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 چکیده
ه ی با آن روبرو هستند بها و تولیدات داخل، کارخانهاز مهمترین مشکالتی است که صنعت گسترش پدیده قاچاق کاال یکی

نحوی که ورود بی رویه و غیر قانونی کاال به کشور و عدم کنترل آن از سوی نهادهای مسئول، صنعت و تولیدات داخلی را با 

بررسی و تعیین عوامل موثر بر پدیده قاچاق کاال در مرزهای دریایی  ،حاضر تحقیقچالش و موانع جدی مواجه ساخته است.هدف 

کاربردی و از نظر جمع آوری  ،باشد. این پژوهش از نظر هدفهایی برای کاهش آن میو ارائه راه حل لوچستانو ب نیستااستان س

ای هبا طیف پنج گزین مححق ساختهای پرسشنامه ،در این راستاباشد. تحلیلی می -اطالعات پیمایشی و از نظر روش توصیفی

 نفر از متخصصان مبارزه با قاچاق کاال در 24یی از هاو دادهطراحی که از روایی و پایایی نسبتاً خوبی برخوردار بود،  لیکرت

، دادگستری، ستاد مبارزه با قاچاق، تعزیرات حکومتی، و مرزبانی کشتیرانیسازمانهای مربوطه در شهر چابهار )گمرک، بنادر و 

تک  tها با آزمون ها، فرضیهپس از گرد آوری دادهای انتخاب شده بودند، گردآوری شد. که به شیوه تصادفی طبقه  دریایی(

ا و هعوامل مربوط به صنعت و تولیدات داخلی، عوامل مالی و اختالف قیمت نتایج نشان داد کهمتغییره مورد آزمون قرار گرفتند.

 گسترش ربعوامل محیطی و جغرافیایی و عوامل کنترلی و نطارتی قاچاق کاال تاثیر دارند اما تاثیر گسترش برعوامل قانونی و حقوقی

، چستانلوو ب یستانکاهش قاچاق کاال از طریق مرزهای دریایی استان س به منظوردر پایان نیز قاچاق کاال مورد تایید واقع نشد. 

ایه ار ها و عوامل قانونی و حقوقیات داخلی، عوامل مالی و اختالف قیمتعوامل مربوط به صنعت و تولیدراه حلهایی با تاکید بر

 شد. 

 

 چابهارسیستان و بلوچستان، ، کاال ، مرز دریاییقاچاق قاچاق ،  واژگان کلیدی:

                                                            
 باشد.این مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی نویسنده مسئول می 1
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 مقدمه
 قاچاق کاال بخشیی از اقتصیاد کشیور است که با هدف سودآوری از سوی عوامل تتارت غیر قانونی انتام می شود. آمارهای

گمرک ایران از کشیفیات قاچاق کاال بیانرر سییر صیعودی تعداد کل پرونده های قاچاق کاال در سیالهای اخیر است. با توجه به 

اینکه کشیفیات تنها جزئی از حت  فعالیتهای غیر قانونی است، گستردگی پدیده قاچاق کاال در کشور امری دور از ههن نیست 

 منتر به کاهش درآمدهای گمرکی و مالیاتی کشور، جایرزینی کاالهای خارجی به جای قاچاق کاال .(14:1:21ومداح:  پژویان)

تولیدات داخلی، کاهش تولید داخلی و درنتیته کاهش زمینه اشتغال، منحرف شدن سرمایه های داخلی به سوی قاچاق کاال و 

واردات کاالهای قاچاق و نیز افزایش تقاضای ارز تشویق صدور کاال از متراها و راههای غیر رسمی و استفاده از ارز حاصله برای 

محدودیتهای قانونی برای ورود در هر کشوری، . (::::14در بازار آزاد ارز و در پی داشتن اثرات تورمی آن می باشد )محمد پور: 

ض همواره از این حربه گیری پدیده قاچاق کاال شود. افراد سودجو و بعضاً معارموجب شیکل تواندبه طور بالقوه میو خروج کاال 

اسیتفاده کرده و بر پیکره اقتصیادی جامعه و دولت ضیربه وارد می کنند. البته این امر درحالی میسیر است که پدیده قاچاق در 

 و زاده آسییمینهای مافیای سییازمان یافته وارد عمل خواهند شیید ) ابراهی تری باشیید، چراکه با افزایش آن شییبکهحت  پایین

مساله قاچاق کاال در کشور ما، عالوه بر آثار سوء اقتصادی، به عنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی در  .(:14:1:11عباسیان: 

، ای، ملی و بین المللی حائز اهمیت اسییت. رواج قاچاق و تاثیر سییوء آن به عنوان یک عامل بازدارنده توسییعههای منطقهحوزه

اقتصیادی، اجتماعی و فرهنری شده و در نهایت باع  کاهش رشد و رکود  توسیعه هایموجب اختالل در اعمال و اجرای برنامه

 . (:14:1:11عباسیان:  و شود ) ابراهی  زاده آسمیناقتصادی می

ای است. کیلومتر آن مرز رودخانه :4:1کیلومتر آن مرز آبی دریایی و  ::45کیلومتر است که  511:طول مرزهای ایران 

کیلومتر مرز مشترک با کشورهای  ::11ن نیز یکی از استانهای وسیع کشورمان است که دارای استان سیستان و بلوچستا

کیلومتر مرز دریایی است که مرز دریایی این استان در شهرستان  ::4همسایه یعنی افغانستان و پاکستان است و همچنین دارای 

ر داده است که مرز دریایی زیادی را دارا هستند. این گستردگی گیرد و این مساله چابهار را در زمره شهرهایی قراچابهار قرار می

تواند از طریق فراه  آوردن امکان ماهیریری، ترانزیت دریایی کاالها و غیره به عنوان یک عامل برای مرزهای دریایی ه  می

واند از طریقفراه  آوردن امکان تتوسعه و رونق اقتصادی شهرستان چابهار و در متموع توسعه اقتصاد کشور باشد و ه  اینکه می

بالقوه انتام قاچاق کاال، به اقتصاد شهرستان و توسعه اقتصادی صدمه وارد سازد و فرصتهای شغلی و تولیدات داخلی را از بین 

 ای است که بخش وسیعی از توان نظامی صرفبه گونهسیستان و بلوچستان موضوع قاچاق کاال و گستردگی آن در استان  ببرد. 

