط هدایت کنندگی در-1
 .  مذکور گردید، مراجعه شود2-2  به شرایط پرونده های گمرکی که در گزاره های مربوط به تشریح  -2



 
 200 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

 

 چنین شرایطی، امکان وجود سالمت کامل برای        نمی توان انتظار داشت که در     ،  ناهنجاری گردیده است و بالطبع    

 .وجود داشته باشد، یکی از حلقه های بهم پیوسته این زنجیره

به استناد این به هم پیوستگی و در هم تنیدگی است که فعالیت تجاری گریزنده از نظارت قانون را، مسأله            ،  دقیقاً

 .ها، تلقی می کنندای اقتصادی ـ اجتماعی ـ حقوقی و ناشی از روند سیاستگذاری 

 

 : نتیجه آن که 

در فرآیندی این چنین، ساختار نگرشی و محتوایی فعالیت لنج های باری، خود را، ذی حق در انجام فعالیت                   

ذاتی و درون مجموعه ای ولو با کم توجهی و بی توجهی به تمام و یا برخی مقررات قانونی و عـدم رعایـت    

چه آن که، او خود را با سـابقه تـر از همـه،     ،  می بیند ،  ارت قانون سقف سهمیه های وضع شده و گریز از نظ        

گـامی بـرای ایجـاد      ،  در انجام تجارت دریایی می داند و کوشش خود را در گسترش دامنه فعالیـت تجـاری                

بهبودی در سالمت زندگی خود و جامعه پیرامونی اش، می پندارد، نیتی که از لحاظ فرهنگ بومی بـه طـور         

 .ستکامل پذیرفتنی ا
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نقش مناطق آزاد تجاری در تجارت گریزنده از نظارت قانون چیست و چگونه بر انجام این تجـارت                   2-3

 .پنهان توسط لنج ها تأثیر می گذارد

 . سوابق تاریخی ویژگی مناطق آزاد 2-3-1

ل  خورشیدی، در کشـور شـک  1330اندیشه تأسیس و برپایی و راه اندازی مناطق آزاد در ایران در سال های              

 سال قبل کره جنوبی مطالعات خود را        53، به حدود    )1383( به عبارتی برپایه سال تنظیم این گزارش         1گرفته است 

 صـاحب منطقـه آزاد تجـاری شـد، شـوروی            1966 میالدی در این باره انجام داد و در سـال            1960در اوایل دهه    

 و  "ناکودکـا " و   "وای بـرگ  "جاری گرفت که     میالدی تصمیم به راه اندازی منطقه آزاد ت        1988در دسامبر   ) سابق(

 . به این منظور انتخاب شدند"سوشی" و "نووجورد"

 با هدف   1960 کار خود را آغاز کردند و هندوستان از دهه           1979در جمهوری خلق چین، مناطق آزاد از سال         

 بـا فعالیـت تجـاری       از دیگر کشورهای آسـیایی و همجـوار       . تشویق صادرات اقدام به راه اندازی منطقه آزاد کرد        

 . متحقق گردید1970ایران، از ترکیه می توان نام برد که آن نیز، در اواخر دهه ی 

با این توصیف، مشخص می گردد که سابقه اندیشه بر موضوع در کشور ما، دارای پیشینه بیشـتری نسـبت                    

عات بـر منـاطق آزاد، بـه یـک          به سایر کشورهای پیرامونی است که در این زمینه قابل اشاره است که، اولین مطال              

                                      
ی ها واقع   قدیمی ترین بندر آزاد جهان که به نحو هدفدار برای شکل گیری هر چه بهتر امر دادو ستد پایه گذاری شد، بندر آزاد روم-1

شمال افریقا، هند و چین و ایران را هدایت می ، سوریه، این بندر مبادالت تجاری بین مصر، یونان.  در دریای اژه است"دالس"در جزیره 
 . تحقق می یابد، پس از این بندر است که حضور بنادر دیگری مثل جنوا، ونیز و جبل الطارق. کرد

 .  میالدی بنیان نهاده شد1888ین تجارت آزاد شکل گرفت بندر آزاد هامبورگ است که در سال اولین بندر آزاد که مبتنی بر اصول نو
 1982 تا سال 1934از سال ، 1933 بندر آزاد وجود نداشت اما پس از تصویل بندر آزاد در امریکا به سال 1934در ایاالت متحده تا سال 

 .حده ایجاد گردیدند منطقه آزاد تجاری فعال در ایاالت مت72میالدی جمعاً 
بر اساس گزارش انستیتوی انگلیس، در حال حاضر حدود چهارصد و بیست و هشت بندر و منطقه آزاد تجاری در جهان وجود دارد که 

 . هر یک کالس، موقعیت و مقیاس فعالیت خاص خود را دارند
پس از آن به موارد دیگری .  در صدر آن ها قرار داردمهمترین بنادر آزاد در کشورهای صنعتی پیشرفته قرار دارند که هامبورگ آلمان

چون لینز در اتریش، مـارسی در فـرانسه، روتـردام در هلند، سانفرانسیسکو، میامی و نیویورک در امریکا، ناپل ایتالیا و شانون ایرلند 
 .می توان اشاره کرد

ئو هسیونگ در تایوان، اپن سینون کره جنوبی و جبل علی امارات هنگ کنگ، کولون در پاناما، کا، در کشورهای در حال رشد، به سنگاپور
 .می توان اشاره کرد

پس از آن، ، بوده است) منطقه آزاد تجاری کانداال( متعلق به کشور هندوستان ، تنها منطقه آزاد تجاری در سطح قاره آسیا، 1966قبل از 
 . می شوند صاحب منطقه آزاد تجاری1967-70تایوان و فیلیپین در فاصله 
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 محول شد، او کار خود را با احداث یک انبار بزرگ برای نگهـداری کـاال و                  "کامپسالکس"مشاور دانمارکی به نام     

 با طرح مجـدد موضـوع       1340پس از آن در سال      . یک فضای اداری و ساخت یک محوطه، در خرمشهر آغاز کرد          

 . جهانگردی در کیش و مینو تدارک گردیدندجهت ادامه استقرار مناطق آزاد، اولین مراکز

، بـا تصـویب مـاده واحـده ای          1358 این مناطق نقش جهانگردی خود را حفظ کردند و در سال             1357تا سال   

منطقه کیش از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و حق انحصار و ثبت سـفارش در مـورد                  ،  توسط شورای انقالب  

 نقش جهانگردی آن به تدریج کمرنگ، ضمن آن که اساس و بنیان آن بر               به این ترتیب،  . کاالهای وارده، معاف شد   

 .نقش جهانگردی متکی بود

به دولت اجازه داده می شود تا در سه نقطه به           ،   نخستین برنامه پنجساله   19 بر اساس تبصره     1368در سال   

 .تأسیس مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اقدام کند

 مـاه از تـاریخ تصـویب        6ر و کشتیرانی مکلف می شوند تا ظرف مـدت           در ادامه، گمرک ایران و سازمان بناد      

 .قانون برنامه اول، مناطق ویژه حراست شده ای را در مبادی ورودی یا گمرکات اصلی، احداث کنند

الیحه چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسالمی ایران تقدیم مجلس شورای اسـالمی شـد    

 .تدوین گردید،  اصالحاتی که شورای نگهبان در تاکید خود داشته بود، قانون نهاییو در نهایت با انجام

چابهار به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسـالمی           ،  قشم،  سه منطقه آزاد کیش   ،  طبق آن قانون  

 .ایران معرفی گردیدند

 .ماهیت و نقش عملکردی در مناطق آزاد کشور 2-3-2

، استناد مطالعات اسنادی و میـدانی انجـام شـده، منـاطق آزاد تجـاری صـنعتی                همانطور که مالحظه شد و به       

با هدف ایجاد اشتغال، افزایش صادرات کاالهـای صـنعتی، جـذب سـرمایه هـای خـارجی،                  ،  مناطق ویژه اقتصادی  

زمینـه  انتقال تکنولوژی، واردات کاال و مواداولیه از مبادی اصلی تولید، کاهش تقاضا برای ارز مسافری با ایجـاد                   

های مناسب به منظور خرید از این مناطق توسط مسافران ایرانی، افزایش درآمد ارزی، دسترسی بیشتر و فزون                  

 .تر به بازارهای بین المللی برپا و استقرار و تداوم و حضور آنان مصوب شده است

نـه هـای    مساله عارضی بر فضای آن و یا شـکل گیـری برخـی عملکردهـا کـه متبـادر و ناشـی شـده از زمی                         

جغرافیایی و مکانی و ویژگی های قانونی و شرایط کار و فعالیت تجاری این منـاطق اسـت و در مصـادیقی چنـد،                      
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 1.اسـت ) قاچـاق (مورد اشکال ناظران بوده است، انجام پاره ای از فعالیت های تجاری گریزنده از نظـارت قـانون                   

 که با استفاده از "کارتی ـ گروهی "، به صورت سعی دولت آن بوده است تا با ممنوعیت ترخیص کاالهای تجاری

، عملکردی که پـیش از ایـن مصـوبه        . ازگسترش موضوع بکاهد  ،  کانال معافیت کاالی همراه مسافر انجام می شود       

الحظه ای از کاالهای خارجی که بـه منـاطق آزاد وارد مـی شـد، بـا اسـتفاده از                     ـل م ـش قاب ـا بخ ـی شد ت  ـسبب م 

 خارج   از منطقه آزاد   2تی، که از طریق در اختیار گرفتن شناسنامه افراد متحقق می گردید           کارت های گروهی و نیاب    

اقدامی این چنین با بهره گیری نادرست از معافیت کاالهای همراه مسافر صورت             . و به سرزمین اصلی وارد شود     

 3.می پذیرفت

مونـه، عـالوه بـر ورود کاالهـای         از سوی دیگر و با استناد به مطالعات میـدانی و اظهـارات جامعـه آمـاری ن                 

تجاری، ورود برخی از کاالها با عنوان مصرف منطقه ای صورت می پذیرد که بالطبع این نـوع از واردات، مجـاز                      

 .در انتقال به کشور نمی باشند

در این زمینه به نظر می رسد که با هدف تامین درآمد، کاالی مشمول این نحوه عمل در چرخه فعالیت تجاری 

 .گرفته و به کشور منتقل می شودقرار 

ماهیت این عمل به دلیل عدم پرداخت گمرکی در شمول انجام تجارت گریزنده از نظارت قـانون اسـت کـه در                      

 .چارچوب ورود کاال از مبادی خاص و ورود کاال خارج از سهمیه مقرر، صورت می پذیرد

یق مبادی خاص یک مقـرر عرفـی و قـانونی           سهمیه منطقه ای و ورود کاالی متعلق به سهمیه منطقه ای از طر            

است اما نکته ی مورد اشاره جامعه آماری، افزایش ورودی کاال از سقف و سهمیه مصـرف منطقـه ای از طریـق                       

 .این مبادی است

بازگشت بـه کـاالی مصـرفی       ،  نمونه مورد اشاره جامعه آماری که بازگشت به نکته اشاره شده در فوق دارد             

 .مونه موردی می کند، به عنوان یک ن"شکر"
                                      

 سال سوم، 33شماره ، قاچاق چرا؟  مجله مناطق آزاد،   مناطق آزاد-1
 .امتیاز شناسنامه فرد، برای دریافت یک کارت مجوز ورود کاالی مسافری به صورت نیابتی، خریداری می شد،  با پرداخت مبلغی-2
) اسپرت و معمولی و طبی(شیرخشک، کفش ،  و قهوه عمده این کاالها شامل، کاالهای سوپرمارکتی، شیرینی و شکالت و کاکائو-3

و در ) گل و گیاه مصنوعی(لوازم آرایشی، مصنوعات تزئینی پالستیکی ، لوازم بهداشتی و دارویی، )کاپشن، پیراهن، شلوار(پوشاک 
لویزیون، ویدئو، پخش، پخش ت، ظروف آشپزخانه( لوازم منزل، لوازم لوکس اتوموبیل، بازی های رایانه ای، مواردی چند قطعات کامپیوتر

C.D ،می باشد، پتو و ملحفه) فرگاز، یخچال و فریزر. 
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 هـزار تـن   2مطابق با سهمیه های تعیین شده، سهم مقرر برای واردات شکر بر اساس نیاز منطقه، تـا سـقف     

 1. هزار تن بوده است50 حدود  1382ارزیابی شده است در حالی که واردات آن به منطقه در سال 

لیون دالر واردات مجاز تلقـی شـده اسـت           می 360واردات تا سقف      ،  برای سه منطقه آزاد کیش، قشم وچابهار      

لیکن در خصوص منطقه آزاد قشم وکیش و چابهار، عمالً رعایت آن مقدور نمی باشد ودر این خصوص نیـاز بـه                      

تغییر سقف واردات به شدت احساس می شود چه آن که مستند به اظهار نظـر کارشناسـی، مسـئوالن گمرکـی و                       

سـقف رسـمی مبـادالت، کـاهش تعرفـه هـا و رفـع محـدودیت هـای                   هـر آنچـه کـه بـه         ،  کارشناسان منـاطق آزاد   

کاسته خواهد  ،  غیرکارشناسی افزوده شود به همان نسبت از سقف انجام فعالیت تجاری گریزنده از نظارت قانون              

 .شد

عالیت را ـمالً با منطقه شهری در ارتباط می باشند و همین موجبی برای تداخل ف      ـع،  منطقه آزاد قشم و چابهار    

 .آمد می سازدپیش 

مصداق یکی از این نوع تداخل، ارتباط خاکی منطقه آزاد چابهار با منطقه شهری است که همـین بـابتی بـرای                      

خروج خودروهای وارداتی به منطقه آزاد و چابهار، از منطقه آزاد به شهر چابهار و پس از آن ورود به شهرهای                     

 .مجاور و از آن طریق به تهران شده است

موضوع فعالیت منطقه آزاد و تداخل آن با منطقه شهری، زمینه ساز پذیرش و قبول تمام جزیره                  ،در قشم نیز  

 .به عنوان منطقه آزاد شده است

بهرحال بر مـبنای وجود یـک سری شاخص ها، که مطالعات ایــن تحــقیق، آن هـا را مشـخص کـرده اسـت                        

تجارت گریزنده از نظارت قانون، در پوشش قاچاق        اشعار می گردد که مناطق آزاد می توانند امکانی برای رخداد            

 .شرایط و برخی ویژگی ها زمینه آن را فراهم ساخته است. گمرکی باشند

 در ارتباط با تحقق تعدیل اقتصادی و نشر و اعمال سیاست درهـای بـاز،      "اجرای برنامه های خاص   "ـ شدت   

 اعمـال تفکـر و اندیشـه و خلـق دیـدگاه هـای       "ر از شـتابنده تـ  ، مستند به برنامه پنج ساله اول، به میزان بسیاری      

کارشناسی نسبت به نحوه اجرا و تدوین شـیوه هـای اجرایـی اعمـال سیاسـت هـای بـاز و برنامـه هـای تعـدیل                            

 بود و همین بابتی برای شکل گیری بسیاری رویه های بـدون کارشناسـی و یـا بـا کارشناسـی هـای          "اقتصادی  
                                      

 .  بنا به اظهار معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کاال و خدمات-1
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از اعمال تفکر و انجام مطالعات      ،    "عملیات اجرایی "رتی در کورس رخداد شده،      به عبا . اقتضایی و یا دستوری شد    

حجم به فوریت افزایش یافته واردات که نیازهای متراکم شده ای را نیز             ،  کارشناسی به شدت پیشی گرفت و عمالً      

ونـق   به جریان رسـمی مبادلـه، بـه جریـان غیررسـمی مبادلـه نیـز ر                 ضمن رونق دادن  ،  در پشت سر خود داشت    

بخشاند و چون دیدگاه های کارشناسـی، بسـیار جـا مانـده تـر از رخـداد حـوادث بـود، خـود بـه خـود، نظـرات                              

برای رفـع معایـبِ ناشـی از عملکردهـا           ،   منفی روند رخدادها اخذ شد که آنهم فقط        "اثرگذاری"کارشناسی پس از    

بـه  . از قابلیـت الزم برخـوردار نمـی بـود         ،  دهاقابل بهره برداری بود و عمالً برای مقابله با علل رخدا          ،  "معلول ها "

علل بنیانی فراهم آورنده زمینه تجارت غیرقانونی کماکـان بـه قـدرت خـود بـاقی و راه کارهـا بـرای                     ،  همین جهت 

 .کاهش اثر منفی روند رخدادها، صرفاً محدود به برخورد با معلول ها شد

 آزاد تجاری مثل قشم و کیش و چابهار بودند کـه            اولین مکان ها در تعامل با سیاستگذاری های جدید، مناطق         

 .واردات از طریق آن ها به کشور، سهل ترین شیوه عمل بود

معطوف به سوابق سرمایه گذاری شده به عنوان یک منطقه توریستی، تفریحـی ـ   ، در جریانی این چنین، کیش

توانست داشته باشد کـه همـین       ساختاری متفاوت با قشم و چابهار را، بر اساس شاخص های خاص می              ،  تجاری

 .ادامه داده است، با قشم و چابهار، نیز رخداد گردید، چیزی که تا هم امروز، به عنوان یک تفاوت

ورود کاال از طریق کاالی همراه مسافر، به رویه ای در چرخه فعالیت تجاری تبدیل شد که هر چند متناسب با   

 ایجاد درآمد برای مناطق آزاد که از طریق فروش کارت مسـافری             یک رفتار سالم اقتصادی نمی بود، اما به لحاظ        

 .متحقق می شد مورد تبلیغ قرار می گرفت، بر مبنای هر جلد شناسنامه

کاالی همراه مسافر، هر چند که از طریق شناسنامه محدودیتی برای آن وجود داشت امـا، فـروش کـارت بـه                      

اال،در ظـرفیت حجیم از منطقه آزاد بـه سـرزمین اصـلی را فـراهم     صـورت آزاد و بـه تعداد کثیر، امـکان انـتقال ک    

 1.می ساخت

                                      
 از طریق راه آبی، جریان مسافری محقق، خود به دفعات شاهد این رویه در حوزه مورد مطالعه بوده و به تعداد دو سفر پژوهشی  -1

 .این موضوع را بررسی کرده است
به طور ( یک فرد با در اختیار گرفتن شناسنامه خانواده ها به تعداد باال و با پرداخت هزینه سفر دریایی آنان، در شیوه مورد مشاهده

ا بهره مند شده و درصدی از آن را نیز مطابق قرار از منافع حاصل از کارت صادره بر مبنای شناسنامه ه) عمده از  بندرعباس به قشم
 .وضع شده به دارنده شناسنامه پرداخت می دارد
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این چرخه عملیات در اوج رونق واردات کاال به مناطق آزاد تجاری، که بدون دقـایق و مالحظـات کارشناسـی       

بسیاری افراد در چرخه آن قرار گرفته و حجمی سرمایه          ،  متحقق می شد و در این خصوص      ،  صورت می پذیرفت  

 .برای انجام این نوع از تجارت به کار گرفتندرا 

اقداماتی این چنین منبع درآمدی مناسب برای متشکل شدن پاره ای از سرمایه های سرگردان بود، امـا ادامـه    

آن، عالوه بر آن که طرح را از دسترسی به اهداف مورد انتظار دور می کرد، به نوعی به خـروج ارز از کشـور و                          

 منجر می شد که در مجموع با ساختارهای مورد انتظار برنامـه و ایـده هـای منـاطق آزاد                     ورود کاالهای مصرفی  

 .تطابق و هماهنگی نداشت

تصـمیماتی دال بـر محـدود کـردن شـیوه هـای             ) معلول ها ( لذا، به منظور برخورد بامشکالت پیش آمد شده         

 .معمول شده اتخاذ گردید

 نیازهای بالقوه و بالفعل جامعه موجـود و ظرفیـت تولیـدی             اتخاذ تصمیمات محدود کننده در شرایطی بود که       

 .جامعه ملی نیز  پاسخگوی آن نمی بود

با فعال شدن بنادر حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عمان، چرخه فعالیت برای ورود کاال به کشور سـوی        

 .ند بودندانجام تجارت را مایل به آن نموده و کیش و قشم و چابهار مهمترین نقاط در این پیو

در عرصه اوج این مبادالت، حضور برخی از لنج های باری در محدوده، حمل کاالهای رسمی معنـی دار مـی                     

ظرفیت و ساختار فیزیکی این نوع از وسایل حمل و نقلی و آنچه که در مشروح گزاره هـای قبلـی بـه آن هـا                          . بود

اد و به زمان شکل گیری و وضع محدودیت ها برای توجه شد، اجازه فعالیتی خارج از این رویه را به آن ها نمی د

حمل کاالی همراه مسافر، آن بخش از فعالیت این دسته از لنج ها کاسته شـد کـه بـه حمـل مجموعـه ای کاالهـای              

 .همراه مسافر که با استفاده از کارت های گروهی و نیابتی انجام می شد، ارتباط می یافت

یش و قشم و چابهار، به طور کلی با هم متفـاوت بـوده و در انجـام                  ـ ماهیت حضور و نقش سه منطقه آزاد ک        

فعالیت های تجاری که عمده ترین فراز فعالیت آن ها را دربر می گیرد، هر یک ویژگی خاص خـود را برخـوردار                        

 .هستند

کـه  تفاوت اولیه عملکردی در میزان و مقدار تخلیه کاال و ورود کـاال بـه صورت رسمـی به این منـاطق اسـت     

 .   بیانگر آن است26شماره جدول . می تواند مبنایی به منظور انعکاس میدان آن باشد
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 .به تفکیک مناطق آزاد) ریالی ـ دالری( مقدار و ارزش واردات . 26جدول شماره 
 1382مستند به آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران ـ 

 

وزن کالای وارداتی  نام منطقه
 )هزار تن(

ارزش ریالی 
 لیارد ریالمی

ارزش دالری 
 هزار دالر

 29292 232 3/36 قشم
 6/3868 7/30 9/1 چابهار
 5/1275 1/10 85/0 کیش

 9/25255 03/200 4/11 منطقه ویژه خرمشهر
 

تفاوت دوم در وجود ماهیت و نقش برجسته عملکردی این مناطق است، کیش دارای ماهیتی سـیاحتی اسـت و                    

ری آن همه بر آن پایه استوار شده است، جاذبه مسافری آن باال و لـذا عملکـرد                  لذا بدنه های فیزیکی و ساختا     

تجاری آن از کانال شرایط سیاحتی آن عبور می کند، نقش برجسته بـا ماهیـت سـیاحتی مطـرح و بـر محـور                         

، مسافر قرار دارد، کاهش مسافر در آن مترادف با تعطیلی فضای آن است، چیزی که با اعمال هـر محـدودیتی                    

 . رکود آن کمک و رونق آن را کاهش شدید می دهدبه

چـه آن کـه ایجـاد محـدودیت از          . مساله ای این چنین حتی برای مناطقی چون قشم و چابهار نیز مطـرح اسـت               

طریق ممنوع کردن ورود کاالی حجیم همراه مسافر، به شدت می تواند درآمد قانونی سازمان منطقه آزاد قشم 

 . و بالطبع بر برنامه ریزی هدفمند آن موثر افتد1اهش دهدک، را از محل عوارض مأخوذه

 

                                      
 در این خصوص باید توجه داشت که وضع محدودیت، کماکان از نوع برخورد با معلول هاست چرا که با ایجاد این نوع از محدودیت، -1

بهرحال نیاز بازار موجود و . تقویت می گردد) قاچاق( گریز از نظارت قـانون انگیزه پرداختن به تجارت این نوع از کاالها از طریق
سرمایه های فعال در این بستر نیز آماده می باشند و چنانچه امکان انتقال کاال از طریق مسافر صورت بپذیرد، با توجه به عناصر مکانی 

در این زمینه نظر کارشناسان مناطق آزاد آن است که وظیفه . دو عناصر فردی، به صورت های دیگری به نیاز بازار پاسخ داده می شو
متولیان صنعتی کشور آن بوده است تا به عنوان پشتوانه آی برای مناطق آزاد عمل کنند تا از طریق توسعه تولیدات صنعتی کشور و 

 رعایت استانداردها و کیفیت کاالها و کنترل بهره برداری مناسب از استعداد مناطق آزاد، ضمن پاسخ به نیازها بازار داخلی و نظارت بر
مناسب قیمت، از درخواست بازار برای کاالی خارجی بکاهند و از جانب دیگر به بخش صادرات صنعتی کشور از طرق مناطق آزاد تحقق 

 .بخشند
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وجود ماهیتی سیاحتی، چندان بر فضای قشم و چابهار، مطرح نیست و در حد قلیلی از ایـن امکـان بـرای                      

حجم مسافر و حجم فضای تجاری و ماهیتاً نوع خریدهای انجام شده بـرای کـیش و                 . این دو فضا مطرح است    

 .د مصدق این نکته باشدقشم وچابهار می توان

پذیرای مسافران ورودی از بنـدرعباس و سـایر شـهرها           ) درگهان(در جزیره قشم، شهر قشم و درگاهان        

فعالیت قلیلی از لنج های باری در این دو فضـا محـدود بـه               . است و الفت ، با پهل و بندر خمیر در ارتباط است           

 . تن است50 تا 30 لنج های با ظرفیت بین حضور و وجود مسافر است که آنهم محدود به تعدادی از

 .تفاوت سوم بازگشت به جغرافیای مکانی این سه منطقه دارد

 کیلومتر مربع   77 کیلومتر، بیضی شکل و مسطح، مساحتی معادل با          7 و   15جزیره کیش با طول و عرض       

سـیار پهنـاتر از      کیلومتر وسعت با عرضی کـم و طـولی ب          1430جزیره قشم با مساحتی حدود      . را شامل است  

عرض، شامل متجاوز از هشتاد روستاست که تا سقف چهار صد خانوار و چند روستا با بیش از ایـن سـقف،                   

شهر قشم در منتهی الیه شرق جزیره واقع و بیشترین ارتبـاط دریـایی را بـا                 . تشکیل دهنده جمعیت آن هستند    

 .خارج دارد

ور است و در نقطه مقابل آن، قشم ، برخـوردار از            کیش در فضای کرانه ای محدودی برای پهلوگیری شنا        

 :بسیاری امکانات بالقوه و بالفعل برای پهلوگیری شناور است که موارد ذیل از آن جمله است 

با اسکله جزیره قشم، اسکله شرکت نفت، اسکله شن وماسه، ) در منتهی الیه شرق جزیره قشم ( بندر قشم 

، اسـکله ذوب آهـن، الفـت قـدیم،     ) کـاوه ای (محدوده پهلوگیری کووه ای ، اسکله ذوب آهن،  )درگاهان(درگهان  

، بهمن ، بندر الفت، بندر گوران ، بنـدر دوالب و پهلـوگیر منطقـه سـر ریـگ، اسـکله                      )گورزین(اسکله پاالیشگاه   

ور آن ، طوال، بندر کُر و کرانه های مجا) صَلَخ( باسعید و پهلوگیرهای مجاور آن تا شیخ حسن، دوستکو، سُلَخ 

مثل تیوتنک ، بندر سوزا و بندر صیادی مسن و کرانه های قابل پهلوگیری مجـاور آن و اسـکله هـای دیگـری                        

همچون اسکله سنگی و اسکله فرمانداری عـالوه بـر آن، موقعیـت اسـتراتژیکی جزیـره قشـم در تنگـه هرمـز،                        

حمل و نقلی اسـت کـه مـی توانـد           مهمترین عامل در ترغیب انگیزه های مربوط به انجام فعالیت های تجاری و              

) فعالیت تجاری رسمی و فعالیت تجـاری گریزنـده از نظـارت قـانون             ( زمینه ساز تحقق دو نوع فعالیت تجاری        

 . باشد



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 209

    

 

اشعار این پژوهش با توجه به مطالعات میدانی آن است که کاهش یکی از این دو، افزایش سطح دیگری را                    

تی، دامنه تحرک تجاری نـوار جنـوبی خلـیج فـارس و دریـای عمـان،       سطح باالی بسترهای مبادال   . در پی دارد  

بازار تقاضایی داخل کشور که با نیاز سطح باالیی به انتظار دریافت کاالهای وارداتی است ، وجود جاذبه های 

، وجـود   )شـمال خلـیج فـارس و دریـای عمـان          (شغلی در هرم جمعیتی جوان اهالی نوار ساحلی جنوب کشور           

راوان، وجود شرکت های تجاری با مالکان ایرانی در امارات و عمان و قطـر و بحـرین، وجـود                    سرمایه پولی ف  

امکانات حمل و نقلی و امکانات پهلوگیری  فراوان و بسیار در پهنه ساحلی جنوب کشور، جاذبه های بالقوه ای     

ظار طبیعی و یا به عبارتی یک هستند که باید، به وسیله یکی از دو طریق فوق به بالفعل تبدیل شوند ، لذا یک انت

) فعالیت تجاری رسمی و فعالیت تجاری گریزنده از نظارت قـانون          ( یافته منطقی است که، این دو گزینه تجاری       

 .برای هر بخشی از جامعه، حتی بخش دولتی و یا بخش های وابسته به دولت، با یکدیگر در رابطه قرار گیرند

 شرایط حاضر کیش در بیشترین حالت خود به انجام فعالیت تجاری            تفاوت چهارم؛ با توجه به آن که ، در        

متکی به مسافر معنی دار است ، قشم و چابهار با برخورداری از ارتباط تنگاتنگ با پـس کرانـه هـای شـهری،                        

 .استعداد با قابلیتی برای تقویت هر یک از دو گزینه تجاری فوق دارند

سته از مصاحبه های تخصصی حاصل شده است آن اسـت کـه             یک معنای قابل توجه این ارتباط، که برخا       

امکانات موجود برای رونق تجارت، در هر یک از دو گزینه فوق الذکر ، می تواند مورد بهره برداری هر گـروه           

به عبارتی، چرخه فعالیت تجارت گریزنـده از        . و جامعه و دسته و متولی تجاری و سرمایه دار اقتصادی باشد           

تواند به نوعی تنظیم گردد که عمالً ، سازمان مناطق آزاد تجاری ، آن را در حیطه نظـارتی و                نظارت قانون می    

 .عملیاتی و اجرایی خود نداند

 : نتیجه آن که 

ـ چرخه طبیعی فعالیت تجاری از طریق قشم ، زمینه اشتغالی است که حدودی از لنج های بـاری بـا حفـظ                      

 .قررات گمرکی ـ بندری به سمت آن جذب می شوندشرایط حمل و نقلی رسمی و در تابعیت از م

ـ جاذبه ای برای حضور لنج های باری، جز در موارد خاص که به اوج رونق مبادالتی کاالی همراه مسافر 

 .ارتباط می یابد، محسوس نیست
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ـ ارتباط منطقه آزاد چابهار از طریق خشکی فراهم است و ارتباط لنج های بـاری در سـطح معمـول خـود                       

 . لنج باری متحقق می گردد155 تا 135جه تجارت با بنادر برون مرزی است که از طریق حدود متو

به طور کلی ، اغلب لنج های باری استان سیستان و بلوچسـتان بـه سـفرهای دور، دبـی، هنـد، سـومالی ،                 

 اثرگـذاری   شمال افریقا سفر دارند و زمان بیشتری را خارج از بنادر اسـتان حضـور دارنـد و لـذا از چرخـه                        

 .منطقه آزاد، به طور کامل به دور هستند

ـ باالترین نوع اثرگذاری متوجه لنج های باری استان هرمزگان است که آنهم برای معدودی از لنج هـا بـا                     

در این خصوص ظهور اشکال در حمل، متوجه مساله ته لنجی، سـهمیه          . حفظ تمایل مبادله رسمی متحقق است     

 .و مواردی از این دست است

اغلب لنج های باری استان هرمزگان در مسیر دبـی، جبـل علـی، رأس ااخیمـه، حمریـه، عجمـان، شـارجه،                  

 .مقصد دیگری از عزیمت آنان را تشکیل می دهد) عمان( خصب. ابوظبی تردد می کنند

ـ نقش قایق های تیزرو در تحقق انتقال کاالی گریزنده از نظارت قانون بـر اثـر گـردش و چرخـه تجـاری                        

این قایق ها حامل انـواعی از کاالهـای مصـرفی و گـاه رسـیور مـاهواره،                  . 1، در این زمینه معنی دار است      قشم

 .قطعات یدکی اتوموبیل هستند

ـ جاذبه های تجاری و بنیانی بودن اصل واردات کاالهـای مصـرفی و تکیـه درآمـدی منـاطق آزاد از ایـن                 

ق اهداف برنامه ریزی توسعه اول الی سوم، که بـدون           طریق و دور افتادن آن ها از رسالت اصلی با هدف تحق           

شک برنامه چهارم را نیز در برخواهد گرفت، تمایل به انجام تجارت را توسعه وباعث تداخل عملیـاتی تجـارت                    

 .رسمی و تجارت گریزنده از نظارت قانون در چارچوب تخلف و قاچاق گمرکی شده است

آزاد قشم را در باالترین سقف خود می توانسته اسـت درگیـر   عنوان خودگردانی برای مناطق آزاد، منطقه     

عملیات تجاری نماید و این به خاطر وجود امکانات بالقوه فراوان آن از سویی و آسیب دیدگی وآسیب پـذیری                   

آن در برابر وضع محدودیت ها، که بالفاصله اثرگذار بر فعالیت رسمی آن است و به کاهش درآمـد آن منجـر                      

 .انسته است باشدمی شود، می تو

                                      
مي و كوچك درون شهري بوده  به بعد در يكي از اسكله هاي قدي٢٣ اين پژوهش ناظر تخليه بار سيگار در شهر بندرعباس از ساعت -١

 .است
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منطقه آزاد قشم در برابر هر نوع محدودیت و ممنوعیت ورودی کاال، آسیب پذیر است لذا، سیاسـت هـای                    

برنامه ای پولی و مالی در برابر آن ، باید متوجه به اختصاص بودجه و توسعه صـنعت ، آن هـم، نـه فقـط در                    

بک و کاربر با هـدف تولیـد کاالهـای نیمـه            بخش صنایع سنگین همچون صنایع فوالد ، بلکه بر روی صنایع س           

 .سرمایه ای و ارتقاء سطح اشتغال ، نیز در کنار و همجوار با صنایع سنگین، باید توسعه و گسترش یابد

ـ چرخه فعالیت های تجاری در جزیره قشم به آن گونه است که می تواند کاالهـایی را بـه دور از نظـارت                  

اعالم نظر حـوزه نظـارت گمرکـات اسـتان          . ی و روانه سرزمین اصلی کند     سازمان مناطق آزاد وارد به پهنه آب      

هرمزگان در معرفی استعدادهای بالقوه برای تقویت چنین امکانی مشتمل بر روستای مچـاه قشـم، نـاز قشـم،                    

کارگیر، کانی، بندرگاه قدیم باسعید و قشم، روستای ) صلخ(سوزا قشم، شیب دراز قشم، لنگرگاه صیادی سلخ 

، اسـکله هـای طبلـی و        )بین طبل و دوالب ، بندرگاه گوران متصل به روستای گوران مـی باشـد              ( وران  چهو، گ 

سهیلی مربوط به اسکله تفریحی جنگل حراء، اسکله شرکت نفت قشم، لنگرگاه موج شـکن روسـتای کـوره ای،                    

، اسکله سنگی و اسکله ، پمپ بنزین طوال، هامون ) درگهان( در منطقه روستای کووه ای، درگاهان) کاوه(کووه 

 .کنار فرمانداری ، ناشی از این نکته است

این نحوه و چرخه فعالیت می تواند بر عمل قایق های تیزرو موثر و دیگر شناورها را نیز درگیر موضـوع                     

 .کند

کاالهای متوجه به این چرخه فعالیت ، چای و لوازم خانگی ، کاالهای بهداشتی ، حدودی لوازم آرایشـی و                    

 .یی، پوشاک و کفش ، شکر و برنج می باشددارو
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 .جمعیتی
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  مهمترین مراکز جمعیتی تحت تأثیر این مبادالت در سرزمین اصلی کدامند؟ 2-4

  تشریح ویژگی ها برای جذب جمعیت فعال در حوزه تجارت: مقدمه

، ویژگی ارتباطی و موقعیت استان های کشـور، در ارتبـاط بـا مرزهـای آبـی و خشـکی، میـدان                       13با توجه به نقشه شماره      

 .کشور با برون مرزی را نشان می دهدوسیعی از ارتباطات درون مرزی 

به لحاظ ارتباط با دو کشور افغانستان و عــراق  ، )مرز عراق(و موقعیت غرب کشور ) استان خراسان(موقعیت شمال شرقی    

که در موقعیت ثبات قرار ندارند، مـوقعـیت شمال غـربی کشور، بر اثر عملکرد قاچاق کاالی ترانزیت و مـوقعیت استان هـای      

نقشـه  (، اسـتان بوشـهر   )15نقشـه شـماره   (، استان هـرمزگان )14نقشه شماره  ( کشور استان سیستان و بلوچستان       جنوبی

 .حاوی زمینه ها و استعداد باالیی در دامنه ارتباطی مبادالتی است، )17نقشه شماره (و استان خوزستان ) 16شماره 

در ( با اهمیت و ویـژه ای قـرار دارد           سایر کشورها، در موقعیت   به طور کلی موقعیت ایران در خاورمیانه و سطح ارتباطی با            

وجـود مـرزهای آبی و خشـکی گسترده و آنهم در موقعیت های راهبردی برای             ،  ) دقـت گردد  19این زمـینه به نقشه شماره      

است و بـین لحظـه       در اسرع وقت قابل بهره برداری        "جمعیت انسانی "زمینه و استعداد بالقوه ای است که به توسط          ،  ارتباط

نیاز به طی فاصـله زمـانی بـاالیی         ،  در آوردن تصمیم و اقدام به آن      عمل   تا به مرحله     تصمیم گیری برای اقدام به بهره گیری      

 .نیست

 که به موقعیت ایـران در  20 و 19 و 18 و 2به ویژه نقشه ها به شماره ، 1همان طور که از نقشه های جغرافیایی ضمیمه شده 

و ) 18نقشه شـماره    (ره زمین   ـو موقعیت ایران در حوزه جغرافیای سیاسی کشورها در سطح ک          ) 2ه شماره   نقش(خاورمیانه  

وبی خـلیج فــارس و دریــای عمــان         ـشورهای حوزه جن  ـینه ارتباط با ک   ـموقعیت خلیج فارس و دریای عمان، خاصه در زم        

اه های ارتباطی غـرب و       خلیج فارس، دریای عمان و ر      اشـاره دارد پیداست، به خوبی اهمیت استراتژیک      ) 20نـقشه شـماره   (

 . قابل استنباط است) همچنین شمال شرقی و شمال غربی(شرق کشور 

مناطق مورد نظر به همان نسبتی که از لحاظ سیاسی با اهمیت تلقی می گردنـد، بـالطبع از نظـر اقتصـادی ـ تجـاری نیـز بـا         

 .اهمیت هستند

                                      
 .20 و 19 و 18، همچنین نقشه شماره 12 الی 7و نقشه ها، شماره ) موقعیت ایران در خاورمیانه ( 2ها به شماره   نقشه -1
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حضور ایتالیایی  ،   میالدی 19 و   18 هلندی ها در حوزه نوار ساحلی جنوب کشور در قرن            حضور پرتغالی ها و انگلیسی ها و      

ها در قرون شانزده و هفده میالدی، در آغاز که حضور نظامی، سیاسی بوده است بالفاصله پس از تثبیـت یـک جایگـاه نـه                          

تی می توان این استدالل را داشت کـه  ح، به عبارتی، 1چندان هم با ثبات، روی به سمت حضور اقتصادی ـ تجاری یافته است 

بـازار  "عالوه بر تقویت موقعیت سیاسی، تأمین کننـده آمـال هـا و آرزوهـای تجـاری بـرای بهـره گیـری از          ،  حضور نظامی 

 . بوده است"شرق زمین م" بازار تولید طبیعی ـ مواد خام و کاالهای متعلق به " و "مصرف

در شـرایط  . سه دسته از نیات سیاسـی ـ نظـامی و اقتصـادی مـی توانـد باشـد       تأمین کننده هر ، خلیج فارس و دریای عمان

بحرین و عمان فقط وابسته به نفت نیسـت         ،  حاضر، روند رو به رشد اقتصاد در حوزه کشورهایی چون امارات متحده عربی            

و  و ترانزیـت کـاال       حمل و نقل هـوایی، توریسـم      ،  تجارت،   حمل و نقل دریایی    2.بلکه به شاخص های دیگری نیز وابسته است       

 .از جمله ی آن استصادرات مجدد 

کویـت، امـارات، عمـان،      ،  عربسـتان ،  ایران( در چنین وضعیتی، خلیج فارس، بستر ارتباطی تمامی کشورهای نفت خیز منطقه             

د و ژاپن   آسیای جنوب شرقی و آسیای جنوبی و استرالیا و نیوزلن         ،  امریکایی و افریقایی  ،  به کشورهای اروپایی  ) بحرین، قطر 

 .است

اهمیت تنگه هرمز، در امر تجارت، ترجیحی و مزیتی برای حمـل و نقـل دریـایی اسـت، نزدیـک بـودن آبـراه تنگـه هرمـز بـه                     

 .بازارهای آسیایی، بخشی از این اهمیت است

 .تنگه هرمز، نه فقط برای مبادله نفت بلکه در بعد تجارت غیرنفتی نیز حائز توجه است

 

 .پیش بینی شرایط آینده،  منطقه و جریان تجارت و مبادلهبازار مصرف و گرایش  2-4-1

جمعیت بیش از یک صد و بیست و پنج میلیون نفری ساکن در حوزه خلیج فارس و دریای عمان که به نوعی، بهره منـد                     

بـه  درآمد حاصل از تجارت و رونق اقتصاد تجاری آنـان،           ،    به این طرف    1982-3از درآمد حاصل از نفت هستند و از سال          

رشد شاخص های مصرف در سبد اقتصاد جامعه و خانواده منجر شده است، بـازار مصـرف مسـاعدی، بـرای کشـورهای       

                                      
.  اشاره دارد الی صفحات پـس از آن 16 که به صنعت کشتی سازی در آغاز قرن 752 تاریخ اجتماعی ایران ـ مرتضی راوندی ـ ج پنجم از صفحه    -1

 . هجری قمری ـ چارلز عیسوی ترجمه یعقوب آژند1215 ـ 1332ـ همچنین تاریخ اقتصادی ایران 
2-  United Arab Emirates yearbook 2004p.p 79-164    
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تولید کننده کاالهای مصرف کوتاه و میان مدت، خاصه کشورهای صنعتی غرب فراهم گردیـده کـه تجـارت آن، مـی توانـد                        

 اصلی و حتی واسطه های تجاری       انان خرده پا و تجار    تجار و بازرگ  سود بیشتری را، حتی از سود حاصل از تولید، نصیب           

 .و دفاتر نمایندگی کند

در نقطـه مقابـل     . پرجمعیت ترین کشور حوزه است    ،  جمعیت%  8/59ایران با برخورداری از     ،  در شاخص جمعیتی منطقه   

 .آن کشورهای جنوبی قرار دارند که بار جمعیتی کمتری دارند

تگذاری های اقتصادی و برنامه ریزی برای بهره مندی از استعداد بالقوه منطقه             شرایط و ویژگی های متفاوت در سیاس      

با دیگر کشورهای منطقـه، در      ،  سبب وجود تفاوت و اختالف شدید بین نوع رابطه ایران         ،  بین ایران و سایر کشورهای منطقه     

ود چنـین تفـاوت در نگـرش بـه          نتیجه حاصـل از وجـ     . تعامل و ارتباط با بازار تجارت و مصرف در منطقه شده است           نحوه  

استعدادهای بالقوه و بازار مصرف و تجارت را باید در چرخه تجارت دید که نتیجه آن برای ایران، خروج ارز بـرای خریـد                        

کاال از امارات و سایـر کشـورهای عربی منطقه، چه به صورت رسمی و چـه به صورت تجارت گریـزنده از نظارت قانــون          

 .شده است)  قاچاق( 

وجود این تفاوت سبب شده است تا درآمد امارات در جنوب، به میزان باالیی، بیش از درآمد ایران که در شـمال منطقـه                        

قطـر، عربسـتان،    ،  کویت، عمان ،  قرار دارد باشد، هر چند که وجود درآمدهای قابل توجه کشورهای دیگری نیز چون، بحرین              

 در کسب درآمد و بهره مندی بین ایران و سایر کشورهای منطقه گردیده  مزید در وسعت دادن به این دامنه و فاصله گذاری         

 .است

وجود چنین فاصله هایی که رو به رشد نیز می باشد حتی در بلند مدت می تواند، در به وجود آمدن تغییـرات نظـامی و                      

ارها و شاخص هـای درآمـدزای    چیزی که نمی توان از اثرگذاری آن بر معی     2 موثر افتد،  1قدرت گرایی منطقه ای و ژئوپلتیکی     

                                      
1- Geopolitics  در نظریـه   . به معنی اتخاذ راهبردهای سیاسی بر مبنای جغرافیا و عوامل طبیعـی جغرافیـایی اسـت               .  سیاست جغرافیایی  :   ژئوپلتیک

داز سیاسی کوشش می کند تا با برقراری رابطه بین عوامل جغرافیایی و طبیعی مثل کوه، دامنه، دریا، موقعیـت صـحرا، وسـعت،                        نظریه پر ،  ژئوپلتیکی
تجاری و اجتماعی و فرهنگی     ،  اقتصادی،  منابع آب و هوایی و مصادیق دیگری از این دست و سیاست یک کشور، به تحلیل وقایع و رویدادهای نظامی                   

در نظریات ژئوپلتیکی برای جغرافیای طبیعی اهمیت زیادی قایل .  آن وقایع آینده را پیش بینی و خط مشی های آینده را تحلیل کند    بپردازد و بر اساس   
 .هستند و آن را حاکم بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی و تجاری و فرهنگی ـ اجتماعی کشورها رقم می زنند

ی خود به تحلیلی از سوی کارشناسان اقتصادی و انتظامی و نظامی منطقه برخـورد نمـود کـه           این پژوهش در بررسی و مطالعات میدانی و اسناد         -2
 بر اساس موقعیت ژئوپلتیکی خلیج فارس و دریای عمان و تفاوت عمده که در سطوح تجاری منطقه ای، که : قابل توجه و تأمل است و آن این است که

مطرح است و همچنین وجود )  مراجعه شود10به جدول شماره  ( صوص امارات متحده عربی     بین ایران و کشورهای عربی و حوزه خلیج فارس به خ          
، می تواند در بلنـد مـدت بـه          )و دریای عمان  ( پیشینه های تاریخی و فرهنگی در برقراری روابط تجاری با کشورهای عربی حوزه منطقه خلیج فارس                 



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 227

  

 حـوزه ضـلع جـنوبی خلیج فارس که به نفع آن ها و در نهایت به زیان ایران خواهد                  ار منطقه ای برای کشورهای عربی       پاید

 .انجامید، به راحتی گذشت

 بـرداری   مالحظه می شود که موقعیت ژئـوپلتیک منطـقه، به اضـافه کـیفیت بهــره   2 و   1با مطالعه دو زیرنویس شماره      

جریانی که پیش بینی مـی شـود تـا          از آن، نقش بسیار مهمی در هدایت جمعیت و اقتصاد و سیاستگذاری منطقه ای دارد،                

ناشی از این هدایت جمعیت و اقتصاد و سیاستگذاری منطقه ای، نـوع ویـژه ای از شـکل گیـری و انسـجام پیونـدهای                          

 .دغه ها و مشکالتی را در آینده نزدیک فراهم کندژئوپلتیک جدید، پدیدار گردد و برای منافع ملی، دغ

شاخص های اقتصادی مربوط به عملکرد کشور امارات که به عنوان بزرگترین شریک مبادالتی ـ تجـاری ایـران مطـرح     

است، توزیع گر بخشی از این ضـرورت ها، در تـوجه به نوع هـدایت جمـعیت در کشور، با هـدف بهـره منـدی از کیفیـت و                           

 .های بالقوه و بالفعل منطقه استاستعداد

متفاوت در نوع   ،   و نوع هدایت جمعیت در کشور امارات، به طور کامل          1درآمد سرانه امارات، بیش از درآمد سرانه ایران       

هدایت جمعیت در کشور ایران، بر مبنای تحرک و حضور در فعالیت هـای تجـاری ـ اقتصـادی منطقـه اسـت، سیاسـتی کـه         

را از مرز دو میلیون و ششصد هزار نفر عبور داده و بر بنیان و اساس در امارات متحده عربی ارجی وجود منابع انسانی خ

 .به یک جوهره و ماهیت مشخص اقتصادی که برپایه تجارت و بازرگانی استوار است شکل داده است، آن

 اقتصـاد دولتـی، وجـود       ، همان طور که پیشتر آورده شد، وجود انحصارگرایی خـاص          )ایران(در درون سرزمین اصلی     

حضـور فعـال    ،  رانت اطالعات اقتصادی و وجود رانت های اقتصادی که برای گروه ها و نهادهای خاصی مطرح است، عمالً                 

                                                                                                                                
و ) به ویژه در خصوص مبادله کاالهای غیرنفتی      ( در تجارت ) خصوص کاالی نفت و گاز    به ویژه در    ( شکل گیری پیوندهای جدیدی در حوزه اقتصاد        

احتمال پدیدار شدن پیوندهای ژئوپلتیک جدید را نمی باید در محدود کردن روابـط تجـاری ـ    ، در کنار آن. انحصارگرایی تجاری منطقه ای منجر گردد
در طرح . می تواند گواه آن باشد، ، چیزی که برنامه ریزی های جدید امارات متحده عربیاز نظر دور داشت، گردشگری و حتی نظامی ایران، اقتصادی

  به بندری پشتیبانی کننده برای تعمیرات و نگهداری شـناورها و ارائـه خـدمات فنـی هـوایی و                    "شارجه"جدید و در دست اقدام امارات، قرار است تا          
  به مکانی جغرافیایی برای تفریح و جلـب توریسـت هـای گردشـگر     "ابوظبی"های تجاری و  محلی جغرافیایی برای جلب توریست    "دبی"دریایی و   

 دبی، که در حال ساخت می باشد، عنصری از آن مجموعه تفکر آینده نگرانـه اسـت کـه بـا     Palm Islandsجزائر نخل یا . مهندسی و معماری گردند
جزیره الکترونیک ، همچنین است تجهیز و تکمیل )حاصل از بررسی میدانی(  باشد هدف تغییر در ساخت جغرافیایی منطقه در شرف عمل و اقدام می  

 .بندر دبی 
 :بر اساس اطالعات دریافت شده این پژوهش از کشور امارات به این شرح می باشد ،  جمعیت امارات متحده عربی-1

 هزار نفر             امارات متحده عربی  جمعیت 
2002 2001 2000 
3754 3488 3247 
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جامعه اقتصادی در حوزه بخش خصوصی و حضور آزاد آن و توزیع شفاف اطالعات اقتصادی ـ تجاری را محـدود کـرده    

 عمالً انحصار در تولید، مـانعی در حضـور اندیشـه هـا و شـیوه هـا و               "رقابت"زه  است و در کنار آن، با کمرنگ شدن انگی        

ابتکارات و سرمایه عمومی کشور که متراکم در بخش خصوصی است شده است، بالطبع وضعیتی این چنین، تـا حـدودی و    

ون مـرزی و فشـار   بر اساس کنترل داخل، قابل ادامه است لیکن با برجسته تر شـدن فعالیـت هـای اقتصـادی ـ تجـاری بـر       

، تــوسعه رانـت خـواری   ،  مثل تـورم، بـیکاری، شاخص های اقتصادی و سربر آوردن مشکالت اقتصادی ـ اجتماعی خاص 

گـسترش ابعاد رشـوه و بیـماری دستگاه های نظارتی ـ کنترلی در امر واردات و صادرات و پرشاخه شدن تخلفات گمرکی  

 تا پیش از این رخداد، جریان طبیعی امور، بر اسـاس ابتکـارات              ،  که متوقف گردد، اما   و قاچاق، در جایی و نقطه ای، می باید          

فردی خود، به فـکر افتاده و از امکانات بالقوه و بالفـعل، به شکل خود ساخـته و خود پـرداخته ای بهـره برداری بـه عــمل                        

 .می آورد

شده و به این دلیل که در حساب هـای ملـی خـود را نشـان                 ن چنین بهره برداری، به نفع اقتصاد ملی منتهی ن         ـاما، یک ای  

 . نخواهد داشت G.N.P, G.D.P دهد، نقشی نیز در افزایش  نمی 

 میالدی شاخص های اقتصادی انتخـاب  2002 الی   2000نمایه شاخص های آماری برای سال های        . 27جدول شماره 

 .شده
  Seleted Economic Indicators 
- Total Exports and  Re –Exports 

Dh billion U.S Dollar billion 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 
183.02 179.12 182.14 49.836 48.774 49.596 

 .       ارقام فوق برای کل صادرات دبی شامل مناطق آزاد نیز می گردد
 

- Crude oil Exports (Dh billion) and U.S Dollar 

Dh billion U.S Dollar billion 
2000 2001 2002 2000 2001 2002 
79.46 65.2 62.24 21.637 17.754 16.948 

 
- Total Re-Exports(Dh billion) and U.S Dollar   
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Dh billion U.S Dollar billion 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 

48.15 51.18 53.53 13.111 13.936 14.576 

 
 

- Total Re-Exports(Dh billion) and U.S Dollar   
 

Dh billion U.S Dollar billion 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 

55.41 62.74 66.37 15.088 17.084 18.072 

 
  Total import 

 کل واردات
 

Dh billion U.S Dollar billion 

2000 2001 2002 2000 2001 2002 

128.57 136.96 143.73 35.008 37.294 39.137 
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Gross Domestic product at Base price by Economic sectors in millions of Dh at constant 

1995 prices 

 

 میالدی امارات متحده 2002 و 2002 برای سال  1ت های بخش های اقتصادی  بر پایه قیمG.N.P : 28جدول شماره

 . میالدی 1995عربی بر پایه قیمت های سال 

 
 بخش فعالیت میلیون درهم

 2002سال  2001سال 
 184342 183163 ـ مجموعه فعالیت بخش موسسات غیرمالی1

 17480 16244  موسسات مالی-2
 23902 22344 ـ خدمات دولتی3

 225724 221751 جمع
 177768 169570 جمع بدون در نظر گرفتن بخش نفت

 

 

 :دامنه حضور مراکز جمعیتی فعال    2-4-2

سرمایه های پولی سرگردان، به اضافه امکانات بالقوه و بالفعل و همچنین وجود ظرفیت های تجاری و بـالطبع، وجـود                     

 فارس که در امر تجارت برون مرزی و مقوله واردات و بازار مصرف و از سوی دیگر وجود کشورهای حوزه جنوبی خلیج

صادرات با سهل گیری های خاص و ارائه خدمات مناسبی عمل و اقدام می دارنـد، منجـر بـه اجتمـاع خـود جـوش و خـود                              

 . زندپرداخته منابع انسانی در سرزمین اصلی شده تا به منظور استفاده از این امکانات و ظرفیت ها، به فعالیت تجاری بپردا

که در گـزاره    ،  به عبارتی، وقتی که، در سیاستگذاری داخلی، برای بهره برداری از امکانات بالقوه و بالفعل مورد اشاره                

 و  انسانیبه تشریح آن ها پرداخته شد، برنامه ریزی هدفمندی به منظور هدایت منابع              ) 4-2(   و در مقدمه این گزاره        2-4-1

                                      
1- Centeral Bank , Annual Report 2002 and Ministry of Planning.  

 .  که از طرف امارات در اختیار  این پژوهش قرار داده شدUnited Arab Emirates year Book استخراج از اطالعات کتاب  
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نابع انسـانی، خـود بـه       ـمـ تامین امنیت سرمایه گذاری، صورت نپـذیرد، مــنابع سـرمایه و             و جذب منابع سرمایه ای آنان و        

 .برنامه ریزی پرداخته و بر اساس حرکات تجاری خود جوش، به بهره برداری از امکانات مبادرت می کنند

 . بر این پایه، مراکز جمعیتی، به سه صورت عمده وارد به چرخه مبادالت تجاری می شوند

 ؛  متوجه حضور آندسته از منابع انسانی است که به صورت رسمی مبادرت به صادرات و واردات نموده                    ولصورت ا 

 .و امکانات و منابع بالقوه و بالفعل موجود را در حالت اشتغال نگه می دارند

این بخش مشتمل است بر حضور حوزه های جمعیتی شاغل فعالی که پیرامـون لـنج هـای تجـاری کوشـش و اشـتغال             

 .دارند

جمعیت شاغل در این بخش را می توان به استناد آماری نسبی از ضریب منـابع انسـانی شـاغل در هـر لـنج، بـر پایـه                             

 .فعالیت رسمی لنج های باری، محاسبه کرد

دارای فعالیـت   ،  ج از این مجموعه    لن 2718 فروند که      2945جمع شناورهای باری ثبت شده      ،  8با توجه به جدول شماره      

هر فروند از شناورهای استان های هرمزگان و سیستان ، به طور میانگین.  هستند فروند دارای فعالیت رسمی2473 و سمیا

 .می باشند نفر خدمه 8 نفر پرسنل و هر فروند از شناورهای دو استان خوزستان و بوشهر، دارای 12و بلوچستان، دارای 

نفـر در دو اسـتان خوزسـتان و          18610 و بلوچسـتان و       نفر در دو استان هرمزگـان و سیسـتان         10634به این ترتیب    

 .صرفاً در ارتباط با مقوله لنج باری مشغول به کار هستند، بوشهر

 سرپرست خانوار   29244 جمعاً  ،  مالحظه می شود که بدون در نظر گرفتن کارگران گالف و تعمیرکاران و ساب کاران              

 .به صورت فعال در ارتباط کاری با لنج ها قرار دارند

 .نفر سرپرست خانوار را شامل می گردد  31717صاحبان لنج ها، خود نیز به این جمع اضافه شده که به این ترتیب  

خوزسـتان و  ، مراکز جمعیتی تحت تأثیر این صورت از فعالیت های تجاری، به ترتیب اسـتان هـای بوشـهر، هرمزگـان                 

یت شاغل در این زمینه، دقیقاً در شهرهای ساحلی سکونت          از جمع % 85یستان و بلوچستان را شامل می شود که تا سقف           س

 .بقیه از شهرهای نزدیک به شهرهای ساحلی می باشند% 15دارند و 

 بـه کـارگران گـالف و    ،تحت تاثیر فعالیت لنج های باری، به حوزه های جمعیتی شاغل در عرصه فعالیت لنج های باری        

، همچنین، فعالیت بخش قابل توجهی از بازارهای سنتی بنـادری چـون گنـاوه        کارگران تخلیه و بارگیری نیز باید اشاره کرد،         

خمیر، بوشهر و چابهار، عمالً وابسته به فعالیت لنج های بـاری اسـت کـه در قالـب عرضـه کاالهـایی                       ،  دیلم، بندرعباس، لنگه  



 
 232 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

 
ورجـات و ظـروف آشـپزخانه       گل های تزئینی و بل    ،  لباس، کاالی خانگی برقی   ،  چون؛ بهداشتی و عطر و ادکلن، سوپرمارکتی      

 .استمعنی دار 

 فروند لنج باری فعال است که به ترتیـب در بنـدر             1562 حضور متوجه استان بوشهر به دلیل حضور         ،  باالترین نسبت 

 .طاهری و دیر، نخل تقی و بندرگاه متمرکز می باشند، گناوه و دیلم، بوشهر

بعد قرار داشته کـه بـه وجـه عمـده در بنـدرعباس، قشـم،                 لنج باری فعال در مرتبه       721با حضور   ،  استان هرمزگان 

 .خمیر، بند معلم، مغویه و چارک و مقام و نخیلو مشغول فعالیت هستند، جاسک، لنگه، هرمز

بیشترین تمرکز جمعیتی فعال لنج های باری در استان خوزستان، به بنـدر مـاه شـهر و امـام خمینـی و هنـدیجان و                   

 . فروند لنج باری فعال، تحصیل می گردد263رمشهر بازگشت دارد که با حضور سربندر و تا حدودی آبادان و خ

 لنج باری فعال، بیشترین ناحیه جمعیتی متوجه به بندر چابهار و کنارک و 172با ،  برای استان سیستان و بلوچستان    

 .تا حدودی پوزم می باشد

و شیخ  أس الخیمه، حمریه، عجمان و جبل علی          اغلب لنج های باری استان هرمزگان در مسیر دبی، شارجه، ابوظبی ر           

شـمال  ، هنـد، سـومالی  ، تردد می کنند و لنج های باری استان سیستان و بلوچستان به سفرهای دور مثل دبی      نشین قطر   

 .افریقا در تردد هستند

ردد قـرار   بیشترین سقف ارتباطی لنج های باری بندر بوشهر با بحرین می باشد و قطر و دوبی نیز در شمول این تـ                     

 .در حال حاضر ضریب تردد با کویت، در حداقل خود قرار دارد. دارند

 نفـره در چهـار اسـتان سیسـتان و        1460شاخص سنی حضور، بـر اسـاس در نظـر گـرفتن جامعـه نمونـه آمـاری                   

 .بوشهر و خوزستان به این ترتیب است، هرمزگان، بلوچستان
 .ی باری بر اساس جامعه نمونه آماری  میانگین شاخص سن کارکنان لنج ها29جدول شماره 

 )به در صد ( 

62باالتر از  56-61 50-55 44-49 38-43 32-37 26-31 20-25 جامعه نمونه نام استان
 75/3 75/8 5/12 25/16 25/21 125/18 125/13 25/6 320 سیستان و بلوچستان

 5/2 5/11 16 15 17 5/15 5/14 8 400 هرمزگان
 5 04/12 16/14 34/15 25/16 58/14 15 5/7 480 بوشهر

 6/4 46/8 84/13 92/16 61/14 3/17 38/15 23/9 260 خوزستان
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اما نکتـه   . فعالیت لنج های باری چوبی تابع شرایط خاصی می باشد، به برخی از این شرایط پیشتر اشاره شده است                  

 آن ها دارد کـه ضـمن آن کـه، از لحـاظ     قابل تأکید در این قسمت، بازگشت به محدودیت در قدرت مانور و دامنه حضور      

اشتغال، جمعیت و منابع انسانی قابل توجهی را در شمول خود دارد اما از حیث سقف زمانی و دوره حرکـت و تـردد بـا                     

کندی رو به رو بوده و قدرت مانور آن در بارگیری و تخلیه با ضعف مواجه است و همین خود فراهم آورنده شـرایط و                    

ب می شود تا این نوع از وسایل حمل و نقلی، از وسـعت عملـی محـدود و بـا انعطـافی ضـعیف در                وضعیتی است که سب   

 1.چرخه فعالیت تجاری حضور یابند

دچار هرز  ،  بارگیری و تخلیه برای لنج های چوبی با سختی توأم است و همین خود عاملی است که در فرایند فعالیت                   

نده بیکاری پنهان است لذا، بـا وجـود آن کـه عرصـه جمعیتـی قابـل                  و پرت و صرف زمان شوند که به نوعی فراهم آور          

 .توجهی را در برمی گیرد اما از لحاظ تراکم اشتغال و فعالیت پردامنه شغلی با کاستی و ضعف رو به رو می باشد

این نوع از لختی و سـنگینی، کـه در          ،  ضمن وجود شرایط فوق که برای دامنه حضور جمعیت شاغل قابل توجه است            

رعت حرکت، سقف حمل بار و شتاب تخلیه و بارگیری نیز وجـود دارد، مـانعی از بـرای شـرکت فعـال و گسـترده در                           س

انجام فعل تجارت گریزنده از نظارت قانون می شود و به این دلیل که تخلیه بار لنج های از این دست، نیازمند به زمان و                        

ام حمل و نقل گریزنده از نظارت قانون بـه وجـه بسـیاری تحدیـد     ، فعالیت این نوع از لنج ها در انج    2فرصت طوالنی است  

صـورت  ...پیلـه وری و     ،  مرزنشـینی ،  و آنجا که بخشی از بار حمل شده، باالتر از سقف مقـرر سـهمیه ملـوانی                3می گردد 

 انجـام   بتنی بر رابطه و خارج از ضابطه با نـاظران و مجریـان،            ـماهنگی م ـرخیص آن طبق یک ه    ـلیه و ت  ـرفته باشد، تخ  ـگ

بدون پرداخت عوارض   ،  می شود تا در قالب یکی از ادله های قانونی که می توان به عنوان پوشش از آن ها استفاده کرد                    

 4.و حقوق  گمرکی، کاالها و بار مورد نظر ترخیص شوند

 

                                      
  .کارشکافی با هدف تحلیل حضور و فعالیت لنج های باری،  1-1-2-2ک به گزاره .  ر-1
 . به این علت که تخلیه بار به کندی صورت می گیرد-2
 عالوه بر آن باید به این نکته نیز تاکید کرد که لنج های باری، می باید که ورود خود را به آب های سرزمین اصلی و بـه بنـدرگاه اعـالم کننـد کـه                                -3

 .همین نیز جزء موارد تحدید کننده است
 . یا ممنوعیت بهداشتی و یا حرام شرعی ـ عرفی و مخالف با شئونات پذیرفته شده اجتماعی نیستند کاالهای حمل شده، ممنوعیت مصرف و-4
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فعالیـت  ایـن وجـه از   . های موتوری و یا قایق های تیزرو می باشد  صورت دوم فعالیت متوجه به قایق : صورت دوم 

جز در مواردی که در بندرعباس، به جابه جایی مسافر به قشم می پردازد و یا در چرخه جابه جایی بنادر نزدیک به هـم               

ماهیت غالب فعالیت آن ها، به طور عمده صیادی اسـت کـه   . داخل فعال هستند، در جابه جایی کاال نیز دارای نقش هستند       

 . انجام می شود45-50به طور معمول با موتورهای با حجم  

 برخوردار از این نوع قایق ها هستند که به طور کلی به کـار               ،  کثیری از روستاهای ساحلی، به دلیل این ماهیت غالب        

 .صیادی می پردازند

روستاهای ساحلی مورد نظر، بسته به جمعیت ساکن و خانوارها بین حداقل ده تـا سـی فرونـد از ایـن قـایق هـا را                           

 .شامل هستند

با هدف خارج شدن از این ماهیت غالب     ،  )110حداکثر تا   (  به حجم باالتر     45-50وتور این نوع از قایق ها، از          تبدیل م 

 .مبادرت به حمل کاال کنند، اقدامی که متاثر از آن سبب می شود تا این نوع از قایق ها. صورت می گیرد

ر استان هرمزگان و تا حدودی گناوه و دیلم وجود موج گیرهای ساحلی که در قشم و بندرعباس و میناب و کالهی د

، در استان بوشهر و هندیجان در استان خوزستان، فراهم است و همچنین، بدنـه هـای طبیعـی سـاحلی بـرای پهلـوگیری               

 .حوزه های جمعیتی در این زمینه فعالیت، محدود به مناطق مذکور در فوق است

ه فعالیت این نـوع از حـامالن و شـناورهای دریـایی را فـراهم       عوامل ویژه ای اسباب محدود بودن دامن      ،  به طور کلی  

 . ساخته است

ظرفیت بار قابل حمل، امکانات پهلوگیری و تخلیه بار از جمله عوامل محـدود شـدن فعالیـت ایـن نـوع از                       ،  بعد فاصله 

 .شناورهاست که از لحاظ جغرافیایی پهنه فعالیت، به شدت بر دامنه مانور آن ها، اثرگذار می باشد

دقیقاً وابسته به اسـتعدادهای جغرافیـایی ـ    ،  سبب آن شده است که میدان حضور فعال آناین نوع از محدودیت ها، 

 و نـوع  1)محدود به پهلوگیری های طبیعت ساخت که براثر پیش رفتگی های بعدساحلی در آب به وجود آمده انـد                 (مکانی

 .کاالهایی خاص باشد

در بیشترین ظرفیت خود متوجه به استان هرمزگان، در         ،  یتی فعال در این بخش    همان گونه که آورده شد حوزه جمع      

در مرتبه بعد، با    . قرار دارد ) هرمز،  یابت،  کالهی(در خمیر، جاسک و میناب      ، بن )پهلو(گچین، پل   ،  تعلق به بندرعباس، هرمز   

 .ویه می توان اشاره کردبه حد فاصل حمیران و بند معلم، بستانو و مغ، کثرت کمتر از موارد نام برده شده

                                      
  بر اساس مطالعه میدانی این پژوهش در عرصه بدنه های ساحلی جنوب و بر پایه استخراج نمونه آمـاری و نظرسـنجی مـوردی  ـ موضـوعی و      -1

شیالتی و صـیادی و دیگـر کـاربری هـا،     ، بندرگاه تجاری، پهلوگیری های ساحلی ـ بندر تجاری  درصد از مجموعه 5/12 تا 5/10بازدید، حدودی بین 
 .پهلوگیری طبیعت ساخت می باشد
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 آورده شد و نکاتی کـه بـه آن تاکیـد            1-4-2اشاره گزاره های مربوط به این بخش از بررسی که در مقدمه و گزاره               

 .گردید، دقیقاً این صورت از فعالیت حوزه های جمعیتی را شامل است

های در خور حمـل و نقـل بـرای          به اضافه وجود مبادی عرضه کاال     ،  استعدادهای برشمرده شده جغرافیایی و مکانی     

 .استشده این نوع از شناورها، بستری برای شکل گیری حوزه های جمعیتی در این زمینه از فعالیت 

بـا کشـورهای حـوزه جنـوبی        ) بندرعباس، قشـم  (گسترش رابطه اقتصادی جمعیت فعال شاغل در استان هرمزگان،          

بـه ویـژه    ،  یی و بازار فراوان و قوی عرضه کاال در دوبی و عمان           که بر پایه امکانات و استعدادهای جغرافیا      ،  خلیج فارس 

 .خصب فراهم است، انگیزه ای برای حضور این دسته از قایق ها می باشد

زمینه های تاریخی و وجود فرهنگ خاص این نوع از حمل و نقل و جا به جایی کاال برای فعالیت قایق های موتوری،                       

 .توار بر پایه مبادله تجاری و اقدام برای حمل و نقل کاال، تلقی می گرددقبح تلقی نشده و عمالً فعالیتی اس

در نقطه مقابل بازار فراوان و قوی عرضه کاال، بازار فراوان و قوی تقاضای کاال در سرزمین اصلی قرار دارد که به          

ادرت به حمل و نقـل کـرده کـه           مب 1 نفر 4هر قایق با دو و حداکثر       . صورت مستمر، انگیزه ای برای ادامه این فعالیت است        

، )تلویزیون و دستگاه صـوتی و لـوازم برقـی قابـل اسـتفاده در آشـپزخانه       (عمده بار آن ها، سیگار، برخی لوازم خانگی         

 .لوازم بهداشتی و آرایشی می باشد، رسیور و تجهیزات ماهواره

را تشـکیل مـی دهنـد کـه بـه صـورت       بدنه ای از فعالیت های مرتبط با حمل و نقل خرد دریـایی           ،  قایق های موتوری  

فـراهم آورنـده    ،  مجرد، ماهیت حضور آن ها بـرخاسـته از ویژگی های اقتصاد داخلـی اسـت کـه تقاضـاهای خـاص آن                    

 .ا برای تداوم این حضور استه انگیزه

سب و در تنا، تقاضا، قیمت و کیفیت و همچنین وجود تقاضاهایی که در پی دریافت کاالیی است که قیمت و کیفیت آن        

 از فعالیت و یا به عبارتی کششی برای فعالیت این بخش از وسـائل حمـل و   وجهیهماهنگی با یکدیگر قرار داشته باشند،       

 .به طور کامل صدق می کند، نقل هستند، مصداقی که برای سیگار، لوازم بهداشتی و آرایشی و دارویی

 بـر پایـه مطالعـات       2.کشش اشـتغال مـی دهـد      ،  ت به روی دیگر این ماهیت وجودی، پاسخی است که این نوع از فعالی           

