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The difference between the price of the subsidized fuel in the country and the price of fuel 
abroad triggers fuel smugglers to take action. This brings along serious problem for the 
preparation and distribution of fuel. To combat against this problematic economic challenge, 
a framework for combating against subsidized fuel smuggling should be given. This study, 
firstly, employs fish bon diagram, library and field study, and the Delphi method to find the 
reasons for fuel smuggling. Then, the causal relationship will be analyzed using the DEMA-
TEL method. After that, some resolutions are suggested through brainstorm and interview 
with experts in the field of oil industry. Finally, using the mixed-AHP-DEMATEL method, a 
hierarchy of resolutions for attributing resources is sketched out. In each stage of the frame-
work, the findings are confirmed by the experts in the field of oil industry so that the validity 
of the framework could be established.
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نوع مقاله: علمی - پژوهشی

اختــاف قیمــت ســوخت یارانــه ای در داخــل کشــور بــا قیمــت ســوخت در خــارج از کشــور 
فرصتــی مناســب بــرای قاچــاق ســوخت توســط ســوداگران ایجــاد کــرده اســت. ایــن معضــل 
چرخــۀ تأمیــن و توزیــع ســوخت را دچــار چالشــی بــزرگ کــرده اســت. لــذا بــرای مقابلــه بــا 
ایــن پدیــدۀ شــوم در اقتصــاد کشــور، ارائــۀ چارچوبــی بــرای مدیریــت مقابلــه با قاچاق ســوخت 
یارانــه ای ضــروری اســت. در ایــن پژوهــش در مرحلــۀ نخســت، بــه روش اســتخوان  ماهی و بــا 
ــت  ــه و روش دلفــی، عل ــی، مصاحب ــه ای، مطالعــات میدان ــزار مطالعــات کتابخان اســتفاده از اب
ــا  ــل ب ــی عوام ــط علت و معلول ــپس رواب ــد. س ــخص ش ــوخت مش ــاق س ــاد قاچ ــۀ ایج و ریش
ــیم  ــل، ترس ــدام از عوام ــت هرک ــدف مشــخص شــدن اهمی ــا ه ــل، ب ــتفاده از روش دیمت اس
گردیــد. در ادامــه راهکارهایــی جهــت رفــع عوامــل یادشــده از طریــق جلســات طوفــان ذهنــی 
ــتفاده از روش  ــا اس ــز ب ــان نی ــد. در پای ــه گردی ــت ارائ ــت نف ــرگان صنع ــا خب ــه ب و مصاحب
تلفیقــی ای اچ پــی ـ دیمتــل، رتبه بنــدی راهکارهــا بــرای تخصیــص منابــع انجــام شــد. در هــر 
ــه تأییــد خبــرگان صنعــت  مرحلــه از چارچــوب پیشــنهادی پژوهــش، نتایــج به دســت آمده ب
ــر اعتبارســنجی چارچــوب پیشــنهادی جهــت  نفــت رســید و همیــن امــر دلیــل محکمــی ب

رفــع قاچــاق ســوخت در کشــور اســت. 

.O17, M11, O32, G32, H12 :JEL طبقه بندی
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1. مقدمه1 
از زمانــی کــه بشــر بــر اثــر احتیــاج خــود بــه تقســیم کار و مبادلــۀ  ابتدایــی، زندگــی جمعــی را آغــاز 
ــوع  ــه، ممن ــه مصلحــت گــروه و قبیل ــی، ازجمل ــه برخــی مناطــق به دالیل کــرد، ورود بعضــی کاالهــا ب
ــا  ــۀ آن کااله ــال مخفیان ــه انتق ــادرت ب ــان و ســودجویان مب ــان فرصت طلب ــان زم ــذا از هم ــد. ل می ش
ــۀ   ــه پیشــینۀ مبادل ــک ب ــب، ســابقۀ قاچــاق کاال نزدی ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــه می  کردن ــه مناطــق ممنوع ب

ــوی، 1388(. کاالســت )مصطف

پــس از پیــروزی انقــاب اســامی، تحقــق عملــی شــعار اصلــی انقــاب، یعنــی اســتقال سیاســی 
ــا در  ــت. ام ــوده اس ــامی ب ــوری اس ــام جمه ــی نظ ــای اساس ــی از آرمان ه ــه، یک ــادی جامع و اقتص
ــه در  ــاد، قارچ گون ــم زی ــده و حج ــاد پیچی ــون در ابع ــکال گوناگ ــا اش ــاق کاال، ب ــر قاچ ــال های اخی س
کشــور گســترش یافتــه و اســتقال آن را تحت الشــعاع قــرار داده  اســت؛ به گونــه ای  کــه مقــام معظــم 
ــانی  ــرای آسیب رس ــزاری ب ــترش را اب ــه گس ــن و رو ب ــدۀ مزم ــن پدی ــر، ای ــاس خط ــا احس ــری، ب رهب
ــری را  ــان خطی ــال 1381 فرم ــتا در س ــن راس ــد و در ای ــان کردن ــمنان بی ــوی دش ــام از س ــه نظ ب
ــا ایــن پدیــده بــه مســئوالن امــر صــادر فرمودنــد. از آن زمــان تاکنــون،  درخصــوص مبــارزۀ جــدی ب
اقدامــات زیــادی انجــام شــده، امــا کافــی نبــوده اســت. بــا توجــه بــه اینکــه پرداختــن بــه راهکارهــای 
کاهــش و پیشــگیری قاچــاق تمامــی کاالهــا بســیار پیچیــده و مســتلزم صــرف وقــت بســیار اســت، در 
ایــن تحقیــق فقــط بــه  یکــی از کاالهــای اساســی کــه ســود بســیاری را نصیــب قاچاقچیــان می کنــد، 
ــت از  ــرای حمای ــای گذشــته ب ــه  می شــود. در راســتای سیاســت های دولت ه ــی ســوخت، پرداخت یعن
قشــرهای مختلــف جامعــه و کاهــش نــرخ تــورم، مبلــغ چشــمگیری یارانــه )بــه ازای هــر لیتــر فــراورده 
بیــش از چهارپنجــم قیمــت واقعــی( بــه ســوخت اختصــاص می یافــت کــه ایــن امــر ســبب ســودآوری 
بــاالی قاچــاق ســوخت در برخــی از کشــورهای همســایه نظیــر ترکیــه، عــراق، افغانســتان و پاکســتان 

ــتمی، 1388، ص. 157(.  ــی و رس ــد )بیابان می ش

در ایــن مقالــه، جهــت جلوگیــری از قاچــاق ســوخت در کشــور، چارچوبــی منســجم بــرای مدیریــت 
ــر  ــۀ اول و ســپس ذک ــر قاچــاق ســوخت در مرحل ــر ب ــل مؤث ــن عوام ــردن مهم تری ــا مشــخص ک آن ب
ــدی  ــوم رتبه بن ــۀ س ــوخت و در مرحل ــاق س ــاد قاچ ــل ایج ــع عوام ــرای رف ــی ب ــای اجرای راهکاره
ــه راهکارهــای مهــم، صــورت گرفتــه اســت. ــع محــدود ب ــرای تخصیــص مناب راهکارهــای ارائه شــده ب