توان زیادی از دستراه قضایی و گمرک نیز صرف این مسائل  به همین ترتیبگردد، چاق کاال و همچنین توقیف آنها میبارزه با قام

باع  از بین رفتن بخشی از  -در زمینه تعیین قیمت و فروش کاالهای توقیف شده –شده و بعضاً عدم وجود اختیارات استانی 

باشند که به آبهای میاز جمله بنادری از آنتا که بنادر جنوب سیستان و بلوچستان . (14:1 :شود)شهنوازیاین کاالها می

ید تالش کرد تا ، پس بابت به دیرر بنادر ایران برخوردارندباشند و از موقعیت استراتژیکی بسیار مناسبی نساقیانوسی متصل می

یکی از مهمترین این معضالت مساله قاچاق کاالست را کاهش داده افتد که معضالت و مشکالتی که در آبهای این بنادر اتفاق می

توسعه بیشتر منطقه و رونق فعالیتهای سال  و تتارتهای قانونی در  کاهش و یا حذف پدیده قاچاق کاال،با . و برد یا از بینو 

 ضل اجتماعی، اقتصادی، فرهنریرا گسترش داده و بدین وسیله عالوه بر کاهش این معتتارت با کشورهای همسایه  ویژهمنطقه ب

ها و عوامل به وجود ای به وجود آورد. اولین گام جهت انتام این امر، شناخت ریشهو غیره، یک فرصت جدید برای رشد منطقه
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باشد. هدف این پژوهش نیز شناسایی عوامل تاثیرگذار بر این معضل در مرزهای دریایی استان سیستان و آورنده این معضل می

 باشد. تان میبلوچس

در ادامه، پیشینه تحقیقات مربوط به قاچاق کاال هکر خواهند شد. سپس به به تعریف و تشریح عوامل موثر بر ایتاد پدیده 

 فرضیاتی را مطرح نموده و مورد آزمون قرار خواهند گرفت.  تاثیر گذار، قاچاق کاال پرداخته خواهد شد و بر مبنای همین عوامل
 

 

 

 پیشینه تحقیق
قابل  قالب دو محور بررسی علل و برآورد حت  قاچاقاصوالً در مطالعات و تحقیقاتی که در خصوص قاچاق انتام می شود 

درباره واردات ترکیه است. این مطالعه از جمله مطالعات تتربی اولیه  (1154)مطالعه بهاگواتیاست. یکی از این مطالعات،  توجه

داده های واردات ترکیه از کشورهای دیرر با صادرات ثبت  ن مطالعه بهاگواتی با مقایسهدر زمینه قاچاق محسوب می شود. در ای

شده این کشورها به ترکیه پدیده ک  نمایی این واردات را به عنوان تنها دلیل اختالف معنی دار داده ها معرفی می کند. بر پایه 

تحلیل تتربی دیرر رابطه میان انریزه برای قاچاق با حت  آن توسط بهاگواتی، دونالد در یک روش بررسی و نتایج به دست آمده 

را مورد بررسی قرار داد. وی حاشیه سود ارز در بازار سیاه را به عنوان عامل موثر بر اختالف داده های تتاری)قاچاق( معرفی کرد. 

این دو متغیر وجود دارد. وی بر  وی تصریح می کند که تنها در اندکی از کشورهای مورد بررسی رابطه آماری معنی داری بین

این اساس بیان می کند که باید در جست و جوی عامل مهمتری که اختالف تتاری بین کشورها را توجیه می کند، باشی . 

بررسی های سایر محققان نشان می دهد عوامل و شرایط محیطی نیز در شکل گیری فرصتهای سودجویانه مانند تتارت غیرقانونی 

 اشاره کرد. (::11)در این ارتباط می توان به مطالعه جانسن، کافمن و لباتن اثر دارند.

در داخل کشور مطالعات مختلفی در زمینه قاچاق انتام شده که در برخی از آنها مقدار قاچاق در یک مقطع زمانی برآورد 

قاچاق به دست آورند. در این زمینه باقری شده است. در برخی از مطالعات محققان سعی کرده اند تا اطالعاتی را از سری زمانی 

با استفاده از روشهای پولی، یاوری با استفاده از روش بهاگواتی و  (:145)، اشرف زاده و مهرگان(1455)گرمارودی

 نیز با استفاده از روش منطق فازی به برآورد حت  تتارت غیر قانونی در یک دوره زمانی پرداخته اند. )به نقل (::14)شکیبایی

تحت عنوان بررسی جرم شناختی پدیده  14:1( پژوهشی نیز توسط محمد بخشی نژاد در سال :2-:1: 14:1ومداح:  پژویاناز 

است که علل جغرافیایی و اجتماعی ، فرهنری و سیاستهای اقتصادی دولت  شدهقاچاق کاال در استان سیستان و بلوچستان انتام 

مربوطه به مبارزه با قاچاق کاال را بررسی کرده و کشاورزی و خشکسالی  و مقرراتو مسایل و مشکالت مدیریت و نقص قوانین 

 .(14:5:45منطقه و بیکاری را عامل مه  گرایش به قاچاق دانسته است)ازکیا و راهنما: 

 

 تاریخچه قاچاق کاال در سیستان و بلوچستان
 واردات قاچاق کاال

های قبل از انقالب اسالمی و در سالمربوطه، مشخص شده است که در گذشته )های تتربی مختلفی از ارگانهای در بررسی

 ،، گروه اوله استشدوارد می سییسیتان و بلوچسیتاناز خارج از کشیور به اسیتان دو گروه کاال اوایل انقالب اسیالمی( اصیوالًدر 

اول شامل برنج و لپه ونارنری پاکستانی و بعضی . گروه اندهکاالهای مورد نیاز کشیور بود ،کاالهای مورد نیاز اسیتان و گروه دوم

کرد و از طرفی کاالهای ارزانتری نسیبت به داخل کشور به دست کاالی دیرر که کمبود داخل اسیتان را از یک طرف تامین می
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گاو از نمود که ورود پشیی  از پاکسییتان و ورود میمرتفع رسییید.گروه دوم کاالهایی بود که رفع کمبودهای کشییور را مردم می

و هر دو  نمودافغانستان بود. پش  کمبود پش  داخلی مورد مصرف کارخانتات ریسندگی و گاو کمبود گوشت کشور را تامین می

دادند، تتارت از شییدند. چنانچه دو نوع کاالی مذکور را به صییورت تتارتی اجازه میکاالی یاد شییده یکسییره به تهران حمل می

 طبقهای اخیراما در سال. (41-44: 14:2) فیروز جائی:  به دست بازرگانان تهرانی می افتاد دست وارد کنندگان محلی خارج و

