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چکیده
زمینه و هدف :امروزه علم پیشگیری نه تنها در محافل علمی و دانشگاهی بلکه در حوزه اجرایی به ی ک ب اور عم ومی
تبدیل شده ،زیرا همواره نقش و اهمیت آن در ک اهش پرون دههای تخلفه ا ب یار چش مگیر ب وده و ه تع عل م
پیشگیری زمانی به ثمر مینشیند که بر پایه آمارهای درست باشدع پژوهش حاضر بر این هدف اصلی متمرک اس ت
تا تخلفهای بهداشتی ،صنفی و قاچاق کاال را با رویکرد پیشگیری تبیین کندع
روش :پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توص یفی – تحیل ی انج ا ش دع
جامعه آماری پژوهش پروندههای تخلف در استان آذربایجان ش رقی در س ا های  1397و  1398بودن دع دادهه ای
جمعآوری شده برح ب نوع تخلف طبقهبندی ،سپس اس تانها برح ب ن وع و می ان تخل ف ارزی ابی و همچن ین
استان هدف به تفکیک شهرستانها و برح ب نوع و می ان تخلف ارزیابی و مقای ه شدند و در نهای ت ب ا اس تفاده از
نر اف ار جیع آیع اس ،تحلیل شدندع
یافتهها :روند آمارهای تخلف در سا های  21697( 1392پرونده) تا سا  11988( 1396پرون ده) کاهش ی اس تع
اما در سا  1396از  11988پرونده به  14552پرونده در سا  1398رس ید ک ه ن بت ب ه س ا های قب ل رون د
اف ایشی داشته استع استان آذربایجان شرقی از لحاظ نوع تخلف در میان ک ل اس تان¬ه ا دارای رتب ه  14در س ا
 1397استع در سا  1398موضوع ک اال و د دمات ب ا تع داد  11397پرون ده وارده ،دارای رتب ه  13و در ح وزه
بهداشت ( 902پرونده) ،دارای رتبه  22و در حوزه قاچاق کاال و ارز دارای رتبه  4استع
نتایج :مقاله حاضر نشان میدهد که مکانهایی که تراکم جمعیت بیش تر و ن ر بیک اری ب اال (14درص د) داش تهاند
می ان تخلفهای آنها بیشتر استع بر این اساس ،ایجاد شغل ثابت برای جوانان و نظارت بیشتر بر بازاچ ههای م رزی،
همچنین تقویت مد پیشگیری اجتماعی ،پیشنهاد میشودع
واژگان کلیدی :پیشگیری از تخلف ،تخلفهای صنفی ،تخلفهای بهداشتی ،قاچاق کاال ،آذربایجان شرقی

 .1استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی( .نویسنده مسئول) .رایانامهpezhhan_ali@yahoo.com :

