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غیرقابل  خیلی  عراق  و  ایران  بین  غیررسمی  قاچاق  فرآیند  تصور  ]شهروند[ 
پیش بینی نیست. از نقطه ای که اصطالحا انبار نام دارد، آغاز می شود. تاجران در هر 
ج شود، با یکدیگر توافق می کنند و پس  دو کشور بر سر نوع کاالیی که باید از مرز خار
از توافق بر سر مقدار و قیمت آن، کاال به گروه قاچاقچیان سپرده می شود. تاجرها 
بعد از توافق با همتایان خود در آن سوی مرز سراغ رئیس گروه  قاچاقچیان می روند. 
هر دسته از قاچاقچیان یک سرکرده یا رئیس دارند که این فرد معموال مسئولیت 
چانه زنی با تاجران را برعهده دارد. البته برخی از افراد هم هستند که برای خود کار 
می کنند، آنها معموال در یک سوی مرز کاالیی را می خرند و در آن سوی مرز به قیمت 
، گوشت و لپ تاپ از داخل عراق به ایران منتقل  باالتری می فروشند. پارچه، سیگار
، میوه های خشک شده و صنایع دستی  می شود و در مقابل از ایران دارو، آجیل، انجیر
گاه اجناسی  بازار برطرف و  اینچنین است که کاستی های  به عراق برده می شود. 
ارزان تر به دست مردم می رسد. در طول مرز عراق و ایران، مشهورترین گذرگاه های 
قاچاق در خاورمیانه قرار دارند، کوه های این منطقه را فقط اهالی آن می شناسند و 
حاضر نیستند بر فعالیت شان نام قاچاق بگذارند و ترجیح می دهند آن را مبادله 

تجاری با برادران خود در آن سوی مرز توصیف کنند.

مردم در انتظار کاالی قاچاق
در چند  سال اخیر با توجه به افزایش تعرفه گمرکی کاالهای فناوری و رایانه ای، 
تبلت  و  لپ تاپ  خریداران  روزها  این  است.  شده  بیشتر  محصوالت  این  قاچاق 
که بیشتر دانش آموز و دانشجو هستند، به انتظار رسیدن کاالی قاچاق اند تا با 
کم شدن هزینه های  گمرکی، انبارداری و ساکن بودن سرمایه هزینه کمتری برای خرید 
این ابزارهای آموزشی پرداخت کنند. در حوزه واردات ادوات و وسایل الکترونیکی 
این  واردات  که  هستند  دخیل  مختلفی  مسائل  کامپیوتری  قطعات  به خصوص 
را به صورت غیرقانونی برای قاچاقچیان وسوسه انگیز می کند. کوچک  و  وسایل 
قابل حمل بودن این محصوالت یا تولیدات از طرفی و ارزش مالی آنها از سوی دیگر 
باعث شده وارد کننده در حجم کوچکی از واردات سود باالیی ببرد و از آنجا که این 
محصوالت مصرفی است و با گذشت زمان تجهیزات قدیمی کنار می رود و جای خود 
را به محصوالت و تولیدات جدید و مدرن می دهد، بنابراین بازار رو به رشد و پررونقی 
دارد و وارد کننده باید محصول خود را به سرعت وارد بازار کند تا با تکنولوژی روز و قبل 

از قدیمی شدن محصول آن  را به  فروش برساند.
یکی از دالیلی که واردات این نوع محصوالت از طریق کانال های غیررسمی بیشتر 
شده، مدت زمان طوالنی است که باید صرف ورود کاال از طرق رسمی شود و عمال 
دست  از  را  محصول  بازار  و  فروش  پیش بینی شده  زمان  مدت  واقعی  وارد کننده 
داده است، بنابراین رو به قاچاق این محصوالت می آورد. استفاده از محصوالتی که 
به صورت قانونی وارد کشور می شوند، مزایای خود را دارد، مانند گارانتی و خدمات 