آمار گمرک چابهار معموالً اقالم زیر از طریق مرزهای دریایی این اسییتان به صییورت قاچاق وارد می شود:کولر گازی ، مشروبات 

بسییه ، مواد غذایی و آبمیوه ها و میوه های گرمسیییری )آمار ، پارچه و ال لوازم صییوتی و تصییویری،  آرایشییی و بهداشییتیالکلی، 

 .(:141اسفند  :گمرک چابهار

 

 صادرات قاچاق کاال

شدند زیرا در آن زمان شکر کاالی در سالهای قبل از انقالب اسالمی بیشتر شکر و الستیک به کشورهای همسایه قاچاق می

ای بود و قیمت پایینی داشت الستیک نیز در بازار ایران به مراتب ارزانتر از آن در کشورهای متاور بخصوص پاکستان بود یارانه

اما بعد از پیروزی انقالب که مسیئله فرار اشخاص، سرمایه ها و کسب درآمد ارزی مطرح شد، آن ه  شید. که به آنتا قاچاق می

در سییستان و بلوچستان از مرزهای میرجاوه و مرز دریایی اشیخاص در داخل کشیور،  به علت ممنوعیتها و محدودیتهای ارزی

 شد. کاالهایهای مرغوب وقیمتی از مرزهای زمینی بلوچستان به پاکستان صادر میکردند و از طرف دیرر فرشچابهار فرار می

ود. به تدریج زعفران و پسته جای خود را به  شیدند و ارزآوری خوبی داشتند پسته و زعفران بدیرری که از این طریق صیادر می

طبق آمار گمرک  . اما در حال حاضر(44-41: 14:2) فیروز جائی:  کاالهایی چون قیر، نفت، گازوئیل، بنزین و السییتک دادند

چابهار معموالً اقالم زیر از طریق مرزهای دریایی این اسیتان به صیورت قاچاق صییادر می شییود:مواد سییوختی و مشتقات آنها و 

 .(:141اسفند :احشام)آمار گمرک چابهار

 

 بر قاچاق کاال در مرزهای دریایی استان سیستان و بلوچستان تاثیرگذار باشند:توانند عواملی که می

 
 عوامل مربوط به صنعت و تولیدات داخلی

از جمله عوامل اسیاسیی افزایش تقاضیای مصیرف کنندگان داخلی نسییبت به کاالهای قاچاق ضعف کمی و کیفی تولیدات 

های تولیدی است. در چنین شرایطی همواره کاالی قاچاق در بازار داخلی از کیفیت و ها در زمینهآوریداخلی و سطح پایین فن

ما محصیوالت صینعتی دارای کیفیت رقابتی با کشییورهای پیشرفته صنعتی حت  فروش باالیی برخوردار خواهد بود. در کشیور 

شوند و دارای کیفیت و دوام و استحکام اکثراً برای رفع نیاز داخلی و کشورهای همسایه تولید می صنعتی مانیست و محصوالت 

واردات کاالی قاچاق محصوالت  باشند.نمی کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای در حال توسعهالزم و قابل رقابت با محصوالت 

، 11صینعتی برای خریداران جاهبه خاصیی دارد و لذا تقاضا و خریداران داخلی زیادی دارد) نقل از متله بررسیهای بازرگانی ص

 و مقایسییه موارد داخلی با خارجی . زیبایی و نوآوری در طرح و رنگ و همچنین تنوع و گوناگونی در تولید کاالها(141شییماره 

 باشد.میو تولیدات داخلی از دیرر عوامل مربوط به صنعت نیز 
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 هاو اختالف قیمت عوامل مالی

ی مشابه داخلی و خارجی)با هاشود و اگر اختالف قیمت کاالاین عوامل به جنبه سود آور بودن پدیده قاچاق کاال مربوط می

ختالف دالیل این ایکی از شوند. قاچاق کاال ترغیب میدر نظر گرفتن کیفیت مشیابه( زیاد باشید، قاچاقچیان بیشیتر به سیمت 

 یا پرداخت یارانه به برخی از کاالهای داخلی باشد.  ها()تعرفه4های پرداختی در گمرکنرخ باالی هزینهتواند قیمت می

 

 عوامل محیطی و جغرافیایی

شود گستردگی مرزهای دریایی این استان است. در یکی از عواملی که در جغرافیای جنوب سییستان و بلوچستان دیده می

عنوان مرزبان با سایر نیروهای مسلح در امر مبارزه با قاچاق کاال وجود مرزهای دریایی هماهنری چندانی بین نیروی انتظامی به 

ل در این مناطق از حداق افزاید. عالوه بر این نیروهای مرزبانندارد که گسترده بودن مرزهای دریایی استان نیز بر این مشکل می

 .(14:1 :امکانات برخوردارند )گزارش دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز

 
 نقشه استان سیستان و بلوچستان و مرزهای دریایی آن: 1شکل 

 

باشد. خور به آبراههایی گفته می شود که ساحل دریا را شکاف عامل محیطی دیرر وجود خورهای فراوان در این منطقه می

دیده ای که در برخی موارد به شییکل انتهای یک رودخانه یا به شیییکل یک جلره اند به گونهشییدهداده اند و به خشییکی وارد 

                                                            
 نههزی دیرراینرونه عبارت به. شود کاالاخذمی ازصاحب کاالازگمرک ترخیص رایب که است هایی درگمرک،هزینه پرداختی های منظورازهزینه -1

 گمرکی های گمرکی،سودبازرگانی،هزینه حقوق عمده چهاربخش به شوندکه می کشورگرفته به ورودی ازکاالهای هستندکه مالیات هانوعی

 .شوندمی تقسی  دریافتی وعوارض
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 ی پهلوگیریشیود)ویکیپدیا(. خورها به خصییوص هنرام شییب محل مناسبی برا. به خورها خلیج کوچک نیز گفته میشیوندمی

توانند کاالهای خود را در این محل که معموالً ارتفاع آب و می کنندهایی اسیییت که با خود کاالی قاچاق حمل میها و قایقلنج

باشید، تخلیه و بارگیری کنند. مهمترین خورهایی که در سیواحل جنوبی اسیتان سیستان و بلوچستان وجود دارد نیز پایین می

ک در زبان که نام بیشیتر این خورها به زبان محلی است که هر یر گواتر، خور چ  کش و خور مچران؛ ، خوعبارتند از: خور باهو