به جایی کاال، تا پـیش از ایـن بـه کـار صـیادی اشـتغال                  اـمیدانی این پژوهش، تمام قایق های موتوری فعال در بخش ج          

باعـث تغییـر در گـردش شـغلی شـده      ، داشته اند و کمرنگی و رکود فعالیت در آن بخش و رونق فعالیت جابه جایی کـاال                

 .است

                                      
 . نفر عازم گردد4 موارد قلیلی وجود دارد که قایق تیزرو به وسیله -1
 .  در گزاره های پیشین به موضوع اشتغال و زمینه های شغلی پرداخته شد-2
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پاسخگوی چرایی فعالیت این دسـته از وسـایل حمـل و نقلـی              ،  موع، وجود سه عنصر ماهیتی، به نحو مطلوبی       در مج 

لـی اسـت و   است و لذا، فعالیت قایق های موتوری، برخاسته از هر نوع زمینه اجتماعی که باشد، معلول یکدسته شرایط عِ             

ی می گردد و تا اثر علت ها، بـه قـوت خـود بـاقی اسـت،                  لذا، برخورد با این وسایل حمل و نقلی، برخورد با معلول ها تلق            

 .وجود این معلول ها، توجیه گر فعالیت آنان است

 برای فعالیت بخشی از ایـن نـوع از وسـایل حمـل و نقلـی کـه                   " فرهنگ بومی و پیشینه تاریخی       "سه عنصر ماهیتی    

 و همچنـین    " تناسب قیمـت و کیفیـت کـاال           وجود تقاضا و ارتباط و     "برخاسته از فرهنگ جامعه محلی و بومی هستند و          

پشتوانه ای توجیه کننده برای ترغیب انگیزه های شخصی و تمرکز جمعیت شـاغل پیرامـون                ،  " مقوله اشتغال    "پاسخ به   

 دیگری از وسـایل     یحتی توانسته است جاذب انواع و ظرفیت ها       ،   وجود کشش تقاضای بازار    1این بخش از فعالیت است،    

از هـیچ نـوع ارتبـاط       ،  اقـدام کننـدگان بـه آن      ،  های موتوری در این گذر باشد که در موارد و مصادیقی          حمل و نقلی قایق     

فرهنگی، زیستی و حرفه ای با اهالی و ساکنان جنوب کشور برخوردار نیستند و از حوزه های جمعیتـی و حتـی شـغلی                        

 .دیگری می باشند

با ظرفیت و حجم باالتری برخوردار هسـتند  ) طشت ـ لگن ( قایق های موتوری در شمول این بند از فعالیت، از ظرفِ 

 و  یـا حجـم موتـوری معـادل     110حجم موتور این شناورها، دو موتور  . و تا سقف دو تن بار را قادر به حمل می باشند           

 رابطـه   در) بنادر پیرامونی (تعداد این شناورها، زیاد و کثیر نیست و به این ترتیب، هر چند که با خصب ودبی                  .  است 220

 .هستند لیکن به دلیل ظرفیت کم حمل بار، از اثرگذاری قابل توجهی در حمل غیرقانونی کاال، برخوردار نیستند

بعد فاصله، خطرات احتمالی قابل وقوع که در خصوص مجموعه ایـن            ،  بهرتقدیر، توجه به نکاتی همچون ظرفیت حمل      

بـه ایـن دامنـه فعالیـت        ،  ن حوزه های جمعیتی باال و قابل توجه       نوع از قایق های موتوری معنی دار است، مانع تعلق گرفت          

 .استشده 

                                      
برداشـت عینـی از   ، در ارتباط مستقیم با این دسته از فعالیت، بر پایه جمع آوری یافته های پژوهشی از طریق مصاحبه، حضور میـدانی      این تحقیق    -1

و بر اساس انجام مصاحبه های تخصصی ـ کارشناسی، مقابله فیزیکی و حذفی با این رفتار اقتصادی را، ،  مورد نمونه28مطالعه رفتارها برای حداقل 
 .ثربخش و ثمربخش نمی داندروشی ا
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استان بوشهر، در بیشترین ظرفیت مبادالتی ـ تجاری و حمل و نقل کاالیی خود، با کشور قطر در ارتباط است که به  

 را در ایـن حـوزه   وسیله لـنج های باری صورت می پذیرد و بْعد فاصله، اجازه فعـالیت گسترده به قایـق هـای موتـوری         

 .نمی دهد

به استناد پژوهش و بررسی های میدانی در استان خوزستان، آحادی قایق موتـوری در خرمشـهر و آبـادان دارای                     

 .محدود به هندیجان می گردد، فعالیت هستند که به ندرت اقدام به حمل کاال دارند و بیشترین دامنه

بندرعباس  اره در استان هرمزگان است که در تردد         ـاکز مورد اش  وتوری، در مر  ـنه گسترده فعالیت قایق های م     ـدام

 .ارتباط با قشم، در همین رابطه معنی دار است. قرار دارند) عمان(با امارات و خصب ) و دیگر حوزه های نام برده شده( 

بـر مبنـای     که بر پایه ویژگی های هم محله ای و هم بندری و              1حرکت قایق های موتوری به صورت اکیپ و گروهی        

رفتـاری کـه نیازمنـد بـه شـکل گیـری       . شناخت دوستی ـ عرفی از یکدیگر صورت می گیرد، تا بـه حـدودی وجـود دارد    

 . بسیاری از هماهنگی هاست

منابع انتظامی نمی تواننـد و یـا        ،  جامعه آماری بـه حضور بـرخی قایـق های موتوری اشاره مـی کنند کـه بـه نوعی             

این بخش از قایق ها، با حجم و ظرفیت قدری بیشتر به صورت . احمتی و ممانعتی داشته باشندنمی خواهند برای آنان مز

 .حرکت دارند، ) موتور220تا حجم ( با حفظ و رعایت فاصله از یکدیگر و با سرعت نسبتاً باال ،  فروند10 تا 5اکیپ های 

رکز شهر بندرعباس اشاره دارد که در سـاعات         جامعه آماری از تخلیه بار سیگار، به توسط این نوع از قایق ها در م              

اسکله های قدیمی و اسکله هـای صـیادی در تیـاب و کالهـی و بنـدرعباس، هرمـز،           . مشخصی از شب صورت می پذیرد     

  2.جاسک از آن جمله است، میناب

ر تـا پنجـاه    سیگار عمده ترین کاالی مورد حمل قایق های موتوری است که بنا به مشاهدات میدانی این تحقیق حداکث                 

 .کارتن را می تواند حامل باشند

                                      
 قــایق مـــتحقق   50 تا حـداکثر 20 در محاورات بومی ـ منطقه ای به آن حـرکت گله ای گفته می شود که ترکیب آن ها در یک اقدام هـمگراه، برای  -1

در نقطه ای متوقف شده و بار )  داربارج خن، فلت، کشتی( گاه به این صورت است که شناور بزرگ ، شکل حمل و نقل به وسیله این قایق ها. می شود
 . حمل می گردد، آن به وسیله این قایق ها به بدنه های از قبل تعیین شده ای از ساحل سرزمین اصلی

  30/21 -22شهر بنـدرعباس در فاصـله سـاعت         ،  خود ناظر تخلیه بار سیگار در یکی از اسکله های درون شهری           ،  این پژوهش ،    در مطالعه میدانی    -2
 .این اسکله قدیمی در مرکز شهر است. بوده است، ) بامداد 5/2-3( اسی از شب الی پ
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را حمـل  ) جعبـه (تلویزیون و برخی لوازم خانگی در بسته بندهای به قطع تلویزیون را تا سقف حداکثر چـهل کـارتن            

 .می کنند

 برخی قایق های موتوری که سقف باالتری از کاال را می توانند حمل کنند، تعداد فروند کمتری را تشکیل می دهند، از  

ارتباط زیستی ـ جمعیتی و هم قومی و هم فرهنگی بودن با جنوب برخوردار نیستند و همانگونه که پیشتر آورده شـد از   

 .لحاظ تعداد نیز دامنه گسترده ای را شامل نیستند

،  گفتـه مـی شـود      " حرکـت گلـه ای     "،  قایق های تیزرو به صورت یک رویه رایج که در عرف و ادبیات محلـی بـه آن                 

بـین  ، فاصله اشـان در حرکـت  .  نیز می رسد چهل ـ سی به سقف " گله "گاه تعداد فروند متشکل در یک . کنندحرکت می 

برآمـده از  ، حضور آنها به صورت مجموعه ای. صد تا پانصد متر است، گاه دو یا سه فروند در کنار هم حرکت می کنند          

آماده سازی محـیط تـردد و       ،  قرار برای محل تخلیه   زمان ورود شناور بزرگ حامل اصلی بار،        . هماهنگی های قبلی است   

 .مکان تخلیه از جمله ی این هماهنگی هاست

ماهیت غالب رفتاری و ارتباط عضوی اعضاء گروه، به همان نحو که قبالً بیان شد بر پایـه فـامیلی ـ محلـه ای قـرار      

 .دارد و با قرارهای از قبل تعیین شده به سراغ حمل کاال می روند

، در نقطـه ای از      )به طور عمده غیرایرانی و یا ایرانی غیر ثبت شده در سرزمین اصـلی             ( ناور باری بزرگ    یک ش ،  گاه

بار را تحویل گرفتـه و بـه سـمت      ،  قبل هماهنگ شده، توقف کرده و قایق های تیزرو به صورت جمعی به آن نزدیک شده               

 .کنندسواحل سرزمین اصلی، در نقاطی که از قبل تعیین شده است، حرکت می 

شناورهای منابع انتظـامی در  .امکان تعقیب کل آن ها در شرایط کشف برای منابع انتظامی به هیچ وجه فراهم نیست         

دو قایق را پی گیری کنند کـه معمـوالً موفـق نشـده و در شـرایط      ، فقط قادرند از یک گروه چهل ـ پنجاهی ، شرایط تعقیب

  1.هستند درصد، فاقد بار 70آن دو قایق نیز تا ، توفیق

از کثرت باالیی در تکـرار، کـه        ،  به صورت یک نگرش جامع می توان بیان داشت، فعالیت گروهی این نوع از شناورها              

سختی به وجـود آوردن همـاهنگی هـا و          ( درصد قابل توجهی از حمل کاالی قاچاق را متوجه خود کند، برخوردار نیست            

موردی این نوع از قایق ها، که معموالً به صورت حرکت سه تا             و در شرایط حرکت فردی و       ) خطرات حمل دلیل آن است    

                                      
حبـران آن  .  گاه یک یا دو قایق خود را در مسیر تعقیب قرار می دهند که معموالً فاقد بار است و چنانچه حامل بار باشند آن را به دریا مـی ریزنـد                          -1

 .می رسند تأمین می کنندخسارت وارده را، سایر قایق ها که به سالمت به مقصد 
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حداکثر پنج و یا شش قایق با هم صورت می گیرد، نَفس عمل، چون از صبغه بومی ـ فرهنگی برخوردار بـوده و ماهیـت    

کسب عملکرد تجاری آن استوار بر نگرش های مبتنی بر فرهنگ محلی است و از سوی دیگر، پاسخی به نیاز فردی برای          

معیشت و درآمد و تأمین اشتغال است، محدود به عملکردهای جمعیتی خاصی شده و به لحاظ موثر افتادن بْعـد فاصـله،       

از لحاظ مکانی نیـز، محـدود بـه اسـتان هرمزگـان و آن هـم       ، که این قایق ها را با دامنه تحرک ضعیفی رو به رو می کند     

 .موده است که در سطور قبل به آن ها اشاره رفتحوزه های شهری و روستایی ساحلی موردی و خاصی ن

 :صورت سوم 

 " وسایل حمل و نقل آبی     "صورت سوم را باید متوجه آن بخش از مراکز جمعیتی دانست که به عنوان یک رابط بین                  

 .عمل و اقدام می کنند، که در درون سرزمین اصلی قرار دارد، " بازار تقاضا "و  

و ) سـواحل سـرزمین اصـلی   ( دهد که محور اصلی ارتباط بین تخلیه بـار در خشـکی    مطالعه بر این بخش نشان می    

 .حاصل می شود، به توسط این صورت از حوزه های جمعیتی) بازار عرضه و یا تقاضا و مصرف( بازار 

با وسـایل   می تواند   ،  از این نظر که چه مـیزان کاال و  بـار در تجارت گریزنـده از نظارت قانون               ،  کمیت،  بـه طور کلی  

بدون مـانع و بدون برخورد با پایگاه های        ،  )بازار عرضه و یا تقاضا و مصرف      ( به بـازار   ،  حمل و نقل زمینی از سواحل     

 از این نـظر که تحت ماهیت چه نـوع جـا   ماهـیتحـمل و به مـقصد مورد نظر بـرسد و ، کنترل کننده انتظامی ـ نـظارتی 

ی چه نوع از وسایل حمل و نقلی و یا تحت چه نام و نشانی از وسایل حمل کننـده در                     به جایی کاال و یا تحت عنوان ماهیت       

برخورد نکند، به مقصد مورد نظر برسد، نکتـه و مسـاله   ) انتظامی ـ نظارتی ـ کنترلی   ( که وسیله حامل با مانعی ، خشکی

 .دهد اصلی را تشکیل می 

سانی انتـقال دهنده پیش روی عوامـل ان، ـه عنوان یک مانـع جدییک نمـایه و نشانه ابتدایی که بهر تـقدیر می تواند ب

ایـن پـژوهش در     ،  و پایگـاه هـای کنتـرل کننـده اسـت          حضور بسیاری و پاسگاه هـای انتظـامی         ،   گیرد رراکاالی قاچاق ق  

زه بـا   در حوزه مبـار   مطالعات میدانی خود در نواحی مختلفی شاهد کنترل شدید و حضور پایگاه و پاسگاه های انتظامی                 

بر پایه حمل آن مقدار کاال که عنوان بار و کاالی تجاری بـه خـود گیـرد و بیشـتر از مصـرف      ( مواد مخدر و قاچاق کاال     

 جامه و پیـراهن و بـیش از دو یـا سـه     1 سیگارت، سه یا چهار ثوبBoxشخصی باشد، مثل بیشتر از یک یا دو  باکس ـ  

                                      
 . ثوب واحد شمارش پیراهن و جامه تن-1
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وجود این پایگاه های کنترلی می تواند مانعی جدی برای حمـل ونقـل زمینـی                 که   2بوده است ..... ) و   1واحد از یک نوع کاال    

( رای انتقال کاال از مبادی ورودی دریایی   ـب،  به عبارتی . کاالهای وارده به صورت تجارت گریزنده از نظارت قانون باشد         

یه های معمول تـردد نمـی   طبق رو ،  تامین می شود  ) راه خشکی ( که توسط جاده    ) در سرزمین اصلی    ( به بازار   ) سواحل

بازار تقاضا، که ظرفیت پذیرش انبوهی از کـاال را دارد  . تامین کرد، توان، به حد وفور، بازار کاالی قاچاق را به این شیوه          

، و به انتظار رسیدن حجم باال به سر می برد، به شیوه حمل بار موردی آنهم به وسیله افراد که با خود کاال را حمل کنند                         

 .اهد شدتامین نخو

 برخوردار نمی باشند و به نوعی بر  باالییاز وسعت آماری، حوزه های جمعیتی مرتبط با این صورت از حمل و نقل    

پایه یک سازماندهی رفتاری در حمل و نقل عمل می کنند که قادر می شوند تا بازارهای درون سرزمین اصلی را، که بـا                        

 . نندتامین ک، درخواست و تقاضای انبوه رو به روست

از آنچنان کششی برخوردار است که باید به توسط حامالن و وسایل حمل و              ،  در درون سرزمین اصلی   بازار تقاضا   

نـاقالن و   . نقلی بزرگ که بتوانند در هر نوبت، حداقل بیش از بیست کانتینر بار را به مقصد برسانند، تامین و اقناع گـردد                     

امالن کاالی همراه مسافر مطرح هستند، وزنـه قابـل تـوجهی را در تـامین                حامالن عادی و موردی که عموماً به عنوان ح        

بازار تقاضا و بازار مصرف، تشکیل نمی دهند و عمل آنان خالصه به جوانب محدودی شده اسـت کـه در حـد نیازهـای                         

 .سطحی پاسخگو می باشد

پیلـه وری، تجـارت سـنتی       ،  رزنشـینی این نوع بازار  تقاضا، نقطه مقابل بازار عرضه کاال به توسط سهمیه ملوانی، م              

به ایـن ترتیـب   . مبتنی بر فرهنگ بومی که بر سوابق و پیشینه های باشندگان نوار ساحلی جنوب استوار است، قرار دارد             

کاالی خود را تحویل بازار تقاضایی می دهند کـه بـر پایـه              ... پیله وری و    ،  سهمیه مرزنشینی ،  که صاحبان سهمیه ملوانی   

 . سطحی و خانواری استوار است که آن نیز، محدود به بازارهای بومی و محلی می شودازهایتامین نی

یعنی بـازاری کـه     ،  " بازار "به عنوان   ،  دقیقاً به همین دلیل است که حوزه های جمعیتی خاصی، در این نوع از تجارت              

از حامل دریـایی  ، ه و قابل توجهبار و کاال را، در سقف اندک و آنهم در کالس مصرف خانوار و نه در کالس عرضه انبو        

                                      
 .مثل دو عدد چرخ گوشت و بیشتر و یا دو دستگاه تلویزیون و باالتر  -1
 .کنترل پایگاه های مبارزه با مواد مخدر بسیار دقیق تر و منظم تر از پاسگاه های مبارزه با قاچاق کاال است  -2
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از جمله ی این بازارها و     . تحویل می دهد، خالصه می گردد     ) خانوار و خریدار موردی و تک نگاره        ( و به خریدار  دریافت  

 :بازارچه های کوچک و بزرگ می توان به حوزه های جمعیتی، در مصادیقی چون موارد ذیل اشاره کرد 

الور و ، بنـدرگاه ، بـه دلـواز  ، جزیره و تا حدودی بزرگتر، چغارک،  ، بندرک، رمله  ـ بازارچه های کوچک بندری دواس     

دیر و کنگان و نخـل تقـی، دیـر و    ، کبکان و عامری و رستمی و بازارچه ها در بندر ریگ و بازار در دیلم و گناوه و اَهرُم              

 .1طاهری و کنگان در استان بوشهر

بـازار  ،  حمیـران ،  بنـدر خمیـر، بسـتانو و شـناس        ،  پهل،  گچین،  ) تیاب   بین کرگان و  ( ـ بازارچه های بندری در کالهی       

میناب و لنگه و جاسک، چارک و حسینیه و مغویه و بازارچه های کوچک گارستانه و رستمی و جزه و نخل ناخدا، چیرو                      

 2.و کالت در استان هرمزگان

، پشـتی و پـارک در اسـتان    )تی ـ تجـاری  غیر از منطقـه آزاد و صـنع  ( ـ بازارچه ها و بازار پوزم و کنارک و چابهار

 .سیستان و بلوچستان

، بازارچه پشـت    )بازار کویتی ( بازارچه اروند و بندر ماه شهر، بازار بزرگ آبادان          ،  باغ بلند و چیتی   ،  ـ بازار هندیجان  

 .گمرک آبادان در استان خوزستان

اورامـان  ،  یرین و نوسود در استان کرمانشاه     سرپل ذهاب و قصر ش    ،  )استان ایالم ( ـ بازارچه ها و بازارهای مهران       

پیرانشهر و بازارچه بادین آبـاد، سردشـت در آذربایجـان غربـی کـه راه          ،  و مریوان و بانه و نمشیر در استان کردستان        

از طریق خاک عراق به سرزمین اصـلی را شـامل   ) اردن ـ به نقشه منطقه خاورمیانه دقت شود ( خشکی مسیر بندر عقبه 

 .می شوند

سـیگار،  ،  لوازم صوتی ،  3االهای در شمول فعالیت این بازارچه ها مشتمل است بر لوازم خانگی کم حجم و کم وزن                ک

خـاص  ( لوازم بهداشتی و دارویی، حدودی تجهیزات پزشکی      ) لباس زیر ،  پیراهن، شلوار  (لوازم آرایشی، کفش و پوشاک      

                                      
 .ه نشده است  به بازارهای بوشهر اشار-1
 . بازارهای بزرگ مناطق آزاد کیش و قشم و شهر بندرعباس در نظر گرفته نشده اند-2
 لوازم خانگی همچون یخچال و تـلویزیون، سرد کننده ها و فـریزر، فـرگاز و کولر گازی به میزان ضـعیفی در شـمول ایـن دستـه از کاالهـا قـرار                  -3

جعبـه نگهدارنـده   (  اشاره کرد که فاقد کـارتن  stock  و یا (second Hand) به عنوان کاالی دست دوم در این خصوص باید به مواردی. می گیرد
تقاضا بـرای ایـن نـوع از    . دیلم عرضه می گردد، خمیر، گناوه، درگهان، بوده و به صورت موردی در برخی بازارچه ها مثل گچین) مقوایی و یا چوبی 

 .ی نزدیک شده و صرفاً به تقاضای خانوار پاسخ می دهدمحدود به همان استان و شهرها، کاالها
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برنج، شکر، روغن و    ) نی و مشاهدات در تایید خود دارد      نواحی غرب کشور که این پژوهش آن را مبتنی بر مطالعات میدا           

 .چای

به جز کفش های اسپرت و موردی که در تعداد جفت کم و غیر انبـوه از طریـق بازارچـه هـا      ( کفش  ،  تجهیزات رایانه 

مردانه و سرپایی روفرشی سـاخت چـین، کـره و تـایوان و              ،  در مدل های عام که مصرف عمومی زنانه       ) تامین می گردد  

رچه به میزان وسیع برای مصارف دوخت لباس زنانـه و مردانـه و رومبلـی، در کنـار مـواردی از کاالهـای وارده بـه                           پا

 .بازارچه ها، از طریق حامالن انبوه کاال، وارد سرزمین اصلی می شود

ضه و تقاضا از این بازارچه ها و بازارها را از نزدیک مشاهده و ریز عر% 80حدود ، این پژوهش در مطالعات میدانی

اقـدام بـر مبنـای      ،  عمـده خریـداران   . و عرضه کنندگان را مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت            ) تقاضا کنندگان   ( و خریداران   

تقاضای عمده نیز اختصـاص بـه برخـی از افـراد     . تقاضای خانوار داشته و عمالً به رفع تقاضای خانواری عمل کرده اند       

ارد به این بازارچه ها شـده، در سـقف مشخصـی کـه آن را قابـل پـاس و                 داشته که از برخی شهرهای مرکزی کشور، و       

 اینان نـوعی ارائـه دهنـده خـدمات هسـتند کـه از               1.عبور می دانند کاال خریداری کرده و به شهرهای خود باز می گردند            

، ایـن دسـته   . نـد  برخوردار نبوده و به استناد سفارش سوپرمارکتی، عملیات خرید و جابه جایی انجام می ده               ثابتپایگاه  

گاه نیز کاالی خریداری شده اشان در پایگاه های بازرسی بین راهی متوقف شده که معموالً با پرداخت جریمه، قادر بـه                      

بهداشـتی، پوشـاک و     ،  عمده کاالهای در شمول ایـن نـوع از مبادلـه، متوجـه کاالهـای سـوپرمارکتی                . عبور آن می شوند   

 . آرایشی است

در قالـب فعـالیتی معنـی دار        ،  تابع قرارهای دیگری است که وسایل حمل و نقـل دهنـده           ،  الحجم وسیع و با ظرفیت با     

تا ،  هستند که یا به راحتی و بدون بازرسی عبور کرده و یا آن که با برقراری نوعی ارتباط غیرقانونی، به صورت جمعی                     

االی متعلق بـه ایـن نـوع از حجـم هـا و              ک. حرکت می کنند  ،  در نوار جاده  ،  رسیدن به یک مقصد انباری از قبل تعیین شده        

ظرفیت ها، از طریق بازارچه ها و بازارهای نـام بـرده شـده تـامین نمـی گـردد و بـه صـورت مسـتقیم از نقطـه ای کـه                                 

قـرار دارد   درون سرزمین اصـلی     که در   بارگیری شده و به مقصد انباری       ،  نزدیکترین مکان به تخلیه از راه دریایی است       

 درصد تقاضـای خـود را، از ایـن طریـق            60 تا   40،  ی از متقاضیان کالن و سفارش دهندگان عمده       حدود. دنارد می شو  د

 .تامین می کنند

                                      
 نوعی دالالن خرده پا که با یک سرمایه محدود مالی و با دریافت سفارش سوپرمارکتی و فروشگاهی اقدام به این نوع مبادله می کنند  -1
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 .هزینه های حمل دریایی و دور زمان رفت و برگشت لنج ها 2-5

 .زمان رفت و برگشت لنج ها و تعداد سفرهای دریایی لنج ها در سال 2-5-1

 .الیت و قدرت مانور در حضور لنج های سنتی باری استزمان از جمله عناصر و عوامل اثرگذار بر ماهیت فع

به طور اساسی، زمان فقط محدود به عوامل و کدهای خاص نیست، عناصر متعددی فراهم آورنده این مساله هستند که                    

 :موارد ذیل از آن جمله اند

 .دـ شرایط آب و هوایی و مسائل در رابطه با آن که نقش با اولویتی در فعالیت لنج ها دار

 .ـ زمان برای فراهم آوردن و یا تکمیل منابع انسانی

 .ـ تدارک لنج از لحاظ فنی ـ موتوری و سایر عناصر مربوطه

 .و تعمیرات موردی) ساب( رفع معایب بدنه ـ 

 .ـ تخلیه و بارگیری و انجام تشریفات مربوطه

 .ـ علل عارضی و غیر قابل کنترل

 .ـ طول عمر و سن شناور

 .ـ قدرت موتور

 . جنس بدنه و کیفیت ساختـ

 .ـ کیفیت بهره برداری

 نوبـت گیـری در   " چه برای خروجی و چه بـرای ورودی،  " اسناد بار"، " جوری بار"، "بار"و این همه در شرایطی که    

 انجـام بـه موقـع تشـریفات         ") یا بارگیری (  آمادگی بندر برای پهلوگیری و تخلیه        "گمرک و بندر، بازرسی گمرکی و بندری        

اشتباه عارضی اسنادی که به عنوان مازاد بر تشریفات مربوطـه بـه تخلیـه و                ،  نقص مدارک ،  داری مربوط به کسر و اضافه     ا

بارگیری باید آن را در نظر گرفت، همچنین وجود ایرادات گمرکی مربوط به مانیفست کاال که در حال حاضـر باعـث سـخت                        



 
 244 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

 

ه است، منجر به خلق مشکلی خـاص کـه توقـف لـنج دار را باعـث                  شدن روابط کاری بین لنج دار و صاحب بار و گمرک شد           

 .1شوند، نکردند

  2.در این زمینه گردش ادواری فعالیت با توجه به مالحظات و دقایق در نظر گرفته شده نشان دهنده این یافته هاست

 12، برای هر لنج بـین         دوبی به قشم  ،  ـ در شرایط آماده بودن کامل لنج و در مسیرهای نزدیک مثل بندرعباس به دوبی              

 3. سفر دریایی در سال متصور است14تا 

 سـاعت    56 تا   50ـ در شرایط آمادگی کامل لنج در مسیر بوشهر به دوبی با موتور پر قدرت که آن را در فاصله زمانی                      

 . سفر دریایی در سال قابل پیش بینی است10 تا 8برای هر لنج بین ، طی می کند

 بار را می توان در نظـر  12 تا 10 بار سفر دریایی در  سال و شرایط عادی 14رایط مطلوب تا ـ بوشهر به بحرین در ش    

 .داشت

ـ در شرایط آمادگی کامل لنج در مسیر به دوبی با موتور با قدرت معمولی، که اکثر لنج ها به این نوع از موتورها مجهز  

 سـفر دریـایی در    8 تـا    6انجامیده و در این شـرایط بـین            ساعت به طول     90 تا   76هستند، زمان مسیر بوشهر به دوبی بین        

 .سال قابل پیش بینی است

                                      
 از ادای توضـیحات و یـا اقـدام          " صاحب لـنج   "،  بارتی می بود، به ع    " صاحب بار  "ایرادات گمرکی مربوط به مانیفست بار، متوجه        ،   در شرایط قبل   -1

امـا، در آئـین اجرایـی    . برای رفع موارد نقص و ابهام بری بود که این به منزله آزادی عمل لنج برای آماده شدن به منظور تامین بار بـرای سـفر بـود                    
کـه ایـن خـود زاینـده     . رفع و رجوع دیگر ایـرادات آن اسـت  جدید، صاحب لنج مسئول پاسخ گویی به مسائل در زمینه بار و اسناد و کسر و اضافه و           

 .مشکالت خاصی در باره فعالیت آنان قابل تصور است و عنصری برای طوالنی شدن دوره تحرک و زمان ادواری فعالیت آنان است
ل این نوع رویه اجرایی بـا هـدف مقابلـه بـا     دیلم، بوشهر و لنگه و خمیر و بندر امام خمینی و بندرعباس، شرایط اعما            ،  مطابق بررسی میدانی در گناوه    

 .قاچاق وضع گردیده است
مـورد ارزیـابی قـرار گرفتـه اسـت، چـه آن کـه        ، فارغ و جدای از یک اقدام کارشناسی شده، از نظر لنج داران و جاشوها و ناخدایان لنج ها،  این اقدام         

 می دانند حال اگر بار دارای کسر و اضافه و یا مشکالت گمرکی دیگر است، خود را مسئول حمل و نقل بار، ناخدای لنج و جاشوها و حتی صاحب لنج
مـرداد مـاه و     (صاحب کـاال و بـار، بایـد پاسـخگو بـه آن باشـد              ،  انجام تشریفات مربوطه به آن نباید باعثی برای توقف کار و فعالیت لنج شود و عمالً               

 ).بندرعباس، خمیر، بوشهر، گناوه، دیلم، لنگه، 83شهریور 
 
 . حاصل از مطالعه میدانی، مصاحبه حضوری با لنج داران-2

بنـدرعباس، چابهـار،    ،  کنترل چهار مصداق نمونه در بوشهر و لنگه و بررسی اسناد مربوط به سفر یک صد و دوازده لـنج در بوشـهر، لنگـه                        ،  همچنین
 .گناوه، دیلم و بندر امام خمینی

 ساعت صورت می گیرد در شرایط خاصی این زمان گاه در حداقل خود به    16 تا   12اصله زمانی     مسیر بندر عباس به دبی و یا قشم به دبی، در ف             -3
 .جریان هوا و منش آب دریا، تاثیر خاصی دارد،  ساعت نیز می رسد20 ساعت و حداکثر به 8
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دیر و هندیجان که با مسایل پیرامونی و حاشیه ای فعالیت لنجی رو به رو هسـتند، بـه                   ،  ـ برای بنادری چون دیلم، گناوه     

 .ظار داشت سفر دریایی در سال انت6 تا 5طول معمول و در شرایط به طول نسبی مطلوب، انجام 

 سـفر را    4 سفر دریایی در شرایط مطلوب و در شرایط عادی تا            8 تا   6ـ بنادر شرقی کشور همچون چابهار، با متوسط         

 .به طور معمول سفرها جز موارد طوالنی محسوب می شوند. در سال می توان پیش بینی کرد

برای بنادر جنوب غربی کشور در ارتباط ـ در حال حاضر ضریب و رفت و شد با کویت محدود می باشد به همین دلیل 

 سـفر را    8 تا   6 سفر دریایی در سال و در شرایط عادی          12با بندر کویت و یا بندر احمدی را می توان در شرایط مطلوب تا               

 .پیش بینی کرد

) عجمـان دبـی، صـل علـی الحمیریـه،      ( ـ لنگه در شرایط زمانی به طور نسبی مطلوبی در ایجاد ارتباط تجاری با امارات                

مسائل خاصی که نیاز به بررسی و تحقیق جداگانه دارد، باعث پائین آمدن زمـان و فرصـت هـای بهـره بـرداری               . قرار دارد 

لنگه می تواند تا در هر دو هفته، یک سفر دریایی داشته باشد و حتی در شرایط همخوانی عناصر  . کننده از موقعیت آن است    

د شکوفایی اقتصاد تجاری تا ده روز یک سفر را در شرایط مناسب بودن وضعیت محیطی و پیرامونی و حذف موانع و وجو

 هزار تـن تخلیـه و   9/58محدود به انجام ، 1382فعالیت این بندر در سال . جوی و آب و هوایی نیز می توان در انتظار داشت          

 . هزار تن بارگیری به وجه کابوتاژ بوده است123

 کـه دوره گـردش ایـن ارتبـاط در شـرایط             1باالیی با خصـب دارنـد     ) درصد ارتباطی باالترین  ( ـ جاسک و خمیر ارتباط      

 . سفر در سال است10  تا 8 سفر دریایی و در شرایط عادی 14 تا 12مطلوب بین 

 .  هزینه های حمل دریایی2-5-2

 لـنج مـورد     هزینه های حمل دریایی، مشتمل بر هزینه حمل برای صاحب بار و هزینه هـا بـرای صـاحب                  ،  در این قسمت  

 .تحلیل و بررسی قرار می گیرند

الزحمه  حقشد و صاحب لنج بر اساس آن ها،       هزینه های حمل دریایی برای جابه جایی کاال که متوجه صاحب بار می با             

ارزش تجاری کاال، نوع و ماهیت کاال و میـزان اثرگـذاری فیزیـک              ،  وزن،  تعیین می کند، به متغیرهایی چون حجم بار       خود را   

 . بارچینی درون شناور و بعد فاصله وابسته استبار بر

                                      
  .149 و 141 به ترتیب در صفحات 9 و 1ک به نقشه شماره .  ر-1
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خمیر، میناب، قشـم و هنـدیجان   ، دیلم، مطابق بررسی های میدانی به عمل آمده در بندرعباس، بندر بوشهر، چابهار، لنگه   

فوق، شاخص های دیگری نیز همچون مکـان و         ) متغیرهای( که این گزاره مورد بررسی قرار گرفت، عالوه بر شاخص های            

این گونه عوامل به صورت غیرمستقیم مطرح می باشند اما          . عیت بارگیری و مکان و موقعیت تخلیه بار نیز، موثر هستند          موق

بایـد بـه برخـی شـاخص هـای          ،  ضمن آن . بهر تقدیر، شاخص های مکانی، از جمله عناصر اثرگذار بر هزینه حمل می باشند             

کود یا رونق فعالیت های تجاری، شـرایط  آب و هـوایی و درصـد                موقعیت کار از لحاظ ر    ،  دیگر، همچون عرف روابط کاری    

 .تاکید کرد، تکمیل شدگی بار شناور

 :عوامل موثر بر هزینه های حمل دریایی را می توان در این موارد خالصه کرد ، در مجموع

 ).بار وجود داردمثل تفاوتی که بین بار خشکبار و بار تره (  ـ وزن و حجم بار : عوامل با تاثیر مستقیم) الف 

 .ـ ارزش تجاری کاال 

 .ـ کیفیت بار چینی و فیزیک بار

 ).مبداء ـ مقصد( ـ بعد فاصله 

 .ـ سختی و یا سهولت در بارگیری تخلیه

 :عوامل با تاثیر غیرمستقیم ) ب 

 .ـ مکان و موقعیت بارگیری

 .ـ مکان و موقعیت تخلیه بار

 .ل دریاییـ موقعیت و شرایط رکودی و یا رونقی حمل و نق

 .ـ درصد تکمیل شدگی بار شناور

 .ـ ارزش های جانبی حمل بار مربوطه

 :عوامل محیطی ) ج 

 .ـ تغییر نرخ های عارضی تحت تاثیر شرایط اقتصادی

 ).هوا، باد، آب( ـ شرایط محیطی تابع جو 

 ) کنندهعوامل تحدید و یا ترغیب( ـ شرایط محیطی تابع سازمان ها و ارگان های ناظر بر فعالیت 
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 : عوامل و عناصر نانوشته) د 

 .ـ شدت تعامالت بین فردی و ارتباط کاری 

 .ـ سوابق همکاری 

 . ـ ترجیحات دوستانه 

و به استناد بررسی های انجام شده، به جز یک معیار قیمت گذاری عرفی و یا نـرخ حمـل                    فوق  با توجه به شاخص های      

دینه شدگی قیمت گذاری برای حمل بار را نشان می دهد، هر نوع نرخ گذاری               اعالمی از سوی تعاونی لنج داران که نوعی نها        

، برای حمل بار که در غیر قالب تعاونی لنج داران و یا شرایط عرفی باشد، به جز از عوامل مربوط به گزاره های الـف الـی د     

 .می باشدکه به نوعی بر پایه و قاعده اصل عرضه و تقاضا استوار است، هیچ نوعی دیگری نافذ ن

 :مقیاس های تفکیکی برای تعیین هزینه حمل 

 :هزینه حمل از بندر عباس به دوبی 

 . ریال بار حجیم115000  ریال تا 000/107تره بار هر تن بین  

 .  ریال بار وزین95000 ریال تا 90000خشکبار هر تن بین  

 

 هزینه حمل از بوشهر به دوبی 

 . ریال بار حجیم260000  ریال تا250000تره بار هر تن بار  

 . ریال  تا                    بار وزین240000خشکبار هر تن بار  

 

 هزینه حمل از بندر لنگه به دوبی

 . ریال بار حجیم85000تره بار هر تن بار  

 . ریال بار وزین 50000خشکبار هر تن بار 
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 .هزینه حمل از دیلم به دوبی 

 ریـال بـرای    000/000/17  ریـال  000/000/16 ریال به صورت عام بـین    340000ل تا  ریا320000تره بار هر تن بار    

 . تن بار 50

 :مقیاس های تفکیکی برای پاره ای از هزینه های لنج 

بـین  ،   تن که در قالب مضامین متنوعی تعلق مـی گیـرد   100  - 200ـ به طور کلی جمع کلیه عوارض لنج با ظرفیت بین              

 . هزار تومان می باشد500  هزار تومان تا300

 ریال به طور متوسـط هـر لیتـر گازوئیـل معـادل               000/190  ریال تا     000/180 لیتری     220ـ سوخت، گازوئیل هر بشکه      

 . ریال هزینه گازوئیل و روغن تعلق می گیرد000/80 ریال است، برای هر ساعت کار موتور به میزان 9000

 . ریال000/220  ریال تا 000/150 هر روز بین  ـ هزینه مواد غذایی به طور متوسط برای

 .ـ هزینه انعام که به صورت موردی پرداخت می شود

 امارات متحده ـ دبی : نمونه مورد مطالعه میدانی، ـ هزینه های مربوط به تخلیه در مقصد

 . درهم امارات5 روز توقف لنج در بندر روزی  5تا 

 . امارات نسبت به مازاد در هم10از روز ششم الی روز دهم روزی  

 . درهم امارات نسبت به مازاد20از روز یازدهم الی روز بیستم روزی 

 . درهم امارات نسبت به مازاد45 به بعد اجازه مخصوص می خواهد روزی  21از روز 

 .برای هر تن بار دو درهم امارات می باشد) بارنامه کاال( ـ عوارض صدور مانیفست 

 .معادل یک صد هزار ریال که از حقوق ملوان کسر می شود، جتماعی برای هر ملوانـ هزینه بیمه تامین ا

 

 :مقیاس های تفکیکی برای تسهیم درآمد لنج در هر سفر دریایی 

در آمد حاصل از یک سفر دریایی، که بر مبنای وزن کاال بارگیری شده و نرخ متعلقه به هـر تـن بـار تعلـق مـی گیـرد،                              

یک قسمت سهم صـاحب لـنج   . درآمد خالص به دو قسمت بخش می گردد، سر هزینه های مترتبمحاسبه می شود، پس از ک     

به ناخدا دو سهم و به هر ملوان یک         ،  در این دریافت حق الزحمه    . بوده و یک قسمت نیز بین ناخدا و ملوانان تسهیم می شود           

 .سهم تعلق می گیرد
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 :مقیاس ریالی حق الزحمه ملوان و ناخدا 

 . هزار تومان است125 هزار تومان الی 85رقمی معادل با ،  درآمد حاصل شده برای هر ملوانبه طور متوسط

متغیرهای اثرگذار عبارتند از  ظرفیت لنج و طول مدت سفر دریایی که بر کـل درآمـد لـنج اثرگـذار مـی باشـند و چـون                             

بهره مند  ) ات عوارض و سایر هزینه ها     پس از کسر کسور   ( دستمزد هر ملوان، به صورت مستقیم وابسته به درآمد کل لنج            

 .می شوند، بیشتر خواهد بود

یعنی رقمی معادل ،  هزار تومان250 هزار تومان خواهد بود و ناخدا، حداکثر تا 125در آمد یک ملوان در هر ماه حداکثر 

و یـا سردسـتی کـه در    در چنین شرایطی قابل درک است که مقوله ته لنجـی  .  برابر سهم هر ملوان، دستمزد خواهد داشت      2

 .محدوده بندر لنگه به این عنوان نامیده می شود و تکیه به آن، چه اندازه برای ملوان، حائز توجه و اهمیت است
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 ).قاچاق مسافر ( نقش لنج های باری در حمل و جا به جایی غیر قانونی انسان  2-6

 :مقدمه و تشریح موضوع   2-6-1

و گستردگی و پهنه محیط فعالیـت       ) دریا( و مسیر آبی    ) شناور( قل دریایی   ترکیب وسیله حمل و ن    ،  برای ناظران بیرونی  

برای این نوع از جا به جایی، همیشه برخوردار از یک ظاهر فریبنده است که طی آن، تصور می شود، راه آبی، مسیری برای 

ننـده و انتظـامی بـه دور و تـداعی     انجام هر فعالیت وابسته به دریاست که می تواند از چرخه نظارتی منابع انسانی کنتـرل ک       

 .کننده وقوع بزه و یا تداعی کننده شرایط و امکان وقوع بزه، به عنوان بستر فراهم آورنده باشد

در هر حال، چنانچه یک این چنین تصوری، جامه ی تصدیق به خود گیرد، مسیر رسیدن این تصور به تصدیق، مسیری                     

 .، قابل رخداد استبسیار سخت و با ضریب احتمالی بسیار ضعیف

اما، قابل توجه است که این گونه از مناطق، به عنوان مناطق مستعد و بسترهای مناسب کـه مـی تواننـد زمینـه را بـرای                           

باید مورد توجه کارشناسی مبانی کنترل کننده و منابع انتظامی قرار گیرند، چه آن کـه در غیـر ایـن                     ،  وقوع بزه فراهم آورند   

اهم شدن سایر شرایط همچون فقر، اشتغال با درآمد کم، بیکاری و از طرف دیگر، وجود افرادی که،                  صورت، و بالطبع، با فر    

برای خروج از کشور    ) خواه به اختیار و خواه به اجبار مثل گریز از مجازات، جذب به بازار اشتغال و کاریابی                ( تمایل فردی   

 . در شرایط عدم کنترل و غیر نظارت شدگی باشنددارند، انگیزه هایی برای بهره برداری از این مناطق مستعد،

در .  پیش روی مسیرهای خشکی و دریایی قـرار دارد         ،  جا به جایی غیرقانونی انسان، به عنوان یک عملکرد حمل و نقلی           

به شیوه عمل در مسیرهای خشکی و دریایی نبوده و آن، از الگوهای ویژه و خاص ، حمل و نقل هوایی، رخداد چنین رفتاری

 .ود تبعیت می کندخ

به نظر نمی رسد که مـسیر دریایی،  بیشترین سقف ارتبـاط با این مـقوله را داشته باشد و راه هـای خشـکی، بـر پایـه                           

اساساً تصور بـه ایـن کـه، مسـیرهای دریـایی و      . پاره ای از زمینه ها، به حد قابل توجهی، با این مقوله در ارتباط می باشند          

بازگشت به سطوح و پهنه فراگیری آب دریاها دارد که بـیش            ،  ک جنبه قوی در این رابطه می باشند       وسایل حمل و نقل آبی، ی     

 . از دو سوم سطح کره زمین را در پوشش خود دارند

به عنوان یک مانع جدی برای تحقـق امـر قاچـاق مسـافر از طریـق دریـا       ، اما باید توجه داشت که شاخص های بسیاری    

 .ی، این موانع وجود ندارندوجود دارند که از طریق خشک
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در بدو باید دانست که پهنه دریا، به وسعت دریایی که می بینیم، از امکانـات مناسـب بـرای تـردد وسـایل حمـل و نقـل                             

دریایی و شناورها برخوردار نیست و شاید، آن بخش از بسترهای تردد مثل خورها و اسـکله هـای طبیعـی، کـه مـی توانـد         

استفاده نشود  ،  رد، به لحاظ وجود پاره ای از عوامل دیگر، به منظور حمل مسافر و قاچاق انسان               مورد بهره برداری قرار گی    

زمینه حرکت و راهپویی شناورها، محـدود و        ،  در پهنه دریایی که می بینیم     ،  به این ترتیب  ،  و صرفاً محدود به حمل کاال گردد      

 .برخوردار از شرایط تحدید کننده خاص خود است

 مبنای تحقیق از جامع آماری نمونه در مرزهای غرب کشور و خروجی راه دریایی در جنوب بـه گـواه               ـ این پژوهش بر   

خروجـی هـا    ) بدون در نظر گرفتن شاخص علت خروج       (نفر  / جامعه آماری نمونه اشعار می دارد  که از لحاظ آماری            % 88

 .بیشتر از  راه دریایی جنوب است) غرب کشور( از کشور، از طریق خشکی 

%  8/82ـ این پژوهش بر مبنای تحقیق از جامعه آماری نمونه در مرزهای شرقی کشور و خروجی راه دریایی، به گـواه            

شـرق  ( خروجی ها از طریق خشکی      )  بدون در نظر گرفتن شاخص علت خروج      ( نفر  / از لحاظ آماری    ،  جامعه آماری نمونه  

 .بیشتر از مسیر دریایی است) کشور

بـه  ، )مسیر خروجـی راه دریـایی  ( بنای تحقیق از جامعه آماری نمونه در مرزهای آبی جنوب کشور         بر م ،  ـ این پژوهش  

جامعه آماری نمونه، از لحاظ هدف گذاری در خـروج، خـروج بـرای جـذب بـه بـازار کـار در امـارات و سـایر             %  8/92گواه  

 .شکیل می دهدبیشترین علت خروج را ت) قطر، بحرین، کویت( کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 

خـروج  % 2/98که به عنوان کارگران فصـلی صـورت مـی گیـرد، از نظـر                  ،  ـ خروج و ورود پیوسته برخی منابع انسانی       

 .مجرمین و محکومان قرار نمی گیرند، غیرقانونی تلقی نمی شود، چه آن که در شمول افراد ممنوع الخروج

این کـارگران  . رخداد می گردد، بندرعباس و بوشهر،   کویت، گناوه  اروند به ،  این خروج در بندر لنگه، بندر دیلم، هندیجان       

 .ویزای کار ندارند اما دارای پاسپورت هستند

 .منابع کنترلی و انتظامی با ماهیت موضوع آشنا می باشند

وه از تاکنون خـروج ایـن گـر   ، بر پایه یافته های مطالعاتی ـ پژوهشی و مصاحبه با منابع انتظامی و کنترلی و لنج داران 

، کاالهـای ممنـوع ـ شـراب    ، قاچاق کاال، قاچاق مـواد مخـدر، تجهیـزات مـاهواره    ( افراد، مشکل خاصی را از لحاظ وقوع بزه 

 .در بر نداشته است....) پاسور، عکس و 
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برخـی از آنـان دارای کـارت        .  از لحاظ کمی، تعداد این افراد اندک و از لحاظ عـددی مقیاسی خرد و کـوچک می باشـند                 

بر پایـه شخصـیت فـردی آنـان، پـذیرای آنـان مـی باشـد و بـا                    ،  له وری بوده و برخی فاقد آن هستند اما، عرف اجتماعی          پی

 .کارفرمایان شغلی در کشورهای عربی، آشنایی دوستانه و گاه آشنایی فامیلی دارند

صـلی بـین مقـدار کمینـه و     مالک و معیار، صداقت و درستی این افراد می باشد، میانگین سنی ایـن گـروه از کـارگران ف      

تماماً متاهل بوده   .  سال، به هیچ وجه به چشم نمی خورد        18 – 32 سال می باشد و بین آنان افراد با حدود سنی            48بیشینه    

 . نفره دارای دو همسر می باشند68آنان از یک جامعه آماری نمونه % 8/17و حدود 

 سـال و در     32چرخه سنی آنان در ناحیـه کمینـه           . امل می شود   فرزند جمعیت فرزندان تحت تکفل آنان را ش        8 تا   3بین  

متعلـق بـه    ) بیشـترین فراوانـی     ( مد آماری   .  سال است  64 ،   ساله بودند  66 و   65به جز دو مورد استثناء  که        ،  ناحیه بیشینه 

 . سال می باشد40- 45گروه سنی  

 :به ا ین ترتیب مالحظه می شود که 

 .نتقال و جا به جایی انسان از طریق راه دریایی فراهم استـ محدودیت های خاصی پیش روی ا

ـ کیفیت و ماهیت موضوع قاچاق و جا به جایی انسان و کیفیت و علت جا به جایی و انتقال و این که چه اهـدافی در پـی                             

 .برای گروه های انسانی در شمول این رخداد، متفاوت می باشد، این نقل و انتقال وجود دارد

شور برای اشتغال از طریق مرزهای آبـی جنـوب کشـور تحـت سـه قالـب متحقـق مـی شـود ؛ خـروج بـا                              ـ خروج از ک   

 ).بدون ویزای کار و پاسپورت ( پاسپورت، خروج با پاسپورت و همراه داشتن ویزای کار، خروج گریزنده از نظارت قانون 

 .ماهیت و موضوع در انواع جا به جایی و قاچاق انسان در جهان 2-6-2

در ایـن خصـوص،     . ی جوینده کار، بیشـترین و بـاالترین ماهیـت قاچـاق در قاچـاق انسـان را تشـکیل مـی دهـد                          گروه ها 

 .حتی کارهای خالف اخالق انسانی را نیز می تواند شامل باشد، موضوعیت کار

ا برای مجریان قاچاق انسان، برای کار، باالترین درصد را تشکیل می دهد که همین، منافع بی شماری ر               ،  در سطح جهان        

 .در بر دارد

وجود اختالف سطح بین گروه های شاغل و گروه های بیکار در بین جمعیت به سنت اشتغال رسیده و وجـود اخـتالف                       

وجـود محـیط دیگـری کـه در آن، فـرد بتوانـد       ،  و در نقطه مقابل آن    ،  فراوان در سطوح دستمزدی افراد شاغل در یک جامعه        

 . بپردازد، عمده ترین زمینه های فرهنگی قاچاق انسان را تدارک می کنندشاغل شده و به تامین مالی خود
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قاچاق زنان و دختران، بخشی از گروه های جوینده کار را تشکیل می دهد که ولو آن که آگاهانه و یا ناآگاهانـه نسـبت                         

 عواقـب پـس از آن در         مـاهیتی کـه   . به رخدادهای اخالقی پیش روی باشد، در مجموع با ماهیت کاریابی، متحقـق مـی شـود                

 .کثیری موارد، گرایش به سمت مناسبات ضد اخالق اجتماعی و فساد است

در شرایط معاصر، گسترش دامنه ارتباطات برون مرزی، سبب افزایش آگاهی جماعات انسانی از شرایط جامعـه خـود                   

سبب شـده اسـت تـا جـرم و        ،  ستشده است و وجود اختالف بین سطوح اشتغال و در آمد که بین کشورها به وجود آمده ا                 

 .بزه در خصوص انتقال انسان، که در سطح فراملی، به عنوان یک بزه سازمان یافته تلقی می شود، گسترش یابد

اجتماعی و قابل طرح در سطوح ملی و فراملی است به همین دلیل، مطالعه از نگاه ملی، و یـا       قاچاق انسان، جزیی از بدنه      

 نیازمنـد   " ملـی و فراملـی       "ملی، پاسخگو به آن نیست بلکه به مجموعه نگاهی برخاسته از شـرایط              صرفاً مطالعه از نگاه فرا    

 .است

 معنـی دار    " کـار  "جا به جایی انسان بـرای       ،  در مضمون ،  در جنوب کشور، کفه سنگین چنین موضوعی از لحاظ ماهیت         

قانونی و یا به صورت غیرقانونی از کشور خـارج       افراد جویای کار هستند و چه به صورت         ،  افراد نقل و انتقال شونده    . است

 .اقدام به این کار دارند، با هدف اشتغال، شوند، در بیشترین سقف آماری

 :به استناد مطالعات آماری انجام شده این یافته ها قابل گزارش می باشد 

   نفر108 : جامعه آماری

 .دیلم، ندر خمیر، گناوهب، چابهار، آبادان، بندرعباس، بوشهر،  بندر لنگه: مکان ها

کارمنـد اداره بنـدر و      ،  کارمنـد گمـرک   ،  اعضاء تعاونی لـنج داران    ،  صاحبان لنج ،   ملوانان لنج  : جامعه مصاحبه شوندگان  

 .افراد عادی، صیاد، کشتیرانی

 .بررسی ماهیت و اهداف خروج از کشور:  پرسش اول: نتایج حاصل

که به یک عارضـه اجتمـاعی مبـدل شـده باشـد، قـرار               ،   مسائل مبتال به   چنین رخدادی در صدر قابل توجهی از      ،  ـ ماهیتاً 

کـارگر هسـتند و بـرای کسـب روزی و           : از جامعه آماری پرسش مطرح شده را به این صورت پاسخ می دهنـد             %  25. ندارد

 .برای کار می روند

 :جامعه آماری پرسش را به این صورت پاسخ می دهند%  40ـ  
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اینجا کار باشد اینجا هستند، آن طرف کار باشد، می روند آنجا، بعضی ها ویـزای کـار             ،  ستندرفت و آمد دارند، کارگر ه     

 .آن ها راحتر می روند اما بعضی ها فقط پاسپورت دارند، دارند

تردد افراد را قبول دارند و بر آن صحه می گذارند ضمن آن که تاکید می کننـد کـه ایـن                      ،  هر دو گروه آماری فوق الذکر     

 .توانند ویزای کار دریافت کنند اما دنبال آن نمی روندافراد می 

این استنباط را دارند که این دسته از افراد دارای وابستگانی در هـر دو سـمت خلـیج                   ،  از جامع آماری فوق الذکر    % 20ـ    

 .تردد از این خانه به آن خانه و بالعکس می داند، رفت و شد آنان را، این جامعه آماری. هستند

افرادی می داند که اساساً در آن سوی آب کـار مـی کننـد و بـرای              ،  این دسته از افراد را    ،  ز جامعه آماری نمونه   ا% 15ـ    

 .می آیند) سمت ایران ( دیدن همسر و فرزندان، به این طرف خلیج 

ده است، مساله از آنان امری به طور کامل طبیعی بو. این پژوهش با سه نفر از این گروه های کاری صحبت داشته است

 .فاقد ویزای کار بودند، دو نفر از این سه نفر، پیشتر ویزای کار داشته اند اما به زمان انجام مصاحبه

 . بررسی شرکت لنج ها در قاچاق انسان: پرسش دوم

از نظـر ایـن   . لنج ها، در حمل مسافر قاچاق در معـرض خطـرات بسـیاری هسـتند    ، معتقد هستند، جامعه آماری %  8/92 

 جامعه آماری، ماهیت فعالیت لنج، تعریف شده است و در آمد صاحب لنج و کارکنان همه از طریق لنج، که به حمـل                        گروه از 

 خود را درگیر مساله ای نمی کند تا بـر اثـر آن، ماهیـت اصـلی فعالیـت خـود را در       " لنج "بار بپردازد، تامین می شود، لذا،       

 .معرض خطر قرار دهد

صاحب لنج، سرنوشت لنج و شغل خود را، با سرنوشت قاچاق انسان گره نمـی زنـد                 ،   آماری از نظر این گروه از جامعه     

 ....).امارات و ( از دست می دهد و هم آن طرف ) ایران( چون هم آبروی کاری خود را این طرف 

رای اسـتراحت   از سطح بار، بـ    ،  جایی برای پنهان شدن فرد ندارد و کارگران لنج        ،  همین جامعه آماری معتقد است که لنج      

 .پنهان شدن در لنج معنایی ندارد، استفاده می کنند لذا

 برای پیاده کـردن مسـافر       " وقت   " و   " زمان   "،  " ساعت "همین سقف از جامعه آماری مصاحبه شونده معتقد است که           

اهـی بجـز ملوانـان کـه        قاچاق نقش حیاتی دارد و کنترل آن در اختیار لنج ها نمی باشد و به ا ین ترتیب لنج نمی توانـد، همر                      

و پاسپورت هستند، داشته باشد، چه در این صورت، به راحتی مورد تعقیـب بازرسـی                ) مجوز ملوانی   ( دارای کارت ملوانی    

 .در بنادر قرار می گیرد
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ا کـار لـنج هـ     ) اقدام به جا به جایی غیر قانونی انسان       ( جامعه مصاحبه شونده تاکید جدی بر این نکته دارد که این اقدام             

 .نیست

محیط کار آنـان اسـت،      ،  صاحبان لنج ها، به این علت که لنج، وابسته شغل و حرفه آنان محسوب می شود، و به عبارتی                  

 .حاضر نیستند تا دست به اقدامی زنند که باعث ایجاد عدم اطمینان به فعالیت آنان شود

به خصـوص در کشـورهای عربـی        ،  کار آنان سوی قابل توجه در این نظر، تاکید بر ضرورت حفظ اعتماد و اطمینان به               

 .حوزه خلیج فارس مثل امارات و عمان و قطر و بحرین دارد

جامعه آماری تاکید دارد که لنج داران و صاحبان لنج ها، به هیچ وجه حاضر نیستند تا به این مهم کـه بـر پایـه اعتمـاد                            

 .ایجاد شده است، آسیب وارد سازند

مطالعـه  . بازرسی در دبی و دقـت در بازرسـی را بسـیار قـوی مـی دانـد                 ،  فراوانی% 8/92جامعه آماری نمونه به میزان      

میدانی در بنادر امارات به اضافه نکات حاصل از مصاحبه ها، تاکید دارد که وجـود چشـم الکترونیـک و کنتـرل الکترونیـک                         

اده و دقت در بازرسـی را توسـعه         بنادر و محل های توقف لنج ها و یا محورهای تخلیه، ضرائب بازرسی دقیق را افزایش د                

 .می دهد و همین خود، ضمن آن که یک مانع فیزیک محسوب می شود، به عنوان یک مانع روانی نیز، قابل توجه می باشد

دقت بیش از حد و همه جانبه و با اسـتفاده از ابزارهـای الکترونیـک، بـا               ،  قطر، بحرین و عمان   ،  تاکید بازرسی در امارات   

رت بر مواد مخدر و پیشگیری قوی در ورود آن به کشور و پس از آن، جلوگیری از ورود مسافر قاچـاق                      هدف کنترل و نظا   

خود را در معرض شدیدترین رسیدگی ها قرار می دهند کـه            ،  قرار دارد و لذا، لنج ها، با اهمال در این موضوع، برای همیشه            

 . کار، مبادرت نمی کنندهیچگاه به این، چون، قرار گرفتن در لیست سیاه را در پی دارد

عالوه بر آن، کنترل لنج ها، در بنادر صورت می گیرد و ماهیتاً در حیطه هیچ گونه رفتار و فرصتی قرار ندارنـد تـا کـه                           

 .مسافر قاچاق با خود حمل کنند

 محل سوار و پیاده شدن مسافر قاچاق نیز، فضای حضوری خاص خود را طلب می کند کـه عمـالً لـنج هـا، بـه جـز در                            

 .در آن فضا نمی توانند قرار گیرند، که شکل گیری آن نیز با ضریب بسیار ضعیفی فراهم است، موارد خاصی

این نکته سبب می شود تا عمالً،   . نکته قابل توجه دیگر در این خصوص، بحث صرفه اقتصادی اقدام به چنین کاری است              

ی نباشد، صرفه این عمل حداقل، می توانـد در جـا بـه جـایی                جا به جایی یک نفر یا حداکثر دو نفر، مقرون به صرفه اقتصاد            

 .باشد، پدیدار گردد که در قرار گرفتن در یک معادله ساده نفع و فایده، مقرون به سختی کار پیش ر وی، هشت یا ده نفر
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ی و واقعی، واقعیت برخاسته از مشاهدات عین. نمی باید متکی به یک تصور ذهنی بود، مالحظه می شود که به این مساله

ماهیت کار لنج، مکان سـوار و پیـاده   ، فضای خاص این اقدام، نکات دیگری را پیش روی قرار می دهد  نکاتی که در رابطه با             

 .قرار دارد، شدن مسافر، علل اصلی جا به جایی مسافر قاچاق و به عبارتی ماهیت این سفر

هـارات جامعـه آمـاری نمونـه و مطالعـات میـدانی، حـول               گزارش برخاسته از اظ   %  8/92عمده مسافر قاچاق به استناد        

 .کارگران فصلی جویای کار می گردد

هر چنـد کـه آنـان، بـه مخاطـب      ، در ارتباط قرار گرفت، در مطالعات میدانی خود با گروهی از این مسافران، این پژوهش 

 و بحرین هستند، امـا،      1ت و عمان و کویت    خود می گفتند که به دنبال مجوزهای قانونی، برای اخذ ویزای کار در قطر و امارا               

به وسیله قایق های موتوری خاص حمل مسافر می دانستند که به طـور عمـده از محـور بنـدرعباس ـ      ، خروج خود را، تماماً

 .قشم، متحقق می شد

ب و حـد    گواهی و تایید می دارد که همیشه باید یک ضـری          ،  در این زمینه، مطالعات تحقیقی و عمق شناسانه این پژوهش         

حدی که باید پذیرفتنی باشـد و بـه         . قابل پذیرش را در مبادالت غیررسمی برای جا به جایی کاال و انسان باید در نظر گرفت                

که از ماهیت طبیعی اشیاء طبیعت و رفتارهای انسانی برخاسته است، می باید سعی کرد ، عبارتی، با قبول یک پذیرش طبیعی

 .افراد، مانعی برای رشد این ضریب طبیعی، که آن را از هنجار به ناهنجاری برساند، شدتا با تقویت شرایط حفظ کنندگی 

می توان این گونه استدالل کرد که ؛ ماهیت مهاجرت و جا به         ،  در تشریح نکته فوق بر اساس شرح روابط علت و معلولی          

 که انگیزه اشتغال، به دلیل بیکاری، ترغیب باشد مشخص است  ) به عنوان مثال  ( جایی غیرقانونی افراد، چنانچه برای اشتغال       

بـه  ،  در این وضـعیت   ،  کننده برای خروج است و وجود بازار کار در مقصد مورد نظر، جاذب و تقویت کننده این انگیزه است                  

راحتی قابل قبول است که کشور مقصد، خودش با پدیده مهاجرت رو به رو نیست، بلکه به عکـس بـا پدیـده جـذب کننـدگی                           

 مواجـه  " دفع "کشور مبداء زمینه های شغلی فراوانی را در اختیار داشته باشد، نه فقط با عنصر      ،  حال چنانچه ،  استمواجه  

 . تبدیل می شود" جذب"عمالً به بازاری برای ، نمی گردد بلکه

 همچون رفاه    اشاره شد، متغیرهای دیگری نیز می توانند دخیل در این موضوع باشند متغیرهایی             " بیکاری "در اینجا به    

 .....ارائه تخصص و ، ادامه تحصیالت، بیشتر

                                      
 .ت هم اینک با ضریب درصدی بسیار ضعیفی رو به رو می باشد و بیشتر متوجه به امارات است تعداد این کارگران برای کار در کوی-1



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 257

  

 خود در کارگاه های لـنج سـازی بنـدر خمیـر و بنـدر لنگـه، حضـور آحـادی کـارگران           این پژوهش در مطالعات میدانی    

ر مناسب  پاکستانی و افغانستانی را مشاهده کرد، مهاجرت آنان برای کار به این مراکز، به این دلیل بوده است که آن را بازا                     

آنان از کار خود راضی بودند و گالیه های آنان مربوط به مـوارد دیگـری بـود کـه            . کار در خور مهارت خود تلقی کرده اند       

 به سختی مشـغول بـه کـار         1آنان، در گرمای شدید مرداد و شهریور ماه       . عمالً تاثیری بر تمایالت کار آنان در ایران نداشت        

 .ی آنان برای کار بودبودند که نشان دهنده انگیزه باال

مبتنی بر اصـول مطالعـات جامعـه شناسـانه،          ،  حد طبیعی مورد تصور برای گردش کاال و انسان خارج از نظارت قانون            

حقوق انسانی و ارگونومی محیط کار و اصول طبیعی خصوصیات روانی ـ اجتماعی انسان ها استوار اسـت و نفـس قـانون     

ضریبی از این گردش را، قبول و پذیرش کند، چیزی ، باید، بیعت اشیاء و انسان ها باشدنیز، چنانچه بخواهد مبتنی بر نفس ط

 .که امروزه شاهد آن در تمامی کشورها هستیم

به سـرزمین وارد    ،  اروپا و امریکا، همیشه شاهد حضور بسیاری افراد و اشیاء است که از طریق خارج از نظارت قانون                 

 . برای کاراشیاء برای فروش و افراد. شده اند

تعامل تعریف شده ای که در آلمان در برابر کارگران ترک وجود دارد، تعامل فرانسه در برابر کارگران عرب مهـاجر از                    

امریکا با ، جزیره کرت و یونان با کارگران مهاجر قبرسی و ترک، اسپانیا با کارگران مهاجر عرب افریقایی ـ آسیایی، الجزایر

 .یقی از این مورد استمصاد، کارگران مهاجر چینی

طبـق  ، ایـن پـژوهش  . ماهیتاً نمی توانند در قاچاق انسان نقـش داشـته باشـند   ، لنج های سنتی باری : نتیجه آن که  

مصاحبه های انجام شده که جامعه آماری نمونه آن، به طور صد در صد، در ارتباط با شاخص های مرتبط با موضـوع      

لیل واریانس بین افراد دارای سطوح ارتباطی باال با فعالیت لنج ها و مسافران              و نتایج تح  ،  مورد تحقیق قرار داشته اند    

بـا  ،  در مجموعه کارگران فصلی جویای کار در امارات و قطر که فاقد ویزای کار بوده اند، در عامـل خـروج غیرقـانونی                      

ـ           %  8/92گواهی می دارد که       % 95سطح اطمینان    رین هـدف هـر لـنج را        جامعه آماری مورد نظـر، مهمتـرین و اصـلی ت

 .دستیابی به بار و کاالی تجاری دانسته و قاچاق انسان را در حوزه کاری خود ندانسته و نمی دانند

جا به جـایی غیـر قـانونی        ( از سوی دیگر، افراد عضو جامعه آماری مورد نظر که در فضای تجربه ی چنین اقدامی                 

 .  دانسته اند" آبروریزی"ط کشف، مایه عواقب بعدی آن را در شرای، قرار داشته اند)  انسان
                                      

 . صورت گرفته است و در هر دو زمان در فاصله همین ماه ها بوده است83 و 82 این بازدیدها در سال -1
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جامعه آماری مورد نظر، بر سخت گیری فزاینده و فزون از حد و بسیار دقیق امـارات نسـبت بـه ممانعـت از ورود          

بنابراین، عوامل محوری به شرح ذیل، مانعی جدی پیش روی حمل غیرقـانونی             . مواد مخدر و قاچاق انسان یاد می کنند       

 .های باری ثبت شده و تعریف شده در فضای کار حمل و نقل تجاری استانسان به توسط لنج 

 .ـ سخت گیری های رائج و کنترل های قوی در امارات و سایر بنادر

 .ـ تعریف شدگی فعالیت لنج های باری ثبت شده که صرفاً در عملیات تجاری خالصه می گردد

 .ن هستندـ ایجاد سابقه بد که صاحبان لنج ها، به شدت از آن گریزا

 .ـ وجود بازرسی دقیق که به عنوان یک عامل محوری، مانعی جدی به شمار می رود

 .ـ ساختار فیزیکی و ارگونومی لنج ها که ظرفیت و فضای الزم برای انجام چنین اقدامی را ندارند
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در این تجارت   ) بان لنج ها  خارج از ناخدایان و صاح    (نقش عناصر احتمالی سازماندهی به اینگونه حمل و نقل            2-7

 چیست؟

چون دامنه این پژوهش محدود به بررسی پیرامون فعالیت لنج های سنتی باری می باشد لذا، بررسـی نقـش                  : مقدمه

عناصر احتمالی سازماندهی، صرفاً در حدود میدان و موضوع مورد مطالعه، تحقیق و پژوهش شده است و لذا این مطالعه،          

 .یگر فضاها را، در تأکید بررسی خود قرار نداده استمصادیق در ارتباط با د

مبتنی بر انجام تحقیقات میدانی و مطالعات اسنادی، سه گزاره، به وجـه طبیعـی و محسـوس      : یافته های مطالعاتی   2-7-1

 .قابل تأیید و پذیرش می باشد

 زیسـتی ـ جمعیتـی،    موقعیت و ویژگی های، قوم(و اجتماعی ) جغرافیایی، مکانی( شاخص های محیطی : گزاره اول

ی و  مبـادالت فرهنگـی، هـم سـنخ       ارتباطـات و    (و فرهنگی   ) اشتغال و بیکاری، الگوهای کسب درآمد و الگوهای انجام هزینه         

لذا، قابل استنباط است کـه عناصـر محیطـی و           . 1منظور شده اند  ،  دو عامل از چهار عامل جرم زا      ) وجود مشترکات فرهنگی  

پایه آن ها می توان به انجام فعالیت اقتصـادی ـ    عدی برای بهره برداری می باشند که براجتماعی و فرهنگی، امکانات مست

 گریزنـده از    " و یـا     " در پناه قانون     "،  " منطبق با قانون   "و طبیعی است که این بهره برداری می تواند          2اقدام کرد ،  اجتماعی

 . باشد"نظارت قانون 

رهنگی، زمینه و امکان بالقوه ای برای بهره بـرداری هسـتند کـه     وجود شاخص های محیطی، اجتماعی، ف      به عبارتی 

این بهره برداران می توانند، منابع انسانی و عوامل فردی و یا جمعی خارج از محیط جغرافیایی زیسـتی و یـا محـیط هـای                       

 .شغلی وابسته به محیط جغرافیایی باشند

                                      
مورد تاییـد  ) و فرهنگی(عوامل اجتماعی ) 4یطی یا طبیعی      عوامل مح ) 3عوامل روانی     ) 2عوامل فردی یا بیولوژیک       ) 1  عوامل جرم زا، مشتمل بر        -1

 . دکتر مهدی کی نیا. نظریه پردازان جرم شناسی قرار دارند
 " جامعه شناسـی جــنایی     "که بـه تحلیل    ،   به شرح مـقدماتی و در صفحات مـربوط به جـرم شناسی از جـلد اول و جـلد دوم                69 الی   61در صـفحات   

 .خته استمی پردازد، به آن پردا
 .  در فصول گذشته به این نکات پرداخته شده است، از این جهت، در اینجا به همین مختصر اکتفا می شود-2
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انده به حمل و نقل گریزنده از نظارت قانون، که نـه            وجود عناصر سازم  : منظور از نهایی از گزاره اول این است که        

فقط خارج از ناخدایان و صاحبان لنج ها باشد، بلکه حتی خارج از شخصیت های حقیقی و حقوقی بومی ـ محلی باشد قابل  

 .تأیید است

مثـل  (ارت قوله تجـچندین عامل به م   ،  ارسـلیج ف ـدین عامل برشمرده شده برای تشریح اهمیت خ       ـاز چن : گزاره دوم 

کشـورها  سـایر   ،  موقعیت جغرافیایی مناسب برای انجام فعالیت های تجاری، بازار مصرف که عالوه بر کشورهای منطقـه               

 ـ از طریق کاالی ترانزیت ـ را شامل می شود و نقـش کشـتیرانی و     تیو روسیه و افغانستانهمچون کشورهای مستقل فدرا