2. پیشینۀ تحقیق
از آنجایــی  کــه قاچــاق مســئله ای چند بُعــدی و بســیار پیچیــده  اســت و پژوهش هــای صورت گرفتــه در 
زمینــۀ قاچــاق ســوخت بســیار محــدود، بــا توجــه بــه شــباهت بســیار زیــاد قاچــاق ســوخت بــه قاچــاق 
ــه پیشــینۀ تحقیقــات صورت گرفتــه در حــوزۀ قاچــاق کاال پرداختــه می شــود. تحقیقــات  کاال، ابتــدا ب

1. این مقاله برگرفته از پایان نامۀ کارشناسی ارشد سیده معصومه لطیفی رستمی به راهنمایی دکتر مجتبی اکبریان است.  
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ــور، در 18 بخــش  ــات مذک ــس از بررســی مطالع ــده اســت. پ ــام ش ــاق کاال انج ــارۀ قاچ بســیاری درب
ــای  ــع و محدودیت ه ــرزی، موان ــق م ــکات مناط ــررات، مش ــن و مق ــف قوانی ــادی، ضع ــل اقتص عوام
تجــاری، تبانــی و رانــت، مشــکات دســتگاه های نظارتــی، عوامــل فرهنگــی، عوامــل اجتماعــی، عوامــل 
سیاســی، میــزان تقاضــا، عوامــل جغرافیایــی، ضعــف سیســتم قضایــی، ضعــف آمــوزش، ضعــف ســاختار 
ســازمانی، ریســک پذیری قاچــاق، مشــکات بخــش تولیــد و صنعــت، ضعــف عوامــل کنترلــی و ضعــف 

ــت.  ــده اس ــته بندی ش ــدول 1 دس ــق ج ــت کاال مطاب ــل و ترانزی ــامانه های حمل ونق س

جدول 1. دسته بندی مطالعات دربارۀ قاچاق کاال

نام نویسندگان مصداق های عوامل مؤثر بر قاچاق براساس ادبیات تحقیقنام عوامل 

عوامل اقتصادی1
در  مداخلــه  نامســاعد،  فضــای کســب وکار  اقتصــادی،  فشــارهای 
قیمت هــا، رکــود اقتصــادی، سیاســت های مالــی )ارزی و پولــی(، 
و  مســکن  مالکیــت  رژیم هــای  ارز،  متعــدد  نرخ هــای  وجــود 
کمک هزینه هــا و اعطــای یارانــه، تــورم، ســود زیــاد قاچــاق کاال

آذرمند )1394(، کهنه پوش و 
شایان )1392(، علوی و اصیلی 

)1388(، جان پرور و قصری 
)1393(، داسچر و هایت2 

)2010(، فصیحی )1388(، 
کانتری و قزلباش )1391(

ضعف قوانین و 2
مقررات

 فشــار مقــررات، عــدم شــفافیت رویه هــا و ایجــاد فرصــت بــرای 
ــدرت  ــدم ق ــری، ع ــن کیف ــام در قوانی ــارض و ابه پول شــویی، وجــود تع
ــب  ــرم، نامناس ــکاب ج ــری از ارت ــرای جلوگی ــا ب ــی مجازات ه بازدارندگ
بــودن برخــی قوانیــن جهت کشــف قاچاق، وجــود ابهــام  و نابســامانی در 
فراینــد رســیدگی بــه جــرم قاچــاق، مقــررات مــرزی بین المللــی، وجــود 

ــا تغییــرات جامعــه نداشــتن قانــون جامــع قاچــاق متناســب ب

آذرمند )1394(، بیابانی و باباپور 
)1390(، معصومی و قاسمی 
)1388(، کاظمی )1388(، 

بهادر )1390(، داسچر و هایت 
)2010(

مشکات مناطق 3
مرزی

فقــر و بیــکاری، مهاجــرت و حاشیه نشــینی، خشک ســالی و تضعیــف 
کشــاورزی و دام داری، کمبــود فرصت هــای اشــتغال، پاییــن بــودن متوســط 
درآمــد، صــدور مزیت هــا به ســبب نبــود و کمبــود مراکــز صنعتــی تبدیلــی، 
فــرآوری و بســته بندی، محرومیــت مناطــق مــرزی، توزیــع فضایــی نامتوازن 

امکانــات زیربنایــی و فعالیت هــای صنعتــی و خدماتــی پشــتیبان 

آذرمند )1394(، شاطری و دیگران 
)1390(، کهنه پوش و شایان 
)1392(، کانتری و قزلباش 

)1391(، ازکیا و راهنما )1388(، 
بوهن و فرزانگان )1388(

4
موانع و 

محدودیت های 
تجاری

ــف  ــالی و تضعی ــینی، خشک س ــرت و حاشیه نش ــکاری، مهاج ــر و بی فق
ــودن  ــن ب ــتغال، پایی ــای اش ــود فرصت ه ــاورزی و دا م داری، کمب کش

ــد، ضعــف تجــارت آزاد متوســط درآم

آذرمند )1394(،  کهنه پوش و 
شایان )1392(، بوهن و فرزانگان 

)1388(، فصیحی )1388(، پژویان 
و فاح )1383(، نورتن )1993(

تبانی و رانت، فساد اداریتبانی و رانت5
آذرمند )1394(، معصومی 
و قاسمی )1388(، بوهن و 

فرزانگان )1388(

مشکل دستگاه 6
نظارتی

ــتگاه ها( و  ــی دس ــی )ناتوان ــی و نظارت ــتگاه های اجرای ــدی دس ناکارآم
ــری، بوروکراســی  ــران در تصمیم گی ــف مدی ــت، ضع ــودن دول ــزرگ ب ب

آذرمند )1394(، پورابراهیم 
)1391(، بیابانی و باباپور 

)1390(، معصومی و قاسمی 
)1388(، پیشکش )1388(

2. Dascher & Haupt
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جدول 1. دسته بندی مطالعات دربارۀ قاچاق کاال

نام نویسندگان مصداق های عوامل مؤثر بر قاچاق براساس ادبیات تحقیقنام عوامل 

تنوع قومی و فرهنگیعوامل فرهنگی7
جان پرور و قصری )1393(، 

فصیحی )1388(، کاظمی )1388(، 
عیسی آبادی و شاه قلعه )1392(

جان پرور و قصری )1393(داشتن جمعیت باالی فعال و جوانعوامل اجتماعی8

عوامل سیاسی9
وابســتگی های سیاســی، تحــرکات سیاسـی و کنشهای برون منطقهای ، 
حضور نیروهای امریکا در خاورمیانـه و خلـیج فـارس، تحــرکات سیاسـی 
و  خاورمیانـه  در  امریکا  نیروهای  حضور  برون منطقهای،  کنشهای  و 
خلـیج فـارس، تحریم، ضـعف دولـت هـای همسـایه در تـأمین امنیت مرزها

جان پرور و قصری )1393(، 
داسچر و هایت )2010(، 

عیسی آبادی و شاه قلعه )1392( 

اختــاف توســعه، اختــاف قیمــت در مبــدأ و مقصــد، نیازهــای فضایــی میزان تقاضا10
در کشــورهای مقصــد کاال )کمبــود کاال در مقصــد(

بیابانی و رستمی )1388(، 
فصیحی )1388(، معصومی و 

قاسمی )1388(

عوامل 11
جغرافیایی

شــرایط ویــژۀ جغرافیایــی ایــران، وجود مرزهای گستردۀ خشکی و دریایی 
ــی  ــناورهای نواح ــر ش ــر ب ــق و مؤث ــارت دقی ــکان نظ ــدم ام بینالمللی و ع
خلیج فــارس و دریــای عمــان، وسعت زیاد کشور، وجــود اســکله های غیرمجــاز