 .)مصاحبه با صاحبان قایق ها و لنج های صیادی و باری( بلوچی معنای خاصی دارد

هایی است که در اسکلههای غیر متاز توان جزو عوامل محیطی حساب کرد. منظور از اسکلههای غیر متاز را نیز میاسکله 

ها کاالهایی به قلمرو گمرکی کشور وارد یا از اشد و بنابراین اگر از این اسکلهآنها گمرک جمهوری اسالمی ایران حضور نداشته ب

های گمرکی این کاالها پرداخت نشده است. اسکله های غیر متاز شود زیرا هزینه ها و تعرفهآن خارج شیود مشمول قاچاق می

ن سییسیتان و بلوچستان که ورود و خروج کاال از طریق این نقاط به داخل یا بیرون از کشور مشمول موارد قاچاق قرار در اسیتا

پسابندر)جنوب غربی خلیج گواتر( ی اسکله کیسونی)شمال شهید بهشتی( ی آبدالن بندر)شرق خلیج پزم( ی گیرد عبارتند از: می

لیج فارس( ی درک)غرب کالت( ی گواتر)غرب خلیج گواتر( ی کالت)غرب تنگ( کنارک)غرب خلیج چابهار( ی تیس)شمال غرب خ

ها در جنوب تمامی این اسییکله (.:141)سییایت خبری تحلیلی سیییماب:  گوردی )غرب خلیج پزم( وییییی هومدان)غرب تنگ( 

بهار در این شهرستان اند ولی تنها دو گمرک چابهار و منطقه آزاد چاسییسیتان و بلوچسیتان و در شیهرسیتان چابهار واقع شده

 های مذکور وجود ندارد.وجود دارد و بنابراین هیچ گمرکی در اسکله

 

 عوامل کنترلی و نظارتی

گیرد و هر چقدر که این های مختلفی صیییورت میدر بحی  قیاچیاق کیاال و مبارزه با این پدیده کنترل و نظارت در بخش

یابد. از آنتا که نواحی جنوبی از جمله نواحی قاچاق کاال کاهش میها با دقت و درسیتی و شیدت بیشیتری همراه باشد، کنترل

های نواحی خلیج فارس و دریای بر شییناورآیند کنترل و نظارت دقیق بر آمدوشیید قابل توجه برای واردات قاچاق به شییمار می

ن بنادر و دریانوردی کشور، تعداد منتشر شده توسط سازماباشد. بنابر آمار یکی از راه های کاهش قاچاق کاال در کشور می عمان

 به صورت زیر اعل  کرده است: :141اند را تا مهرماه سال کلیه شناورهای موجود در کشور که در این سازمان به ثبت رسیده
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"09تا مهر  و بنادر تابعه به تفکیك نوع شناور بنادرو دریانوردی مرکزیآمار کلیه شناورهای ثبت شده در :  1جدول " 

 
 1421موتور لنج باری،  414ترین شیییناورهای موجود در مرزهای دریایی چابهار ، عمدهشیییودهمیانطور کیه مالحظیه می

های حامل کاالهای قاچاق بسیار دشوار است، از سوی دیرر نظارت مقابله با قایق. است قایق صیادی 1212موتورلنج صییادی و 

)خضر گیردهای صیادی صورت نمیها و قایقبوده و نظارت چندانی بر لنج های تتاری و مسافریسیازمان بنادر بیشتر بر کشتی

در صییورتیکه اگر به برآوردهای صییورت گرفته در خصییوص مقدار قاچاق کاال به وسیییله این  .(5:-1:: 14:1: زاده و دیرران

میلیون تن کاال توسط این  :1توجه شود مشخص خواهد شد که ساالنه امکان قاچاق شناورها در تمامی مرزهای دریایی کشور 

(. این آمار و احتماالت ضییرورت نظارت بیشییتر و 14:1 :شییناورها وجود دارد)گزارش دبیر خانه سییتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز

رتند عباکه احتمال بروز آنها وجود دارد و نظارتی دیرر  برخی از عوامل کنترلیسازد. دقیق تر بر این گونه شناورها را روشن می

 موارد ارتشییا یااند، عدم کنترل و نظارت دقیق بر کاالهایی که به صییورت موقت، ترانزیتی و عناوین مشییابه وارد کشییور شییدهاز: 

های عدم برخورداری از دانش الزم و آگاهی و همکیاری با قاچاقچیان، در مرزهیا مسیییئولهمکیاری در مییان برخی از عوامیل 

 .میکاربردی در عوامل نیروی انتظا

 

 عوامل قانونی و حقوقی

واردات بعضی از کاالها در  قانونی  هایها و ممنوعیتمحدودیت ،کشورمانیکی از دالیل مه  قاچاق کاال از سایر کشورها به 

  ئواردات بعضی از کاالها به صورت موقت یا دا ،قوانین و مقررات موجود است. به طوری که با توجه به قوانین و مقررات موجود

و یا حتی برخی از کاالها که استفاده از آن در کشور از لحاظ شرعی و  جرم است ایمانند مشروبات الکلی و تتهیزات ماهواره

در همین زمینه در اردیبهشت  .شودو قاچاق محسوب می تممنوع اسداخلی  اتبه دلیل حمایت از تولید اماقانونی جرم نیست 

هزار  :14های قاچاق مشروبات الکلی شامل بیش از چابهار، یکی از بزرگترین محموله با تالش نیروی دریابانی:141ماه سال 

برخی دیرر از .(:14/4/141 :)خبرگزاری اقتصاد پنهان قوطی انواع مشروبات الکلی در آبهای سواحل جنوبی کشف و ضبط شد
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های الزم با کشورهای عدم هماهنری، اچاق کاالهای درگیر در امر مبارزه با قعدم هماهنری سازمانعوامل قانونی عبارتند از: 

 .ابهام در تعریف شمول قاچاق کاال، همسایه برای مبارزه با قاچاق کاال، بوروکراسیهای پیچیده در گمرک

 

 ت تحقیقامدل نظری و فرضی
 .شده استشماتیک در زیر نشان داده شده است و در پایین آن نیز فرضیات تحقیق آورده نظری تحقیق به صورت  مدل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 نظری تحقیق :مدل1شکل

 

 فرضیه این پژوهش به صورت زیر است: پنج

 قاچاق کاال تاثیر دارد.گسترش بر و تولیدات داخلی  صنعت عوامل مربوط به (1

 قاچاق کاال تاثیر دارد. گسترش بر هاو اختالف قیمت عوامل مالی (4

 قاچاق کاال تاثیر دارد.گسترش بر  و جغرافیایی عوامل محیطی (4

 قاچاق کاال تاثیر دارد.گسترش عوامل کنترلی و نظارتی بر  (2

 قاچاق کاال تاثیر دارد.گسترش بر و حقوقی عوامل قانونی  (1

 

 و نمونه گیری روش تحقیق
-تحلیلی می -این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری اطالعات پیمایشی و از نظر روش توصیفی

گمرک شهرستان قاچاق کاال در سازمانهای  جامعهآماری این تحقیق شامل مسئولین و کارکنان متخصص و آگاه در زمینهباشد.