پس از فروش که خریدار باید هنگام خرید به این نکات نیز توجه کند.
در 10 یا 15 سال اخیر کاالهای قاچاق زیادی وارد کشور شده  است که اگر با فعاالن 
بازار صحبت کنید، متوجه می شوید چه کسانی این کاال ها را وارد می کنند و آنها از چه 
مبادی وارد می شوند. آنها اغلب افرادی هستند که یک سال گوشی های موبایل 
وارد می کنند و  سال دیگر تبلت عراقی و لپ تاپ اماراتی. این افراد در بازار مشخص و 
شناخته شده هستند. پروسه ورود کاال به کشور ساده است و چندین مرحله دارد. 
»کاال با هواپیما یا کشتی وارد مرز کشور و گمرک شده، به انبار منتقل می شود و بعد 
از انجام مراحل کار ترخیص و شناسایی بازار کاالی مورد نظر به فروشگاه می رود و 

در آخر به دست مصرف کننده نهایی می ر سد. در اینجا کسی که کاال را در حد وسیع 
وارد می کند، به فروشگاه و مصرف کننده نهایی می فروشد، مشخص است. تنها یک 
مشکل این روزها در جهت شناسایی مسیر قاچاق تا دست مصرف کننده وجود 
دارد و آن هم فضای مجازی است. شما این روزها موج جدید فروش لپ تاپ ها و 
تبلت های عراقی و اماراتی را از طریق کانال های تلگرامی و اینستاگرامی می توانید 

پیگیری کنید.

جنس قاچاق یا چینی ارزان موجود است
با قاچاق  اولویت های ستاد مبارزه  از  تلفن همراه یکی  گوشی  از  لپ تاپ بعد 
کاالست. اما به چه دلیل بازار قاچاق این کاال گسترش پیدا کرده است؟ در سال های 
گذشته کارشناسان اعتقاد داشتند که برای کاهش قاچاق کاال باید تعرفه واردات 
آن را کاهش داد . یک وارد کننده برای واردات لپ تاپ غیر از هزینه عوارض باید پول 
مالیات، استاندارد، بازرسی و هزینه های نانوشته دیگری را هم بپردازد، برای همین 
خ تعرفه، بازار خرید و فروش لپ تاپ هم واکنش منفی نشان  هر  سال با افزایش نر
می دهد. نوسان ارز به خودی خود در سال های گذشته به اندازه کافی بازار را آماده 
افزایش قیمت کرده است، برای همین با مداخله کردن شرایط دیگری برای افزایش 

قیمت با واکنش شدیدتری همراه خواهد بود. 

یداران به دنبال لپ تاپ و تبلت قاچاق! خر
قاچاق  تبلت  و  لپ تاپ  خرید  دنبال  به  کمتر  هزینه  پرداخت  برای  خریداران   
هستند. قیمت تبلت، لپ تاپ و تجهیزات کامپیوتری به گونه ای باال رفته است که 
باوجود افزایش تقاضا به دلیل رواج آموزش مجازی، ولی فروش چندانی صورت 
نمی گیرد. کرونا نه تنها تأثیر بدی روی بازار ما نگذاشت، بلکه باعث شد تقاضای 
بعضی از کاالها مثل تبلت باال برود، اما خبری از فروش نیست، چون مردم پول 

ندارند.
کرونا باعث شد کالس های آموزشی به صورت مجازی برگزار شود و همین موضوع 
بیشتر  لپ تاپ  و  تبلت  تقاضای  است.  داده  افزایش  را  لپ تاپ  و  تبلت  تقاضای 
شده است، اما مردم پول ندارند و به قیمت  کردن بسنده می کنند. قیمت یکی از 
تبلت های سامسونگ از ابتدای  سال سه بار تغییر کرد و از دو میلیون تومان رسید 
به پنج میلیون، یعنی بیشتر از دو برابر شد. ترم تحصیلی قبل که عمال دانشگاه ها 
و موسسات آموزشی تعطیل بودند. کسانی که برای ترم پیش رو برنامه ریزی کرده  
بودند تبلت یا لپ تاپ بخرند، با دوبرابرشدن قیمت ها مواجه شدند و کسی که توان 