عیسی آبادی و شاه قلعه )1392(، 
بیابانی و رستمی )1388(، فصیحی 

)1388(، معصومی و قاسمی )1388(، 
کهنه پوش و شایان )1392(

ضعف سیستم 12
بیابانی و باباپور )1390(، بوهن و ساختار نامناسب دوایر قضایی ویژۀ قاچاق، تأمین قضاییقضایی

فرزانگان )1388(

کانتری و قزلباش )1391(، ضعف آموزشضعف آموزش13
فصیحی )1388(

ضعف ساختار 14
سازمانی

عــدم تناســب تعــداد نفــرات نیروهــای انتظامی بــا میــزان قاچــاق در مبادی 
اصلــی، نبــود پرســنل کافــی در بخــش ترانزیت بنــادر و گمــرکات مهم 

بیابانی و باباپور )1390(، 
پیشکش )1388(

معصومی و قاسمی )1388(پایین بودن ریسک قاچاق کاالریسک پذیری قاچاق15

مشکات بخش 16
تولید و صنعت

ــۀ  ــودن هزین ــاال ب ــدات مقصــد مصــرف قاچــاق، ب ــن تولی ــت پایی کیفی
ــودن میــزان ســپرده گذاری، کمبــود  ــی، پاییــن ب تولیــد کاالهــای داخل
ســرمایه و ســرمایه گذاری، پاییــن بــودن تســهیات پرداختــی بــه 
متقاضیــان ســرمایه گذاری، نبــود ســازمان های تولیدکننــدۀ چابــک 
ــزات و  ــا قیمــت پاییــن، نداشــتن تجهی ــوع ب در تولیــد محصــوالت متن
دســتگاه های تولیــدی انعطاف پذیــر جهــت تنوع بخشــی بــه محصــوالت، 
ــی یک پارچــۀ  ــدم اســتفاده از سیســتم های اطاعات ــات، ع ضعــف تبلیغ

ــودن اقتصــاد ــروش، ضعــف بخــش خصوصــی و دولتــی ب ــد و ف تولی

معصومی و قاسمی )1388(، 
فصیحی )1388(

ضعف عوامل 17
ضعف سیستم های کنترلی، کمبود اختیارات و تجهیزات گمرککنترلی

معصومی و قاسمی )1388(، 
پیشکش )1388(، بیابانی و 

باباپور )1390(

18
ضعف سامانۀ 
حمل ونقل و 

ترانزیت 

ــه کشــور و عــدم امــکان کنتــرل آن،  ــاالی ترانزیــت ورودی ب حجــم ب
ــاوگان حمل ونقــل،  ــر حرکــت ن ــدم پوشــش سیســتم های نظــارت ب ع
ــاق  ــر قاچ ــازی در ام ــل و کارس ــل، و نق ــاوگان حمل ونق ــودگی ن فرس

ــت ــش ترانزی ــژه در پوش به وی
پیشکش )1388(
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به رغــم مطالعــات بســیار در حــوزۀ قاچــاق کاال، فقــط ســه پژوهــش بــه قاچــاق ســوخت اختصــاص 
دارد: ازکیــا و راهنمــا )1388( فقــط بــه اثــرات اجتماعــی قاچــاق ســوخت و برخــی عوامــل اجتماعــی 
ــد  ــا دی ــی و رســتمی )1388( ب ــد. بیابان ــب دیگــر آن را وانهاده ان ایجادکننــدۀ آن اشــاره کــرده و جوان
نظامــی در معاونــت مبــارزه بــا قاچــاق ســوخت نیــروی انتظامــی بــه ایــن موضــوع پرداخته انــد. از ســال 
ــذا برخــی  ــا قاچــاق صــورت گرفتــه؛ ل ــادی در فراینــد مبــارزه ب ــا 1397 تغییــرات بســیار زی 1388 ت
مســائل مطرح شــده در آن موضوعیــت نــدارد کــه در تحقیــق حاضــر، از دیــدگاه وزارت نفــت، شــرایط 
ــای زیســت محیطی قاچــاق  ــه پیامده ــان )1388( ب ــه اســت. خرازی ــرار گرفت ــل ق ــاک عم ــی م کنون
ــخنی  ــل س ــن معض ــل ای ــرای ح ــردی ب ــای کارب ــر و راهکاره ــل مؤث ــرده و از عوام ــاره ک ــوخت اش س

نگفتــه اســت. 

 در ایــن پژوهش هــا، فقــط به صــورت مختصــر بــه مباحــث اجتماعــی و زیســت محیطی توجــه شــده و 
و چارچــوب یک پارچــه و منســجمی جهــت مدیریــت قاچــاق ســوخت ارائــه نشــده اســت. لــذا ضــرورت 

ارائــۀ چارچوبــی بــرای مدیریــت ســوخت در کشــور ضرورتــی گریزناپذیــر اســت.

3. چارچوب نظری
هــدف از ایــن پژوهــش ارائــۀ چارچــوب منســجمی بــرای مدیریــت قاچــاق ســوخت در کشــور اســت. 

ایــن چارچــوب پیشــنهادی مطابــق شــکل 1 در 4 گام بــرای ایــن پژوهــش پیشــنهاد شــده اســت. 

شناسایی عوامل ایجادکنندۀ قاچاق سوخت به روش استخوان ماهی   

روش دلفی مرحلۀ 1 مصاحبه با خبرگان مطالعات میدانی مطالعات کتابخانه ای  

         

تعیین روابط علت و معلولی عوامل به روش دیمتل مرحلۀ 2

ارائۀ راهکار جهت رفع عوامل به وجودآورندۀ قاچاق سوخت 
طوفان ذهنی مرحلۀ 3 مصاحبه با خبرگان  

         

رتبه بندی راهکارها به روش تلفیقی ای اچ پی ـ دیمتل مرحلۀ 4

شکل 1. چارچوب پیشنهادی پژوهش

در اولیــن گام، داده هــای پژوهــش بــا اســتفاده از بررســی مطالعــات کتابخانــه ای غنــی، نظیــر مقاالت 
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ــاق  ــا قاچ ــارزه ب ــتاد مب ــازمان و س ــود در س ــتورالعمل های موج ــن و دس ــی، قوانی ــی و بین الملل داخل
ســوخت و اخــذ نظــرات خبــرگان صنعــت نفــت از طریــق مصاحبــه، حاصــل  گردیــد. ســپس بــه کمــک 
ــه ای  ــورت ریش ــتخوان ماهی به ص ــتفاده از روش اس ــا اس ــاق ب ــدۀ قاچ ــل به وجودآورن ــی عوام روش دلف

مشــخص شــد. 

ــتفاده از  ــا اس ــوخت ب ــاق س ــدۀ قاچ ــل پدیدآورن ــان عوام ــی می ــط علت ومعلول ــدی، رواب در گام بع
روش دیمتــل ترســیم شــد. بــا ایــن کار تأثیــر هریــک از ایــن عوامــل در هــم و وزن هرکــدام از معیارهــا 

مشــخص گردیــد. 