چابهار، بنادر و کشتیرانی شهرستان چابهار، ستاد مبارزه با قاچاق کاالیشهرستان چابهار، تعزیرات حکومتی شهرستان چابهار، 

تحقیقات بهتر و بیشتر از افراد بومی و ماهیریران و صیادان  به منظورالبته ند باشمی دادگستری شهرستان چابهار )دادگاه انقالب(

خصص تاز آنتا که تعداد افراد جامعه به دلیل اینکه باید در زمیته مبارزه با  قاچاق کاال ایی به عمل آمد.این مناطق نیز مصاحبه ه

 و تتربیات زیادی داشته باشند، زیاد نبود 

 قاچاق کاال

هاو اختالف قیمت عوامل مالی  

محیطی و جغرافیاییعوامل   

کنترلی و نظارتیعوامل   

مربوط به صنعت و تولیدات داخلیعوامل   

قانونی و حقوقیعوامل   
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 24ولی در نهایت توانست  شدپرسشنامه توزیع  طبقه ای بهروشنمونهریریتصافینفر از آنان  :1بین و ازافراد شناسایی 

چهار ویژگی و مشخصه اعضای  باشد.که با توجه به اندازه جامعه از لحاظ آماری قابل قبول می گردیدجمع آوری  ل ساپرسشنامه 

 :نمونه به صورت درصد در زیر آمده است
 زنان %42مردان و  %52جنسیت:  

 فوق لیسانس و باالتر %11لیسانس و  %12فوق دیپل  ،  %15دیپل  و پایین تر ، %14تحصیالت: 

 %11تعزیرات حکومتی و  %:1ستاد مبارزه با قاچاق ،  %5دادگستری ،  %11،  و کشتیرانی بنادر %15گمرک ،  %42سازمان: 

 مرزبانی دریایی

 :4، باالی %12سال و  :4تا  11، %11سال ،  11تا  :1، %:4سیال،  :1تا  1، %44سیال و کمتر از آن،  1، %5سیابقه کار: 

 سال

 

و روایی و پایایی آن هاابزار گردآوری داده  
 .)پرسشنامه در انتها پیوست شده است( باشده میابزار اصلی جمع آوری داده ها در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخت

اند انتام شد ولی پاسخ ها و مطالب شفاهی آنها در کردهیی نیز با برخی از کسیانی که پرسیشینامه را  تکمیل هاالبته مصیاحبه

این معضل استفاده شد. همچنین از کتب،  هایی برای حلحلفرضییات دخالتی نداشت و جهت ارائه راه پذیرشعدم یا  پذیرش

نامه تحقیق در پرسییشو اینترنت ه  به منظور گردآوری داده ها اسییتفاده شییده اسییت.  هانامهپژوهشیی، پایان هایمقاالت،طرح

 ای لیکرت برای گرفتن نظرات پاسخ گویان استفاده شده است. سواالت با مقیاس پنج گزینه ،حاضر

 اقدامات زیر انتام گرفته است : نیز نامهافزایش روایی پرسش به منظور

 ها ونسییتفاده در تحقیق و چرونری سیینتش آای سییعی شییده تا مفاهی  ومتغیرهای مورد اابتدا با مطالعات کتابخانه .1

 کامل روشن گردد. چرونری طراحی سواالت پرسش نامه به طور

 گمرک چابهار و دانشتویان پرسیشینامه ابتدا به رویت اسیاتید راهنما و مشیاور و همچنین تعدادی از صییاحب نظران .2

 نامه نهایی، پرسشاتها، نکات مبه  و نارسای پرسش نامه اصالح گردید و پس ازاعمال اصالحرسانده شد و پس از اخذ نظرات آن

 ده قرار گرفت.مورد استفاپس از تاییداعتبار 

بیشتر از کلمات ساده و فاقد معنای دو پهلو استفاده است که ها سعی شده در زمینه جمله بندی وکاربرد کلمات و واژه .3

شیود. از سیواالت نامفهوم و مبه  پرهیز شیده اسیت و همچنین از سیواالت دو وجهی که شامل دو سوال در یک پرسش است، 

 استفاده نشده است. 

است.قابل هکر است که ضریب آلفای محاسبهشده آلفای کرونباخ  SPSSریب پایایی با استفاده از نرم افزار محاسبه ض برای

هر  به طوری کهگردد درصد خوب تلقی می ::درصد قابل قبول، و دامنه بیش از  :5درصید معموال ضعیف، دامنه  :2کمتر از 

 .شده است :/2:آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه  .چه ضریب به عدد یک نزدیک تر باشد بهتر است

 

هاتجزیه و تحلیل داده  

های جمع ها و ... سییازگاری دارد، دادههای آماری مناسییبی که با روش تحقیق ، نوع متغیربا بهره گیری از تکنیکتا در این

ز های پژوهش ابه منظور بررسی فرضیه.مورد آزمون واقع شدند هاو در نهایت فرضیه شدندبندی و تتزیه و تحلیل دسته،  آوری
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و  2، زیاد با کد  4، متوسط با کد 4 ، ک  با کد1های هر سوال )بسیار ک  با کد ای استفاده شد، در ابتدا پاسختک نمونهtآزمون 

و میانرین را بر حسییب این عدد را به عنوان حد وسییط در نظر گرفتی   4( نمره گذاری شییدند. سییپس عدد  1بسیییار زیاد با کد

 باشد.می H0عدم پذیرش 4، و عدد باالتر از H0پذیرش4تر از مقایسه کردی . میانرین پایین

 .عوامل مرتبط با صنعت و تولیدات داخلی بر قاچاق کاال تاثیر دارد:فرضیه اول

 تك متغیره برای بررسی فرضیه اول  tنتایج آزمون  -2جدول

استانداردانحراف  میانرین  t df سطح معناداری 

2:2/4  252/:  51/1  24 ::/:  