افزایش بودجه اش را نداشته باشد، از خرید منصرف می شود. 
وقتی مردم همه کارهایشان را با گوشی انجام می دهند، بازار کامپیوتر هم کساد 
می شود. قیمت باالی اجناس باعث شده ذائقه و سلیقه خرید مردم تغییر کند. االن 
مردم یا دنبال جنس قاچاق هستند یا جنس چینی، آن هم جنس ارزان چینی. تقاضا 
باال رفته، اما فروش نسبت به تقاضا بسیار پایین است. خیلی ها با موبایل نیازشان 

را برطرف می کنند و اصال تبلت هم نمی خرند. 

واردات لپ تاپ  دست دوم از عراق و امارات
غیررسمی  واردات  رونق  از  تهران  رایانه  فناوران  اتحادیه  رئیس  گذشته  روز 
لپ تاپ های دست دوم به کشور خبر داد و گفت: »لپ تاپ های دست دوم از عراق 
و امارات متحده عربی به طور قاچاق وارد کشور می شود. این لپ تاپ ها بیشتر از 

طریق فضای مجازی و کانال های تلگرامی و اینستاگرامی به مردم فروخته می شود. 
جوالن قاچاقچیان در بازار لپ تاپ آن قدر زیاد شده که حاال کار به واردات غیررسمی 

لپ تاپ های دست دوم از عراق و امارات متحده عربی رسیده است.«
در همین حال رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از رونق واردات غیررسمی 
»لپ تاپ های  گفت:  تجارت نیوز  به  و  داد  خبر  کشور  به  دوم  دست  لپ تاپ های 
دست دوم از عراق و امارات متحده عربی به طور قاچاق وارد کشور می شود. این 
لپ تاپ ها بیشتر از طریق فضای مجازی و کانال های تلگرامی و اینستاگرامی به مردم 

فروخته می شود.«
کرد  این لپ تاپ ها اشاره  محمدرضا فرجی تهرانی به علت واردات غیررسمی 
افزایش قیمت دالر و  به  گستردگی قاچاق لپ تاپ ها  به هرحال علت   « افزود:  و 
سخت شدن ثبت سفارش این کاالها ارتباط دارد.« او اظهار کرد: »در گذشته لوازم 
خانگی دست دوم بانه ای به مردم فروخته می شد، فروش یخچال های دست دوم 
به شرط سالم بودن اقدام راحتی است؛ این درحالی است که خرید لپ تاپ های 
دست دوم ریسک باالیی دارد. به عنوان مثال قاچاقچیان با تضمین سالمت این 
لپ تاپ ها ممکن است که بتوانند این کاال را به مردم بفروشند، اما بعد از یک روز 
این لپ تاپ ها با چالش های مختلفی روبه رو می شوند و ممکن است بعد از مدتی 

بسوزند.«

ید از واحدهای صنفی دارای پروانه لپ تاپ بخر
رئیس اتحادیه فناوران رایانه به مردم هشدار داد و گفت: »توصیه ما به مردم این 
است که چنانچه قصد خرید لپ تاپ های دست دوم را دارند، از واحدهای صنفی یا 
فروشگاه های دارای پروانه خریدکنند، چراکه اعضای صنف فناوران رایانه دفترچه 
فروش لپ تاپ های دست دوم را دارند و فروش لپ تاپ های دست دوم تجاری با 

دست دوم داخلی کامال متفاوت است.«
او در ادامه تصریح کرد: »لپ تاپ های دست دوم خارجی کیفیت مطلوب را ندارد. 
گاهی ناجا مجوز دفترچه های  واحدهای صنفی دارای پروانه با هماهنگی پلیس آ
فروش کاالهای دست دوم را دارند. بنابراین چنانچه برخی افراد بخواهند لپ تاپ 
خود را بفروشند، واحدهای صنفی با اخذ کپی کارت ملی و آدرس منزل و پیوست آنها 
به کاالهای مورد نظر مجوز فروش این کاالها را دارند که مبادا این کاالی فروخته شده 