 .2کارشناس ارشد جامعهشناسی.
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مقدمه
پژوهش حاضر معطوف به پیشگیری از تخلفهای صنفی ،بهداشتی و قاچاق کاال در استان
آذربایجان شرقی است .در جوامع معاصر ،اهمیت و ضرورت این پژوهشها بسیار زیاد
است زیرا تخلفها به طور چشمگیری تحت تاثیر رویکردهای اقتصادی است .پیشگیری از
وقوع تخلفها و بکارگیری تدابیر مناسب در مقابله با تخلفها از مهمترین ابعاد سلبی
توسعه در جوامع انسانی است .در کنار شاخصهای ایجابی ،توسعه انسانی و اجتماعی (
بهداشت ،رفاه ،آموزش و اشتغال) و بکارگیری مناسبترین رویکردهای پیشگیرانه
(رشدمدار و اجتماعی) را میتوان از مهمترین ابعاد سلبی توسعه در جامعه دانست .از این رو
بخش قابل توجهی از توان کشورها صرف پژوهش و بررسی در زمینه تدوین کارآمدترین
سیاستهای جنایی پیشگیرانه میشود (الفت .)1397 ،تعمیق اندیشههای جرمشناختی و
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پیشگیرانه را به سیاستگذاران این عرصه نشان میدهد .براساس یافتههای مستند ،پیشگیری
رشدمدار ،انسانها مانند موشک نیستند که در لحظه پرتاب هدف آنان معین باشد و به سوی
اهداف معین تنظیم شده باشند ،بلکه در مسیر رشد ،همواره در معرض عوامل مثبت یا منفی
قرار دارند که میتواند مسیر و هدفهای آنان را تغییر دهد .این عوامل که میتوان آنها را
«عوامل خطر و عوامل حمایت کننده» نامید ،در طول مسیر رشد ،زندگی انسان را جهت
میدهند و از این رو با شناسایی عوامل خطر و حمایت کننده ،میتوان از شکلگیری
ظرفیت مجرمانه در افراد جلوگیری کرد و پیشگیری از وقوع تخلف را محقق ساخت .بر
این اساس ،همانگونه که شخصیت انسان در مسیر رشد شکل میگیرد ،گرایش به تخلف و
جرم در اصل در دوران رشد در افراد شکل میگیرد و مرتفع کردن آن به دوران رشد باز
میگردد .زمانی این اتفاق شکل میگیرد که آمار تخلفها به تفکیک شاخصهای آماری
شناسایی و طبقهبندی شده باشد .اگرچه تا به امروز رابطه بین آمار و تخلفها در کشورها
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کمرنگ بوده است اما مطالعه و بررسی وضعیت آسیبها در دهههای اخیر نشان میدهد
بیشتر کشورهای توسعه یافته و گاهی در حال توسعه ،ویژگیهای جرائم و تخلفها خود را
به صورت کمی و در قالب اقالم و شاخصهای آماری ارایه میدهند .نظیر سهم بخش تخلف
در اقتصاد ،که با آمار پروندههای وارده ،قابل محاسبه است.
باید اذعان کرد در حوزه تخلفهای اقتصادی در قلمرو فعالیتهای سازمان تعزیرات
حکومتی تاکنون رویکردهای پیشگیرانه برای عامه مردم کمیتپذیر و ملموس نبودهاند زیرا
با توجه به مشاهدات میدانی ،در سالهای اخیر ،سوء استفاده کنندگان ،وضعیت بازار و روح
و روان جامعه را بههمریختهاند و از این طریق هم خود و هم جامعه را به انحاء مختلف
قربانی کردهاند (آزادی .)1397 ،سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر ساختارهای
کنترلکننده تنشهای اقتصادی ،در مواجهه با موجها و ناآرامیهای اقتصادی کنونی که
منشأ بیرونی و یا داخلی داشتهاند ،بهعنوان ساختارهای تعدیلگر موفق عمل نکردهاند.
رویکرد کنونی سازمان تعزیرات حکومتی و سیاستهای عملکردی و همچنین مشاهدات
عمل کرده است اما از آنجایی که انتظارات عامه مردم به انجام وظایف فقط قانونی سازمان
ختم نمیشود ،به نظر میرسد سازمان تعزیرات حکومتی باید نتیجهگرایی و پیشگیری از
تخلفهای اقتصادی را بهصورت جدیتری در دستور کار قرار دهد.
بنابراین با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع پیشگیری از تخلفها و تأثیر آن بر سایر
جنبههای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی ،ضروری است تا تخلفهای استان در قالب
نقشههای آماری قرار گیرد .انجام اینگونه پژوهشها در سطح استانها به خصوص استان
آذربایجان شرقی کمک میکند تا ابزار تصمیمساز برای مدیران حوزه پیشگیری از وقوع
تخلفها فراهم و همچنین دسترسی به آخرین اطالعات در این حوزه منجر به بسترسازی و
تحلیل اطالعات در تمام سطوح جغرافیای استان میشود .نگاهی به آمار و ارقام بزهکاریها
و تخلفهای چند سال اخیر استان آذربایجان شرقی ،نشان میدهد که تخلفها و نوع آن
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روند غیرطبیعی داشته که آثار و نتایج آن بر سالمت عمومی جامعه تاثیر منفی دارد .بر این
اساس ،پیشگیری از تخلفهای صنفی ،بهداشتی و قاچاق کاالی استان آذربایجان شرقی در
دستور کار بررسی حاضر قرار گرفت .بنابراین پژوهش حاضر به دنبال شناخت تخلفهای
اقتصادی– فرهنگی و بهداشتی و تغییرات آن در استان است.
پیشینه :احیائی ( )1399در پژوهش با عنوان «تعیینکنندههای شکلگیری تخلفهای
اقتصادی ،اجتماعی و بهداشتی در آرایشگاههای زنانه مناطق  2و  9تهران» و با تعداد نمونه
 281نفر که روش انجام پژوهش به صورت میدانی بود ،به این نتیجه رسیدند که نظارت
ناکافی بر آرایشگاهها ،مصوب نبودن نرخ برخی از اقالم آرایشی و فخر فروختن برخی از
مشتریها به همدیگر ،مهمترین علل شکلگیری تخلف در آرایشگاههای زنانه هستند.
شجاعیان و رحیمپور ( )1396در پژوهشی با عنوان «بررسی رابطة کانونهای وقوع جرم و
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فضاهای بیدفاع با استفاده از جی .آی .اس در محلههای پردیس شهر اهواز» ،که به روش
توصیفی  -تحلیلی انجام داده بودند ،به این نتیجه رسیدند که با توجه به بافت خالی و میزان
جرائم اتفاق افتاده و سیستم روشنایی ضعیف منطقه 54/89 ،درصد از محدوده منطقه را
فضاهای خیلی بیدفاع و بیدفاع و فقط  10/44درصد از فضای منطقه را فضاهای ایمن و
خیلی ایمن در برگرفته است که پراکنش این فضاهای ایمن ،بیشتر در نزدیکی معابر اصلی
و خیابانهایی واقع شده که بیشترین میزان روشنایی را در شب دارا است.
جعفری جوان ،فرهادی و ساداتی ( )1395در پژوهشی با عنوان «بازدارندگی و سنجش آن
در فلسفه کیفر» موضوع بازدارندگی مجازات را از بعد فایدهگرایی آن به صورت توصیفی
مدنظر قرار دادند .نویسندگان بر آن بودند تا کارکرد نظریه ارعاب را با معیارهای
گوناگونی همچون اصول مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ،شرایط اقتصادی و اجتماعی
بزهکاری ،گونههای مختلف بزهکاران و عواملی از این دست را بررسی و ارزیابی کنند.
نویسندگان به این نتیجه رسیدند که سزاگرایی و پیامدگرایی دو گرایش عمده در قلمرو
فلسفه کیفر هستند که هریک با منطقی ویژه به بحث درخصوص ماهیت و فلسفه مجازات
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پرداختهاند .سزاگرایان پیش از هر چیز ،اندیشه حسن ذاتی مجازات را مورد پذیرش قرار
داده و بر این باورند که صرفنظر از منافعی همچون کاهش تکرار جرم ،مجازات تنها پاسخ
شایسته در برابر بزه خواهد بود.
توسلی زاده ( )1392در کتابی با عنوان «پیشگیری از جرائم اقتصادی» به این نتایج رسید
که امید بستن به راهبردهای سیاست جنایی برای پیشگیری از جرائم اقتصادی امری
نامعقول است؛ زیرا جرائم اقتصادی پدیدههایی فقط جنایی نیستند .از طریق سیاست جنایی
و بهویژه تدابیر پیشگیرانه نمیتوان جرائم اقتصادی در همه سطوح و مراحل را از میان
برداشت؛ زیرا پدیده فساد و جرم اقتصادی یک پدیده جنایی صرف نیست .این پدیده رنگی
از فرهنگ بومی ،اعتقادات مذهبی و ماورایی ،سیاست و باورهای اجتماعی و از همه مهمتر،
آموزش پیرامون فساد دارد.
کرافورد )2009( 1در کتابی با عنوان «سیاستهای پیشگیرانه در زمینهای تطبیقی» کوشیده
است تا توسعه سیاستهای پیشگیرانه را در کشورهای مختلف (انگلستان ،ولز ،فرانسه،
میدهد که ورای تمام تفاوتها ،قدرت دولتهای مرکزی (یا دولتهای محلی و منطقهای)
مجری سیاستها ،مهمترین عامل در پیروزی یا شکست سیاستهاست .همچنین ،ایجاد
فرصتهای مناسب برای حاشیهنشینان و پاک کردن محیط زندگی آنان از عوامل انحرافزا
همراه با اجبار برآمده از دل اجتماع در کشورهای مختلف از جمله علل پیروزی سیاستهای
پیشگیرانه بودهاند.
رابینسون و دارلی )2003( 2در پژوهشی با عنوان «تأثیر بازدارندگی در شکلگیری قوانین
کیفری» جایگاه بازدارندگی را در قوانین کیفری بررسی کردهاند .آنها به این نتیجه رسیدند
که شک و تردیدی وجود ندارد که وجود یک نظام عدالت کیفری که به مجازات متخلفان

1. Crawford
2. Robinson & Darley
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میپردازد اثراتی کلی بر رفتار مجرمان بالقوه دارد اما متاسفانه خیلی از قوانین فقط کیفری
است نه بازدارنده.