به دست آمده  :/1:تر از بیشیتر شده است، و سطح معناداری نیز پایین  4با توجه به اینکه میانرین به دسیت آمده از عدد 

عوامل صیینعت و تولیدات داخلی بر قاچاق کاال شییود، یعنی اسییت، در نتیته فرض صییفر رد شییده و فرضیییه تحقیق تایید می

 .موثراست

 فرضیه دوم:عوامل مالی و اختالف قیمتها بر گسترش قاچاق کاال تاثیر دارد
 دومتك متغیره برای بررسی فرضیه  tنتایج آزمون  -3جدول  

 سطح معناداری t df انحراف استاندارد میانرین

451/4  544/:  44/4  24 ::4/:  

های هر سوال( بیشتر شده است، و سطح معناداری )یعنی برابری گزینه 4اینکه میانرین به دست آمده که از عدد با توجه به 

و  مالی عواملشییود، یعنی به دسیت آمده اسییت؛ در نتیته فرض صییفر رد شییده و فرضیییه تحقیق تایید می :/1:تر از نیز پایین

 .موثراستقاچاق کاال  گسترش بر هااختالف قیمت

 قاچاق کاال تاثیر دارد. گسترش جغرافیایی برو  عوامل محیطی:سومفرضیه 

 سومتك متغیره برای بررسی فرضیه  tنتایج آزمون  -4جدول

 سطح معناداری t df انحراف استاندارد میانرین

:21/4  :::/:  14/:  24 111/:  

به دست آمده است.  :/1:معناداری نیز باالتر از کمتر شده است، و سطح  4با توجه به اینکه میانرین به دست آمده از عدد 

قاچاق کاال گسییترش بر  و جغرافیایی محیطی عواملشییود، یعنی در نتیته فرض صییفر تایید شییده و فرضیییه تحقیق رد می

 .موثرنیست

 عوامل کنترلی و نظارتی بر گسترش قاچاق کاال تاثیر دارد.:فرضیه چهارم

 تك متغیره برای بررسی فرضیه  چهارم  tنتایج آزمون  -5جدول

 سطح معناداری t df انحراف استاندارد میانرین

142/4  541/:  1:/:  24 124/:  

به دست آمده است.  :/1:کمتر شده است، و سطح معناداری نیز باالتر از  4با توجه به اینکه میانرین به دست آمده از عدد 

 .وثر نیستمعوامل کنترلی و نظارتی بر گسترش قاچاق کاال شود، یعنی تحقیق رد میدر نتیته فرض صفر تایید شده و فرضیه 
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 قاچاق کاال تاثیر دارد. گسترش عوامل قانونی و حقوقی بر:پنت فرضیه 

 پنجمتك متغیره برای بررسی فرضیه  tنتایج آزمون  -6جدول

 سطح معناداری t df انحراف استاندارد میانرین

425/4  5:4/:  45/4  24 :4:/:  

به دست آمده  :/1:تر از بیشیتر شیده است، و سطح معناداری نیز پایین 4با توجه به اینکه میانرین به دسیت آمده از عدد 

 .وثراستمقاچاق کاال گسترش بر  عواملقانونی و حقوقیشود، یعنی است. در نتیته فرض صفر رد شده و فرضیه تحقیق تایید می

 

 بحث و نتیجه گیری
قاچاق کاال تاثیر  گسییترش بر و تولیدات داخلی که عوامل مربوط به صیینعت شییودحاصییل میاین نتیته  اولفرضیییه  از

د. در حال حاضییر ایران نبیشییتر بر جنبه کیفیت و رنگ و طرح کاالها تاکید دار و تولیدات داخلی عوامل مربوط به صیینعتدارد.

های چند دهه پیش اسییتفاده کرد. عالوه بر ها و مدلنولوژی و طرحتوان از تککشییور جوانی اسییت و برای تولید کاالها دیرر نمی

باشند. متاسفانه عدم این فرهنگ مردم بخصیوص فرهنگ مصیرفی آنها تغییر کرده و در جسیتتوی کاالهای جدید و لوکس می

کاالهای خارجی "است که به تدریج در ههن مصرف کنندگان ایرانی جمله وجود کاالهای با کیفیت عالی در کشیور باع  شده 

که یکی از آثار آن گسیییترش واردات قاچاق کاالهای خارجی  نقش ببندد "کیفییت بیاالتری نسیییبیت به کاالهای داخلی دارند

 باشد.می

تایید این . قاچاق کاال تاثیر دارد گسییترش بر هاو اختالف قیمت که عوامل مالی حاصییل شییدبه این نتیته  دومفرضیییه  از

انتظار نبود زیرا بیشتر تحقیقاتی که در زمینه قاچاق در کشورمان صورت گرفته است اختالف قیمت را  فرضیه چندان ه  دور از

اند. پرداخت یارانه ها به مصرف به پدیده قاچاق هکر کرده گرایشآید به عنوان مهمترین علت که یکی از عوامل مالی به شمار می

ن شد، تاثیر گذارده و دیرر ایز کاالها مانند گندم که به پاکستان صادر میکنندگان داخلی نیز هر چند بر قاچاق صاردات برخی ا

ادامه دارد. عالوه بر این موارد،  نواحیشییوند اما هنوز ه  قاچاق سییوخت و مواد نفتی و مشییتقات آن در این کاالها قاچاق نمی

های باال اختالف قیمت و در نتیته انریزه عرفهباشییید زیرا تبه قاچاق کاال بی تاثیر نمی گرایشهیای گمرکی بیاال نیز در تعرفیه

 وشود ادی از کاالهای ورودی دریافت نمیکنند. در بیشیتر کشورهای جهان تعرفه های زیقاچاقچیان برای قاچاق را تشیدید می

صد و یا حتی در :2تا  :4اما در ایران تعرفه هایی بین شود که اثرات آن بر اقتصاد چیست. هر سیاله بررسیی بیشتری انتام می

 شود.درصد از قیمت کاالها دریافت می :1در مورد برخی از کاالها مثل اتومبیل تا 

هار هر چند که چاب .نداردقاچاق کاال تاثیر  گسترش جغرافیایی برو که عوامل محیطی  حاصل شداین نتیته  سومفرضییه  از

اما این که چرا  استدارای مرزهای دریایی گسترده و خورهای فراوان و حتی تنها بندر ایران است که به آبهای اقیانوسی متصل 