ــا  ــا اســتفاده از مصاحبــه ب در گام ســوم، راهکارهایــی بــرای رفــع عوامــل به وجودآورنــدۀ قاچــاق ب
خبــرگان صنعــت نفــت و جلســات طوفــان فکــری ارائــه شــد. خبــرگان متخصصــان شــرکت هســتند 
کــه ســن بــاالی 30 ســال، تعهــد ســازمانی قــوی و حداقــل 5 ســال ســابقۀ کار بــا مــدرک لیســانس و 

باالتــر دارنــد.   

بــا توجــه بــه محدودیــت منابــع جهــت اجــرای راهکارهــا، رتبه بنــدی بــه روش ترکیبــی ای اچ پــی ـ 
دیمتــل انجــام شــد. روش ترکیبــی مذکــور بدیــن صــورت عمــل می کنــد کــه معیارهــای رتبه بنــدی 
راهکارهــا همــان عوامــل شناسایی شــده در گام اول اســت کــه وزن هــای آن بــا اســتفاده از روش دیمتــل 
ــی  ــرای راهکارهای ــه اج ــدود ب ــۀ مح ــور، بودج ــدی مذک ــس از رتبه بن ــردد. پ ــن می گ گام دوم تعیی

ــد کــه اولویــت بیشــتری دارد. تخصیــص می یاب

3ـ1. روش استخوان ماهی 
روش یــا نمــودار اســتخوان ماهی را پروفســور ایشــی کاوای ژاپنــی از دانشــگاه توکیــو ابــداع و طراحــی 
ــرای بیــان، شناســایی و شــناخت ابعــاد  کــرده اســت. نمــودار اســتخوان ماهی روشــی تجزیه تحلیلــی ب
ــا دارد و  ــن آن ه ــط بی ــئله و رواب ــزای مس ــدن اج ــادی در نمایان ــای زی ــه توانایی ه ــت ک ــئله اس مس
ــگاه، تمامــی شــاخه ها  ــک ن ــا ی ــد کــه ب ــی از مســئله را در اذهــان ترســیم کن ــری کل ــد تصوی می توان
ــرد و  ــرار می گی ــی ق ــر ماه ــئله روی س ــد، مس ــن فراین ــد. در ای ــم باش ــل درک و فه ــاد آن قاب و ابع
ــت  ــه درنهای ــود ک ــذاری می ش ــاخه ها جای گ ــودار و ش ــی در نم ــئله به صورت ــات مس ــزا و اطاع اج
ــردد  ــیم می گ ــی ترس ــکلت ماه ــد اس ــری و همانن ــورت تصوی ــودار به ص ــراه نم ــات به هم ــام اطاع تم

 .(Ishikawa, 1968)

3ـ2. روش دلفی
دلفــی روش ارتباطــی ســاختمند اســت کــه دراصــل به منظور پیش گویی ســامانمند و تعاملــی بــا تکیــه 
بــر هم اندیشــی خبــرگان ابــداع شــده و توســعه یافتــه اســت. روش دلفــی فراینــدی ســاختاریافته بــرای 
جمــع آوری و طبقه بندی دانــش موجــود در نــزد گروهــی از کارشناســان و خبــرگان اســت کــه از طریــق 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
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ــی  ــرات دریافت ــخ ها و نظ ــدۀ پاس ــورد کنترل ش ــراد و بازخ ــن اف ــن ای ــش نامه هایی در بی ــع پرس توزی
ــیائی، 1397(.  ــری و رجایی باغس ــی زاده، امی ــوی، قربان ــینی، دهقان دهن ــرد )حس ــورت می گی ص

3ـ3. روش طوفان ذهنی
یــک تکنیــک خاقیــت فــردی یــا گروهــی اســت کــه در طــی آن، بــا جمــع آوری فهرســتی از ایده هــا 
ــئله  ــورد مس ــدی درم ــه جمع بن ــیدن ب ــرای رس ــود، ب ــد می ش ــا تولی ــط اعض ــود توس ــه خودبه خ ک
تــاش می شــود. چهــار اصــل تمرکــز بــر کمیــت، اجتنــاب از انتقــاد، اســتقبال از ایده هــای غیرمعمــول 
ــروز  ــبب ب ــت س ــه درنهای ــود ک ــروه می ش ــی در گ ــه هم افزای ــر ب ــا منج ــود ایده ه ــب و بهب و ترکی

ــردد.   ــروه می گ ــای گ ــت در اعض خاقی

3ـ4. روش دیمتل
ــط  ــاختاری دارای رواب ــای س ــل مدل ه ــرای تحلی ــع ب ــری جام ــای تصمیم گی ــی از روش ه ــل یک دیمت
علی و معلولــی بســیار پیچیــده اســت. در ایــن روش، روابــط اثرگــذار و اثرپذیــر بــا بهره گیــری از تئــوری 
گــراف مشــخص می گــردد و شــدت اثــر روابــط به صــورت امتیــاز عــددی براســاس ویژگی هــای ذاتــی 
ــر گراف هــای جهــت داری اســت کــه می تواننــد برمبنــای  ــان تعییــن می شــود. ایــن روش مبتنــی ب آن
ــه دو گــروه علــت و معلــول تفکیــک کننــد. ایــن گراف هــا  قضــاوت خبــرگان، مؤلفه هــای دخیــل را ب

رابطــۀ وابســتگی میــان عناصــر یــک سیســتم را به تصویــر می کشــند )اکبریــان و نجفــی، 1393(.

3ـ5. روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی )ای اچ پی(
ــور براســاس  ــرد. روش مذک ــال 1980م مطــرح ک ــاعتی در س ــاس ال س ــار توم ــن ب ــن روش را اولی ای
ــات  ــۀ مقایس ــف را برپای ــناریوهای مختل ــدی س ــکان رتبه بن ــده و ام ــا گردی ــی بن ــه های زوج مقایس
ــران فراهــم کــرده اســت  ــرای مدی ــا درنظــر گرفتــن سلســله مراتب تصمیم گیــری ب زوجــی معیارهــا ب

)دلبــری و داودی، 1391(.

ــه کار گرفتــه  ــرای رتبه بنــدی راهکارهــا ب در ایــن پژوهــش، روش ترکیبــی ای اچ پــی ـ تاپســیس ب
شــده اســت. معیارهــای رتبه بنــدی تصمیم گیــری عوامــل شناسایی شــدۀ قــدم اول چارچــوب 
ــه روش دیمتــل در قــدم  ــا اســتفاده از وزن محاسبه شــده ب پیشــنهادی پژوهــش اســت. وزن عوامــل ب
دوم محاســبه گردیــده و بــا درنظــر گرفتــن راهکارهــای ارائه شــده در قــدم ســوم به عنــوان گزینه هــای 
ــتفاده شــده اســت. ــا اس ــدی راهکاره ــرای رتبه بن ــی ب ــری، از روش مقایســۀ زوجــی ای اچ پ تصمیم گی

