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  مقدمه - 1

از عمده سازمانهاي . به بررسی وضعیت کشفیات کاالي قاچاق در سطح عرضه پرداخته شده است گزارشدر این 

کنندگان  سازمان حمایت از مصرفتوان به شوراي اصناف، سازمان صنعت، معدن و تجارت،  کاشف در سطح عرضه می

  .و تولیدکنندگان، ناجا و غیره اشاره نمود

و آمار و اطالعات کشفیات در سطح عرضه را کند  در حال حاضر تنها سازمان کاشف که در سطح عرضه فعالیت می

عرضه شوراي باشد لذا در این گزارش تنها آمار در سطح  دهد شوراي اصناف می در اختیار این اداره کل قرار می

  .اصناف لحاظ گردیده است
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  کشفیات قاچاق در سطح عرضه -2

  :گردد  نکات ذیل استخراج می 1-4بر اساس جدول 

میلیارد  4/58فقره پرونده به ارزش  6334گشت صورت گرفته، تعداد  13843از مجموع  1392در سال  -1

 .ریال در شوراي اصناف تشکیل گردید

میلیون نخ سیگار به  9/2مشترك در حوزه سیگار صورت گرفته و حدود گشت  2483تعداد  1392در سال  -2

پرونده بر اي قاچاق در سطح عرضه سیگار  2156همچنین . میلیارد ریال کشف گردیده است 6/3ارزش 

 .ریال بوده است 1235شایان ذکر است قیمت هر نخ سیگار مکشوفه  .تشکیل گردیده است

میلیارد ریال تشکیل  5/1پرونده با ارزش حدود  216و توتون  گشت مشترك در حوزه تنباکو 1787از  -3

بسته توتون و تنباکو کشف گردیده  که ارزش ریالی هر بسته حدود  29105در حالت کلی . گردیده است

 .ریال بوده است 50300

فقره  1820تعداد . گشت مشترك در حوزه آرایشی بهداشتی صورت گرفت 1939تعداد  1392در سال  -4

و بهداشتی  قلم لوازم آرایشی 224778در حالت کلی . میلیارد ریال تشکیل گردید 5/7با ارزش پرونده 

  .ریال بوده است 33000کشف شد که ارزش ریالی هر قلم کاال بطور متوسط معادل 

  

پرونده براي  338میلیارد ریال کشف شد و  1/6گوشی تلفن همراه به ارزش  4258تعداد  1392در سال  -5

 .میلیون ریال بوده است 4/1متوسط ارزش ریالی هر گوشی تلفن همراه . گردید آنها تشکیل

در . میلیون ریال کشف گردید 456پرونده به ارزش  146گشت صورت گرفته در حوزه چاي تعداد  758از  -6

 .هزار ریال بوده است 23بسته چاي کشف گردیده است که ارزش هر بسته معادل  1953مجموع 

تعداد گشتتعداد کشفیاتواحدنوع کاال
تعداد پرونده 

متشکله

ارزش پرونده هاي 

متشکله ( میلیارد ریال ) 

ارزش ریالی  

واحد کاال

2,940,5342,4832,1563.631,235نخسیگار  

29,1051,7872161.4750,336بستهتنباکو و توتون

224,7781,9391,8207.4933,335قلمآرایشی بهداشتی

4,2581,3883386.071,425,739عددگوشی تلفن همراه

1,9537581460.46233,642بستهچاي

9,700613270.3940,400عددتجهیزات پزشکی

477371180.581,220,436گرمطال

-213,0421,9804812.94-مواد غذایی

-275,5152,5241,13235.36-سایر

13,8436,33458.38- جمع کل

   ماخذ : شوراي اصناف

   اداره کل آمار و اطالعات ستاد

4-1. آمار عملکرد گشتهاي مشترك کشفیات کاالهاي قاچاق  در سال          92
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 .تشکیل گردید 1392میلیون ریال تشکیل در سال  391پرونده به ارزش  27زشکی در حوزه تجهیزات پ -7