ه . دلیل اول اینکه بیشتر کاالهای قاچاق کدو دلیل قابل ارائه باشداند، شاید عوامل محیطی را بر قاچاق کاال تاثیر گذار ندانسیته

باشد و از آنتا که شیوند مبدا یا مقصیدشیان کشیورهای عربی و بخصوص بندر دبی میطریق نواحی جنوبی وارد یا صیادر میاز 

اسیتانهای هرمزگان و بوشیهر و یا حتی خوزسیتان فاصله کمتری با کشورهای عربی دارند، بیشتر در سواحل این استانها قاچاق 

سبت ن اند. در نتیته از آنتا که در سواحل سیستان و بلوچستانید همین نتیتهدهد که آمار و تحقیقات گذشیته نیز موروی می

قاچاق  به گرایشگیرد به نظر می رسد که پاسخ دهندگان این عامل را در کمتر قاچاق صورت می به سایر سواحلی جنوبی کشور
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های غیر متاز در این منطقه باشد د وجود اسیکلهابهام در مورد برخی از سیواالت ماننتواند دانند. دلیل دوم میکاال بی تاثیر می

آید، زیرا جامعه آماری تحقیق افرادی متخصص بوده و به خوبی منظور سواالت البته این ابهامات از نوع طرح سوال به وجود نمی

لی ریف جامع و کامبه طور مثال هیچ تع .شودها و مناظرات مسیئولین ناشی میکردند بلکه این ابهام بیشیتر از گفتهرا درک می

های مسئولین محترم نیز بر این گفته ،افزون بر این .های غیر متاز شیده باشید و پذیرفته عموم باشید وجود نداردکه از اسیکله

های غیر متاز خبر داد و ابهامات افزوده است به طوری که چند سال پیش رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال از ساماندهی اسکله

در همایشییی در  14:1در تابسییتان سییال وقت آقای رئیس جمهور  درحالیکهدر کشییور اسییکله غیر متاز نداری   گفت که دیرر

 ارتباط با مبارزه با قاچاق کاال از فعالیت بیش از صد اسکله غیر متاز خبر دادند. 

بح   اگر دقیقتر به.ندارد قاچاق کاال تاثیر گسترش که عوامل کنترلی و نظارتی بر حاصیل شیداین نتیته از فرضییه چهارم 

 ، کنترل و نظارت را در دو حوزه مختلفرفته استآنرونه که در پرسشنامه نیز سواالت مربوطه به کار  توجه شودکنترل و نظارت 

رایط کند که با ش: حوزه اول بیشتر در مورد کنترل بح  میگرددتوضیحات بیشتری ارائه میکه در این مورد  شده استبررسی 

جغرافیایی پیوند نزدیکی دارد و توسیییط نیروهای دریایی ارتش، مرزبانی دریایی و گارد بنادر و کشیییتیرانی صیییورت  -محیطی

گیرد. این ماموران محیط را کنترل کرده تا از نزدیک شییدن و ورود و خروج کاالهای قاچاق از مرز گمرکی کشییور جلوگیری می

توان گفت رد فرضیه کنترل نیز معقول به د شیده اسیت پس تا حدودی میکنند. از آنتا که فرضییه مربوط به عوامل محیطی ر

باشد. این مبح  در مورد نظارت بر کاالهایی است که در گمرک قرار رسید. حوزه دوم بیشتر مربوط به بح  نظارت مینظر می

مل و دقیق برای این کاالها کاشیییوند. اگر به طور دارنید و بیه عنوان کیاالهای ورود موقت، ترانزیتی و عناوین مشیییابه ثبت می

سستی صورت پذیرد )مثال بدون رویت کاالی  اهمال و و ثبت نشیود و یا از سیوی کارمندان و بازرسان گمرک تکمیلنامه اظهار

مذبور و تنها طبق گفته صاحب کاال، کاال را ثبت کنند( ، وارد کنندگان می توانند با تعویض کاالها به نوعی به قاچاق کاال دست 

افتد و اگر ه  اتفاق بیافتد دیرر متخصییصان در امر مبارزه با بزنند. از آنتا که اینرونه موارد به ندرت در گمرک چابهار اتفاق می

شیوند، بنابراین این حوزه کنترل و نظارت نیز بر رد فرضیه کنترل و نظارت قاچاق کاال در این منطقه به راحتی از آن مطلع نمی

 دهد.گواهی می

واند تبوروکراسیهای پیچیده در گمرک می .که عوامل قانونی بر قاچاق کاال تاثیر دارد حاصل شداین نتیته  پنت ضییه فر از

 باشیید بلکه گاهی مواقعبه قاچاق کاال باشیید. بوروکراسیییها نه تنها در گسییترش قاچاق کاال موثر می گرایشاز عمده ترین دالیل 

راسی بوروکاندازد. رود غیر قانونی کاالها به وسوسه مینام و درستکار را نیز در مورد ود که حتی تتار خوشنشوآنقدر پیچیده می

 ها هنرامی که سیازمانهای متری و مسئول در ترخیص کاالها از یکدیرر فاصله زیادی داشته باشند، نمود بیشتری دارند و زمان

های بهداشیییتی، بسیییته به نوع آن کاال، باید گواهی نامهدهند. برای مثال، هنرام ورود یک کاال، را بیشیییتر به هدر می و وقیت

اسیتاندارد، محیط زیسیت و ... را از سیازمانهای مربوطه دریافت کند، حال اگر نمایندگی این سییازمانها در گمرک وجود نداشته 

اتالف بیشتر زمان و  که این باع  شیودهای مربوطه دریافت باشید باید به طور جداگانه به هر سیازمان مراجعه کرد و گواهینامه

شیود. عالوه بر این در مرزهای دریایی اسیتان سییسیتان و بلوچستان سازمانهای مختلفی در امر مبارزه با قاچاق کاال هزینه می

. سازمانهایی همچون گمرک، بنادر و دریانوردی، تعزیرات حکومتی، دادگستری، مرزبانان دریایی نیروی انتظامی و هستنددخیل 

ند طبق قوانین و مقررات تا حدودی وظیفه هر ارگان در بح  مبارزه با قاچاق کاال مشیییخص اسیییت ولی باز ه  به . هر چ غیره

دلیل مشییخص نکردن حدود دقیق این وظایف و اختیارات توسییط قانون گذار متاسییفانه در برخی از موارد تداخل وظایف این 

که بخشی از مرزهای دریایی را  شده استکه در برخی موارد مشاهده به طوری  شودامر مبارزه با قاچاق مشیاهده میارگانها در 
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 کنترل برخی از گلوگاههای ورود و ،کند، عالوه بر اینمرزبانی نیروی انتظامی و بخشیییی دیرر را نیروی دریایی ارتش کنترل می

 خروج کاال نیز بر عهده تعزیرات حکومتی است.