دزدی نباشد.«

ید ارتقا به جای خر
ترجیح می دهند.  جدید  کاالی  خرید  به  را  کامپیوترشان  سیستم  ارتقای  مردم 
یکی از فروشندگان کامپیوتر که بخشی برای تعمیرات دارد، می گوید: »مشتری با 
لپ تاپ سه میلیونی که مدل پایینی دارد، آمده که لپ تاپ بهتری بردارد. لپ تاپ او  
corei۳ بود و به لپ تاپ با مشخصات سی پی یو corei ۵ احتیاج داشت. این مشتری 
برای لپ تاپ موردنظر باید باالی هفت میلیون هزینه کند، درصورتی که می تواند با 
دو میلیون دستگاه خودش را ارتقا دهد. در بخش کامپیوترهای رومیزی یا خانگی 
که دیگر ارتقا راحت تر است و خیلی کم پیش می آید که کسی کامپیوتر نو بخرد. از 
کسی  مگر  خرید،  تا  هستند  سیستم  ارتقای  خواهان  ۷۰ درصد  من  مشتری های 

لپ تاپ یا کامپیوتر نداشته و قصد خرید داشته باشد.«
سی پی یو  سیستم  می توان  سه میلیون  تا  دو  »با  می گوید:  دیگری  فروشنده 
پایین ترین  با  لپ تاپ  یک  برای  االن  درصورتی که  داد،  ارتقا  را  سیستم  حافظه  و 
قیمت  که  می گوید  او  کرد.«  هزینه  تومان  شش میلیون  تا  پنج  باید  مشخصات 
به  تومان  ۵۰۰ هزار  و  سه میلیون  از  مرحله؛  سه  در  سال  ابتدای   از  مانیتور  یک 
چهار میلیون و بعد پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیده است: »مانیتور دستگاهی 
نیست که بتوان آن را ارتقا داد، اما روند قیمتی اجناس به گونه ای است که اگر کسی 
امروز خرید نکند و فردا برای خرید بیاید، ضرر کرده است. هم قدرت خرید مردم به 
شدت افت کرده است و هم قیمت ها هفتگی باال می رود. در چنین شرایطی مردم 
ترجیح می دهند وسیله کامپیوتری خود را ارتقا دهند تا اینکه جنس جدید بخرند، 
پنج میلیون  پیش  سه سال  که  لنوو  لپ تاپ  مدل های  از  یکی  مثال  برای  چراکه 
قیمت داشت، االن به باالی ۱۵میلیون رسیده است.« فروشندگان مرکز خرید رضا 
می گویند که جنس قاچاق در بازار بسیار کم است و هیچ کمبودی هم برای پاسخ به 
تقاضای بازار نیست، اما خریدی صورت نمی گیرد. یکی از این فروشندگان می گوید: 
»هیچ کمبودی در بازار نیست. هر مدل تبلت و لپ تاپ و هر تجهیزاتی که بخواهید 
من دارم، منتها مردم پول ندارند. قیمت ها غیرمنطقی باال رفته است و جز کسانی که 

چاره ای جز خرید ندارند یا توان و قدرت خرید کاال را دارند، فروشی صورت نمی گیرد.«

همکاری نکردن مشترک  دولت و اصناف
لوازم  بازار  شرایط  درباره  رایانه  فناوران  اتحادیه  رئیس  فرجی،  محمدرضا 
کامپیوتری می گوید: »از ابتدای  سال در انواع تجهیزات کامپیوتری به طور متوسط 
بین ۱۵ تا ۲۰ درصد افزایش قیمت شاهد بودیم که بخشی از آن به گرانی ارز برمی گردد 