4. روش  تحقیق
هــدف از ایــن پژوهــش، اجــرای چارچــوب پیشــنهادی بخــش ســوم جهــت مدیریــت قاچــاق ســوخت 
اســت. در ایــن راســتا، در گام اول، نمــودار علت ومعلولــی عوامــل مؤثــر بــر قاچــاق ســوخت بــا اســتفاده 
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ــای  ــت ها و برنامه ه ــف سیاس ــِی »ضع ــۀ اصل ــار تیغ ــن چه ــر گرفت ــا درنظ ــتخوان ماهی ب از روش اس
دولت هــا به عنــوان عوامــل محیطــی اثرگــذار«، »ضعــف قوانیــن و دســتورالعمل ها و روش هــای 
ــروی  ــف نی ــه ای«، »ضع ــی یاران ــای نفت ــاق فراورده ه ــا قاچ ــارزه ب ــیوه های مب ــوان ش ــی به عن اجرای
ــف  ــق« و »ضع ــئلۀ تحقی ــا مس ــارزه ب ــد مب ــدۀ فراین ــراد کنترل کنن ــران و اف ــوان ناظ ــانی به عن انس
ــاع  ــق اجم ــکل 2 از طری ــد« در ش ــدۀ فراین ــی و اندازه گیری کنن ــای کنترل ــوان ابزاره ــزات به عن تجهی

ــرگان آورده شــده اســت.  خب

١٣

هاي وردهاقاچاق فر
اينفتی یارانه

ضعف تجهیزات

هاي کنترلیضعف سیستم

هاي مکانیزة انبارها و ضعف سامانه
تجارت آسان و هوشمند سوخت

ضعف سامانۀ نظام 
قضایی 

هايضعف سامانه
گمرك و ترانزیت 

امنیتی اسناد و  ضعف
تجهیزات

یت گیري کیفضعف تجهیزات اندازه
و کمیت

ضعف بسترهاي 
اینترنتی

تجهیزات مبادي  ضعف
ورودي و خروجی 

ضعف تولید
نابسامانی مرزهاي کشور

ناکافی بودن تجهیزات و 
امکانات

هانابسامانی اسکله

تعدد 
گمرکات

ضعف مبارزة فیزیکی

بازارچه ها و نابسامانی
مناطق آزاد

نابسامانی خورها و کوتاهی مسیر 
یی با برخی همسایگاندریا

هاي مخفی ضعف تجهیزات در گذرگاه
و طبیعی مرزها

ضعف نیروي انسانی

بوروکراسی 

هاي کنترلیضعف سیستمناکارآمدي نیروي انسانی

شناسایی باندهاي عدم
یافتهقاچاق سازمان

ضعف اشراف 
اطالعاتی

عدم شناخت نیاز واقعی 
کنندگانمصرف

ضعف اطالعاتی در 
ینۀ قضاییزم

هاي آماري جهت برآورد ضعف سیستم
قاچاق دقیق حجم

اي عمل کردنجزیره

ضعف قوانین درون 
سازمانی

هاي اجراییناهماهنگی دستگاه

هاي آموزشی ضعف سیستم

نبود عزم جدي براي 
مبارزه با قاچاق 

سوخت

ریزيضعف برنامه

ضعف کنترل و 
ضعف رهبري نظارت

ضعف 
یدهسازمان

اداري فساد

عدم تناسب شرح وظایف با تعداد 
کارمندان 

نداشتن مهارت و 
دانش کافی

چارت سازمانی 
اسبنامن

ضعف ساختار 
سازمانی

نامناسب بودن سیستم 
حقوق و دستمزد و 

مزایا

سیستم نامناسب انتصابات

گسترش فرهنگ 
کاري وکم کاريپنهان

هاي اجرایی و ضعف روش
قوانین

هاي تخصیص سهمیهدستورالعملضعف 

هاي کنترل و ضعف دستورالعمل
هاي اجرایینظارت دستگاه

هاناکارآمدي دستورالعمل

وجود مقررات محدودکننده و 
هاي غیرمنطقیممنوعیت

ضعف قوانین مربوط به مناطق 
هاي مرزيآزاد و بازارچه

مربوط به ارج نهادن به سرمایۀ انساضعف دستورالعمل نیهاي

عدم جامعیت قوانین مبارزه 
با قاچاق سوخت

تفکیک عرضۀ خارج شبکه از بحث قاچاق

ضعف در اجراي آزمایشی قوانین و بررسی نقاط ضعف و 
قوت آنان و تعریف راهکارهاي الزم جهت اصالح آنان

ضعف کارشناسان در ارزیابی 
شرایط و تدوین قوانین جامع

عدم تناسب جرم با مجازات

وانین قضاییضعف ق

هاي پیشگیرانهضعف دستورالعملتعدد مراجع رسیدگی به قاچاق

اطالۀ دادرسی

هااي دستورالعملاعمال سلیقه

عدم شفافیت و وجود ابهام و
ها تعارض میان دستورالعمل

تبانی و رانت

طوالنی بودن روند 
بهبود فرایند مبارزه با 

سوخت قاچاق

ها ناکافی بودن پژوهش
براي بهبود مستمر

هاي ها برنامهضعف سیاست
هادولت

ضعف نظام دیپلماسی

ضعف صادرات 
رسمی

نابسامانی اوضاع سیاسی و اقتصادي برخی همسایگان

بحران تأمین سوخت برخی همسایگان

تضعیف تولید

سوخت دولتی بودن تولید

عدم حمایت از بخش خصوصی  نبود رقابت 

اقتصاديهايضعف سیاست

نبود سیستم جامع ارزیابی 
اقتصادي در کشور

هاها با تغییر دولتسیاسی بودن مدیریت اقتصادي کشور و تغییر برنامه

یارانه به سوختاعطاي
افزایش اختالف قیمت 

هاي نفتی با سایر وردهافر
هاي تحریمکشورها

اقتصادي
افزایش نرخ 

ارز

و محرومیت مناطق مرزيبیکاري

فقر پایین بودن سطح تحصیالتهاي شغلی پایدار نیافتگی مناطق مرزي و کمبود فرصتتوسعه

برخی  مشکل تأمین معاش براي زیاد خانوارهاي پرجمعیت
مناطق مرزي

سالی و ازبین رفتن وقوع خشک
پروريکشاورزي و دام

محوريجاي قانونمحوري بهرواج رابطه

رواج فرهنگ قایدرنگ شدن باورها و عکم
گراییتجمل

تضعیف فرهنگ جامعه

اعتقادي به حاکمیتبی

تغییر سبک 
زندگی

پایین بودن سطح آگاهی

شکل2. نمودار علت و معلولی عوامل موثر بر قاچاق فراورده های نفتی یارانه ایايهاي نفتی یارانهنمودار علت و معلولی عوامل موثر بر قاچاق فرآورده.2شکل

ــر  ــر ب ــل مؤث ــوان عوام ــل به عن ــکل 2، 20 عام ــتخوان ماهی در ش ــودار اس ــن نم ــر گرفت ــا درنظ ب
ــه ای ذکــر شــده اســت. قاچــاق ســوخت یاران
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P1

P2

P3

P4

 P5

P6

P7

P8

D1

 D2

D3

D4

D5

D6

D7

C1

 C2

C3

A1

A2

ــل تعیین شــدۀ قاچــاق ســوخت براســاس روش  ــک از عوام ــی هری ــط علت و معلول ــدی، رواب ــۀ بع در مرحل
دیمتــل ترســیم و وزن هرکــدام از ایــن عوامــل مشــخص شــده اســت. بــا درنظــر گرفتــن الگوریتــم روش 
ــل در  ــی تحلی ــۀ نهای ــردد، نتیج ــودداری می گ ــریح آن خ ــا از تش ــت فض ــت محدودی ــه به عل ــل ک دیمت
جــدول 2 آمــده اســت. عــدد )R+C( بیانگــر درجــۀ اهمیــت هریــک از عوامــل اســت؛ به گونــه ای کــه هرچــه 
بزرگ تــر باشــد، آن عامــل از درجــۀ اهمیــت بیشــتری برخــوردار اســت و هرچــه کوچک تــر باشــد، درجــۀ 