مبانی نظری
تبیین تخلفهای اقتصادی و بهداشتی را میتوان در قالب دو دسته از نظریهها ارائه کرد:
«نظریههای انتخاب عقالنی 1و تبیین ساختاری» .از میان نظریههای انتخاب عقالنی و تبیین
ساختاری ،برای تبیین تخلفهای اقتصادی و بهداشتی به نظریههایی چون« :نظریه پنجرههای
شکسته»« ،نظریه کنترل اجتماعی غیر رسمی»« ،نظریه روانشناسی گرایی»« ،نظریه تزویر»،
«نظریه محیط و شرایط اقتصادی» ،استناد میشود.
خاستگاه نظریه پنجره شکسته از دل روانشناسی اجتماعی به ظهور رسیده است .شکستن یک
شیشه در یک ساختمان و بیتوجهی به آن ،خرد شدن سایر شیشهها و سپس امکان دسترسی
96
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شاخصه را مطرح میکند .1 :از تخلفهای کوچک «جلوگیری» میشود .2 .از جرائم بزرگ
«پیشگیری» میشود .مضمون اصلی این نظریه در این مقاله فقط بیان این نکته است که اگر
در یک منطقهای از استان ،یا محلهای در میان سایر محلهها تخلفها وجود داشته باشد و این
تخلفها بنا به دالیل مختلفی رخ داده باشد ،در هر صورت صاحبان آن محل در مقابل محله
مسئول هستند .زیرا یک تخلف میتواند زمینهساز تحریک ،تشدید و تسریع جرمخیزی و
تخلفخیزی در محله باشد .بنابراین نظریه پنجره شکسته در تمام امور زندگی کاربرد دارد.
باید روزنههای تخلف را تعمیر کنیم ،در این صورت میتوانیم به بهتر شدن اوضاع امید
داشته باشیم (احیائی ،1399 ،ص .)43
نظریه روانشناسی گرایی کوشش میکند تمام مشکالت و گرفتاریهای فرد و جامعه را بر
عهده خودِ فرد بگذارد و راهکار تمام این مشکالت را نیز در فرد و توانمندیهای او جستجو
1.Rational Choice Theories

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

کند .بر این اساس تا خود فرد نخواهد و اقدام نکند هیچ اتفاق مثبتی هم در زندگیاش رخ
نمیدهد .انسان در خأل ،زندگی نمیکند؛ بلکه موجودی فرهنگی و اجتماعی است ،به این
معنا که رنگ و لعاب فرهنگ و اجتماع خود را دارد .گویی روانشناسی گرایی به این نکته
مهم و بنیانی توجه ندارد که رفتارها و عملکردهای انسان و حتی تخلفهای آنها ،اگر
نگوییم کامل اما تا حدودی محصول الگوها و ساختارهای جامعه و فرهنگی است که در آن
متولد شده و تربیت یافته است (ابراهیمی و صادقنژاد نایینی.)1392 ،
نظریه مدارای اجتماعی بر این دیدگاه تاکید میکند که هر جامعهای به میزان مناسبی از
مدارای اجتماعی نیازمند است تا در پناه آن بتواند به سامان و نظم اجتماعی دست پیدا کند.
در جوامعی که مدارای اجتماعی یافت نشود و یا میزان آن پایین باشد ،شاهد افزایش
تخلفها ،درگیری ،کشمکش و تضاد هستیم که سامان اجتماعی را به شدت دستخوش
اختالل و بیکارکردی میکند .از سوی دیگر ،در جوامعی که ناامیدی ،بیثباتی بازار،
بیکاری و افزایش نرخ تورم باشد احتمال کمرنگ شدن مدارای اجتماعی وجود دارد ،بهویژه
برای فرسایش مدارای اجتماعی و به دنبال آن افزایش تخلفها را فراهم میکنند (پژهان و
آزاد.)1399 ،
مرتون 1معتقد است که جرم و تخلف زمانی رخ میدهد که ابزارهای در دسترس ،تکاپوی
نیل به اهداف ترویج شده نظیر برخورداری از موقعیت ممتاز از سوی جامعه را نداشته باشد.
در نتیجه فشار ناشی از عدم دستیابی به اهداف ،افراد را بهسوی ارتکاب جرم و تخلف سوق
میدهد .مرتون معتقد است انسانها به طور ذاتی منحرف نیستند ،بلکه در اثر فشارهای
مختلف در جامعه بهسوی جرم و تخلف کشیده میشوند (نجفی ابرندآبادی ،1391 ،ص
 .)67براساس نظریه محیط و شرایط اقتصادی ،جرائم اقتصادی تحت تأثیر اوضاع اجتماعی
و نظام اقتصادی حاکم ارتکاب مییابند .نظامهای دارای اقتصاد آزاد و سرمایهداری و
1. Merton
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اگر دولتها در این جوامع برنامهای برای مشکالت پیش رو نداشته باشند ،یقینا زمینه را
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شرایط رقابت برای کسب سود و منفعت بیشتر ،زمینه را برای برخی از جرائم و تخلفها در
این حوزه فراهم میکند .عواملی مانند بدهبستانهای سیاسی در جریان دستیابی مقامات به
مناصب کالن در جامعه و چشموهمچشمیها میان فعاالن اقتصادی ،خألهای قانونی در
برخورد با اینگونه جرائم و تخلفها را ایجاد میکند که در محاکم نیز بهوضوح دیده
میشود (میرسعیدی و زمانی ،1392 ،ص .)179
نظریه انتخاب عقالنی به لحاظ ساختاری ،مبتنی بر دو رکن «انتخاب» و «عقالنیت» است.
رکن اول یعنی «انتخاب» به این معنا است که بزهکاری حاصل تصمیمگیری و انتخاب
آزادانه فرد است .این تصمیمگیری در دو حوزه است« :تصمیمات درگیر شدن در رفتار
مجرمانه» و «تصمیمات حادثهای» .تصمیمات درگیر شدن در رفتار مجرمانه تصمیماتی
هستند که بر اساس آن بزهکار در مورد درگیر شدن یا نشدن در یک رفتار مجرمانه ،ادامه
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دادن یا ندادن آن ،تصمیمگیری میکند .این نوع تصمیمات مستلزم نوعی برنامهریزی
بلندمدت است؛ هرچند ممکن است برخی افراد در اثر تصمیمگیری شتابزده یا آنچه جرائم
احساسی نامیده میشود ،تبدیل به بزهکارشوند (بونی و استیون ،1393 ،ص .)1079
نظریه تزویر در ارتکاب جرائم حوزه کسبوکار ،امور بازرگانی و اقتصادی به سه دسته
تقسیم میشود -1 :صداقت نداشتن در فعالیتهای تجاری مانند کالهبرداری ،خیانت در
امانت ،تبلیغات خالف واقع ،تقلب در فروش ،دستکاری در قیمت بازار ،قیمتگذاری
تهاجمی ،تبانی ،سوءاستفاده از موقعیت برتر ،امتناع از فروش و مانند آن؛  -2نقض مقررات
رقابت آزاد مانند اخالل در آزادی حراج و مزایده ،ایجاد قیمتهای کاذب و رقابت مکارانه
و  -3نقض قوانین و مقررات اقتصادی و اجتماعی و مالیاتی مانند کمفروشی ،گرانفروشی،
احتکار ،فعالیتهای زیرزمینی ،تقلب مالیاتی ،تقلب گمرکی و فروش بدون فاکتور (گسن،
 ،1389ص .)10