 که این ها خود عاملی برای ترغیب و شکل گیـری و حضـور کـانون هـای               1بازگشت می یابد  )  دریایی حمل و نقل و ترابری    

عالوه و در کنار حضور کانون های نظامی و سیـاسی و فـرهنگی، خاصه در زمینه فعالیت خبرگزاری ها، رسانه                   ( تجاری  

 .می باشد) های تصویری و ماهواره های خبری و علمی و رادیو ـ تلویزیونی

جـود در   اری، وابسته به امکانات بالقوه و بالفعل مناطق اسـت و امـروزه امکانـات مو               ماهیت حضور کانون های تج    

، زمینه فوق العاده مستعدی بـرای توسـعه فعالیـت هـای تجـاری از       )نواحی شمالی و یا جنوبی    (بنادر و جزایر خلیج فارس      

 .طریق حضور فعال کانون های تجاری است

ایه گذاری های پایه اولیه، در پی انجام فعالیت های گسـترده تجـاری   سرمایه گذاران تجاری نیز، پس از انجام سرم     

پس از آن به دنبـال  .  می افتند "سیستم ارتباطی "هستند و لذا، در طرح اولین اقدامات خود، در پی ایجاد، گسترش و توسعه               

 . مطرح می باشند"رفبازار مص"بازارهایی که برای فعالیت تجاری آنان، به عنوان .  راهی می شوند"بازارهای هدف"

آنـان خلـیج فـارس را       . کانون های بهره بردار، حول امکانات موجود خلیج فارس و دریای عمان مجتمـع شـده انـد                 

کانونی کـه اولـین اسـتعداد بـالقوه      .  مناسب، فزاینده و مستعد برای کانون تجارت و بازرگانی خود می دانند            کانونی همگرا، 

 های شمالی و جنوبی خلیج فـارس و سـاکنان   ه و تأمین نیازهای مصرفی ساکنان کران     آن، مرکزیت برای تهیه و پخش کاال      

 .جنوب غرب آسیا می باشد

                                      
 با اقیـانوس هنـد و از طریـق خلـیج عـدن بـه                ذخایر نفت و گاز، منابع آبزیان، پیوستگی      ،  موقعیت جغرافیایی و استراتژیک    سایر عوامل که به       -1

ـ   ، با کشورهای افریقایی و حاصل آن ارتباط با دریای مدیترانه،  ایجاد ارتباط بین کشورهای آسیاییدریای سرخ و به این ترتیب  موقعیـت فرهنگـی 
 . که در گسترش و توسعه پیمان های مشترک منطقه ای بین کشورها و یا ایجاد پیمان ها و اتحادیه های نوین موثر است، بستگی دارداجتماعی
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نگرش سیاسـی   (ضمن حفظ ارزش ژئوپولتیک   ،  این منطقه را  ،  )1980-2000( شدت این وضعیت در دو دهه ی اخیر         

حتی متقـدم   (نیز مورد توجه و ارج گذاری       ) تصادنگرش اقتصادی برپایه اق   (، از نگاه ارزشی ژئواکونومیک      )بر پایه جغرافیا  

 .قرار داده است) تر از ژئوپولتیک

 منتهی به شکل گیری یک هویت منطقه ای ـ منطقه گرایی ـ در امـر تجـارت     ،بالطبع، وجود نقشی این چنین با اهمیت

ای کشـورهای منطقـه     شده است که ضرورت منطبق شدن با جریان و روند چرخه طبیعی تجارت و اقتصاد تجـاری را بـر                   

حال چنانچه کشوری در این منطقه گرایی، مشارکت و حضـوری فعـال نداشـته باشـد،                 . خلیج فارس در تاکید قرار می دهد      

 بهره برداری از این امکانات افتاده و به طروق و رویه های شبه قانونی و یا                 کانون های بهره برداری کننده راساً، در صدد       

 1.مبادرت می کنندت بر اساس هویت شکل گرفته منطقه ای ـ منطقه گرایی ـ غیرقانونی، به انجام تجار

همچنین است که،هر نوع عدم تعادل در سیاستگذاری های ملی در سرزمین کشورهای همسایه خلـیج فـارس و یـا                     

ی مغـایر بـا   هر نوع اختالل اقتصادی در این کشورها، می تواند کانون های بهره برداری کننده را به سمت اتخاذ روش هـا                   

 .قانون و گریزنده از نظارت قانون در انجام فعل تجاری، بکشاند

ود زمینه  ـ جنوبی وج  هرانـه در ک  ـنطقه خلیج فارس خاص   ـژگی های اجتماعی و اقتصادی م     ـ یکی از وی   : گزاره سوم 

اقتصـادی و   های مستعد برای سرمایه گذاری و حضور منابع کار خارجی اسـت کـه بـه دلیـل حجـم بـاالی فعالیـت هـای                           

اجتماعی و کشش سرمایه و منابع کارآفرین و سرعت گردش پول، پرجاذبه برای حضور بسیاری از منابع سرمایه و کـار                     

 گریز از محدوده های آسیب زا و جذب، یکی از حساسیت های سرمایه2.من جمله ایران شده است، کشورهای خارجی از

                                      
حضـوری فعال و کـارآمد را در منطقه گرایی نشان نمی دهد، دو گـانگی در سیاست اقتـصادی کشـور کـه بـا    ، ی ایران  سیاست تجاری ـ بازرگان -1

  مواجه نیست از جمله ی عوامل مانع در این (Re Export)کفه های مشخصی در اتکاء به واردات و یا تکاء به صادرات و یا اتکاء به صادرات مجدد
نهادها و ارگان هایی یاد کرد که خارج از شمول سیاسـت هـای دولـت، بـه امـر واردات                     ،  دیگر باید از حضور سازمان ها     از سوی   . منطقه گرایی است  

 .مبادرت دارند
 قرابت های فامیلی، قومی و فرهنگی، برخورداری از امنیت سرمایه گذاری، وجود جاذبه های متنوع تجاری، وجود جاذبه هـای خـاص تفریحـی و                           -2

 هزینه پول برای صرف اوقات فراغت و همچنین امکانات انتقال سرمایه از امارات به اروپا و امریکا و خروج در آمد حاصل از سـرمایه                 امکانات متعدد 
امکانات بالفعل جذب منابع سـرمایه و منـابع سـرمایه گـذار بـرای ایرانیـان در                 ،  گذاری و وجود زمینه تجاری مطمئن بین امارات متحده عربی و ایران           

مشارکت های سرمایه گذاری بین سرمایه داران ایرانی و اماراتی و تعلقات ، عالوه بر آن، باید به قرابت های تاریخی فامیلی ـ ارتباطی. ت بوده اندامارا
 .مذهبی و دینی نیز، اشاره کرد
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مله ی عوامل خـروج سـرمایه از کشـور ایـران و جـذب در امـارات شـده                    از ج ،  ، نکته ای که   1 به محدوده های مطمئن است    

 2.است

تمرکز سرمایه های نقدی از سویی و از سوی دیگر، رونق باالی فعالیت های تجاری که در ذات عملکردی اقتصـاد                     

یرانـی بـه    امارات و سایر کشورهای عربی منطقه و شیخ نشین ها مطرح است، همچنین وجود این تمایل سـرمایه گـذاران ا                    

انجام سرمایه گذاری در بخش تجارت، به جای سرمایه گذاری در بخش تولید و مزید بر موارد فوق، وجود بازار مصرفی                     

منطقه ای مناسب، مطمئن و مستعد، برای سرمایه        ،  کالن در ایران، همگی، بابت آن شده اند تا سرزمین امارات متحده عربی            

گر، صاحبان سرمایه های نقدی، به لحاظ وجود عوامل و عناصر رابط تجاری در ایران               از جانبی دی  . گذار ایرانی تلقی گردد   

 "که می توانند به عنوان عناصر امن در سرزمین اصلی تلقی گردند، منتهی به تجمیع عناصر مالی و انسانی و شکل گیـری                  

 شده اسـت کـه در نهایـت منجـر بـه      و امارات) ایران(  در دو سوی سرزمین اصلی "کانون های پولی ـ تجاری و مبادالتی 

 . در امر تجارت شده است" نظام فاعالن معنوی و مادی"تبیین 

بر اساس این عناصر موثر، که در نمایه ذیل مذکور شده اند، می توان به انگیزه ها و علـل اصـلی شـکل گیـری                      ،  لذا

 صحه و تاییـد     " گریزنده از نظارت قانون      "ا   و ی  " در پناه قانون     "،  "منطبق بر قانون    " در امر تجارت     "کانون های حامی  "

 .گذاشت

 در پنـاه   "عناصر موثر در تبیین کانون های حامی تجاری، برای شکل گیری رویه های انجام تجـارت غیررسـمی                   

 ) :قاچاق( شکل گریزنده از نظارت قانون  و یا انجام تجارت در "قانون

در گرایش شدید به امر تجارت، بـه جـای          ) رمایه گذار ایرانی  و س ( ـ وجود این روحیه و تمایل سرمایه های ایرانی          

 .هدایت شدگی به سمت تولید

 ).ایران( ـ وجود بازار مصرف کالن در سرزمین اصلی 

اثر رانت و اثر فعالیت های تجاری نهادهای خاص و موسسات بر تجـارت و               ،  ـ وجود انحصار شدید اقتصاد دولتی     

 .تولید در ایران

                                      
ه در ایران می داننـد کـه بـه ویـژه بـه هنگـام        اقتصاددانان برخی از علل جذب سرمایه ایران به امارات را ناشی از ضرائب باالی دافعه های سرمای         -1

 .شدت رویه های قضایی نسبت به پرس و جوی از ثروت و مال، به آن دامن زده شده است
سرعت گردش پول، امکان تبدیل سرمایه نقدی به سرمایه غیرمنقول و تولیدی و بورس کاال از جمله ی دیگر                   ،  نرخ سود، بهره وری باالی سرمایه       -2

 .عوامل است
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 .ترجیح آنها از سوی بازار و خریداران ایرانی می گرددکه سبب ، االهای وارداتی و کیفیتـ تفاوت در نرخ ک

 .ـ وجود تعرفه های غیرکارشناسی و نامنطبق با واقعیات اقتصاد تجاری منطقه ای که در ایران جاری است

 واقعـی و متبـادر از   ـ خالء یک وحدت رویه نسبت به ماهیت و نگرش قانون به مقوله تجارت با آنچه که به صورت          

 .نیازهای مدرن و در جریان فعالیت های جاری منطقه ای وجود دارد

 .تقاضای بازار بیش از عرضه کاال  به آن است، ـ عدم توازن و تعادل در شرایط بازار، که ناشی از آن

اد تجـاری ـ   سیسـتم منـاطق آز  ، ـ مشکالت بانکی و وجود مقررات چند گانه بین سیستم گمرکـی، سیسـتم مالیـاتی   

مقررات قانونی و قابلیت اتکاء فعالیت های مربوط به تجارت غیررسمی که در پناه قانون انجام می شود، همچنـین         ،  صنعتی

 .غیرواقعی بودن قیمت کاالهای تولید داخل و وجود یارانه ها

تی ثبـت شـده در      ـ وجود بازرگان و تجار ایرانی در دبی به اضافه حضور صاحبان ایرانی کشتی و لـنج هـای سـن                    

 .امارات

ـ وجود ذات عملکردی در سیستم اقتصادی امارات متحده عربی که با غالب بـودن شـدید گـرایش تجـاری توأمـان               

 .است

 

 الگوی فعالیت و زمینه سازمان یابی عناصر خارج از ناخدایان و صاحبان لنج ها 2-7-2

فه وجود راه کارهای گریز از نظـارت قـانون و           با توجه به اهمیت راه دریایی و مکانیزم حمل به اضا          ،  الگوی فعالیت 

ر خـارج از ناخـدایان و صـاحبان        ینه ساز شکل گیری عناصـ     ـزم،   می تواند  "عوامل ابزاری "همچنین وجود   ،  امکانات بالقوه 

 .در ذیل به تشریح آن ها پرداخته می شود. ها باشد لنج

 اهمیت راه دریایی : گزاره اول 

 ای از اهمیت راه دریایی در حمل و نقل کاال و بار را منعکس مـی کنـد، مشـخص              که نمایه   30مطابق جدول شماره    

می شود که گستره الگوی فعالیت در این زمینه، تا چه اندازه دارای پهنا و عرض و فراگیری و فراخـوری اسـت کـه همـین                           

 .شدت بخشد، ابعاد تاکید در تمرکز بر این نحوه از فعالیت را، ویژگی می تواند
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 الگوی فعالیت در خصوص اهمیت راه دریایی بر پایه حمل به وسیله شناورها در دو شاخص وزنی 30ماره جدول ش

 13821و ارزشی برای سال 
 

 شاخص ارزشی شاخص وزنی

 7/26597ارزش کل واردات به میلیون دالر  8/30105وزن کل واردات به هزار تن  

 درصد ارزشی میلیون دالر/کاال حمل شدهارزش  درصد وزنی هزار تن/وزن حمل شده  وسیله حمل

 کشتی

 قطار

 کامیون

 هواپیما

 پستی

با چند وسیله 
 ترکیبی/

28047 

790 

1222 

44 

004/0 

3 

16/93 

6/2 

05/4 

14/0 

000013/0 

0099/0 

19407 

255 

4412 

2519 

8/0 

4 

97/72 

96/0 

59/16 

47/9 

003/0 

015/0 

 100 7/26597 100 8/30105 جمع

 

 

 

 

 

 

                                      
  ـ مجلد واردات1382 مستخرج از آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران ـ -1
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سـامانه هـای بسـیاری      ،  ، قابل استنباط است که حول محور حمل و نقل دریایی، مـی تـوان              30ل شماره   برپایه جدو 

سامانه هایی که فعالیت آنان می تواند رسمی        . تدارک و تجهیز گردند که از طریق حمل و نقل دریایی، تحصیل درآمد نمایند             

 . متحقق شود" گریزنده از نظارت قانون " و یا "انون  در پناه ق" و یا به صورت غیررسمی و " نظارت قانون "و در قالب 

 مکانیزم حمل: گزاره دوم

وجـود وسعتی بسیار در خور توجه از طول کرانه های ساحلی که در یک ارتبـاط همگـن، قابـل دسترسـی و قابـل                  

وجود .  ارائه نماید"اری نوع و کیفیت بهره برد"بهره برداری هستند می تواند به حمل و نقل دریایی، مکانیزم خاصی را در   

کیفیت و نوع بهره برداری، همیشه قرین و نزدیک با کیفیت و نوع مورد انتظار عرف و قانون و شرع می تواند که نباشـد و                   

 .موارد تخلف، جاری بر کیفیت و نوع بهره برداری گردد

لی می تواند شـامل مـوارد   حاصل از این وضعیت آن است که وجود تنوع و کیفیت بهره برداری از کرانه های ساح    

 شود و بـه تبـع آن، گـروه هـا و              برای سازمان یافتن مکانیزم های حمل        صالح و درستی و یا تخلف و بزه باشد، که بابتی          

 .افراد درصد آن برآیند تا مکانیزم های حمل را، منطبق با انتظارات خود هدایت و مدیریت کنند

جغرافیـای  "ارتبـاطی بـا     هـای   "مکـان   "رافیای بزه هسـتند در کنـار        وجود امکانات ساحلی که سازنده جغ     ،  به واقع 

 را تدارک نموده که افراد و گروه هـا بـر پایـه              " مکانیزم حمل    "که می تواند کاال و بار را به خشکی منتقل نماید،            ،  "سکونت

ال را مدیریت می کنند، حمل آن، می توانند حامی و مدیر و هدایت کننده حمل و نقل دریایی، به همان سان که حمل قانونی کا

 .غیرقانونی و گریزنده از نظارت قانون را نیز مدیریت کنند

مکانیزم حمل، برآمده از مقرون به صرفه گی حمل دریایی، وجود زمینه های مستعد برای دسترسی به کاال و دیگر       

سـیب پـذیر بـودن شـاخص هـای          مزیت های وابسته به راه های آبی است که به عنوان یـک امکـان بـالقوه و در شـرایط آ                     

 .مورد بهره برداری مسیرهای گریزنده از نظارت قانون قرار گیردمی تواند اقتصادی جامعه، 

  راه های گریز از نظارت قانون : گزاره سوم

که به دلیـل غیرکارشناسـی حقـوقی، خـود مـوجبی بـرای گریـز از                 ،  راه ها، امکانات و توسل به شیوه های قانونی        

غیر  تا در پناه آن، مبادرت به تجارت         بهره برداری افراد و یا گروه ها می شوند          ستند، زمینه مناسبی برای     نظارت قانون ه  

بـا راهنمـایی مجریـان      . در چنین شرایطی، گاه فرد تجارت کننده که با دیوار قانون رو به رو مـی شـود                 . کاال نمایند رسمی  

 . عبور می کندراه نقب به آن دیوار را یافته و از سد دیوار، قانون
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خود موجب و انگیـزه ای اسـت کـه موجـب            ،  ضعف و نقص و یا عدم اعمال روش های جاری نمودن عدالت کیفری            

 .گریز از نظارت قانون و یا به عبارتی زدن نقب به دیوار و سد قانون شود

کـاالی کـم ارزش در      ، تغییر اظهارنامه از سطح کاالی گران قیمت و ممنوع الورود به             1تغییر در سطوح ارزشی کاال    

اظهارنامه های گمرکی، کم اظهاری وزن و عدم نظارت دقیق از سوی مأموران ارزیـاب، معرفـی نگلـه ای بـار، اسـتفاده از                         

زمینه هایی برای افزایش توان ، پوشش ترانزیت و بهره گیری از زمینه های قابل بهره برداری مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

 . و یا انجام تجارت غیررسمی، در پناه و هاله مستعدات قانون است نظارت قانوناز هدایت شدگی تجارت گریزنده 

شده است، علل چنـدی     بنا به اظـهار نظر کارشناسان گمرک جـمهوری اسالمی ایران که از طریق مصاحبه تحصیل               

ر کمتـر ارزش کـاال در   سبب شـده انـد تـا رویـه تنفیـذ خـالف در اسـناد بـار و اظهـا         ) یت و ماهیت تعرفه ها من جمله کیف  ( 

کارشناسان گمرک معتقد . 2مقررات گمرکی را به چالش بکشاند،  شدهتبدیل   بسیار عادی اظهارنامه های گمرکی به رویه ای       

 3.دارای اظهار خالف در بیان ارزش هستند. هستند که برخی از اسناد، از کشور مبداء که در آنجا کاال صادر شده است

در پنـاه و هالـه      (  این چنین می تواند، انگیزه ای برای هدایت شدگی تجـارت غیررسـمی               وجود استعداد و زمینه ای    

 .گردد و افراد و گروه ها، از طریق آن اقدام به انجام تجارت غیررسمی کنند) قانون و یا گریزنده از نظارت قانون

  امکانات بالقوه : گزاره چهارم

 استعداد راه های دریایی "، " اشارات و مواد قانون "، " مکان "،  " جغرافیای محیطی"به این ترتیب مجموعه ای از 

 عواملی که زاینده محیط مساعد برای وقوع و شکل گیری یک فعل، بـدون توجـه بـه     و به طور کلی اجتماع"کانیزم حمل و م 

ی، مـی تواننـد مـورد    باشند، همه امکانات بالقوه ای هستند که بر اسـاس قابلیـت بهـره بـردار        ) خوبی یا بدی  ( حسن یا قبح    

این بهره برداران می توانند در چارچوب یک رفتار رسمی عمل و رفتـاری منطبـق بـر               . گیری بهره برداران واقع شوند     بهره

قانون انجام دهند و یا در چارچوب یک رفتار غیررسمی، منوط به سازگار شدن و یا سـازگار نمـودن سـایر زمینـه هـا و                           

 .ه برداری خود را نامنطبق بر قانون ساری و جاری نماینددیگر عناصر و عوامل ناظر، بهر

                                      
 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظـام        12/2/74، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال است که در تاریخ               2  نمونه آن ماده      -1

بابتی برای خروج از سطح ب و ورود به سطح الف می شـود              ،   کاالی قاچاق  همان گونه که پیشتر توضیح داده شد وجود دو سطح بهای          . رسیده است 
 .که این تفکیک سطح در وهله اول نامنطبق بر اعمال عدالت جزایی و در وهله ثانی موجبی برای فرار قانونی از جزای تعیینی در سطح ب قانون است

در زمان تهیه گـزارش،     . تعرفه ها و تعیین ارزش پایه برای کاالهای وارداتی است          اولین اثر این رخداد، در تاکید قرار گرفتن ضرورت بازنگری در             -2
 .کارشناسی گمرک اظهار داشت که برای پارچه و منسوجات اقداماتی برای تعیین قیمت پایه صورت گرفته است

پایه باشد لذا بـه پـیش بینـی ایـن پـژوهش،             در این خصوص به نظر می رسد که نسبت حجم و وزن کاال، موجبی برای تقدم تعیین این ارزش و قیمت                      
 .کفش و لوازم خانگی سبک ساخت کشور چین گردد، مورد پس از پارچه و منسوجات باید شامل چینی آالت

 . مبداء صادراتی مورد نظر امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس بوده است-3
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بالطبع امکانات بالقوه، هیچ گاه به عنوان تنها دلیل، در بهره برداری مجرمانه و متخلفانه مطـرح نبـوده و نیسـتند و                       

ی تـوان بـه     موجب تقویت این نوع از بهره برداری گردند، عناصری که از آن ها م             ،  باید عناصر دیگری در جوف و کنار آن       

 .عنوان تجلی گاه ها و انگیزه آفرینی ها یاد کرد

این عناصر و عوامل تجلی گاه و انگیزه آفرین و عوامل مساعد را مجموعه ای از نوع سیاستگذاری های اقتصـادی،   

صـدور مجـوز بـرای ورود کـاال ـ واگـذاری اطالعـات خـاص، تخصـیص          (وجـود رانـت هـای خـاص     ، سیسـتم اقتصـادی  

 یمت کاالی داخلـی در مقـام      ــزش و ق  یت و ار  ــموعه فعالیت های تجاری، کیف    ــ نگرش منطقه ای، نگرش به مج      کیفیت)اعتبار

حوری بـرای   ــکه م ،  وجود عوامل ابزاری  هایت،  ــعرفه ها تشکیل می دهد و در ن       ــشابه وارداتی و شرایط ت    ــقایسه با م  ــم

 .مطرح می گردد،  است" روح عمل " به این " جسمانیت دادن"

مدیریت یک این چنین رفتارمندی، ضرورت وجود هدایت کنندگانی را خارج از عناصر ابزاری، تصـریح مـی کنـد و                     

 .دقیقاً می تواند عناصر دیگری را در شمول خود قرار دهد

  وجود عوامل ابزاری: گزاره پنجم

مبنای نظری اثر عوامل    ،  گیرندبه طور معمول، مورد بهره برداری عناصر و عوامل بیرونی قرار می             ،  عوامل ابزاری 

 .نهفته در این رابطه است، 2و استضعاف 1استکثار، دو گانه و متضادی چون ثروت و فقر

 تشخیص علت رخداد بزه را، تسهیل می کند؟،  چندین عامل مولد جرم3پرسش مطرح شده آن است که آیا اقتران

ها، موید این نظریه است کـه اجمـاع و اجتمـاع چنـد      به این پرسش، قاطبه جرم شناسان جواب مثبت داده اند و آمار           

 .ممکن است شخص را مستعد ارتکاب بزه و خالف نماید، عامل بیرونی یا درونی

جرم شناسان معاصر، با صرف مساعی و کوشش های بسیار، الگوهایی تنظیم کرده اند که نشان مـی دهـد، تحـت                   

اری و  ـالل هـای رفتـ    ـاختـ ،  نوان مثـال  ـبـه عـ   . وع می پیوندند  ـ وق رائم به ـعضی از ج  ـواملی، ب ـرایطی و ترکیب چه ع    ـچه ش 

مایالت کنجکاوانـه و یـا سـاده        ـاء تـ  ـوته خردی می تواند به جرم جویی جوانان، نشناختگی روابط اجتمـاعی و یـا ارضـ                ـک

                                      
 .بسیار انگاشتن، زیاده خواهی،  افزون خواستن:   استکثار-1
 . ناتوان یافتن کسی را، ضعیف شمردن، ضعیف برشمردن:  استضعاف-2
 .همبسته شدن ، نزدیکی و پیوستگی، جور آمدن، همعرض شدن،  نزدیک شدن:  اقتران-3
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ی تواند بزرگساالن را م، انگاری های کودکانه می تواند نوجوانان را به ارتکاب بزه، فقر و در کنار آن تمایالت زیاد خواهانه

 1.به انجام بزه و یا قرار دادن در منظومه عوامل بزه وا دارد

ثروت و اسـتکثار و زیـاده خواسـتن، هـدف و وجـود فقـر و       ، در انجام فعل گریزنده از نظارت قانون، به این ترتیب 

 .بستری برای تامین نیات و فرد قرین به فقر، عامل ابزاری تحقق فعل است، استضعاف

فارغ از هر نـوع نمـو و نشـانه انسـان معنـایی و فکـور و               ،   چنین شرایطی، فرد عامل، به عنوان یک عامل ابزاری         در

اخالقی ظاهر شده و به عنوان یک عامل ابزاری، جزیی از مستعدات و بسترها و زمینه های قابل بهره برداری رقم خـورده                       

 .که به تقویت زمینه ها برای بهره برداران، کمک می کند

قانون تفسیر  . مراجعه به قانون، نشان می دهد که، چنین فردی، به وجه دیگری مورد خطاب قانون قرار گرفته است                 

 اسـفند مـاه     27 کـه در اصـالحیه مصـوب         1312 اسفند ماه    29 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب       45قسمت دوم ماده    

 2. به آن پرداخته شده است، طی ماده واحده آورده است1315سال 

 

                                      
 .انتشارات دانشگاه تهران. 77ص . جلد اول. مبانی جرم شناسی. کی نیا، مهدی،  اشاره به معنی-1
 .انتشارات نشر میزان. 87یی، جعفر، مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرائم قاچاق کاال و ارز، ص   نوری یوشانلو-2
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  قانون مجازات مرتکبین قاچاق45قانون تفسیر قسمت دوم ماده 

 1315 اسفند ماه  27مصوب 

 شامل مواردی نیـز  1312 اسفند 29 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 45قسمت دوم از ماده ماده واحـده ـ   

د ورالـو  علم به این کـه ممنـوع  ا کسب و با می باشد که اشیاء ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت ی     

 1.شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر باشند

فردی است که برای تجارت یـا کسـب اقـدام بـه عمـل نمـوده و جـزء عوامـل اصـلی                ،  مالحظه می گردد که مخاطب    

دست به اقدام زده به عبارتی ابزاری است که در هدایت شدگی قرار گرفته و در میدان تجارت و کسب، ، محسوب نمی شود

 .است

مالحظه می شود ) هزینه های حمل دریایی و دوره زمان رفت و برگشت لنج ها  ( 5-2با مرور دوباره ای بر گزاره 

که دافعه های ناشی از درآمد حاصل شده برای صاحب لنج و جاشویان، زمینه مساعدی برای شکل گیری جاذبه ها، جهت                     

 و یـا  " ته لنجـی "واقعیتی که می تواند خود را در مقوله    ،  گریزنده از نظارت قانون است    تامین عناصر هادی، در انجام فعل       

و یا اقدام به توسـط لـنج هـای    ) تندرو( اقدام بر شکل دادن به انجام گریزنده از نظارت قانون به وسیله قایق های موتوری       

ن های امن بندری و غیربندری نشان دهد و یـا           ر مکا سنتی و اظهار خالف اسنادی در بندر و گمرک و یا حتی، پهلوگیری د             

اساساً زمینه را اینگونه فراهم آورد که حمل کاالی مورد نظر هادیان این نحوه از تجارت، عملـی از سـر خیرخـواهی تلقـی                         

 .گردد

 

 

 

 

                                      
 جزء فصل چهارم قانون مزبور بوده که اشیاء ممنوع الورود و ممنوع الصدور را تعریف می کند و نقل و انتقال آن را تلقی به قاچاق اشیاء 45 ماده -1

وارد کردن اشیاء ممنوع ، مقصود از قاچاق اشیاء ممنوع الورود یا ممنوع الصدور: به این شرح است 45مت دوم ماده    قس). 86همان صفحه   ( می نماید   
الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیاء مزبور کشف شود و خارج کردن اشیاء ممنوع الصدور و یا تسلیم آن به متصـدی حمـل و                       

 .ی خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکتنقل و یا هر شخص دیگری برا
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 :نتیجه گیری  2-7-3

ر پایه استدالل بر اثـر      میدانی و اسنادی و ب     ) 2-7-2 و   1-7-2( در ارزیابی نهایی از دو دسته یافته های مطالعاتی          

نــاشی از مـحیط و وجود بـسترهای قابـل بهـره ، 1کیفیت متقابل عوامل و عناصر در یکدیگر و هـمـچنین زمینـه های مْعـِد

 بـه عنـوان عـاملی بـرای وقـوع بـزه و انجـام تجـارت                  و مـی تواننـد      برداری که ماهیتاً دارای اثر مضاعف متضاد هسـتند          

ـی مــورد   باید به عنـوان عامـلی بـرای انجــام تجـارت رسمــ           ،  د، در حـالی که   ن نظارت قانون باش   غیررسمی و گریزنده از   

 نقش عناصر سازمانده به اینگونه حمـل ونقـل، خـارج از             بـهره برداری واقع شوند، از نظر این پژوهش قطعی تلقی شده و             

 .ناخدایان و صاحبان لنج ها، قابل تصریح و پذیرش است

 های مساعد، قابل توجیه است چرا که این زمینه های مساعد بـرای تجـارت و انجـام حمـل و نقـل                     دو گونگی زمینه  

تـاثیر  . دریایی و جابه جایی کاال، همه وسایلی هستند که می توانند بر بسـتر دو نـوع نیـت و هـدف، نمـو و حضـور یابنـد                            

 .مضاعف این زمینه ها، نمایی از واقعیت پیش روی است

ای که این پژوهش به آن دست یافت، وجود این معنای جامعه شناسانه و جرم شناسانه است نکته جانبی و ضمیمه 

 عمـل نکـرده   " انگیزه "به عنوان ، 2-7-2  و 1-7-2که مجموعه ی عوامل مساعد و عناصر برشمرده شده طی گزاره های          

 . اثرگذار و نقش آفرین هستند" عامل"ماهیتاً به عنوان بلکه 

 ای ضرورت "اثر انگیزه " و یا  " اثر عامل  "بین  تفاوت  معه شناسی و جرم شناسانه، تشخیص       از نظر مطالعات جا   

 و " علت" داشته باشد مورد بحث وتامل است اما این که، انگیزه تحت تاثیر " علت"همپای  اثریانگیزه این که ، بسیار دارد

ی انجام شده و رخداد وقایع و تفسیر علت هـا و             باشد، واقعیتی تجربی است که این پژوهش بر مبنای مصاحبه ها           " عامل "

 .تشریح معلول ها آن را در تایید خود دارد

موثر می باشند اما ایـن      ،  فارغ از نوع و کیفیت آن     ،  عامل و عوامل موجود در ایجاد انگیزه پرداختن به مقوله تجارت          

ائل و عناصـر و عوامـل دیگـر دارد و    که چرا در کنار تجارت رسمی، تجارت غیر رسمی صورت می گیرد، بازگشت به مس              

 . لذا، شناخت عامل و علت ها، ضرورت محض دارد نیست چون مقابله با معلول ها، راه کار مناسب

هر چند مطالعات جامعه شناسی و جامعه شناسی بزه، برپایه مطالعات علـت             ،  در این خصوص باید توجه داشت که      

ولی این بخش از مطالعات جـزء  ،  مثابه یک علم و دانش علمی قابل تلقی استو معلولی قرار دارد و به معنای وسیع کلمه به     
                                      

 با ساز و برگ. آماده. آماده کننده: مْعِد -1
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 و شـرایط زیسـت اجتمـاعی    مطالعات علوم اجتماعی بوده و الجرم تحت تاثیر شرایط و اوضاع دائم التغیر جامعه و زندگی 

 ای چـون ریاضـی و فیزیـک و          به عنوان مباحث مربوط به علوم دقیقه      ،   مباحث نظری آن   ،   و از این رو    انسان ها قرار دارد     

 .باشند) شیمی، فیزیک، ریاضی(شیمی قرار نداشته که بتوان انتظار داشت تا نتایج آن محض و اثباتی بر پایه علوم محض 

در علوم اجتماعی، عوامل متغیر و پارامترهای گونـاگون همیشـه اثرگـذاری خاصـه و ویـژه خـود را دارنـد و لـذا                          

ت تلقی نمودن متغیرهای دیگری است که می توانند با اثر خود، در اسـتخراج نتیجـه ایجـاد                   استخراج یک نتیجه، مستلزم ثاب    

 .تغییر کنند

از سوی دیگر در مطالعات مربوط به علوم اجتماعی و جامعه سنجی، الزم است تا در بررسی یک عامل، بـه سـایر                       

وط به یک عامل، نمی توان از مداخلـه و اثربخشـی           عوامل و اثرگذاری آنها نیز توجه کرد، به عبارتی، در تحلیل تاثیرات مرب            

همراه با عامل مورد نظر وجود  دارند، جلوگیری کرد و یا آن که اینگونه از عوامل را ، عوامل و متغیرهای دیگر، که همزمان

 .ثابت نگه داشت فقط می توان استخراج نتیجه را با فرض ثبات دیگر عوامل، اعالم کرد

چه آن که معطوف بـه عملکـرد لـنج هـا            ،  یرش دامنه عمل تجارت گریزنده از نظارت قانون       با این وصف منوط به پذ     

 .باشد یا نباشد، اثر هادیان و هدایتگران خارج از ناخدایان و صاحبان لنج ها، برای این پژوهش قابل تایید است
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قتصاد محلی و    توسط لنج ها بر ا     رت قانونی کاال   تاثیرات مخرب حمل و نقل تجارت پنهان و خارج از نظا           میزان -3-1

 نیز بر اقتصاد ملی چیست؟

برپایه انجام پژوهش هـای توصـیفی ـ تحلیلـی، بـا موضـوع       ،  تاکید این پژوهش بر محور بررسی محققانه: مـقدمه

 این تحقیق، بررسی میزان تاثیرات مخرب حمـل و نقـل تجـارت پنهان،بـا     1-3در گزاره های سنتی باری استوار است و      لنج

لذا، با هدف حفظ مسیر مطالعه، بررسی پژوهش با رعایت          . تاکید بر نقش لنج های باری سنتی، مورد توجه واقع شده است           

 .این وجه از موضوع، انجام و نتایج تحصیل شده اند

ضرورت تشریح چند نکته، حاوی و حائز چندین اهمیت است که به منظـور بسـط موضـوع، بـه آن هـا توجـه الزم                 

 اثرگذاری لنج ها، تحلیل دامنه عمل و کیفیت و کمیت حضور و             ست که از جمله ی آن ها می توان به تحلیل نوع           اعمال شده ا  

فعالیت لنج ها، پیمایش میزان ظرفیت مشارکت لنج ها، سنجش ثمربخشی فعالیت لـنج هـا در ایـن نـوع از تجـارت و نحـوه                           

 .حضور در جغرافیای منطقه ای اشاره کرد

 بررسی، ضروری است تا مذکور گردد که نگاه پـژوهش، نگـاهی مجـرد و مبتنـی بـر جریـان                      پیش از ورود به این    

نگاهی ، نگاه پژوهش،  به عبارتی 1.واقعی رخدادها و به دور از اظهار نظرهای فردی، موردی و اظهار نظرهای بار دار است     

، مصـادیق ،  ی، نگـاهی برخاسـته از مضـامین       نه جانبدارانه و لَه منشانه و نه ضد جانب و علیه کردارانه است، نگاه پژوهشـ               

 .روابط و کنش و واکنش های موجود در میدان و محدوده مورد مطالعه است

 بر اساس روابط علت و معلولی تعیین مـی گردنـد و نتـایج مسـتخرج                 " بدیهی "اصول و شاخص های     ،  در پژوهش 

 و مبانی مطالعاتی هسـتند بـه همـین دلیـل ای بسـا،      بلکه برخاسته از مبادی، شده، نه ناشی از اظهار نظر  فردی و گرایشی   

نتیجه حاصل شده ای، حتی مطلوب و نظر شخص پژوهش کننده واقع نگردد و به عبارتی نتـایج حاصـله ضـد نظـر اولیـه                          

 .پژوهشگر باشد

خاصه برای مطالعات جامعه شناسانه و به طور کلـی مطالعـات محـدود بـه                ،  البته برهان فوق، برهانی قطعی نیست     

نسبت به آن توضیح داده شد، امـا آنچـه   ، 7-2وزه مطالعات علوم اجتماعی که در قسمت نتیجه گیری مربوط به بررسی      ح

که حائز توجه است، لحاظ منطق و اصل رعایت پرهیز از اظهار نظرهای فردی ـ موردی است و در نقطه مقابل آن رعایـت   

که از شـاخص هـای مـورد        ) کیفی(   و سلسله تحلیل های معنایی      )کمی( اصل استخراج نتیجه از سلسله تحلیل های آماری         

 .بررسی و به شیوه اعمال روش های تحقیق، تحصیل شده اند

                                      
 .اجتماعی است،   منظور از اظهارنظرهای باردار، اظهار نظرهای برخاسته از له و علیه های سیاسی، اقتصادی-1
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 نتایج حاصل از فعالیت لنج ها در چرخه شاخص های اقتصادی ـ اجتماعی -3-1-1

 فعالیـت لـنج هـای    نشان می دهد که، و نتایج مستخرج از مصاحبه ها) مطالعه میدانی( بررسی های میدانی انجام شده  

 جـزء  "لـنج "ایـن جمــله، بیـانگر ایـن معناسـت کـه       . بخشی از بـدنه چرخه اقتصادی ـ اجتماعی منـطقه اسـت  ، باری سنتی

 .شاخص های فعالیت اقتصادی است 

بر این بنیان که لنج، جزء شاخص های فعالیت اقتصادی است، لذا، ویژگی هایی را متوجه خـود مـی کنـد کـه از لحـاظ        

 .ناسی کار و پیشه می تواند واجد صفات ذیل باشدجامعه ش

ـ به عنوان حرفه اصلی تلقی شده و لذا فرد صاحب لنج و در ضمن کارکنان، حاضر به از دسـت دادن شـغل و حرفـه                           

 .خود نیستند

ی  تلقـ  " محیط کـاری   "اشی از آن به عنوان یک       ـعالیت ن ــ ایجاد دلبستگی و وابستگی حرفه ای نموده و فضای لنج و ف            

 .می گردد که افراد در ارتباط با آن، حاضر به وارد آمدن آسیب به آن نیستند

 مربوط به جامعه شناسی فعالیت اقتصادی است، صفت ناشی از آن، وجـود              ـ اقتصاد معیشتی، شاخه ای از مطالعات        

ی از آن، بـه طـور       لنج، محور شکل پذیری اقتصاد معیشتی در منطقه جنوب کشور اسـت و درآمـد ناشـ                که  این معنی است    

 .کامل، به زیست اجتماعی و زیست خانواده ارتباط می یابد

 قرار می دهد، به     " جامعه و محیط خانواده    " و   " اقتصاد معیشت  "ـ وجود مجموعه ای این چنین که لنج را در پیوند با             

 بـا ریشـه هـای تـاریخی و           تنها محور اصلی زایش کار و شغل است و به نوعی           " لنج "اضافه وجود این تاکید برجسته که       

و مالـک و منـابع انسـانی در         به آن یک حالت تقدس مأبانـه داده         ،  سنن فعالیت های اجتماعی اهالی جنوب گره خورده است        

 .ند به راحتی، حاضر به از دست دادن آن نیسترابطه با آن

م با لنج قرار دارند، فعالیـت لـنج هـا    که در ارتباط مستقیم و یا غیرمستقی، قابل پذیرش است که از نظر اهالی منطقه   ،  لذا

 .صرفاً در ارتباط با عملکردی، که به آن منظور به ثبت رسیده اند معنی دار باشد

این فعالیت از نظر آنان، فعالیت در خصوص حمل و نقل کاالست، لذا آنان تحـت تـاثیر عناصـر ناشـی از مزیـت هـای                           

لنج در زندگی فردی و جمعی آنان و از همه مهمتر این کـه چـون بـه                  شغلی و پارامترهای فرهنگی متبادر از اهمیت و نقش          

دلیل وجود شاخص های فـوق العاده ضعیف و بسیار کمرنگ سایـر زمیـنه های شـغلی، فعالیـت لـنج، آسـیب رسـانی بـه                         
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نجـام حمـل و   از این حیث، باید توجه داشت که از نظر آنان، ورود به مقوله ا      ،  ریشه های حیات و زندگی خود تلقی می کنند        

 .نقل گریزنده از نظارت قانون، به منزله، خودکشی نَفْس و جسم فعالیت لنج هاست

در فعالیـت قاچـاق را، متوجـه ورود آسـیب جـدی بـه ماهیـت                 ،  ولین اثر مخرب مشارکت لنج ها     ا،  در این صورت  

ـ      یـتجو کرد و در این رابطه اول کس       ـد جس ـرهنگی آنان بای  ـتماعی، ف ـفعالیت اشتغالی، اج   یند، خـود   ـ که آسیب مـی ب

 .لنج داران خواهند بود

پیامـدهای  . قاچاق برخاسته از علل مختلف و الجرم وارد آورنـده آسـیب بـه فضـاهای مختلـف و کثیرالعنـوانی اسـت                      

دچـار  ،  بر شاخص های اجتماعی موثر افتاده و شخصیت یک جامعه را، با هویت زدایی از منش های مطلوب                 ،  اقتصادی آن 

یعنی اختالل در منش رفتـاری جامعـه باعـث ورود    ، د، چیزی که روند معکوس آن نیز قابل قبول و تایید است       اختالل می کن  

اختالل به هویت و شخصیت یک جامعه شده و با آسیب رسانی به مولفه های اجتماعی، بر مولفه هـای اقتصـادی اثرگـذار                        

 .می شود

جامعه آماری اشعار داشـت     % 95ه که مصاحبه صورت گرفت      با تمامی جامعه آماری لنج داران، در میدان مورد مطالع         

در بررسـی و علـت یـابی        . لنج ها ظرفیت پذیرش ورود به تجارت گریزنده از نظارت قانون را برخوردار نیستند             ،  که ماهیتاً 

 :رد این نکته، مسائل متعددی مورد توجه قرار داشت که از جمله ی مهمترین آن ها، می توان به موارد ذیل اشاره ک

 .ـ ظرفیت و سرعت عمل لنج مانع انجام چنین اقدامی است 

 .ـ لنج در محدوده نظارت دریایی قرار دارد و باید ورود خود را به بندر اعالم کند 

ـ با توجه به آن که لنج ها به ثبت رسـیده و دارای شخصـیت حقـوقی هسـتند، فعالیـت آنـان از سـوی سـازمان هـای                      

 .اشندابع شرایط وضع شده می بشود و برای حمل بار تمربوطه، کنترل و نظارت می 

در هر نقطه ای امکان پذیر نیست و لذا، محل تخلیه بار قاچاق، مفروض به ایـن کـه توسـط لـنج                       ،  ـ تخلیه بار لنج و بوم     

 .حمل شده باشد، باید مکانی مشخص و برخوردار از استعداد تخلیه و بارگیری باشد

حجم بار حمل شده توسـط      ) 31جدول به شماره    ( ماری ارائه شده در جدول ذیل       از سوی دیگر مطابق شاخص های آ      

لنج ها و بوم های تجاری ثبت شده، منطقاً نمی تواند تامین کننده نسبت قابل توجهی از حجم کاالهای حمل شده بـه سـوی                         

مـل شـده بـه ایـران         درصد حجم کـاالی رسـمی ح       3توجه به نسبت حضور شناورهای کوچک، رقمی کمتر از          . ایران باشد 

 .است
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 تنوزن حمل شده به توسط لنج ها و بوم های تجاری سنتی ـ ارقام به هزار : 31جدول شماره 
 

 درصد کل واردات وزن بار حمل شده تعداد شناور سال
1380 2218 445 27500 61/1 
1381 2340 900 25500 53/3 
1382 2385 807 30105 68/2 

 
 را نشان می دهد که در این صورت دامنه حضـور            1383ل و نقل شناورها، لغایت تیرماه       ، فعالیت حم  32جدول شماره   

 . درصد از جمع فعالیت حمل و نقل دریایی در زمینه واردات کاال، می باشد3شناورهای کوچک، رقمی معادل 
 

   واحد هزار تن1383، فعالیت غیرنفتی شناورها طی چهارماهه  32جدول شماره 
 

 اتوارد نام بندر
 6/4022 امام خمینی
 9/29 ماه شهر
 8/114 خرمشهر

 5/3644 شهید رجایی
 8/8 شهید باهنر

 16/0 لنگه
 7/153 بوشهر

 6/48 شهید بهشتی
 9/42 شهید کالنتری

 9/1080 انزلی
 7/233 امیرآباد
 5/173 نوشهر
 1 نکاء

 1/265 شناورهای کوچک
 16/9820 جمع
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اط است که چنین حد از مشارکتی در حمل و نقل دریایی، صرفاً دربرگیرنده اقتصاد معیشـتی   به این ترتیب، قابل استنب    

خانوار را شامل خواهد شد و به این ترتیب موضوع فعالیت عمالً با موضوع معیشت و زندگی اهالی گره و ارتباط مـاهیتی                       

ارت قانون، در کیفیتی که رخداد بـزه را مسـجل           یافته است و تحت چنین معنایی، ارتباط با مقوله حمل و نقل گریزنده از نظ              

 .سازد، چندان معنادار نیست

گمرک، بندر و شخصیت های سیاسی و قضایی دو استان ساحلی هرمزگان و بوشهر ، موضوع فوق با نیروی انتظامی

 .مطرح گردید و اظهار نظر آنان، تایید کننده صد درصد موضوع بود 1در حد محدودی

گزاره آن است که نوع عملکرد لنج های سنتی، ضـمن آن کـه در چرخـه شـاخص هـای اجتمـاعی            نتیجه حاصل از این     

منطقه، برخوردار از وجاهت حضور و منطق برای تداوم جریان زندگی است، از سویی دیگـر در پیونـد بـا شـاخص هـای                         

 درصـد،  3فیتی، هر چند در حدود با ظر، اقتصادی کل جامعه ایران قرار دارد، چه آن که، به عنوان یک استعداد حمل و نقلی          

 .می تواند مطرح باشد

، )لـوازم آشـپزخانه   ( چینی آالت و لوازم کوچک خانگی       ،  مواد خوراکی روغن و   حمل کاالی سوپرمارکتی، برنج، شکر،      

مده در بازارچه های مرزی و بازارهای شـهرهای سـاحلی عرضـه      ـو پوشاک و گل های تزئینی، که به طور ع         لباس  پارچه  

 درصد به توسط همین لنج ها متحقق می گردد و بار حمل شده به توسط این گونه از شـناورها، تـا                       95دد، تا حدود    می گر 

 و دقیقـاً از     2 درصد بقیه آن به بازارهای غیرسـاحلی حمـل مـی شـود             60 درصد تامین کننده همین بازارها بوده و         40مرز  

 از این دست، فوق العـاده  معنـی دار           رخ کاالهای وارداتی  ـه با ن  ـج ها در رابط   ـقف فعالیت این نوع از لن     ـهمین روست که س   

 .می باشد و بالفاصله اثر خود را در بازارهای محلی، برجا می گذارد

، این پـژوهش در     1383در فاصله زمانی ایجاد محدودیت و وضع شرایط خاص برای فعالیت لنج ها، مرداد و شهریور                 

شاهد بالفاصله افزایش نرخ کاالهای موجود در بازارهای متعلق به این ، ندیجان و لنگهه، نقاط ساحلی ـ بندری گناوه ـ دیلم

شوک وارده، به فاصله ده روز اثرگذار شده بود و این عمق و ضریب حساسیت باالی بازارهای . نقاط شهری ـ بندری بود 

( مثبت و یا منفی هر نوع فعالیت تجاری     کشور را به مقوله واردات نشان می دهد، چیزی که به صراحت، نشانگر آثار تبعی                

 .استبر بازار و اقتصاد کشور ) رسمی و یا غیررسمی

                                      
 .ا طرح این سوال به صورت تخصصی و کارشناسی صورت گرفته استهر چند که جزء جامعه آماری بوده است ام،   این جامعه-1
برخی از واسطه های تجاری نیز، از بازارهای محلی خریـد کـرده و              .  بازارهای غیرساحلی، به نوعی در ارتباط با تجار بازارهای محلی قرار دارند            -2

 .می رسانند، )تهران، اصفهان، شیراز(کاالهای خریداری شده را به بازارهای غیرساحلی 



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 277

  

اثر کیفی فعالیت شناورها در ورود کاالی گریزنده از نظارت قانون از طریق مبادی رسـمی و یـا اسـکله                      3-1-2

 .های مساعد، چه در حیطه نظارت گمرک و منابع انتظامی و چه در غیر آن

به . زه قاچاق استیت حمل و نقل دریایی، به عنوان یک استعداد جوهری، زمینه ای برای شکل گیری ب   به طور کلی، فعال   

 تقویت بهـره گیـری از ایـن اسـتعداد مـی شـود، از آنچنـان تنـوع و گسـتردگی                       و یا متغیرهایی که باعث    نظر می رسد علل     

بـه طـور قطـع منتهـی بـه          ،  یزنده از نظارت قانون   برخوردار باشند که در هر حد و اندازه ای وارد شدن به بازار تجارت گر              

 .سود قابل توجه ای برای فاعالن آن می شود

 :این عوامل را می توان مشتمل بر موارد ذیل دانست 

 .ـ قیمت کاالی قاچاق که در مقایسه با قیمت کاالهای داخلی کم و در ظرفیت خرید اکثریت جامعه می باشد

 .لی که باعث ایستایی مساله توجه کیفیت کاالها شده استـ عدم وجود رقابت در تولیدات داخ

ـ انحصار اقتصادی که در اختیار دولت و نهادهاست و همین باعث تنگ شدن دامنه حضور فعـاالن بخـش خصوصـی              

را به صـورت انحصـاری، در اختیـار افـراد،           ) رانت اطالعات ( اقتصادی شده است و از سوی دیگر، اطالعات اقتصادی        

 .وه های خاص قرار می دهدنهادها و گر

 ـ ثبات نرخ ارز

ـ پائین بودن هزینه ریسک قاچاق که ناشی از گسـتردگی مرزهـای جغرافیـایی، ناهمـاهنگی هـا و ادغـام و یـا تفکیـک                           

مثـل نحـوه عمـل سـازمان گمـرک و سـازمان بنـادر و کشـتیرانی ـ سـازمان بنـادر و            ، غیرکارشناسی مسـئولیت هـا  

 رخداد می شود، همچنین عـدم نظـارت در دریـا و اعمـال تمـام مصـادیق نظـارتی در        1یدریانوردی ـ و نیروی انتظام 

ابهام و خالء وجود یک تعریف مانع و جامع ، 2خشکی، که باعث کاهش تسلط و اشراف بر حمل و نقل دریایی می گردد   

د با علت ها، معلول هـا       ، نوع برخورد و رویکرد مبارزه با قاچاق که در مصادیقی چند به جای برخور              3از مساله قاچاق  

                                      
  در پیشنهادات خواهیم آورد که ضرورت دارد تا رئیس گمرک و بندر و یا به عبارتی سازمان رسیدگی به ورودی و صدوری کاال در یـک حـوزه                     -1

 . خالصه و قوانین در خصوص آن برخوردار از وحدت رویه شوند
رتی برخورد با مساله قاچاق در دریا، مـورد تاییـد تمـام جامعـه آمـاری در        ضرورت اعمال نظارت در دریا و کنترل شناورها در دریا و یا به عبا         -2

فرمانـداری، قـوه   (همچون سازمان بنادر و کشتیرانی، گمرک ایران، نیروی انتظامی، شخصـیت هـا و نهادهـای سیاسـی و حقـوقی      ، حوزه های متولی  
 .بوده است) قضائیه

 کیلومتر مرز آبی ـ دریایی و  2580رل در دریا به جای کنترل در خشکی، بازگشت به حدود تاکید قطعی این حوزه ها در قبول و ضروری دانستن کنت
 کیلومتر مسیر رودخانه ای و وجود بدنه ها و اسکله هایی دارد که در خشکی ـ ساحلی از چارچوب نظـارت بـه دور و در اختیـار     1200-1800حدود 

 .ارت دریایی، قابل کنترل می باشندسازمان های کنترل کننده نمی باشند و فقط با اعمال نظ
 .به آن پرداخته شده است) نقاط ضعف سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ حقوقی در ایجاد و ادامه این نوع تجارت کدامند ( 1-4 در گزاره - 3
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را نشانه می گیرد، درجه سالمت عمل منابع ناظر، ناظم، انتظامی و درگیر و مقابله کننده با عامالن و فاعالن و هادیـان              

 .و سازمان دهندگان تجارت غیررسمی

له،  هر   اثربخش بودن حساسیت بازار عرضه و تقاضا، که از آنچنان ضریب حساسیت باالیی برخوردارد که بالفاص               ـ  

قیمت ها را تحت الشعاع خود قرار می دهد، پتانسیل و انـرژی بـالقوه موتـور     ،  نوع تنش و تغییری در بازار واردات، بالفاصله       

 .محرکه قاچاق است

حال در نقطه مقابل این شرایط، که همه حکایت از پارامترها و شاخص های نفـع زایـی و سـود آوری بـرای برجسـته                          

قع شدن پدیده تجارت گریزنده از نظارت قانون دارد، در جایی دیگر، شاخص ها و پارامترهای منفی شدن و مفید و مطلوب وا

، هـر جـا پـارامتر سـود آور و یـا             )اقتصـادی ( در حلقه ارتباط مسائل اجتمـاعی       ،  و زیان آور شکل پذیر می شوند چه آن که         

فی منجر گردد، باید شـاهد حضـور و نمـو و نمـاد              شاخص مبتنی بر بزه ای به ایجاد نفع کاذب و سود ناشی از تخلف و خال               

 .1اثرات تبعی و منفی آن نیز بود

وسـایل حمـل و نقـل    (از جمله ی شاخص های منفی حاصل شده، مصادیقی است که در اثر کیفیـت فعالیـت شـناورها                

 .حاصل می گردد) دریایی اعم از کشتی، لنج ها و بوم و قایق های صیادی برخوردار از موتور پرقدرت

نهفته است، می تواند انگیزه زا و       ) فارغ از هر نوع که باشند       ( وجود استعدادی این چنین که در ذات عملکردی شناورها        

 .جاذب برای بهره برداری باشد و متاثر از آن حتی نهادها و مجموعه های حکومتی و دولتی را مبتال به خود سازد

راه کار اجرایی بیابد ، ه و رانت ها و مجوزها و امتیازات موردیحال تصور شود که وجود برخی اختیارات واگذار شد     

و تنفیذ به نهادها و شرکت های دولتی گردد که خود باعث تسلط و اختیار در بهره برداری از این کیفیت می شود و بـه ایـن                             

و دامنـه داده و در کنـار    از نظارت قانون را، ضمن تعمیق در نحوه عمل و اجـراء وسـعت    دامنه عمل تجارت گریزنده     ترتیب،  

 2.چهره اقتصادی آن، مشمول چهره سیاسی و دولتی نیز می کند
                                      

ود مگر کـوخی در مجـاورت آن    فرمایش حضرت علی علیه السالم مصداق بارز این منش قاعده مند اجتماعی ـ اقتصادی است که کاخی بنا نمی ش -1
 .زاده باشد

 تیرمـاه  7( تحلیل معنایی قانون یکسان سازی تشریفات ورودی و خروج کاال و خدمات از کشور، که از سوی ریاست جمهور ابالغ گردیـده اسـت      -2
وجود مزیت های خود مختاری بخش در داللت بر  ،  چیزی که شرایط فراهم آورنده وضع چنین قانونی       . ، مبین وجود قاچاق های شبه قانونی است       )83

تبـدیل شـده   ) و یا تفسیر و تحلیـل قـانونی  ( عمل و یا در تفسیر از قانون دارد که به اتکاء آن، احراز استثناء کرده و در تناوب و تکرار، خود به قانون                       
 سقف مقـرر گردیـده بـه نحـوی کـه مـازاد آن، بـه        است، این وضعیت واجد و بابتی برای واردات کاال بیش از نیاز مصرفی سازمانی و یا عدم رعایت   

 .صورت کاالی تجاری وارد به بازار مصرف می شود
 قـانون   4 طبق این قانون تمامی وارد کنندگان و صادرکنندگان اعم از وزارتخانه هـا، موسسـه هـای دولتـی و شـرکت هـای دولتـی موضـوع مـاده                                "

 درصد سرمایه و یا سهام آن به 50ی وابسته به دولت و سایر شرکت هایی که بیش از محاسبات عمومی کشور و اصالحات بعدی و موسسات انتفاع  
صورت منفرد و یا مشترک متعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و نیز سـایر شـرکت هـای دولتـی و موسسـات غیرانتفـاعی                             



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 279

  

 29 ذیـل مـاده      1قانون یکسان سازی تشریفات ورودی و خروجی کاال و خدمات از کشور و حذف قسـمت آخـر بنـد                     

و همچنـین زمینـی و      (  نقلـی دریـایی      بیانگر بهره گیری از استعداد بالقوه حمـل و        ،   ......1مگر آن که    .... قانون امور گمرکی از     

تفکیک ماهیت عملکردی بزه تجارت گریزنده از نظارت قانون و قاچاق، از چرخه فعالیـت تجـاری و حمـل و                     و مصرح   ) هوایی

چیـزی کـه نشـانگر حضـور متصـدیان هـادی و             . نقلی محدود و منحصر به عملکرد لنج ها و بوم های سنتی ثبت شـده دارد               

 .ی غیر از قله برآمده از آب استمجریان عملکردی دیگر

 

 .دامنه عمل خارج از فضای عملکردی لنج ها و بوم های سنتی -3-1-3

پرونده های متشکله در گمرکات کشور منعکس کننده این واقعیت است که قاچاق از نواحی مختلف مرزی صورت مـی                 

متبادر از آن، می تـوان      . خصوص است  نشان دهنده شاخص هایی در این        35 و   34 و   33جداول به شماره های     . گیرد

استدالل کرد که قاچاق و انجام فعل تجاری و حمل و نقلی گریزنده از نظارت قانون، منحصر به یک ناحیه، مثل مسـیر                       

دریایی، یک وسیله حمل و نقلی، مثل لنج ها و بوم های سنتی نیست، بلکـه اقـالیم و نـواحی متعـددی را مـی توانـد در                             

 که مسیر خشکی ـ زمینی و مسیر هواپیمایی ـ فرودگاهی و یا بهره گیری حمل و نقلی ـ تجـاری     شمول خود قرار دهد

از اسکله هایی که مجوز برای انجام فعالیت مشخص و معینی مثل صادرات و یا واردات خاص و تعریف شـده دارنـد،                       

 . باشدداز جمله ی آن می توان

                                                                                                                                
یا تصریح نام است، از جمله شـرکت ملـی نفـت ایـران و شـرکت هـای تابعـه و          وابسته به دولت که شمول قوانین و مقررات عمومی، مستلزم ذکر نام             

وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ملی ایـران و وزارت جهـاد کشـاورزی و شـرکت هـای تابعـه و                      
ت های غیردولتی و شـرکت هـایی کـه تـابع قـانون خـاص هسـتند و                   مرکز تهیه و توزیع کاال، همچنین سهام متعلق به دستگاه های فوق الذکر و شرک              

نهادهای عمومی غیردولتی و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی و موسسات خیریه موظف هستند تمامی کاالهای وارداتی و                    
و راه های مجاز، مطابق با دستورالعمل های گمـرک ایـران   صادراتی خود را با تسلیم اظهارنامه گمرکی، انجام تشریفات الزم از اسکله ها، فرودگاه ها            

 ".مشمول مقررات قاچاق خواهد بود، وارد یا صادر کننده، در غیر این صورت
 . قانون امور گمرکی از مگر آن که تا آخر بند لغو می شود29 ذیل ماده 1بر اساس همین دستور، تبصره قسمت اخیر بند 

هـر چنـد کـه ایـن     . ن، اصالح از عملکرد خود، در قالب عملکرد دولت، گامی در کمرنک نمودن قاچاق شبه قانونی اسـت    مبتنی بر تحلیل معنایی این قانو     
قانون، قادر به کنترل و یا اعمال نظارت در حوزه های خارج از نظارت دولت را ندارد و عمالً سامانه های بهره بردار از استعدادهای بالقوه دریـایی ـ   

مـی توانـد کاهنـده آسـیب معنـوی وارده بـه       ، در پوشش نمی گیرد اما به زعم نظر کارشناسان متعلق به جامعه آماری این پژوهشزمینی ـ هوایی را  
 .پیکره و جسم و جان حقوقی و قوانین موضوعه باشد

 
 : ـ موارد مشروحه ذیل قاچاق گمرکی محسوب می شود 29اده م -1

شور به ترتیب غیرمجاز مگر آن که کـاالی مزبـور در موقـع ورود یـا صـدور ممنـوع یـا                   وارد کردن کاال به کشور یا خارج کردن کاال از ک          
 93مجموعه قوانین و مقررات ـ جعفر نوری ـ ص . غیرمجاز مشروط نبوده و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد
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 1378 ـ  1مرکات کشور آمار پرونده های قاچاق کاال در گ33جدول شماره 

 

تعداد پرونده های زیر  ارزش کل پرونده هاتعداد کل پرونده ها گمرکات
 ده میلیون ریال

ارزش پرونده های زیر ده 
 میلیون ریال

 11,867,168,077 1715 30,444,177,343 1776 آذربایجان شرقی
 28,108,301,228 8511 53,301,492,636 8885 آذربایجان غربی

 2,552,936,787 337 4,573,059,338 381 اردبیل
 2,722,513,351 478 4,789,275,189 526 استان مرکزی
 171,382,451 77 171,382,451 77 اینچه برون
 4,269,541,221 1264 11,186,859,773 1480 اصفهان

 15,137,978,185 2161 44,348,619,545 2904 بوشهر و فارس
 12,540,369,968 2705 21,085,615,839 2864 خراسان
 3,233,391,624 868 14,161,573,459 1000 خوزستان

 27,855,643,166 8541 43,368,004,073 8917 سیستان و بلوچستان
 949,130,941 307 29,155,888,854 409 شمال

 26,615,895,270 6653 50,228,407,317 7368 غرب کشور
 3,786,905,744 447 6,057,698,127 545 کرمان 
 3,293,633,929 954 6,612,786,334 1135 همدان

 24,888,150,422 5182 225,629,946,568 5519 هرمزگان
 557,935,942 101 5,435,459,408 148 البرز

 49,205,826 26 64,205,826 27 امانات پستی
 4,253,468,577 1115 22,641,104,783 1395 جنوب تهران

 868,629,396 174 972,666,530 180 سمنان
 6,334,402 2 3,982,446,556 20 شهریار
 12,203,615 4 109,729,580 6 شهرکرد

 4,533,584 2 6,410,536,457 22 غرب تهران
 83,296,150 17 1,022,291,364 29 قم

 181,421,757 72 1,569,951,290 79 کیش 
 458,696,599 87 6,654,868,201 164 مهرآباد
 964,738,057 120 2,026,416,534 155 یزد

 175,523,466,269 41922 596,004,463,375 46011 جمع کل

 

                                      
 منتشر نشده. دفتر امور حقوقی. گمرک جمهوری اسالمی ایران: ـ ماخذ1
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 1379 ـ  1 آمار پرونده های قاچاق کاال در گمرکات کشور34جدول شماره 
 

تعداد پرونده های زیر  ارزش کل پرونده هاتعداد کل پرونده ها گمرکات
 ده میلیون ریال

ارزش پرونده های زیر ده 
 یالمیلیون ر

 7,951,917,799 1222 27,563,675,486 1496 آذربایجان شرقی
 33,482,252,473 6506 60,056,044,694 7166 آذربایجان غربی

 2,746,958,679 417 7,319,527,828 540 اردبیل
 3,943,792,405 489 5,672,472,595 548 استان مرکزی
 274,307,388 76 1,354,476,111 88 اینچه برون

 3,366,295,673 754 11,768,679,417 993 هاناصف
 25,557,242,770 2143 73,511,920,236 2940 بوشهر و فارس

 14,482,655,290 2475 20,845,011,969 2900 خراسان
 5,855,179,272 851 24,281,165,254 1082 خوزستان

 36,309,860,675 8961 51,588,394,143 9504 سیستان و بلوچستان
 782,528,106 259 20,599,830,184 366 شمال

 30,185,645,403 5678 67,300,546,274 6788 غرب کشور
 2,448,602,212 570 13,444,653,530 679 کرمان 
 6,378,792,860 1966 24,369,713,122 2710 همدان

 56,492,610,104 3929 120,612,793,745 4286 هرمزگان
 1,585,009,052 276 11,244,012,326 423 البرز

 46,059,175 14 4,086,548,175 18 امانات پستی
 9,606,577,820 1741 38,375,414,021 2221 جنوب تهران

 380,457,689 120 528,188,098 127 سمنان
 2,416,317,347 353 14,950,780,832 417 شهریار
 46,050,551 30 252,264,199 38 شهرکرد

 15,510,525 4 3,678,159,714 14 غرب تهران
 2,139,060,745 285 7,010,464,867 380 قم

 633,338,733 243 1,975,777,840 259 کیش 
 162,564,838 34 7,466,365,803 103 مهرآباد
 2,367,114,540 333 6,557,251,699 389 یزد

 249,756,975,123 39999 626,415,132,162 46675 جمع کل

 

                                      
  همان: ذ ماخ-1
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  82-83سال های ) ین لغایت مهرماهفرورد(  های قاچاق کاال در هفت ماهه  آمار پرونده35جدول شماره 

 . ارقام ارزش میلیارد ریال
 

 درصد تغییرات 1382سال  1383سال  

 5/0 45419 45654 )فقره(تعداد کل پرونده ها 

 -4/20 6/952 758 ارزش کل پرونده ها

 8/1 39717 40464 )فقره( میلیون ریال 10تعداد پرونده های زیر 

 -2/9 5/154 3/140  میلیون ریال10ارزش پرونده های زیر 

 -8/28 5/21 3/15 کل جریمه وصولی

 -8/17 9229 7588 تعداد پرونده های تبرئه شده

 -2/25 8/83 7/62 ارزش پرونده های تبرئه شده

 6/49 8325 12451 تعداد پرونده های محکوم شده

 7/29 7/97 7/126 ارزش پرونده های محکوم شده

 5/12 3/229 9/257 ارزش کاالهای از دست رفته

 7/2 54963 56473 تعداد متهمین

 -7/15 5/1469 1239 کل جریمه تعیین شده

 

 

 

 

 

 

 



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 283

  

 1383سال ) فروردین لغایت مهرماه( آمار پرونده های قاچاق کاال بر حسب گمرکات مختلف در هفت ماهه 36جدول شماره 
 

تعداد کل  نام گمرک
 ونده هاپر

سهم از کل 
 )درصد(

ارزش کل 
پرونده ها 

 )میلیارد ریال(

سهم از 
کل 

 )درصد(

ارزش کاالی از 
دست رفته 

 )میلیارد ریال(

سهم از کل 
 )درصد(

کل جریمه 
تعـیین شـده 

 )میلیارد ریال(

سهم از کل 
 )درصد(

 73/4 6/58 65/0 7/1 23/7 8/54 76/25 11760 خراسان

سیستان و 
 55/40 4/502 29/60 5/155 17/26 3/198 62/23 10783 بلوچستان

 39/7 6/91 45/0 2/1 22/7 7/54 68/15 7158 هرمزگان

 31/17 5/214 99/0 5/2 09/22 4/167 91/10 4982 مستقل

 6/4 9/56 24/2 8/5 72/6 51 30/9 4246 آذربایجان غربی

 11/4 9/50 01/0 0 56/5 2/42 55/7 3449 غرب

 79/5 7/71 0 0 66/7 1/58 90/2 1325 بوشهر

آذربایجان 
 61/1 9/19 54/16 7/42 74/6 1/51 99/1 907 شرقی

 5/8 3/105 91/10 1/28 27/7 1/55 57/1 715 خوزستان

 43/5 2/67 93/7 4/20 34/3 3/25 72/0 329 شمال

 100 1239 100 9/257 100 758 100 45654 جمع کل
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 36  ادامه جدول 1383قاچاق کاال بر حسب گمرکات مختلف در هفت ماهه سال  آمار پرونده های 37جدول شماره 
 

 نام گمرک

جریمه 
وصولی 

میلیون (
 )ریال

سهم از 
کل 

 )درصد(

تعداد 
 متهمین

سهم از 
کل 

 )درصد(

تعداد 
پرونده 

های تبرئه 
 شده

سهم از 
کل 

 )درصد(

ارزش 
پرونده های 
تبرئه شده 

میلیارد (
 )ریال

سهم از 
کل 

 )درصد(

د پرونده تعدا
های محکوم 

 شده

سهم از 
کل 

 )درصد(

ارزش 
پرونده های 
محکوم شده 

میلیارد (
 )ریال

سهم از 
کل 

)درصد(

 91/9 6/12 11/71 8854 15/6 9/3 49/13 1024 22/21 11982 35/0 1/53 خراسان

 64/5 1/7 81/1 225 4/17 9/10 92/29 2270 06/18 10198 93/35 2/5482 س و ب

 32/6 8 6/5 697 84/4 3 63/4 351 52/15 8767 15/18 6/2769 هرمزگان

49/46 9/58 67/2 332 35/22 14 95/17 1362 77/10 6084 62/17 9/2687 مستقل

 29/4 4/5 35/4 542 75/11 4/7 54/10 800 29/12 6941 05/15 8/2295 غ. آذر

36/16 7/20 65/7 953 51/14 1/9 51/13 1025 27/12 6927 82/1 9/276 غرب

 58/1 2 19/6 771 7/14 2/9 48/5 416 98/3 2250 71/3 5/565 بوشهر

 87/5 4/7 23/0 29 22/5 3/3 71/1 130 73/3 2104 54/4 9/692 ش. آذر

 52/3 5/4 35/0 43 64/2 7/1 52/2 191 53/1 863 64/1 6/250 خوزستان

 0 0 04/0 5 44/0 3/0 25/0 19 63/0 357 2/1 183 شمال

 100 7/126 100 12451 100 7/62 100 7588 100 56473 100 6/15257 جمع کل
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 -1383سال  ) فروردین لغایت مهرماه( آمار پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال در هفت ماهه 38جدول شماره 
 

 نام گمرک
تعداد پرونده 
های کمتر از 

  میلیون10

سهم از 
کل 

 )درصد(

ارزش پرونده ها 
)میلیارد ریال(  

سهم از کل 
 )درصد(

ارزش کاالی از 
دست رفته 

 )میلیون ریال(

سهم از کل 
 )درصد(

کل جریمه 
تعیین شده 

 )میلیون ریال(

سهم از کل 
 )درصد(

 02/88 2201 6/5 1/29 57/10 8/14 23/28 11422 خراسان

سیستان و 
 52/7 188 51/66 1/346 4/17 4/24 12/25 10165 بلوچستان

 0 0 0 0 05/17 9/23 24/16 6571 هرمزگان

 07/2 8/51 11/26 8/125 97/10 4/15 17/9 3710 مستقل

 12/0 3 78/1 3/9 36/11 9/15 14/9 3698 غ. آذر

 0 0 0 0 1/9 8/12 37/6 2578 غرب

 0 0 0 0 22/16 8/22 14/2 867 بوشهر

 0 0 0 0 92/2 1/4 7/1 686 ش. آذر

 0 0 0 0 98/3 6/5 3/1 526 خوزستان

 27/2 7/56 0 0 43/0 6/0 6/0 241 شمال

 100 6/2500 100 3/520 100 3/140 100 40464 جمع کل
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 38  ـ ادامه جدول شماره 1383  آمار پرونده های قاچاق زیر ده میلیون ریال در هفت ماهه سال 39جدول شماره 
 