اهمیــت کمتــری دارد. بــر ایــن اســاس، رتبــۀ هریــک از عوامــل در جــدول 2 قابــل مشــاهده اســت.
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جدول 2. محاسبات روش دیمتل برای عوامل مؤثر بر قاچاق سوخت

رتبهتفسیرRCR+CR-Cکد
سودآوری ناشی از افزایش اختاف قیمت 

فراورده های نفتی با سایر کشورها
P21.090.711.810.381علت

2علتP80.950.861.810.09عدم جامعیت  قوانین مبارزه با قاچاق سوخت

3علتP41.040.751.790.29تبانی و قدرت رانت

4علتD70.910.881.790.04ضعف اشراف اطاعاتی

5علتC30.970.821.790.15ناکارآمدی دستورالعملها

6علتD10.980.781.770.20نبود عزم جدی برای مبارزه با قاچاق سوخت

7علتP10.910.841.750.07ضعف سیاست ها و برنامه های اقتصادی مدیران

8معلولD30.731.021.75-0.29ضعف مبارزۀ فیزیکی با قاچاق سوخت

9معلولP30.601.111.71-0.51ضعف تولید داخلی

10علتD50.880.821.700.05ضعف سیستم های کنترلی

11علتP70.880.751.620.13ضعف ساختار سازمانی

12معلولC20.710.881.59-0.16نابسامانی مرزهای کشور

13معلولP50.620.891.51-0.27بیکاری و محرومیت مناطق مرزی

14علتC10.820.691.510.13تضعیف فرهنگ جامعه

15معلولA10.640.881.51-0.24روند طوالنی بهبود فرایند مبارزه با قاچاق سوخت

16علتP60.770.731.500.04ضعف نظام دیپلماسی

17علتA20.800.661.460.15ناکافی بودن پژوهش های کاربردی برای  بهبود مستمر فرایند

18علتD60.640.801.44-0.16بوروکراسی اداری

19معلولD20.620.801.42-0.18ناهماهنگی دستگاه های اجرایی و جزیره ای عمل کردن آن ها

20علتD40.730.621.350.11ضعف سیستم های آموزشی

همچنیــن R-C معیــار میــزان علیــت هــر عامــل اســت؛ به گونــه ای کــه اگر عــدد R-C مثبــت باشــد، آن عامْل 
 R-C ــا توجــه بــه مقــدار علــت درنظــر گرفتــه می شــود و اگــر منفــی باشــد، معلــول شــناخته می شــود. ب

جــدول 2، روابــط علت و معلولــی عوامــل مؤثــر بــر قاچــاق ســوخت مطابــق شــکل 3 ترســیم شــده اســت.
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شکل 3. نمودار علت و معلولی عوامل به وجودآورندۀ قاچاق به روش دیمتل

ــردن وزن  ــخص ک ــوخت و مش ــاق س ــدۀ قاچ ــل ایجادکنن ــی عوام ــط علت و معلول ــن رواب ــس از تعیی پ
هریــک از آن هــا، در ایــن مرحلــه جهــت جلوگیــری از قاچــاق ســوخت، 41 راهــکار براســاس مصاحبــه 

و اجمــاع خبــرگان نفــت بیــان شــده اســت.

4ـ1. رتبه بندی راهکارها با استفاده از روش تلفیقی ای اچ پی ـ دیمتل
جهــت رتبه بنــدی راهکارهــا بــا اســتفاده از روش تلفیقــی ای اچ پــی ـ دیمتــل، ســاختار سلســله مراتبی 
بــا درنظــر گرفتــن 20 عامــل به وجودآورنــدۀ قاچــاق به عنــوان معیارهــای تصمیم گیــری و 41 راهــکار 
ــر  ــن مقادی ــر گرفت ــا درنظ ــت. ب ــکل گرف ــری ش ــای تصمیم گی ــوان گزینه ه ــاق به عن ــا قاچ ــارزه ب مب
R+C جــدول 2 به عنــوان وزن هــای معیارهــای تصمیم گیــری، مقایســات زوجــی روش ای اچ پــی بــرای 
ــا، از  ــت فض ــل محدودی ــد. به دلی ــه ش ــه کار گرفت ــا ب ــک از راهکاره ــی هری ــت آوردن وزن نهای به دس
تشــریح گام هــای روش ای اچ پــی ـ دیمتــل خــودداری شــد. نتیجــۀ نهایــی وزن راهکارهــا در جــدول 3 

آورده شــده اســت.
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حذف تدریجی یارانۀ تخصیصی به عرضۀ فراورده های نفتی با تعدیل قیمت ها و آزادسازی آن تا نرخ 1
2.245فوب خلیج فارس با دادن یارانه به تولید

شفافیت هرچه بیشتر فرایند صادرات انواع فراورده های نفتی و تعیین مکانیسم های الزم جهت 2
1.475فراهم شدن حضور همه جانبۀ شرکت های توانمند در مقولۀ صادرات

1.397سامان دهی وضعیت صادرات مشتقات نفتی3

4
طرح ریزی برنامه های بلندمدت برای  رفع محرومیت مناطق مرزی نظیر  فرصت سازی برای 

مرزنشینان در قالب بازارچه های مرزی در مرزهای رسمی و دریایی، راه اندازی صنایع کوچک، 
کنترل آب های سطحی و اضافی جهت سامان دهی کشاورزی و دام پروی

1.287

1.282توسعۀ مناسبات سیاسی و اقتصادی با کشورهای هم جوار با عقد قراردادهای بلندمدت صادراتی سوخت5
1.174تقویت و توسعۀ صنعت بانکرینگ با نظارت و شفافیت هرچه بیشتر6
1.153تأمین تقاضای عرضۀ سوخت کشورهای همسایه از طریق قانونی با عرضۀ سوخت به قیمت تعادلی 7

نوسازی تأسیسات و تجهیزات پاالیشگاه ها  درجهت  افزایش بازده و ارتقای کیفیت محصوالت 8
1.117تولیدی متناسب با استانداردهای بین المللی و نیاز بازارهای هدف

ایجاد اتاق های فکر اقتصادی همانند شورای عالی انقاب فرهنگی و  الزام همۀ دولت ها و نهادهای 9
1.115دولتی و خصوصی به رعایت برنامه های تدوین شده توسط آنان

برنامه ریزی جهت نوسازی ناوگان حمل و نقل جهت کاهش مصرف سوخت و برآورد صحیح میزان 10
1.095سوخت

برنامه ریزی به منظور استاندارد کردن تجهیزات و مشعل های مصرف کنندگان سوخت جهت کاهش 11
1.078مصرف سوخت

ایجاد سیستم های جامع ارزیابی مدیران و کارکنان و ایجاد سیستم  مناسب تنبیه و تشویق آنان و 12
1.001به کارگیری مدیران کارآمد با شفاف سازی سیستم انتصابات براساس تخصص، تجربه، تعهد و تقوی

0.979تقویت ساختار سازمانی مناسب مناطق  برای مبارزه با قاچاق سوخت و ارتقای سطح معیشت آنان13
0.951عدم تفکیک موضوع عرضۀ خارج شبکه و قاچاق از یکدیگر 14