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد کمی است که به روش توصیفی –
تحیلی انجام شد .در این پژوهش اسناد و دادههای ثانویه جمعآوری شدند .به این صورت که
ابتدا از منابع و مدارک موجود به منظور تبیین نظری موضوع استفاده و سپس با استفاده از
اطالعات منتج از اداره کل آمار و اطالعات سازمان تعزیرات حکومتی به بررسی تجربی
پرسشهای پژوهش پرداخته شد .جامعه آماری پژوهش شهروندان دارای پرونده تخلف در
استان آذربایجان شرقی در سال  1397و  1398بودند .دادههای جمعآوری شده برحسب
نوع تخلف طبقهبندی ،سپس استانها برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و همچنین استان
هدف به تفکیک شهرستانها و برحسب نوع و میزان تخلف ارزیابی و مقایسه شدند و در
نهایت با استفاده از نرمافزار جی .آی .اس ،تحلیل شدند.

ویژگیهای جمعیتی استان آذربایجان شرقی
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نقشه  .1تقسیمات سیاسی استان آذرباجان شرقی
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بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن  ،1395جمعیت استان  3909652نفر بوده
که نسبت به سال  ،1390نرخ رشد استان برابر  0/97بود .نسبت جنسی جمعیت استان در
سال  1395برابر  6/103نفر بود .توزیع ساختار نسبی جمعیت استان نشان میدهد که سهم
جمعیت گروه سنی  0تا  14ساله از کل جمعیت استان برابر  22/87درصد بوده 15 ،تا 64
ساله برابر  69/89درصد و  65ساله و بیشتر برابر  7/24درصد بود .در سرشماری ،1395
تعداد  1223028خانوار در استان به صورت معمولی ،گروهی و موسسهای ساکن بودند که از
این تعداد خانوار ،حدود  887143خانوار در نقاط شهری و  335878خانوار در نقاط
روستایی ساکن بودند .بعد خانوار استان در سرشماری فوق برابر  3/20نفر بود .مقایسه نتایج
سرشماری سال  1395با نتایج سرشماری  1390نشان داد که در طی  5سال به جمعیت
استان  185032نفر افزوده شده است (سالنامه آماری استان.)1395 ،
100

یافتهها
تخصصی در قالب (کاال و خدمات ،بهداشت ،دارو و درمان و قاچاق کاال و ارز) استان
آذربایجان شرقی طی سالهای  92تا  98در مقایسه با کل کشور ارائه میشود .سپس به
آمار شعب بدوی به تفکیک تخلفها و نوع تخلف شهرستانها پرداخته میشود.
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یافتهها در دو بخش ارایه میشود .ابتدا تصویری از تعداد تخلفهای شعب بدوی عادی و

نمودار  .1تعداد پروندههای وارده به شعب بدوی عادی و تخصصی استان در سالهای 98-1392

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

نمودار شماره  1نشان میدهد که روند آمارهای تخلف در سالهای 21697( 1392
پرونده) تا سال  11988( 1396پرونده) کاهش داشته است .اما در سال  ،1396از
 11988پرونده به  16451پرونده در سال  1397رسیده ،که نسبت به سالهای قبل روند
افزایشی داشته و در نهایت در سال  1398به  14552پرونده رسیده است.
جدول  .1آمار عملکرد شعب بدوی عادی و تخصصی برحسب کاال و خدمات ،بهداشت و قاچاق کاال
به تفکیک استانها در سال 1397
قاچاق
بهداشت
کاال و خدمات
عنوان
ردیف
تعداد پرونده وارده تعداد پرونده وارده تعداد پرونده وارده
1566
1091
9862
آذربایجان شرقی 1397
1
2
2353
902
11397
آذربایجان شرقی 1398
3
3919
1993
21259
جمع
منبع :نگارندگان

 1398بیشترین پروندهها به کاال و خدمات و کمترین پروندهها به بهداشت اختصاص دارد.
در بخش تخلفهای بهداشتی رتبه  ،22تخلفهای کاال و خدمات رتبه  13و در حوزه
قاچاق ،رتبه  4کشوری را دارد .به طور میانگین این استان در رتبه  13کشوری قرار دارد.
نقشه  2نشان میدهد که استان آذربایجان شرقی در طبقهبندی دوم به عبارتی بین 5001
پرونده تا  10000قرار دارد و نسبت به استانهای دیگر در رتبه  13کشوری قرار دارد .در
این بخش استان تهران باالترین پرونده ( )129586و استان خراسان جنوبی کمترین پرونده
( )1900را دارد.
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همانگونه که در جدول  1مشاهده میشود در استان آذربایجان شرقی در سال  1397و
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نقشه  .2آمار شعب بدوی کاال و خدمات به تفکیک استانها
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نقشه  .3آمار شعب بدوی قاچاق کاال و ارز به تفکیک استانها 1397 -

نقشه  3نشان میدهد که بیشترین پروندهها در استان سیستان و بلوچستان ( 6292پرونده)
و کمترین پرونده در استان ایالم ( 207پرونده) است .استان آذربایجان شرقی در حوزه
قاچاق کاال و ارز رتبه  4کشوری را دارد.