 نام گمرک

جریمه 
وصولی 

میلیون (
 )ریال

سهم از 
کل 

 )درصد(

تعداد 
 متهمین

 سهم از
کل 

 )درصد(

تعداد 
پرونده 

های تبرئه 
 شده

سهم از 
کل 

 )درصد(

ارزش 
پرونده های 
تبرئه شده 

میلیارد (
 )ریال

سهم از 
کل 

 )درصد(

تعداد پرونده 
های محکوم 

 شده

سهم از 
کل 

 )درصد(

ارزش 
پرونده های 
محکوم شده 

میلیارد (
 )ریال

سهم از 
کل 

)درصد(

12/43 7/10352 23/76 8727 64/7 5/2433 86/14 1009 47/24 11653 0 0 خراسان

 59/2 9/621 13/1 129 93/24 3/7942 54/32 2209 48/18 8799 35/2 5/17 س و ب

31/24 1/5836 28/5 605 68/4 7/1490 83/4 328 8/16 8001 34/89 2/666 هرمزگان

 13/7 9/1710 12/4 472 85/7 7/2500 24/10 695 46/12 5935 16/8 8/60 غ. آذر

 75/3 4/901 62/1 185 71/25 7/8189 18/17 1166 98/8 4274 15/0 1/1 مستقل

27/15 1/3665 01/5 573 8/12 9/4076 01/12 815 32/10 4916 0 0 غرب

 71/3 1/889 51/6 745 61/11 4/3698 2/4 285 7/2 1284 0 0 بوشهر

 02/0 4/5 04/0 5 32/1 9/420 4/1 95 91/3 1862 0 0 ش. آذر

 08/0 4/20 03/0 4 22/3 3/1025 49/2 169 33/1 631 0 0 خوزستان

 02/0 6 03/0 3 23/0 74 25/0 17 55/0 261 0 0 شمال

 100 6/24009 100 11448 100 6/31852 100 6788 100 47616 100 7/745 جمع کل
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هـای مصـرفی در     یررسمی کـاال، بـه ویـژه کاال       ـقوله واردات غـ   ـیب مالحظه می گردد کـه مـ       ـبه این ترت  : نتیجه آن که  

ای از حلقه ها و عوامل به هم متصل قرار دارد که به دلیل کاستی ها و ضعف ها و رنگ باختن های اقتصـاد آشـکار،                            زنجیره

 .منجر شده است، به پرورش و رنگ پذیری اقتصاد و زیرزمینی و پنهان و گریزنده از نظارات قانون
بـه ماهیـت و نفـس       ،   و حمل و نقـل گریزنـده از نظـارت قـانون            لذا، پیامدهای متصوره برای جاری شدن رویه تجاری       

مفهوم ماهیتی این نتیجه آن است که عناصر ابـزاری          .  بازگشت دارد تا به عناصر ابزاری در اختیار آن         "پدیده  "حضور عین   
د به عنوان مغلوبـه،   هستند که پیامد شکل پذیری های غالب، خوتوجهی، توان بالقوه و استعداد قابل از هر مقوله ای که باشند    

 .ظاهر شده و در خدمت آن قرار می گیرند
شناخت علمی، یعنی شناختی که برپایه تحلیل علت و معلولی پدیده ها و وقایع استوار است، ماهیتاً به فرایند پدیـده هـا                

 طـرح هـای نـاظر بـر         و حوادث می اندیشد تا به نتیجه ای که حاصل می گردد، بر این پایه، هدایت ابعاد توجـه و یـا رهنمـود                       
بازدارندگی از رخداد قاچاق، چنانچه از شناخت جامع و مانع و شناخت علمی برخوردار نباشد، حتی اگر منجر بـه اثربخشـی                 

  1.ثمربخش نخواهد بود، شود
 پیامدهای ناگوار و مخرب ناشی از رخداد قاچاق کاال، از هر جنسی که باشند، به ماهیت چرخه فعالیت لـنج هـا، منطقـاً                       

یی بـه پیکـره   ارتباط پیدا نکرده و آسیب های وارده به پیکره تولید و افزایش قاچاق شـبه قـانونی و وارد شـدن آسـیب معنـا                    
 بازگشت به علل بنیانی ترجیح تجارت غیررسمی و همچنین حمل و نقل گریزنـده از نظـارت                  حقوقی و سالمت روابط تجاری،    

 .انین وارداتی و صادراتی و گمرکی داردقانون بر تجارت رسمی و حمل و نقل منطبق با قو
پیشتر نیز در این زمینه، نظرات جامعه آماری و نگرش های برخاسته از میدان مورد مطالعه، آورده شد کـه بـه طـور                        

 میلیونی جامعـه    6-7اساسی فعالیت لنج های باری سنتی، متوجه عملکردی است که ریشه در نوع سنتی تجارت برای جامعه                  
تشکیل تعاونی های مرزنشینی و اعطای برخی از مجوزها، همه، با هدف کانالیزه نمودن و هـدایت    . کشور دارد دریایی جنوب   

تشـکیل  . به آن وابسته می باشـد    ،  فعالیت های تجاری از این دست است که منطقه به آن احتیاج دارد و زندگی اجتماعی، دقیقاً                
 .هت تایید و ضرورت این نوع از فعالیت های تجاری استتعاونی های مرزنشینی و اعطای مجوزها، مصادیقی در ج

در . لنج های تجاری سنتی، در قالب این نحوه از سازماندهی قرار گرفته و به ثبت رسـیده انـد                  ،  متاثر از چنین شرایطی   
 این نـوع  چنین شرایطی، فرهنگ غالب بر عملکرد لنج های تجاری سنتی، انجام فعالیت توأمان تجاری و حمل و نقلی به توسط         

 .از لنج هاست که در فرهنگ عمومی، نهادینه و به سامان شده است

                                      
 آن است که اثر یک عمل در یک محدوده زمانی، علی القاعده تا زمانی که طرح بازدارندگی یا تشویق کننـدگی در جریـان اسـت، قابـل                          "اثربخشی"  -1

د نهـادینگی  نهادینه و یا در حـدو ،  آن است که به صورت پی دار و مستمر اثر یک عمل بازدارنده یا تشویق کننده"ثمربخشی"حس و مشاهده باشد و  
 .شدن، قابل تلقی و مشاهده باشد
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) صـادرات و واردات (نسبت ارزشی یا وزنی کاالی این نوع تجارت توسط لنج در مقایسه با کل حمل و نقل   3-2

 خارج از نظارت قانونی و گمرکی چیست؟

سط لنج ها در مقایسه با کـل حمـل و نقـل چـه در                 تعیین نسبت ارزشی یا وزنی کاالی این نوع تجارت تو          : تحلیل موضوع 

حوزه صادراتی و چه در حوزه واردات، برپایه نمونه گیری، اتکاء به اصل نسـبیت و نسـبی سـنجی و همچنـین از طریـق                     

 .مقایسه های آماری امکان پذیر است

عاملی اسـت کـه امکـان و        ،   همین تجارت گریزنده از نظر قانون، ماهیتاً تجارتی زیرزمینی و فرار از مبادی نظارتی است و              

احتمال دسترسی به یک شاخص آماری، با این صفت که مشخص کند، به چه میزان ریالی یا ارزی، قاچـاق کـاال صـورت                        

تابع علل ویژه ای    ،  لذا، آمارها برپایه برآوردها تخمین زده می شود که این برآوردها          . می گیرد را به صفر نزدیک می کند       

 .است

دم امکان دسترسی به رقم ارزی ـ ریالی مشخص در خصوص ورود کاالهای گریزنده از نظارت  علل موثر در ع 3-2-1

 :قانون 
وجود تعاریف متعدد از قاچاق و تکثر نظر نسبت به این که چه چیزی قاچاق است، همچنین عـدم وجـود یـک نهـاد                         )  الف  

 و از 1 واحـدی بـه مسـأله قاچـاق بنگـرد     مستقل و با شخصیت منحصر حقوقی ـ نظارتی ـ عملکردی که با نگاه و تعریـف   
سوی دیگر، پراکندگی و وجود طیف های تصمیم گر و عملیاتی متعدد و غالب تر از مصادیق فوق وجود امتیـازات خـاص     

                                      
  ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، ارگانی نامستقل تلقی می گردد چه آن که، ترکیب مـاهیتی منـابع انسـانی و منـابع حقـوقی آن، خـود بـه عنـوان                         -1

 می باشند اما، با وجود این مشخصه، که جزء شرح وظایف نماینده یک دستگاه اجرایی ـ عملکردی دیگری هستند که ذاتاً دارای ماهیت مقابله با قاچاق 
آنان، مبارزه با قاچاق است، عمالً و متاثر از عملکرد آنـان، ثمربخشـی مـورد انتظـار، حاصـل نگردیـده و تـامین آن انتظـار از طریـق تشـکیل سـتاد،                                   

 .درخواست شده است
چنانچه قرار می بوده تا بنـا بـه عملکـرد خـود،     ....) گمرک و ، نیروی انتظامی( تادمعنا و مفهوم گزاره فوق آن است که، تمامی ارگان های عضو این س            

هر یک از این ارگان ها، در امـر  ، به عبارتی، چنانچه. حائز موفقیت در کنترل واردات و صادرات باشند دیگر نیازی به تشکیل این ستاد نمی بوده است               
 .ونی خود، اقدام ثمربخش انجام می دادند، دیگر نیازی به تشکیل ستاد وجود نمی داشته استمبارزه با قاچاق کاال، بنا به ذات عملکردی ـ قان

 :مطالعات این پژوهش در این باره که چرا ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز باید تشکیل می شده نشان می دهد که عمده دالئل عبارت بوده اند از
 .  های شاکی که توسط قانونگذار پیش بینی شده اند، هماهنگی به وجود آوردـ به وجود آوردن یک ارگان واحد، بین سازمان

 .منحصراً توان و انرژی ارگان های ذیربط را تجمیع کند، ـ به وجود آوردن ارگانی که با برخورداری از شرح وظیفه ای واحد و مشخص
 .اهبرد و تدبیر قضایی قابل استحصال باشدـ به وجود آوردن یک شخصیت حقوقی مستقل که به موجب آن، استقالل در وضع ر

که خاص شخصیت حقوقی آنان است، در       ،  ـ سازمان های متعدد مبارزه با قاچاق، که بر اساس شرح وظایف خاص خود، متولی یک نحوه از برخورد                  
 .ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، به صورت اجماع به عملکرد بپردازند

همه برخاسته از دیدگاه های نظری هر یک از اجزاء و عناصر آن است و به این ترتیب ستاد، مبانی       ،  ری شاکله این ارگان   دیدگاه های نظ  ،  به این ترتیب  
نظری ـ راهبردی خود را ازمیدان نظری هر یک از اعضاء دریافت می کند تا برخاسته از یک هویت مستقل که واجد شاکله های دیگری باشد و بتوانـد   

 .انتقاد و بر آنها نظارت کند، مان های عملیاتی ومجریبه موجب آن، از ساز
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از جمله ی مواردی است که امکان تحصـیل شـاخص آمـاری             ،  1و گریزهای قانون و قرار دادن استثناء ها برای ورود کاال          
 .و غیرقابل دسترسی می کندمورد نظر را مخدوش 

تی، تاسیسـاتی در حـوزه اقتصـاد و    اثر عملکردی مغایر با عملکردهای تعیین شده برای پاره ای از امکانـات زیرسـاخ            ) ب
اسکله ها و یـا پهلوگیرهـای طبیعـی، فرودگـاه،     ، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (  حمل و نقل دریایی، زمینی، هوایی صنعت 

یت عملکـردی معـین شـده       ـا اسکله هایی که جدای ماه     ـمرکی و ی  ـاچاق گ ـافته و ق  ـاچاق سازمان ی  ـقش ق ـترانزیت کاال و ن   
مبادرت به عملکرد دیگری در حوزه تجارت کاال می کنند، این نوع از اسکله ها در ادبیات معمول فعلی جامعه به                     می توانند   

این اسکله  ،   از نظر این پژوهش    امیده می شوند  ـجاز ن ـمام اسکله های نامرئی و یا اسکله های مخفی و یا اسکله های غیر             ـن
عمـالً در هـیچ     ،  هـا نـوع عملکرد   ، ایـن  )ها و مبادی جزء حوزه های فاقد نظارت گمرکی و بندری و منـابع انتظـامی هسـتند                 

 .حسابی نگنجیده و مقیاسی برای برآورد آن نیز، جز از طریق برآورد احتمالی ـ آماری، در اختیار نمی باشد
انتقال کاال به شیوه پرداخت وجه در مبداء خرید و دریافت کاال در مقصد مورد نظر، که به طـور                     اچاق از طریق نقل و    ق) ج

بـاالی  نظـر  هرچند که ناشی از حمل و نقل پنهان و گریزنده از نظارت قانون می باشد اما روشی است که بـه زعـم             ،  عمده
به جز برآورد احتمالی ـ  ( ترتیب قابل احتساب دقیق ته بوده و به این منعکس کننده قاچاق سازمان یاف، جامعه آماری% 95

 .نیست) آماری 
 این نظر را ارائه می دهنـد کـه چـه    سش از سوی این پژوهش قرار گرفتند،که مورد پر  ،  جامعه آماری از گروه کارشناسی    

از وجود پول هـای سـرگردان اسـت    این وضعیت ناشی ،  و چند کشور دیگر منطقه   در ایران و چه در امارات متحده عربی       
و در آنجا به افراد خاصی، که       ) عمدتاً به امارات برده می شود     ( از کشور خارج    ) یگر ارزها و یا د  ( که با تبدیل آن به دالر       

صحت عمل آنان در تجارب قبلی موید درستی آنان برای معامله گران جدید و یا قدیمی است، مراجعه کرده پـول نقـد بـه                         
 . تحویل می گیرند) و یا شیراز( ل شده و کاال را در تهران آنان تحوی

گریز از نظارت قانون به شیوه بهره گیری از امکانات قانونی مربوط به معافیـت ماشـین آالت تولیـدی کـه معـاف از                          ) د
قبـل از انقضـای   ( حقوق گمرکی و عوارض است در واگذاری کاالی موضوعه قانون به دیگری، که واگذار نمـودن آن             

 .ممنوع است) ت مقرر در قانونمد

                                      
،  قانون امور گمرکی و یا تسهیالت مقرر در همان ماده قانونی با موضـوع مصـرف            37 تسهیالت اعطایی، چه از سوی قانونگذار مانند بندهای ماده           -1

، در داخل کشور تخلیه و به ایـن ترتیـب در چرخـه بـازار عرضـه                که استفاده کننده از معافیت برخوردار می شود و کاالی ترانزیت که با قلب عملکرد              
موضوع ماده واحده الیحه قانونی راجع      ( داخل کشور قرار می گیرد و یا اظهارات گمرکی خالف واقع و همچنین قاچاق به دلیل تغییر در نوع مصرف                     

 قـانون امـور     29به شرح آنچه کـه در مـاده         (  به راه کارهای قانونی      و قاچاق با توسل   )  قانون امور گمرکی   37به معافیت ماشین آالت تولیدی و ماده        
 2مرزبندی بهـاء قاچـاق در مـاده    ( و تغییر در ظاهر موضوع به آن نحو که مانع تامین خواست قانونگذار و سزای جزایی آن شود) گمرکی آمده است 

 .، از جمله ی آن است)قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی



 
 290 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

 
 شــورای انقـالب در بـاره معافیـت          24/2/59بر اساس مـاده واحــده مصـوب         ( به طور معمول این دسته از ماشین آالت         

معـاف از پرداخـت   ) ماشین آالت تولیدی که مورد سفارش خرید موسسات تولیدی ـ صنعتی ـ معدنی وارد کشـور شـود    

در قالب یـک فعالیـت تجـاری پدیـدار و مـورد             ه جای ایفای نقش با ماهیت تولیدی ،       لیکن، ب . حقوق و عوارض گمرکی است    

 .شده استبهره گیری واقع 

 .رقم ارزی خاص این نوع از ورود کاالها، تحت هیچ شرایطی قابل استخراج نیست

ی ایـران محسـوب   امارات متحده عـمده ترین طـرف تجـار   ) 43 الی 40ک جدول آماری شماره . ر( به استناد آمارها)  هـ  

عمـده صـادرات دبـی بـه ایـران شـامل صـدور مجـدد                ،   قابل استنباط اسـت    41می گردد و همانگونه که از جدول شماره         

اسـناد و مـدارک   ، از سوی گمرک و مقامات بندری ـ گمرکی امارات متحـده  ، کاالهای وارد شده است که در این خصوص

 1.الزمه از کشتی های عازم ایران درخواست نمی شود

. مطالعات میدانی نشان می دهد که در وهله اول تجارت دبی با ایران، بـرای ایـن کشـور فـوق العـاده حـائز اهمیـت اسـت                            

کنترل چندانی بر صـادرات کـاال از بنـادر خـود     ، مقامات بندری ـ گمرکی تاکید بسیار بر آن دارند و در وهله ثانی، امارات 

امـارات بـرای ایـن شـریک عمـده تجـاری خـود هـیچ                ،  ندان بوده و عمـالً    ندارد، این عدم کنترل، در خصوص ایران، دو چ        

 .محدودیتی قائل نیست

از طریق فعالیت های بنـدری      ) امارات متحده ( ها    آن گروه کارشناسی امارات متحده عربی، معتقد است که ماهیت درآمدی         

 .ن امور استو حمل و نقلی و به طور کامل، وابسته در میزان سهل گیری و راحتی در انجام ای

  .40جدول شماره 

 13822واردات بر حسب کشورهای عضو کنفرانس اسالمی برای سال  

 )میلیون دالر(ارزش دالری )میلیون کیلوگرم( وزن  کشور 

 3536 3496 امارات 

 4/51 7/338 بحرین

 3/44 3/103 قطر

 1/31 2/29 کویت

 1/5 3/7 عمان

                                      
 العه میدانی   مستند به مط-1
  مجله واردات1353 ص  1382  آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران برای سال -2
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 41جدول شماره 
 ) صادرات غیرنفتی( ایران تحت عنوان تجارت دوبی با کشورهای عضو اوپک گزارش صادرات دوبی به 

 ).نیمه اول سال ( 1 میالدی 2003برای سال 
         ١ċċċ  × رȅد 
 (Export)صادرات (Re-export)صادرات مجدد صادرات کلی کشور

 94435 2134359 2228794 ایران
 58434 9079 67513 اندونزی
 8148 311763 319911 الجزیره
 26727 561428 588155 عراق
 77013 236528 313541 کویت
 18935 307762 326697 لیبی
 6978 86724 93702 نیجریه
 8327 128777 137107 قطر

 41841 324664 366505 عربستان سعودی
  

 42جدول شماره 
 1382ـ سال ) سهم نسبی (2ارزش واردات بر حسب کشورهای مختلف به درصد

 درصد کشورنام 
 3/13 امارات متحده عربی

 4/11 آلمان
 5/8 فرانسه
 3/6 ایتالیا
 8/5 چین
 9/4 کره

 1/4 روسیه
 7/3 ژاپن

 3/3 انگلستان
 3/3 هند

                                      
 1383شهریور ماه . دریافت سند. DCCIهمچنین دپارتمان تحقیقات بازرگانی امارات متحده .  منبع دپارتمان بنادر و گمرکات امارات متحده عربی-1
 . مجلد واردات1382ای سال  آمار نامه گمرک جمهوری اسالمی ایران بر-2
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  43جدول شماره  
  دالر × 1000      

 ارزش صادرات ارزش واردات نام کشور 
 916165 3535936 امارات متحده عربی

 231571 1541067 چین
 137966 88451 پاکستان
 18908 51473 بحرین
 16551 44341 قطر
 125455 31135 کویت
 17073 29729 اردن
 0 29291 قشم

 9/22 25256 )منطقه ویژه(خرمشهر
 9855 5147 عمان
 68455 1099 عسلویه

  3868 چابهار منطقه آزاد
  1275 کیش

 
 و از وارد    1رداتی وصادراتی بر مواد مخدر و اشیاء عتیقه و اسلحه اسـت           کنترل امارات متحده عربی، محدود به کنترل وا       

 .نمودن هر نوع سخت گیری بر چرخه تجارت کاال، قویاً خودداری می گردد
 در گمرکات و بنادر، که از سوی صاحبان شناورها و بار بیـان مـی گـردد، مبنـای                    اظهار فردی مطابق مشاهدات میدانی،    
 و حجم فعالیت گمرکی ـ بندری، چنان در سطح منطقه باالسـت   استمات گمرکی ـ بندری امارات  قبول و پذیرش از سوی مقا

که ظرفیت سخت گیری های سطح پائین و سخت گیری های کاهنده سقف فعالیت تجـاری ـ مبـادالتی را بـه گمـرک و بنـادر       
هولت و راحتی برخورد با شناورهاسـت،        از جمله ی عناصر توسعه یابی تجارت در بنادر امارات، وجود س            2.امارات نمی دهد  

 .چیزی که برپایه اهداف کالن اقتصادی امارات که همانا تکیه بر درآمد حاصل از تجارت و واردات است قرار دارد

                                      
 . تجهیزات امارات متحده عربی برای این نحوه از کنترل کارآمد می باشد -1
 .  ضمن آن که امکانات فنی ـ الکترونیک در سطح قابل توجهی می باشد-2
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 ارقام به میلیون دالر ـ   1  میالدی2002  و 2001، 2000  صادرات امارات متحده عربی برای سال های 44جدول شماره 
 

                            سال             
 شاخص

 
2000 2001 2002 

 49595 48773 49835 )غیرنفتی (2صادرات کلی و دوباره صادارت
 16947 17753 21636 صادرات نفت خام

 14575 13936 13110 دوباره صادرات کلی

 
یان داشت که امارات متحـده عربـی،        می توان ب  % 95در مجموع منطبق بر دقایق مطالعاتی و مصاحبه ها، با ضریب باالی             

هیچ محدودیتی در مبادالت تجاری فی مابین خود با ایران قائل نیست و در این خصوص، اصل نظری ناظر بر فعالیت بنـادر،                       
توسعه فعالیت تجاری و گسترش آن است و در این راه، از هر عاملی که موجبات ایستایی را فراهم کند، به شـدت جلـوگیری                         

 .می شود
ابق مطالعات میدانی، اصل مورد باور در گمرکات و بنادر امارات، آزادی در حمـل و نقـل و تجـارت و ارائـه خـدمات                          مط

تنها مواردی که مورد دقت شدید و نظارت با تاکید قرار می گیرد، مسـاله مـواد مخـدر و قاچـاق                      . مورد نیاز به شناورهاست   
 .اشیاء عتیقه و اسلحه است

چیزی که به موجب آن از حـدود و         ،  ن و استفاده توجیه پذیر از استثناهای قوانین وارداتی کشور         تفسیر خود از قانو   )  و  
سقف واردات مجاز پیش بینی شده در قانون، تجاوز شده و بیش از نیاز و مصـرف سـازمانی مـورد پـیش بینـی، اقـدام بـه                             

نمونـه شـکر وارداتـی از طریـق         ( شـود   واردات می گردد و مازاد آن به صورت تجاری به بازار مصرف جامعه عرضه مـی                 
 ).مناطق آزاد تجاری و اتوموبیل

قاچاق شـبه قـانونی     . تفسیر خود از قانون، بستر پرورنده برای شکل گرفتن و توجیه پذیر شدن قاچاق شبه قانونی است                
بـه ایـن دلیـل کـه بـا      به این دلیل که مورد حمایت نظری قانون، بر اساس تفسیری که از قانون به عمل می آورد می باشـد و                   

بـه ایـن    . توجیهی منطقی برپایه کسب درآمد، همراه است، عمل خود را مشروع تلقی کرده و باور به خـالف بـودن آن نـدارد                      
و ستد درون    ترتیب این نوع از قاچاق هیچگاه واجد آماری مشخص از لحاظ وزنی و یا ارزش پولی نبوده و به مثابه یک داد                     

 .ر هیچ دفتری منعکس نمی شود، رخداد می شودخانوادگی که عمل به آن د

                                      
1-   UNITED ARAB EMIRATES YEARBOOK- P.P 85  و گزارش بانک مرکزی امارات متحده عربی. 
 .مناطق آزاد نیز می شود شامل صادرات -2
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گزاره ای که برپایه این استنباط قـرار دارد  . این موضوع از جمله ی برجسته ترین مظاهر رخداد قاچاق شبه قانونی است         

ز  آن را قاچاق تلقی کـرد، ا       نبایدکه چون ورود کاالیی، ممنوع نیست، پس اگر در راه ورود آن، حقوق گمرکی پرداخت نشود،                 
در برابر بـزه قاچـاق، در       ،   قانون فحوای کالم جمله ی مصادیق آن است و این در حالی است که ماهیت و خمیرمایه و اساس                 

زاویه ای از شاکله های خود، رخداد قاچاق را، متبادر از ورود کاال بدون پرداخت حقوق دولتی، که متعلق بـه حقـوق جامعـه                         
 .است، می داند

عدم پرداخت حقوق گمرکی را، شاکله رخداد بزه قاچاق ندانـد، زمینـه سـاز بسـتر                 ،  ه موجب آن  که ب ،  استنباطی این چنین  
 .ثبت نخواهد شد، برپایه وارداتی است که در هیچ دفتری، شکل گرفتن عملیات تجاری

 بارنامه با مقاصد دیگر ) ز
در کالس صـادرات  ، ظارت قانونمطالعات میدانی نشان می دهد که سقفی از واردات کاالی متعلق به تجارت گریزنده از ن       

و مانیفست آن، اظهار کننده مقصد دیگری، به جز مقصدی کـه هـدف              ) به ویژه امارات  ( و یا صادرات مجدد کشور مبداء       
 .اصلی را برای ارسال کاال تشکیل می دهد می باشد

 دارد، جـزء همـین گـزاره        مستندات اظهاری در کشور مبداء را از صراحت و صدق به دور می            ،  وضعیتی این چنین، عمالً   
، مازاد بر سهمیه های مقرر وارداتی، جزء وارده به منـاطق آزاد             1باید از وارداتی نام برد که از طریق مناطق آزاد تجاری          

 .عمل شده در حالی که در ثبت مبداء صادره و مقصد صادره قرار ندارد و مانیفست ها، مقصد دیگری را نشان می دهد
از طریـق تجـارت گریزنـده از نظـارت قـانون،            ،  های خشکی و غیردریایی که از مبادی حمل دیگری        ورود کاال از مرز   ) ح  

 .صورت می گیرد
خراسـان و اردبیـل مـی باشـد کـه منشـاء کـاالی               ،  از جمله ی استان های شاکله، آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه         
جز حـوزه خلـیج فـارس ارتبـاط دارد کـه پراکنـدگی              عبوری از مرز این استان ها و ورود به کشور به مبادی دیگری به               

مبادی و کثرت آن ها، عمالًً ترجیح رقم ارزی کاالی وارده از طریق تجارت گریزنده از نظارت قانون را غیرممکن ساخته                     
 .و ارزیابی را صرفاً متکی به برآورد نمونه ای ـ احتمالی می کند

                                      
 مستند به سند قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مطابق با تعاریف ارائه شده از مناطق آزاد، حد و مرز مشخصی بـرای واردات   -1

 360نمونه مـی تـوان بـه سـهمیه          کاال، در نظر گرفته نشده است و رویه های جاریه برپایه بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی است که به عنوان                      
وارداتی بـیش از  ، میلیون دالر واردات مجاز سالیانه از کیش و قشم و چابهار به سرزمین اصلی اشاره کرد که ارقام مورد گزارش و مطالعات میدانی                     

 .این رقم را به سرزمین اصلی نشان می دهد
، بـه  1382در حالی کـه در سـال   ، د نیاز منطقه قشم به سقف دو هزار تن شکرنمونه دیگر مجوز واردات برای مصرف محلی ـ بومی است مثل برآور 

مقدار بسیاری باالتر از این سقف به منطقه قشم شکر وارد شده و از طریق فضای خارج از منطقه آزاد و یا مبادی خروجی خارج از نظارت گمـرک و                 
 .منابع انتظامی وارد به کشور شده است
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غرب کشور، بخشی از کاالهای وارده گریزنده از نظارت قانون بـه            مطابق بررسی های میدانی و جمع آوری اطالعات از          
وارد به جریان حمل و نقلی خشکی شده و از طریق کشور عـراق و بـه اتکـاء مرزهـای     ) اردن( کشور از طریق بندر عقبه    
 . به کشور وارد می شود، استان های غربی کشور

لـوازم آرایشـی تولیـد شـده در         ،  نسوجات و شکر و برنج    مشتمل بر شیر خشک، چای، م     عمده کاالی وارده از این طریق       
 .می باشدکشورهای عربی خاورمیانه، بخری قطعات یدکی اتوموبیل 

مطابق بررسی های پژوهشی از جامعه آماری نمونه خارج از جامعه کارشناسی، تخصصی و مرتبط با موضـوع در                   ) ط
منفذ و مبادی ورودی کاالی متعلق به نوع تجارت گریزنـده          ،%80و  %  70بین  ،  بنادر و گمرکات و امور قضایی و انتظامی       

از نظارت قانون را، متوجه راه آبی ـ دریایی، خاصه نوار ساحلی جنوب خلیج فـارس و در تاکیـد امـارات متحـده عربـی       
 .تصور می کنند

گویـای چنـین وضـعیتی    در این که امارات متحده عربی، عمده ترین شریک تجاری ـ مبادالتی با ایران است و نمودارهـا،   
شکی نیست اما، این تصور که مبداء ورودی کاالی تجارت گریزنده از نظارت قـانون               )  دقت گردد  45به نمودار شماره    (  است

 از طریق بندر خصب و دو بندر شـمالی          " عمان   ". منطبق با واقعیت نیست   ،  فقط امارات متحده عربی است، تصور و تصدیقی       
 از طریق بندر احمـدی و    " کویت " از طریق منامه،     " بحرین "،   از طریق دوحه و دخان     " قطر "ر،  آن به نام های مسقط و صحا      

کردسـتان، کرمانشـاه و   ، رب کشور از طریق مبادی ورودی استان های آذربایجان غربی      ـ در غ  " عراق   "سود و بندر کویت،     
بـاجگیران، سـرخس،    ( ی ورودی گـــمرکی      از طریق استان خــوزستان، همچنــین خــراسان از طریـق مبـــاد             ندر بصره ــب

سهم قابل  ،  همچنین مسیر هوایی و گمرکات مستقل     ،  )باجگیران، یزدان و دوکوهانه   (و بازارچه های مرزی     ) دوغارون، بیرجند 
  با آن آشنایی دارند و این در حـالی اسـت کـه عمـالً در              1 درصد عموم  30 تا   20توجهی از مبادی را تسجیل می کنند که فقط          

 .بات ارزیابی کننده قرار نمی گیردمحاس
از سوی دیگر، بخش دیگری از کاالهای وارداتی به کشـور کـه در چـارچوب رفتـار تجـاری گریزنـده از نظـارت قـانون                          

عمالً از طریق بازارهای تجاری و مناطق آزاد تجاری شرق آسیا و چین تهیه و از جریـان مبـداء حمـل تـا                  . صورت می پذیرد  
ت سازمان یافته از داالن روش های مرتبط با تجارت گریزنده از نظارت قانون عبور داده شـده و بـه                     مقصد تحویل، به صور   
 .پس از آن وارد بازار می شوددست انبارها سپرده و 

بالطبع مجموعه ای این چنین از دامنه گسترده نقل و انتقال کاال، اتکاء به صورت ثبت رسمی مبادی حمل را به این نحـوه                        
 خود مستند به    ،ر و گمرکات آن ها صورت برداری شود، با مشکل رو به رو می سازد و در مرتبه ثانی، ارقام ثبتی                    که از بناد  

 .واقعیت های رخداد شده نمی تواند باشد

                                      
 .نمونه خارج از جامعه کارشناسان و متخصصان و منابع انسانی وابسته به موضوع بر مبنای جامعه آماری -1
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 کاالی ترانزیت: ) ی 

منابع نیروهای انتظامی، منابع گمرکی و بندری در تاییـد عملکـرد تجـارت گریزنـده از نظـارت قـانون از مجـرای امتیـاز                          
 .جعل اسناد گمرکی در این راستا را تایید می کنند%  100همچنین تا . در تایید خود دارند%  100ترانزیت کاال را تا 

یاز ترانزیت کاال در نمونه هایی مورد تایید منابع گمرکی و نیروی انتظامی به صورت مشـترک قـرار                   سوء استفاده از امت   
دارد، به عبارتی موارد مکشوفه ذیل، جزء مورد تایید منابع توامان گمرکی و انتظامی بوده اسـت کـه بـر مصـداق آن، انجـام                          

 .ندتجارت گریزنده از نظارت قانون را برپایه ترانزیت صحه می گذار
 :مورد اول 

 . میلیون ریال104 میلیارد و 5 : برآورد ارزش بار
 .  گمرک بازرگان: طریق ورودی

 . برپایه جعل اسناد برای کشور افغانستان: مقصد
 . پارچه رومبلی: نوع کاال

 :مورد دوم 
 . میلیارد ریال20 : برآورد ارزش بار

 . ترکیه: مبداء ورودی
 .گمرک بازرگان: طریق ورودی

 :د سوم مور
 . میلیون ریال985 : برآورد ارزش بار

 .دو محموله کاالی قاچاق از کامیون های خروجی : مقدار بار
 ).استان خراسان( گمرک لطف آباد : طریق ورودی

در سـال   ،  رقم قابل توجهی را شامل است که به عنـوان مثـال           ،  یافته های آماری نشان می دهد که حجم کاالهای ترانزیت         
آن ترانزیـت سـوخت     % 60چنانچه بنا به ماهیت موضـوع حمـل         .  میلیون تن کاال از ایران ترانزیت شده است        8ز  بیش ا ،  1382
بر کامیون هـای حامـل بـار ترانزیـت و عـدم اسـتفاده از           G.P.Sست که خالء دستگاه ردیاب ماهواره ای        آن کاال % 40باشد،  

اچاق کاالست مزید بر آن ضـرورت اعمـال سـرعت عمـل بـرای               بابتی برای بهره گیری از این امتیاز برای ق        ،  X-Rayدستگاه  
عبور حامل کاالی ترانزیت، عامل دیگری در کاهش دقت در رسیدگی به اطالعات اسنادی است که موجـب کـاهش ریسـک در          

د  میلیـون تـن کـاال و بـرآور         9 تـا    8قابل تاکید آن که، برآورد ترانزیت از سوی گمرک رقمـی بـین              . این نوع عملکرد می شود    
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وزارت بازرگانی، ده میلیون تن کاالست و برآورد از این امتیاز برای مبادرت به انجام تجارت گریزنده از نظـارت قـانون بـه                        
زعم گمرک، حدود یک درصد است در حالی که کارشناسان امور گمرکی آن را بیش از یک درصد دانسته اما، قابل پیش بینی       

 .نمی دانند
ایی از ارزش کاالیی و یا وزنی را بـه شـدت، ضـعیف              ـندی نه ـمکان استحصال به یک جمع ب     لکردی فوق نیز، ا   ـماهیت عم 

 .می سازد
  گستردگی منافذ و مبادی ورودی ـ : ک

امکـان عبـور   ، منافذ و مبـادی ورودی بسـیاری      ،  جز در کرانه و سواحل جنوبی کشور مشتمل بر اسکله ها و بازارچه ها             
در فضایی خارج از    ،  ارت قانون را می تواند بسترساز باشد که در این خصوص عمالً           کاالهای موضوع تجارت گریزنده از نظ     

 .رخداد می شود) لنج ها(فعالیت شناورهای سنتی 
 دانست و ضمن آن باید بـه مـواردی دیگـر            37 و   36،  35مصادیقی از آن را می توان مشتمل بر موارد مذکور در جداول             

ی ـ محیطی قابل مقایسه با دامنه های نوار ساحلی برخوردار نیستند اما ارقـام قابـل    اشاره کرد که هر چند از محدوده عملیات
 .توجهی را نشان می دهند

 602 مورد گزارش گردیـده کـه ارزش ریـالی آن بـیش از          188، در گمرک استان چهارمحال و بختیاری،        1382ـ در سال    
  1.رشد داشته است % 19 ، از نظر ارزش81رقمی که نسبت به سال . میلیون ریال بوده است

 . میلیارد ریال تشکیل شده است17 فقره پرونده به ارزش 46، در گمرک استان گلستان 1383ـ در سه ماهه اول سال 
 آذرماه سالجاری، از کشف دو انبار بزرگ کـاالی قاچـاق لـوازم              17ـ اعالم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال در تاریخ           

کشف ده تـن شیرخشـک قاچـاق از مرزهـای غربـی،      ، الی دیگر در استان فارس و جنوب تهران یدکی خودرو و صدها قلم کا     
 .و بقیه ماشین آالت راه سازی و سنگین بوده اند F-12 دستگاه آن کامیون 110 دستگاه ماشین آالت سنگین که 700کشف 

 ده استان کشـور کـه بیشـترین حجـم           ـ اعالم ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال در آبان ماه سالجاری در زمینه معرفی              
اردبیل و فارس، عالوه بـر چهـار اسـتان          ،  خراسان،  ذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه   آ. اق کاال از آنها انجام می گیرد      قاچ

 .جنوبی کشور در شمول آن است
 : تفاوت در نوع ارزشی کاالهای وارداتی : ل

شکر و اقـالم سـوپرمارکتی بـه        ،   قانون را سیگار، چای، برنج، پارچه      عمده ترین نوع کاالهای وارداتی گریزنده از نظارت       
عنوان کاالی مصرفی خانوار، لوازم خانگی و لوازم صوتی و تصویری به عنوان کاالی مصرفی میـان مـدت خـانوار، لـوازم                       

 بـا گـرایش     رایانه و لوازم یدکی خودرو و ملزومات فنی ماشین آالت سنگین و صـنعتی بـه عنـوان کـاالی مصـرفی عمـومی                       

                                      
 .چهارمحال و بختیاری.  آمار اعالمی از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران-1
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مصرف خاص فنی ـ صنعتی و دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشـی و بهداشـتی بـه عنـوان کـاالی مصـرفی پزشـکی و         
 .منسوجات و پوشاک آماده و کفش تشکیل می دهد، آرایشی و همچنین

( نگین ــگی سـی خاننوان مثال کاالها  ـبه ع . مل است ـتفاوت در وزن و ارزش و شیوه ح       ـترکیبی م ،  یتاًـوق، ماه ـرکیب ف ـت
 .جزء بار سنگین و نقل و انتقال تجاری آن در ظرفیت حمل لنج های سنتی نیست) یخچال، فریزر، تلویزیون در اینچ باال

از لحاظ وزن، سبک و کم حجم و وسیله حمل و نقلی            ،  دارو و تجهیزات پزشکی، لوازم آرایشی و بهداشتی و لوازم رایانه          
لوازم صوتی نیز در مواردی که گزارش شده است از مسیر ، هوایی صورت می گیرد، ضمن آن که      آن عمدتاً از طریق ارسال      
 .هوایی، قاچاق شده است

لوازم یدکی خودرو و ملزومات فنی ماشین آالت سنگین و صـنعتی، در ترکیبـی از ورود از مبـادی رسـمی و بـه طریـق                  
) غیـر لـنج هـای سـنتی       ( کـانتینر از طریـق شـناورهای بـزرگ        راه زمینی و همچنین حمل به وسیله        ،  اظهار خالف در گمرکات   

 .صورت می گیرد
ور ـوارد کشـ ) راه زمینـی (  غـرب مسیراز مزید بر ورودی از طریق جنوب ، و چایکر و برنج   ـ از ش  یوجهـحجمی قابل ت  

 از طریـق راه دریـایی    نوع کاال،سهضمن آن که همین . عناداری با لنج های سنتی به دور استـاط م ـمی شود که عمالً از ارتب     
تا پیش از اقدامات منطبق با برنامه ریـزی سـتاد           ،  و با استفاده از باراندازهای خاص و وسایل حمل و نقلی از قبل فراهم شده              
 . مبارزه با قاچاق کاال و ارز، از طریق خورها و اسکله ها انجام می شده است

نه های مرزی و به شیوه پرسی به قند تبدیل شده و پـس از               بخشی قابل توجه از شکر وارداتی از طریق غرب، در کارخا          
 1.آن وارد کشور شده ا ست
فوق، شاکله جریانی است که عمالً، امکان دسترسی به رقم مشخصه ای را در تعیین مقدار و میزان                  ترکیب و مجموعه ی     

ه در ابتدا آورده شد، تجارت گریزنده ضعیف می سازد و به همانگونه ک، ارزشی تجارت گریزنده از نظارت قانون، فوق العاده
از نظارت قانون، تجارتی با ماهیت زیرزمینی است و این ماهیت خود بیانگر نفـس عملـی اسـت ک بدنـه ی آن هیچگـاه قابـل                            

 .اندازه گیری نیست
 ،آمـاری  بررسی میدانی و منطبق با تحصیل یافتـه هـا از جامعـه                به استناد و  %  95این پژوهش با ضریب اطمینان باالی       

اذعان می دارد که حدس ارقام ارزشی مربوط به تجارت گریزنده از نظارت قـانون، در وهلـه اول مبتنـی بـر نـوع تفسـیر از                            
بـه همـین   . قاچاق و نوع پذیرش مصادیق آن و در وهله دوم، برخاسته از جایگاه اقتصادی ـ سازمانی اظهار نظر کننده است 

گمرک جمهوری اسالمی ایران، وزارت بازرگانی و نیروی انتظامی ، ری اسالمی ایراندلیل، بین اظهار نظر بانک مرکزی جمهو
، هر یک واجد رقم ارزشی خاصی هستند )که نزدیک به اظهار نیروی انتظامی است( و نظریه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز     
 .با یکدیگر در تفاوت می باشند، که تا حدود قابل توجهی، ارقام اعالم شده

                                      
 . واحد در غرب کشور و پنج واحد در چابهار وجود دارد19 بررسی ها نشان می دهد که از این نوع کارخانه ها متجاوز از -1
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به استناد بررسی میـدانی و منطبـق بـا تحصـیل یافتـه هـا از جامعـه        ، %95چنین این پژوهش با ضریب اطمینان باالی        هم

آماری اذعان می دارد که به صورت بالفعل، شناختِ قابل توجهی از رویه های جاری تجارت گریزنـده از نظـارت قـانون، یـا                         
ماهیتی که هالـه  ای از آن        . ، مانع اظهار نظر رسمی و قطعی است       شناخته نشده و یا در صورت شناختن، پیچیدگی روابط آن         

اسـکله هـای غیرمجـاز بـرای فعالیـت تجـاری ـ        قاچاق رسمی ـ گمرکی، خورها و اسکله های طبیعی و  را در موضوع فعالیت 
 .بازرگانی می توان مطرح کرد

 از سازمــان هـا و نهادهـای اقتصـادی و          بــرخی   الیت  ـ دیگری که به نقـش فعـ       وارد و م  ادیقصـاز این م   آماری،   امعهـج
تاکید و ابرام به انجام تجارت گریزنـده از نظـارت قـانون بـه               ،  که ماهیت آن   شرکت های دولتی بازگشت می یابد اشاره دارد       

 .شیوه رسمی و انجام آن از طریق مبادی رسمی است
ردهای سازمان یافته ی مبادرت کنندگان به در این مسیر، فاصله شدید بین توان روحی و فیزیکی نیروی انتظامی با عملک 
 قاچـاق کـاال و ارز بـا عملکردهـای اقتصـاد             تجارت گریزنده از نظارت قانون و فاصله شـدید بـین اهـداف سـتاد مبـارزه بـا                  

 .  مصداق مورد اشاره دیگری برای جامعه آماری استزیرزمینی،
ی ـ ریالی مشخص خاص ایـن نـوع تجـارت از زاویـه      ، عوامل موثر در عدم امکان دسترسی به رقم ارز1-2-3در گزاره 

کیفیت ارتباط با موضوع تجارت گریزنده از نظارت قانون تشریح شد و در گزاره ذیل، برپایه مستندات آماری در اختیار، کـه    
از سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران اعالم شده است، موقعیت های مکانی و صورت و نحوه عملیاتی تجـارت گریزنـده از                      

 .نظارت قانون مورد بررسی قرار می گیرد
نسبت دخالت و میزان حضور مرزها و نواحی جنوبی دریـایی در پرونـده هـای              ،  برپایه این تحلیل، مشخص می گردد که      

ر نواحی و مرزی را شامل اسـت، چـه مقـدار            ـرک تشکیل شده است، به کل پرونده های تشکیلی که سای          ـه در گم  ـکشوفه ک ـم
 .می باشد

به جز نواحی دریایی و مرزهای آبـی،        ،   مقایسه فوق، انجام این استدالل است که نواحی مکانی و مرزی مختلفی            غرض از 
در ارتباط با تجارت گریزنده از نظارت قانون قرار دارند کـه گسـتردگی ایـن دامنـه عملیـاتی، مـانعی در دسترسـی بـه رقـم                             

 .مشخص ارزشی این نوع از تجارت است
اری سـنتی، بـا توجـه بـه ظرفیـت و تـوان حمـل بـار و                   ـج هـای بـ    ـه فعالیت لن  ـمی گردد که دامن   الوه بر آن، مشخص     ـع

 .از نسبت تشکیل شده را می تواند شامل باشد، محدودیت ها در مانور برای جا به جایی کاالی قاچاق و تخلیه، چه نسبتی
خـودرو و ماشـین آالت، قطعـات یـدکی     از همین طریق می توان به این نتیجه رسید که حجـم انبـوهی کـاال در مصـادیق                    

 لوازم خانگی و بلورجـات، لـوازم        برنج، شکر، چای در تناژ باال،     ،  رچه و منسوجات  پاهمچنین  خودرو و ماشین آالت صنعتی،      
آرایشی و بهداشتی و کاالهای ساخته شده صنعتی و سرمایه ای و کاالهای واسطه ای، در شرایط حمل و تخلیه و بـارگیری                       

 .داردقرار ز شرایط حمل و نقل لنج های تجاری سنتی دیگری، به ج
 .به این موضوع، از طریق نظریات کارشناسی ارائه شده می پردازد،  2-2-3گزاره 
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اظهار نظر کارشناسی و تشریح یافته های آماری و کارشناسی با هـدف تحلیـل مکـانی و نـواحی حضـور در                   )   3-2-2

 . امکان دسترسی به ارقام ارزشی مشخص را محدود می سازدفعالیت های گریزنده از نظارت قانون که

به   انتخاب شیوه عمل، نحوه جا     "معتقد هستند که دست تجارت کنندگان پنهان و غیررسمی در           ،  1منابع نیروهای انتظامی  
ور بـرای آن هـا    و انتقال کاال، در مقایسه با دست نیروی انتظامی در نظارت و کنترل، بسیار باز و امکـان مـان               "جایی و مکان  

 به همین دلیل منابع نیروی انتظامی عمالً قادر به ارائـه آمـاری   .زیاد و برای نیروی انتظامی کم و اندک و بسیار ضعیف است      
مشخص که بر پایه آن بتوان به شاخصی برای تعیین مبنای این نوع تجارت دست یافـت، نیسـت و بیـان آمارهـا، منـوط بـه                            

 . سایر حوزه هاستاستنباط از دیگر شاخص ها و 
 :و با توجه به اظهار نظر فوق، مشخص گردید  2در بررسی های میدانی به عمل آمده

متکـی بـه    %) 90تـا   (در سـطح بسـیار بـاالیی        ،  ـ امکانات فیزیکی به شرح پایگاه ها و پاسگاه های نظارتی نیروی انتظامی            
دین مصداق قابل توجه، به طور اساسی، فاصله مکانی      نظارت در خشکی و فاقد ظرفیت کافی در نظارت دریایی است و در چن             

نمونـه آن هنـدیجان     (حضور نیروهای انتظامی از مکان های مشخص رخداد بزه و حتی محـل گمـرک بسـیار بـه دور اسـت                       
  3).است

ـ امکانات فیزیکی به شرح وسائل و تجهیزات نظارت کننده، در سطح برخورداری از چند قایق موتوری است که عناصـر                     
نسانی آن، بدلیل اشراف و آگاهی از ضعف عملکردی خود در مقابل حمل و نقل کنندگان غیررسـمی کـاال و بـار، از روحیـه                          ا

 .است) جامعه آماری% 95(ضعیفی برخوردار بوده و امکانات مادی نیز در سقف تجهیزاتی فوق العاده بدوی و ابتدایی 
یچ امکـان تجهیزاتـی پیشـرفته نظـارتی مبتنـی بـر دسـتاوردهای               هیچ نحوه دانشی و علمی و هـ       %) 100( ـ به طور کامل     

پلیسی ـ انتظامی و تکنولوژیکی که پاسخگو به نیازهای معاصر باشد، در اختیار مبادی ناظر نیسـت، بـه    معاصر مراکز علمی 
دیع داده می شـود     عبارتی، از سوی منابع و نیروهای انتظامی، به شیوه و روش های قدیمی، پاسخ به جریانات نو و تازه و ب                    

که بالطبع ضریب نتیجه و اثربخشی و ثمربخشی آن بسیار ضعیف و نمی توانـد درصـد قابـل تـوجهی از سـطوح انتظـارات                          
 .باشد

                                      
 معه مصاحبه شونده جا-1
، )انتخاب تصادفی (  نوار ساحلی از نقطه جزیره مینو الی بندر گوادر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است و در همین محدوده با جامعه آماری                         -2

 .مصاحبه صورت گرفته است
 دارد، همچنین در برخی از گمرکات بوشهر بین اسکله           کیلومتر فاصله  30 تا   25 گمرک هندیجان تا نیروی انتظامی، که اول دهانه خور مستقر است             -3

 )مشاهدات میدانی پژوهشگر(و گمرک فاصله های قابل توجهی وجود دارد
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ـ ضریب همبستگی حرفه ای و ضریب همبستگی رویه های قانونی و به عبارتی ضریب وجود یک رویـه قـانون منسـجم              

 1.ه با بزه فعالیت تجاری گریزنده از نظارت قانون باشد، عمالً وجود نداردکه ناشی از آن، وحدت رویه ای برای مقابل
مالحظه می شود که اظهار نظر منابع نیروهای انتظامی، بیانی درست است و در واقع، مستندات کافی برای ، به این ترتیب 

رای سایر سازمان ها نیز مطـرح اسـت   چنین وضعیتی، ب. بیان آماری، جز آنچه که منوط به استنباط باشد را در اختیار ندارد    
 .که از جمله ی آن، منابع وزارت اقتصاد و دارایی و گمرک جمهوری اسالمی ایران است

منابع کارشناسی وزارت اقتصاد و دارایی، از فعالیت های تجاری خاصی نام می برند که بر پایه مجوز رسمی، از مبادی                     
 به کشور می کـنند که بالطـبع، به دلیـل گریزنـدگی آن از نظـارت قـانون، رقـم                    خاص و یا عـمومی، اقدام به وارد کـردن کاال        

 .ارزی ـ ریالی آن قابل احتساب نیست
از نظر منابع کارشناسی وزارت اقتصاد دارایی و امور گمرکی، مورد ذیل، داللت بر حمل و نقلی دارد که ماهیتی دو گانه                      

 و امکانات است و سوی دیگر آن عدم پرداخت حقوق دولتـی و عـوارض   دارد ماهیتی که یک سوی آن، برخورداری از مجوز   
 . متعلقه است

آهن آالت و کاالهای وزین خانگی و کاالهای ، ـ کاالهای وزین صنعتی و قطعات خودرو و ماشین آالت صنعتی ـ مکانیکی
 خـوراکی و پارچـه دارای وزن        مواد شیمیایی، شکر و بـرنج و روغـن        ،  دیگری چون لوازم صنعتی برقی، مواد اولیه پالستیک       

وحجمی هستند که ضرورتاً تخلیه و بارگیری آن ها و جابه جایی آن ها در درون سرزمین اصلی، باید به نحوی باشد که بـا                         
 .ممانعت فیزیکی منابع گمرکی و منابع انتظامی رو به رو نشوند

                                      
از جمله آن نکات وجود تعدد و تنـوع اعمـال منتسـب بـه بـزه                 . اما، نکات دیگری نیز حائز توجه است      .  در باره مصادیق آن، پیشتر بحث شده است        -1

منابع گمرکی، امور بندری، منابع انتظامی و حـتی کارشناسـی وزارت بازرگــانی معــتقد هسـتند کـه                   . نده از نظارت قانون است    قاچاق و تجارت گریز   
و یا تجارت غیررسمی باید به صراحت روشن و واضح گردد و نهایتاً تعریف واحـدی کـه طـی    ) قاچاق(دامنه ی فعل تجارت گریزنده از نظارت قانون   

 .موضوع باشد حاصل شودآن، نگاه واحدی به 
 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان، لباس هایی را که اسـتفاده از آن هـا در مـالء عـام         1از نظر این جامعه مصاحبه شونده، ماده        

از قانون مزبـور چنـین      ، عین ماده یک     )28/12/65مصوب  (موجبی برای رخداد خالف شرع و آسیب رسانی به عفت عمومی باشد، قاچاق تلقی می کند               
 کسانی که عالماً لباس ها و نشانه هایی که عالمت مشخصه گروه های ضد اسالم یا انقالب است تولید کنند یا وارد کنند و یا بفروشند و یا در     "است،  

، همچنـین وارد    " محسـوب مـی شـود       البسه و اشیاء مذکور در حکم قاچاق       "مالء عام در انظار عمومی از آن ها استفاده نمایند مجرم شناخته شده و               
ضمن آن که ماهیت فعل، خود، جرم مستقلی را تشکیل می دهد و قانونگذار مجازات خاصه ای را برای آن در نظر گرفته است                        ،  کردن مشروبات الکلی  

کشور است، آن را، تلقـی بـه قاچـاق         لیکن به لحاظ شکل عمل تجاری و طبع کیفری فعل که متبادر کننده معنای وارد کردن کاالی مـمنوعه از خارج از                      
 نـوع مـی رسـد    3000به این ترتیب مالحظه می گردد که تنوع گسترده ای و کثرت فراوانی در انتساب بزه قاچاق که گاه موارد آن به بیش از                   . می کند 

ارت غیررسـمی و قاچـاق اسـت کـه همـین      ناظر بر مقوله تجارت گریزنده از نظارت قانون و تجـ ) به زعم کارشناسان امور حقوقی ـ گمرکی ـ بندری  (
 .اسباب عدم ایجاب وحدت رویه و نظام واحد نظارتی ـ مدیریتی، عملکردی و قانونی می کند

اسبابی که سـبب شـده اسـت تـا     . از جمله نکات پر کثرت، استفاده و بهره گیری از راه کارهای قانونی برای گریز از اجرای قانون در فعل قاچاق است               
 درصـد از  70 تـا  60وفق اظهار نظر کارشناسان نیروی انتظـامی و بـین   % 75مطابق اظهار نظر کارشناسان حمل و نقل ـ بندری و تا  % 90متجاوز از 

 .نگاه کارشناسان گمرکی، بزه قاچاق از طریق مبادی گمرکی صورت گیرد
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ر نظارت آن در دریا ضعیف است، در خشـکی          متکی به نظارت در خشکی است و اگ       % 90توان منابع نیروهای انتظامی تا      
مسیر جاده (وردار از مجوز باشند که در مسیر عبوری       ـبرخ،  اید به نحوی  ـبت است به این ترتیب وسایل حامل،        قادر به نظار  

 .رو به رو نشوند) تفتیش بار(در سرزمین اصلی با ممانعت فیزیکی )ای
نی بر نواحی گونه گـونی      ـملیات متفاوتی و مبت   ـع. ی خاص نیست  رزــ قاچاق منحصر به عملیات خاص و در یک ناحیه م          

 .می تواند شاکله آن باشد
بـه  ) آرد و فـرآورده هـای نفتـی    (به عنوان مثال، در مرزهای شمالی، برخی از کاالها که از یارانه دولتی بهره منـد اسـت                   

ن اسـت مـرز پاکسـتان و تـا حـدودی            همچنـی . صورت قاچاق صادر و کثیری از کاال به صورت قاچاق وارد کشور می شود             
شکر، چـای، منسـوجات و پوشـاک و     ، ترکیه برای صادرات قاچاق فرآورده های نفتی و واردات کاالهای قاچاقی چون پارچه 

 .ظروف بلور و لوازم آرایشی و بهداشتی
گیر با مقوله تجارت نشانگر این واقعیت است که نواحی مختلفی از مرزهای کشور، در  ،  34 و   33مراجعه به جدول شماره     

شرایطی این چنین، واضح این معناست که در محدوده عملیاتی، تجارت گریزنـده از نظـارت                . گریزنده از نظارت قانون هستند    
قانون، باید برای عامالن اجرایی، امکانات به هم وابسته ای چون، زیرساخت ها برای تخلیه و بار بران و حامالن مشخص که                      

 . و مناسبی برخوردار باشند، فراهم باشداز ظرفیت حجمی باال
رقم ارزشی کل پرونده های تشـکیل شـده در اسـتان هـای هرمزگـان و                 ،  ، در هفت ماهه سال    36به استناد جدول شماره     

 میلیارد ریال و در همین حال مجمـوع ارزشـی کـل پرونـده هـای تشـکیلی در گمرکـات                     9/167بوشهر و خوزستان معادل با      
گمرکات مستقل، آذربایجان غربـی، گمـرک غـرب، آذربایجـان شـرقی و شـمال کشـور و سیسـتان و                      دیگری چون خراسان،    

به این ترتیب سهم سه استان هرمزگان و بوشهر و خوزستان، که عمده             .  میلیارد ریال بوده است    1/590بلوچستان، معادل با    
 15/22 هرمزگان اسـت، رقمـی برابـر بـا      فعالیت های لنج های سنتی در این سه استان و به خصوص در دو استان بوشهر و                

، رقـم   1379، در طـول سـال       34 جمع کل ارزش پرونده های تشکیالتی است و به استناد جدول شماره              درصد از صد در صد    
رد ریـال    میلیا 4/218ادل با   ارزشی کل پرونده های تشکیل شده در استان های هرمزگان و بوشهر و فارس و خوزستان، مع                

جموع ارزشی کل پرونده های تشکیلی در گمرکات دیگری چون آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، اسـتان                 و در همین حال، م    
امانـات پسـتی،    ،  کرمـان، همـدان، البـرز     ،  خراسان، سیستان و بلوچستان، شمال، غرب کشـور       ،  مرکزی، اینجه برون، اصفهان   

بـه  .  میلیارد ریال بوده اسـت     408زد معادل با    ـد و ی  مهرآبا،  رد، غرب تهران، قم، کیش    ـمنان، شهریار، شهرک  ـجنوب تهران، س  
از صـد در صـد جمـع کـل ارزش           ،   درصد 8/34سهم سه استان هرمزگان و بوشهر و خـوزستان، رقمی معادل با            این ترتیب   

 .پرونده های تشکیلی بوده است
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 .ماهیت پرونده های تشکیلی از لحاظ ارزش ریالی 3-2-2

، تعـداد  36و جـدول شـماره   ) 1383ه سـال   ـده های قاچـاق کـاال در هفـت ماهـ          ـونآمار پر  ( 35ماره  ـبا توجه به جدول ش    
 . میلیارد ریال بوده است758 پرونده و به ارزش 45654پرونده های قاچاق کاال کشف شده حدود 

 درصـد کـاهش از لحـاظ ارزش    4/20نیم درصد افـزایش از نظـر تعـداد و           ،  )1382سال  ( این آمار در مقایسه با سال قبل        
 پرونده بوده اسـت کـه از نظـر تعـداد            40464 تعداد پرونده های زیر ده میلیون ریال در مدت مذکور، حدود             1.شته است دا
 . درصد کاهش را نشان می دهد2/9 درصد افزایش و از نظر ارزش 8/1

شخص ـال، مـ  ون ریـ  ـرونده های زیر ده میلیـ     ـ برای پ  40464کیلی و   ـ برای کل پرونده های تش     45654قایسه دو رقم    ـبا م 
 درصد مربوط به پرونده ها با ارزش زیر ده میلیون ریال بوده است و این در حالی است کـه از لحـاظ                  6/88می گردد که    
  2.داشته اند را ارزش ریالی  درصد از کل 5/18تعداد پرونده، ارزش، این 

. تنظیم شـده اسـت    ) سال فعلی  (1383 و   1382 و هفت ماهه اول دو سال        1379 و   1378، برای سال های     46جدول شماره   
از پرونده های تشکیلی، پرونده های مربوط به زیـر ده میلیـون ریـال اسـت کـه                 % 85طی آن مشخص می گردد که حدود        

منعکس کننده وجود امکان نسبی برای تجزیه کاالی وارده به اجزاء ارزشی زیر ده میلیون ریـال و عـالوه بـر آن، سـقف                         
 .در مقایسه با جمع ارزشی کل پرونده ها، نشان می دهدارزشی تجارت از این دست را 

متوجه الیه ای بسیار سطحی از مجموعه ی کل تجارت گریزنده از نظـارت  ، %85به عبارتی ماهیت پرونده های تشکیلی تا    
 .قانون است

                                      
ویه ای در انجام تجارت گریزنـده از نظـارت قـانون           تغییر در ماهیت ارزشی، بازگشت به متغیرهای دیگری دارد که برخی از آن ها عمالً، ر                -1

کارشناسان گمرک معتقد هستند که تنظیم اظهاریه های خالف نسبت به ارزش کاال و یا پوشش دادن کاال در قالب کاالهای استوک و                       . است
ام معمـوالً بـه توسـط عـامالن         این اقـد  . انباری و دست دوم و مستعمل، رویه ای برای کاهش جرایم گمرکی برپایه کاهش ارزش کاالهاست               

از جمله ی متغیرهای دیگر، تغییـر در کیفیـت کاالهـای وارده بـه هنگـام خریـد از                    . تجارت گریزنده از نظارت قانون، به کار گرفته می شود         
 آسـیا،   امروزه بسیاری از کاالها، با مارک های مشهور بین المللی، در کشورهای جنـوب شـرقی آسـیا و در شـرق                     . مبادی صادراتی است  

کشور چین، تایوان و سنگاپور تولید می شود که هر چند نام همان کاالهای معروف و با کیفیت سـاخت ایتالیـا، آلمـان، فرانسـه، امریکـا و                             
محصولی با کیفیت بسیار ضعیف و قیمت کم می باشد، گاه نیز از اسامی مشابه و فریـبنده استـفاده به عمل می  ،  اسپانیا و ژاپن را دارد اما     

که در مجموع، قیمت کاالی با آن نام مشابه، قیمتی کم است، وضعیتی این ) مثل پانوسوانیک به جای پاناسونیک و یا توفال به جای تفال(آید
 .چنین نیز در پائین بودن ارزش کاالهای کشف شده نقش دارد

ن مثال کشش بازار برای پارچه و برنج و شکر نمی به عنوا. متغیر دیگر وابسته به نوع و تمایل بازار در کشش خاص خود برای کاالهاست     
 .تواند از لحاظ وزنی، افزایش اما از لحاظ قیمت در برابر کشش کاالهای رایانه و آرایشی و بهداشتی، کمتر باشد

 
ش آن ها معادل    پرونده ها مربوط به پرونده های زیر ده میلیون ریال بوده است که ارز             % 91،  1378، در سال    33با توجه به جدول شماره       -2

 . درصد ارزش کل پرونده ها می باشد4/29
پرونده ها مربوط به پرونده های زیر ده میلیون ریـال بـوده اسـت کـه ارزش آن هـا      % 6/85،  1379، در سال    34و بر اساس جدول شماره      

 .ارزش کل پرونده ها می باشد%  8/39معادل 
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  ماهیت پرونده های تشکیلی46جدول شماره 

 

تعداد کل  سال
 پرونده ها

ارزش کل پرونده ها 
 المیلیون ری

تعداد پرونده های زیر ده 
 میلیون ریال به درصد

ارزش پرونده های زیر ده 
 میلیون ریال به درصد

1378 46011 596004 1/91 4/29 

1379 46675 626415 6/85 8/39 

 2/16 87 952600 45419 )هفت ماهه(1382

 5/18 6/88 758000 45654 )هفت ماهه(1383
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 .ه های تشکیلی از لحاظ مکان و نواحی مرزی ـ گمرکات در مقایسه با ارزش ماهیت پروند)  3-2-3

 :ـ از لحاظ مکان 
) هفت ماهـه سـال   ( 1383مرکات کشور، برای سال  مالحظه می شود که در بین گ39 و 38 و 37 و 36با توجه به جداول     
 10783 سیسـتان و بلوچسـتان بـا          درصـد و بعـد از آن، گمـرک         8/25 پرونده و سهمی معـادل       11760گمرک خراسان با    

 درصـد را بـه خـود        68/15 پرونده و سـهمی معـادل بـا          7158 درصد و گمرک هرمزگان با       6/23پرونده و سهمی معادل     
 .اختصاص داده اند

 :ـ از لحاظ ارزش 
 سـهمی    میلیارد ریال و   3/198بیشترین سهم مربوط به گمرک سیستان و بلوچستان با          ،  از نظر ارزش پرونده های قاچاق     

بعد از آن، بیشترین ارزش پرونده ها مربوط به گمرکـات           .  درصد از کل ارزش پرونده های قاچاق بوده است         2/26معادل  
 .  درصد از کل ارزش کل پرونده ها بوده است7/7 درصد و گمرک بوشهر با 1/22مستقل با سهمی معادل 

 میلیـارد ریـال بـوده      5/163وط به گمرک چابهار بـا       در حوزه نظارت گمرکات سیستان و بلوچستان، بیشترین ارزش مرب         
 میلیارد ریـال و در حـوزه        108در حوزه نظارت گمرکات مستقل، بیشترین ارزش مربوط به گمرک جنوب تهران با              . است

 .  میلیارد ریال است2/22بیشترین ارزش مربوط به گمرک بوشهر با ، نظارت بوشهر
 :ـ از لحاظ جریمه و متهمین 

 درصـد سـهم و   3/17 درصد و گمرکات مسـتقل بـا   5/40م جریمه متوجه به گمرک سیستان و بلوچستان با        بیشترین سه 
 . درصد سهم بوده است5/8 با 1گمرک خوزستان

 درصـد و پـس از آن گمـرک          2/21 نفر متهم و سهمی معـادل        11982بیشترین تعداد متهمین مربوط به گمرک خراسان با         
 . درصد، قرار دارند5/15 درصد و 1/18 سهمی معادل سیستان و بلوچستان و هرمزگان با

 پرونـده و سـهمی معـادل      2270از کل پرونده های تبرئه شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک سیستان و بلوچسـتان بـا                  
 . درصد سهم می باشند5/13 درصد و گمرک خراسان با 9/17 درصد، گمرکات مستقل با 9/29

 درصد سـهم، گمـرک سیسـتان و         3/22بیشترین سهم مربوط به گمرکات مستقل با        ،  هاز کل ارزش پرونده های تبرئه شد      
 . درصد سهم هستند7/14 درصد و گمرک بوشهر با 4/17بلوچستان با 

 1/71  فقره پرونـده و سـهمی معـادل           8854از کل پرونده های محکوم شده بیشترین تعداد مربوط به گمرک خراسان با                
 درصد سهم، رتبه های بعدی را 6/5 درصد و گمرک هرمزگان با 6/7ص، گمرک غرب با در همین شاخ  . درصد بوده است  

 .شامل هستند
 :ارزش پرونده های محکوم شده به این شرح می باشد ، 37بر اساس جدول شماره 

 . درصد سهم 5/46  میلیارد ریال و 9/58گمرکات مستقل با  •

 .سهم درصد 4/16    میلیارد ریال و 7/20گمرک  غرب  با   •

 .   درصد سهم9/9 میلیارد ریال و 6/12گمرک خراسان با   •

                                      
پرونده و در رتبه مکانی نهم بعد از خراسان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان و گمرکات   715، دارای 1383 گمرک خوزستان در هفت ماهه سال -1

 بـوده و ارزش کـل پرونـده هـا           57/1مستقل و آذربایجان غربی و گمرک غرب و بوشهر و آذربایجان شرقی قرار گرفته است، سهم از کل پرونده ها                     
 5/8 میلیـارد ریـال و   3/105جریمـه تعیـین شـده معـادل     . ونده ها را متوجه خود می کند      درصد از کل ارزش پر     28/7 میلیارد ریال می باشد که       1/55

 .درصد از کل جریمه های وضع شده بوده است
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 .یافته های آماری متفرقه  ) 3-2-5

در همین خصوص، از حوزه های نظارتی گمرکی، نسبت به مصادیقی که در اجزاء اصـلی کاالهـای قاچـاق بـه نحـو                        
تعیـین رقـم ارزشـی کاالهـای تجـاری          مستمر وجود ندارد، یافته های آماری متفرقه ای گزارش می گردد کـه اثرگـذار بـر                  

از جمله ی آن می توان به ارقامی چون دو میلیون و ششصد هـزار دالر                . مربوط به تجارت گریزنده از نظارت قانون است       
 هزار 20،  دستگاه بنز، که بر اساس اعالم رسمی کارشناسان گمرک، بهاء و ارزش خرید، برای هر دستگاه   130برای ورود   

 دستگاه ماشین آالت سنگین، همچنین سه میلیون و یک صد و بیست و              700بوده ا ست، همچنین ورود      ) یکا  دالر امر ( دالر  
 .اشاره کرد، 1پنج میلیون دالر کاالی ترانزیت 

اینگونه از یافته ها، می تواند حسب مورد، لحاظ و یا آن که در جمع بندی نهایی از ارزش کل آماری کاالهـای متعلـق                         
 . گریزنده از نظارت قانون، دیده نشودبه عملیات تجاری

 نتیجه از گزاره های فوق 3-2-6

 2-2-3و )  شـاخص 12جمعاً (   و عناصر آن از الف الی ل 1-2-3به این ترتیب و با توجه به مجموعه ی گزاره های   
بر سـهم واردات  جز با تکیه     نتیجه گرفته می شود که جز به طریق استنباط از مصادیق احتمالی و نمونه ای و               ،  5-2-3الی    

ملکردهای سـرمایه هـای پـولی سـرگردان کـه روزی از             ـوجه بـه ماهیـت عـ      ـامعه و با ت   ـرسمی به کشور نسبت به نیاز ج      
 2خش موبایل و ارز و سکه وارد و به زمانی شریک در تجـارت طـال و نقـره                  ـارج و به ب   ـسرمایه گذاری در بخش مسکن خ     

رضه کاال، خاصـه از طریـق امـارات         ـبادی ع ـ وارد به تجارت مستقیم از م      می شود و پس از برقراری ارتباط تجاری، عمالً        
 .می شود، استنباط دیگری از رقم ارزش کل نمی توان داشت

  را، ارقـامی چـون،     قرائن فوق است که اظهار نظر در باره ارزش کاالهای متعلق به تجارت گریزنده از نظـارت قـانون                  
 . تشکیل می دهدهای ذیل  یافته

 
 
 
 
 
 

                                      
 .  مستند به اعالم گمرک بازرگان-1
 . تجارتی که پنهان و آرام در مورد طال و نقره و بدلی جات در جریان است و عمدتاً از طریق امارات صورت می گیرد-2
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  ارقام ارزشی گزارش شده با هدف بیان میزان تجارت گریزنده از نظارت قانون )  3-2-7

 :برآورد اول 
مدیر کل مبارزه با قاچـاق کـاال و ارز ناجـا،            ،  1377تیرماه سال   / 29بنا بر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی، در تاریخ          
  1.رقم قاچاق را به میزان چهار میلیارد دالر بیان می دارند

 مجمـوع ارزش ارزی  2)شش ماهـه اول (  میالدی 2003 واردات رسمی کاال از امارات متحده عربی برای سال  بر پایه 
 و واردات بنـدر دبـی از   (U.S.D) هزار دالر 794/228/2، شامل )منحصراً برای بندر دبی   (کاالهای صادره از دبی به ایران       

 .  است(U.S.D ) هزار دالر 270654ایران  
 ) هزار دالر528/267/3ا ـ برابر ب(free zones ) زش ارزی کاالهای صادره از دبی و مناطق آزاد گر ارـاز سوی دی

U.S.D) 3. میالدی گزارش شده است2003 برای شش ماهه اول سال 
 . هزار دالر خواهد بود056/535/6رقمی معادل با ، به این ترتیب مجموعه ارزش قابل برآورد

و گمرکات کشور، مجموعه ارزش ارزی کاالهای وارده از امـارات متحـده عربـی بـه     مطابق گزارش دریافتی از بنادر     
 . میالدی بوده است2003 هزار دالر برای سال 936/535/3رقمی معادل با ، 4کشور، بر پایه ارقام رسمی مثبوت

 دبـی در نظـر     هزار دالر را متعلق به بنـادری بـه جـز بنـدر        000/500/1محاسبات تفکیکی نشان می دهد که چنانچه          
 مواجه می شویم که صرفاً در ارتباط با امارات متحده           )2003برای سال   ( هزار دالر    4499120رقمی معادل   آوریم، عمالً با    

  5.عربی مطرح خواهد بود
 :برآورد دوم 

ل برآورد دوم که از سوی کارشناسی نیروی انتظامی مطرح می گردد، استنباط از ارزش، برپایه برآورد درصد از کـ                  
 .واردات کشور دارد

 درصد مجموعه ارزش کاالهای وارداتی به کشور بـه صـورت قاچـاق صـورت     20این برآورد، مبتنی بر آن است که     
 رقمـی معـادل بـا       1382با توجه به آن که سـطح ارزشـی کاالهـای وارداتـی رسـمی، بـرای سـال                    ،  به این ترتیب  ،  می گیرد 

ط خواهـد شـد کـه سـطح ارزش کـاالی قاچـاق وارده، رقمـی معـادل بـا                      گزارش شده است، استنبا    6 میلیون دالر  7/26597
 .می باشد)  میلیارد دالر3/5(  میلیون دالر 5/5319

                                      
 29/4/77  روزنامه اطالعات  -1
 :  آمارها مستند به -2

Deparment of ports and customs,Emirate of Dubai 
Prepared by: Data Management and Business research Department, DCCI. 
 