به روزرسانی قوانین و دستورالعمل های مبارزه و پیشگیری با درنظر گرفتن شرایط و 15
0.927دستورالعمل های جدید

ایجاد فرهنگ انتقال تجربیات مفید به دیگران  و به کارگیری بهتر کارکنان متخصص و متعهد  با 16
0.924رویۀ تشویقی و تأمین امنیت آن ها برای انجام بازرسی 

تقویت عزم مدیران و رفع موانع اجرایی در کارگروه های تخصصی مبارزه با قاچاق سوخت و رفع 17
0.921موانع اجرایی در سطوح کشوری، استانی و محلی

0.863مبارزه با مظاهر علنی قاچاق فراورده های نفتی 18
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0.850ایجاد سامانۀ مکانیزۀ الکترونیکی مدیریت جامع اقتصادی کشور19

اجرای کامل سیستم مانیتورینگ توزیع و عرضۀ فراورده های نفتی میان انبارها و مجاری عرضه و 20
0.671مصرف کنندگان عمده باالی 6هزار لیتر در ماه

0.647نصب کنتور برای اندازه گیری میزان سوخت واقعی مصرف  کنندگان طرف قرارداد 21

اجرای سیســتم مانیتورینگ آناین  وســایل حمل فراورده های نفتی )زمینی، ریلی، دریایی و 22
0.644خطوط لوله(

ایجاد، راه اندازی و بهره برداری از سامانۀ جامع قضایی از مرحلۀ کشف تا اجرای رأی و  اجرای 23
0.632برنامۀ جامع ارزیابی احکام قضایی صادره در پرونده های قاچاق کاال و ارز

0.588مکانیزه کردن تمام فرایندهای کنترل سوخت داخل باک 24

 اجرای کامل طرح پیمایش نفت گاز )تحویل سوخت براساس کارکرد آن ها( و منطقه ای کردن آن 25
0.549برای تمام خودروهای نفت گاز سوز اعم از کمپرسی، خودروهای بدون بارنامه و... 

اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق سوخت و عرضۀ خارج از شبکه و تسریع در 26
0.536بررسی پرونده های آن

لحاظ کردن مکان مناسب جهت نگه داری فراوردۀ مکشوفه تا زمان صدور احکام قضایی برای 27
0.536جلوگیری از تغییر وضعیت نوع فراورده

0.533شناسایی و برخورد قاطع با متخلفان و عناصر آلوده در فرایند مبارزه با قاچاق سوخت28

برآورد دقیق حجم قاچاق سوخت با تجزیه و تحلیل آمار و اطاعات جمع آوری شده از دستگاه های 29
0.478ذی ربط براساس روش های علمی و میدانی

  صدور کارت سوخت مصرف کنندگان جزء به منظور شناسایی مصرف کنندگان واقعی و حذف 30
0.453کاالبرگ های نفت سفید و مشعل و شوفاژ

ایجاد سامانه های مکانیزۀ کاربردی در برآورد سوخت مصرف کنندگان و فروش واقعی سوخت )با 31
0.453ایجاد مدل های مختلف برآورد سوخت براساس استهاک و عمر دستگاه های مصرف کننده(

0.451 بازنگری در قوانین در ایجاد تناسب میان جرم با مجازات و شفاف سازی مفاد آن ها 32

0.449پرداخت حق الکشف به افرادی که مستقیماً با مسئلۀ کشف قاچاق درگیرند.33

34
سامان دهی حمل ونقل دریایی با ساما ن دهی شناورها و قایق های سبک و انضباط بخشی به ترددات 
دریایی و ایجاد امکانات الزم برای پهلوگیری مناسب آن ها در پارکینگ های دریایی  و کنترل و 

نظارت مؤثر بر خورهای غیرمجاز
0.449
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تدوین برنامه های آموزشی جامع  متناسب با هر شغل و اجرای آن ها توسط استادان مجرب در 35
0.448شرایط مناسب در بازه های زمانی مناسب برای دستگاه های عضو کارگروه مبارزه با قاچاق سوخت

تدوین و اجرای برنامۀ آموزش همگانی با اولویت آموزش اشخاص در معرض خطر جرایم قاچاق 36
0.426سوخت توسط انواع رسانه های سمعی و بصری

37
  ایجاد فرهنگ و باور ملی درخصوص اینکه منابع انرژی )سوخت( سرمایۀ ملی است و تبعات 

قاچاق سوخت به طور مناسب به عموم مردم اطاع رسانی شود  و مصرف بهینۀ آن باید در سرلوحۀ 
تمامی امور سازمان های متولی و مصرف کنندگان سوخت قرار گیرد. 

0.406

 ایجاد تسهیات برای صادرکنندگان سوخت همانند فروش اعتباری و افزایش تعرفه های وارداتی و 38
0.394ترانزیتی سوخت 

0.388برنامه ریزی جهت جایگزین کردن سوخت های فسیلی با سوخت های پاک و تجدیدپذیر39
0.310افزایش گمرک های تخصصی فراورده های نفتی در مرزهای غربی و شرقی کشور40

41
ایجاد ارتباط میان دانشگاه ها و سازمان های اجرایی برای شناسایی و رفع معضات سازمان ها 

در قالب پژوهش های علمی و کاربردی در زمینۀ قاچاق و استفاده از دستاوردهای آن در 
برنامه ریزی های کان و خرد دولت ها

0.299

ــای ارائه شــده  ــادی از راهکاره ــداد زی ــرای تع ــت اج ــع جه ــت شــدید مناب ــه محدودی ــه ب ــا توج ب
ــه در  ــرد ک ــق می گی ــی تعل ــه راهکارهای ــه ب ــص بودج ــوخت، تخصی ــاق س ــری از قاچ ــرای جلوگی ب

اولویت بنــدی وزن بیشــتری دارنــد. 

5. تحلیل داده ها و یافته ها
بــا اجــرای چارچــوب پیشــنهادی پژوهــش در بخــش قبــل، کاهــش قاچــاق ســوخت و هدررفــت قابــل 
توجــه  یارانــۀ پرداخت شــده بــه آن حاصــل می شــود. بــا کاهــش قاچــاق ســوخت تعــادل میــان عرضــۀ 
ــه  ــاز ب ــردد و نی ــاد می گ ــی ایج ــدگان داخل ــی مصرف کنن ــای واقع ــی و تقاضاه ــگاه های داخل پاالیش
ــادی  ــی اقتص ــا صرفه جوی ــد. ب ــش می بای ــی کاه ــم کنون ــرایط تحری ــور در ش ــوخت در کش واردات س
ــورت  ــور ص ــاز کش ــورد نی ــی م ــای نفت ــواع فراورده ه ــد ان ــش تولی ــرمایه گذاری در بخ ــده، س انجام ش
می گیــرد. درصــورت تولیــد مــازاد بــر نیــاز کشــور، امــکان صــادرات بــه قیمــت بین المللــی و دریافــت 