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

نقشه  .4آمار شعب بدوی بهداشت و دارو به تفکیک استانها 1397-

استان ایالم در سال  1397با  87پرونده ،کمترین تعداد پرونده تخلف و استان تهران با
 8959پرونده ،بیشترین پرونده را دارد .استان آذربایجان شرقی در جایگاه  22است.
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جدول  .2آمار تخلف کاال و خدمات در آذربایجان شرقی در مقایسه با کل کشور

کاال و خدمات

مختومه

درصدوارده

درصدمختومه

777109 22557 22536 1392

790701

2/90

2/85

15641 15655 1393

527683

546296

2/97

2/86

11744 11860 1394

439613

474641

2/70

2/47

1395

7798

7868

418213

452872

1/86

1/74

1396

6632

6631

343386

364260

1/93

1/82

1397

9862

9857

462385

465290

2/13

2/12

11340 11397 1398

521483

-

2/3

-

2/77

2/45

جمع

وارده

مختومه

کل کشور
وارده

2628770 3024487 64441 64481

منبع :نگارندگان
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نوع تخلف

سال

آذربایجان شرقی

سهم استان از کل کشور

پیشگیری از تخلفهای صنفی ،بهداشتی و قاچاق کاال در استان آذربایجان شرقی

آمارها نشان میدهد که روند پروندههای وارده تا سال  1396کاهشی بوده و از سال 1397
تا  1398افزایش داشته است .در سال  ،1392تعداد  22536ثبت شده است که نسبت به
کل کشور حدود  2/90درصد بوده است .اما در سال  1398در مقایسه با سالهای دیگر
تعداد پروندههای ثبت شده 11397 ،پرونده است که نسبت به سالهای قبل صعودی است.
اگرچه روند پروندههای وارده کاهش داشته اما نسبت به سطح تخلف کشور باال است.
جدول  .3آمار تخلفهای بهداشتی و دارویی در استان آذربایجان شرقی در سالهای  1392تا 1398
در مقایسه با کشور
آذربایجان شرقی
نوع تخلف
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کل کشور

درصد

وارده

مختومه

وارده

مختومه

درصد وارده

1629 1392

1634

83930

85839

1/94

1/90

1814 1393

1818

61371

61399

2/96

2/96

بهداشت ،دارو

1622 1394

1561

44394

47065

3/65

3/32

و

1877 1395

1862

45586

48066

4/12

3/87

درمان و

2197 1396

2263

45322

46835

4/85

4/83

دامپزشکی

1091 1397

1076

42817

45067

2/55

2/39

1398

902

922

41918

-

2/34

-

جمع

9139

9138

289204 322521

3/26

3/16
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سال

سهم استان از کل کشور
مختومه
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آمار شعب بدوی ویژه بهداشت ،دارو و درمان در کل کشور طی یک دوره  7ساله دارای
فراز و نشیب بوده و از حدود  83930هزار پرونده در سال  1392به حدود  41918هزار
پرونده در سال  1398کاهش یافته است .در استان آذربایجان شرقی درصد پروندههای
وارده از سال  1392تا سال  1396افزایش یافته و از  1/9درصد به  4/85درصد

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

(باالترین میزان) در سال  1396رسیده است و بعد از آن سیر نزولی یافته و تقریبا  2درصد
در سال  1398کاهش یافته است.
جدول  .4آمار تخلفهای مربوط به قاچاق کاال و ارز در استان آذربایجان شرقی در مقایسه با کل کشور
آذربایجان شرقی
نوع تخلف

سال

1392
1393
1394
1395
قاچاق کاال و ارز
1396
1397
1398
جمع

کل کشور

وارده

مختومه

وارده

مختومه

317
1808
1112
1506
1886
1566
2353

338
1768
1054
1484
1987
1593
2377

12349
59981
38124
53534
61742
58427
59477

12884
64014
36977
53891
63873
58177
-

6629

6631

231639 285177

سهم استان از کل کشور
درصد
درصد وارده
مختومه
2/62
2/57
2/76
3/01
2/85
2/92
2/75
2/81
3/11
3/15
2/74
2/68
2/83
2/86

2/94

جدول  4بیانگر این است که در یک دوره  7ساله سهم شعب بدوی ویژه کاال و ارز استان
آذربایجان شرقی از شعب کل کشور از  2/57درصد در سال  92به  2/83درصد درسال
 1398افزایش نامحسوسی داشته است .در سال  1396به باالترین درصد یعنی  3/15درصد
رسیده و روند پروندهها به تدریج تا سال  1398افزایشی است .شهرستان تبریز دارای 879
پرونده وارده در سال  97است که در سال  98تعداد پروندهها ( )855روند کاهشی داشته
است .به عبارتی از  1091پرونده در سال  1397به  902پرونده کاهش داشته است .در این
میان بیشترین پروندهها به شهرستان تبریز اختصاص دارد .در سال 1397بعد از شهرستان
تبریز شهرستان مرند با  70پرونده وارده ،رتبه دوم را داشته است .در حالی که شهرستان
میانه در همان سال کمترین تخلف در حوزه مربوطه ( 3پرونده وارده) را داشته است.
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منبع :نگارندگان
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نقشه  .5آمار شعب بدوی کاال و خدمات به تفکیک شهرستانها در سالهای  1397و 1398

شهرستان تبریز در هر دو سال بیشترین پرونده و شهرستان بستانآباد کمترین پرونده را در
حوزه کاال و خدمات داشتهاند.
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نقشه  .6آمار شعب بدوی بهداشت و دارو به تفکیک شهرستانها در سالهای  1397و 1398

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

نقشه  .7آمار شعب بدوی قاچاق کاال و ارز به تفکیک شهرستانها در سالهای  1397و 1398

شهرستان تبریز ،تعداد  401و  619پرونده به ترتیب در سالهای  1397و  1398به خود
اختصاص داده است .در سال  1397از  1566پرونده به  2266پرونده در سال 1398
کمترین تعداد تخلفهای ثبت شده در شهرستان سراب است.
جدول  .5تعداد تخلفها در شهرستان تبریز برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398
نام