3- Value of shipments covered by COs lssued by the DCCI to the total Value reported by the Deparment.   of ports 
and customs for Dubai and free zones. 

            
 .مجلد واردات،   آمار نامه منتشره گمرک جمهوری اسالمی ایران-4
 بـه کشـور را       که مجموعه ارزش کاالهای قاچاق     1383 اتکاء و تاکید منابع کارشناسی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز تا تاریخ نیمه اول آبان ماه                    -5

 . میلیارد دالر در برآورد دارد، متکی به محاسبه فوق می باشد5/5 میلیارد دالر تا 5/4رقمی بین 
 4/3 میلیارد کیلـو بـار کـاالی غیرنفتـی بـوده اسـت کـه        1/30این رقم برای وزنی معادل با  . مجله واردات ،   آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران     -6

 29 میلیون کیلو، کویـت بـا   103 میلیون کیلو، قطر با 338در همین خصوص بحرین با    .  آن از امارات متحده عربی بوده است       میلیارد کیلو بار غیرنفتی   
 . میلیون کیلو گزارش شده اند7میلیون کیلو و عمان با 
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این برآورد با برآورد اول که رقمی معادل با چهار میلیارد دالر را، البته فقط در ارتباط امارات متحده عربی در تاییـد                  
 کارشناسی نیروی انتظامی، تا تاریخ اول آبان         بر این نحوه از استدالل است که       و استدالل دارد، نزدیک بوده و دقیقاً مبتنی       

  1.  )35 -1(   میلیارد دالر را مورد تایید دارد 5/5، سقف )1383(ماه سالجاری 
 

 :برآورد سوم 
 تـا   32 برآورد سوم بر این مبنا استوار است که رقم ساالنه مصرف کشور برای کاالهای غیرنفتی، ارزشی معادل بـا                  

 . میلیون دالر به صورت رسمی، کاال وارد کشور شده است7/26597 ، 1382از این رقم، برای سال .  میلیارد دالر است33
 میلیارد دالر را به صورت میانگین مورد نظر قرار دهیم و سطح ارزشی کاالهای غیرنفتی وارداتی                 5/32چنانچه رقم     

 3.  میلیارد دالر به صورت قاچاق، کاال واردکشور خواهد شد91/5کنیم،  منظور  2 میلیارد دالر59/26را معادل با 
به ویژه منابع کارشناسی گمرک جمهوری اسالمی ایران و در برخی موارد، مطـرح شـده از                 ،  برخی منابع کارشناسی  

 .)60-1( . ه است میلیارد دالر، استوار بر این نحوه از محاسب6سوی مدیران کل گمرک جمهوری اسالمی ایران،اطالق سقف 
 

 :برآورد چهارم 
 درصد تجارت گریزنده از نظارت قانون از سوی منابع کارشناسی، خاصـه بـرای کشـوری کـه فرآینـد                     7 تا   5وجود  

مجاورت دریایی آن گسترده و به ویژه آن که این فرآیند در ارتباط مستقیم با بنادر آزاد و بزرگی چون کشورهای عربـی                       
و در مسیر مبادالت تجاری با شرق آسیا و آسیای جنوب شرقی باشد، امری طبیعی و پذیرفتنی                 منطقه جنوبی خلیج فارس     

 میلیـارد  86/1بـرآورد  ، 4 میلیارد دالر  59/26 هزار تن انواع کاال به ارزش        8/30105بر این اساس و بر مبنای واردات        . است
 . پدیده ای پذیرفتنی می تواند باشد، دالر به عنوان قاچاق

  میلیـارد دالر  4/1 اعالمی از سوی کارشناسی بانک مرکزی که برآورد تجارت گریزنده از نظـارت قـانون را        رقم،  لذا
 پذیرفته نیست، چه آن که این رقم، نسبت طبیعـی پـذیرش انجـام چنـین نـوع تجـارتی در سیسـتم                        5می داند، به هیچ عنوان    

 ).35-1(تجاری است 
 
 

                                      
ر تجـارت گریزنـده از نظـارت قـانون را در       میلیـارد دال  5/5 تـا    5/4  تا نیمه اول آبان ماه سالجاری منابع کارشناسی نیروهای انتظامی رقمی بین               -1

 .در برآورد دوم مالحظه می شود که سقف آن تحصیل شده است. اظهارات خود، اعالم می دارند
 
 1382واردات برای سال  ،   آمارنامه گمرک جمهوری اسالمی ایران، مجله دوم-2
  .35-1.  کارشناسی نیروی انتظامی می باشد میلیارد دالر از سوی 33 تا 32 برآورد سقف کل مصرف کشور معادل با -3
 . مستند به مرکز آمار و اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران-4
برآورد بانک مرکزی را برپایه محاسبات آماری، محاسبات از طریق نسبی سـنجی واردات و اسـتخراج و                  % 95 این تحقیق با ضریب اطمینان باالی        -5

 .و مبتنی بر سقف عملیات تجاری جمهوری اسالمی ایران، رد می کندنتیجه از مصاحبه و پژوهش میدانی 
برآورد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران برپایه اعالم نتیجه از سقف تخصیص ارز با هدف انجام معامالت تجاری می باشد که ضریب درصـدی                        

ر سیستم بازار غیررسمی و یا اختصاص یـک ضـریب از نسـبت             فروش ارز د  . برای انجام تجارت گریزنده از نظارت قانون، تعلق گرفته است         ،  خاصی
 .سهم ا رزی برای انجام تجارت، رویه ای نامنطبق با واقعیت موجود در گردش کار تجارت گریزنده از نظارت قانون در کشور است
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 : برآورد پنجم

بر پایه تفکیک ورودی کاالی گریزنده از نظارت قانون، از طریق مبـادی             ،  ع نیروی انتظامی  از آذرماه سال جاری، مناب    
از %  70 میلیارد دالر کاال به کشور، از طریق مبادی رسمی و در قالب 5/5رسمی و انجام قاچاق شبه قانونی ورود بیش از    

 .رقم ارزشی تجارت قاچاق را، مطرح می دارند
ق، منظور از مبادی رسمی و انجـام قاچـاق شـبه قـانونی شـکل گیـری رخـداد تجـارت                      مطابق بررسی های این تحقی    

گریزنده از نظارت قانون است که از طریق اظهاریه گمرکی و در گمرکات و بنادر رسمی کشور در حمـل رسـمی از طریـق     
 .تأمین می گرددکانتینر به توسط شناورهای بزرگ صنعتی و ترانزیت کاال و زمینه های ممکنه برای تخلیه بار، 

در کنار ورودیه از طریق مبادی رسمی فوق، ورود از طریق دیگر مبادی که در نوع خود، جـزء قاچـاق شـبه قـانونی                        
 . است نیز مطرح می گردد

 .شامل چه مکان هایی می تواند باشد، این یافته ها تحصیل شده اند، تحقیق در باره این که منظور از اینگونه مبادی
 .های فاقد مجوز ساخت و نظارت سازمان بنادر و کشتیرانیالف ـ  اسکله 

 .ب ـ  اسکله های فاقد نظارت گمرک و نیروی انتظامی
 .ج ـ  اسکله های فاقد نظارت نیروی انتظامی و گمرک در مناطق آزاد

تلقـی بـه    این اظهار نظر مطرح است که ورودیه کاال به مناطق آزاد، تحت هیچ عنوان نمی تواند                 ،  در خصوص گزاره ج   
بوده و ورود کـاال بـه آن مجـاز مـی باشـد و      منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی  ، قاچاق شود، چه آن که به موجب قانون، منطقه

 .رخداد بزه آنجاست که این کاالی وارده، به دور از نظارت تشریفات رسمی ـ قانونی گمرکی وارد به سرزمین اصلی شود
تیجه در شمول وقوع بزه، رقم ـانون و در نـر حکم تجارت گریزنده از نظارت قد، به عبارتی، ورود کاال به مناطق آزاد

( ثابه هر منطقه دیگری که خارج از پرچم سرزمین اصلی باشد            ـاما چنانچه این کاال، از منطقه آزاد تجاری، به م         . نمی خورد 
ی را پشت سر نگـذارد، آن هنگـام         وارد به سرزمین اصلی شود و تشریفات مربوط به رعایت قوانین گمرک           ) هر کشور دیگر  

تلقی به انجام تجارت گریزنده از نظارت قانون شده و مستوجب اعمال رویه قضایی در این خصوص، مشـروط بـه تنظـیم                       
و جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی نیز، منوط بـه ارجـاع     1شکوائیه و ارجاع آن به مقامات قضایی می شود        

 2.قضایی استموضوع توسط رئیس حوزه 

                                      
ت، تعقیـب قضـایی و      به موجب قانون، در شرایط تنظیم شکوائیه رسمی از سوی سازمان هـا و نهادهـائی کـه قـانون مشـخص کـرده اسـ                          -1

 قانون آئـین دادرسـی کیفـری و تجـویز دیگـر قـوانین، چنانچـه ادارات و                   65ماده  ) الف( بنابر حکم بند    . رسیدگی قضایی صورت می گیرد    
دال ، شرکت دخانیات، شیالت، وزارت اقتصاد و دارایی     ،  سازمان های متولی وصول درآمدهای دولتی، مانند گمرک جمهوری اسالمی ایران          

مجموعه (خداد بزه و ارتکاب به تخلف تجارت گریزنده از نظارت قانون شکایت ننمایند دادگاه نمی تواند به موضوع آن رسیدگی نماید                      بر ر 
، همچنین مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرائم قاچـاق کـاال و ارز، جعفـر                 222کامل قوانین و مقررات راجع به قاچاق کاال و ارز، ص            

ک شـماره   . ر ( 1378 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمـومی و انقـالب در امـور کیفـری مصـوب                   65 ماده   . )331 ص   نوری یوشانلوئی، 
 .چنین است)   روزنامه رسمی کشور18/7/78 ـ  15911
 :ـ  جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی به قرار زیر است 65ماده  
 .شکایت شاکی)  الف 
 . طین دادگستری یا اشخاصی که از قولشان اطمینان حاصل شوداعالم و اخبار ضاب) ب
 .جرائم مشهود در صورتی که قاضی ناظر وقوع آن باشد) ج 
 .اظهار و اقرار متهم) د 

 .شروع به تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع رئیس حوزه قضایی می باشد: تبصره
 

 قانون آئـین  65ماده . ک.  ر. 331ص ...... مجموعه قوانین و . جعفر نوری یوشانلوئی. ک. ر.  قانون آئین دادرسی کیفری65  تبصره ذیل ماده   -2
 .دادرسی کیفری
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توجه به این نکات حائز توجه است که در وهله نخست، ورود کاال، بـه پشـتوانه                 ،   در خصوص مناطق آزاد تجاری     لذا،
خاصه ماده چهاردهم، از شمول مقررات صادرات ، 30/6/1372مصوب ، قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 

با سایر مناطق کشور، اعم از مسـافری و تجـاری،           ،  مبادالت بازرگانی آن  ) موهله دو ( و واردات مستثنی بوده و پس از آن         
 .تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور است

در چنین وضعیتی، منطقه آزاد، به مثابه فضایی با ماهیت عملکردی خارج از سرزمین اصلی و در حکم سایرکشورها                   
و تشـریفات   ،  وارداتال، منوط به رعایت سـقف مقـرر و قـوانین موضـوعه              از آن فضا، بار و کا     ،  باید تلقی گردد که چنانچه    

قرار دادن تشریفات نظارت قانونی و گمرکـی را          گردد، ضرورت اجرا و پشت سر     ) وارد( گمرکی به سرزمین اصلی ارسال    
  1.خواهد داشت
 موضـوع  شـم، بازگشـت بـه    نطقه آزاد قـژه مـ  ـاطق آزاد، بـه ویـ     ـعدادی از اسکله های متــعلق بـه منـ         ـرفتن ت ـقـرار گ 

واقع نبوده و به نوعی در ) بندری ـ گمرکی ـ انتظامی( مجموعه ایی از اسکله ها را دارد که در چارچوب نظارتی منابع ناظر 
 .شمول حدودی از یک صد اسکله فاقد نظارت هستند
ه حدود یک صد و شصـت  ، که در بردارند)47مستند به جدول شماره ( در حال حاضر، مبادی مجاز گمرکی ـ بندری  
با مشکالت نظارتی رو به روست، که اهم این مشکالت به شرح ذیل می              ،  گمرک به عنوان دروازه ورودی کاالست، به نوعی       

 :باشد 
 .ـ فقدان روزآمدی مناسب، از لحاظ تجهیزات و امکانات مکانیزه

نـوان نمونـه بهـره گیـری در طـرح           بـه ع  ( ـ بهره برداری نارس و ناقص وضعیت از سیستم های فن آوری اطالعات              
  .2)آسیکودا

                                      
 :کارشناسان گمرکی و کارشناسان منابع انتظامی مطرح است که اذعان می دارد،  نظریه کارشناسی مشترکی بین کارشناسان مناطق آزاد -1

برای واردات کاال به مناطق آزاد، مطابق رویه های معمول بین المللی، نمـی تـوان                ) ه مناطق آزاد  سقف ارزشی و حجمی کاالی وارده ب      ( ـ حد و مرزی     
 .در نظر گرفت و باید ورود به کاال به مناطق آزاد، آزاد باشد، که در خصوص مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی کشور نیز چنین است

 .می باشد) کشور جمهوری اسالمی ایران( به سرزمین اصلی ـ سهمیه تعیین شده صرفاً برای واردات کاال از مناطق آزاد 
 .ـ مشکل اصلی در نحوه کنترل مبادی ورودی کاال به سرزمین اصلی است که این در حوزه کنترلی سازمان مناطق آزاد نیست

( ه عنـوان طـرف تجـاری سـرزمین اصـلی       به این ترتیب بهره برداری از استعداد مناطق آزاد به مثابه بهره برداری از استعداد هر سرزمین دیگری بـ                   
لذا بهره برداری از امکانات اسکله هایی چون روستای رمچاه قشم، ناز قشم، سوزا قشم، شـیب دراز قشـم،          . می باشد ) کشور جمهوری اسالمی ایران   

اسکله کاوه، بر پایـه آن ماهیـت اسـت    کارگیر قشم، لنگرگاه قدیمی باسعید و قشم، دوالب قشم، چهو، کوران، طبل و سهیلی، اسکله های اختصاصی و                
 ).21/5/80  مورخ  7918/41/30/165اسامی مستند به اعالم نظر حوزه نطارت گمرکات استان هرمزگان  (

 که مـازاد بـر مصـرف    1382ـ واردات کاالهای خاص موضوع تامین نیاز منطقه، که مازاد بر آن اقدام گردد، نمونه مورد اشاره واردات شکر در سال   
 . ز منطقه بوده استنیا

ارتباط موضوع شکر حمل شده به برخی از امکانات پهلوگیری در نوار ساحلی استان هرمزگان منحصراً نمی تواند در پیوند با جزیره قشم قرار گیرد                    
 . استو برپایه مطالعات میدانی در قشم و بندرلنگه، بخش هایی از شکر وارداتی، از قشم و احجام دیگر از مبادی دیگر بوده

 41 گمـرک کشـور فقـط    160 به پایان رسیده است، تا زمان تهیـه گـزارش، از مجموعـه    1383مطالعات میدانی مربوط به این بخش در مهر ـ آبان   -2
ت  ـ قـرار اسـ   1383گمرک بنا به اظهار کارشناسان گمرک، مجهز به سیستم آسیکودا می باشد که وفق همان نظرات کارشناسی، تا پایان سال جاری، 

 .که به پنجاه گمرک برسد
منابع کارشناسی اظهار نظر دارند که ارتقاء سطح کیفی بهره برداری از این سیستم منوط به تعمیم همکـاری از ایـن نـوع بـا دیگـر قسـمت هـای            % 95

افزار ارتباطی مناسب با هدف نبود زیرساخت و سخت . مربوط به امور گمرکی ـ بندری ـ بانکی و سیستم پولی ـ نظارتی و سایر سازمان ها می باشد
بهره برداری از این سیستم را فقط محدود بـه گمرکـات اجرایـی و بـه صـورت      ، عملیاتی کردن تمامی سیستم های ارتباطی گمرکی ـ بندری ـ نظارتی  

. نقطه قابل بهره وری قـرار نـدارد  مستقل نموده است و برای تبادل اطالعات و مدارک بین گمرکی ـ بندری ـ نظارتی و ارتباط با سایر سازمان ها، در   
 .و سازمان های درگیر امور تجاری از عمده مشکالت است) بانک ها( فقدان شبکه ارتباطی و کامل نبودن شبکه ارتباطی با سیستم های پولی 

 .اجرای سیستم آسیکودای بین المللی، هنوز در دستور کار گمرک کشور قرار نگرفته است
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ـ افزایش قابل توجه حجم فعالیت های گمرکی در دهه اخیر که همراه با خود، با افزایش ابزارهای نـوین و فـن آوری                        

 .مناسب برای پاسخ گویی به این حجم فعالیت، همراه نبوده است

 . مبادی ورودی بندری ـ گمرکی در(X- Ray)ـ موجود نبودن دستگاه های کنترل و بررسی کننده 

ـ خالء موازین مقرر و قوانین منطبق با شرایط معاصر، منجمله مقررات برخورد کننده با خاطیان در امـور تجـاری و      

 .حمل و نقلی

  نادرست و به قصد ترخیص و گذر کاالی وارده به گمرک به نحوی که حقـوق  " اظهار"ـ رخداد قاچاق کاال به طریق    

 .و عوارض متعلقه پرداخت نشودواقعی گمرکی 

 و 265که اظهار نادرست را مشمول قاچاق می داند و یا مواد  ) بند( گزاره 11مشتمل بر ،  قانون امور گمرکی29ماده 

که مـوارد تخلـف را      ) با اصالحات بعدی   ( 20/1/1351 از آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب            269 و   268 و   267

 .رکی منظور می دارددر شمول تخلفات گم

 قانون امور گمرکی، اظهار نادرست در خصـوص         29 ماده   2طبق مفاد بند    ) در خصوص ترانزیت خارجی    ( 266ماده  

 .اسناد موضوعه را، تلقی به قاچاق می داند

اد و ـ رخداد قاچاق کاال به طریق جعل اسناد و بیرون بردن کاال از گمرک با استفاده از شمول معافیت با تسـلیم اسـن                     

 .اظهارنامه خالف واقع

 .29 ماده 4ـ تعویض کاالی ترانزیت خارجی یا برداشتن از بار ترانزیت و قرار دادن جانشین فاقد ارزش موضوع بند 

 .ـ وجود فاصله بین گمرک و مبانی نظارتی منابع انتظامی که پیشتر به آن اشاره شد

 قـانون مقـررات صـادرات و    12اده وقت های موضـوع مـ     همچون ورود م  ،  ـ قاچاق در پوشش بدیلی از رعایت قانون       

 .ردات از مبادی رسمیوا

 . قانون امور گمرکی29 ماده 7ـ ورود موقت، موضوع بند 

 .ـ تقصیر و قصور ناظران و متصدیان اجرایی امور انتظامی و گمرکی

انتظامی مطـرح اسـت     در کنار شاخص فوق، گزاره دیگری از سوی مجموعه کارشناسی امور گمرکی و منابع نیروی                

 .که در قالب تجارت سازمان یافته بر پایه گریز از نظارت قانون استوار است
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 تاکید دارند که ارتکاب به تجارت گریزنده از نظارت قانون، بازگشت به فراهم شدن زمینه های نظری و                   1کارشناسان،

 .سته و به نوعی توجیه کننده آن باشداین زمینه های نظری و فیزیکی می تواند از قبح موضوع کا. فیزیکی دارد

انجام تجارت گریزنده از نظارت قانون در پناه ترانزیت، ورود موقت، عملیات تجاری مربوط به مناطق آزاد و مبادالت 

مرزی، استفاده از مسامحه های قانونی خارج از نظر اولیه قانونگذار و قصور متصـدیان امـور اجرایـی و همچنـین انجـام                        

نده از نظارت قانون در قالب شبکه های سازمان یافتـه، از جملـه ی ایـن رویـه هاسـت کـه بـر پایـه همکـاری                             تجارت گریز 

 .اشخاص و گروه ها و استفاده از ابزارها و امکانات زیرساختی خاص متحقق می گردد

و متصل به منـابع  ) یگمرکی و بندری و انتظام( ابزارها و امکاناتی این چنین، به دور از نظارت متولیان امور نظارتی             

مبادرت به تجارت گریزنده از نظارت قانون می ، قدرت اقتصادی و یا سیاسی بوده و با بهره برداری از امتیازات در اختیار

  .شود

و امکانات حمل و نقل در خشکی و انبار برای نگهداری کاال و بـار و                ) اسکله(  امکانات برای تخلیه در سرزمین اصلی     

 جمله ی عناصر تجهیزاتی و پشتیبانی بـرای انجـام تجـارت گریزنـده از نظـارت قـانون بـه طریـق اقـدام            از،  شبکات توزیع 

 .سازمان یافته است

 9بر پایه تسری دادن چنین مضامینی، برآورد رقم ارزی تجارت گریزنده از نظارت قانون، خـود را بـه مـرز رسـمی                    

از مبـادی   % 30از مبادی رسـمی و      % 70تایید  ،  به این ترتیب  .  کند  میلیارد دالر نزدیک می    12میلیارد دالر و مرز غیررسمی      

 . میلیارد دالر را، در تایید خود قرار می دهد9غیر رسمی، برآوردی است که رقم ارزی 

کارشناسی وزارت اقتصاد و دارایی نیز با تعمیم موضوع به ارگان های تخصصـی کـه بـا مجـوز رسـمی اقـدام بـه                          

 می کنند، سقف ارزشی کاالهای وارده از طریق تجارت گریزنده از نظـارت قـانون را بـر پایـه                     واردات کاال از مبادی خاص    

 ).3ش ( برخی منابع به مرز دوازده میلیارد دالر نزدیک می سازد 

 9کارشناسی وزارت بازرگانی، بر پایه برآورد از طریق سقف نیاز جامعه و مقایسـه بـا آن بـا واردات رسـمی، رقـم        

 ).35-1ش  (ا در تایید نظر خود دارد دالر رمیلیارد 

 میلیـارد دالری وزارت بازرگـانی   9 میلیارد دالری وزارت اقتصاد و دارایـی و          12اختالف موجود در مقایسه دو رقم       

کمتـر از   ،  بازگشت به نوع ارزش گذاری بر کاالهای وارداتی دارد کـه مقیـاس پایـه بـرای ارزش گـذاری وزارت بازرگـانی                      

 در وزارت اقتصاد و دارایی است و چنانچه هر دو مقیاس به هم نزدیـک شـوند، رقـم بـرآورد، دارای        مقیاس ارزش گذاری  

 .این اختالف نخواهد بود

                                      
 . جامعه آماری نمونه -1
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 فهرست مبادی مجاز گمرکی کشور بر اساس نوع وظایف گمرکی )47جدول شماره (

 
تعاونی مرزنشینان صادرات قطعی ورود موقت ملوانی واردات قطعی نام گمرکات

      ات استان سیستان و بلوچستانـ گمرک1
 • • •  • گمرک زاهدان

      گمرک ایرانشهر
      گمرک سراوان
      گمرک زابل

 • •    گمرک میرجاوه

 • • • • • گمرک چابهار

      گمرک میلک
   •  • منطقه آزاد چابهار

        گمرکات استان هرمزگان-2
 • • • • • گمرک شهید رجایی

      قه ویژه اقتصادی معادن و فلزاتمنط
      منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی

      نطقه ویژه اقتصادی کشتی سازی فراساحلم
      گمرک کشتی سازی خلیج فارس

    • • گمرک پل
 • •  • • گمرک خمیر

 • •  • • گمرک تیاب

 • •  • • گمرک کرگان

 • •  • • گمرک سیریک

  •  • • گمرک جاسک
    • • گمرک هرمز

 • • • • • گمرک شهید باهنر

 • • • • • گمرک بندر لنگه

      گمرک چارک
    • • گمرک شیو
  •  • • گمرک الوان
  •   • گمرک سیری
  • •  • گمرک قشم
      گمرک الفت

      گمرک فرودگاه قشم
   •  • گمرک کیش
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 تعاونی مرزنشینان صادرات قطعی ورود موقت یملوان واردات قطعی نام گمرکات

      ـ گمرکات استان بوشهر3
 • • • • • گمرک بوشهر

  •   • منطقه ویژه اقتصادی الف بوشهر
 • • • • • گمرک خارک

 • •  • • گمرک دلوار

 • •  • • گمرک بوالخیر

 • •  • • گمرک کنگان

 • •  • • گمرک دیر

ویه منطقه ویژه اقتصادی عسل
 )انرژی پارس جنوبی(

•  • •  

 • •  • • گمرک عسلویه

 • •  • • گمرک نخل تقی

 • • • • • گمرک گناوه

 • •  • • گمرک بندر ریگ

 • •  • • گمرک دیلم

      ـ گمرکات استان خوزستان4
  • •  • گمرک اهواز

  • •  • منطقه ویژه اقتصادی خوزستان
 • • • • • گمرک خرمشهر

  •   • ه ویژه اقتصادی خرمشهرمنطق
 • • • • • گمرک آبادان

 •   •  گمرک اروند کنار

 • •  •  گمرک چوئبده

 • • • • • گمرک بندر امام خمینی

منطقه ویژه اقتصادی بندر امام 
 خمینی

•  •   

      گمرک ماهشهر
 •   •  گمرک هندیجان

      استان فارس گمرکات -5
  • •  • گمرک شیراز

منطقه ویژه اقتصادی الکترونیک 
      شیراز

      گمرک فرودگاه الر
      گمرک المرد
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 تعاونی مرزنشینان صادرات قطعی ورود موقت ملوانی واردات قطعی نام گمرکات

       گمرکات استان خراسان-6
 • • •  • گمرک مشهد

  • •   گمرک باجگیران
   •  • گمرک لطف آباد

  • •  • خسگمرک سر
     • منطقه ویژه اقتصادی سرخس

  • •  • گمرک دو غارون
      گمرک بیرجند

        گمرکات استان آذربایجان غربی-7
 • • •  • گمرک ارومیه

  •   • گمرک مرزی کالشین
 • • •   گمرک سرو

 • •    گمرک خوی

      گمرک رازی
 • • •  • گمرک بازرگان

      گمرک پلدشت
       ـ گمرکات استان کردستان8

      گمرک بانه
       گمرکات هم مرز با کشور عراق-9

      گمرک مهاباد
 • •    گمرک پیرانشهر

  •    گمرک ایالم
  •    گمرک مهران

 • • • • • گمرک خرمشهر

      گمرک شلمچه
 • •   • گمرک سنندج

      گمرک مریوان
 • • •  • گمرک کرمانشاه

      گمرک پاوه
 • •   • گمرک خسروی

      ـ گمرک استان همدان10
  • •  • گمرک همدان
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 تعاونی مرزنشینان صادرات قطعی ورود موقت ملوانی واردات قطعی نام گمرکات

       گمرکات استان تهران-11
  • •  • گمرک مهرآباد

  • •  • گمرک تجاری مهرآباد
  •   • اه پیامگمرک فرودگ

 • • •  • گمرک غرب تهران

  • •  • گمرک شهریار
  • •  • گمرک نمایشگاه

   •  • گمرک امانات پستی
 • • •  • گمرک جنوب تهران

      ـ  گمرکات استان آذربایجان شرقی12
 •  •  • گمرک تبریز

  • •  • گمرک سهالن
 • • •  • گمرک جلفا

  • •  • فامنطقه ویژه اقتصادی جل
      گمرک نوردوز
  •    گمرک مراغه

      ـ  گمرکات استان اردبیل13
 • • •  • گمرک اردبیل

  •    گمرک بیله سوار
      ـ  گمرکات استان اصفهان14

  • •  • گمرک اصفهان
  •   • گمرک ذوب آهن

  •   • گمرک مجتمع فوالد مبارکه
      بختیاریـ  گمرکات استان چهار محال 15

  •   • گمرک شهر کرد
      ـ گمرک استان زنجان16

  • •  • گمرک زنجان
      ـ گمرک استان سمنان17

  • •  • گمرک سمنان
      ـ گمرک استان قزوین18

  • •  • گمرک قزوین
      ـ  گمرک استان قم19

  • •  • گمرک  قم
  • •  • منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
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 تعاونی مرزنشینان صادرات قطعی ورود موقت ملوانی واردات قطعی نام گمرکات

        گمرکات استان کرمان-20

  • •  • گمرک کرمان

  •    گمرک رفسنجان

  • •  • منطقه ویژه اقتصادی سیرجان

  •   • منطقه ویژه اقتصادی بم

       گمرکات استان کهکیلویه و بویراحمد-21

      رکات استان گلستانـ گم22

 • • •  • گمرک اینچه برون

  •    گمرک بندر ترکمن

      ـ گمرکات استان گیالن23

 • • •  • گمرک بندر انزلی

  • •  • منطقه ویژه اقتصادی الف انزلی

  • •  • منطقه ویژه اقتصادی ب انزلی

      گمرک فرودگاه رشت

 • • •  • گمرک آستارا

      ت استان لرستانـ گمرکا24

  • •  • گمرک خرم آباد

      ـ گمرکات استان مازندران25

 • • •  • گمرک نوشهر

  • •  • گمرک امیرآباد

  •    گمرک ساری

  •    گمرک بابلسر

      ـ  گمرکات استان مرکزی26

  • •  • گمرک اراک

  •    گمرک ساوه
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 زارچه های مرزیلیست با )47ادامه جدول شماره ( 
 

 تعاونی مرزنشینان صادرات قطعی ورود موقت ملوانی واردات قطعی نام گمرکات

      سیستان و بلوچستان

  •   • بازارچه مرزی کوهک سراوان

  •   • بازارچه مرزی زابل

  •   • بازارچه مرزی میرجاوه

  •   • بازارچه مرزی پیشین

      هرمزگان

  •   •  بازارچه مرزی تیاب

  •   • بازارچه مرزی هرمز

  •   • بازارچه مرزی کنگ

      بوشهر

  •   • بازارچه مرزی بوشهر

  •   • بازارچه مرزی کنگان

  •   • بازارچه مرزی گناوه

      خوزستان

  •   • بازارچه مرزی خرمشهر

  •   • بازارچه مرزی آبادان

      خراسان 

  •   • رانبازارچه مرزی باجگی

  •   • بازارچه مرزی یزدان

  •   • بازارچه مرزی دوغارون

  •   • بازارچه مرزی دوکوهان

      آذربایجان غربی

  •   • بازارچه مرزی سرو

  •   • بازارچه مرزی رازی

  •   • بازارچه  مرزی ساری سو

  •   •بازارچه مرزی صنم بالغی پلدشت

      کردستان

  •   • ه مرزی سیران بند بانهبازارچ

  •   • بازارچه مرزی باشماق مریوان

  •   • بازارچه مرزی سیف سقز

      کرمانشاه

  •   • بازارچه مرزی خسروی

  •   • بازارچه مرزی پرویز خان

  •   • بازارچه مرزی شوشمی

  •   • بازارچه مرزی شیخ صله
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 تعاونی مرزنشینان صادرات قطعی رود موقتو ملوانی واردات قطعی نام گمرکات

      هم مرز با عراق

  •   • بازارچه مرزی  قاسم رش سردشت

  •   • بازارچه مرزی حاج عمران تمرچین پیرانشهر

      بازارچه مرزی  اشنویه

  •   • بازارچه مرزی سیران بند

  •   • بازارچه مرزی باشماق

  •   • بازارچه مرزی  سیف سقز

  •   • بازارچه مرزی شیخ صله

  •   • بازارچه مرزی شوشمی

  •   • بازارچه مرزی پرویز خان

      آذربایجان شرقی

  •   • بازارچه مرزی جلفا

  •   • بازارچه مرزی نوردوز

      اردبیل

  •   • بازارچه مرزی بیله سوار

      بازارچه مرزی پارس آباد

      بازارچه مرزی گرمی
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 ).تحلیل معنایی ( تحلیل و استنباط از شرایط میدانی و رخدادها  -3-2-8
 میلیارد ریال کـاالی کشـف شـده    1/842به ارزش ، )83فروردین ماه لغایت آبان ماه  ( 1383 ـ در هشت ماهه سال  1

 .قاچاق در مرکز آمار گمرک به ثبت رسیده است
با آمار هشت ماهه و مقایسه با مدت مشابه زمانی در سـال             ) 83ت شهریور     فروردین لغای (  ماهه اول سال     6مقایسه  

 : به شرح ذیل می باشد 1382
  .1383 ماهه سال 8 ماهه و 6 مقایسه و برآورد  48جدول شماره  

 )ر. م (     ارقام ارزش به میلیارد ریال                                                                                                         

 ماهه 8مقایسه با  1383 ماهه 8 82 ماهه 6مقایسه با  1383 ماهه 6 عنوان
1382 

 8 و 6مقایسه آمار 
 83ماهه 

  افزایش13479  درصد کاهش6/1  فقره52317  درصد افزایش5/3 38838 تعداد پرونده
 ر افزایش. م9/206  درصد کاهش5/18 ر.  م1/842  درصد کاهش1/14 ر. م2/635 ارزش

پرونده های زیر ده 
 فقره افزایش11883  درصد کاهش5/0 46377  درصد افزایش5/4 34494 میلیون ریال

ارزش پرونده های زیر ده 
 ر افزایش. م7/36  درصد کاهش8/9 ر. م 3/159  درصد کاهش3/5 ر. م6/122 میلیون ریال

درصد پرونده های زیر ده 
  درصد کاهش2/0   درصد6/88   درصد8/88 میلیون ریال

ارزش پرونده های زیر ده 
  درصد کاهش4/0   درصد9/18   درصد3/19 میلیون ریال

 ر افزایش. م28/14  درصد کاهش3/29 ر.  م4/17  درصد کاهش2/43 ر. م12/3 کل جریمه وصولی
     درصد کاهش9/17  فقره6520 پرونده های تبرئه شده

ی تبرئه ارزش پرونده ها
     درصد کاهش2/22 ر. م53/3 شده

تعداد پرونده های محکوم 
  فقره افزایش3180  درصد افزایش57 فقره13637  درصد افزایش8/55  فقره10457 شده

ارزش پرونده های محکوم 
 ر افزایش. م9/55  درصد افزایش48 ر.  م6/148  درصد افزایش11/4 ر. م7/92 شده

     درصد کاهش9/3 ر. م6/1033 کل جریمه تعیین شده
 :تعداد پرونده به درصد

 گمرک خراسان،
سیستان و بلوچستان و 

 هرمزگان

 
  درصد سهم2/27
  درصد سهم6/22
  درصد سهم1/16

 

 
  درصد76/25
  درصد5/24
  درصد68/15

  

 :سهم ارزشی پرونده ها
، سیستان و بلوچستان

، گمرکات مستقل
 خوزستان

 
  درصد7/29
  درصد3/17
 رصد د4/8
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 : نشان می دهد که 39 الی 36و جداول ) 48جدول شماره (مقایسه ها در این جدول 

 لـنج صـیادی بـه    1165 لـنج بـاری و   1639در یک استنباط آماری، جایگاه استان بوشهر، با برخورداری از میـانگین         

در جایگاه مقدمی بر گمرکات خراسان و سیستان و بلوچسـتان و  ، دیی باری ـ صیا عنوان باالترین ظرفیت حضور لنج ها

 1.هرمزگان قرار ندارد

آمارها، نشان می دهد که عملکرد لنج های بـاری، علیـرغم برداشـتی کـه از فعالیـت آن هـا متصـور اسـت از نسـبت                             

ه آن که بوشهر، باالترین ظرفیت اثرگذاری ضعیفی، بر دامنه میدانی پرونده های تشکیل شده، برخوردار هستند و با توجه ب

استان هرمزگـان  ،  استان دیگر قرار گرفته است، ضمن آن که6برخورداری از لنج های سنتی را در اختیار دارد اما، پس از    

 .قرار دارد، نیز با توجه به بعد مسافتی و تعداد فروند لنج های باری، پس از دو استان خراسان و سیستان و بلوچستان

 باید اشـاره کـرد کـه        2ن به دامنه نظارت سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکل های تعاونی بر لنج های باری               مزید بر آ  

 .خود به خود، دامنه و پهنه گرایش آنان به تجارت گریزنده از نظارت قانون را محدود می سازد

، رقـم ارزشـی کـل       1383ل   پرونده متعلق به هفت ماهـه سـا        40464، از مجموع    38 و   35ـ با توجه به جدول شماره       2

 . میلیارد ریال آن متعلق به پرونده هاتی زیر ده میلیون ریال می باشد3/140 میلیارد ریال بوده است که 758پرونده ها 

پرونده ها در تعلق ارزش پرونده های زیر ده میلیون ریال مـی باشـد، از نظـر                  % 63/88با توجه به آن که      ،  به عبارتی 

 .هستندرا دارا % 51/18ارزشی 

 درصد از پرونده هـا در هرمزگـان و          8/21 درصد تا    5/18مطابق آمار سنجی نمونه ای از پرو نده های تشکیلی، بین            

رونده صورت گرفته است که با وضـع جــریمه، همـراه بـوده اسـت و دیگـر                   ـبوشهر در خصوص لنج های باری تشکیل پ       

 . استپرونده ها عمالً در نقطه ارتباط با لنج ها قرار نداشته

ماهیت تشکیلی کثیری از این پرونده ها، سبک کردن وزن ارزشی پرونده ها به خاطر بهره گیری از مزیت قانون بوده 

  3.است

                                      
 لـنج صـیادی و خوزسـتان،    807 لنج بـاری و  172 لنج صیادی و استان سیستان و بلوچستان دارای 994 لنج باری و 721 استان هرمزگان دارای    -1

 .هستند، 29/12/82 لنج صیادی، بر پایه مجموعه ثبت آماری لغایت تاریخ 585 لنج باری و 263برخوردار از 
 
 .ری، بیش از دامنه نظارت بر لنج های صیادی است امکان نظارت سازمان بر لنج های با-2
 . قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام 2 مزیت استفاده از حد فاصل بین الف و ب از ماده -3
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،  )83(ـ در آمارسنجی نمونه ای از هندیجان و دیلم و گناوه، در دوره زمانی تیر و مرداد و شهریور و مهر سالجاری3

 . بوده است2" ته لنجی" متوجه مقوله 1به طور کامل، وی انتظامی به لنج دارانایراد وارده از سوی منابع نیر% 8/84

انجام فعالیت مرتبط با رویه معمول کار حمل ونقلی و نظریه نیروی انتظامی، هدایت فعالیت لـنج داران         ،  نظر لنج داران  

نج داران مبنـی بـر رعایـت شـروط         و در نهایت مشکل فی مابین به طریق اخذ تعهد از ل           .به سمت قاعده مند شدن بوده است      

 .وضع شده از سوی نیروی انتظامی خاتمه یافته است

ـ عمده کاالهای حمل شده به وسیله لنج های باری سنتی، برنج، شکر، کاالهای سوپرمارکتی و روغن می باشد و از           4

 از سوی دیگر با نظارت مستقیم و) استان(سوی دیگر پیوند و ارتباط شغلی آنان از سویی با تشکل های تعاونی لنج داران   

حاصل از ماهیتی این چنین، کاسته شدن شدید، از دامنه مانور لنج های باری سنتی است که                 . ادارات بندری و گمرکی است    

 .امکان حضور خارج از فضای کار و حرفه تعریف شده را از آنان سد می کند

 میلیون تن صادرات غیرنفتـی حمـل شـده          8/8مجموع  مطابق آمارهای مستخرج از فضای مطالعاتی این پژوهش ؛ از           

 . درصد، توسط شناورهای کوچک حمل شده است6/13 میلیون تن، برابر با 2/1معادل ، 1381توسط شناورها در سال 

 درصـد   53/3 میلیون تن برابر بـا       9/0 میلیون تن کاالی وارداتی حمل شده توسط شناورها،          5/25همچنین از مجموع    

 68/2 میلیـون تـن انـواع کـاال، حمـل            1/30 از مجموع واردات     1382چک حمل شده است و برای سال        کوتوسط شناورهای   

 . تن بار خواهد بود806680درصد از طریق شناورهای کوچک، صورت پذیرفته است که رقمی برابر با 

امنـه فعالیـت لـنج هـای        لذا، با مقایسه نوع کاالها و درصد حضور در حمل و نقل کاال، قابل استنباط خواهد بود کـه د                   

این مقیاس حضور در تجارت رسمی، مصداقی برای پیمایش . باری، در چه محدوده ای برخوردار از قابلیت عملکردی است

دامنه حضور در فعالیت تجارت گریزنده از نظارت قانون است و این مفروض به این است که تمام لنج های بـاری شـرکت                        

 25حتـی بـا ضـریب       ،  گریزنده از نظارت قانون نیز مشارکت جویند، فرضی که هیچگاه         کننده در تجارت رسمی، در تجارت       

 .درصد حضور، امکان پذیر نمی باشد

 

 

 

 

                                      
  به میزان صد در صد-1
 .ه استفعالیت تردد خارج از اتحادیه و حمل بار فاقد پروانه حمل بود% 2/14و ) سردستی(متوجه ته لنجی % 2/76 در بندر لنگه، -2
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 درصد افـزایش نسـبت بـه سـال     8/6با  (1 سنت3/88 برابر با    1382متوسط قیمت یک کیلوگرم کاالی وارداتی برای سال         

 وارداتـی بـه توسـط شـناورهای کوچـک رقمـی معـادل بـا               بوده اسـت، بـه ایـن ترتیـب، سـهم ارزشـی کاالهـای              ) 1381
 . شده است2 دالر712416762

 3. درصد خواهد بود676/2، رقمی معادل با 1382این مقدار ارزش، نسبت به کل ارزش کاالهای وارداتی برای سال 
ای کاالهـای وارداتـی از      با پایه و مبنا قرار دادن فرض پذیرفته شده که طی آن، معادل همین نسـبت را بـر                  ،  به این ترتیب  

مفروض به حضـور    ( میلیارد دالر، در نظر گیریم، سهم لنج های سنتی         6مسیر تجارت گریزنده از نظارت قانون به میزان         
 . هزار دالر خواهد بود160560، رقمی معادل )تمامی آن ها در انجام فعل تجارت گریزنده از نظارت قانون

از لـنج هـای     %  33( در مقوله تجارت گریزنـده از نظـارت قـانون،             فروند لنج  825به طور کامل    ـ مفروض به فعال بودن      5
 . نوع برآورد را می توان متصور شددو ) فعال موجود

به طوری که کل بار لـنج،       ،حمل  حداکثر امکان برآورد برای     (  تن کاال    120برآورد اول آن است که با پذیرش متوسط بار          
وزنـی  )  فرونـد لـنج  825برای (بار حمل شده برای هر سفر دریایی         ،)ارت قانون باشد  بار متعلق به تجارت گریزنده از نظ      

 . تن کاال جا به جا خواهد شد99000معادل با 
 :متوسط تعداد سفر دریایی در طول سال، با توجه به متغیرهایی چون 

 . کاالی حمل شده و پهلوگیری های طبیعی با مبادی بار و4ـ فاصله زمانی بین بنادر جنوب کشور و خورها
 .ـ فصول سال از لحاظ بدی آب و هوای دریایی

 .ـ موجود بودن بار برای حمل گریزنده از نظارت قانون
 .سفر دریایی برای هر لنج می توان در نظر گرفت10، حداکثر

رزش بـار حمـل     ا،  5 دالر 883 تن، و بر پایه ارزش هر تن کاال،          990000به این ترتیب جمع کاالی حمل شده رقمی برابر با           
 . خواهد بود میلیون دالر کاال 17/874شده 

 ور، نسبت به سهم کاالی وارداتـی برپایـه   میلیارد دالر کاالی گریزنده از نظارت قانون به کش   5/5با مبنا قرار دادن ورود      
 به کیفیت حداکثر امکان حضور با توجه(  فروند لنج به صورت مستقیم و برای انجام  ده سفر دریایی 825حضور فرض 

                                      
 مرکز آمار و اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران:  منبع-1
 . هزار تن کاال که توسط شناورهای کوچک حمل شده است81/806 بر مبنای وارداتی معادل با -2
مار و اطالعات گمـرک  مرکز آ: منبع.  میلیون دالر بوده است7/26597 هزار تن انواع کاال به ارزش 8/30105، مجموع واردات کشور 1382 در سال   -3

 .جمهوری اسالمی ایران
 ضمن در نظر گرفتن ابعاد فاصله، زمان سفر و قرار گرفتن در فصول پائیز و زمستان نیز موثر در تعداد سـفرهای دریـایی لـنج هـا خواهـد بـود،                 -4

 .است) قاچاق( ماهیت این نوع تجارت، تجارتی گریزنده از نظارت قانون ، خاصه آن که
 ).منبع؛ گمرک جمهوری اسالمی ایران( ارزش کاالهای وارداتی به کشور که از طریق تجارت رسمی صورت می گیرد  برآورد -5
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 درصد از مجموع ارزشـی کـاالی وارده بـه    94/15رقمی معادل با )فعالیت لنج های سنتی ـ تجاری ـ  و قدرت مانور آنها   
 7/26597بـر مبنـای رقـم ارزشـی         (  درصد از ارزش کـل واردات رسـمی کشـور            2/3شیوه گریزنده از نظارت قانون و       

 .است ) 1382میلیون دالر برای سال  
محاسبه بر پایه سهم ارزشی هر مجموعه بار و کاالی حمل شده بر اساس نرخ استحصال شـده از میـدان                      ،برآورد دوم 

با توجه به بررسی های به عمل آمده هزینه حمل بـار بـه روش تجـارت گریزنـده از نظـارت قـانون،                        . مورد مطالعه است  
 و به صورت میانگین، بـا  امارات متحده عربیدر اینجا مفروض ( مبداء بارگیری از درصد ارزش کاال  30 تا   25رقمی بین   

 .را شامل است) لحاظ متغیر فواصل جغرافیایی است
به صورت متوسـط هزینـه حمـل در    ( ، 1 میلیون ریال225کاال ) کران باالی حمل برای هر لنج(  تن کاال 120چنانچه برای   
 تن بار خواهـد     120 هزینه حمل یک لنج با ظرفیت         دالر 28125را هزینه حمل منظور کنیم، رقمی معادل با         ) باالترین کرانه 

 .2بود
 فروند لنج و انجام ده سفر در طـول سـال، ارزش بـار    825 دالر و برای فعالیت 112500به این ترتیب، ارزش بار هر لنج  

 . میلیون دالر  خواهد بود1/928حمل شده در لباس تجارت گریزنده از نظارت قانون برابر با 
درصـد و بـا مبنـا قـرار دادن           8/16 میلیون دالر تجـارت گریزنـده از نظـارت قـانون             5500ا قرار دادن    چنین رقمی با مبن   

 درصـد   4/3، عددی معـادل بـا       ) میلیون دالر    7/26597 ( 1382کل ارزش کاالهای رسمی وارد به کشور در سال          مجموع  
 .است

 
 
 
 
 
 
 

 

                                      
 . تن بار است120  برابر حمل رسمی کاال برای 68/4 میلیون ریال معادل 225  -1
این رقم ارزش برای هر تن کاالی حمل شـده بـه    . ود دالر خواهد ب   5/937 با توجه به داده های فوق ارزش هر تن کاالی حمل شده برای هر تن بار                  -2

 دالر از ارزش هر تن کاالهـای وارده از  5/15و )  دالر برای هر تن883 ( 1382 دالر از ارزش هر تن واردات برپایه مجموعه واردات سال          4/54میزان  
 .بیشتر لحاظ شده است)  دالر برای هر تن922( کشورهای عربی حوزه خلیج فارس 
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 تحقـق تجـارت    سـفر دریـایی در سـال بـرای     10  انجـام باری و لنج   فروند 825هر چند که پذیرش فعالیت  ؛ حاصل آن که     

نسـبت  ) به درصد (سهم نسبی   ،  لیک با قبول توصیفی این شرایط     ،  1گریزنده از نظارت قانون، پذیرشی با حداکثر احتمال است        
درصد و نسـبت   8/16 درصد تا 56/14 میلیارد دالر کاالی وارداتی به شیوه تجارت گریزنده از نظارت قانون بین          5/5به پایه   

 . درصد خواهد بود4/3 تا 2/3 ، بین )بر پایه تجارت رسمی( به کل واردات به کشور 
 درصد از تجـارت رسـمی       7 تا   5بین  ،  مطابق اظهارات کارشناسی و ضریب نسبی بر معیار شاخص های عمومی جهانی           

مـورد پـذیرش واقـع    ،  از نظـارت قـانون  کشورها می تواند به عنوان یک ضریب نسبی بدیهی و طبیعی برای تجارت گریزنـده      
با این توصیف فعالیت تجارت گریزنده از نظارت قانون به توسط لنج های بـاری و صـیادی و در مجموعـه لـنج هـای                          . گردد

 سفر دریایی   10 است و انجام     2لنج ،که رقمی معادل با حضور پنجاه درصد لنج های موجود            825سنتی، مشروط به حضور     
توامان با ملحوظ نمودن حـداکثر احـتمال وقـوع یـک رخــداد اسـت،    یش از ادوار فعالیت در سال و       درصد ب  30 تا   20که بین   

بـه  ( درصـد مـورد نظـر        5 درصد انجام تجارت گریـزنده از نظارت قـانون تحصیل می شود کـه کمتـر از                 4/3رقمی برابر با    
 .است) عنوان شاخص عمومی

ت قانون، متوجه کاالهای یارانه ای از جمله مواد و فرآورده های حاصل از نفـت             صادرات برپایه تجارت گریزنده از نظار     
و آرد می باشد، حیوانات زنده از جمله موارد در شمول این دامنه اسـت کـه تحـت تـاثیر                     ) گازوئیل،  بنزین( و مشتقات خاص    

 .نع پیوستگی و استمرار استمتغیرهای بسیاری قرار داشته و عموماً با افت و خیزهای خاصی رو به رو بوده که ما
با این توصیف دامنه فعالیت لنج ها در بزه مربوط به این بخش، فارغ و جدای از کانون پذیرش این نوع از کاالها بـوده و                       
بیشتر متوجه قبول و پذیرش مرزهای خشکی است و لذا، ایـن پـژوهش در زمینـه آن نمـی توانـد بـه اظهـار نظـر پژوهشـی                              

 .بپردازد
 استثناء در انجام حمل و نقل گریزنده از نظارت قانون در خصوص این نـوع از کـاال کـه توسـط لـنج هـا                           موارد خاص و  

حمل، این نوع از کاالها فعالیت لـنج هـا فاقـد            صورت گیرد، از سقف قابل ذکری برخوردار نبوده و اساساً با توجه به مقاصد               
 .ارتباط با آن می باشد

 
 
 
 

                                      
 .ایه مطالعات میدانی و پیمایش نظر جامعه آماری بر پ-1
 . لنج در حال فعالیت می باشند2473 لنج باری که از مجموع آن 2795 لنج های موجود برابر با -2
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 لنج ها، یک معضل اجتماعی ـ اقتصادی است؟آیا انجام این نوع تجارت توسط  3-3

 میلیون نفـر جمعیـت اسـتان هـای سـاحلی کشـور در جنـوب، خاصـه         7 تا 6 مساله اشتغال و تامین معیشت بین      : مقدمه
دقیقاً به موضوع فعالیت لنج های سنتی، و مبادله متقابـل           ،  جمعیتی که به طور مستقیم با مقوله تجارت دریایی در رابطه است           

 .وابستگی دارد، و دریای عمان نوار شمالی و جنوبی خلیج فارس بین دو
دریا و آنچـه کـه بـا آن در رابطـه اسـت، شـاکله هـر                  . جنوب در اثر و نقش دریا، و دریا در اثر و نقش جنوب نهفته است              

و ندان و جشن ها     اقتصاد، کار و تامین معیشت، ازدواج و تشکیل خانواده، زندگی و مرگ و تولد فرز              . جریانی از زندگی است   
همه از اثربخشی نقش دریا و مفهوم دریـا حکایـت دارد، بـه عبـارتی دریـا خاسـتگاه و زایشـگاه ارزش هـای                          ،  سوگواری ها 

 .فرهنگی و شکل دهنده به بسیاری از شاخص های زندگی است
، از حضور بسـیاری     رضه کاال و یا اشتغال در سازمان های اداری و خدمات          ـدر بازار ع  مومی  ـاغل ع ـدا و سوای مش   ـج

رانه هـای سـاحلی نزدیـک       ـه ک ـر چه ب  ـک که ه  ــیعتی خش ـستره ای دارای طب   ـگ. یستـبری ن ـیر، خ ـراگـغلی ف ـاز مضامین ش  
می شویم خشک تر و طبیعتی نامهربان تر پیدا می کند، همراه با لبه های صخره ای، شوره زار، ماسه ای و شـنی، بـاتالق و                           

 فقـط در  " قصـه کـار و زنـدگی   " بندری و بندرگاه و شهرک و شهر و روستایی ساحلی می رسیم، گاه نی زارها و گاه که به      
 معنا پیدا می کند، دیگر نمی توان انتظار از مشاغل فراگیری چون دامداری و کشـاورزی و باغـداری و                 " قصه دریا  "رابطه با   

ی از صنایع تبـدیلی و گارگـاه هـای صـنعتی            مرتع داری و تولید صنعتی و فرآورده های دیگر صنعتی همچون محصول ناش            
 .داشت

اگـر  . حد میانه ای برای این سیاهی و سفیدی وجود نـدارد          .  همراه است  " خشک " و   " تر "بر این پهنه خشک، همه چیز با        
های بر کرانه آب و یا قـدری دورتـر از آن   ، پهنه خشک و تفته روستاها و واحه         تر است دریای شور است و اگر خشک است        

 .است
ای بزرگ لب هـای مردمـان       حتی در کنار این دری    .  است " خشک و شور     "همه چیز   ،  " تری " همه   در کنار این دریا، با آن     

 . و خشکی زده است، آب شیرین در پهنه این دریا، کیمیاست و آن را باید در آب انبارها، نگهداری کردنیز تفدیده
خلیج فارس خالصه می گردد، خود نیز واجد ویژگی های عجیب  وکه در عنوان دریای عمان  ، سطح بزرگ آبی ـ دریایی 

در آن موازنـه و تعـادل   . کمتر دریایی چون این دامنه دارای ایـن همـه تنـوع در حالـت و شـرایط اسـت        . و تعجب آوری است   
 بالفاصـله  در آن، یا باد می وزد و طوفان می شود و یا هوا به کلی سـاکت و آرام اسـت و در حـین آن،         . خاصی وجود ندارد  
 .دندانه دار، پیچیدگی خاصی به محیط می دهند که همه چیز را، تحت تاثیر خود قرار می دهند، صخره های مضرس

توسعه فرهنـگ و جامعـه      سیار در هدایت سرمایه ها به سمت        فقدان بندرگاه های مناسب، کمبود سرمایه گذاری، ضعف ب        
 خالء سرمایه گذاری برای پرورش و تقویت سرمایه هـای  سته به دریا،اقتصادی ـ معیشتی واب به سمت استقالل فعالیت های 
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معنوی اجتماعی و سرمایه گذاری اجتماعی و توسعه صنعتی پیرامون مشاغل دریایی و باالخره ضعف در تقویت و پرورش                   

 اگر ارتباط جامعـه  فرهنگ وابسته به این میدان وسیع اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگی ـ زیستی، همه منجر به آن شده است که   
 ده درصد، سرمایه گذاری های اقتصـادی ـ   به دریاست، اما در حدود کمتری از درصد وابسته 90به میزان ، انسانی این خطه

 1.به ایجاد زمینه های مکانیکی و فنی و صنعتی این ارتباط کوشیده و توجه نموده است، اجتماعی ـ فرهنگی
زان است و عمـده ی اجتماعـات انسـانی، در نقـاطی متمرکـز شـده انـد کـه         آب و هوای سواحل خلیج فارس خشک و سو 

در این سواحل، بارندگی کم و زمین ها بی حاصل اند و رشته کـوه هـای عظـیم در                    . دسترسی به آب دریا وجود داشته است      
ن امکـان را    شمال خلیج فارس، به شدت زمینه ساز محرومیت سواحل از بادهای مالیم شمالی شده است و بـه عکـس بهتـری                     

 .برای پذیرش و قبول بادهای خشک و سوزان جنوبی که از صحاری عربستان برمی خیزد، فراهم داشته است
در چنین وضعیتی، بسیار بدیهی خواهد بود که فضاهای شغلی عمومی و برخاسته از فعالیت فردی افراد، همه در ارتباط                    

 .پخته و پرورده شود، با مضمون فعالیت دریایی
 2795مجموعـه ای از  . ی عمده این شکل پذیری، حول صید و تجارت و مکانیزم فعالیت در مقوله لنج نهفته اسـت            محورها
 .شاکله این رفتار اقتصادی است، 2 قایق صیادی6785 لنج صیادی و 3551لنج باری و 

سـی، در شـکل گیـری       در این خصوص، یک سری داده ها وجود دارد که ماهیتاً می تواند بیانگر برخـی علـل پایـه و اسا                     
 .مشکالت حرفه ای لنج های سنتی باشد

ـ مشکالت مربوط به فعالیت لنج های صیادی، جامعه شغلی وابسته به این نـوع فعالیـت لنجـی را، بـه شـدت در معـرض                           
 .آسیب قرار داده است

                                      
ه  اسـتان جنـوبی کشـور در ارزش افـزود          3در همین زمینه، سـهم      . فقط جذب استان تهران شده است     ،  از کل اعتبارات بانکی   % 42،  1382  در سال     -1

آخرین اعالم حساب های ملی ایران، حساب های منطقه ای و حسـاب تولیـد اسـتان هـای                    ( 1380متعلق به بخش های عمده اقتصادی کشور در سال          
 .به این شرح می باشد) کشور، از سوی مرکز آمار ایران ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

 کل کشور % 100 ؛ نسبت به " خدمات"، "عدن، ساختمان و آب و برق و گاز صنعت و م"، " کشاورزی و ماهیگیری"ـ جمع کل برای 
1379 1380 

 28/1  درصد10/1
 18/1  درصد74/0
 96/1  درصد81/1

 
ق های  درصد برای قای  %  14تا  % 12برای لنج ها و بین      % 12تا  % 8 این ارقام بر پایه موجودیت آماری لنج ها و قایق ها می باشد، دامنه فعالیت بین                  -2

 قـایق  6785از مجمـوع  ، )83 لغایـت فـروردین   82اسـفند  ( کمتر از این آمار، قابل پیش بینی است به عنوان مثال، در زمان تهیه ایـن گـزارش                 ،  صیادی
ده و بـه حمـل   برخی از قایق ها، با تجهیز خود به موتورهای قوی، تغییر کاربری از صیادی به تجاری دا.  قایق موتوری فعال بوده اند 5860،  موتوری

 . تن مبادرت کرده اند5-7کاال با ظرفیت تا سقف 
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فصـول صـید،   اخذ عوارض متعدد و هزینه های جانبی، فقدان همکاری سازمان های مـرتبط بـا صـید آبـزی، محـدودیت         
شرایط فروش و عرضه صید، مساله نگهداری و انجماد، رکود بازار فروش برخی از انواع آبـزی منجملـه میگـو و برخـی از                         
ماهیان دیگر که امکان تولید پرورشی آن ها در حوضچه های مصنوعی و یا طبیعی فراهم است، از جمله ی عناصر آسیب زا                 

 .است
نی باری و صیادی که پوشش جامعه و کاملی را برای لنج ها فراهم نمی سـازد و از                   ـ مشکالت در زمینه تشکل های تعاو      

حتی نیروی انتظامی و منابع انسـانی وابسـته بـه آن،     سوی دیگر به لحاظ دخالت مستقیم دیگر سازمان ها و ادارات دولتی و       
 .امور صنفی مربوط به این جامعه شغلی، عمالً جاری نمی گردد

 تشـکل  107 و  84 فروند در قالـب      700 و   400به ترتیب   ،   لنج صیادی در استان هرمزگان     994اری و    لنج ب  721از مجموع   
 لـنج صـیادی، عمـالً در تشـکل هـای تعـاونی،       294 لنج باری و    321تعاونی باری و صیادی فعالیت می کنند که با این وصف            

 .عضویت ندارند
 لنج صیادی به ترتیـب      630 لنج باری و     84،   لنج صیادی  807 لنج باری و     172در استان سیستان و بلوچستان از مجموع        

 لنج صـیادی در هـیچ   177  لنج باری و 88با این وصف .  تشکل تعاونی باری و صیادی دارای فعالیت هستند32 و 3در قالب   
 در شرایطی است که مطابق بـرآورده هـای جمعیتـی پـژوهش شـده، در اسـتان هرمزگـان                   ،  نوع تشکلی حضور ندارند و این     

 نفـر بـه     27092 نفر و در اسـتان بوشـهر         8992در استان خوزستان    ،   نفر 9277 نفر، در استان سیستان و بلوچستان        18733
 نفر، فقـط    384564 نفره، حدود    6ه با فرض در نظر گرفتن متوسط خانوار          فعالیت لنج ها، در رابطه بوده ک       صورت مستقیم با  

 .ننددر ارتباط با فعالیت لنج ها، روزگار می گذرا
، ....)سـاب کـاران و تعمیرکـاران و         منجملـه گـالف هـا و        ( با اضافه نمودن خانوارهای مشاغل وابسته به فعالیت لنج هـا            

 1. نفر را شامل خواهد شد408564 نفر دیگر را باید به جامعه فوق اضافه کرد که حدود جمعیتی معادل با 24000
جمعیتی که در حـدود      . عادل با پنج میلیون نفر را تحت تاثیر خود دارد         ـ فقدان خاستگاه ها و زمینه های شغلی، جمعیتی م         

 نفر آن در ارتباط مستقیم با تحرک لـنج در ارتباط بوده و معادل همین آحاد، در ارتباط مسـتقیم بـا فرآینـد فعالیـت          408564
 .، قرار دارندلنج ها، که تدارکات بازارها و بازارچه های بندری را از لحاظ تامین کاال عهده دارند

 قایق فعال بوده که دامنه جمعیتی قابل توجهی را نیز متوجه           5860 قایق صیادی، حدود     6785ـ از مجموع رقمی در حدود       
خود می سازد، جمعیتی که در کثیری از موقعیت ها در شرایط عدم تامین معیشتی از طریق صید قرار دارد و به همین دلیـل                         

 .می سازدخود را به مقوله تجارت نزدیک 
 

                                      
 .است) قایق های صیادی (  این ارقام جدای از فعالیت قایق های موتوری -1
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 25 نفر متعلق به گروه سـنی  5از هر ، 1مطابق بررسی جمعیتی به عمل آمده در چهل و دو نقطه جمعیتی بندری ـ ساحلی 

 سال، دو نفر در ارتباط مستقیم با فعالیت لنج های باری و صیادی و به نوعی، در رابطه با حمل و نقل دریایی لنجـی و                           50تا  
 . حوزه فعالیت تجاری و گردش کاال از دریافت تا عرضه به متقاضی، قرار دارندو یا) قایق های تیزرو( موتوری 

در چنین وضعیتی، به خوبی قابل احساس است که دامنه فعالیتی این چنین، دقیقاً به جریان اشتغال، تعادل و کنترل قیمت                     
 .کاال و تامین نیاز بازارهای محلی و متقاضیان وابسته است

 
 :عالیت لنج های سنتی و فرهنگ بومی لعات موردی ـ میدانی در خصوص فنتایج مستخرج از مطا

 
 اهمیت لنج در اقتصاد و کار و زندگی 3-3-1

همانطور که در فصول قبل آورده شد، ماهیت فعالیت لنج های سـنتی، دارای ویژگـی هائیسـت کـه سـبب شـده اسـت تـا                          
رابطه ای متقابـل بـین فرهنـگ و         . ت انسانی برقرار گردد   بین آن و جماعا   ،  ارتباطی عمیق و بر پایه اقتصاد و فرهنگ و جامعه         

 .نوع فعالیت و عملکرد معیشتی ـ اقتصادی
 فرهنگ  "قضاوت از دور در باره این فرهنگ بسیار مشکل است و هیچ فرد اظهارنظر کننده ای، نمی تواند تا، جز بر پایه                         

کرانـه هـای   ( ی، از خوزستان تا سیسـتان و بلوچسـتان   و فرهنگ موجود در جوامع انسانی متعلق به کرانه های ساحل "بومی
قضاوت درست و مناسبی نسبت به جریان کار وزندگی و ارتباط صاحب لنج و جاشوها و ملوانان سـنتی،  ، )بندری ـ ساحلی 

 .داشته باشد، که با لنج و قایق موتوری، برقرار می سازند
ان مطالعه ای با یک صد و سی و سه مالـک لـنج و ناخـدا در                  در بررسی میدانی انجام شده به وسیله این پژوهش، از مید          

و )  خـانوار  26(سیسـتان و بلوچسـتان      )  خـانوار  39(، هرمزگـان    ) خـانوار  48( ، استان بوشهر  ) خانوار 20( استان خوزستان   
سـتان هـای    در ا ) به غیـر از مالکـان و ناخـدایان        ( همچنین در مطالعه و بررسی از مجموع یک صد و هشتاد نفر کارکنان لنج               

ایـن نتـایج، در خصـوص ارتبـاط         ،  ) نفر 28(و سیستان بلوچستان    )  نفر 32(هرمزگان  ،  ) نفر 84( بوشهر  ،  ) نفر 36(خوزستان،  
 .با لنج با تاکید بر موضوعیت فرهنگ و کار و معیشت، تحصیل شده اند، جامعه انسانی

 
 
 
 

                                      
 . انجام شده است1383 جزء بررسی میدانی تحقیق که در فاصله زمانی مرداد ماه لغایت شهریور ماه  -1
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 49جدول شماره 

 ا جریان اقتصاد و کار و زندگی از نگاه صاحبان لنجنظر به جامعه مورد مطالعه در خصوص ارتباط لنج ب

  درصدل  ـ       سا65  تا 40ـ گروه سنی  
 

 فراوانی   ردیف
 شاخص 

بسیار 
خیلی ضعیف ضعیف زیاد زیاد

 0 6 16 78 تمایل نسبت به ادامه کار با لنج 1
تمایل برای فروش لنج و تبدیل به نوع  2

 18 22 36 24 دیگری از سرمایه گذاری

جدیت و تمایل به اقدام برای فروش لنج و  3
 44 46 8 2 به نوع دیگری از سرمایه گذاریتبدیل 

میزان موافقت همسر و فرزندان برای فروش  4
 30 48 14 8 لنج

 30 66 4 0 میزان موافقت همکاران برای فروش لنج 5

 
 

 50جدول شماره 

  سال ـ    درصد65 تا 40گروه سنی  از نگاه مالکان لنج ـ . عوامل مانع در فروش لنج
 

 فراوانی تعداد عامل 
 % 5/34 46 باور و عالئق فرهنگی ـ اجتماعی 1
 %6 8 فقدان زمینه مناسب برای سرمایه گذاری بعدی 2
 %8/39 53 بیکاری کارکنان لنج و احساس مسئولیت در برابر خانواده کارکنان 3
 %5/19 26 عدم اطمینان به مشاغل دیگر 4

 %8/99 133 جمع 
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 N= 180 سال ـ   60 تا 30در خصوص کار در لنج ـ گروه سنی  ) به جز مالکان ( نظر کارکنان لنج ها  ، 51جدول شماره 

 
 خیلی کم کم زیاد بسیار زیاد

ردیف
فراوانی

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی شاخص ها

رضایت از دستمزد  1
 4/39 71 2/47 85 10 18 3/3 6 یدریافت

رضایت از امتیاز کاالی  2
 15 27 7/22 41 6/41 75 5/20 37 همراه ملوان

رضایت خانواده از امتیاز  3
 3/3 6 4/14 26 3/58 105 8/23 43 کاالی همراه ملوان

تمایل برای تغییر حرفه به  4
 4/19 35 8/28 52 5/30 55 1/21 38 دلیل دستمزد کم

 0 0 7/7 14 6/21 39 5/70 127 عالقمندی به حرفهدرجه  5

فقدان شغل جانشین مانع  6
 7/17 32 15 27 35 63 2/32 58 ترک حرفه است

رضایت از قوانین حمایتی  7
 6/61 111 3/38 69 0 0 0 0 ازملوان

حرفه نزدیک به حرفه  8
 0 0 0 0 7/17 32 2,82 148 خانوادگی است

رضایت از کار در خشکی  9
 3/73 132 5/20 37 1/6 11 0 0 با همان درآمد کار در لنج

ضرورت افزایش سهمیه  10
 0 0 0 0 4/19 35 5/80 145 ملوانی

 4/74 134 6/21 39 7/2 5 1/1 2 اقدام به تغییر شغل 11
 5/5 10 8/3 7 3/43 78 2/47 85 شدت عادت به حرفه 12
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 N=180 سال   60 تا 30ی تامین رضایت و عدم رضایت شغلی ملوانان لنج ها ـ گروه سنی شاخص ها  52جدول شماره 

 

                                            فراوانی ردیف
 شاخص

بسیار 
خیلی ضعیف ضعیف زیاد زیاد

 8/3 5/10 6/46 8/38 عدم رضایت از دستمزد 1
 3/58 25 5/10 1/6 نارضایتی از سختی کار 2

رضایت از این که به حرفه مورد عالقه اشان  3
 6/1 8/3 6/21 7/72 می پردازند

 15 7/22 5/40 6/21 )کاالی همراه ملوان(رضایت از درآمد جانبی 4
 0 5/5 6/26 7/67 رضایت از جمع همکاران 5
 3/3 4/9 3/28 8/58 رضایت از رفتار ناخدا نسبت به خود 6