 

 راهکارها و پیشنهادات
ایی های تایید شییده یعنی عواملی که تاثیر گذاری آنها بر گسییترش قاچاق کاال به اثبات رسییید، راه حلهبا توجه به فرضیییه

 برای کاهش یا از بین بردن قاچاق کاال در مرزهای دریایی جنوب سیستان و بلوچستان در زیر ارائه شده است: 

موثر بر قاچاق کاال می توان به اجرای امور زیر مبادرت  و تولیدات داخلی به منظور از بین بردن یا کاهش عوامل مربوط به صنعت

 کرد :

o . نررشهای سنتی در تولید را به فراموشی سپرده و در عرصه تولید با فرآیند جهانی شدن اقتصاد همرام شوی 

o .ورود کاالهای خارجی که مشابه آن به اندازه کافی در داخل تولید می شود، ممنوع گردد 

o وعیت خرید کاالهای خارجی که مشابه داخلی دارند برای موسسات و سازمانهای دولتی.اجرای کامل قانون ممن 

o .حذف انحصارات در تولید  به منظور ایتاد فضای رقابتی و جلوگیری از رکود صنایع داخلی 

o .تولیدکنندگان برای استفاده از ظرفیتها و تولید محصوالت مطلوب تحت فشار قرار گیرند 

o ی بر تولیدات داخلی به طوری که موجبات کاهش هزینه تمام شده محصوالت داخلی را فراه  کاهش عوارض غیر منطق

 آورد.

o .توجه به عالیق و سالیق مصرف کنندگان در تولید کاالهای داخلی 

o  افزایش تنوع، استاندارد و کیفیت محصوالت داخلی با هدف جانشین کردن این محصوالت بتای واردات )پیاده سازی

 جایرزینی واردات(.استراتژی 

قاچاق کاال می توان به اجرای امور زیر  گسترش موثر بر هایو اختالف قیمت به منظور از بین بردن یا کاهش عوامل مالی

 مبادرت کرد :

o  با ورود کاال از مبادی رسیمی کشیور و دریافت تعرفه های معقول و در صییورت امکان با برداشتن برخی از تعرفه ها از

 اق کاال کاست.سود آوری قاچ

o .شفاف سازی قیمت کاالها در بازار داخلی 

o  از میان برداشیتن یارانه کاالهایی که به دلیل یارانه ای بودن به صورت قاچاق از کشور خارج می شوند و پرداخت این

 یارانه ها به نیازمندان واقعی. )هر چند مدتی اسییت که سیییاسییت هدفمندی یارانه ها از سییوی دولت برای برخی از

 کاالهای ضروری اعمال می شود ولی پیشنهاد می شود این امر باید به کاالهای بیشتری تسری یابد(

o .اصالح نظام مالیاتی 

o .اعمال قوانین ضد دامپینگ 

 قاچاق کاال می توان به اجرای امور زیر مبادرت کرد : گسترش موثر بر و حقوقی به منظور از بین بردن یا کاهش عوامل قانونی

o ی مقررات به منظور جلوگیری از تفسیر نادرست و سوء استفاده از آنها.شفاف ساز 

o .تقویت قانون گذاری در امر مبارزه با قاچاق کاال 
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o  خرییدار، فروشییینیده، حیامیل کاالی قاچاق و کلیه افرادی که در فرایند قاچاق نقش داشیییته اند، باید در برابر قانون

 ازاتهای سنرین برای آنان وضع شود.مسئولیت متناسب با نقش خود پیدا نمایند و مت

o .بازنرری در قانون متازات قاچاقچیان و برخورد سنرین کیفری با عامالن اصلی 

o  یکسیییان و همیاهنیگ کردن مراجع داوری یا دادرسیییی زیرا دادگاههای انقالب، دادگسیییتری و دادگاههای تعزیرات

و در نتیته باع  صدور آرای متفاوتی در مورد معینی  برداشتهای متفاوت و تلقی غیر واحد از قوانین و مقررات  دارند

 می شوند.

o  ، سییازمانهای کاشییف و شییاکی با تقویت نیروی انسییانی و تتهیز امکانات اداری از ابزارهای مناسییب برای کشییف کاال

 انعکاس فوری پرونده های متشکله به سیست  قضایی و تعزیراتی برخوردار شوند.

o در زمینه صادرات و واردات. کاهش تشریفات اداری غیر الزم 

o .استفاده از سیست  آسیکودا در گمرک 

o .کاهش موانع غیر تعرفه ای 

o .برقراری ارتباط نزدیک با همسایران و ایتاد سیست  یکسان در مبارزه با قاچاق کاال 
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 پرسشنامهپیوست: 

 

 به نام خدا

  با عرض سالم و احترام

بررسی پدیده قاچاق کاال در مرزهای دریایی استان سیستان "پرسشنامه حاضر در راستای انتام تحقیق و تدوین پایان نامه کارشناسی تحت عنوان 

گردیده است. لطفا نظر خود را درباره هر یک از سواالت با تهیه   "و بلوچستان و ارائه راهکارهایی برای کاهش آن با تاکید بر مدیریت ریسک

 انتخاب گزینه مناسب سوال مربوطه مشخص فرمایید و سعی کنید به تمامی سواالت پاسخ دهید.

در  هاز آنتایی که ارتقای علمی و کیفی این پژوهش منوط به نظرات شما بزرگوار می باشد ، لذا پیشاپیش از همکاری جنابعالی جهت بذل توج

 بررسی سواالت و پاسخ دقیق به آنها جهت ادامه این تحقیق تشکر و قدردانی می گردد.

 مشخصات

 سازمان مربوطه:

 ستاد مبارزه با قاچاق       تعزیرات حکومتی    مرزبانی دریایی        دادگستری  یرانی       بنادر و کشت   گمرک        

 تحصیالت:

 فوق دیپل                   لیسانس                            فوق لیسانس و باالتر                   دیپل  و پایین تر 

  سمت:

 

 پرسشنامه

 تا چه اندازه می تواند بر افزایش قاچاق کاال از طریق مرزهای دریایی استان سیستان و بلوچستان موثر باشد؟ هر یک از موارد زیربه نظر شما 
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