پرونده وارده

پرونده وارده

فعالیت

1398

1397

درج نکردن قیمت

1560

1173

گرانفروشی

2276

1092

کاال و

تقلب

1038

709

خدمات

رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی

211

256

صادر نکردن فاکتور

342

241

عرضه و تحویل کاالی غیر بهداشتی

542

339

واحد

تبریز

عنوان تخلف
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108

پرونده وارده

پرونده وارده

1398

1397

رعایت نکردن مقررات بهداشت محیطی

94

296

دریافت اضافه بر نرخهای اعالم شده

68

74

84

59

عرضه و فروش داروی فاقد پروانه یا مجوز

4

15

ورود یا خروج کاال از مسیر غیر مجاز

292

226

عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط غیر

134

عنوان تخلف

بهداشت

عرضه و فروش مواد آرایشی و بهداشتی فاقد

– دارو

مجوز

قاچاق

واحدهای صنفی

کاال و ارز

نگهداری ،عرضه و فروش کاالی قاچاق

69

توسط واحدهای صنفی

96
25

عرضه و فروش ارز خارج از واحدهای مجاز
تعیین شده توسط دولت به وسیله اشخاص و

2

16

واحدهای صنفی
نگهداری کاالی قاچاق

91

16
منبع :نگارندگان

جدول  5تعداد تخلفهای شهرستان تبریز برحسب نوع تخلف را نشان میدهد .در سال 98
گرانفروشی و درج نکردن قیمت به ترتیب  222276و  1560پرونده ،بیشترین تخلفها
در حوزه کاال و خدمات و در سال  1397درج نکردن قیمت ،گرانفروشی ،تقلب ،رعایت
نکردن دستورالعملهای بهداشتی و صادر نکردن فاکتور به ترتیب ،709 ،1092 ،1173
 256و  241پرونده ،بیشترین تخلفها را به خود اختصاص دادهاند.

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

جدول  .6تعداد تخلفها در شهرستان اهر برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398
نام واحد

فعالیت

کاال و
خدمات
بهداشت،
اهر

دارو و درمان

ارز

1398

1397

درج نکردن قیمت

261

228

گرانفروشی

172

226

رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی

180

143

تقلب

43

62

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

12

60

تداخل صنفی در حوزه بهداشت

-

4

حمل کاالی قاچاق

44

39

نگهداری کاالی قاچاق

48

21

1

19

14

4

3

3

عنوان تخلف

عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط
واحدهای غیر صنفی
نگهداری ،عرضه و فروش کاالی قاچاق
حمل و نقل چوب و ذغال و هیزم جنگلی
بدون دریافت پروانه

منبع :نگارندگان

بیشترین تخلفها مربوط به درج نکردن قیمت با  261و  228پرونده ،گرانفروشی با 172
و  226پرونده ،رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی با  180و  143پرونده و تقلب و
نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی به ترتیب  62و  43پرونده است 4 .پرونده تخلف در
بخش تداخل صنفی در حوزه بهداشت در سال  97گزارش شده است .همچنین در سال 98
حوزه قاچاق کاال و ارز 48 ،پرونده مربوط به نگهداری کاالی قاچاق را ثبت کرده است.
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قاچاق کاال و

پرونده وارده

پرونده وارده
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جدول  .7تعداد تخلفها در شهرستان بستان آباد برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398
نام واحد

فعالیت

کاال و
خدمات
بستان آباد
بهداشت-
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دارو
قاچاق
کاال و
ارز

پرونده وارده

پرونده وارده

1398

1397

درج نکردن قیمت

47

54

گرانفروشی

96

30

عنوان تخلف

دستورالعملهای بهداشتی موضوع ماده 17

8

17

نداشتن نشان استاندارد اجباری

-

14

کمفروشی

14

13

عرضه و تحویل کاالی غیر بهداشتی

17

19

رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی

-

16

حمل کاالی قاچاق

25

13

عرضه و فروش کاالی قاچاق

-

8

ورود یا خروج کاال از مسیر غیرمجاز

20

7

نگهداری ،عرضه و فروش کاالی قاچاق

28

3
منبع :نگارندگان

در شهرستان بستان آباد با جمعیت بالغ بر  94769نفر ،بیشترین تخلف در سال  98مربوط
به گرانفروشی با  96پرونده و در سال  97درج نکردن قیمت با  54پرونده بوده است .در
مجموع تعداد پروندههای ثبت شده در سه حوزه کاال و خدمات در سال  98بیشتر از سال
 97گزارش شده و به عبارتی  31پرونده نسبت به سال  97افزایش داشته است .در حوزه
بهداشت و دارو بیشترین تخلفها مربوط به عرضه و تحویل کاالی غیر بهداشتی به ترتیب
 19و  17پرونده در سال  97و  98بوده است.

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

جدول  .8تعداد تخلفها در شهرستان بناب برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398
نام
واحد

پرونده وارده

پرونده وارده

1398

1397

درج نکردن قیمت

387

292

کاال و

تقلب

156

144

خدمات

گرانفروشی

176

118

کمفروشی

169

100

-

15

فعالیت

عنوان تخلف

رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی
بناب

بهداشت
 -دارو

موضوع ماده 17
دریافت وجه اضافه از نرخهایی که از ناحیه
حمل کاالی قاچاق

383

145

ورود یا خروج کاال از مسیر غیر مجاز

25

63

43

55

44

4

وزارت اعالم شده

عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط غیر
قاچاق

واحدهای صنفی
نگهداری کاالی قاچاق

منبع :نگارندگان

در شهرستان بناب ،تعداد پروندههای تخلف در حوزه کاال و خدمات  902پرونده است که از
این تعداد بیشترین تخلف در بخش درج نکردن قیمت و کمترین تخلف مربوط به خودداری
از ایفای تعهد در قبال خریدار ( 1پرونده) است .شهرستان بناب در حوزه بهداشت – دارو و
درمان ،کمترین پرونده تخلف را دارد .این شهرستان در حوزه قاچاق کاال و ارز (حمل کاالی
قاچاق) ،بیشترین پرونده را ( 383پرونده) در سال  1398دارد.
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-

4
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جدول  .9تعداد تخلفها در شهرستان سراب برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398
نام
واحد

سراب

پرونده وارده

پرونده وارده

1398

1397

درج نکردن قیمت

180

95

عدم صدور فاکتور

62

43

کاال و

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی

3

37

خدمات

گرانفروشی

80

37

تقلب

25

10

فعالیت

بهداشت
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عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط واحدهای
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عنوان تخلف

قاچاق

غیر صنفی

کاال و ارز

نگهداری ،عرضه و فروش کاالی قاچاق
توسط واحدهای صنفی

3
1

9

11

2
منبع :نگارندگان

شهرستان سراب جمعیتی بالغ بر  125341نفر دارد که از این تعداد  64578مرد و 60763
نفر زن هستند .تعداد تخلفهای کاال و خدمات در سال  98در این شهرستان  1053پرونده
است که درج نکردن قیمت مانند تمام شهرستانهای استان بیشترین تخلف ( 180پرونده) و
نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی ( 3پرونده) کمترین تخلف است.