بل دستمزد رضایت از دستمزد خود در مقا 7
 6/16 25 1/31 2/27 ناخدا و درآمد لنج

 1/6 20 40 8/33رضایت همسر و فرزندان از حرفه ملوان لنج 8

رضایت از محیط لنج به هنگام سفر برای  9
 7/27 8/38 6/21 6/11 استراحت و خواب

 65 5/20 3/8 1/6 رضایت از آینده شغلی 10

 
 :نه آماری نشان می دهد که تحلیل یافته های مطالعاتی از جامعه نمو

ـ با وجود عدم رضایت از دستمزد و درآمد اکتساب شده از فعالیت لنج، اما به این دلیل که لنج، پیونـد خـورده بـا هویـت        
 .اجتماعی فرد و شخصیت شغلی او می باشد، پرداختن به آن حائز اهمیت و ضرورت است

راد به مقوله و مضمون فعالیت لنج، وابستگی به یک نظـام اقتصـادی              ـ یافته های مطالعاتی نشان می دهند که وابستگی اف         
 .است که در حوزه فرهنگ جامعه، برخوردار از منش و شخصیت است

، بخش عمده زمان و زندگی آنان را تشکیل         )جاشوها(ـ پرداختن و توجه کردن به لنج از سوی مالک لنج، ناخدا و ملوانان               
 .می دهد

ال و فعالیت های شغلی در جامعه مورد نظر، مبتنی بر جریان فرهنگ سنتی اسـت، لـذا، اکثریـت                   ـ از آنجا که جریان اشتغ     
 .نگاه مردم متوجه یک نوع فعالیت بوده که آنهم در لنج و لنج داری خالصه و متمرکز می شود

شـته و علـت     در حوزه بنادر و سواحل و کرانه های جمعیتی ساحلی در جنوب، پیشه های گونـاگون و متنـوع وجـود ندا                     
 .اصلی این توجه به لنج و مشاغل وابسته به آن، چه در حوزه تجاری و چه در بخش صیادی، بر این اساس است
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حکایت از یک زنـدگی     ،  ـ شیوه زندگی مردم جنوب، با تاکید بر زندگی در حوزه های بندری و کرانه های جمعیتی ساحلی                 

. بحـث از ثـروت و قـدرت نیسـت    . ن توجه به هر نوع آینـده نگـری، دارد  ساده، بدون تجمل و مبتنی بر جریان حال نگر و بدو         
. نابرابری اجتماعی از چندان نمودی برخوردار نیست و زندگی یکنواخت از ماهیتی رقابت پذیر و رقابت کننـده بـه دور اسـت       

 .بخش عمده درآمد تحصیل شده در تمام سادگی صرف تغذیه می شود
از خانواده لنج دار و مالک لـنج تـا ناخـدا و     پژوهش مبتنی بر مطالعه میدانی، این. ی است در نهایت سادگ  ،  خانه و اقامتگاه  

جاشو را در بازدید خود داشته و از آنچه که فصل مشترک زندگی این سه قشر بوده است وجود سادگی، رضـایت نسـبی و                  
 .قبول و پذیرش یکدیگر است

د حسرت و رشک جاشو و ملوان نیست، چه آن که جاشـو، در همـه      امکانات زندگی مالک لنج، هیچ گاه مور       خانه و برخی  
به عبارتی تقسیم کار موجود در لنج و در دریـا زمینـه      . همکاری و همیاری مالک لنج را با خود به هنگام نیاز دیده است            ،  حال

 .پذیرش تفاوت در نوع زندگی در خشکی را، فراهم آورده است و حسادتی نیز در کار نیست
تجـاری ـ   (به ویژه در حوزه های سنتی بندری کـه صـرفاً متکـی بـه فعالیـت لـنج هـا       ،  ساحلی ـ بندری جنوب ـ در جامعه

هستند، داشتن حرفه و کار با لنج، به منزله حفظ عزت نفس و احترام است و بـه همـین دلیـل اسـت کـه انجـام فعـل                              ) صیادی
قاچاق، خاصه در ارتباط با فعالیت لنج ها می شـود، بـه             تجاری، برخوردار از بعد تقدس و احترام بوده و آنجا که صحبت از              

فرهنگ شـغلی خـود، بـه طـور          از   چه آن که جامعه بومی، آن را        . شدت مقاومت محلی و بومی و خانوادگی را تشدید می کند          
جـب و  کامل به دور می داند و از موانع فراهم شده در مقابل فعالیت آباء و اجـدادی و جریـان شـغلی خـود، بـه شـدت در تع                           

 .ناراضی و نگران و دلخور است
کاال نیز جزء منبـع اصـلی تـامین      . نیست) جاشو(تنها محور اخذ دستمزد در زندگی لنج و لنج دار و ناخدا و ملوان               ،  ـ پول 

  دانسـته  مین نیازهای خود، مقدم بر پـول کاال را برای تا، حتی اکثریت مردم ساکن در بدنه های ساحلی ـ بندری . درآمد است
برای آنان، از مقوله دسـتمزد کـه بـه          ) ته لنجی و سردستی   (ورد تاکید دارند و دقیقاً به همین دلیل است که سهمیه ملوانی             و م 

 .صورت وجه نقد آن را دریافت می دارند، حائز اهمیت بیشتر است و آن را توفیق بهتری حاصل از زحمت خود می دانند
تمرهند و ادویه و شیشه های ترشـی انبـه و قهـوه و نسـکافه و                 ،  ربت ها شکر و قند، شیرینی جات و انواع ش       ،  برنج، چای 

در قالـب  ، از جمله ی دستمزد و حاصل از زحمت و کار در لنج تلقی شده کـه ، شیرخشک، لباس زیر مردانه و زنانه و جوراب 
 .ار استسوغات برای عروس و یا داماد خانواده، برادر و خواهر، پدر و مادر، از وجاهت معناداری برخورد

 اهمیـت ویـژه ای دارد و برخاسـته از همـین نگـرش               " ره آورد و سـوغات     "بافت سنتی جامعه دریایی کشور، به مقولـه         
 . معنادار می شود" ارزش پول" بیش از " ارزش کاال"فرهنگی است که 
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یـن پایـه اسـت کـه اساسـاً          ـ لنج، مکان مناسب و یا دقیقاً تنها مکان مناسب برای ارائه مهارت ها و توانایی هاست و بـر ا                    
قاچاق برای زندگی شغلی فرد بندری، از هیچ جایگاه تعریف شده ای برخوردار نیست و ا ستوار بر این نوع نگرش است                       
که فرد اقدام کننده به تجارت و مبادله کاال، فردی با شرافت خانوادگی و عاشق به کار و زنـدگی و در اشـتغال بـودن بـه             

 .ی شودکار شرافتمندانه تلقی م
در تفاوت بنیادین با دیگر مشاغل از لحاظ وجود فاصله بین محیط کار با محـیط خانـه   ، ـ کار در لنج به طور صد در صد 

روز کار، به خانه باز می گـردد و بیـرون بـودن             در پایان وقت یک     دیگر مشاغل، فرد،    در  . و خانواده و محل زندگی است     
وقت (در اواسط زمان آن، خاصه در مناطق گرمسیری جنوب کشور           ،  ه که گاه  فرد از خانه، حداکثر در دوازده ساعت بود       

، ، فرد شاغل به خانه و منزل بازگشـت نمـوده و پـس از اسـتراحت در خانـه         )16  تا ساعت     30/12ناهار و ظهر از ساعت      
 کـار در لـنج یعنـی        .رویه ای که هیچ گاه در محیط کار لنج، قابـل تنفیـذ و اجـرا نیسـت                 . مجدد به محیط کار باز می گردد      
 . روز120 و گاه 90 روز تا حداکثر  25فاصله داشتن از خانه در حداقل 

 شده که متبادر از آن، نظم و آهنگ زندگی و آهنگ            " قالب و ساختار زمانی خاص     "خود منتهی به یک     ،  این تفاوت بنیادین  
 .سازمان یافته است، کار و آهنگ دوستی و مراوده اجتماعی

د که چنین سازمان یافتگی به طور کامل تحمیلی باشد، اما، باید توجه داشت که در ساختار حسی ـ عاطفی شاید به نظر آی
این عنصـری از ماهیـت اصـلی و جـزء کیفیـت کـار و حرفـه اوسـت کـه تـوأم بـا                ،  فرد لنج دار و ناخدا و جاشو و ملوان        

آن پیوند عاطفی دارد و محیط لنج را حتی، گرامـی           با  . عالقمندی بسیار به آن می نگرد و از جان و دل آن را دوست دارد              
  1.تر و گرم تر از محیط خانه می داند

این شاخص ها همه مبتنی بر فرصت و زمینه های مشارکت در            . محیط کار در لنج، محیط دوستی و تماس اجتماعی است         
 آن، حضـور فـرد در کنـار      لنج فضایی برآمده از موضـوع فعالیـت هـای مشـترک اسـت و در               . محیط کار شکل گرفته اند    

در محیط و به هنگام کار در لنج است که دایره و جمـع دوسـتی هـا و دوسـتان، گشـاده و                   . حضور دیگران معنادار است   
 .فراخ می شود

درون . محل خواب، سطح و گوشه و کنـاره هـای بـار اسـت             . محیط لنج به آنگونه است که مکان خواب و استراحت ندارد          
 لـنج   آشپز. محیطی تنگ که سکان هدایت کشتی و دیگر ملزومات قرار دارند          . فقط محل کار ناخدا است    اتاقک یا قماره لنج،     

  تـن بـار      800  -1000لنج های بزرگ پاکستانی و هندی که معموالً تناژ باالیی تا سـقف حـداکثر                . نیز مکان مناسب ندارد   

                                      
حتی گاه اتفاق افتاده است که لنج، به همـراه بـار            . لنج در ساحل و اسکله آن را تهدید کند وجود ندارد            در جنوب مشکل خاصی که به هنگام توقف           -1

و یـا دِریـوران   ) و مالکان لنج هـا ( در میان خانواده ناخدایان ، با این اوصاف این پژوهشگر . در کرانه ساحل پهلو گرفته و بدون مراقب رها شده است          
دیـده اسـت کـه برخاسـته از     ) کلمه جانشین افسر در شناورهای بزرگ صنعتی، مسئول حفظ انتظامات لـنج ( یا سرهنگ و سکانی، و ) مکانیک کار لنج  (

 .در لنج بخوابد، عالقه به لنج، فرد در نیمه شب، منزل و خانه را ترک کرده و ترجیح داده است تا به جای خانه
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ورها در بـین مجموعـه شـناورهای موجـود در           حمل می کنند، از چند مکان مشخص برخوردار هستند که تعداد این شـنا             

 1.استان های ساحلی، بسیار قلیل می باشد
به نحوی که هر کس گوشه ای برای نشستن بیابد، اجتماع ، هنگام صرف غذا و چای، افراد دور هم، اما به صورت پراکنده

تا از آن برای خوابیدن و استراحت و       می کنند، گاه به سیاست و تدبیر ناخدا، سطحی از بار، صاف و تخت نگهداری می شود                  
 2.غذا خوردن استفاده شود

اشتغال در لنج، به منزلـه دسترسـی بـه حـس هویـت اجتمـاعی،                . ـ لنج فضایی توامان از هویت شخصی و اجتماعی است         
ر لـنج  عزت نفس مرد جنوبی که با رشادت و شـجاعت، بـه کـا   ، در پناه آن. خانوادگی، جمع دوستان و ارتباط اجـتماعی است   

 .می پردازد حائز اهمیت است، ضمن آن که در ارتباط با نقش اقتصادی، او می تواند به عنوان مرد کار و زندگی تلقی شود
به هنگام بازگشت به خانه، با دستی پر از فرد شاغل می تواند ، برخوردار از این هویت اجتماعی نیز هست که  ،  کار در لنج  

 3.وارد شود، کاال
ی ساکنان ساحلی ـ بندری جنوب، کمتر نگاه آینده نگرانه مطـرح مـی باشـد، فرهنـگ زیسـتی ـ اجتمـاعی         در نگاه اقتصاد

بر پایه بسیاری شاخص های متعلق به جریان کار وزندگی، زیر سـاخت چنـین نگرشـی اسـت و ایـن کیفیـت و                 ،  بومی جنوب 
 .گرددماهیت فرهنگی، بابتی است تا درآمد و دستمزد تحصیل شده، بالفاصله هزینه 

توجه به لباس، از برجسته ترین نشانه های، نـوع توجـه بـه              ،  در آمد   میهمان نوازی، توجه به تغذیه و در سطح دیگری از           
 .نحوه صرف پول است

تا چه انـدازه مهـم      ) 2ردیف  ( کاالی همراه ملوان  ) رضایت( یت  ـالحظه می شود که اهم    ـ، م 51ه به جدول شماره     ــ با توج  
 ).3ردیف ( رضایت ملوان می باشد، رضایت خانواده را نیز به دنبال خود دارد ضمن آن که تامین کنندهمی باشد، اهمیتی که

نشان می دهد که امتیاز کاالی همراه ملوان، تا چه اندازه حائز اهمیت و نقش               ،  524 و   51یافته های مطالعاتی در دو جدول       
 .آفرینی، در زندگی ملوان می باشد

                                      
 . فروند می باشند5این نوع شناور در سیستان و بلوچستان  . ال وجود دارد تن به با400 شناور سنتی با ظرفیت 3 در استان هرمزگان  -1
در ایـن هنگـام،     .  خاصه هنگامی که دریا آرام است و لنج بر مسیر باد شرطه به پیش می رود، خلق همه خـوش و بنـای شـوخی نهـاده مـی شـود                               -2

ایـن لحظـه هـا را بـه دنیـایی پـول نمـی               . تی وصـف ناشـدنی دارد     لذ،  خوردن و آشامیدن چای و کشیدن سیگار و قلیان که فقط مخصوص ناخداست            
 ).حضور پژوهشگر(فروشند

 و دقیقاً بر این اساس است که اهمیت عین کاال، که از طریق ته لنجی و سردستی با خود به همراه می آورد، از اهمیت و ارزش پول برای او بیشـتر      -3
 .است

 . دقت شود52 از جدول شماره 4 و ردیف 51 از جدول شماره 10 و 3 و 2 به ردیف های -4
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 که در این زمینه مطرح است، ماهیت اصلی و غرض و نیت اساسـی در پـرداختن بـه ایـن زمینـه                        نکته قابل اهمیت دیگری   
 ماهیتی که متبادر از آن، پرداختن به حرفه تجاری و مبادله کاال به شـیوه آبـاء و اجـدادی و تجـارت     .حرفه ای ـ شغلی است  

 1.است) و با لنج( حرفه ای ـ شغلی در لنج کالم نهایی و خمیرمایه اصلی فعالیت ، )ساحلی ـ بندری(سنتی مرزنشینان 
است، به خوبی قابل استنباط خواهـد بـود کـه    ) و در لنج ( با این توصیف که ترسیم کننده جریان واقعی فرهنگ کار با لنج           

ماهیت فعالیت لنج های سنتی، به طور اساسی، برخوردار از ظرفیتی برای خلق و یا ایجاد معضل اجتماعی ـ اقتصادی نیسـت   
لکه به عکس، کاستی در نوع توجه به جریان فعالیت لنج های سنتی و یا به کار بستن یک رویه غیرمبتنی بـر چرخـه واقعـی                           ب

معضـلی کـه دوانیـدن    . لق یک معضل اجتماعی ـ اقتصادی مبـدل گـردد   ـواند به خـفعالیت لنج داران و زندگی آنان، خود می ت
اشـتغال و   ،  بی عدالتی در توزیع ثروت     میلیون نفر، رشد نهال های       7 تا   6ا  ریشه های آن در بین حوزه های جمعیتی معادل ب         

 .مزیت های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت
تصور نسبت به ماهیت فعالیت لنج های سنتی، که آن را در ماهیت تجارت گریزنده از نظارت قانون جستجو می کنـد، تـا                        

 .میدانی، استمبتنی بر نظریات فارغ از شناخت فرهنگی و % 95
 و سـنجش از طـریق تـطبیق نظریات "مقایسه ای"پیمایش این تصور که به توسط این تحقیق انجـام شده است، به روش 

 نشان می دهد که پس از آشـنایی بـا جریـان کـار و زنـدگی در فرهنـگ       2 صورت گرفته است" گروه شاهد " و   " گروه گواه  "
یـک  ، سی و بنیانی و ریشه ای جریان رخدادهای تجاری ـ مبـادالتی منطقـه ای   باشندگان ساحلی ـ بندری جنوب، شناخت اسا 

امر موکد و قطعی بوده و اجبار و ضرورت در پرهیـز از تلقـی هـای نـامنطبق بـر فرهنـگ بـومی و برداشـت هـای سـطحی،                     
 .موضوعی فوق العاده جدی است

 : مورد مطالعه نتایج حاصل آمده از شناخت و آشنایی با جریان کار و زندگی در جامعه 3-3-2

 جریان کار و زندگی و محدود به ایجاد زمینه آشنایی با نحـوه ارتبـاط               با هدف شناخت از    52 و   51 و   50،  49 سه جدول   
کارکنان و صاحبان لنج های باری سنتی با لنج و میزان اهمیت گذاری به آن در جامعه و فرهنگ بومی، از طریق پرسشـنامه                        

 .تحصیل شده اند) ش های از قبل طراحی شدهپرسبر مبنای ( شفاهی و مصاحبه
 و تطبیق با جامعه بومی، قرار داده شـده       " تحلیل و استنباط   "صرف نظر از شاخص های آماری، هر یک از مفاهیم مورد            

 .و نتایج ذیل حاصل آمده اند

                                      
 . دقت گردد50 از جدول شماره 1 و ردیف شماره 51 از جدول شماره 8 به ردیف شماره -1
پس از آن به تشریح نحوه عملیـات و فعالیـت لـنج هـا و                .  در این روش ابتدا نظریات اولیه و پیش از آشنایی با فعالیت لنج ها اخذ و ثبت شده است                   -2

% 95تفاوت نظـر اول و نظـر دوم بـه میـزان             .  و زندگی آنان پرداخته شده است و دوباره از جامعه مورد نظر، نظریات اخذ و ثبت شده اند                  فرهنگ کار 
 سفر دریایی را بـین      50به عنوان مثال در نظر اولیه، تصور جامعه نمونه آن بوده است که یک لنج در طول یک سال، حدود                     . چرخش را نشان می دهد    

یا آن که این تصور وجود داشته است که لنج ها قادر هستند تا در هر نقطه ای بار خود را !  انجام می دهد) و یا بندرعباس و امارات(و امارات بوشهر 
 .تخلیه کنند
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اط از جریـان طبیعـی و       بـر پایـه اسـتنب     (قابل توضیح آن که برخی از یافته ها، صرفاً از طریق مصاحبه و بازدید میـدانی                 

 . برداشت و استنباط شده اند)واقعی امور
بـا مقولـه    ) 2درجه  (صاحبان لنج ها، دارای یک زمینه مستقیم خانوادگی و یا غیرمستقیم            % 95ـ در حال حاضر، به میزان       

 .لنج و فعالیت لنج ها هستند
 ریشه اجتمـاعی و بـومی و محلـی         عالوه بر    "ی ریشه خانوادگ  "به این ترتیب حرفه لنج داری و پرداختن به لنج از یک             

  ).8گزاره ، 51جدول شماره . ک. ر( برخوردار است
با توجه به آن قابل تلقی خواهد بود که، صاحبان لنج ها، در محیط فعالیتی ـ میدانی خود، افرادی شناخته شده و معرفـی   

 .به جامعه دریایی ـ بندری ـ گمرکی و فضاهای زندگی عمومی می باشند
 .کیفیت و محتوایی این چنین، عامل بازدارنده ای برای انجام تخلف از سوی صاحبان لنج هاست

مزید بر مورد موثر فوق، باید به نوع محیط اجتماعی، که از فشردگی ضعیف تراکم جمعیتی برخوردار است و به عبارتی                     
نیز اشاره کرد که خـود بـه عنـوان عامـل     ، اسندمحیط، محیط کوچکی است که افراد متعلق به آن، به خوبی همدیگر را می شن          

 .بازدارنده عمل می کند
به همین دلیل در تمامی بررسی انجام شده، جزء موارد قابل تاکید در جامعه مورد مطالعـه، تاکیـد بـه عوامـل بازدارنـده                         

 .اجتماعی ـ فرهنگی است که به عنوان یک مانع در بروز تخلف از سوی صاحبان لنج ها، عمل می کند
وله هایی چون مساله ته     ـنج ها، به مق   ـکالت در رابطه با ل    ـقی است که، عمده مش    ـمین نوع نگرش و تل    ـبتنی بر ه  ـم،  و دقیقاً 

رش بـه آن، بازگشـت      ـظر در نوع نگ   ـنتی و اختالف ن   ـجاری س ـعالیت ت ـقی از ف  ـرز تل ـهمیه ملوانی و ط   ـو س ) سردستی(لنجی  
  .می یابد

اصل از فعالیت لنج برای صاحبان لنج ها و همچنین رضایت از دسـتمزدهای دریـافتی بـرای    ـ رضایت نسبت به درآمد ح    
 ).1 گزاره 52، جدول شماره 1 گزاره 51جدول شماره . ک. ر( کارکنان لنج ها، وجود ندارد

بیعی و با  و عالوه بر آن ادوار سفرهای لنج که به صورت ط    1هزینه های مستقیم و غیرمستقیم باالیی که متوجه لنج است         
در مبـداء یـا     ( مداخله متغیرهایی چون نوبت بارگیری و زمان بارگیری، نوبت تخلیه و زمـان تخلیـه و زمـان در انتظـار بـار                        

تعمیر و نگهداری لنج، کامل نشدن ظرفیت شناور، و مصادیق دیگری از این دسـت، بـه حـداقل تعـداد و                      ،  به سر بردن  ) مقصد
. ر و در نتیجه دستمزد برای ملوان و کارکنان لنج ها را، به شدت تحت تاثیر قرار می دهـد       درآمد برای لنج دا   ،  2نوبت می رسد  

قرار ندارد و به   ) عدد ریالی ( البته در این خصوص باید اشاره داشت که موضوعیت عدم رضایت صرفاً تحت تاثیر رقم ریالی               
 .موارد و مصادیق دیگری نیز بازگشت دارد

                                      
 .وئیل است هزار تا یک میلیون تومان روغن و گاز800 هزینه برای حدود یک صد ساعت روشن بودن موتور لنج وحرکت، معادل با رقمی بین -1
  .2-5-2 و 1-5-2. ک.  ر-2
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ت را در مقایسه نمودن رقم درآمد حاصله از فعالیت لنج، با امکان به کار انداختن سرمایه                صاحبان لنج ها، این عدم رضای     
به عبارتی سخن آنان این است که اگر، عدد ارزشی ـ ریـالی لـنج را در بـازار پـول و      . بیان می دارند، خود در دیگر زمینه ها

و طبعاً به بدون دغدغه بودن تحصیل آن سود ( التری سود با، حتی به صورت سپرده گذاری بلند مدت در بانک به کار گیرند 
 1.متوجه اشان خواهد داشت) نیز اشاره دارند

به این ترتیـب    .  دارند درآمد تحصیل شده   و   زحمـت خود متوجه مقایـسه ای است که بین       ،  منشاء دیـگر این عدم رضایت    
، ارزش زحمات متحمل شده را به هیچ وجـه نـدارد و   ـددرآمدر دو کفـه ترازو قرار دهند، ) زحمت ـ درآمد (که اگر این دو را 

  2.می توان اقدام به فعالیت های دیگری کرد که با زحمت کمتر، سود بیشتری را نصیب کند
وجه دیگر این عدم رضایت، روی به سمت وجود تفاوت و اختالف در درآمد حاصـله از همـین نـوع فعالیـت در ایـران و                           

مقایسه ای بین درآمد    . دارد)  امارات و دیگر کشورهای عربی منطقه که دارای لنج هستند          (سایر کشورهای حوزه خلیج فارس    
به ویژه امـارات متحـده، کـه طبعـاً دارای اخـتالف بـاالیی بـا درآمـد                   ،  خود و درآمد همکاران خود در دیگر کشورهای منطقه        

به شغل و حرفه خود تلقی مـی کننـد کـه در             آنان این نکته را در خصوص ارزش و ارزشگذاری          ،  3حاصله آنان در ایران دارد    
 .همراه است، ایران، با ارزشگذاری ضعیفی در نوع توجه به آنان

قرار ندارد، در نوع توجـه بـه   ) عدد ریالی(از جمله ی دیگر موارد اثرگذار در بروز عدم رضایت، که تحت تاثیر رقم ریالی      
مقـوالتی  ،  ات حمایتی و پشتیبانی عمومی و اختصاصی اسـت        موضوع و موضوعیت این شغل و حرفه از لحاظ قواعد و مقرر           

و ) بـا اهـداف تشـویقی     ( تماعی، مسائل بازنشستگی و از کار افتادگی، بهره مندی از امتیاز حمل کـاال             ـین اج ـهمچون بیمه تام  
 .از جمله ی آن است، 4 به توسط ملوانان لنجبهره مندی از امتیاز خرید کاال

                                      
 در همین زمینه به مصادیق دیگری نیز اشاره دارند مثل خارج کردن سرمایه خود از کشور، خرید زمین و یا مغازه در شهرها به ویـژه اصـفهان،                             -1

 ....شیراز، تهران و 
صیب کند، به خریـد و فـروش ارز و سـکه، طـال و نقـره و یـا واردات        در این که به چه اقدام دیگری بپردازند که با زحمت کمتر، سود بیشتری را ن             -2

تهـران و یـا   ( کاالهایی چون کفش و پارچه و چای و شکر اشاره دارند که می توانند در امارات متحده و یا کویت و اردن خریداری کرده و در کشور                  
 .آن را تحویل گیرند) شیراز و اصفهان

 آن به طور کامل، بین ایران و دیگر کشورها، در خصوص فعالیت لنج های سنتی، یکسان است اما، ویژگـی هـای       ماهیت این فعالیت و ویژگی های       -3
 .در تفاوت و اختالف باالست) و بالطبع کارکنان آن( مربوط به شاخص های درونی این ماهیت، و نوع برخورد با صاحبان لنج ها

جزء بیـان  . ی بار خریداری شده به توسط ملوان، هیچگونه عوارض عام و خاص وضع نمی شودبحرین، قطر، برا،    در امارات متحده عربی، کویت      -4
از سـقف و  . نیز گنجانده نمی شـود ) بارنامه کاال ـ مانیفست و یا اظهاریه گمرکی که توسط ناخدا و یا مالک لنج برای مجموعه بار لنج تنظیم می شود (

 .تی خرید ملوان آزاد استبه عبار. سهمیه ارزی نیز دارای محدودیت نیست
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البتـه در شـرایط سـخت و پرشـدن          . ا به دالیل و مالحظاتی، تمایل به ترک ایـن حرفـه ندارنـد             با این وصف مالکان لنج، بن     

 امـا، در حـال حاضـر        1ظرفیت فردی آنان در برابر مشکالت عارضی، بر تمایل خود غالب آمده و به تغییر حرفه می پردازنـد                  
 .درصد ترک حرفه قابل توجه نیست) زمان تهیه گزارش میدانی و انجام تحقیق(

، قابل استنباط است که با وجود تمایل باال نسبت به ادامه کار با لنج، تمایل برای فروش لـنج  50 و 49از جداول به شماره    
می باشد اما، جدیت برای انجام این کـار     ) بسیار زیاد و زیاد   % 60 تا   (یگری از سرمایه گذاری قابل توجه       و تبدیل آن به نوع د     

 .می باشد) ار زیاد و زیادبسی( قابل توجه % 10فقط در حد 
احسـاس مسـئولیت    .  مذکور شده است   50علت پائین بودن چنین جدیتی، بازگشت به عناصری دارد که در جدول شماره              

از جملـه ی عناصـر اثرگـذار بـر جـدیت بـرای         ،  %)5/34(و باور و عالئق فرهنگی اجتمـاعی        %) 8/39 (2در باره کارکنان لنج ها    
 .حرفه از سوی مالک لنج استفروش لنج و رها نمودن این 

% 14و  ) بسـیار زیـاد   % ( 8با بررسی این تحقیق از خانواده مالکان لنج ها، میزان موافقت همسر و فرزندان، فقط تا سـطح                   
 .برای فروش لنج دارند%) 48(و ضعیفی %) 30(خانواده ها، تمایل بسیار ضعیفی . است) زیاد(

ین برای جاشوها و ملوانان لنج، زمینه ساز این استنباط شـده اسـت کـه چـون                  اثر درآمد برای مالک لنج و یا دستمزد پائ        
الجرم، قطعی خواهـد بـود کـه مالـک          ،  سطح نیازها و هزینه ها، با درآمد تحصیل شده از طریق لنج، کفایت و تامین نمی شود                

 .لنج، روی به سمت تجارت گریزنده از نظارت قانون آورد
شتوانه تحقیقی از طریق روش     ـیر مرتبط با پ   ـاظ آن که مبتنی بر اظهار نظر غ       ـبه لح ،  یچنین استنباط ،  از دیدگاه پژوهشی  

تاییـد   سـقف قابـل قبـولی آن را در         های مستدل در پژوهش های اجتماعی است، الجرم از روایی و درجه اعتبار کافی، که تـا                
 باید از طریـق پـژوهش تحلیلـی و پیمـایش            که( خود داشته باشد، برخوردار نبوده و صرفاً در حد، یک نظر و فرض تحقیقی               

 .قابل طرح خواهد بود، )آماری مورد رد یا اثبات قرار گیرد
 موضوعی، با موضوع پـژوهش، خاصـه در         عاً ساکت نبوده و در حد ارتباط        پژوهش پیش روی، نسبت به این مساله، طب       

، به ) ها، یک معضل اجتماعی ـ اقتصادی است آیا انجام این نوع تجارت توسط لنج( خصوص مساله مطرح  شده دراین گزاره
 .جمع آوری یافته ها، از طریق مطالعه میدانی پرداخته است

                                      
وضع عوارض متعدد، محدودیت های عارضـی در صـید و عوامـل             .  در مورد لنج های صیادی چنین اتفاقی تا سطح قابل توجهی رخداد شده است              -1

 .بازدارنده دیگر، زمینه ساز ترک این حرفه و نوع فعالیت شده است
 یک رابطه دوستانه و صمیمانه است خاصه در مواردی که مالک لـنج، خـود ناخـدای لـنج نیـز      )ملوانان ـ جاشوها ( رابطه مالکان لنج ها و کارکنان -2

 .برخی از کارکنان از جمله ی فامیل محسوب می شوند. حکم پدری برای کارکنان دارد) مالک لنج( باشد که در این شرایط، ناخدا
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که چون سطح نیازها و هزینه ها، با درآمد تحصیل شده از طریق لنج، کفایـت و تـامین نمـی شـود الجـرم،                         ،  ـ  این نظریه   
ظارت قانون آورد، نمی تواند ادله تحقیقی مناسب و روایـی     روی به سمت تجارت گریزنده از ن      ،  قطعی خواهد بود که مالک لنج     
 .برای جامعه مورد نظر باشد

 .حاصل از تحقیقات انجام شده در جامعه آماری نمونه، استدالل فوق، به این ترتیب مورد کارشکافی واقع شده است
بـا  % 207/95این دیـدگاه در سـطح        ،)N=180(و ملوانان لنج های سنتی      ) N=133( از ترکیب جامعه آماری مالکان لنج ها        

 :این نقد مواجه می شود که 
 .چون تامین نمی شوند پس، قاچاق انجام می دهند، دلیلی نیست که

از جوامع شغلی دیگری نیز نام می برند که به زعم خود و سایر افراد، از حقوق کم برخـوردار بـوده و                 ،  آنان در این باره   
برخوردار هستند و امکان خطا و بزه و تخلف به منظور کسب درآمد، در حد صفر می                  ،این در حالی است که از شغل شریفی       

 .باشد
درآمد حاصل شده از کدام شغل، تامین کننده رضایت صاحبان آن مشاغل است که              ،  مطرح می دارند که امروزه    ،  همچنین

 .لنج داری و ملوانی لنج، مشابه آن باشد
 اسـت در  " ریـال "ین چنین ارائه می شود، دریافت حقوق و دستمزد بر اسـاس     از سوی جامعه آماری مورد نظر، مثالی ا       

 . می باشد و  این برای تمامی حقوق بگیران و صاحبان در آمد ثابت، موثر می باشد"دالر"حالی که قیمت کاالها و هزینه به 
 :اظهار نظر می کند ، همین جامعه نمونه آماری

 و باال بردن سطح درآمدی خود، روی به سـمت انجـام اقـدامات و فعالیـت هـای      جاشو و ملوان برای تامین درآمد بیشتر    
سـهمیه  ( بخش اصلی این اقدام متوجـه تهیـه کـاالی همـراه             . دیگری می کند، که قابل دسترسی در حوزه شغلی او می باشند           

 .و موضوع ته لنجی است) ملوانی
همیشـه در   ،  گاه رعایت نمی شـود و جاشـو  و ملـوان           جامعه نمونه تاکید دارد که در این خصوص، سقف مورد نظر هیچ           

 1.مساله ته لنجی با ماموران انتظامی و گمرک دچار درگیری و اختالف می شود
بـه  ) جامعـه نمونـه  %  741/36اظهـار  ( جاشو و ملوان از طریق کاالی همراه به طریقی تحصیل درآمد می کند، حتـی گـاه                 

  2. خود می آوردسفارش دیگران، کاال خریداری کرده و همراه

                                      
 اشاره کرد که به طور کامل به موضـوع          1383ه دیگر در مرداد لغایت مهر ماه           نمونه آن می توان به مشکالت لنج داران دیلم وگناوه و چندین نقط             -1

 ).مطالعه میدانی( ته لنجی ارتباط می یافت 
نیسـت و صـرفاً کاالهـایی از قبیـل     ...) پاسـور و ، مشروب(  جامعه نمونه تاکید دارد که کاالی مورد نظر، هیچگونه کاالیی که دارای ممنوعیت باشد        -2

 10 تـا  5در حـد  ( ، سـیگار )در حـد دو کـارتن  ( ، شـیر خشـک   )در حد یک تا سه قلـم ( نعتی مورد سفارش ـ قطعات یدکی مورد سفارش  ابزار آالت ص
در حد دوجین عمدتاً لباس زیـر       ( پوشاک  ،  ) قواره 5بین سه تا    ( ، پارچه   )در حد دوجین  ( ، کاالی سوپرمارکتی    )تا سقف حداکثر ده کیلو    ( ، چای   )باکس

 .می باشد) در حد یک یا دو دستگاه لوازم منزل کوچک و سبک وزن(کاالی خانگی ، )انهمردانه ـ زن
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صاحبان و مالکان لنج، خاصه صاحبان و مالکانی که خود، ناخدای لنج نیـز مـی باشـند، بـه طریقـی کوشـش بـه جبـران                            

ایـن وزن کـاالی     . می کنند ) دارای مانیفست و اظهاریه   ( کاستی درآمد خود را از طریق ضمیمه کردن کاال به بار بارنامه شده              
 یا اظهاریه، لحاظ نشده و بالطبع در شرایط کشف به شـیوه هـا و روش هـایی از گمـرک و             ضمیمه، در مانیفست و بارنامه و     

و یـا  %) 17( و در مصادیقی کشف نمـی شـود      %) 5/8تا  ( و گاه به تشکیل پرونده منجر شده        %) 5/53تا  ( نیروی انتظامی پاس    
 .مورد اغماض قرار می گیرد%) 21تا ( آن که با ارفاقات گمرکی 

به نام کاالی همراه ملوان خـرد شـده   ، ی وارده به نام ناخدا خریداری شده که به هنگام برخورد با اشکال    گاه مجموع کاال  
 .ناخدا، مبلغی پول و یا مقداری از کاال را به ملوان می بخشد، و به این ترتیب، از لنج خارج می شود، در چنین وضعیتی

ناخدا، بـه همـراه خـود       ،  %5به میزان   ،  )بار وزنی (  کیلو بار    2500 سهمی از کل بار لنج، بر پایه یک توافق ضمنی و تا  حد             
 .بار حمل می کند که در تعلق خرید تجاری او دارد و مستقیماً از منافع تجاری آن بهره مند می شود

 بـومی  از همین زاویه و منظر است که در نوع نگاه به این شیوه های تحصیل درآمدی، بین نگاه محلی ـ منطقه ای ـ  ، دقیقاً
اولی انجام چنین فعالیـت هـایی را، جـزء انتظـارات طبیعـی              . و نگاه خارج از حوزه فرهنگی مورد نظر، اختالف ایجاد می شود           

خود بر باور فرهنگ بومی و تجارت سنتی خود می داند و نگاه دوم آن را در لباس تجارت گریزنده از نظارت قانون و قاچاق 
 منظـور کنـیم، و      همـراه ملـوان   کـاالی   ،  %)5نه تا حد    ( بار یک لنج سنتی را    % 30حتی اگر تا    و این در حالی است که،       . می نگرد 

تی قرار ندارد و موجـود بـودن        ـبه این جهت که هر نوع کاالیی در ظرفیت و طبقه حمل لنج های سن              (   بدون توجه به نوع کاال    
، )ن دیگری است که در حیطه فعالیت لنج ها قرار ندارد          آن ها در بازار، منوط به فعالیت اسباب تجارت گریزنده از نظارت قانو            

می دست خواهیم یافت که ماهیتاً و تحقیقاً نشانگر دامنه، کیفیت و نحوه حضور لـنج هـای                 ـف وزن را محاسبه کنیم به رق      ـسق
 .سنتی باری است
 )مفروض در حداکثر موجودیت( مجموع لنج های سنتی فعال    =  2473                 

 میانگین ظرفیت بار حمل شده     ×   120         تن    
      =296760    تن 

 )تلقی به تجارت گریزنده از نظارت قانون( احتمالی سهم بار متعلق به کاالی همراه ملوان برآورد ×    %    30                
    = 89028        تن

 )باالترین سقف( در طول سال متوسط ادوار فعالیت    ×   10                   
 )تلقی به تجارت گریزنده از نظارت قانون( وزن کاالی همراه ملوان مشروط به مفروضات فوق =        890280         تن 

 ). تن30105800 بر مبنای 1382برای سال ( م از کل کاالهای تجاری حمل شده به صورت رسمی سه%  =   957/2           
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کاالهای وارده از کشور، به صورت رسمی و ترخیص قـانونی از گمرکـات، از کشـورهای امـارات متحـده                     مجموع وزنی   
 تـن،   890280کـه وزن مفـروض        )  40جدول شـماره    . ک.ر  (  تن بوده    3974596قطر، کویت و عمان برابر با         ،  عربی، بحرین 

 . درصد خواهد بود3/22معادل  با 
  دالر بـوده کـه متوسـط         3668 035312برابر با   )  تن 3974596ه وزن تحقیقی      ب( ارزش دالری مجموع کاالی حمل شده       

 . دالر خواهد بود922ارزش دالری برای هر تن 
  820838160رقمـی معـادل بـا     ، کاالی همراه ملـوان با این وصف ارزش دالری حجم کاالی مفروض حمل شده به شیوه          

 .1دالر خواهد شد
 

                                      
این رقـم صـرفاً بـرای کشـورهای امـارات متحـده             .  دالر است  883، برای هر تن     1382 متوسط ارزش دالری برای مجموع واردات کشور در سال           -1

  تن بر پایه ارزش دالری مجموع کاالی وارده به کشـور             890280ذا محاسبه ارزش      ل.  دالر می باشد   922قطر، کویت و عمان معادل با       ،  عربی، بحرین 
 .  دالر خواهد بود786117240رقمی معادل با  )  دالر883(
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 : ـ استنباط و تحلیل

 میلیون دالر، ضمن آن که به عنوان یک برآورد برای محاسـبه تجـارت گریزنـده از نظـارت قـانون، در پنـاه                         8/820 رقم  
منعکس کننده باالترین نرخ تحقق کاالی وارده به کشور از طریق تجارت            ،  کاالی همراه ملوان می تواند تلقی گردد، به روشنی        

 . باشدگریزنده از نظارت قانون به توسط شناورهای سنتی نیز می
 تن، جزء کاالی گریزنده از نظارت قـانون باشـد، در            120 لنج سنتی با وزن میانگین       2473از بار     % 30مفروض به آن که     
.  تن بـار و بـرای ده بـار در سـال اسـت     120در حمل ) یک سوم لنج های به طور اسمی فعال(  لنج   824واقع به منزله شرکت     

لنج های سنتی متحقق گردد و فرض این که همین میـزان لـنج بـه صـورت فعـال       مفروض به قبول چنین احتمالی که از سوی         
مشارکت مستقیم در حمل کاال به روش گریزنده از نظارت قانون داشته باشند، سـهم قاچـاق انجـام شـده بـه وسـیله آن هـا                            

 . میلیون دالر خواهد شد1/873 تن بار و ارزشی برابر با  988800معادل با 
 میلیون دالر را تشکیل خواهد داد و قابل استنباط خواهـد بـود کـه بـا                  5500 درصد از پایه ارزشی      8/15این رقم ارزش،      

باید از امکانات ورودی دیگری بـه جـز         ،   درصد آن  2/84 میلیون دالر ورود کاالی غیررسمی به کشور،           5500قبول برآورد     
 .دامنه فعالیت لنج های سنتی باری برخوردار باشد

تحت هیچ شرایطی بیش از این      ،   میلیون دالری لنج ها    1/873نایی و استنباط منطقی از فرض فوق، سهم         وفق یک تحلیل مع   
حـال چنانچـه،    ،   لنج، سقف نهایی قبول یک حداکثر برای حضور لنج های تجاری سنتی اسـت              824رقم نخواهد شد و حضور        

 8500تری در نظـر گرفتـه شـود، بـه عنـوان مـثال،       رقم بـاال ،  میلیون دالر 5500ارزش پایه برای ورود کاالهای غیررسمی از        
 . درصد کاهش خواهد یافت27/10 درصد به 8/15میلیون دالر، سهم حضور لنج های تجاری سنتی از 

بهرتقدیر، محدودیت خاص برای تخلیه و بارگیری لنج ها و این که عمالً لنج ها، دامنه فعالیت تجاری اشان تحت یک جبـر                       
 824اً در محیط خاص بندری، تعریف شده است، ضمن آن که، تحقق چنین فرضـی، دال بـر شـرکت    مکانیکی ـ محیطی، صرف 

لیکن به خوبی، نشانگر ظرفیـت      ،  ق است به دور از ذهن و منط     ،  ارت قانون لنج برای انجام ده بار فعالیت تجاری گریزنده از نظ         
 .رای ایجاد معضل اجتماعی باشندنمی توانند واجد بار منفی ب، و دامنه نقش آفرینی لنج هاست که ذاتاً

بخشی از فعالیت قانونی و رسمی لنج های سنتی، صرف حمل و نقل کاالهایی می گردد که به طور عمـده،                     ،  ـ به طور کلی   
معطوف به حمل و نقل کاالهای وارده ای چون برنچ، شکر، روغن، کاالهای سبک خانگی، کاالها و اشیاء و عناصر و گل های                       

ی سوپرمارکتی و پوشاک و منسوجات و لباس زیـر و کفـش و انـواعی از شـربت هـا و تـنقالت بـرای تـامین                            کاالها،  تزئینی
 کاالهای متعلق به این مجموعه از فعالیت به طور مستقیم و به صـورت انبـوه بـرای سـایر شـهرهای                       1.بازارهای محلی است  

تهران، شـیراز،   ( ند بار را به انبار شهرهای بزرگ        بزرگ حمل نمی شود و به همین دلیل به وسائط نقلیه ای مشخص که بتوان              

                                      
 منظور بازارهایی است که مبداء خرید برای مراجعات خانوارها و سفارش دهندگان کاال از شهرستان های خـارج از اسـتان هـای سـاحلی جنـوب                          -1

دیـر و  ، نخل ناخدا، خون سرخ، لنگه، چارک     ،  ، خمیر، بندمعلم، شناس و مغویه، میناب      )قشم( ارهایی چون هندیجان، دیلم، گناوه، گچین، درگهان      است باز 
 .کنگان و طاهری و بندرگاه، همچنین ماه شهر و آبادان و بوشهر و بندرعباس و چابهار و کنارک از آن جمله است

 .است) تهیه کنندگان سرپایی کاال( و خرده پا) بنکدارها( ده ای برای تهیه کاال به واسطه فعاالن تجاری میانهاینگونه بازارها، مکان های عم
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از بنکـدارهای   ،  این بخش از کاالها پس از تحویل به تجار محلی، به واسط اشخاص و در قالب جزء                . برسانند نیست ،  )اصفهان
 .محلی ـ بومی خریداری شده و به بازار دیگر شهرها، منتقل می شود

یخچـال،  (کاالهایی همچـون لـوازم خـانگی بـزرگ        . به صرفه اقتصادی نیست   ون  ـ حمل انواعی از کاالها، برای لنج ها مقر        
حمـل لـوازم خـانگی کوچـک و     . و صوتی ـ تصویری در شمول آن است ) فریزر، تلویزیون، انواع فرگاز و ماشین لباسشویی

رسـمی، وارد  جزء بار لنج ها قرار می گیرد که به طور کامل، مانیفست شـده و بـه صـورت    ، صوتی ـ تصویری حسب مورد 
 .بندر و گمرکات می شود

که بالطبع جزء قطعی فعالیت قانونی و رسمی محسـوب مـی شـود، بـه طـور کلـی                    ،  عمده ی واردات کاال به توسط لنج ها       
 .، ابزار آالت صنعتی، لوازم یدکی استشامل برنج، شکر، چوب و تخته، الستیک و پالستیک

 گیاهی، مواد شیمیایی و کاالی سوپرمارکتی و صادرات انجام ی ـ  امموز و برخی میوه های دیگر، برخی از محصوالت د
حبوبـات و  ،  گیـاهی ار، مصـالح سـاختمانی، محصـوالت دامـی ـ     شده به توسط آن ها، در باالترین تاکید، متوجه میوه وتره ب

 .بوده است، 1خشکبار، مواد معدنی، مواد پروتئینی و انواعی از کاالهای متفرقه دیگر
د شده در خصوص واردات، که در محدوده لنج ها صورت می گیرد و بـه نـوعی فـراهم آورنـده و زمینـه                         مشکالت رخدا 

در گمرک و محوطه آن متحقق می شود و لنج ها، عمالً در سـاختارهای معضـل آفـرین                   % 95ساز برای بروز مشکل است، تا       
 . خارج از محوطه بندری، نقش و اثری، غیرقابل کنترل ندارند

اختالف در ثبت بارنامـه بـرای بیـان نـوع دقیـق کـاال و مشـخص                  ،  جی و کاالی همراه ملوان، کسر و اضافه       موضوع ته لن  
از جملـه ی مشـکالت در مسـیر         ،  به صراحت تفکیک نشـده اسـت      ،   که گاه در اختالط کاالها در بارنامه       2نبودن کشور سازنده  
 .ترخیص بار لنج است

در بسـیاری مـوارد، مشـکالت    . و برخی متوجه ناخدا و مالـک لـنج اسـت      حل اختالفاتی این چنین، گاه متوجه صاحب بار         
بارنامه ای و اظهار، که اساساً به مالک و ناخدای لنج ارتباط نمی یابد و دقیقاً متوجه صاحب بار است، به سمت و سوی لـنج                          

 .هدایت شده و باعث توقف لنج در بندر می شود
ی و استنباط و تحلیل از فضای ملموس کار و زندگی ملوانـان و مالکـان و                 با توجه به یافته های حاصل از مطالعات میدان        

خود زاینده معضل و مشـکالت اجتمـاعی ـ اقتصـادی نیسـت، بلکـه معضـل و مشـکل         ، ناخدایان لنج ها، ماهیت فعالیت لنج ها
د و از فرهنگ تصمیم     اجتماعی، آنجا پدیدار می شود که فضا و حس و فرهنگ و نیازهای چنین زمینه شغلی درک و فهم نشو                   

 .گیری مناسب و پاسداشت فعالیت آن ها بر مسیر توسعه خودداری گردد

                                      
 . از جمله ی دیگر کاالهایی است که به توسط لنج ها به قطر، کویت، دبی، امام و بحرین حمل می شود"گچ، نمک،  سنگ گچ-1
 .تفاوت در وضع عوارض برای کاالهای ساخت ژاپن یا چین متفاوت است. گذار است در خصوص لوازم یدکی و ابزار آالت صنعتی اثر-2
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تاجر و مالک لنجی که بومی زندگی می کند، نمی توان آن را محدود کرد و همچنین بر دامنه فعالیـت یـک جـوان بـومی ـ      

 .محلی نمی توان زنجیر محدودیت تردد در منطقه زد
رو به سمت بازارهای مـرزی مـی بـرد و در حـداقلی از               ،  ان غربی و کردستان و کرمانشاه     جوان جویای کار در آذربایج    

امکان، کاالیی را خریداری کرده و به بازار شهرهای پیرامونی عرضه می دارد و از مابه التفاوت خرید و فروش، کـه حاصـل            
او نیـز   . وان جویـای کـار در جنـوب اسـت         جزء فعالیت جـ   ،  همین وجه از فعالیت   . دسترنج فعالیت اوست، امرار معاش می کند      

د و فعالیت محـدود بـه یـک دامنـه مشـخص      اً از همین منظر است که فعالیت خوتفاوتی در فضای شغلی خود نمی بیند و دقیق  
 .تردد او برای امرار معاش، جزیی از بدنه تجارت سنتی و عنصری از فرهنگِ تجاری محلی است

 بر این نحوه از فعالیت سنتی بومی ـ محلی در جنوب، که با نگاه از بیرون، حکم  بالطبع اعمال سخت گیری و کنترل شدید
می کند در حالی که از نگـاه فـرد جنـوبی،     ) در قالب ته لنجی و کاالی همراه ملوان       ( به انجام فعل قاچاق از سوی ملوان و لنج          

و جزیی از رسالت او در امـرار معـاش تلقـی            عمل و فعل او، یک حق و حقوق بسیار طبیعی و مبتنی بر تاریخ و سنت تجاری                  
نده معضل اجتماعی باشد که به نوعی، انرژی و تـوان الزم را بـرای مقابلـه              واند واجد اختالف نظر و پدید آور      می گردد، می ت   

ل و حمـل و نقـ      جایی کاال از طریـق دریـا و خشـکی            که با برنامه ریزی کالن، به جا به       ،  قطعی با کانون های اصلی بزه قاچاق      
دریایی ـ زمینی به دور از نظارت قانون می کنند، کاهش داده و توان فیزیکی خود را صرف مقابله بـا یـک ظرفیـت و انگیـزه      

 .نهادینه شده و فرهنگی محلی می کند
از نگاه جامعه شناسی و آسیب شناسی مسائل اجتماعی، هیچگاه نمی توان توان فیزیکی را برای مقابله با توان فرهنگی و     

حاصل این مقابله چیزی . یت های نهادینه شده مردمی ـ بومی ـ فرهنگی و محلی به کار گرفت و نتیجه مثبت تحصیل کرد  ظرف
جز بروز یک معضل اجتماعی، در یک برش و مقطع زمانی خاص و یک اثربخشی، بـدون ثمربخشـی، آن هـم یـک اثرگـذاری                          

 .برای یک مدت بسیار کوتاه، نخواهد بود
ین چنین اقدامی، مساله دیلم و گناوه است که عمالً در یک برش زمانی، توان فیزیکی مقابله با بزه قاچاق                    نمونه ای از یک ا    

در حالی که موضوع به مساله ته لنجی و کاالی همراه لنج و . را برای مقابله با یک منش بومی ـ سنتی ـ فرهنگی به کار گرفت  
، )لنج ها می باشد و به نوعی جبران کننده کسـورات درآمـدی آنـان اسـت                که پشتوانه مادی فعالیت کادرهای انسانی       ( ملوان  

بازگشت می یافت، موضوعی که جزء ذات فضای عملکـردی لـنج، بـه طـور کامـل نهادینـه شـده و جزیـی از فرهنـگ شـغلی                              
 .مجدد در جریان است، محسوب می شود و هم اینک نیز، پس از پشت سر گذاشتن آن دوره مقابله

نین، در به کار گرفتن توان فیزیکی برای مقابله و برخورد با توان بومی ـ فرهنگی و یک توان برخاسـته از   اقداماتی این چ
 باشـد امـا بـا سـپری شـده دوره مقابلـه و             " اثــربخش  "تمایالت نهادینه شده اجتماعی، شاید بتواند برای یـک دوره کــوتاه            
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،از " ثمربخشی" آن، بدون منتهی شدن به "اثربخشی" نشده و "ثمربخشی"بازگشت از آن شرایط داغ و سخت گیرانه، دارای 
 .بین می رود

از چابهار تـا خرمشـهر و       ( مطابق بررسی های این تحقیق در میدان مطالعاتی نوار ساحلی جنوبی و شمالی خلیج فارس                
محلی، با ضـریب اطمینـان   و با تحلیل و استنباط از ویژگی ها و خصوصیات متعلق به فرهنگ تجاری ـ سنتی بومی ـ   ) آبادان
بـه واقـع، مقولـه ای اقتصـادی ـ      . می توان اظهار داشت که فعالیت لنج، فعالیت توأمان و همزمان پـول و کاالسـت  % 95باالی 

 .تجاری است که پول و کاال در گرش خود دارای معطلی و اتالف زمان نخواهند بود
ی کشور، که تمایل و رغبت بیشتری نسبت به اقتصاد تجاری به دقیقاً عملکردی منطبق با فرهنگ اقتصاد، مزیتی این چنین

 .جای اقتصاد تولیدی دارد، می باشد
تمایل عام و منش و جوهره اقتصادی کشور، رو به سمت تجارت دارد و طبیعتاً منابع تولیدی کشور، پاسخگوی نیازهای                

 .ش به سمت نگرش های تجاری دارندداخلی نبوده و به همین دلیل، استعدادهای مالی و منابع انسانی، گرای
تقویت ایـن فضـای تجـاری و مصـداقی در           ،  وجود متجاوز از سه هزار شرکت ایرانی فعال در بندر دبی و جبل علی عمالً              

 .رونق آن است
بر سابقه ای دیرین استوار است و توجه به نحوه و دامنه فعالیـت آن هـا، روشـنگر                   ،  استعداد لنج ها در تحقق حمل و نقل       

 .در حوزه حمل و نقل کاالست،  عمل آنان در انجام و تحقیق فعالیت های تجارینوع
برای لنج ها، سه محدودیت هزینه جا به جایی کاال، خطرات پیش روی برای فعالیت لنج و ناخـدا و مالـک لـنج و از دسـت                   

 اما تاکید و ابرام آنـان در تحقـق   مانع از حضور آنان در اقدامات تجاری گریزنده از نظارت قانون است،      ،  1رفتن آبروی فردی  
این حق، که باید از امتیاز بار خارج از مانیفست و کاالی همراه ملوان، که جزیی از بدنه فرهنگی ـ اقتصادی ـ تجاری آنـان را    

 2.تشکیل می دهد استفاده کنند، به طور کامل پذیرفتنی است
تنفیذ چنـین حقـی، در بهـره منـدی از کـاالی      ،  ای ساحلی حفظ زمینه اشتغال و بسط عدالت اجتماعی در محدوده استان ه          

 سرپرسـت خـانوار کـه مسـتقیماً بـا        29676همراه ملوان و لنج است که مستقیماً می تواند در برگیرنده جامعـه ای مرکـب از                  
 .فعالیت لنج ها سرو کار دارند باشند

 نفر بـه صـورت   19784 به نحو مستقیم و  نفر سرپرست خانوار 29676 لنج،   2473با قبول ظرفیت تحقیقی فعالیت رسمی       
بـر پایـه   .  نفر را تشکیل می دهند، در زمینه فعالیت لنج ها، در اشتغال به سر می برند 49460غیر مستقیم، که جمعی معادل با       

                                      
 .  در فرهنگ محلی ـ بومی و در جامعه لنج داران، بیان این خطر تا سقف صد در صد مورد تاکید قرار داشته است-1
ل رعایت می شـود و مطـابق مطالعـات میـدانی، بـرای        این حق در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای مالک لنج و ناخدا و ملوان به طور کام -2

 که همان اظهاریه را تشکیل می دهـد گنجانـده   " بیان"خریدهای ملوان، ناخدا و خریدهای شخصی مالک لنج، هیچگونه عوارضی وضع نمی شود ودر           
یان وضع می شود و پـس از آن مانیــفست صـادر             جزء مانیفست و بارنـامه نیز مذکور نمی گردد و از بابـت آن، عـوارض بلدیه که طبـق ب                .نمی شود 

 .این نوع کاال به طور کامل آزاد است. می شود، نیز اخذ نمی شود
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 نفر، منتفع کامل از فعالیت لنج ها هسـتند کـه حـوزه آمـوزش و پـرورش                   296760 نفر برای جمعیت خانوار، دقیقاً         6متوسط  

منابع انسانی، کنترل قیمت ها، عدالت و رفاه اجتماعی، توسعه شهرهای ساحلی و مقولـه شـغلی جامعـه بـومی، دقیقـاً بـه آن                          
 .وابسته است

تحقیقاً می توان اظهار داشت که هر نوع خللی در این رابطه، می توانـد واجـد معضـالت اجتمـاعی ـ اقتصـادی در حـوزه        
 .جغرافیایی ـ مکانی مورد نظر باشد

ـ گرایش به سمت بهره گیری از استعداد قایق های تیزرو و ارتباط دامنه دار این نوع ا ز وسایل حمل و نقـل کننـده کـاال،                    
هر چند که خود به عنوان یک معضل در کنترل ورود و خروج کاال است، اما ذاتاً پاسخی است که به حل مسـائل و معضـالت                   

 .اجتماعی منطقه، می دهد
نیاز به اشتغال و کسب درآمد، که از لحاظ فرهنگ          . به نیازها و روشی برای پاسخ گفتن به نیازهاست        این گرایش وابسته    

 . بومی، به آن، با دیده ستایشگر و احترام پذیر می نگرد و اقدام به آن را، فعلی شرافتمندانه تلقی می کند
ق هـا حمـل و وارد کشـور مـی شـود خـود               نیاز اقتصادی سرزمین اصلی که وابسته به کاالهایی است که توسط این قای            

زمینه ای برای سازمان پذیر شدن این نوع از فعالیت بوده و نشانگر یک معضل اقتصادی در این خصوص، کـه در سـرزمین      
 .اصلی موجود می باشد است

 3بین ( قل عمده فعالیت این نوع از قایق ها، بین بندرعباس و قشم و خصب درجریان است و با توجه به زمان در حمل ون         
کار به نوعی تابع یک سـازمان و همـاهنگی و برنامـه ریـزی           . دا، مطلوبیت ویژه ای را متوجه خود می کند        ت، در اب  ) ساعت 5تا  

پاسـخی بـه   ( و نفـع مـادی   ) بر پایه نگرش هـای فرهنگـی  ( است و هر چند که فعالیتی بسیار سخت است اما پشتوانه معنوی            
 .ده مشکالت آن استکاهن) زمینه اشتغال و کسب درآمد

 تـن کـه   5 تـا حـداکثر   2قایق های تیزرو از دامنه عمل و سازمان پذیری متنوعی برخوردار هستند و با ظرفیت های بـین              
 فرونـد از  30 تـا  25قابل پیش بینی است، به صورت مجموعه ای عمل کرده تا ناشی از فعالیت حداقل        ،  برای برخی از قایق ها    

 .و کاال تهیه و به سرزمین اصلی و بازار تقاضا وارد شودآن ها، مجموعه ای از بار 
 .مانیفست شده و به صورت سازمان یافته بار به آنان تحویل می شود، در مبداء، دقیقاً کاالی این نوع از شناورها

ت برخی از این قایـق ها در اسـکله ها و پـهلوگیری هـای فــاقد نظـارت گمرکـی ـ بنـدری و نیـروی انتظـامی، بـه صـور          
 .مجموعه ای پهلوگیری کرده و بار خود را تحویل می دهند

بالطبع ماهیت عملکردی این چنین، قله یـخی بر آمـده از آب اسـت کـه حکایت از معضالت اجتمـاعی ـ اقتصـادی دیگـری     
کـه ایـن نـوع    می کند، به واقع این نوع حضور قایق های تیزرو نماد و نشانه ای از معضالت اجتماعی ـ اقتصادی پنهان است  

 .حمل و نقل، نشانه عینی آن است
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 مشکالت پیش روی لنج و لنج داران و ملوانان 3-3-3
بـارگیری و تخلیـه و      ،  متعاقب ادامه بررسی و مطالعات میدانی در زمینه نوع رفتارهـای اداری پیرامـون فعالیـت لـنج هـا                   

بـه  ) نفـر 180( و ملوانان   )  نفر 133( اخدایان لنج ها  تشریفات گمرکی و بندری و انتظامی که از جامعه آماری نمونه مالکان و ن             
 . عمل آمد، این نتایج حاصل آمده است

 . ناخدایان لنج ها و مالکان و ملوانان لنج ها، عدم رضایت وجود داردحوه برخورد منابع ناظر و انتظامی با ـ به شدت از ن
 ناظر و کنتـرل کننـده از شخصـیت فـردی و             در این خصوص این نکات مطرح است که، به واسطه عدم شناخت کادرهای            

شخصیت اجتماعی ناخـدا و مـالک لنج در بـین جامعه بـومی، به لـنج دار تـوهین شده و با نگاه مجرمانه به آنـان نگریســته                        
 .می شود

 در  به نظر می رسد که اثر عمده وجود این نوع رابطه، در بدو متوجه وجود این تصور غالب است کـه فعالیـت لـنج، فقـط                          
رابطه با تجارت گریزنده از نظارت قانون مطرح است و لنج داران، سهم عمده ای در این بزه دارند و در مرتبه ثانی، به دلیـل                           

با نفس و ماهیت رابطه شغلی ناخدا و لنج، که برخاسته از یک منش اجتمـاعی ـ فرهنگـی و مبتنـی بـر یـک پیشـینه        ، غیربومی
نگاهی .  به کار آنان نگریسته می شود" نگاه مجرمانه بین"د نداشته و صرفاً از دریچه تاریخی ـ حرفه ای است آشنایی وجو 

 .که برای لنج دار و ناخدا و کادر ملوانی آن، آزار دهنده است
گاه، متجاوز از سهمیه مقرر و یا رعایت مرز نوبت مندرج در دفترچه ملوانی بوده و همین زمینـه                   ،  ـ کاالهای همراه ملوان   

 .ا ملوان را باعث می شودبرخورد ب
در باور لنج داران و مالکان و ملوانان این نکته وجود دارد که حق و حقوق ملوانان به تجار و بازرگانان داده می شـود و     

 .به نوعی، از تجار جانبداری و حمایت می شود و به لنج داران فشار وارد می شود
 .برخوردار  نبوده و مشکل تخلیه بار به شدت احساس می شوداسکله ها برای تخلیه بار لنج ها از قابلیت الزمه 

این موضوع خود بابتی است تا زمان و فرجه زمانی آزاد شدن لنج به درازا کشیده شود و اعالم آمادگی برای پـذیرش و   
  1.قبول بار، با تأخیر صورت گیرد

ه مندی و برنامه ریزی در تخلیـه بـار لـنج هـا در               ـ تخلیه بار لنج ها، مدت دار صورت می گیرد و این به دلیل فقدان قاعد               
 . محوطه های بندری است

خاصه آنجا که اداره بندر وجود ندارد و کنترل با منابع نیروی انتظامی است، عدم رضایت بیشتر ، ـ در رفتارهای نظارتی
 .از دیگر نقاط است

تـداخل موضـوعی    . فتر گمـرک مطـرح مـی باشـد        در حد کمک کار د    ،  وظیفه نیروی انتظامی  ،  ـ در برخی از مبادی نظارتی     
 .وظیفه می تواند زاینده مشکالت عارضی باشد

 

                                      
 .، سریع تر و به هنگام انجام می شود)مثل بندر خرمشهر(   تخلیه بار لنج ها، در بنادری که برخوردار از انبار متناسب و کافی هستند-1
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 .نقاط ضعف سیاسی ـ اجتماعی ـ اقتصادی ـ حقوقی در ایجاد و ادامه تجارت گریزنده از نظارت قانون 4-1

عه اقتصادی ـ اجتماعی ـ    با نگاهی مجرد و بدون توجه به کیفیت ها و صرفاً در قالب یک رفتار، هر رخداد و واق  : مقدمه

به این ترتیب هر تغییر و تحولی، بدون توجه به ماهیت نظری            . دارای یک نقطه حرکت و انرژی و پتانسیل و شروع اولیه است           

یک مبداء حرکتی دارد و از نقطه ای که می تواند، در تابعیت علل پیش از خود و یا برآمده از شرایط پیرامونی باشد، آغاز ، آن

ون، ویژگی های اجتماعی و فرهنگی هر جامعه در یک دوره زمـانی مشـخص، تعیـین کننـده ویژگـی هـای عمـده آن                     چ .گردد

  1.جامعه، در دوره های بعدی خواهد بود

توان با اصالح و پس می  هیچ گاه به منزله آن نیست تا چنانچه، این نقطه شناخته شود،        ، ای  نقطه  چنین قبول به وجود  اما  

به همین دلیل، این تصور که باید علت العلـل          . آن، به رفع مشکالت تبعی و پی آمدهای ناشی از آن، نائل آمد            ایجاد بهبودی در    

داشـتن   برای جامعیت روش تایید شده ای  را شناخت، تا به رفع مشکل برآمد، حتی اگر تصوری مرتبط با موضوع باشد، اما                

 .نیست، به منظور محو آثار تبعی و پی آمدهای ناشی شده

بـا  یه، خود زاینده نقاط دیگری می شود و نقاط جدید بـا ایجـاد گـره و رابطـه          به واقع شرایط محیطی و یا همان نقطه اول        

نقاط پیش و پس خود، واجد معانی و علت و معلول های تازه ای می شوند که در پیچیدگی های ایجاد شـده، چرخـه و دایـره                    

بـه عبـارتی،    . ده علت دیگری اسـت     برای عامل پس از خود و خود، زایی        علتیسیاهی را تشکیل می دهند که در آن، هر معلول،           

 .هر معلول در دور بعد، خود به علت، برای زایش معلول دیگری ظاهر می شود

فرایندی که وابسـتگی علـت و   .  گفته می شود" دایره سیاه"در علوم اجتماعی ـ اقتصادی به چنین وضعیتی، شکل گیری  

ار ـع، تبیـین رفتـ    ـ در واقـ   ". لل سطحی و ظاهری مـی شـود       ـایه از ع  ـحوری و پ  ـشخیص علل م  ـانع ت ـ م کدیگرـول ها به ی   ـمعل

 .2"گروه های معین یا افراد، بدون توجه به استمرارهای نگرشی غیرممکن است

 نیازمند به انجام یک کار بر پایـه اتخـاذ یـک روش علمـی بـرای      ،  با این وصف، کشف و شناخت علل رخدادهای اجتماعی        

 . انجام آن کار است

از لحاظ تجزیه و ترکیب دوجنبه دارد، بدین معنی که درمرحلـه ی تجزیـه سـعی مکتشـف،             در این خصوص    هر اکتشافی   

 لیکن در مرحله ی ترکیب، او اجزاء موجود را به ترتیبی بهم پیوند می دهد که از حـدود                    یافتن عناصر و اجزای کار می باشد،      

، اقتصـادی ،  اجتمـاعی ،   بر اساس این نظر، کشـف شـناخت نقـاط ضـعف سیاسـی              3.اتر می نهد  اسکلت و طبیعت موجود، پا فر     

                                      
 480  - 481ترجمه ناصر موفقیان ـ ص  . جامعه های انسانی. ـ گرهاردلنسکیپاتریک نوالن .  اشاره به معنی-1
 نشر کویر. 1373 . 118ص . تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی، ترجمه مریم وتر،  رونالد اینگلهارت-2
 انتشارات کاوش. 147-148ص  . عروج انسان.   برونوفسکی-3
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، محتاج به اتخاذ یک روش علمی، برای انجام ایـن  )تجارت گریزنده از نظارت قانون   ( ادامه این نوع تجارت      حقوقی در ایجاد و   

 .کار است

آن ها را در یک ترکیب تازه، که تحلیل گر چیزی فراتـر             ،  لذا، موضوع را ابتدا تجزیه کرده و پس از یافتن عناصر و اجزاء            

 .تدوین می داریم، از طبیعت و اسکلت موجود باشد

 
 : تجزیه موضوع : الف

 .  خیزش تقاضا4-1-1

گسترش جمعیت در طول سال های پس از انقالب و عدم تحقق سرمایه گذرای های پایه و بنیانی به لحاظ شرایط تحمیلی 

اقتصاد کشـور بـا     نین تراکم و ذخیره شدن نیازهای جامعه که در طول این سال ها، تامین نشده بود،                 همچ،  )1359-68(جنگ  

 .آغاز برنامه توسعه به شدت تحت تاثیر قرار گرفت

اجرای برنامه توسعه و بازسازی، حجم پول قابل توجهی را وارد به سبد مالی جامعه کرد و بالطبع ایـن امکـان را بـرای                         

فرصـت هـا و      نیازهای اولیه خـود بپـردازد و در مرتبـه پـس از آن،                ت تا که بتواند در وهله اول به تامین          م ساخ جامعه فراه 

 .زمینه هایی را برای پرورش نیازهای نوین، در ظرفیت خود ببیند

نیازهای اولیـه در شمول آن بـخش از تقــاضا بـرای تهیـه کـاال داشـت کـه در دوران جــنگ بـه کشـور وارد نشــده و                 

اما، با مناسب شدن سبد مالی جامعه و رونـق        . ست های دفاع از تولید ملی، در صدر توجهات سرمایه گذاری کشور بود            سیـا

گردش پول، حجم بسیاری پول تزریق به جامعه گردید و برای پاسخ گفتن به نیازها، چون تولیدات داخلی، کفایت تقاضاها را                     

به نحـوی کـه از   . بر تولیدات خارجی، در بر نداشت، واردات کاال، شدت گرفتاز لحاظ بعد کمی و مقداری و بعد کیفیت در برا   

کفش، پوشاک، شیرینی جات، کاالهای صنعتی و کامپیوتر، لوازم بهداشتی          ،  لباس،  اتوموبیل( ، واردات انواع کاالها     1370سال  

 .افزایش چشم گیر یافت....) ـ آرایشی و 

 میلیارد ریال بوده است که در مقایسـه بـا واردات            2026ش کاالهای وارده،    ، ارز 1370آمارها نشان می دهد که در سال        

 همزمـان بـا ایـن رونـد، واردات     1.، سه برابر بوده است1366  برابر و نسبت به سال     566/3،    ) میلیارد ریال  568( 1367سال  

آالت ،  نـوار ویـدئو و کاسـت      ،  راتوموبیل سواری، گیرنده تلویزیونی و تجهیـزات مـاهواره، یخچـال، فریـز            ( کاالهای مصرفی   

 .افزایش می یابد...) گیتار ـ و ، موسیقی ـ عمدتاً  ارگ

                                      
 441  ص  1371 سال نامه آماری   -1
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بوده اسـت، رقمـی کـه در      ) هفتصد میلیون ریال    (  ارزش اتوموبیل های وارداتی کمتر از یک میلیارد ریال           1365در سال   

 .رقم قابل توجهی را نشان می دهد،  ریال/ که با وصف تفاوت نسبت قیمت دالر 1می رسد،  میلیارد ریال270 به  1372سال 

  میلیـارد ریـال واردات   7/58  نفر ذکر شده است کـه     1174025 تعداد مسافرین ایرانی به خارج از کشور           1370در سال   

 .، کمتر از یک میلیارد ریال بوده است68رقمی که تا بیش از سال  ، کاالی مجاز مسافری داشته اند

 میلیارد ریال بـوده     2/19 حدود   1372 میلیارد ریال و در سال       4/1 حدود     1365 در سال    ارزش کاالی قاچاق کشف شده    