 .هزار ریال بوده است 40متوسط ارزش هر یک از تجهیزات پزشکی معادل 

میلیون ریال کشف  583گرم و ارزش  477پرونده به وزن  18گشت در حوزه طال، تعداد  371از مجموع  -8

 .میلیون ریال بوده است 2/1طالي کشف شده معادل  بر این اساس ارزش هر گرم. گردیده است

 

  به تفکیک استان کشفیات قاچاق در سطح عرضه -3

از نظر تعداد در بین استانهاي کشور سه استان آذربایجان غربی، تهران و قم بترتیب با  1392در سال  -1

 ).2- 4جدول (اند تهفقره پرونده بیشترین پرونده متشکله قاچاق را در سطح عرضه داش 525و  1123، 1781

هاي متشکله قاچاق، رتبه اول تا سوم در بین استانهاي کشور مربوط به سه استان  از نظر ارزش پرونده -2

 .میلیارد ریال بوده است 5و  18، 24خوزستان، اصفهان و تهران بترتیب با ارزش 

کشور، بیشترین گشت گشت مشترك صورت گرفته در استانهاي  13843از مجموع  1392در طی سال  -3

  .صورت گرفته است 1206و  3420، 4947مشترك در سه استان فارس، اصفهان و تهران بترتیب با 
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تعدادپرونده متشکله تعداد گشت استانردیف   
ارزش پرونده متشکله    

( میلیارد ریال ) 

14018124.12خوزستان1

3,42043718.22اصفهان2

1,2061,1234.58تهران  3

313122.37یزد   4

2272481.62البرز 5

2632261.33گیالن6

702191.23سمنان7

15251.07قم8

7471,7810.87آذربایجان غربی9

1681400.67گلستان10

140290.52چهار محال و بختیاري11

2052280.37لرستان 12

444990.27مازندران13

8430.24همدان  14

2572120.20هرمزگان    15

89700.19کرمانشاه16

267730.10زنجان17

5271550.10کردستان18

238230.07کرمان  19

4,947300.07فارس20

21180.07خراسان جنوبی 21

102480.04مرکزي     22

200490.03اردبیل23

460.02خراسان شمالی 24

19110.01قزوین    25

64170.01ایالم 26

38310.00سیستان و بلوچستان27

13,8436,33458.38

4-2. آمار عملکرد گشتهاي مشترك کشفیات کاالهاي قاچاق به تفکیک استان در سال 1392

   ماخذ  : شوراي اصناف 

   اداره کل آمار و اطالعات ستاد       

جمع  
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شود که تعداد  هاي متشکله در استانها، مالحظه می و بررسی آمار تعداد گشتها و تعداد پرونده 2-4با توجه به جدول 

در برخی از استانها همخوانی ندارد، لذا پس از بررسی دوباره موضوع و اخذ هاي متشکله  گشتها با تعداد پرونده

مشورت با مسولین آمار و اطالعات شوراي اصناف معلوم گردید که در برخی از استانها بازرسین تعداد گشتها و یا 

استان قم با  شود که مالحظه می 4-2به عنوان نمونه با توجه به جدول . کنند هاي متشکله را ثبت نمی تعداد پرونده

پرونده  30گشت، فقط  4947استان فارس با تعداد  همچنین. فقره پرونده تشکیل داده است 525گشت،  1تعداد 

هاي  ها فقط آمار پرونده مجریان گشت علت رخ دادن این موضوع آن است که مثال در استان قم. تشکیل شده است

ها در استان فارس  از طرف دیگر براي مجریان گشت. نمایند و تعداد گشت برایشان اهمیتی ندارد متشکله را ثبت می

اي عمل  که این موضوع حاصل از سلیقه!!!ها خیلی اهمیت به سزایی ندارد ها اهمیت دارد و تعداد پرونده تعداد گشت

 .شوراي اصناف یا نبود نظام جامع آماري در آن سازمان است کردن مدیران در