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

جدول  .10تعداد تخلفها در شهرستان شبستر برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398
نام
واحد

1398

1397

درج نکردن قیمت

148

139

دستورالعملهای بهداشتی موضوع ماده 17

9

104

کاال و

گرانفروشی

101

76

خدمات

صادر نکردن فاکتور

37

23

تقلب

27

20

رعایت نکردن مقررات بهداشت محیطی

-

1

حمل کاالی قاچاق

40

43

ورود یا خروج کاال از مسیر غیرمجاز

23

14

قاچاق

نگهداری ،عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط

42

کاال و

واحدهای صنفی

ارز

عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط غیر

فعالیت

بهداشت
شبستر

– دارو

عنوان تخلف

12

1

11

واحدهای صنفی
حمل کاالی قاچاق سالمت محور

10

14

منبع :نگارندگان

کمترین عنوان تخلف در شهرستان شبستر مربوط به رعایت نکردن مقررات بهداشت
محیطی در سال  1397و  1398است و بیشترین پرونده ( )287مربوط به درج نکردن
قیمت است .در طی این دو سال شهرستان شبستر کمترین تخلف در حوزه بهداشت و دارو
را دارد .تعداد پروندههای ثبت شده در حوزه قاچاق کاال و ارز در طی این دو سال 240
پرونده بوده که تعداد پرونده در سال  98نسبت به سال  97روند افزایشی دارد.
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پرونده وارده

پرونده وارده
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جدول  .11تعداد تخلفها در شهرستان مراغه برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398
نام واحد

فعالیت

پرونده وارده

پرونده وارده

1398

1397

گرانفروشی

114

52

صادر نکردن فاکتور

110

48

درج نکردن قیمت

187

44

12

41

59

23

-

25

عنوان تخلف

کاال و

ضرر و زیان به اشخاص ثالث بر اثر

خدمات

وقوع تخلفهای صنفی
کمفروشی
عرضه و تحویل کاالی غیر بهداشتی با
علم به غیر بهداشتی بودن آن
رعایت نکردن دستورالعملهای
بهداشتی موضوع ماده  17قانون نظام

مراغه

-

10

صنفی
بهداشت

دریافت اضافه از نرخهایی که از طرف

 -دارو

وزارت اعالم شده

4

7

7

4

حمل کاالی قاچاق

72

97

نگهداری کاالی قاچاق

57

56

ورود یا خروج کاال از مسیر غیرمجاز

3

15

ایجاد موسسات غیر مجاز توسط افراد
فاقد صالحیت تخصصی
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114

قاچاق
کاال و ارز

عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط
غیر واحدهای صنفی

-

9
منبع :نگارندگان

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

جدول  11نشان میدهد که در شهرستان مراغه در سال  97به ترتیبت گرانفروشی (52
پرونده) ،صادر نکردن فاکتور ( 48پرونده) ،درج نکردن قیمت ( 44پرونده) ،تخلفها
صنفی ( 41پرونده) و کمفروشی با  23پرونده ،بیشترین و کمترین تخلف در حوزه کاال و
خدمات است .در حوزه بهداشت  25پرونده به عرضه و تحویل کاالی غیر بهداشتی و 10
پرونده به رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی ،در حوزه قاچاق کاال و ارز 97 ،پرونده
به حمل کاالی قاچاق و  56پرونده به نگهداری کاالی قاچاق اختصاص دارد .در سال 1398
بیشترین پروندهها مربوط به درج نکردن قیمت و گران فروشی و به ترتیب  187و 114
پرونده است .در حوزه کاال  556پرونده و در حوزه قاچاق  162پرونده و در حوزه بهداشت
 13پرونده ثبت شده که نسبت به سال  97روند افزایشی داشته است.
جدول  .12تعداد تخلفها در شهرستان مرند برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398

کاال و
خدمات

1398

1397

عرضه خارج از شبکه

-

409

درج نکردن قیمت

299

317

گرانفروشی

290

153

دستورالعملهای بهداشتی موضوع ماده 17

70

91

تقلب

99

79

-

34
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نام واحد

فعالیت

پرونده وارده

پرونده وارده

115

عنوان تخلف

رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی

مرند

موضوع ماده  17قانون نظام صنفی
بهداشت
 -دارو

رعایت نکردن مقررات بهداشت محیطی از
سوی مراکز تهیه و توزیع مواد خوردنی،

7

22

آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی در محل فعالیت
تخلف غیر مرتبط با صالحیت سازمان -
دخالت غیر مجاز

-

3

پیشگیری از تخلفهای صنفی ،بهداشتی و قاچاق کاال در استان آذربایجان شرقی

نام واحد

پرونده وارده

پرونده وارده

1398

1397

حمل کاالی قاچاق

140

148

قاچاق

ورود یا خروج کاال از مسیر غیرمجاز

-

124

کاال و

حمل کاالی قاچاق سالمت محور

24

64

ارز

عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط غیر

6

7

فعالیت

عنوان تخلف

واحدهای صنفی

منبع :نگارندگان

شهرستان مرند دارای جمعیت بالغ بر  244971نفر است که از این تعداد  124646نفر مرد
و  120325نفر زن هستند .شهرستان مرند در حوزه کاال و خدمات  970پرونده ،در حوزه
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بهداشت  10پرونده و در حوزه قاچاق کاال و ارز  576پرونده در سال  1398دارد .به طور
کلی ،تعداد پروندههای سال  98نسبت به سال  97روند کاهشی داشته است .یعنی از
 1637پرونده به  1556پرونده رسیده است .بیشترین تخلف در حوزه عرضه خارج از شبکه
با تعداد  409پرونده ،درج نکردن قیمت  317پرونده ،گرانفروشی  153پرونده،
دستورالعملهای بهداشتی و تقلب به ترتیب دارای  91و  79پرونده است.
در شهرستان مرند در سال  352 ،1397پرونده قاچاق کاال و ارز گزارش شده که از این
تعداد  148پرونده به حمل کاالی قاچاق و  124پرونده به ورود یا خروج کاال از مسیر
غیرمجاز مربوط میشود .اما در حوزه بهداشت فقط  70پرونده گزارش شده که از این تعداد
 34پرونده به رعایت نکردن دستورالعملهای بهداشتی و  22پرونده به رعایت نکردن
مقررات بهداشت محیطی اختصاص دارد.