 به  1368به ویژه آن که، از سال       ،  جزء خردی را تشکیل می دهد     ،  است در حالی که این رقم، در برابر مقدار واقعی قاچاق کاال           

، وجـود نمـی     1368که تـا پـیش از سـال         ،  بلیغاتبعد، تقاضای جامعه تقاضایی روزافزون بر اثر ظهور و توسعه روزافزون ت           

داشته است گردیده و همچنین پیامدهای با ارزش شدن ثروت که تغییر در ارزش ها را به دنبال داشته است، سبب می شـود                        

 .تا میل به خرید کاال، خاصه کاالهای خارجی، رونق و گسترش یابد

که تـا   ،  شرکت های متخصص تبلیغاتی   .  به شدت گسترش می یابد     روند نیاز آفرینی از طریق تبلیغات     ،   1368بعد از سال    

 نداشته اند، ظهور یافته و یکی پـس از  1368 تا  1357در فاصله سال های ، هیچگونه حضوری در جامعه، 1368پیش از سال  

 بـا اوج گـرفتن       و از سوی دیگر نیز     2حجم تقاضا برای فعالیت چنین موسساتی بسیار باالست       . دیگری، به فعالیت می پردازند    

و .....) گلداستار، سامسونگ، هیتـاچی، سـونی، فیلیـپس، کنـوود، بـوش،             ( ی خارجی   فعـالیت بـازرگانی بسیاری از شرکت ها     

هیچگونه تبلیغـی  ، 1366 -67که تا قبل از سال     ( نمایندگی های مربوط به کاالهای مصرفی کوتاه مدت، پای رادیو و تلویزیون           

 .ی شرکت اتوبوسرانی واحد به فضای تبلیغات کاال گشوده می شودو روزنامه ها و حت) ندارد

  متـر در سـر چهـارراه هـای مهـم و      5*3 برای یک تابـلوی تبلیغاتی فــلزی     ته به شهرداری تهران،   ـشرکت کارپی، وابس  

کت در سـال     این شـر   3. هزار ریال دریافت می کند     10600مبلغ  ) 1371در سال   ( برای مدت سه ماه     ،  تقاطع های پررفت و شد    

 هزار ریال افزایش و مدت را از سه ماه بـه دو مـاه کـاهش         15000رقـم فـوق را به       ) با تغییر نام از کارپی به کامکار       ( 1375

 .4می دهد

، بـه دو برابـر      1375 هزار تومان و در سـال        353 بـرای هـر مـاه حدود      1371مالحظه می گـردد که هزینه تبلیغ در سال         

 .می رسد

 . بوده است5خارجی%  78 تابلو  75 مشتری این شرکت با بررسی 23 فوق از در سال های
                                      

 1372 و 1365ل نامه آمار بازرگانی خارجی ایران سال    سا-1
 .است که به نام شرکت کارپی به فعالیت می پردازد  Radpay and katouzian  جزء اولین شرکت ها، شرکت  -2
  متر5*3اطالعات مربوط به تابلوهای فلزی  . 1371 .  کارپی-3
  75/ 22/2ظیم   متر تاریخ تن3*5 کامکار ـ اطالعات تابلوهای فلزی  – 4
  . از آن جمله تبلیغ برای موز چیکیتا می باشد-1
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یک شـرکت تبلیغـاتی بـرای تبلیـغ در تقـاطع      . تبلیغ از طریق تابلوهای الکترونیکی نیز وارد جریان بازار تبلیغات می شود       

بر روی تـابلو ظـاهر      ،   در ماه   بار 20250 بار در روز و      675افریقا که طی آن مشخصات یک کاال          بزرگراه مدرس و بزرگراه     

 1.دریافت کرده است) تقریباً یک میلیون تومان در ماه (  هزار ریال 29700گردد، برای سه ماه مبلغ 

 ریال روزانـه دارد کـه در سـال          4800 برای تبلیغ کاال بر بدنه اتوبوس، نرخ         1371شرکت واحد اتوبوسرانی نیز در سال       

خیابان های متعلق به گروه (  سانتی متر برای یک ماه در مسیر خیابان های پر اهمیت 60×50 برای ترسیم یک تابلوی      1375

 2.درخواست کند) برای یک ماه(  تابلو را 20 ریال دریافت می دارد و مشتری باید حداقل 000/500برای ماه اول مبلغ  ، )الف

ای تبلیغ در شبکه اول سراسری، قبل از سـاعت   بر1371در سال . عهده دارد تلویزیون نیز در تبلیغات سهم موثری را بر   

، 6/3، بـه دقیقـه ای       1374 و در سـال      3 میلیون ریال در هر دقیقه دریافت می کنـد         8/1مبلغ  ،   و قبل از نمایش فیلم و سریال       21

  4.یعنی به میزان دو برابر افزایش می دهد

بازسـازی منـاطق    (  طریـق سـرمایه گـذاری هـا        به این ترتیب، مقوله اقتصادی بازسازی که حجم پول قابل تـوجهی را از             

، سرمایه گذاری در صنایع 1368جنگزده، اجرای برنامه توسعه، ارائه ارز با حذف محدودیت های مربوط به سال های قبل از 

تبلیغات وارد جامعه می کند، با ارائه       ...) جاده سازی و  ،  مسکن، اتوموبیل ،  نفت، مخابرات و رایانه، پتروشیمی، گاز، تلفن همراه       

برای فروش کاال، به جمع آوری پول های وارده به جامعه توسط شرکت های تجاری، پرداخته می شـود و اقشـار و طبقـات                         

متوسط و ضعیف جامعه، برای دسترسی به کاالهای نو و رفع نیازهای پرورش یافته در بین خود، بـه خریـد کـاال روی مـی             

 .آورند

اجناس و لباس های منطبق     .....) دوو، هوندا، میتسوبیشی، بنزهای تشریفات و       ،  رهتویوتا، هیوندای ک   (5ماشین های لوکس  

خاصه طبقات متوسط قشر شهری را، هدف قـرار         ،  اقشار مختلف جامعه  ،  با مد و انواع کاالهای مصرفی جدید و لوازم خانگی         

 .می دهد

                                      
 1372 -3 سال   -2
 .تعرفه نمایش آگهی، 1375 روابط عمومی شرکت واحد، سازمان آگهی ها،  -3
 8ص.1371گانی طبقات نرخ ها، تخفیف ها و سایر اطالعات پخش پیام های بازر،  صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران، مقررات عمومی ساعات-4
   .1/7/74 تعرفه پخش پیام های بازرگانی  -5
 .به کشور آورده می شود،  اول بار به توسط ایرانیان متواری از کویت و سپس از طریق واردات-6



 
 354 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

 
بـه ارائـه   را وارد ) تجـاری ـ تولیـدی   ( دی صـا بسیـاری از گـروه هـا و ترکیبـات و نهادهـای غیراقت   ، ه ای این چنینـروی

 1.های اقتصادی می کند فعالیت
کولرگـازی، پیـراهن مردانـه، روغـن،     ، بنیاد جانبازان، به میزان قابل توجهی شکر، کفـش چینـی       ،   1370-73در سال های    

 .تیار جانبازان قرار می دهدپائین تر از بازار، در اخرا با نرخ ) منجمله شکر( وارد کشور می کند و کاالهای وارداتی ....
 هزار تومان سود تحصیل خواهد کرد، اما به دلیل در اختیار نداشتن           150هر جانباز با فروش شکر واگذار شده به میزان          
 .مان به آنان می فروشندحواله را در ازاء  پنجاه هزار تو، پول اولیه برای تهیه حواله، با دریافت پول از دالالن

 
ح گسترده ای از نیازهای جامعه که به یکباره و در پناه تزریق پـول بـه جامعـه شـکوفا گردیـده و بـر                          سط: نتیجه آن که  

همچنین عدم توازن تولید داخلی با نیازهای رو به گسترش سال ، ساختار تقاضای بازار و تقاضای خانوار اثرگذار شده است
اسـت  کـه آن هـا را بـا عـدم درخو    ) ی وارداتـی خـارجی      در برابر کاالهـا   (  و کیفیت ضعیف تولیدات داخل       1368های پس از    

 پیش روی اقتصـاد جامعـه گشـایش         تقاضا محوری ، به جای تفکر     عرضه محوری د، تفکر   مصرف کننده داخلی مواجه می کن     
 .می یابد

 در این عرضه محوری، از سوی تولیدات داخلی، کاالهای با کیفیت اندک و یا بدون کیفیت و گران تـر از مشـابه خـارجی                        
تولیـدات داخلـی کشـور،    چـون  ،  خود که بالطبع از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار اسـت، وارد بـازار مـی شـود و از آنجـا کـه                      

 قوی انگاشته شده و چون پرداختن به صنایع تولیدی، زمـان و طـول مـدت                 تجارتپاسخگوی نیاز بازار تقاضا نیست، جانب       
 بـه  1369 در طول سال هـای  2.آرام معنا پیدا می کند ،   آرام له تجارت مقوسرمایه گذاری خاص خود را طلب می کند، تکیه بر           

بعد و رشد تدریجی تقاضاها و تغییر در نحوه فروش و واگذاری ارز به بازار که در این زمان، سهم بیشتری را به متقاضیان 
 کـه در تهـران و مراکـز         می دهد، عرضه محوری، شدت بیشتری یافته و در کنار ورود کاال از طریق نمایندگی هـای رسـمی،                  

به نحو بهره گیری از امتیاز شناسنامه مسافر، که توسط          ) کیش( استان ها فعال هستند، تهیه کاال از طریق مناطق آزاد تجاری          
تجـاری ـ    فرایندی که سبب می شود تـا بـه اصـل موضـوعیت منـاطق آزاد کـه       3رونق می گیرد،، افراد سازماندهی می شود

 . آن، بیش از جانب صنعتی آن توجه گرددتجاری هستند، به جانب صنعتی

                                      
 بـا عنـوان     2  ص    5/11/73ک بـه روزنامـه سـالم          . ر....  از آن جمله ورود نهاد سپاه پاسداران انقالب اسالمی به انجام فعالیت هـای اقتصـادی و                   -1

 .حمایت از فعالیت های عمرانی و اقتصادی سپاه پاسداران 
سیگار، چای و لوازم و کاالهای خانگی همراه مسافر از کیش و قشم و دیگر مناطق آزاد و بازارچـه هـای مـرزی، دقیقـاً صـادق                    ،    در مورد پارچه    -2

 .است
ایـن  .  شناسنامه فرد استفاده کرده و به این ترتیب، از منطقه آزاد، کاال وارد کشور مـی کننـد                   افراد حقیقی با پرداخت هزینه سفر به کیش، از امتیاز          -3

از بعد صنعتی و انتظارات پیش بینـی شـده          ،  نحوه عمل که به پدیده چتر بازی یا اسیر بری معروف است، سبب می شود تا ماهیت فعالیت مناطق آزاد                   
 .ر را تعقیب می کرده است، دوری حاصل شوددر نظر قانونگذار که اهداف توسعه صنعتی کشو
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نیازهای رو به توسعه جامعه و مساله عرضه محوری از سویی و از سوی دیگـر ورود حجـم عظیمـی از سـرمایه هـای       
، فرصت حضور نمی داشت، اینک به صورت تجمیع شده بـه فراینـد تجـارت،    1368مالی و پولی که در طول سال های قبل از   

سرمایه گذاری های مستقیم دولت در حوزه جامعه و سـرمایه گـذاری هـای بخـش خصوصـی در بخـش         رونق می بخشد و     
مسکن و تجارت که متکی به تسهیالت بانکی و منابع مالی خصوصی است، بخش هایی از این حجم ورود پـول بـه جامعـه را       

 .شایندتشکیل می دهند که شرایطی از رونق متکی به تورم را در مقابل اقتصاد ایران می گ
به لحـاظ سـرمایه گـذاری و ورود پـول بـه جریـان          ( شرایطی که طی آن از سویی، اقتصاد در وضعیت رونق قرار دارد             

و از سویی دیگر، جامعه مخاطب این اقتصاد ) جامعه و افزایش قدرت خرید به لحاظ رونق اشتغال و افزایش درآمدهای موقت
 . تجربه می کند1368ده تر از سال های قبل از  قرار دارد که شرایط تورم را در وضعیتی شتابن

در این وضعیت توأمان رونق و تورم، که تقاضای جامعه رو به افـزایش اسـت و از آنجـا کـه تولیـد داخلـی پاسـخگوی                            
تقاضاها نیست و ضمن آن نیز، دسترسی به شرایط توسعه صنعتی کشور، احتیاج بسیار به زمان و دیگـر جوانـب اطمینـان                       

و روانی دارد، تمامی حرکات و فعالیت های اقتصادی رو به سـمت تجـارت آورده و در حـوزه صـنایع داخلـی                        بخش حقوقی   
نیـز بـا نگـاه تجـاری و بهـره گیـری از       ) اتوموبیل و لوازم حجـیم خـانگی  ( دت مصرفیـکشور در بخش تولید کاالهای بلند م    

بهاء و اهــمیت  ، ولید نگاه شده و به صـنایع مونتاژ به ت1دت مصرفی ـل از فروش کاالهای بلند م     ـفرصت های سود آور حاص    
 2.داده می شود

حاصل از وضعیتی این چنین، توسعه تجارت بر پایه عرضه محوری با هدف تامین تقاضاهای رو به رشد جامعه اسـت،                     
ر و  وضعیتی که شرایط روانی جامعه، به شدت تقاضاها افـزوده و چرخـه رشـد جمعیـت در آینـده، رشـد تقاضـاهای بیشـت                         

 .فزاینده تری را پیش روی قرار می دهد
 خیزش عرضه و دامنه آن -4-1-2

در برابر تقاضای رو به رشد دهه هفتاد، که به طور عمده و بر پایه نظریـات اقتصـادی، برخاسـته از عوامـل درون زای                          
 محرومیـت تقاضـاهای      و خیزش تقاضاهای نوخاسته که در ذات خـود،         3 است 1357اقتصاد کشور و در ادامه شرایط قبل از         

                                                                                                                                
نحوه جریان و فرایند امور به نحوی آغاز شد که به طور کامل، بـه ظرفیـت   . مناطق آزاد، بر اساس طرح قانونی، منطقه ای تجاری ـ صنعتی می باشند 

زمان انجام  ( فرایندی که در حال حاضر      . گشتتجاری آن توجه گردید و همین توجه، از ظرفیت صنعتی آن کاسته و این بخش مورد بی توجهی واقع                    
 14(شاهد تکیه در آمد این مناطق بر محور تجارت هستیم، به طوری که در جریان مصوبه استقرار گمرک در مبـادی ورودی کـاال    ) 1383این تحقیق     
 80 بنا به اظهار نظر مدیریت منطقه آزاد قشم، بـه          قلم کاالی حجیم همراه مسافر،     5و ممنوعیت ورود    ،  عالوه بر کنترل مبادی خروجی    ،  )83مرداد ماه   

 ).83ماهنامه قشم، سال دهم، مهرماه( درصد درآمد قانونی آن که از محل عوارض بازرگانی ورود و خروج کاال تامین می شود آسیب می رساند 
 .... اتوموبیل و لوازم خانگی حجیم مثل یخچال و تلویزیون و فریزر و فر و-1
پروسه ای که تا عرضه پژو پرشیا و پراید، ادامه پیدا کرده است و در تولید لـوازم خـانگی   .  و پس از آن دوو نمونه آن است       21و و رنو     مونتاژ پژ  -2

در این زمینه به تبلیغات کاالهـایی       . نیز عرضه محصوالت شرکت های خارجی با نام ایرانی که در قالب مونتاژ کاال متحقق می شود، از آن جمله است                    
همچنـین  . ن محصوالت پارس خزر دقت شود که عناصر محصوالت خود را ساخت کشورهای آلمان و ژاپن و ایتالیـا و فرانسـه معرفـی مـی کنـد       چو

 .سایر شرکت های تولید کننده لوازم منزل که موتور و تجهیزات اصلی تولیدات خود را ساخت کشورهای صنعتی پیشرفته معرفی می کنند

تولیـد کاالهـای و خـدمات       ،  حوزه تولید ه بر واردات کاال به منظور تامین نیازهای داخلی و کسب تراز منفی بازرگانی و در                 تکی،  حوزه تجارت  در   -1
) خاصه در مقایسه با مشابه خارجی و وجود امکان این مقایسه          (فاقد پتانسیل و انرژی صادراتی و مقبول نبودن کاالهای تولیدی در بازارهای داخلی              
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 را نیز به همراه دارد و مزید بر آن، مواجه شدن دولت و جامعه با تجربه برخوردار شـدن از                     1359 -67مربوط به سال های     

است، تنها راه دسترسی برای پاسخگویی به نیاز جامعه از سوی دولت            ) 1370تا سال   ( یک جامعه جوان بیست میلیون نفری       
، تکیه بر واردات و از سوی سـرمایه هـای پـولی و مـالی     )ت دولتی، تامین کننده نیاز جامعه می بیند       که خود را در یک تجار     ( 

 .، به گردش انداختن سرمایه های نقدی، در این بستر پرفایده است)که خود را در مقابل یک بازار گشاده می بیند( جامعه 

 : 1فایده مندی این بازار از نظر بخش خصوصی به این ترتیب است

 

   به درصد. فایده مندی بازار تقاضا از نظر بخش خصوصی:  53جدول شماره 
 

 15 ـ اطمینان به جمع آوری اصل سرمایه نقدی و سود حاصله در کمترین زمان
مسکن و فعالیت های (ـ کم دردسر بودن دامنه این نوع فعالیت در مقایسه با سایر سرمایه گذاری ها

 17 و زمان تحصیل سود) تولیدی

 12 ـ امکان گریز از پرداخت مالیات و ثبت دفتری
 5/14 ـ عدم نیاز به فراهم آوردن زیرساخت برای انجام فعالیت

 14 ـ امکان گریز از پرداخت عوارض گمرکی و تعرفه های وارداتی
ـ امکان مناسب برای مانور سرمایه نقدی و تغییر مسیر در انتخاب نوع کاالی تجاری با توجه به 

 15  بازارشرایط

 5/12 ـ امکان انتقال سود حاصله و اصل سرمایه به خارج از کشور
 100 جمع

 

 نیمـه دولتـی ـ    " شرکت هـای  "از طریق فعالیت شرکت های بازرگانی متعلق به خود که در چارچوب ، دولت 70در دهه 

ه های دولتـی و نهادهـای نوپـا کـه بـه             نیمه خصوصی به ثبت می رسند اقدام به تامین نیاز بازار می کند و گستردگی دستگا               

دارنـد، بـه حـوزه    ) تکیه بر تجارت کاال و خـدمات از طریـق واردات  ( طور عمده رو به سمت این نوع از فعالیت های اقتصادی        

 .تجارت، رونق خاص می بخشند

                                                                                                                                
محصـوالت پتروشـیمی، آلومینیـوم، فـوالد،        ( ، تکیه بر خام فروشی و صادرات مواد اولیه و یا مواد صنعتی واسطه             حوزه صادرات  در   و بین المللی و   

، تکیـه بـر واردات کاالهـای        حـوزه واردات  و در   ) فرش و پسته و خاویار و زعفران و حدودی چرم و پوست           (و محصوالت محدود و سنتی      ...) مس و 
لوازم خانگی و اتوموبیل و قطعات و ملزومـات صـنعتی بـرای            ( و میان مدت    ) دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی    ،  راکی، پوشاک خو( مصرفی کوتاه مدت  

 .از مظاهر اصلی آن است، ....)خودرو و ماشین آالت کشاورزی و نساجی و 
حق العمل کـاران و بنکـداران، اسـاتید دانشـگاه، تجـار      ، مطالعات بازرگانی ـ اقتصادی ،  کارشناس مسائل بازرگانی:   جامعه نمونه آماری مرکب از-2

 .واسطه ای و شرکت های بازرگانی می باشد
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 هـدف  در این رونق، شرکت های نیمه دولتی ـ نیمـه خصوصـی کـه در قالـب شـرکت هـای بازرگـانی فعـال هسـتند، بـا           

خودگردانی و تامین هزینه های سازمانی از طریق فعالیت های اقتصادی، به نحو متناوب، رنگ و بوی تجاری می یابنـد و در                   

 .نگریسته می شود، این میدان، با نگاه تجاری، به تمام فعالیت های دولتی

تـوجیهی بـرای تمـامی      ،  "رکت شـد   شـ  " و   " شرکتی   "جامعه آماری نمونه تاکید دارد که در این فاصله زمانی، اصطالح            

. واعد شـرکت هـای خصوصـی از سـوی آنـان اسـت             ـر قـ  ـبتنی بـ  ـعالیت م ـافزایش نرخ ها و دلیلی برای ضروری انگاشتن ف        

بـه  ، 1یار دارنـد ـکانات انحصاری و زیرسـاخت هـایی کـه در اختـ    ـفاده از امـکومتی ـ دولتی، با است ـدرتمند حـدستگاه های ق

 های خصوصی به کسب درآمد می پردازند و با تکیـه بـر واردات شـبه قـانونی و اسـتفاده از                       روش های رائج خاص شرکت    

 قـانون محاسـبات عمـومی کشـور و اصـالحات بعـدی و موسسـات غیرانتفـاعی                   4رانت ها و مجوزها و یا موضوعیت ماده         

 یـا مشـترک متعلـق بـه          درصد سرمایه و یـا سـهام آن بـه صـورت منفـرد و               50وابسته به دولت و شرکت هایی که بیش از          

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکت های دولتی و شرکت های خاص و موسسات غیرانتفاعی می باشد، اقدام بـه واردات                    

 2.کاال می کنند

چون دولت خـود را موظـف بـه ادامـه تجـارت دولتـی و                ( در توامانی از وظیفه سازمانی      ) و خدمات (خیزش عرضه کاال    

به لحاظ خودکفا بودن در تامین درآمد بـرای پوشـش هزینـه هـای درون                ( و منافع سازمانی    ) می بیند تامین نیازهای جامعه    

به گسترش تشکیالت دولتی و نهادسازی نامتعارف و همچنین به وجود آوردن شرکت های بازرگـانی دولتـی بـا                    ،  )سازمانی

 .پوشش شخصیت خصوصی منتهی می شود

 :نتیجه آن که 

بلکه در عمل به دلیل دست و پاگیری همان     ،  نها به رشد ضابطه ها و قانون مداری کمکی نمی کند          نه ت ،  وضعیتی این چنین  

بـه ایـن   ) و گاه تظاهر بـه آن  ( بخش متعلق به نظارت دولتی و هزینه بری آن و از سوی دیگر، تمایل به باال بردن سود ویژه   

سـود آور و بـا عملکـرد        ،   موسسات به طور کامل دولتی     دلیل که توجیه کننده حضور چنین موسساتی باشد تا در مقایسه با           

 .فراهم می شود، مثبت نشان داده شوند، زمینه های ضابطه گریزی و فرار از قانون

از  برای دامنـه ای وسـیع    را این نوع از اقدامات تجاری ـ بازرگانی، زمینه  وجود تقاضاهای روزافزون و شرایط نوزایی 

د، دامنه ای که کمتر مبتنی بر سیاست های راهبردی در اقتصاد دولتی بوده و با تکیه بر یک        ناین دست فعالیت ها فراهم می ک      
                                      

 .  به آن اشاره شده است1-2-3  در گزاره -1
و دست   شرکت های ایجاد شده که به نوعی بنا به ماهیت وجودی باید دولتی باشند، اما به لحاظ آن که ضوابط دولتی مانع فعالیت باز آنان نباشد                            -2

با شخصیت شرکت های خصوصی، به اقدام تجاری و فعالیت اقتصـادی مـی پردازنـد و بـه ایـن                     ،  آنان را در انجام معامالت و ارتباطات تجاری نبندد        
ری ترتیب بستری برای ادغام فعالیت و توامان منافع خصوصی با منافع دولتی می شوند که همـین، زمینـه را بـرای انجـام معـامالت و مبـادالت تجـا                              

 .دیگری با استفاده از امتیازات دولتی برای منافع خصوصی فراهم می سازد، رویه ای  که در پناه دولت، بدون نظارت دولت، عمل می کند
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تحصیل ثروت و در آمد، به هر نوع و بـه هـر شـکل، ماهیـت اصـلی      ، فضای غیر رقابتی و به دور از نظارت همه جانبه قانون 

 .دشومی ) چه دولتی و چه خصوصی(  گاه هاـفعالیت بن

تنظیم سیاست های کالن و خرد اقتصادی و تدوین گر روش های راهبردی و تنظیم بـازار اسـت، بـه                     دولت که عهده دار     

لحاظ دخالت مستقیم خود در امور بازار تجاری که از زاویه تامین کاال، به عنوان یک مکلف و مجری ظاهر می شود، قادر به                        

قتصادی و قواعد نظـارتی و تصـدی گرایانـه نشـده و             انجام رسالت اصلی خود در تنظیم بازار بر مبنای سیاست های کالن ا            

حتی، در آن بخش که باید بازار را از طریق تدابیر و راه کارهای تجاری خود، در حالت تعادل و تامین شدگی و اشتغال نگـه                          

فزایش درآمد  مثل ا ( دارد، به لحاظ کاستن از بار هزینه ها و به نوعی تامین درآمد و یا برای دسترسی به هر نوع هدف دیگر                       

به منظور پاسخگویی به نیازهای مالی سازمان ها و شرکت های تابعه که در حوزه بودجه ریـزی دولتـی، تخصـیص اعتبـار                      

 در فضـای اقتصـاد تجـاری وارد فعالیـت هـای اقتصـادی، از طریـق                  1، به طور مستقیم و خود به عنوان یک تاجر         )نمی شوند 

 .گرددمی اهش تصدی گری آن و افزایش نقش عملکردی اش عرضه کاال می شود، رویه ای که منجر به ک

 :   منتهی به ساختاری می شود که طی آن2-1-4  و 1-1-4حاصل از دو گزاره 

پروسـه ای   . دستگاه های دولتی و نهادهای نوپا را در شمول خود قرار می دهد            ،  ـ گستره وسیعی از فعالیت های تجاری      

تیازات رانـت هـای دولتـی مـورد         ـرآیندی که ام  ـف. خش خصوصی است  ـتار ب ـرفکدست شدن رفتار دولت و      ـکه حاصل آن ی   

  .بهره برداری بخش خصوصی و یا بخش های وابسته به دولت و نهادها، واقع می شود

تن نیازهـای نـوین ایـن       ـویی و بـاال رفـ     ـنه دار شدن و گستردگی بسیاری از نهادها و سازمان هـای دولتـی از سـ                ــ دام 

یی دیگر، آنچنان پر شاخ و برگ و ریشه می شود که در وهله اول، بودجه های رسمی و دولتـی، قـادر بـه                         سازمان ها از سو   

اتکاء دولت را به درآمد حاصل از فعالیت هـای شـرکت هـای اقمـاری دولتـی      ، تامین نیازهای مالی آنان نشده و به این ترتیب 

دی مـی کنـد و در وهلـه دوم، ایـن نـوع از سـازمان هـا و        ، ج)نیمه دولتی ـ نیمه خصوصی که دارای بودجه مستقلی هستند (

بر پایه فعالیت های مستقل تجاری و کسب درآمد، خود به جریانی مستقل تبـدیل مـی شـوند         ،  شرکت ها و نهادهای اقتصادی    

نه اقتصادی که بر پایه این استقالل به دست آمده خود را جدای از نظارت دولت تصور کرده و به این ترتیب با اتکاء به پشتوا    

کـه مـی توانـد    ( و روابط برقرار شده به توسط آن با سایر حوزه های اقتصادی ـ و گاه سیاسی ـ به اتخاذ مواضع سیاسی   

 .بپردازند) گاه له و گاه علیه دولت ها باشند 

                                      
 . به مفهوم تجارت کننده مورد نظر است-1
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اقی اسـت،  رویه ای معمول در دسترسی به درآمدهای اتف       ،  ـ تمایل به واردات و کسب درآمد از طریق فعالیت های تجاری           

به همین دلیـل،    . 1به ویژه برای مصرف کاالهای خارجی است      ،  خاصه آن که، بازار تقاضا، بازاری مطالبه کننده با ضریب باال          

 . به بدیهی ترین مقوله کسب درآمد برای سازمان ها و نهادها تبدیل می شود" موضوع تجارت"

زمان و نهادهـا و شـرکت هـا بـا اسـتفاده از بسـیاری                بداهت موضوع، چنان تقویت یافته می شـود کـه ایـن نـوع از سـا                

رویه ای که در گذر     . بدون انجام تشریفات قانونی می کنند     ،  مجوزهای صادره و یا رانت ها و امتیازات، مبادرت به ورود کاال           

ه عملکـردی  از مسایل سیاسی و یا در گذر از مسائل حمایتی، قبح و نکوهیدگی آن، حسن دیده شده و به عملکرد آن بـه مثابـ                  

ها و ارگـان هـا را بـه فضـای           رویه ای که ورود بسیاری از موسسات دولتی و شبه دولتی و نهاد            . صحیح نگریسته می شود   

  .2ترغیب می کند، تجاری

 که در فضای عملکردی  " خود مختاری  "مطابق بررسی های کارشناسی و نظر جامعه آماری نمونه، پدیده پرورش یافته             

و ارگـان های مختلف زیر نظر دولـت و مـستقل از دولت، پدیدار می گردد، باعــث مـی شـود تـا ظـرف                    نهادها و سازمان ها     

یا استفاده از راه کارهای قانونی و اسـتثناهای         ،   به بعد، هر ارگان، یا نهاد و سازمان با تفسیر  خود از قانون              1369سال های   

هره گیری از حمایت های معمول در جامعه و شاکله هـای سیاسـی،   و یا با ب، فراوانی که در ذات و معنای قوانین مستقر است      

 و مازاد آن را به صورت تجاری به بازار تقاضا         سازمانی و یا حجم مشخص شده نماید       مبادرت به واردات کاال، بیش از نیاز      

 .کندو بازار مصرف، عرضه 

ه ها و نهاد و سازمان ها وجود می داشته که در در برخی موارد، نیت اولیه ای، دال بر همیاری و همکاری با افراد و گرو  

 .فرایند کار، تبدیل به یک حق گردیده است و منجر به تشدید آن خود مختاری مورد نظر، شده است

ـ به وجود آمدن رابطان و عامالن تجاری در پوشش شرکت های خصوصـی تجـاری، کـه واسـط بـین بـازار تقاضـا و                           

 بـوده انـد، در برخـی    1377-8 الـی  1369مه دولتی ـ نیمه خصوصی در طی سال های  سازمان ها و نهادها و شرکت های نی

 .موارد، نقش سرمایه گذار را نیز عهده دار بوده که اثر فراوانی در تعمیم این نوع از رفتارهای اقتصادی در جامعه داشته انـد               

                                      
لیتی و بر پایه توزیـع دولتـی و سـهمیه          سبب می شود تا تولیدات داخلی، با هر کیفیت و قاب           1359-67 عدم ورود کاالی خارجی در طول سال های          -1

اطمینان تولید کننده به فروش کاالی خود و اتکاء آن به یک بازار غیر رقابتی و منحصـر کـه از مـاه هـا قبـل از                            . بندی شده به متقاضیان واگذار گردد     
ورود کاالهای خـارجی  ، ، که آرام آرام1367س از سال به همین دلیل پ. تولید، کاالی خود را فروخته است، توجه به کیفیت کاال را به حداقل می رساند  
 .به کشور آزاد می گردد، سیل تقاضا به سمت این نوع از کاالها روانه می شود

ماشـین آالت صـنعتی و   ، شکر، روغن، بـرنج، خـوراک طیـور و دام، گنـدم وجـو     ، چای، لوازم صوتی و تصویری، پارچه ،کولرگازی،  لوازم خانگی -2
 .آهن آالت و ملزومات ساختمانی از عمده کاالهای تجاری را تشکیل می دهد، یوتر و لوازم الکترونیک و الستیککشاورزی و کامپ

در خصوص ماشین آالت صنعتی و کشاورزی گاه مبادله تجاری به آنگونه است که افراد برخوردار از امتیاز عمالً به آن دستگاه وارداتی نیاز نداشته 
 .به فروش می رسانند، واله مربوطه را گاه تا دو برابر قیمتو در بازار، کاال و یا ح
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ه گری، به سود و درآمـدهای قابـل توجـه دسـت             اثری که با به کار انداختن سرمایه نقدی و یا در قالب فعالیت داللی و واسط               

 . یافته اند

السـتیک، لـوازم   ، واسطی برای مبادله کاالهایی چون روغن، شکر، چای) و بعضاً حتی افراد حقیقی( این نوع از شرکت ها   

 .یدکی اتوموبیل بوده اند

فرایندی کـه عـالوه     . قانونی می گردد  ـ فرایند چنین زنجیره ای از عملیات به هم وابسته، منجر به شکل گیری قاچاق شبه                 

 .بر اثرگذاری اقتصادی، بر ابعاد روانی جامعه نیز اثرگذار می شود

مطالعه میدانی از حوزه های نظارتی گمرکی نشان می دهد که ماموران گمرک، از مشاهده رویه های تجـاری ورود کـاال                     

بـه شـدت ناراحـت و آن را    ، ی صـورت مـی پـذیرد   به کشور که بر اساس مجوزهای خاص و اختیارات موردی و رانت جـوی            

 .اثرگذار بر روحیه کاری پرسنل ناظر گمرکی و در مجموع اثرگذار بر ماهیت معنوی قانون می دانند

اشاره به موارد قبل از ایـن تـاریخ نیـز    .  به بعد را در تاکید خود دارد1367-8از سال های ، 1دوره زمانی مورد نظر آنان   

که به لحاظ وجود روحیه باالی مقابله کنندگی در بین کارگزاران گمرک،            (ا را در حد بسیار کم و موردی         وجود دارد اما آن ه    

 امـا، سالیان پس از آن را، به طور فزاینده و افزایشـی معرفـی          2.مـعرفی می کنند  ) به احـقاق حق دولت کوشش می شده است       

 .می کنند

که تعمیم رویه هایی این چنین در ورود کـاال کـه بـر اسـاس اختیـارات      در بین اظهارات مطرح شده، این نکته وجود دارد          

باعث تضعیف روحیه و کاهش جدیت کارکنان گمرکی مـی شـود و در نهایـت زمینـه                  ،  خاص و رانت جویی صورت می گیرد      

 و جـدیت و     ممانعـت ،  سازش ناظران گمرکی و مراقبان را با وارد کنندگان کاال فراهم می سازد، چه آن که، کارکنـان گمرکـی                   

تالش خود را، فاقد پشتوانه و بدون اهمیت در برابر حجم بسیاری از کاال که از طریق مجوز و یا امتیازات خاص وارد کشور                        

می شود، می بینند و به عبارتی رعایت قانون گمرکی و جدیت در معمول و جاری شدن آن را به توسط خود، در برابر حجـم           

 .ناچیز و ضعیف می پندارند،  امتیازات واگذاری صورت می گیردبر پایهانبوه مواردی از ورود کاال که 

اثرات و پی آمدهای چنین رخدادهایی در حوزه اقتصاد تجاری که شکل دهنده به تجارت غیررسمی در قالب قاچاق شـبه     

 عـوارض وصـولی     قانونی معنی دار است، جدای از اثرگذاری بر پیکره اقتصاد و تـامین درآمـدهای قـانونی دولـت از طریـق                     

 .گمرکی، بر بدنه و پیکره معنوی اقتصاد و جامعه نیز، اثرگذار می شود

                                      
 ارزیابان و بازرسی از بار و مسافر.  جامعه آماری خاص، کارشناسی امور گمرکی-1
 .شد مورد مثال آنان ورود برخی از کاالها همچون ویدئو، تلویزیون با اینچ باال، پارچه، عطریات و لوازم آرایشی و لباس دوخته شده، می با-2
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ناشی از این اثرگذاری است که، بی عدالتی اقتصادی در توزیع ثروت و کاهش روحیه کادرهای نظارت کننده و ناظمان و               

 .جهی می شودبازرسان گمرکی و انتظامی فراهم شده و به کالم روشن و تصریح شده قانون، بی تو

به این ترتیب، با توجه به آن که یکی از عوامل موثر در افزایش ریسک قاچاق را جدیت و سالمت منابع درگیر و متعامـل                         

با تجارت گریزنده از نظارت قانون تشکیل می دهد، در شرایطی که این افراد به دالیل روانی و معنوی، موضوعی که در فوق                       

و جدیت را نشان ندهند و به عکس، نقطه ی مقابل آن، یعنی اخذ رشوه و به مسـامحه برگـزار                     به آن اشاره رفت، این سالمت       

کردن ماجرا را معمول کنند، متاثر از آن و به نحو بدیهی، شرایط واردات قاچاق تـدارک گردیـده و بـا فـراهم شـدن و زمینـه           

 پیدا می کند و مرکبی از جسم و روان جامعـه را  تسری، کاهش ریسک قاچاق، ابعاد آن، به کلیه ی دامنه اقتصادی ـ اجتماعی 

 .تحت الشعاع خود قرار می دهد

ـ تسری و سرایت چنین وضعیتی به بافت های اجتماعی، سبب می شود تا کانون های مترصد فرصت در جامعه، با الهام 

 و یا به صورت برقـراری       از رویکردهای جاری سازمان ها و شرکت های مستقل و یا وابسته به دولت، یا به صورت مستقل                 

ارتباط با این نوع از شرکت ها و سازمان ها و جذب حمایت های موثر و تسهیل کننده و بر پایه توجیهه رفتارهای خـود کـه                           

 .مشابه فعالیت های جاریه است، اقدام به انجام فعل تجارت گریزنده از نظارت قانون کنند

اما، رفتارهای متعلق به آن ها را، به عنـوان     ،   ها و شرکت های دولتی نبوده      این دسته از فعاالن، از بدنه نهادها و سازمان        

وضعیتی این چنین، که به سازمان یـافتگی و نهادینـه   . الگوی کار خود تلقی می کنند و بعضاً در ارتباط با آنان نیز قرار دارند           

زمینـه  ، ط اقتصادی ـ اجتماعی، که بـه نـوعی   شدن پدیده تجارت گریزنده از نظارت قانون منتهی می شود، بر پایه دیگر شرای

 .خود به یک سازمان غیررسمی تبدیل شده و قدرت مدارانه، به ورود کاال اقدام می کنند، 1ساز فعالیت آنان است

 
 .بررسی تکاملی و فرآیند این نحوه از فعالیت تجاری گریزنده از نظارت قانون  4-1-3

، وارد بـه    )قاچاق شبه قـانونی   ( ریزنده از نظارت، که در پناه قانون        ناشی از تسری و سرایت چنین وضعیتی از تجارت گ         

بافت های اقتصادی جامعه می شود، به تدریج، باعث کاسته شدن از قبح موضوع شده و با آمیخته شدن به مسائل قـدرتی و                 

 .قابل توجیه می شود، به عنوان یک حق، مسائل سیاسی

                                      
سختی انجام تشـریفات ورود رسـمی کـاال و          ،   کیفیت ضعیف کاالهای تولید داخل، قیمت باالی تولیدات داخلی در برابر قیمت مشابه کاالی خارجی               -1

پیچیدگی خاص آن و وجود تعرفه های باال برای انجام واردات رسمی، از جمله ی زمینه های مورد نظر است که در این خصوص حجم عظیم تقاضـا                            
 .و به تبع آن خیزش عرضه از سوی عرضه کنندگان را باید به آن افزود
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گیری از هر نوع امکانی که در اختیار دارند و با هدف تامین درآمد و تامین قدرت                 با بهره   ،  با این توجیه، افراد و گروه ها      

قانونی، زمانی و نقـاط ضـعف نظـارتی    ، که از طریق تحصیل منافع اقتصادی قابل دسترسی می شود، از گریزگاه های مکانی  

 .استفاده کرده و باعث بلوغ چنین نوع تجارتی می شوند

حتـی طریـق    ،  است که به لحاظ پیچیدگی روابط و در هم ادغام شدن عناصر علـت و معلـولی                کیفیت این بلوغ به آن گونه       

استفاده از محورهای قانونی به وجهی کامالً عادی و ساده متداول گردیده و مراکز و بنگـاه هـای اقتصـادی، بـا اسـتفاده از                          

 1.مجوزهای رسمی، اقدام به واردات کاال از مبادی خاص می کنند

 ساحلی کشور در جنوب که برخوردار از اهمیت ویژه ای برای اقتصاد کشور و بالطبع، برای مرزنشـینان  مرزهای آبی ـ 

است، در این چنین فرآیندی تکاملی، خود به نقطه پرچالشی تبدیل می شوند که عمالً راه کارهای مقابله کننده با پدیده تجارت                      

 . گریزنده از نظارت قانون را با مشکل مواجه می سازد

اری تعریـف  ـله هایی که با کاربری دیگـری غیـر از کـاربری تجـ            ـضای مناطق آزاد تجاری و اسک     ـامکان بهره گیری از ف    

شده اند و یا اسکله هایی که تحت نظارت گمرک قرار ندارنـد، همچنـین فضـای بـین محـدوده منطقـه آزاد و محـدوده سـنتی                             

از جمله ی این چرخه     ،  2کاال به سرزمین اصلی را فراهم می آورند       که امکان تردد و جا به جایی ورود         ) قشم و چابهار  (شهری

 .تکاملی رخدادهای مربوط به تجارت گریزنده از نظارت قانون است

از جمله ی این فرآیند تکاملی و بلوغ کیفی این نوع تجارت، می توان از ورود سفارشی کاال که به شیوه خرید از مبـداء و                          

نام برد که هر چند از ظاهر سـاده ای برخـوردار اسـت امـا عمـق یـک پروسـه عملیـاتی                        دریافت در مقصد صورت می گیرد       

 3.منسجم را نشان می دهد

                                      
 تنی  200 و   500 جزئیات ورود کاالی چای به صورت تجاری گریزنده از نظارت قانون بر پایه کشفیات شامل نمونه هایی چون، کشف دو محموله                       -1

، کشـف   1383شیرخشک از مرزهای غربی کشور در گزارش آذرماه          و کشف بیش از ده تن        1382 مهر ماه    17 و   15کاالی چای قاچاق در گزارشات      
چند گروه در گمرک بازرگان و دو غارون و لطف آباد و بیله سوار و جلفا که با سوء استفاده از امتیاز ترانزیت کاال و جعل اسناد گمرکی مبادرت بـه                      

همچنین کشف پـنج کـامیون      ،   میلیون ریال  104 میلیارد و    5ه به ارزش    و طی آن کشف بار مکشوف     ) 1383در گزارش تیرماه    ( قاچاق کاال می کرده اند      
سال (  میلیارد ریال از مبداء ترکیه که با اسناد جعلی در حال ترانزیت بوده که درون کشور بار خود را تخلیه و کاال را تعویض کرده اند                            20به ارزش   

مربـوط بـه گـزارش      ،  شی بیش از ارزش اعالمی دو میلیون و ششصد هزار دالر           دستگاه سواری بنز، با ارز     130، ورود غیررسمی و غیرمجاز      )1383
، و همچنین موضوع فرودگاه پیام و به تبع آن کشف 83 دستگاه ماشین آالت سنگین مربوط به گزارش آذرماه 700 و ورود بیش از 1383آبان و آذر 

 . از جمله مواردی است که نمایی از آن فرایند تکاملی را نشان می دهد، 83ن ماه  آذرماه و آبا25 و 22انبارهای در رابطه با آن در تهران در گزارش  
 . موضوعی که به نظر کارشناسان در خصوص ورود اتوموبیل، شکر، قطعات یدکی خودرو و قطعات آماده برای مونتاژ اتوموبیل موثر بوده است-2
د بر دبی، کاال به شرط دریافت در مقصد، فروخته می شود و بـه طـور قابـل رویـت و                    با تاکی ،  در امارات متحده عربی   ،   مطابق بررسی های میدانی    -1

) تهـران ـ اصـفهان ـ شـیراز     ( مراکزی خاص چنین سفارشاتی را دریافت می کنند و کاالهای خریداری شده در دبی را، در مقصد مورد نظر ، مشاهده
 .تحویل می دهند
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از موضوعیت ورود کاالی چای به کشور می توان نـام بـرد کـه در قالـب     ، از دیگر موارد قابل ذکر در این فرآیند تکاملی   

 1.تحقق شده استیک فرآیند سازمان پذیر و در چارچوب فعالیت نهادهای رسمی م

 اسـت، کـه طـی آن کلیـه       83ی از این روند تکاملی و تحلیل چرخه و فرآیند آن، بخشـنامه صـادره در هفـتم تیرمـاه                     ـناش

ومی غیردولتی را موظف بـه رعایـت تشـریفات کامـل گمرکـی مـی کنـد، ایـن                    مدستگاه ها و شرکت های دولتی و نهادهای ع        

 تقویت قانون باشد، منعکس کننده ضرائب باالی شکنندگی قانون در پرتو فعالیت             بخشنامه از آن که واجد بار اجرایی با هدف        

 .دستگاه ها و نهادهای رسمی کشور در خصوص واردات شبه قانونی دارد

تحلیل محتوایی چنین بخشنامه ای، متبادر کننده این واقعیت است که پس زمینه هـای شـکل گرفتـه در خیـزش تقاضـا و                         

 به بعد و مقوله خودگردانی موسسات و سـازمان هـای            1367-8لکرد متعلق به فاصله سال های       خیزش عرضه، خاصه با عم    

توسعه و گسترش تشکیالت دولتی که منجر به افزایش هزینـه هـای دولتـی و نـاتوانی              ،  همچنین،  دولتی و ساختارهای مشابه   

هی و طی یک فرآیند تکاملی، این راه کار پیش          اعتبارات و بودجه دولتی در تامین هزینه های آنان می شود، به نحو بسیار بدی              

بـه  ،  2روی تصویر می شود که با تکیه بر مقوله خودگردانی، دستگاه های قدرتمند، بتوانند با اسـتفاده از امکانـات در اختیـار                      

نـد تکـاملی    کسب درآمد بپردازند که واردات با استفاده از گریزهای قانونی، از جمله ی نمونه های آن است، اقـدامی کـه فرآی                     

 .مانع تقبیح چنین عملکردی است، رخدادها و توجیهات
 

 تجزیه موضوع، بررسی عناصر اثرگذار بر شکل گیری پدیده تجارت گریزنده از نظارت قانون، دنباله گزاره الف

 پائین بودن ریسک قاچاق کاال 4-1-2

شف شـده در گمرکـات کشـور بـرای      قابل استنباط است که ارقام ارزشی کاالهای قاچاق ک34 و 33از دو جدول شماره   

 . میلیون دالر بوده است3/78، 79 میلیون دالر و برای سال 5/74معادل ، 1378سال  

هفـت ماهـه    (  در طـول همـین مـدت         83 میلیون دالر و برای سال         07/119 برابر   82همچنین آمار هفت ماهه ابتدای سال       

 . بوده است3 میلیون دالر7/94معادل ) ابتدای سال

 میلیـون دالر تبرئـه شـده کـه ایـن رقـم ارزشـی                83/7،    )فروردین ماه لغایت مهرماه    (1383موع پرونده های سال     از مج 

 . میلیون دالر بوده است47/10، رقمی معادل  82پرونده های تبرئه شده برای سال 

                                      
 .کمیسیون تحقیق و تفحص در باره ورود چای خارجی به کشورگزارش ،   به استناد مطالعات کتابخانه ای-2
 .  در قبل به تشریح این امکانات در اختیار، اشاره شده است-3
 35ک  به جدول شماره  .  ر-1



 
 364 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

 
 ماهه سـال    12 برای   2دالر میلیون   07/119و تعمیم      1 میلیارد دالر قاچاق کاال در سال      5/5با این توصیف با فرض مبنای       

 ایـن  3.کشف قاچاق شده است، 1382 درصد از حجم ارزشی کاال در سال   71/3می توان نتیجه گرفت که صرفاً معادل        ،  1382

 . درصد خواهد بود9/2نسبتی معادل ،  میلیارد دالر ارزش کاالی قاچاق5/5 و با مبنا قرار دادن 1383نسبت برای سال 

است که احتمال موفقیت تجارت گریزنده از نظارت قـانون در خوشـبینانه تـرین وضـعیت از نظـر                    بنابراین قابل استنباط    

 . درصد است95 تا 90اکتشاف موارد تخلف، بین 

 . درصد از موارد بزه، مورد کشف واقع می شوند10 تا 5معنی گزاره فوق آن است که فقط ضریبی معادل 

باعث افزایش ضـریب موفقیـت و کـاهش درجـه           ،  تمل بر موارد ذیل   مطالعات این پژوهش نشان می دهد که عناصری مش        

 .ریسک است

 .مشتمل بر مصادیق راه های زمینی، کریدورهای هوایی و مسیرهای دریایی، ـ گستردگی مرزهای جغرافیایی

. دمراجعه به نقشه خلیج فارس و دریای عمان، سطحی گسترده و مسیری طوالنی از راه ساحلی دریایی را نشان می دهـ           

همچنین مرزهای خشکی از سمت مشرق در مجاورت با پاکستان و افغانستان و از سمت غرب، ترکیه و عراق را با اسـتعداد                       

 .منعکس می دارد) خاصه برای عراق( فراوانی 

 

 : میدانی از سواحل جنوب قابل اشعار است که مطابق بررسی

لح، هماهنگی قابل توجهی در مبارزه با قاچـاق کـاال بـه چشـم               ـ بین منـابع انـسانی نـیروی انتظامی باسایر نیروهای مس        

 .نمی خورد

خاصه در فضای دریایی و رودخانـه ای، کـه اصـل و             ،  ـ همانطور که پیشتر نیز آورده شد، منابع انسانی نیروی انتظامی          

 برای مقابله با قاچـاق کـاال        بن مایه مقابله با تجارت گریزنده از نظارت قانون را تشکیل می دهند، از تجهیزات کافی و مناسب                 

 .برخوردار نیستند

به دلیل فقدان امکانات و تجهیزات، قابـل        ،  ـ وفـق بررسـی مـیدانی، عـمده ی تـوان و انرژی منابع انسانی نیروی انتظامی            

 .بهره برداری فرماندهی نیست

 .ـ بازارچه های مرزی فاقد نظارت انتظامی است

                                      
 . حداقل مبنای مورد اشراف سازمان های مرتبط با تجارت گریزنده از نظارت قانون-2
 . بدون در نظر گرفتن پرونده های تبرئه شده-3
 درصـد   95/1برابــر   ،   میــلیارد دالر   4 بر مبنای    79 درصد و برای سال      8/1 بـرابـر   78 میلیارد دالر قـاچاق کاال، این نسبت برای سال          4 بر مبنای    -4

  .می باشد
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ه عنوان مرزبان عمل می کنند که وظیفه کنترل در سطح دریا و مسیرهای آبی، بـا آنـان                ـ منابع انسانی نیرو ی انتظامی ب      

همچنین در بنادر کوچک که برخوردار از اداره بندر به عنوان نماینده قانونی سازمان بنادر و کشتیرانی نیستند، نیروی    . است

در و گمرک هستند، مسئولیت متوجه آنان است که بـه  منبع کنترل کننده است، و در مبادی ورودی که دارای اداره بن    ،  انتظامی

 .نحو جاری، گمرک، کنترل را به اداره بندر سپرده است

اداره بندر بر پایه حضور گارد ساحلی عمل و اقدام می کند که این مجموعه فعالیت کاشف تخلف از شـناور هـای وارده                        

 .متوجه آنان نیست، رد تخلفبه محوطه گمرکی ـ بندری هستند و تعقیب در دریا نسبت به موا

ورودی هر شناور را ثبت کرده و یک بازدید سطحی انجام مـی دهـد و ارزیـابی                  ) زیر مجموعه اداره بندر   ( گارد ساحلی   

 .گمرکی، مکمل اصلی در بررسی مانیفست کاال با عین بار محسوب می شود

ی محصور در نظارت گمرکی و بندری نمی شـود و  هیچ گاه وارد به فضا، قابل استنباط است که عامل بزه   ،  به این ترتیب  

بالطبع از تجهیزات و امکانات حمل و تخلیه و بارگیری متناسب بـا موضـوع در فضـای دریـایی ـ آبـی و فضـای خشـکی در         

لذا، با توجه به عدم بهره  . می رساند ) در سرزمین اصلی  ( ر  ـقصد مورد نظ  ـبهره برداری کرده و کاال را به م       ،  سرزمین اصلی 

وارد بـه فضـاهای پهلـوگیری       ،  ندی نیروهای انتظامی از امکانات و تجهیزات کنترل در دریا، بار گریزنـده از نظـارت قـانون                 م

مورد نظر شده و بدون نظارت ماموران گمرکی ـ بندری، با بهره مندی از امکانات حمل کاال در خشکی، که باعث تحریک نگاه  

 .ه مقاصد مورد نظر در سرزمین اصلی می رسانندنیروهای انتظامی در خشکی نشود، بار را ب
 .گستردگی و دامنه مبادی مرزی کشور -4-1-5

 .ـ امکان انجام فعل تجارت گریزنده از نظارت قانون، از طریق بسیاری از نواحی مرزی فراهم است

 . آمده است، موید این موضوع است34 و 33موضوع کشفیات قاچاق کاال که در جداول شماره 

فرآورده های نفتی، همچنین چوب به صورت قاچاق        ،   یارانه ای نظیر آرد و نان      ی   کشور، برخی از کاالها    در مرز شمالی  

بـرای صـدور    ( غانستان  ـو افـ  ) فتیـرآورده هـای نـ    ـاق فـ  ـقاچ( ستان  ـمضمونی که برای پاک   . شور صادر می شود   ـاز ک 

 .متحقق است) فرآورده های نفتی 

شیرخشک، لوازم یـدکی و     ،  )نامرغوب و متعلق به تولیدات کشورهای عربی      ( شی  در حوزه مرزی غرب، چای، لوازم آرای      

 .قطعات اتوموبیل، ظروف و پارچه از سمت کردستان عراق وارد به کشور می شود

 .پارچه و لباس از طریق پاکستان وارد کشور می شود، در حوزه شرقی
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ت دوم که به صورت عدل به ایران وارد می شـود، بـه              ورود کاالهای استوک و دس    ،  بر پایه مطالعات میدانی این پژوهش     

 1.است) کشور پاکستان( طور عمده از ناحیه ی شرقی 
 .فقدان هماهنگی و خالء  ارتباط قانونی با کشورهای همسایه برای مقابله با تجارت گریزنده از نظارت قانون -4-1-6

اسی، بـه هـیچ نـوع مقاولـه نامـه، مـذاکره و              در تمامی مراحل مطالعات میدانی این پژوهش و انجام مصاحبه های کارشن           

به طور عمده کشورهای عربی حوزه      ،  ضمانت خواهی، بین منابع انتظامی و بندری و گمرکی ایران با کشورهای همسایه            

 صورت نگرفته است و این در حالی است که ظرفیت بار قابل توجهی از موضوعیت اشاره ای خلیج فارس ـ دریای عمان،

 .از نظارت قانون، از طریق امارات متحده و عمان، به کشور صورت می گیردتجارت گریزنده 

به نظر می رسد که در این رابطه، عناصر بازدارنده از جوانب مبارزه با قاچاق کاال، مانع تحقق چنـین رویـه سیاسـی در                       

 و ارتقاء سطح روابط امر توسعه منطقه گراییدر سطح منطقه می باشند و این در حالی است که ضرورت مشارکت فعال 

با کشورهای حوزه خلیج فارس و دریای عمان مورد تاکید کارشناسان اقتصادی ـ کارشناسـان حمـل و نقـل دریـایی و      

 .منابع نیروهای انتظامی است
 و همچنـین ورود موقـت کـاال بـه کشـور، از جملـه ی نقـاط                   ضعف در کنترل کاالهای ترانزیت و عبور موقت کاال         -4-1-7

ارت گریزنده از نظارت قانون      برای مبادرت کنندگان به انجام تج      دستگاه های ناظر و نقطه قوت     ضعف کنترلی برای    

 .است

جامعـه   بنابر عللی که ناشی از سـاختار درونـی اقتصـاد          . کاالی ترانزیت خارجی که مسیر عبوری آن از ایران است         

 تهیـه    خـاص و یـا تمایـل بـرای         نوع مصـرف کـاالی    ( است و وجود برخی از محدودیت ها و یا گرایش های داخلی             

و همچنـین  ) های مرغوب و یا تهیه کاالهایی که مشابه داخلی ندارد اما تعرفه باالیی برای آن ها وضع شده است         کاال

 .کاال در داخل کشور تخلیه و یا تعویض می شود، منفعت طلبی
 وجود نقاط ضعف در حوزه ساختاری اقتصاد و بازار تقاضا و الگوی مصرف -4-1-8

عاصر در چرخه اقتصاد و تجارت جهانی به نحوی که زمینه یکپارچه سازی بازارهای جهانی را فراهم سـاخته                   شرایط م 
است و همچنین وجود سخت گیری های سازمان تجارت جهانی در خصوص رفع و حذف موانع تجاری و وجـود نـوعی       

 توسـعه صـنعتی کشـورها مـی باشـد،           تقسیم کار در تولید کاالهای با مزیت اقتصادی برای کشورها که متاثر از سـطح              
ورود ( وضعیت تجارت و مبادله را به نحوی رقم زده است که دیگر، هیچ کشوری نمی تواند بازار خود را بر عبـور کـاال           

بر این اساس موارد . چه در موضوعیت تجارت گریزنده از نظارت قانون و چه در شکل مبادله رسمی، سد کند) و صدور
 .اقتصاد و الگوی مصرف، می تواند، بستری برای تقویت تجارت گریزنده از نظارت قانون باشدذیل، در حوزه ساختار 

                                      
 .ندمحسوب می شو، کنارک و چند نقطه دیگر، مقصد بدوی ـ مرحله ای.   مجموعه ای این چنین، مورد مشاهده پژوهشگر بوده است-1
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 .ـ تفاوت قیمت کاال در ایران در مقام مقایسه با قیمت کاالها در کشورهای همسایه 
 .ارد به بازار مصرف عرضه می د، کاالی با کیفیت ضعیف و قیمت باال را که ، ـ مشکالت ساختاری در حوزه تولید

وضـعیتی کـه سـبب    . که رغبت و میل نهایی باالیی، برای مصرف کاالهای خـارجی دارد   ،  ـ الگوی مصرف در بازار ایران     
شده است تا حتی تولید کنندگان داخلی، عناصر اصلی کاالهای تولیـدی خـود را، سـاخت کشـورهای صـنعتی پیشـرفته                       

 1.معرفی کنند
 .اقتصادی کشور   نحوه فعالیت سازمان ها و نهادهای 4-1-9

 این مضمون بازگشت به عدم رعایت قانون و مقررات مربوط بـه صـادرات و واردات و قـانون امـور گمرکـی از سـوی                         
 .برخی نهادها و دسترسی به ورود کاال از مبادی خاص در اختیار دارد

 شکالت ساختاری تولید به علت هزینه های ناشی از نرخ بهره و تورم موجود در جامعهم 4-1-10

هره به اضافه تورم سالیانه و ثابت ماندن قیمت دالر، سبب شده است تا سال بـه سـال، بـه قیمـت کاالهـای داخلـی                        نرخ ب 
افزوده گردد و این در حالی است که تولیدکنندگان خارجی کماکان بر پایه هزینه های قبلی مبادرت به تولیـد دارنـد و ای                    

 داشـته   تنزل نیـز  هندی، پاکستانی، قیمت ها     ،  ای محصوالت چینی  بسا در برخی موارد برای کاالهای مصرفی، به ویژه بر         
است که همین سبب افزایش سود واسطه ها شده است ولی، برای تولید کننده داخلی، هزینه های مربوط به بهره بـاال در                       

رمی بـر   ر تـو  دریافت تسهیالت بانکی به شیوه مضاربه و یا جعاله و یا استفاده از پول سودی بازار و همچنین تحمل آثا                   
سبب شده است تا کاالهای تولیدی داخل کشور، گرانتر حاصـل آمـده و تـاب تحمـل نـرخ                    ،  نرخ دستمزد و مواد مصرفی    

 .رقابتی مشابه خارجی را نداشته باشد و از گردونه رقابت خارج شود
روش کاالی داخلی استقبال خریدار و مصرف کننده داخلی از محصول ارزان خارجی و عدم ف    ،  حاصل فرآیندی این چنین   

در نقطه مقابل ( فرآیندی که برای صنایع نساجی. استداخلی به دلیل گران بودن و در نهایت تعطیلی کارگاه های تولیدی       
در نقطه مقابل   ( و پیراهن و لباس زیر      ) در نقطه مقابل واردات کفش از چین و هندوستان و کره          ( و کفش   ) واردات پارچه 

 .برای تولید کنندگان ایرانی معنادار و اثربخش شده است) و ترکیه و چینواردات از هند و پاکستان 
 .از سوی دیگر ثبات نرخ ارز باعث خروج ارز به مقدار فزاینده از کشور شده است

ای  مزیت است که سایر کاالهای سرمایه    بر مبنای اصول و تعاریف بنیانی اقتصادی، زمانی ثبات نرخ ارز دارای ارزش و               

در غیر این صورت، چنانچه ارزش کاالهای سرمایه ای قابل          .  به پول ملی و یا ارز نیز دارای ثبات قیمت باشند           قابل تبدیل 

زمـین، مسـکن، طـال و       (تبدیل به پول، متاثر از نرخ تورمی، افزایش یابند، سبب می شود تا صاحبان کاالهای سرمایه ای                  

                                      
همچنـین اسـت   . معرفی می کند.... شرکت پارس خزر، پلوپز و یا ماشین لباسشویی خود را، با بهره گیری از قطعات ژاپنی، آلمانی و       ،   به طور مثال   -1

لیـدی خـود    به عنـوان مزیـت کـاالی تو       ... محصوالت تولیدی دیگری که استفاده از موتورهای آلمانی و ایتالیایی را برای ساخت ماشین لباسشویی و                 
این مساله، بیانگر نحوه اقدامی است که به موجب آن سعی در تامین رغبت و میـل نهـایی بـازار مصـرف ایرانـی، از طریـق کاالهـای                   . معرفی می کنند  
 .خارجی دارد
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با فـروش کـاالی خـود، قـادر بـه تهیـه مقـدار ارز        )  تاسیساتماشین آالت صنعتی و، سهام و اوراق بهاء دار   ،  مسکوکات

ارز بیشتری از کشور خارج و وارد ، این زمینه سبب می شود تا با این  اقدام   . بیشتری در مقایسه با سال های قبل باشند       

  1.شود و از چرخه تولید داخلی خارج گردد) خواه رسمی و خواه غیررسمی( به فعالیت تجاری 

 

 . سنگین بودن عملیات تجاری واردات رسمیگران بودن و -4-1-11

 درصد از جامعه آمـاری  100با تاکید ، 2با توجه به مصاحبه های انجام شده در حوزه کارشناسی با جامعه نمونه آماری   

اظهار می شود که تعرفه های ورودی کاال بر کاالهـای وارداتـی از جملـه ی عناصـر اثـربخش در بـروز پدیـده تجـارت                            

 .رت قانون استگریزنده از نظا

نگاه جدی، به موضوعیت کسب درآمد برای دولت، بـر          % 75اخذ تعرفه های باال، به منظور حمایت از تولیدات داخلی و با             

این محتوا، که نرخ این تعرفه ها، از هزینه ریسک تجارت گریزنده از نظارت قانون بیشـتر اسـت، الجـرم، تمایـل و رغبـت بـه                          

 .نظارت قانون را، موجه می سازدانجام بزه تجارت گریزنده از 

مربـوط بـه نـرخ هـای        ( و محـاطی    ) مربوط به نرخ های درون کشـور      ( جامعه آماری نمونه، با انجام محاسبات محیطی        

به این نتیجه می رسد که نرخ کارشناسی تعرفه ) اقد نرخ تعرفه ای هستندـکشورهای پیرامونی حوزه خلیج فارس که اصوالً ف

سـط نـرخ تعرفـه کاالهـای مصـرفی،           درصـد باشـد و ایـن در حـالی اسـت کـه متو               15 تا حداکثر    10 بین   میـاید رق ـای می ب  

 .العاده بیش از این مقدار است فوق

 ).شامل نرخ پایه و سود بازرگانی است( ، نشانگر حدودی از نرخ تعرفه ها54جدول شماره 

اثـر  ،  بـه نحـو بالفعـل     ،  W.T.Oسـالمی ایـران بـه         جامعه آماری نمونه تاکید دارد که در شرایط الحاق کشور جمهـوری ا            

 .منعکس کننده دامنه رقابت در حوزه اقتصاد ملی با اقتصاد فراملی است، به صفر نزدیک می گردد که آن وضعیت، ها تعرفه

 

                                      
فروشنده می ،  با فــروش آنمــعادل دو میلیون ریال بوده است، ، نرخ یک متــر مــربع زمین در شمال شهر تهران1378 به عنوان مثـال در سال  -1

 میلیون ریال در گـردش معـامالتی قـرار دارد کـه             20همان زمین با متر مربعی      ،  )1383دیماه  ( به این زمان    .  دالر به دست آورد    250توانسته است تا    
به ا ین ترتیب ثبات نرخ ارز، در مقابـل         .  دالر تحصیل ارز کند    2500 تا     2000موفق می شود بین     )  میلیون ریال  16ولو با نرخ    ( فروشنده با فروش آن     

در حوزه تجارت بـه کـار       ،  %95افزایش نرخ تورمی کاالهای سرمایه ای، باعث خروج ارز از کشور شده که با توجه به تمایل این نوع از خروج ارز، تا                        
 .گرفته می شود و به ساختار تولید داخلی ضربه وارد می سازد

اسـاتید دانشـگاه، تجـار    ، حق العمل کاران و بنکـداران ، مطالعات بازرگانی ـ اقتصادی ، ارشناسان مسائل بازرگانی  جامعه آماری نمونه مرکب از ک-2
 .واسطه ای و شرکت های بازرگانی می باشد
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تعرفه و حقوق ورودی برخی از کاالهایی که از جاذبه الزم برای تجارت گریزنده از نظارت قانون . 54جدول شماره 

 . نشان می دهد1،خوردار هستندبر
 

 و معامالتی پذیرفته شده سیفبر پایه ارزش  )به درصد(حقوق ورودی  نام کاال شماره تعرفه ردیف
 حقوق گمرکی پایه و بقیه سود بازرگانی% 4شامل 

1 
 )غیردولتی(قند وشکر  11/1701

 )غیردولتی(قند و شکر
  درصد70
  افزودنی رنگ و در صورت برخوردار بودن از   درصد    96

 یا خوشبو کننده
      درصد60 فر ماکروویو 40/8516 2
    درصد100 کفش 10/6401 3
      درصد70 چتر 1/6601 4
      درصد50 اسباب بازی 9501 5
    درصد100 چینی آالت و کریستال 90/6914 6
      درصد50 پتو ساده 90/6301 7
      درصد70 پتو برقی 10/6601 8
 )تصفیه شده(     درصد 50 روغن نباتی 20/1516 9
 )به همراه کسب مجوز(      درصد 40 )کیسه ای( چای  100/0902 10
 %)25نسبت به برخی قطعات (     درصد 40 قطعات اتوموبیل 1010/8807 11

12 
  درصد 50کیس         کامپیوتر 3090/8473

  درصد15موشواره   
           درصد      60کی بورد   

     درصد15 ماشین آالت کشاورزی 80/8432 13
     درصد50 چرخ خیاطی  14
     درصد20 پارچه 90/5801 15
     درصد40 )بزرگ(باطری  1090/8507 16
     درصد20 )قلمی( باطری  80/8506 17

تا %  50ازم خانگی به طور کلی و نسبی بین  ـ  لو .  درصد50 درصد تا 20ـ لوازم خانگی به طور نسبی نسبت به انواع   بین  

 . % 60ـ آب میوه گیر  . % 60ـ  جارو برقی  . % 50ـ جوراب  . %50تا %  40ـ لوازم آرایشی و بهداشتی بین . % 60

 % .60تلفن  . % 60 ـ اطو  . %40 ـ دست خشک کن برقی  . %20ـ ریش تراش  . %60ـ آب سرد کن خانگی  . %30ـ سشوار  

 

                                      
 .1383قانون مقررات صادرات و واردات برای سال  :  مرجع -1
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 درصد معتقد اسـت کـه منطقـی کـردن تعرفـه هـا،       95 میزان کارشناسی مسائل گمرکی در جامعه آماری نمونه، به          گروه

رابطه مستقیمی با کاهش واردات ا ز مجاری غیررسمی دارد و تعرفه های باال، باعث افـزایش هزینـه واردات شـده و همـین،                         

د بزه برای ورود کاال بـر پایـه تجـارت گریزنـده از نظـارت                عامل مهمی است که عدم پرداخت حقوق دولتی، مترادف با رخدا          

 1.قانون تلقی نشود

بر این باور قرار دارند که گاه اثر کاهش تعرفـه هـا، مـانع تجـارت گریزنـده از نظـارت                      ،  از جامعه آماری نمونه    درصد   5

رفت، نتیجه حاصل نشان می لذا، این موضوع مورد بررسی این پژوهش و تعمق کارشناسی ـ پژوهشی قرار گ ، 2قانون نیست

 :دهد که 

 ).نمونه سیگار( محدود به نوع خاصی از کاالها می گردد ، ـ این نوع از عدم ثمربخشی

ـ مبادرت به انجام تجارت این نوع خاص از کاال، از نظر عامالن، قاچاق تلقی نشده و در حکم انجام یک شغل و پـرداختن                   

 .ی معنی دار بوده استبه یک مبادله درون مرزی و درون منطقه ا

سـاکن و   ) خشـکی و دریـایی    ( در حوزه جمعیتـی مرزنشـین       ،  %95تا  ) سیگار( ـ اقدام کنندگان به تجارت این نوع از کاال          

 .اهتمام به آن دارند، استقرار داشته و با هدف تامین نیازهای خانوار

تبـدیلی  ( و قـایق هـای تیـزرو        ) الصه می شود  گاه با دو کارتن سیگار نیز خ      (  کارتن است    6 تا حداکثر    4سقف عمل بین    

 .به عنوان یک حرفه به آن می نگرند) صیادی به موتورهای قوی

 15 تـا    10( ـ جامعه آماری تاکید دارد که در کنار کاهش تعرفه ها تا مرحله ی نُرم و مقیاس منطبق بر طبیعـت موضـوع                        

ز دقت گـردد و همچنـین بـه عناصـر انگیـزه زا بـرای تشـویق             نی ضرورت دارد تا در کنار آن، به دیگر عوامل کاهنده         ) درصد

تجارت گریزنده از نظارت قانون و یا تمایالت حرفه ای ـ اقتصادی منطقه ای که بازگشت به شرایط فرهنگ بـومی ـ محلـی و     

 .د، توجه عمیق و کارشناسی متحقق گرددای شغلی آباء و اجدادی و سنتی دارزمینه ه

 
 ف بزه تجارت گریزنده از نظارت قانون و شمول آن   اختالف بر تعری4-1-12

، مشـخص گردیـد کـه در        )108 الـی    99ص  ،   از فـاز اول مطالعـاتی      3گزاره  ( با توجه به گزاره های بررسی شده در قبل          

 .شرایط حاضر، سه قانون مجزا، مبنای رسیدگی به جرائم بزه تجارت گریزنده از نظارت قانون را تشکیل می دهد
                                      

عمـدتاً لـوازم خـانگی و بهداشـتی و      (  کشـف، آن بـود کـه کاالهـای وارده            اعتراض مخالفان نسبت به عملکرد    ،    در خصوص عملکرد فرودگاه پیام      -1
کاالی ممنوع الورود نبوده و فقط عوارض دولتی پرداخت نشده است و در ضمن مسئولین نیز در جریـان ایـن حجـم از                        ) کاالهای صوتی و تصویری   
حقوق دولتی، متبادر کننـده معنـی بـزه مربـوط بـه تجـارت گریزنـده از                عدم پرداخت   ،  به این ترتیب مالحظه می شود که      . ورودی کاال قرار نگرفته اند    