ــد.  ــرخ ارز فراهــم می آی ــار ن ــرای مه ــد ارزی ب درآم
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ــال در  ــه مســئلۀ قاچــاق ســوخت و عرضــۀ خــارج از شــبکۀ آن ســبب ایجــاد اخت ــی ک از آنجای
شــبکۀ توزیــع فراورده هــای نفتــی یارانــه ای می شــود، تعــادل عرضــه و تقاضــا ازبیــن مــی رود و تأمیــن 
ــر،  ــال حاض ــه درح ــوری ک ــود؛ به ط ــکل می ش ــار مش ــی دچ ــدۀ نهای ــاز مصرف کنن ــورد نی ــراوردۀ م ف
باوجــود تحریــم کشــور و ظرفیــت محــدود پاالیشــگاه های داخلــی، تأمیــن روزانــۀ فــراوردۀ مــورد نیــاز 
کار بســیار دشــواری اســت و هزینه هــای بســیاری را به خصــوص در مواقــع بحــران  )نظیــر بــرودت هــوا 

ــر کشــور تحمیــل می نمایــد.  و قطــع گســتردۀ گاز( ب

از طــرف دیگــر بــا توجــه بــه اینکــه اقتصــاد کشــور برپایــۀ گــردش چرخ هــای صنعــت نفت ایســتاده 
ــه ای کــه  ــا قاچــاق ســوخت اســتفاده می کننــد؛  به گون ــه ب ــای مقابل اســت، تمامــی هم وطنــان  از مزای
درصــورت برنامه ریــزی درســت مســئوالن کشــور، ســرمایۀ حاصــل از کاهــش قاچــاق ســوخت ســبب 
افزایــش اشــتغال و تولیــد و درنتیجــه موجــب افزایــش رفــاه، بهداشــت و ســامت مــردم و... می گــردد. 

6. نتیجه گیری و پیشنهادها
ــوخت  ــاق س ــا قاچ ــه ب ــت مقابل ــرای مدیری ــجم ب ــی منس ــۀ چارچوب ــش ارائ ــن پژوه ــدف از ای ه
ــی  ــدود و اجمال ــورت مح ــش به ص ــه پژوه ــا س ــق، تنه ــینۀ تحقی ــی های پیش ــاس بررس ــت. براس اس
ــورت  ــه ای به ص ــود و مطالع ــه ب ــوخت پرداخت ــاق س ــت محیطی قاچ ــی و زیس ــای اجتماع ــه پیامده ب
ــن  ــذا در ای ــود. ل ــده ب ــام نش ــوخت انج ــاق س ــا قاچ ــه ب ــت مقابل ــرای مدیری ــه ب ــجم و یک پارچ منس
پژوهــش، چارچوبــی جهــت مدیریــت قاچــاق ســوخت، از مرحلــۀ شناســایی تــا رفــع آن، ارائــه گردیــد.

در ایــن راســتا، ابتــدا 20 عامــل به وجودآورنــدۀ قاچــاق ســوخت بــا اســتفاده از روش اســتخوان ماهی 
و بــا ابزارهــای دریافــت اطاعاتــی ماننــد روش دلفــی، مصاحبــه، مطالعات میدانــی و کتابخانه ای مشــخص 
گردیــد. ســپس روابــط علت و معلولــی میــان عوامــل بــا  اســتفاده از روش دیمتــل ترســیم و وزن هریــک 
از 20 عامــل مشــخص شــد. دو عامــل »ســودآوری ناشــی از افزایــش اختــاف قیمــت فراورده هــای نفتــی 
بــا ســایر کشــورها« و »عــدم جامعیــت قوانیــن مبــارزه بــا قاچــاق ســوخت« به عنــوان مهم تریــن عوامــل 

ــن عامــل مشــخص شــد.   و عامــل »ضعــف سیســتم های آموزشــی« به عنــوان کم اهمیت تری

ــک  ــا کم ــوخت ب ــاق س ــدۀ قاچ ــل پدیدآورن ــع عوام ــت رف ــکار جه ــوم، 41 راه ــۀ س  در مرحل
مصاحبــه از خبــرگان و روش طوفــان ذهنــی ارائــه گردیــد. بــا توجــه بــه کمبــود بودجــه جهــت اجــرای 
راهکارهــای معرفی شــده، در مرحلــۀ آخــر راهکارهــا بــا اســتفاده از روش ترکیبــی ای اچ پــی ـ دیمتــل 
ــرای اجــرای راهکارهــا براســاس اهمیــت راهکارهــا انجــام شــد.  رتبه بنــدی شــد. تخصیــص بودجــه ب
ــا  ــل قیمت ه ــا تعدی ــی ب ــای نفت ــۀ فراورده ه ــه عرض ــی ب ــۀ تخصیص ــی یاران ــذف تدریج ــکار »ح راه
ــت  ــکار جه ــن راه ــد« مهم تری ــه تولی ــه ب ــا دادن یاران ــارس ب ــوب خلیج ف ــرخ ف ــا ن ــازی آن ت و آزادس

ــد. تخصیــص بودجــه مشــخص گردی
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مجتبی اکبریان و همکار. ارائۀ چارچوبی برای مدیریت مقابله با قاچاق سوخت در ایران.

پیشنهاد های اجرایی جهت رفع قاچاق سوخت به این شرح است:

ســودآوری بســیار زیــاد ناشــی از تخصیــص یارانــۀ ســوخت و اختــاف قیمــت آن بــا ســایر کشــورها 
ــم  ــه دســت ه ــی و... دســت ب ــت و تبان ــدرت ران ــود ق ــتورالعمل ها و  وج ــن و دس ــدی قوانی و ناکارآم
داده انــد تــا مســئلۀ قاچــاق ســوخت ایجــاد و بــا  افزایــش فاحــش نــرخ ارز در روزهــای اخیر، گســترده تر 
شــود. نخســتین اقــدام فــوری ایــن اســت کــه یارانه هــای اعطایــی بــه  فراورده هــای نفتــی به صــورت 
تدریجــی حــذف و ایــن یارانه هــا بــه بخــش تولیــد داده شــود تــا ضمــن رونــق تولیــد، اقدامــات الزم 

جهــت به ســازی فرایندهــا جهــت کاهــش مصــرف ســوخت در آن هــا صــورت گیــرد. 

از طــرف دیگــر، بــرای افــزودن بــر تــوان تولیــد و بی نیــازی از واردات بی رویــۀ ســوخت، به روزرســانی 
ــری ضــروری  ــدف ام ــاز کشــورهای ه ــا نی ــد ســوخت متناســب ب ــرای تولی ــزات پاالیشــگاه ها ب تجهی
ــش  ــگاه ها، افزای ــدی در پاالیش ــی تولی ــای نفت ــادرات فراورده ه ــعۀ ص ــرای توس ــن ب ــت. همچنی اس
ــا  ــدت ب ــای طوالنی م ــاد قرارداده ــر کشــورهای شــریک اســتراتژیک و انعق ــا دیگ ــات سیاســی ب تعام

ــرای ســواپ فراورده هــای نفتــی و توســعۀ صنعــت بانکرینــگ الزم اســت. کشــورهای همســایه ب

بــرای جلوگیــری از مظاهــر فســاد نظیــر تبانــی و رانــت و پول شــویی، بــه شفاف ســازی تمــام فرایندهــا، 
قوانیــن و دســتورالعمل ها و اجــرای سیســتماتیک آن هــا در تمــام ســازمان های اجرایــی نیــاز اســت. 

بــرای جلوگیــری از قاچــاق ســوخت توســط کولبــران و ســاکنان مناطــق مــرزی، بایــد توســعۀ آن 
مناطــق و افزایــش فرصت هــای شــغلی در آن هــا مــورد توجــه قــرار گیــرد. 
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