و دلیل اصلی همکاری نکردن ارگان های دولتی با فعاالن است.«
به گفته او بزرگ ترین معضلی که اعضای اتحادیه با آن روبه رو هستند، روند ثبت 
سفارش است. فرجی می گوید: »معموال روند ثبت سفارش و ترخیص کاال بیشتر از 
یک ماه طول نمی کشید، اما درحال حاضر تا سه ماه هم طول می کشد، ناگفته نماند 
بانک مرکزی اسناد برخی از همکاران ما را حتی از  سال قبل تأیید نکرده و اجناس 
ایشان همچنان در انبار گمرک است. این همکاری نکردن با فعاالن باعث کمبود 
شده و بخشی از گرانی لپ تاپ و تبلت مربوط به همین موضوع است. دولت از 
طرفی اجازه ترخیص کاال و توزیع آن را در بازار نمی دهد و وقتی هم که گران می شود، 
می گویند چرا گران شده؟ این درحالی است که امسال تقاضای لپ تاپ و تبلت بیش 

از ۵۰ درصد افزایش داشته و بازار هنوز نتوانسته است این تقاضا را پاسخ دهد.«
رئیس اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به این موضوع که سازمان صمت وقتی 
نسبت به گرانی اجناس اعتراض دارد، اول باید به سازوکار خودش مشرف باشد و 
مشکل را از آنجا حل کند، می گوید: »وقتی جنس تاجر و واردکننده در گمرک می ماند 
و انواع هزینه ها به هزینه ای که حساب کرده  بود، اضافه می شود، چه کسی باید 
پاسخگوی این افزایش هزینه باشد؟ اگر پیش از اردیبهشت از من دلیل گرانی را 
می پرسیدید، بسته شدن مرزها به سبب شیوع کرونا را به عنوان دلیل نام می بردم، 
کارشکنی های  با  ولی  دارد،  وجود  گمرکات  در  وفور  به  جنس  حاضر  حال  در  ولی 
ارگان های مربوطه باعث کمبود و گرانی در بازار شده اند. متاسفانه افرادی که در صدر 
جلسات برای بازار تصمیم می گیرند، متوجه شرایط اصناف و کسبه نیستند، گرچه اگر 

با ما مشورت می کردند ما می توانستیم حتی برای حل مشکالت راه حل ارایه کنیم.«
که  کامپیوتری و همان گونه  کاالهای  گران شدن  با  فرجی می گوید: »متاسفانه 
گفتم همکاری نکردن دولت، جنس قاچاق بازار شهرهای مرزی را از دست همکاران 
ما درآورده است. بسیاری از همکاران نسبت به از دست رفتن بازار شهرهای مرزی 
هشدار دادند و از این شهرها دیگر درخواستی به تهران برای تقاضای بار ارسال 
نمی شود. حال فرض کنید در زمانی  که اجناسی مثل لپ تاپ و تبلت این قدر گران 
دست  از  هم  را  ایران  مرکز  بازار  برسد،  هم  تهران  به  قاچاقچیان  این  پای  است، 
ستاد  به  ای  کاش  اما  داریم،  کاال  قاچاق  با  مبارزه  ستاد  خوشبختانه  می دهیم. 

پیشگیری قاچاق کاال تغییر نام می داد.«

روش جدید داللــی در بازار 
با لپ  تاپ ارزان

در چند  سال اخیر با توجه 
به افزایش تعرفه گمرکی 

کاالهای فناوری و رایانه ای، 
قاچاق این محصوالت 

بیشتر شده است. این 
روزها خریداران لپ تاپ و 

تبلت که بیشتر دانش آموز 
و دانشجو هستند، به 

انتظار رسیدن کاالی 
قاچاق اند تا با کم شدن 

هزینه های  گمرکی، انبارداری 
و ساکن بودن سرمایه هزینه 

کمتری برای خرید این 
ابزارهای آموزشی پرداخت 

کنند

دسترسی آسان به کاالی قاچاق عراقی و اماراتی در فضای مجازی 