 .نظارت قانون تلقی نشده است و به اعتراض، آن را یک گریز صحیح تلقی می کند
 . در این خصوص کاالی سیگار مثال آورده می شود-2
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  و اصالحات پس از آن29/12/1312 مجازات مرتکبین قاچاق مصوب اول، قانون

 .20/3/1350قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در قانون امور گمرکی مصوب ، دوم

 .در یازده بند موارد قاچاق گمرکی تعریف شده اند)  متن پژوهش 77 و 76به شرح صفحه (  قانون مذکور 29در ماده 

 . مجمع تشخیص مصلحت نظام12/3/1374عمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال و ارز مصوب سوم، قانون نحوه ا

از جمله ی مشکالت بنیانی، عدم تعریف مانع و جامع از بزه تجارت گریزنده از نظارت قانون و وجود ابهام در تفسـیر و                        

 .استنتاج از قوانین موجود است

 قانون مجازات مرتکبین قاچاق، در هر کجای کشور کـه کـاالی قاچـاق بـه     45ه به عنوان مثال، در حالی که بر اساس ماد        

 قـانون نحـوه اعمـال تعزیـرات حکـومتی،      8لیکن، بر پایه ماده ، دست آید آن را مشمول حکم قوانین موضوعه قاچاق می داند      

رودی و خروجی کشور را تبرئه و       به لحاظ نوع استنباط از قانون، مرتکبان قاچاق کاال در خارج از مبادی و             ،  برخی از محاکم  

 .کاالی مکشوفه را، مسترد می نمایند

در ضمن، بر اساس قوانین فوق، رخداد بزه تعریف شده است اما، کیفیت مناسب برای برخورد، پیش بینی و تنفیذ نشـده                      

 ).خارج نکردن کاال در مهلت مقرر کاالهایی که به صورت ورود موقت وارد کشور شده اند، نمونه( است 

عدم وجود وحدت رویه در محاکم قضایی، که بر اساس اختالف در تعریف بزه تجارت گریزنده از نظارت قـانون حـادث               

در حالی که برای کشف بسیاری از محموله های قاچاق منابع قابل مالحظه ای صرف شده،     ،  آن شده است  می شود، منجر به     

موضوعی که در خصوص کاالهای قاچاق فاسد شدنی کـه بـه طـور    . ستاما، برای این پرونده ها، حکم تبرئه جاری گردیده ا      

معمول تا پیش از صدور رای مـعدوم و یا فــروخته می شوند، مشکالت طــرز تلقی از مضمون و محتوای قـــانون، تشـدید                       

 .می شود

پرونـده هـای     درصـد از     35،  80 درصـد و در سـال        27،  79 مالحظه می شود که در سـال         55با توجه به جدول شماره        

 .دریافت کرده اند، حکم برائت، تشکیل شده
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 1379 -82  آمار مقایسه ای پرونده های تشکیلی برای سال های  55جدول شماره 

 
 1382 1381 1380 1379 شرحردیف

 45419 57716 37547 46675 تعداد پرونده های تشکیل شده 1

 6/952 8/1743 1687 4/626 )به میلیارد ریال( ارزش کل پرونده ها  2

 39717 47583 29077 39999 تعداد پرونده های زیر ده میلیون ریال 3

 5/154 2/237 49 8/249 ارزش پرونده های زیر ده میلیون ریال 4

 %87 %82 %77 %86 سهم پرونده های زیر ده میلیون ریال 5

 5701 10133 8470 6676 تعداد پرونده های بیش از ده میلیون ریال 6

 798 6/1056 1638 7/374 )به میلیارد ریال(رزش پرونده های بیش از ده میلیون ریال ا 7

 %13 %18 %23 %14 سهم پرونده های بیش از ده میلیون ریال 8

 9229  13296 12815 تعداد پرونده های برائت یافته 9

 8/83  141 6/113 )به میلیارد ریال( ارزش پرونده های برائت یافته 10

 3/20  %35 %27  پرونده های برائت یافتهسهم 11

 

فروردین (، مربوط به هفت ماهه سال 1382برای سال 
 .می باشد) لغایت مهرماه

 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق 80 و 79سال های : منابع
 ،  گمرک جمهوری اسالمی ایران82 و 1381کاال سال 
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 . از نظارت قانون  نوع و نحوه رویکرد با تجارت گریزنده4-1-13

، هر چند که خرد و شکسته شدن عامدی ارزش بار محموله ی تجارت گریزنده از نظارت قـانون بـرای فـرار از مجـازات                        
متناسـب بـا شـدت      ،  2 مرتکبین قاچـاق    قانون مجازات  1ه آن که در ماده         و با توجه ب    1ماهیتی بر خالف نظریه قانونگذار دارد     

زمینه ای به منظور تفکیک مجازات نشده بود و از این    ،   بود و در آن، سقفی برای بهای مال        جرم برای آن مجازات تعیین شده     
قانون نحوه اعمـال تعزیـرات حکـومتی        (  قانون فوق    2لیکن مطابق بند الف ماده        ،  رو با عدالت کیفری انطباق کامل می داشت       

 ارز قاچاق، تا ده میلیون ریال باشد، فقط به ضـبط آن  چنانچه بهای مال یا، )12/2/1374راجع به قاچاق کاال و ارز ـ مصوب   
  این وظیفه و مقرر قانون، موجبی برای حیله به منظور تقسیم محمول قاچاق به سقف ظاهری تا حد معین ده                      3.اکتفا می شود  

 .میلیون ریال شده و با تعلق دادن آن به افراد صوری، باعث فرار از مجازات شده است
 و مقایسه آن ها با پرونـده هـای بنـد ب کـه بهـای کـاال یـا ارز          2تحت عنوان بند الف ماده      ،  شکیلیبررسی پرونده های ت   

قاچاق بیش از ده میلیون ریال را در ماهیت نظری خود دارد، نشان می دهد که حیله بکار رفته توسط عامالن، ضـمن آن کـه                          
ص و تشکیل پرونده و انجـام مراسـم و تشـریفات    د، به لحاظ اکتشاف و تشخی     می شو موجب ورود خسارات بر مبادله سالم       

هزینه و زمان زیادی را، که از طرف سازمان هـای درگیـر، مصـروف ایـن رونـد مـی شـود، صـرف         ... گمرکی و دادرسی و    
 .برخورد با قاچاق جزیی می کند

ر داده شـد، بیشـتر ایـن          مورد تجزیه و تحلیل قرا      4-1-4با مروری بر این دسته از پرونده ها و همانگونه که در گزاره                
ارزشی کمتـر  )  ـ هفت ماهه  1382سال  %  87  و 1381سال % 82 و  1380سال % 77،  1379درصد سال %  86( پرونده ها،  

از ده میلیون ریال را برخوردار هستند و در طبقه بندی مربوط به قاچاق جزیی تلقی می شوند، لیکن، با توجه به قبول مبنای                          
در ( به خوبی قابل استنتاج و نتیجه گیـری اسـت کـه ایـن حجـم از قاچـاق کـاال              ،  ر کاالی قاچاق شده در سال      میلیارد دال  5/5

نمی تواند بیانگر عملکرد قابل توجه در حوزه نظارتی گمرکـی و            ) شمول پرونده های مکشوفه زیر و یا باالی ده میلیون ریال          
 .یا نیروی انتظامی باشد

 میلیارد دالر برای رقم ارزشی تجارت گریزنده از         5/5ی     است که با توجه به قبول مبنا        آن روی دیگر این یافته پژوهشی    
 344 الـی   340و با توجه به ارزیابی های به عمل آمده در گزاره اسـتنباط و تحلیـل صـفحه         ( تحت هیچ عنوان    ،  نظارت قانون 

ی سنتی و به شـکل انفـرادی و یـا بـا اسـتفاده از                نمی توان تصور کرد که این حجم از قاچاق کاال، توسط لنج ها            )  این تحقیق 
 .متحقق شده است، چارپایان

 .نمی تواند به افزایش ریسک قاچاق منجر و باعث بازدارندگی آن شود، بالطبع رویکردی این چنین
 مشکالت ناشی از بوروکراسی ناظر در فرایند واردات رسمی 4-1-13

                                      
  مجمع تشخیص مصلحت نظام12/2/1374 و ارز مصوب   قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کاال2  با توجه به موضوعیت ماده -1
 9/11/73 مورخ 1اصالحی ماده ، 29/12/1312  قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب  -2
 .  بدون حبس و جزای نقدی-3
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 تشـریفات در خصـوص      " و   "مراحـل قـانونی واردات کـاال           انجام و سپری کردن      " ی   پروسهبوروکراسی ناظر در دو     

و گردشی پیچیـده از طریـق سیسـتم    ) برای طی مراحل قانونی واردات کاال    ( واجد مکانیزمی طوالنی    ،   "ترخیص کاالی وارده  
 .و مراتب اداری منتسب به آن است) برای انجام تشریفات در خصوص ترخیص کاالی وارده ( اداری 

انجـام و سـپری کـردن مراحـل قـانونی         ( در خصوص چرخه ی اول      ،  عات میدانی و اسنادی این پژوهش     با توجه به مطال   
 و مرحله ی ثبت 1در مجموع و طی دو مرحله عمل، به شرح مرحله الزم برای اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی               )واردات کاال 

 .بر موضوع باید صورت گیرد اقدام مترتب 49سفارش در وزارت بازرگانی و گشایش اعتبار در بانک،  
 . مورد اقدام جهت ترخیص کاال از گمرک صورت می پذیرد16متعاقب آن، 

 
 اخذ کارت بازرگانی  و کد اقتصادی: مرحله اول 

 ـ  مراجعه به اتاق بازرگانی و دریافت فرم
 ـ  مراجعه به اداره ثبت و دریافت فرم اظهارنامه ثبت با پرداخت وجه

 زرگانی و دریافت فرم عدم سوء پیشینهـ مراجعه به اتاق با
 ـ مراجعه به اداره تشخیص هویت

 عدم سوء پیشینهگواهی ـ در انتظار فرصت تا زمان دریافت 
 ـ تکمیل پرونده و مراجعه مجدد به اتاق بازرگانی و ارائه مدارک

 ـ اخذ کارت بازرگانی
 ـ ارائه درخواست به اداره دارایی به منظور دریافت کد اقتصادی

 ـ در انتظار فرصت و دریافت کد اقتصادی
حوزه معاونت توسعه روابط اقتصادی خارجی به منظور دریافت کارت ثبت نـام بـا ارائـه      ،  ـ مراجعه به وزارت بازرگانی    

 .مدارک
 ـ دریافت کارت ثبت نام

 ـ افتتاح حساب در یکی از شعب ارزی
 ـ درخواست پروفرما از فروشنده

 .و دریافت فرم ثبت سفارش) معاونت توسعه روابط اقتصادی خارجی( نی ـ مراجعه به وزارت بازرگا
 ـ اقدام برای اخذ مجوز با توجه به نوع کاال و کدینگ مربوط به آن

                                      
 .داشته باشدلیکن در نظر گرفته شود که شخصی قصد اقدام به اخذ کارت بازرگانی و کد اقتصادی ،   این اقدام یکبار صورت می گیرد-1
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 .گاه ممکن است شامل چند کد گردد، ـ انجام اقدامات الزم با توجه به کد مربوطه
 ـ مراجعه به کارشناس

 .ـ مراجعه به مسئول واحد بازرگانی
 .اجعه به دبیرخانهـ مر

 .ـ مراجعه به دبیرخانه مرکزی
 مراجعه به کارشناس مربوطه ـ 

 ـ مراجعه به قسمت مربوطه
 .ـ در صورت موافقت، اقدام به مراجعات بعدی برای دریافت صدور مجوز برای واردات کاال

 .ـ مراجعه به دبیرخانه و ارائه مدارک
 زمترصد فرصت تا دریافت مجو، ـ در صورت موافقت

 تحویل نمونه کاال، دریافت جوابیه ، ـ انجام مراحل مربوط به مراجعه به آزمایشگاه
 ـ انجام سایر تشریفات مربوط صدور مجوز برای واردات کاال

 .ـ مراجعه به وزارت بازرگانی و در صورت موافقت نهایی، دریافت مجوز
 

  بانکثبت سفارش در وزارت بازرگانی و گشایش اعتبار در، مرحله ی دوم

ـ با در اختیار داشتن کارت بازرگانی و کد اقتصادی و کارت ثبت نام و پروفرما و مجوزهـای الزم و فـرم تکمیـل شـده                           
 .ثبت سفارش

 ـ مراجعه به معاونت توسعه روابط اقتصادی خارجی و تحویل مدارک و دریافت قبض رسید ثبت سفارش
 ـ مراجعه به کارشناسی و در صورت موافقت مراجعه به 

 ـ واحد مهر و کارمزد و پرداخت کارمزد
 ـ مراجعه به قسمت تحویل ثبت سفارش

 ـ دریافت مجوز بازرگانی
 ـ مراجعه به بانک

 ـ مراجعه به شرکت بیمه
 ـ گشایش اعتبار در بانک کارگزار



 
 376 ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج

 
 1ـ تنظیم وکالت نامه خرید ارز از بورس
 2ـ  خرید گواهی مربوط به سپرده ارزی

 3 بانک گشاینده اعتبارـ تحویل گواهی ارزی به
 ـ مراجعه به اداره بین الملل بانک

 ـ اعالم گشایش اعتبار و تامین ارز از طرف بانک گشاینده اعتبار به بانک فروشنده
 ـ ارسال مدارک از طرف بانک فروشنده

 ـ اقدام به حمل کاال
 ـ رسیدن کاال به گمرک

 ـ اعالم ورود توسط شرکت حمل و نقل
 و اقدام نسبت به تسویه اعتبار و دریافت اسنادـ مراجعه به بانک 

 نویسی و تحویل اسناد به صاحب کاال) ظهر ( ـ پشت 
 ـ مراجعه صاحب کاال یا نماینده قانونی وی به گمرک

 
 بر پایه طرح عبور از کانال قرمز و سیستم آسیکودا ، ترخیص کاال از گمرک، مرحله ی سوم

گواهی مبداء، تصویر پروفرم، اعالمیه فـروش ارز،        ،  ارک الزم شامل فاکتور فروش    ـ مراجعه به گمرک و ارائه اسناد و مد        
 .وکالتنامه رسمی، تصویر فرم ثبت سفارش، کارت بازرگانی و کد اقتصادی، بارنامه، ترخیصیه، قبض انبار

 ـ مراجعه به قسمت ورود اطالعات و تکمیل اظهارنامه
 هـ مراجعه به دایره احراز هویت و دریافت شمار

 ـ مراجعه به کارشناس مربوطه در سرویس ارزیابی
 ـ تعیین ارزیاب و مراجعه به ارزیاب

 ـ انجام تشریفات مربوط به ارزیابی کاال
 استعالم از آزمایشگاه، ـ در صورت نیاز

 .ـ مراجعه به دایره ارزش
 .ـ مراجعه به ارزیاب مربوطه

                                      
 .  مطرح بوده است و در حال حاضر، لزومی به انجام نیست82  این مورد تا قبل از سال -1
  همچنین-2
  همچنین-3



 
  ...های تجاری  بررسی نحوه فعالیت لنج 377

  

 .ـ مراجعه به کارشناس
 .ه گمرکیـ مراجعه به بانک و پرداخت وجو

 .ـ چاپ و حک پروانه گمرکی
 ـ مراجعه به کارشناس مربوطه

 ـ مراجعه به رئیس سرویس ارزیابی و صدور پروانه
 

 مرحله ی چهارم  مراجعه به وزارت اقتصاد و دارایی به منظور پرداخت مالیات 

میـق بـر پایـه محوریـت        به این ترتیب قابل مالحظه است که سپری نمودن چنین چرخه طـوالنی نیازمنـد یـک بررسـی ع                   
 .بخشاندن به اصل فعالیت تجاری با هدف غنا بخشاندن به جوانب رفاه اجتماعی و سالمت روابط تجاری است

 
 : معتقد است، جامعه کارشناسی

 .ـ کاهش تشریفات ورود و ترخیص کاال، از حجم واردات کاال به شیوه تجارت گریزنده از نظارت قانون می کاهد
 .، در کنار کاهش تشریفات ورود و ترخیص کاال، از اثربخشی بیشتری برخوردار استـ کاهش تعرفه ها

بـر  ) رفـع ممنوعیـت ورود    ( ـ یک تجربه در خصوص واردات چای نشان می دهد که با وجود آزاد سازی واردات چـای                   
 18از مجمـوع    ،  )1383ه   شهریور مـا   31بر پایه زمان    (  تومان برای هر کیلو، پس از سپری شدن پنج ماه            700پایه تعرفه   

 هزار تن چای    57 تن کاالی چای وارد به کشور می شود و این در حالی است که تحقق                 4500هزار تن ثبت سفارش فقط      
 . میلیارد تومان، مورد انتظار است9/39، به منظور تحصیل درآمدی معادل با 1383وارده برای سال 
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  مطالعاتی  ترکیب موضوع با توجه به یافته های: ب

   لزوم تدوین استراتژی کالن اقتصادی4-1-15

را بـر آن مسـیر بـه    منابع انسـانی و منـابع ثـروت    وجود یک استراتژی کالن اقتصادی که امکانات و استعدادهای بالقوه          
بارتی این  به پویش و تحرک وادار نماید، نیاز طبیعی و اولیه هر جامعه است، به ع              ،   های خود جوش و مبتنی بر اهداف       حرکت

استراتژی کالن اقتصادی، مجموعه نهادینه شده ای از پاسخ هایی است که در مقابل پرسش های مربوط به این کـه سیاسـت     
 .و سیاست های اقتصادی به کدام سو در حرکت هستند، بیان می شود

وند؟  الگـوی اقتصـادی   پاسخ به این پرسش های نهادینه شده، همچون، سرمایه های مالی چگونه باید به کـار گرفتـه شـ          
زمـین  ،  جامعه بر چه مبانی استراتژیک استوار است؟  و شاکله های اقتصاد بر ماهیت چگونه نگرشی به مالکیت، بانک و پول                    
 .و منابع ثروت قرار دارند؟  مشخص کننده رویه های پیشگیرانه از ترسیم و اجرای روش های قوسی و مارپیچ است

ادی، از جمله ی عناصر آسیب رسان به استراتژی های مشخص اقتصادی است، چـه آن                شرایط دوگانه و چندگانه اقتص    
 .که به تبع خود و به هر زمان انرژی های جامعه را صرف آزمون نوعی از راهبردها می کند

 پـس . به نظر می رسد که در این خصوص الزم است تا مرز بین اتکاء به واردات و اتکاء به تولیدات به دقت روشن گردد                       
از آن، در حوزه تولید، ترجیح نسبی کاالهای قابل تولید در کشور که از توان رقابتی و ظرفیت تامین نظر متقاضیان داخلی و                       

 .شوندکیفیت منطبق با شاخص های بین المللی که شرایط پذیرش صادراتی، آن را معین می سازد، مشخص 
متکـی بـه واردات باشـیم، در        ات و بـرای چگونـه مصـرفی         تدوین این استراتژی که برای چگونه مصرفی متکی به تولیـد          

پیشبرد پردامنه تقسیم کار و توزیع امکانات شغلی و حرفه ای موثر بوده و به جریان استفاده از منابع ثروت جامعه یـاری و                     
 .کمک می رساند

بـدون در   ( ی منفـی    در حال حاضر، به نظر می رسد که شاخص های این تفکیک در جامعه وجود ندارد و تـراز بازرگـان                    
ایـن وضـعیت    . حاصلی از سبقت واردات بر صادرات کشور است       ) نظر گرفتن صادرات فرآورده های کانی و نفت و گاز خام          

 .در نگاه نخست بیان کننده این نکته است که تولید کاالها و خدمات فاقد قدرت صادرات است
نقش خواهد بود و نقـش بخـش خصوصـی چگونـه، بـا              لزوم تدوین این استراتژی که نقش دولت به صورت قطعی کدام            

پرهیز از اختالط معنایی در عملکردها، که گاه دولت در نقش بنگاه اقتصادی و بخش خصوصی در نقش نیازمند بـه یارانـه و                        
ی حضور نیابند و هر یک از آنان به نحو معین و تعریف شده، حضور داشته باشند گام اولیه تدوین این استراتژ، کمک دولتی 

 .است
 . بینابین و گاه این و گاه آن عمل کردن مانع تحقق اهداف بلند مدت در حوزه فعالیت های اقتصادی ـ اجتماعی است
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ضرورت تقویت بن مایه های اقتصادی جامعه است، در هر جامعـه ای شـرایط حـال و آینـده در گـرو یکـدیگر        ،  گام دوم 
 .اقتصاد تحت تاثیر قرار می گیردموضوع صله هستند و ناشی از این ارتباط متقابل است که بالفا

بسترسازی برای فعالیت و جوشش منابع انسانی جامعه، ارتقاء         ،  شرایط اشتغال کامل، ارتقاء سطح ایمنی سرمایه گذاری       
از ،  سطح رفاه اجتماعی، توسعه منطقه گرایی و افزایش تمایالت اقتصادی با هدف حضور در رقابت کامـل بـازار بـین المللـی                      

 .له ی تاکیدات جامعه نمونه آماری در حوزه کارشناسی استجم
از نظر این تاجر، بوم عبارت از بستر و دامنه فعالیت تجاری . نمی توان او را محدود کرد، تاجری که بومی زندگی می کند

یـه و فـروش   عضوی از آن مجموعه است و او خود را واسطی بین پول و کـاال و ته  ،  ـ اقتصادی است که در آن، هر کشوری       
 به این ترتیب این بن مایه های اقتصادی جامعه هستند که می توانند بر عملکرد او اثر  1.کاال از یک مبداء به یک مقصد می داند        

 .بخش و او برای بن مایه های اقتصاد جامعه، ثمربخش باشد
ید برای مقابله با تجارت گریزنده با اعالم وزارت بازرگانی نسبت به آغاز عملیات جد) 1383(در شهریور ماه سال جاری 

 .بالفاصله، متوسط قیمت کاالها تا بیست درصد افزایش می یابد، از نظارت قانون
 .چرخه و جریان این افزایش قیمت نشانگر شرایط اقتصادی این نوع از کاالها در فرآیند روابط اقتصادی جامعه است

انواع کاالهای سبک خانگی    ،   درصد 40 تا   30ن لباسشویی به میزان     کاالهای خانگی همچون ماشی   ،  متاثر از این اعالم خبر    
،  درصـد  20 تـا    15 درصد الستیک خـارجی خـودرو بـین            35 درصد، لوازم آرایشی و بهداشتی تا        30با مارک های اصلی تا      

 .افزایش قیمت می یابند درصد20 تا 15قطعات کامپیوتر بین 
ی وارده به کشور از طریق تجارت گریزنده از نظارت قـانون شـامل سـیگار،    دامنه عمل اعالم شده برای مبارزه با کاالها   
، دارو و تجهیـزات پزشـکی  ، قطعات رایانه و لوازم یدکی خـودرو و خـودرو  ، پارچه، چای، لوازم خانگی و صوتی و تصویری       

 .برنج و لوازم آرایشی و بهداشتی می باشد، شکر
 چنین ماهیتی از عملکرد تصمیمات اقتصادی در جامعه، نشان می دهد            مبتادر شدن ،  عناصر و کاالهای این سبد، همچنین     

 :که
ـ تجارت گریزنده از نظارت قانون محصولی از یک فرآیند است که در آن مجموعه ای از عوامل مرتبط بـا منـابع ثـروت                         

ه، تـدابیر و سیاسـت هـا        زمان، شـرایط تولیـد و اقتصـاد جامعـ         ،  فضا، مکان ،  در این ارتباط  . جامعه در تعامل با آن می باشند      
 .دخالت محض دارند

دهنـده   ـ تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت ها، نشانگر اثر سیاست های اقتضایی بر روند و جریان اقتصاد است و ایـن نشـان         
بر شرایط اقتصادی است و بنا به اظهار نظـر کارشناسـی،   ) خواه سیاسی و خواه قضایی و انتظامی     ( اثر تصمیمات اقتضایی    

                                      
 .بندرعباس ،  حاصل از مطالعه میدانی و گفتگو با تجار بومی بوشهر، لنگه-1
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در خصـوص   ،  این نوع از راه کارهای اقتصادی     ،  ه کارهای اقتصادی تحت تاثیر تصمیمات اقتضایی قرار دارند، لزوماً         چون را 

 .تجارت گریزنده از نظارت قانون، درمان گر نمی باشند
، وجـود مجوزهـای رسـمی بـرای ورود کـاال          ،  ـ همانطور که مالحظه می شود، ضمن آن که بنا به اظهار نظر کارشناسی             

ابل توجهی از کاالهای متعلق به تجارت گریزنده از نظارت قانون را در پوشش شبه قانونی تشکیل مـی دهـد، قسـمت                       بخش ق 
دیگری از دامنه کاالهای مربوط به این نحوه از تجارت به طور عمده متوجه کاالهای مصرفی است، کاالهایی که عمالً نظارت                     

 با تولی و تصدی گری دولت صورت مـی گیـرد و نـبض جریـان آن در                   )برنج  ،  چای،  مثل سیگار، شکر  ( عرضه و توزیع آن     
 .اختیار دولت است

بالفاصله با بدیهی ، به لحاظ اثر سیاست های اقتضایی، ـ نوع توجه و ویژگی برخورد با تجارت گریزنده از نظارت قانون        
: تی را می بیند و این در حالی اسـت کـه        ترین نوع رویکرد خود را در تعامل قرار می دهد و در این رویکرد لنج های باری سن                 

اوالً  ؛ حوزه و دامنه فعالیت آنان، مستقیماً با عرصه بندرگاهی مرتبط است و امکان انجام بزه قاچاق در ظرفیت فعالیت آنـان                        
 .نیست

رهـای در   منوط بـه همـراه بـودن کلیتـی از متغی          ،  ثانیاً ؛  ظرفیت حضور آنان در فعالیت تجاری گریزنده از نظارت قانون            
 8/16 تـا  56/14باالترین میانگین حمـل کـاال، رقمـی بـین        لنج باری و با قبول 825ارتباط با فعالیت آنان و همچنین حضور       

 میلیارد ریال کاالی وارداتی به شیوه تجـارت گریزنـده از نظـارت قـانون و نسـبت بـه کـل واردات                        5/5درصد نسبت به پایه     
کارشناسان امور اجتماعی استان های ، نظرات به زعم 1.واهد بودـ  درصد خ4/3 تا 01/3ن ارت رسمی، بیــر پایه تجـکشور ب
 .انگشت به سمت لنج های باری سنتی، اقدامی بر پایه، ساده دیدن موضوع است نشانه رفتن، ساحلی

ابله با تجـارت گریزنـده       با هدف مقـ   83در بـرابر لنج های باری سـنتی که در تیر و مـرداد ماه             ،  تحلیل معنایی از عملکرد   
خالصه گردید کـه بـازخوانی آن، تاکیـد بـر اعــمال      ، از نظارت قـانون صورت گرفت، مـحدود به دو مــنطقه هندیجان و دیلم  

 .روش های اقتضایی را در برابر اعمال روش های فرایند محور نشان می دهد
 رایط میدانی عملکردها و رخدادهاش  4-1-16

دسترسـی بـه مجموعـه ای از مطالعـات     ،  فرهنگ زیستی باشـندگان اسـتان هـای سـاحلی      نیاز جدی به شناختی جامع از     
 .فرهنگی ـ اجتماعی را طلب می کند که در حوزه آسیب شناسی معنی دار و قابل تحصیل می باشد

بی توجهی عمیق به مساله فرهنگ اجتماعی و زمینه هـای وابسـته بـه               ،  از جمله ی نقاط ضعف در حوزه مسائل اجتماعی        
 .ن استآ

                                      
  .2-3  از گزاره  8-2-3 ـ تحلیل معنایی  322ک ص  .   ر-1
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با نسبت های بسیار ضعیفی در خصوص مقـوالتی  ، عمالً و به نحو چشمگیری، در حوزه فعالیت های اجتماعی ـ فرهنگی 
ایجاد انگیزه های حرفه ای ـ شغلی در حوزه های مرتبط با زمینه های شغلی باشـندگان جنـوب و    ، چون اشتغال وکارآفرینی

اقدامات قابل تاکید و    ،  زندگی شهری و امکانات و تسهیالت رفاهی اجتماعی       سرمایه گذاری اجتماعی با هدف توسعه فضاهای        
 .توجه صورت گرفته است

همچنین مقابله بـا نـابرابری هـای        ،  نسبت به روند اساسی فرهنگ و جامعه و اشتغال متناسب با جغرافیا و محیط زیست              
 .نگرفته استاقدامات قابل توجهی صورت ، اجتماعی با هدف تقویت پایگاه های اجتماعی

به دنبال ضعف پایگاه های اجتماعی، فرصت های مطلوب برای بروز استعدادهای محلی ـ فردی بـه هـدر و اتـالف رفتـه      
فرصت های مشارکت در فرایند تصمیم گیری اجتماعی ، است و ناشی از آن و به دلیل غیرفعال بودن توان های بالقوه، الجرم

 .محو و نابود شده است، ـ شغلی ـ حرفه ای و سیاسی و اقتصادی
متاثر از شرایط فوق، صاحبان سرمایه مالی، ضمن داشتن دلبستگی به زادگاه خود در جنوب، بر حسب تمایـل و کشـش    

ایمن را می جوید، مایل به سرمایه گـذاری در کشـورهای عربـی شـده و یـا آن کـه مسـیر                        سرمایه که مسیر سرمایه گذاری      
 .که حفظ سرمایه های خود را در جایی، بیمه شده ببینندتجارت را آنگونه انتخاب می کنند 

وضعیتی این چنین سبب شده است تا رویه اقتصادی تجارت محلی، در کنش و واکنشی اقتصادی ـ اجتماعی ـ فرهنگـی،    
 وسـیله ای بـرای    ،   " پـول  " محیطی برای همه ی اهالی و بـدون مـرز و             " دریا "دارای معنای خاصی باشد معنایی که در آن،         

 .زمینه ای برای برخورداری از رزق و روزی است، " کاال "انجام مبادله  و 
با هدف تجارت، برخوردار از صبغه و ریشـه ای قـومی ـ    ، فعالیت دریایی در قالب لنج های سنتی، طی این چنین شرایطی

 .بومی و آدابی مبتنی بر فرهنگ محلی است که حتی باعث اتحاد عشایر با همدگر می شود
 . بی توجهی و یا کم توجهی مفرط به این داشته های اجتماعی است،  ی ضعف در سیاستگذاری اجتماعینقطه

دو مقوله به هـم پیوسـته ای هسـتند کـه از جملـه ی مشـکالت و       ، سطح کلی نابرابری اجتماعی و نیازهای محلی ـ بومی 
 . ملی و فراملی، مطرح باشدباید در سطح ابعاد، معضالت میدانی محسوب می شوند که ضرورت توجه به آن

اهالی و باشندگان ساحلی، با کشورهای حوزه خلیج فـارس و دریـای عمـان رابطـه سـببی و نسـبی و حتـی قبیلـه ای و                   
عشایری دارند و عدم توجه به شاخص های تامین کننده سطح مناسب رفاه اجتماعی، انرژی پنهانی است که به گسـترده تـر                       

 .من می زندشدن سطح نابرابری اجتماعی دا
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، وضع قواعد و مقررات برخاسته از فضای کار و زنـدگی و یـا وضـع قواعـد و مقرراتـی کـه                    1با توجه به چنین شرایطی    

متاثر از ویژگی های محیطی باشد، می تواند ایجاد کننده ی سطوحی بنیادی تر در ابعاد توجه به شاخص های اقتصـادی، بـا    
 به این ترتیب به باال رفتن درجه ی اشـتغال و توسـعه تجـارت از طریـق دریـا و      در نظر گرفتن فرهنگ بومی ـ محلی باشد و 

ایجاد بهبودی در سیستم و ناوگان حمل و نقل محلی، یاری رساند، مقوله ای که عدم دسترسی به آن، جزء نقـاط ضـعف در                         
 .رسیدگی  اجتماعی به این جامعه ی پوینده است

 .ان های بالقوه خالء زمینه های بهره برداری مطلوب از تو 4-1-17

هره ـود زمینه های بــعدم وج، وان، در حوزه نقاط ضعف اجتماعی    ـیت و جامعه ج   ــله ی عناصر اثرگذار بر جمع     ــاز جم 
خالء و کاستی چشمگیری که به هدایت منابع انسانی جـوان و تـوان هـای بـالقوه بـه          . برداری کننده از توان های بالقوه است      

 .ص های محلی و زندگی اجتماعی می شودسمت مسیرهای نامنطبق بر شاخ
 از هر نوع و زمینه ای کـه باشـند و   وجود امکانات و تاسیسات فارغ از نظارت ناظران و مجریان قانونی           4-1-18

بردها و ـــ بـه عنـوان نقطـه ضـعفی هسـتند کـه راه       ،  ع شـوند  ـــ واقرداری  ـــ با هر نوع کیفیتی و نیتی کـه مـورد بهـره ب            
اقتصاد تجاری را در سطح کالن، دچار اختالل می کند، این چنین رویه ای در فرایند    سیاستگذاری های منسجم در حوزه      

خارج و به حوزه ای از تصمیم گیری ها می کشاند که ، عملکرد خود، اقتصاد را از چارچوب تصمیم گیری های اقتصادی
در چنـین   . عه خواهنـد داشـت    به جای اثر و ثمربخشی اقتصادی، بازتاب و اثری بدون ارزش افزوده اقتصادی برای جام              

بـدون  ، بیکاری و فقدان سرمایه گذاری، پوسته ای از سطوح زیرین هستند که در آن ها، فعالیت های اقتصادی             ،  وضعیتی
 .ثمربخشی اجتماعی و بدون هیچ ارزش افزوده ای، در جریان است

ای تولیـدی و    بازگشـت بـه مصـادیقی از جملـه کیفیـت کاالهـ            ،  نقاط ضعف در حوزه آنوتـومی اقتصـادی        4-1-19

 . داردمرغوبیت

سبب می شود تـا بـه مشخصـه هـای کیفـی       ،  دفاع از تولید، به جای دفاع از تولید کننده        ،  م بررسی های کارشناسی   به زع 
کاالهای تولیدی توجه گردد، پروسه ای کـه در ادامـه آن، بـه ارتقـاء سـطوح کیفـی کاالهـای تولیـدی بـرای حضـور در                             

 .بازارهای رقابتی می افزاید
 درصد از جامعه آمـاری نمونـه، از تولیدکننـده           88 حال حاضر در جامعه اقتصادی ما، به جای دفاع از تولید، به زعم               در

بـه انتخـاب    ،  ه مصرف کننـده داخلـی، در یـک فضـای رقـابتی            این اصل، نمی توان انتظار داشت ک      روی  . حمایت می شود  
 .کاالیی بپردازد که از سطح کیفی ضعیفی برخوردار باشد

                                      
عه میدانی و حضور در محیط زنـدگی و اجتمـاعی جامعـه و باشـندگان سـاحلی در اسـتان هـای هرمزگـان، بوشـهر، سیسـتان و                                برآمده از مطال    -1

 .بلوچستان و خوزستان
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در دانـش   . موضوع و مشخصه قیمت مطرح می گردد      ،  دیگر نقاط ضعف در حوزه آنوتومی اقتصادی      از   4-1-20
 فقـط یـک موضـوع در محـدوده تعیـین بهـاء و ارزش مـادی کـاال نیسـت بلکـه در ذات خـود،                            " قیمت "اقتصاد معاصر،   

 ریـزی بـا هـدف تصـرف         برخوردار از ماهیتی در حوزه ارزش معنایی تولید اقتصادی و وسیله ای برای هدایت برنامـه               
 .بازارهاست

موضوعیت فوق در دامن اقتصاد کشور ما، زمینه ای ترغیب کننده و شتاب دهنـده بـه جریـان بـزه تجـارت گریزنـده از                          
 .نظارت قانون است

، کفش و پارچه و پوشاک و حتی لوازم خـانگی و مصـرفی همچـون شـکر               ،  کاالهایی چون قطعات الکترونیکی و کامپیوتر     
 .ت تحت تاثیر چنین قیمت گذاری های رقابتی استبه شد، برنج

 
شـرایط  ، خالء بهره برداری هدفمند و منطبق با اهداف اولیه ایجاد مناطق آزاد،  در چرخه علت معلـولی              4-1-21

 آزاد در مـــسیر تجـارت گـــریزنده از نظـــارت قـانون              1م زده است تا از بخشی از فضاها و مناطق         ــرا به گونه ای رق    
 .ودبـهره برداری ش

مجموعه تسهیالت فراهم شده با هدف دسترسی به اهداف مورد نظـر، چـون در فضـای عملکـردی پـیش بینـی شـده در                 
قانون، مورد بهره برداری واقع نمی شوند، الجرم برای تحصیل درآمد، به اقدامات تجاری می پردازنـد و یـا آن کـه امکانـات                   

 .ن قرار می گیردموجود آن ها، مورد بهره برداری فارغ از نظارت قانو
 درصد ،درآمد قانونی سازمان 80برپایه اطالعات کارشناسی، ممنوعیت ورود اقالمی کاالی حجیم همراه مسافر تا حدود 

 .منطقه آزاد قشم را از محل عوارض بازرگانی، تحت شعاع قرار داده است
 را " عملکردهای جاریـه " و " اهداف" از به دقت و به روشنی، درجه ی فاصله، اسی فوقــتحلیل یافته مطالعاتی ـ کارشن 

 .می تواند ترسیم کند
 

 
 :نتیجه آن که 

در زنجیره ای از ضعف های اقتصـادی ـ اجتمـاعی ـ فرهنگـی و      ، رخدادهایی چون تجارت گریزنده از نظارت قانون
هـر  ،  ن وضـعیتی  در چنـی  . به وجود آمده و بر چرخه ی روابط علت و معلولی رشد و نمو یافته است               ،  حقوقی و سیاسی  

اندازه سطح تصمیم گیری در حوزه نظارت بر عملکردهای مرتبط با تجارت گریزنده از نظارت قانون افزایش یابـد، بـه                  
 .دقت و نشانه گیری درست، با ضعف و کاهش مواجه می شود، همان نسبت

 .ی استتوزیع سطوح تصمیم گیری در حوزه عناصر نظارت، لزوماً راه کار مناسب در چنین شرایطی
، قضائیه و مجریه و مقننه و سازمان بنادر و کشتیرانی         ،  نظامی،  به این ترتیب ،مسئولیت تمامی ارگان های انتظامی       

مورد تاکید و سفارش ایـن  ، و همکاری های منطقه ای ـ فراملی ، تعاونی های لنج داران و مرزنشینان، مناطق آزاد، گمرک
 .پژوهش است

                                      
مجموعه چنین منـاطقی را در شـمول        ،  تفکیک قایل شد اما، کلیت مساله     ،    هر چند که باید بین بخش در کنترل سازمان و بخش های خارج از کنترل                -1

 .رار می دهدخود ق
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 وع تجارت کدامند؟راه کارهای مقابله با این ن 4-2

    شرایط اقتصاد معاصر، در عین حالی که در چارچوب تجارت جهـانی، اسـلوب هـای مشخصـی را در طراحـی                          :   مقدمه
زمینـه سـاز حـدودی از راه    ، لیکن علـل و عوامـل منطقـه ای   ، تجارت منطقه ای و فرا منطقه ای در دستور کار قرار داده است      

 .یی متفاوت با آداب عمومی تجاری داردکارهای تجاری شده است که ویژگی ها
جدای از این تفاوت که در سطح فراملی مطرح است، در سطوح ملی نیز، رویه های تجاری متفاوتی با رویه هـای قـانونی و            
 .رسمی کشورها، در جریان روابط تجارت ملی قرار می گیرد که گاهاً، بر دوش فرهنگ تجارت و اقتصادملی، سنگینی می کند

به عبارتی، چنانچه تجـارت گریزنـده از      . ویه های متفاوت و مغایر با رویه های رسمی و قانونی، امری بدیهی است             وجود ر 
نظارت قانون را، به عنوان یکی از پرجلوه ترین رویه های متفاوت با تجارت رسمی، بدانیم، این نحوه از تجارت زیرزمینـی و                       

 .از سوی اقتصاد جامعه پذیرفتنی است، شبه قانونی، تا درصدییا تجارت گریزنده از نظارت قانون و یا قاچاق 
بسیاری شاخص ها، ولو آن که در معنای کلی معارض با سالمت اقتصاد و یا تهدید کننده آن                  ،  به طور اساسی، در اقتصاد    
 .از سوی اقتصاد جامعه پذیرفته می شوند، هستند، اما، همیشه تا درصدی

به سامان و منظم و برنامـه پـذیر و بـا    ، نهفته است که اقتصاد جامعه، باید به آنگونه قوی   بحث و نکته اصلی در این مفهوم        
رکود موضعی، پدیده مـد و      ،  ظرفیت باشد که به راحتی، پدیده هایی همچون تجارت گریزنده از نظارت قانون، تورم انگیزشی              

 .بیکاری پنهان و حتی بیکاری آشکار را به راحتی پذیرا باشد
عواملی . طبع و طبیعت رشته ها و شاخه های اقتصادی، همیشه در معرض چالش های گوناگونی می باشند                ،  راز سوی دیگ  

زلزل در رقابت کامل زمینه ساز این چالش ـ اشتغال کامل و تبیـکاری و بــر هم خـوردن شرایط، ورمــچون ریسک، رکود، ت
 .هاست

 ـ اقتصادی جامعه، بـاب میـل قواعـد اخالقـی و قـانونی نـاظر باشـد،         اوالً این انتظار که تمامی روابط تجاری، با این وصف
جریان واقعی امور است و در مرتبه ثانی، برای بررسی راه کارهای مقابله کننده، نمی توان، اثر                  انتظاری به دور از واقعیت و     

وامل مثبته مـی شـوند جلـوگیری        عوامل مثبته را بدون مداخله و تاثیر عوامل و متغیرهای دیگر که همزمان مانع اثر بخشی ع                
 .کرد و یا الاقل این گونه عوامل منفی را ثابت نگه داشت

 درصـد از تجـارت     5در مصاحبه های کارشناسی، نسبت به سطح قابل پذیرش تجارت گریزنده از نظارت قانون تـا سـطح                   
صی، همیشه در حال تجربـه آن  سهمی که به هر حال، کشورهای مختلف، به دالیل خا         . رسمی، نسبتی طبیعی منظور می شود     

 های نظری، قواعد و قوانین گمرکی و    اظ دانشی و توانایی   حاما، در این تجربه اندوزی کوشش آن است تا خود را از ل            . هستند
قضایی و بندری و کشتیرانی و انتظامی، همیشه در سطوح باالتری از فعالیت گروه های تجاری گریزنده از نظـارت قـانون و                     

 .روه های وابسته به اقتصاد زیرزمینی، قرار دهندیا فعالیت گ
 :بر این اساس ؛ ضروری می نماید تا 
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 .ـ برخاسته از یافته های مطالعاتی که متبادر شده از محیط مورد نظر باشد، محیط مرتبط با موضوع شناسایی گردد
 .ـ نیازهای دانشی و علمی روزآمد، تحقیق شوند

 .ا، کارشناسی گردندـ ضرورت های قانونی و اصالحیه ه
 .صورت پذیرد، ـ بررسی به منظور شناخت راه کارهای پیشگیرانه

 .ـ بررسی ومطالعه به منظور شناسایی انگیزه های گرایش دهنده به پدیده تجارت گریزنده از نظارت قانون انجام شود
 .ـ به توسعه تجهیزات فنی، الکترونیکی و مهندسی اهتمام شود

گمرکی، انتظامی و اطالعـاتی     ،  سیستم مالیاتی ،  در دستور کار مستمر قضایی    ،  ح روش ها و تشکیالت    ـ توسعه و ارتقاء سط    
 .و سازمان بنادر و کشتیرانی قرار گیرد

 .ـ شناخت ساختارهای ادرای، منطبق با سیستم های بین المللی، مطالعه و بررسی شود
 . ای، متحقق شودـ شناخت فرهنگ و روابط اجتماعی با تاکید بر شاخص های منطقه

 . انجام شود، ـ ارزیابی و پیمایش از طریق تبادل تجربه در سطوح بین المللی و فرا منطقه ای
 .کارشناسی گردد، با هدف افزایش نرخ ریسک، ـ بررسی ساختارهای نوین حقوقی و بازدارندگی

 
 1.بر محور شاخص های کالن فوق به زیر مجموعه ها پرداخته می شود

 شناخت محیطی 4-2-1

ایـن  .  نظارت قانون به شدت احساس مـی شـود         یط های مرتبط با تجارت گریزنده از      ضرورت شناخت جامعه شناسانه مح    
شناخت، قواعد و منابع انسانی ناظر و مجریان قانون را با شرایط زیست اجتماعی و طبیعت رفتارهای بومی و ویژگی های      

 .فرهنگی آشنا می سازد
 .نیازهای علمی و دانشی روز آمد 4-2-2

مطابق بررسی های میدانی و کتابخانه ای، این واقعیتی بدیهی است که بین بزه و فاعالن آن، رابطه ای پویشی برقرار است                      
و به همان نسبت که منابع ناظر و انتظامی جامعه به تقویت دانش خود می پردازند، شیوه های رخداد بزه نیز، بـه نـوعی و                          

لذا، ضرورت دارد تا نسبت به نیازهای علمـی، بررسـی   . ایش دانش خود می پردازدبر پایه یک دانش نانوشته تجربی به افز 
 .همه جانبه صورت گرفته و مبتنی بر دانش روزآمد، راه کارهای مقابله اکتشاف گردند

ارائه آموزش های الزم به نیروهای مرزبانی و ارتقاء آگاهی کارکنان گمرک از شگردهای مربوط به انجام تجارت گریزنده                   
 .از نظارت قانون از مجاری رسمی، مورد تاکید است

                                      
 .  یافته ها، حاصل از مطالعات اسنادی و مصاحبه های تخصصی با جامعه آماری نمونه می باشد-1
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 ضرورت های قانونی 4-2-3

 : با توجه به متن یافته های پژوهشی به نظر می رسد که
بـا اصـالحات بعـدی، صـورت پـذیرد و نسـبت بـه قـانون                 ،  29/12/1312مصوب    ،  ـ احیای قانون مجازات مرتکبین قاچاق     
 .بازنگری صورت گیرد،  توجه به فرآیند حاصل شده، با12/2/74مصوب ، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام

 قانون مقررات صادرات و واردات، در باره ورود موقت کاال بـه نحـوی تحصـیل شـود کـه صـرفاً بـرای                    12ـ اصالح ماده    
 .واحدهای تولیدی و متناسب با پروانه تولیدی، قابل اعمال و تنفیذ باشد

 .صورت پذیرد، ی ـ صنعتی و اعمال نظارت و کنترل گمرکیـ لزوم بازنگری جدی در قانون مناطق آزاد تجار
ـ در خصوص منطقه آزاد قشم، با توجه به مطالعات کارشناسی انجام شده و شرایط جغرافیایی منطقه و نحوه ارتبـاط بـا                       

وضـعیت  به طور کلی، از ، سرزمین اصلی، ضرورت دارد یا کل منطقه در کنترل سازمان منطقه آزاد قشم درآید و یا آن که   
 .خارج شود، منطقه آزاد

ـ برای کاالهایی که انگیزه زا بـرای مبـادرت بـه تجـارت گریزنـده از نظـارت قـانون هسـتند، بـا رعایـت سـایر متغیرهـای                      
 .موانع تعرفه ای لغو گردند) فرهنگی، بومی، مقوله اشتغال و تجارت منطقه ای، اقلیمی(جانبی

وضع قوانین ملی با رعایت ضوابط بین المللی به لحاظ امضاء همکـاری هـای          ـ توسعه ارتباط و هماهنگی های منطقه ای و          
 .کوشش شود، حقوقی منطقه ای و اجرای معاهدات

 .ـ رویه واحد رفتاری حقوقی، انتظامی و نظارتی بر مبنای قبول تعریف واحد از جرم قاچاق، اتخاذ گردد
 .به شدت احساس می شود، رفع نقص از قوانینـ ضرورت بررسی حقوقی با هدف رفع خالء های قوانین فعلی و 

 
 بررسی به منظور شناخت راه کارهای پیشگیرانه 4-2-4

 .ـ  انجام مطالعات پیوسته علمی و کارشناسی با تاکید بر مشابهات منطقه ای بین ایران و دیگر کشورها
نـادر و کشـتیرانی و   ارت سازمان ب  کنترل و نظارت قانونی از اسکله ها و پهلوگیرهای فاقد نظ          با هدف   ـ بازدیدهای مستمر،    

 ).بازرسی(نیروی انتظامی، به نحو مرتب و تنظیم صورتجلسه بازدید 
، درج ارتبـاط حقـوقی    ،  درج فعالیـت  . تجاری و مسافری و صـیادی     ،  ـ تهیه شناسنامه رسمی از کلیه اسکله های اختصاصی        

 اسـکله هـای تخصصـی،       ـسیم بنـدی بـه شـرح      مشخص نمودن کاربری و سامانــدهی در قالب ماهیت عملکردی بر پایه تق           
تجـاری و   ،  اسکله های صیادی و اسکله های چند منظوره که قادر به جذب فعالیت های توامان صیادی               ،  یاسکله های تجار  

 .دیگر موارد هستند
 .با هدف هدایت اسکله ها، به سمت و سوی تخصصی شدن،  زیر نظر سازمان بنادر و کشتیرانیـ تدوین طرح،
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 .با هدف تعیین تکلیف نظارتی، برای اسکله هایی که فاقد نظارت هستند، زیر نظر سازمان بنادر و کشتیرانی،  طرحـ تدوین
ر با هدف رسیدگی بـه وضـعیت        ـ انجام مطالعات در حوزه جامعه شغلی، معیشت، کارآفرینی و مقابله با فقر پنهان و آشکا               

 .معیشتی باشندگان استان های ساحلی و مرزنشینان
تمرکز نظارتی در گلوگـاه هـای مبـادی         ،  ق توسعه سیستم اطالع رسانی    یتقویت نگرش های پیشگیرانه و بازدارنده از طر       ـ  

حذف مراکز متعدد تصمیم گیرنده در خصوص روابط تجاری و ارائـه فرصـت و زمینـه و                  ،  ورودی کاال به سرزمین اصلی    
یـا نقـش آفرینـی در تجـارت          ز تمایل سرمایه به خروج و     تامین برای حضور سرمایه و سرمایه گذاری با هدف جلوگیری ا          

 .گریزنده از نظارت قانون 
 .1ـ توسعه دامنه نظارتی نیروی انتظامی در دریا و در اختیار قرار دادن امکانات و ملزومات الزمه

 
 .نبررسی و مطالعه به منظور شناسایی انگیزه های گرایش دهنده به پدیده تجارت گریزنده از نظارت قانو 4-2-5

ـ کاهش تشریفات مربوط به ثبت سفارش و ترخیص کاال و کوتاه نمودن مراحل ارزیابی با اتکاء بـه روش هـای نـوین در                          
 .ارزیابی گمرکی

 .با هدف تقویت جوانب رقابت) و حذف(ـ منطقی نمودن تعرفه ها تا دسترسی به نقطه اعتدال تعرفه ای 
 .صوص مناسبات شغلی ـ حرفه ای دریاییاصالح قانون کار خاصه در خ، ـ کاهش بهره بانکی

باالتر از کشورهای همسایه است، لذا، ضـروری مـی   ، یزان قابل توجهی ــبه م ،  رخ های تعرفه در ایران    ــن،   در حال حاضر  
 .نماید تا این تفاوت ها به حداقل رسانده شود

 .توسعه تجهیزات فنی، الکترونیکی و مهندسی 4-2-6

 .نی به تجهیزات الکترونیکی پیشرفته     ـ مجهز نمودن نیروهای مرزبا
 .   ـ  نصب ردیاب های الکترونیکی بر تمامی شناورهای فعال و ایجاد ایستگاه های کنترل کننده

 .برای محموله های ترانزیت X-Ray  ـ  استفاده از دستگاه های پیشرفته 
 .رکیبی  یا سیستم محموله های تIntegrated Catgo Systems  ـ استفاده از سیستم 

  ـ به کارگیری این سیستم، اعمال مدیریت ریسک را در گمرکات مرزی افزایش خواهد داد و بـه گمرکـات و ادارات نـاظر در                         
جابه جایی محموله ها، از طریق کامیون در حمل ترانزیت، به ویژه برای برخی کشورها، که نیاز بـه کنتـرل بیشـتری دارنـد،                         

 .یاری می رساند

                                      
محوطه . در دریا معنی دار است    ،  قرار داشته است که اصل نظارت     ) به نحو مطلق  ( این نکته در تاکید جامعه آماری       ،    با توجه به یافته های پژوهش       -1

 .ردار از اصول نظارتی بندری ـ گمرکی استصرفاً برخو، خشکی و بندری
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با هدف کنترل کاالهای ترانزیت، ماموران گمرک را کمک ، مبنای طرح سلکتیویتی در مبارزه با قاچاق کاال  مدیریت ریسک بر    

 .خواهد کرد تا کامیون ها را مورد بازبینی دقیق تر قرار دهند
 از یک پایگاه مرکزی تشکیل مـی شـود و بـر پایـه تحـرک و فعالیـت یـک واحـد، پـراکنش                          CISاین سیستم اطالعات گمرکی     

 .در همه حال و برای هر کشور و هر گمرک عضو قابل دسترسی خواهد بود) پایانه اطالعات( عات اطال
  . داشتموضوعات مختلفی در قالب این سیستم می توان ذخیره کرد که از جمله ی آن می توان به موارد ذیل اشاره

 .ـ وسایل حامل و دفعات ورودی و خروجی
 .ـ اشخاص و بار و وزن بار و دفعات

 .ـ نوع کاال، وزن و ارزش
 .ـ رخدادهای بزه و تقلب و پوشش های قانون و دفعات تکرار جرم

 .ـ مکانیزم های کنترل کننده
 .ـ دسترسی به اسناد کامل بار

ـ استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته از طریق رسیدن به تحوالت تجاری در دراز مدت با استفاده همه جانبه از فـن آوری    
 . زیر بنای قوی برای پاسخگویی سریع و گسترده به نیازهای روزآمدو ایجاد یک

ـ مکانیزه نمودن سیستم گمرکی کشور و توسعه جامعه طرح آسیکودا به نحوی که تمامی گمرکات کشور را در شمول خـود       
 .قرار دهد، همچنین افزایش قابلیت سیستم از طریق ارتباط با سیستم آسیکودای جهانی

 
 .ش ها و تشکیالتارتقاء  سطح رو 4-2-7

 ـ تدوین شناسنامه از کیفیت و شیوه ها و شگردهای مبادرت به تجارت گریزنده از نظارت قانون 
ـ تدوین شناسنامه از ماهیت و نوع و کمیت و ارزش کاالهای مربوط به تجارت گریزنده از نظارت قانون و ترسـیم آمـاری      

 .فراوانی کاالها
 .رکی و بندری، نیروهای مرزبانی و انتظامیـ توسعه آموزش ها برای کارکنان گم

روش های مربوط به عملیاتی شدن آن، بررسـی و         . ـ نسبت به تدوین و تهیه ارزش پایه کاالها، از طریق گمرک، اقدام شود             
 .تحقیق شوند

 تهیـه لـوازم   ـ نسبت به ثبت دقیق شرکت های تجاری وارد کننده کاال اقدام و مستمراً نظارت بر نحوه ارائه خـدمات فنـی و               
 .ادامه یابد، جانبی و یدکی
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 .شناخت ساختارهای اداری،  منطبق با سیستم های بین المللی، مطالعه و بررسی شود 4-2-8

م های میـان    تبا هدف توسعه سیس   ) آنکتاد( با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد        ،  ـ اجراء سیستم مکانیزه آسیکودا    
 .برد، دنبال شود

 .مل و ساماندهی انبارهای مخصوص نگهداری کاالهای مجاز ترانزیتی در دستور کار قرار گیردـ ضرورت شناسایی کا
 .ـ به نحو مستمر انبارها کنترل و به روش های الکترونیک مورد بازرسی قرار گیرند

 
 .شناخت فرهنگ و روابط اجتماعی با تاکید بر شاخص های منطقه ای و ملی 4-2-9

رای باشندگان نــوار ساحلی و ساکنان بنادر که از طریق حمــل و نقـل کـاال متــحقق                   ـ شناخت ماهــیت مشاغل دریایی ب     
 .می شود

 .تامین معیشت دارند،  قرار دادن فعاالن تجاری منطقه ای که از طریق لنج های بومی ـ تجاریـ تحت پوشش
 
 .ارزیابی و پیمایش از طریق تبادل تجربه در سطوح بین المللی و فرامنطقه ای 4-2-10

 . تجمیع گردد یک کاسه شدن قوانین، در یک شخصیتوزه ریاستی گمرک و بندر، به پشتوانه تطابق و همخوانی و  ـ ح
کشورهای همسایه برای برخورد با شاکله های تجارت گریزنده با نظـارت قـانون و                ـ نسبت به انعقاد معاهدات دوجانبه با      

 .عامالن آن، اهتمام شود
 در تجارت خارجی و تعیین یک واحد مشخص که به تجار امکان دهد با مراجعه بـه                  ECو    ـ استفاده از فن آوری اطالعات       

 . تمامی مجوزهای الزمه را دریافت نمایند، آن و تسلیم مدارک
 .این رویه سبب خواهد شد تا از طی مراحل وقت گیر جلوگیری به عمل آورده شود

تولید تحت امتیاز کاالهـایی کـه بـه صـورت تجـارت گریزنـده از                امکان  ،  ـ با حمایت وزارت صنایع و معادن از مناطق آزاد         
 .نظارت قانون وارد کشور می شوند، فراهم آید

 .فرصت مکانی مناسبی برای این منظور هستند، کیش وچابهار، قشم
 
 .بررسی ساختارهای نوین حقوقی و بازدارندگی با هدف افزایش نرخ ریسک 4-2-11

کشور می کنند، موظـف شـوند    یدی غیر ایرانی، که به صورت رسمی، کاال وارد ـ نمایندگی های مربوط به شرکت های تول    
ارائه فاکتور رسمی و نصب هالوگرام کاالهای خود را از کاالهـایی کـه بـه نـام                  ،  تا به طریق مناسب مثل ارائه ضمانت نامه       

 .همان محصول، لیکن به صورت قاچاق وارد بازار می کنند، تفکیک نمایند
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 کافی نیروهای مرزبانی در نواحی مرزی و توسـعه دامنـه حضـور نیروهـای انتظـامی در خورهـا و                      ـ حضور و پوشــش   

 .اسکله های فاقد نظارت بندری و گمرکی

برای مصادیقی از عدم خروج کاالهای ورود موقت و ترانزیتـی در مهلـت مقـرر و همچنـین مجـازات                    1ـ پیش بینی مجازات   

 .خودداری می ورزند، ن تجارت گریزنده از نظارت قانونمامورینی که با آگاهی، از تعقیب فاعال

که در انجام تجارت گریزنده از ،  مجازات و محرومیت برای شرکت های تجاری، حمل و نقل و حق العمل کاری2ـ پیش بینی

 .همکاری و یا مستقیماً مبادرت به آن کنند، نظارت قانون

 

 .انجام اقدامات ریشه ای و بنیانی  4-2-12

متغیرهایی . از سوی تولیدات داخلی پاسخ داده نمی شود، )در ابعاد کیفی و کمی و انواع( ز تقاضاهای جامعه ـ به بسیاری ا

چون کیفیت کاالها و قیمت و در مراتب پس از آن، شاخص های دیگری چون خدمات پس از فروش، از جمله عوامـل دیگـر                         

 .متمایل به مصرف کاالهای خارجی می کنددر عدم تامین تقاضای جامعه هستند که مصرف کننده داخلی را، 

لذا ضمن مقابله با روساخت های محرک و انگیزه زا در انجام تجارت گریزنده از نظارت قانون، که سعی در بهره بـرداری                       

همچنین قیمت و دیگر عوامل وابسـته بـه تولیـدات بـا             ( ضرورت دارد تا به ارتقاء سطوح کیفی        ،  از این تمایل و کشش دارد     

تولید نیز که حمایتی ریشه ای در مقابلـه بـا پدیـده هـای عارضـی در تجـارت گریزنـده از               ) از نظر جامعه و اقتصاد    ارزش  

 .نظارت قانون است، توجه گردد

، به طوری کـه    3ـ بوروکراسی اداری، مضمونی گسترده در سیستم های اداری ناظر بر فعالیت های تجاری در کشور است                

ها، که تعرفه آن ها نیز پائین است، انجام تشریفات اداری ـ گمرکی، بسیار طوالنی شده و نفـع   در برخی موارد از انواع کاال

 . اقتصادی را بر اثر خواب سرمایه مالی، کاهش می دهد

  بـرای تقاضـا و سـرمایه و عرضـه دقـت              " مهندسی زمان  "کوشش در روزآمد نمودن رویه اداری به نحوی که در آن به             

 .شود، ضرورت دارد

                                      
 .  نیاز به مقرر و تکلیف قانون دارد-1
 .  نیاز به مقرر و تکلیف قانون دارد-2
 .بندری تجار و بنکداران، جامعه آماری نمونه در حوزه کارشناسی گمرک% 95  اظهار نظر قطعی باالی -1
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، قویت زیرساخت های نظری و سیاستگذاری در اقتصاد تولیدی و اقتصاد تجاری و اقتصاد پول و بانک و بیمه و مالیـه                     ـ ت 

 . به نحوی که صرفاً در قالب شاکله های اقتصاد و قواعد بازی آن، اتخاذ و اجراء گردد، نیازی جدی است

نرخ ریسک سرمایه گذاری و تهدیدات      ،  ای اقتضایی به همین دلیل کاهش اثر متغیرهایی چون نگرش های سیاسی، نگرش ه           

و افزایش اثر متغیرهایی چون ضریب امنیت سرمایه گذاری، ضریب حمایت بیمـه ای و خـدمات بـانکی و روش و سیسـتم                        

 .مالیاتی مناسب، نیاز جدی است

 موارد و متغیرهای  پیش روی صادرات غیرنفتی محتاج به یک بررسی پژوهشی است این بررسی باید شامل1ـ موانع جدی

رعایت استاندارد، مخاطـب شناسـی، بسـته بنـدی،          ( اجتماعی و فرهنگی، نوع سیاستگذاری بازاریابی، کیفیت تولید         ،  قانونی

 .باشد.....) کنترل کیفیت و 

خاصـه بـا تاکیـد بـر اهمیـت حضـور بخـش خصوصـی، از جملـه ی تاکیـدات                      ،  ـ ارتقاء  سطوح خدمات بـانکی و بیمـه ای          

 .از سوی تجار و کارشناسان حوزه تجاری است، به ویژهکارشناسی 

بانـک هـای داخـل      ) بـه روز  ( بررسی های پژوهشی نشان می دهد که در زمینه های بسیاری از نوع خدمات بانکی معاصر               

فعال نیستند و ضمن آن، ماهیت عملکردی دولتی بانک ها و بیمه، منجر به پدیدار شدن محدودیت هایی شـده اسـت کـه بـه           

 .آسیب می رساندو رشد آن  دامنه تجارت عهتوس

همپا نمودن جریان بانک و بیمه با جریان تجارت ملی ـ بین المللی و سیستم های نوین بانکی، از گـزاره هـای مـورد تاکیـد      

 .است

ر و نــوعاً برخاسـته از نگـرش بـه مظـاه     ، ـ اجرای برنامه های نظارتی بــر مـبادی ورودی و یا حذف موانع غیر تعرفه ای 

بستر مساعدت کننده برای تجارت گریزنـده از نظـارت قـانون، متشـکل از علـل اقتصـادی و علـل                      . نمایه های سطحی است   

 .است) اجتماعی، فرهنگی، سیاسی( غیراقتصادی 

، لذا، توجه به اعمال مجازات های قانونی و یا کوشش در حذف موانع، نیازمند توجه به عوامل دیگـری چـون فقـر، بیکـاری                        

 .می باشد..... ن ابزاری، عدالت اقتصادی ـ اجتماعی، گردش ثروت و سرمایه انسا

 .توجه دوم، از نوع توجهات بنیانی و ریشه ای است که به نحو مستمر باید تداوم یابد

 

                                      
 .بخش کارشناسی صادراتجامعه آماری نمونه در % 95  اظهار نظر قطعی باالی -2
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 نقش سازمان بنادر و کشتیرانی و سایر سازمان ها و ارگان های دیگر در این باره چیست؟ 4-3

 خواهد بـود کـه   " ثمربخشی" همراه با " اثربخشی "ضمن ، ، در شرایطی)یت حقوقیشخص( تاکید بر نقش هر سازمان      

 .تامین گر و فراهم آورنده انتظارات باشد، از دو منظر

باشـد و در منظـر   ) نهـاد ، ارگـان (منظر اول آن است ک به دقت، انتظار تعریف شده مبتنی بر شرح وظایف آن سـازمان    

نـه مـوازی و نـه مقابلـه         (،اقدامات آن، مکمـل     )اینجا تجارت گریزنده از نظارت قانون     در  (دوم، نسبت به موضوع مورد نـظر       

 .با دیگر سازمان ها باشد) کننده

ناظر بر تنظیم رفتار ـ عملکرد در حوزه دریـانوردی، حمـل و نقـل     ، در یک نگاه خالصه شده سازمان بنادر و کشتیرانی

ی و نظارت کارشناسی ـ دانشـی بر ساخت و تجهـیز بندر و پهــلوگیرها  دریایی و کشتـیرانی و امــور بـندری و بنــدردار

چنانچه، عناصر و علل مرتبط با فعالیت تجارت گریزنده از نظارت قانون، طی یک فرآیند تصویر گردد،                 لذا،  . ست) اسکله ها ( 

به طور کامل و بـدون مداخلـه سـایر          باید  ) مربوط به منظر اول   (قلمداد می گردد  ،  آنچه که در این فرآیند، انتظار تعریف شده       

 .از سوی سازمان بنادر و کشتیرانی اعمال گردد، سازمان ها و ارگان ها و یا سیاست های موردی و اقتضایی

و در آن بخش، که اقدام سازمان بنادر و کشتیرانی، می تواند مکمل اقدام دیگر سازمان ها و یا اقدام دیگر سـازمان هـا،     

، ضرورت دارد تا دامنه و حدود این تعامل و ارتباط، بـه  )مربوط به منظر دوم   ( ادر و کشتیرانی باشد     مکمل اقدام سازمان بن   

 .دقت در آن فرآیند مورد نظر، تعریف گردد

ـ به این ترتیب، ساخت اسکله و پهلوگیرها و اشـراف سـازمان بنـادر و کشـتیرانی بـر آن هـا و کیفیـت بهـره بـرداری،           

لذا اعمـال ایـن گـزاره    . جدای از نظارت مدیریتی ـ کارشناسی سازمان بنادر و کشتیرانی باشد مضمونی است که نمی تواند 

 .مورد تاکید این پژوهش است که خود نیازمند تلفیق اجرایی دو منظر مورد اشاره در فوق است

در ،   به عبارتی  . مورد تاکید این پژوهش است     " تعریف بندر  " بندری و مدیریت گمرکی بر پایه        ـ ضرورت ادغام مدیریت   

عضـوی از سـازمان هـای همکـار بـا      ،  فرآیند مورد نظر، با اتکاء به منظر اول، سازمان هایی چون گمرک و نیروی انتظـامی               

 .سازمان بنادر و کشتیرانی تعریف می شوند

 و  بـه نحـوی کـه از لحـاظ محتـوایی، منـابع کارشناسـی              ،  ـ تجدید نظر در ساختار تشکیالت سازمان بنادر و کشتیرانی         

 مــشارکت با انرژی و فعال در منطقه گرایی تجاری، با هدف توسعه همکاری های منطقه : مدیریتی ناظر بر مصادیقی چـون

ای و ارتقاء آن تا سطح همکاری های بین المللی در زمینه تجارت و حمل و نقل دریایی و ترکیبی، عرضه خـدمات پشـتیبانی         
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نظارت بر هرگونه فعالیـت بنـدری کـه بـه     ، ....)سرویس و نگهداری شناور و    ،  یتتحویل سوخت به کشتی ها، ترانز     ( دریایی  

 .حوزه حمل و نقل کاال و بار و مسافر ارتباط یابد را شامل شود، در تاکید این پژوهش است

زنجیـره ای کـه   . بدنه ای از زنجیره عناصر مرتبط با تجارت و حمل و نقـل دریـایی اسـت              ،  ـ سازمان بنادر و کشتیرانی    

ضمن آن که در حوزه اجتماعی، نحوه عمل        . را نیز شامل است   .....گمرک، مرزبانی و    ،  حلقه های دیگری چون نیروی انتظامی     

نیز بر عملکرد مجموعه اول موثر می باشد، لذا، ضرورت دارد تا در هر              ) حوزه اجتماعی ( سازمان های مرتبط با این حوزه       

ا  بررسی و نسبت به آن ها گزارش تهیه شود تا به این وسیله، عوامـل اثرگـذار      مقطع و برش زمانی، این نوع از اثرگذاری ه        

نیروی انتظامی و گمرک که از سوی حوزه های اجتماعی، عملکرد آنان را تحت تـاثیر                ،  بر فعالیت سازمان بنادر و کشتیرانی     

 .ت منفی و خاستگاه آنان کاسته شود تا با ایجاد بهبودی در نقاط آسیب زا، از اثرا1قرار می دهد، بررسی و تحلیل شوند

تجاری، قایق های   ،  صیادی، باری (ـ جامعیت بخشی و فرانگری مدیریتی در نظارت و کنترل شناورها که تمامی انواع را                

 .شامل گردد) تیزرو، مسافری

خشـی از   ب،  حـوزه فعالیـت   ،  مالکیـت ،  تعیین رنگ شناوری با هدف تشخیص هوایی، کاربری، طول عمر         ،  ایجاد شناسنامه 

 .سند این نظارت را تشکیل می دهد

ـ توسعه اقدامات اجتماعی ـ فرهنگی با هدف پرورش زیر ساخت های اجتماعی ـ فرهنگی با تاکید بر شـهرهای بنـدری،     

در تعاملی منسجم و برنامه ریزی شده با وزارت کشور و وزارت کار و امـور اجتمـاعی و تمـامی سـازمان و موسسـات و             

 .ی فعالیت در بنادر و شهرهای بندری هستندنهادها، که دارا

 .ـ کوشش در رفع ابهامات قانونی نسبت به توسعه نظارتی سازمان بنادر و کشتیرانی در امور بندری و کشتیرانی

ـ کوشش در امضاء معاهده نامه های منطقه ای با هدف مشارکت درون منطقه ای در حوزه خلیج فارس و دریای عمان                      

 سویه تجارت گریزنده از نظارت قانون، با تاکید بر حفظ اقتدار کشور جمهـوری اسـالمی ایـران در ایـن                      با هدف کنترل همه   

 .خصوص

                                      
 .  مضامینی چون فقر، بیکاری، ناآشنایی با فعالیت های دریایی و جامعه ی انسانی وابسته به آن برخی از مصادیق مرتبط با این حوزه است-1
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ـ کوشش در شناخت راه کارهای نوین تجارتی و بسط تمایل نسبت به قبول روش های مدرن تجاری و تسری دادن آن  

 .تظامیگمرکی و ان، به درون سازمان های مرتبط با حوزه تجارت و بازرگانی

قل دریایی در کشور با سایر کشورها       ــاکله های تجارت و حمل و ن      ــمپایی و هم عرضی بین ش     ــجاد ه ــ کوشش در ای   

 ).منطقه ای و فرا منطقه ای( 

ـ کوشش پیوسته و مستمر در نوسازی و ارتقاء سطوح کیفی شناورها، مراقبت و کنترل دریـایی و تجهیـز بـه وسـایل                        

 .مدرن الکترونیکی

 

 تهران.  1383دیماه                                                                                                  
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