علی پژهان  ،سهیال ایرانخواه  ،ویدا آزاد

جدول  .13تعداد تخلفها در شهرستان میانه برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398
نام
واحد

فعالیت

پرونده وارده

پرونده وارده

1398

1397

210

246

درج نکردن قیمت

339

235

صادر نکردن فاکتور

151

112

گرانفروشی

85

70

ارائه نکردن فاکتور خرید

-

54

عنوان تخلف
دستورالعملهای بهداشتی موضوع
ماده 17

کاال و خدمات

میانه

بهداشت -

دریافت اضافه از نرخهایی که از

دارو

ناحیه وزارت اعالم شده

1

3

قاچاق کاال و

حمل کاالی قاچاق

25

46

ارز

عرضه و فروش کاالی قاچاق توسط

-

4

غیر واحدهای صنفی

منبع :نگارندگان

در مجموع در سال  948 ،1397پرونده تخلف در در سه حوزه کاال ،بهداشت و قاچاق ثبت
شده است که نسبت به سال  98تعداد پروندههای ثبت شده  946پرونده بوده و تغییر
چشمگیری نداشته است .در حوزه کاال ،عنوان تخلفی دستورالعملهای بهداشتی موضوع ماده
 17در دو سال یادشده باال بوده و درج نکردن قیمت نسبت به سال  97روند افزایشی داشته
است.
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54
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جدول  .14تعداد تخلفها در شهرستان هشترود برحسب نوع تخلف در سالهای  1397و 1398
نام واحد

فعالیت

کاال و
هشترود

خدمات

بهداشت -
دارو

پرونده وارده

پرونده وارده

1398

1397

دستورالعملهای بهداشتی موضوع ماده 17

125

148

درج نکردن قیمت

116

114

تقلب

32

84

گرانفروشی

83

70

صادر نکردن فاکتور

52

21

تداخل صنفی

-

6

عنوان تخلف

منبع :نگارندگان
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سال  97در شهرستان هشترود 477 ،گزارش تخلف ثبت شده است که از این تعداد 468
پرونده به کاال و خدمات 9 ،پرونده به حوزه بهداشت و درباره قاچاق ،پروندهای ثبت نشده
است .در سال  1398در حوزه بهداشت و قاچاق ،تخلفی ثبت نشده است .در حوزه کاال و
خدمات بیشترین تخلف مربوط به دستورالعملهای بهداشتی ( 148پرونده) و درج نکردن
قیمت ( 114پرونده) است .تعداد پروندههای ثبت شده در حوزه کاال و خدمات در سال 98
( 468پرونده) نسبت به سال  415( 97پرونده) افزایش داشته است.

بحث و نتیجهگیری
یکی از راهکارهای موثر در بحث بیشگیری از تخلفها ،استفاده از سازوکار نظارت است.
اگر نظارتی بر عملکرد افراد وجود نداشته باشد ،ممکن است به بیراهه سوق یابند .با توجه
به اینکه بحث پیشگیری از تخلف ،یک امر تخصصی است ،لزوم تقسیم کار در این مهم،
ناگزیر است ،از این رو سازمان تعزیرات به فراخور وظیفه اصلی خود ،باید اقدامات الزم
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برای پیشگیری از تخلف را انجام دهد .امروزه نقش پیشگیری در تمام عرصهها موثرتر از
درمان است و اهمیت پیشگیری آن زمان هویدا میشود؛ که آثار و پیامدهای آن مورد
ارزیابی قرار گیرد .تخلفها و جرایم ،آثار منفی جبران ناپذیری در سطح خُرد و کالن از
خود بر جای میگذارد .در سطح خرد اثر تخریبی بر آگاهی و هوشیاری اجتماعی شهروندان
دارد و در سطح کالن آثار تخریبی غیر قابل انکار بر مقبولیت نظامهای سیاسی خواهد
گذاشت .پیشگیری از تخلفها ضرورتی انکار نشدنی است که نیازمند برنامه ریزی و
سیاستگذاری است .در طول چند سال اخیر سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد و نگرش
از قانون و اجرای آن ،متفاوت از سایر دورهها ،پیشگیری و حفاظت جامعه از تخلف را
سرلوحه کار قرار داد و به آگاهیبخشی و استفاده از همه قابلیتهای بالقوه جامعه و در
نهایت تبدیل متخلفین به اشخاص عادی ،منضبط و قانونمدار پرداخت.
قدمت علم پیشگیری از تخلفات که مختص سازمان تعزیرات است به سال  1375باز
میگردد .در واقع ،سازمان تعزیرات حکومتی یکی از مهمترین کنشگران حوزه تخلفهای
اعمال پاسخهای واکنشی و تنبیهی متعدد به موجب قوانین مربوطه ،کنترل بازار و
قانونمندسازی رفتارهای اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور را دنبال میکند.
تدابیر واکنشی این سازمان مبتنی است بر« :اهمیت تخلفهای اقتصادی و آثار و
خسارتهای ناشی از آنها»« ،لزوم قانونمند بودن رفتارهای اقتصادی اصناف و تودهها» و
«محافظت از معیشت مردم» است .معموال بیشترین تخلفها مربوط به درج نکردن قیمت،
گران فروشی و حمل کاالی قاچاق است .برخی شواهد تجربی نشان میدهد که کشورهایی
که در حوزه پیشگیری از تخلفها و جرم پیشتاز هستند از جمله سوئد و دانمارک ،فقط تک
قانونی بودهاند .مهمترین موانع پیشگیری از تخلفها را میتوان هم در نظام و کارایی
دولتها و هم آگاهی شهروندان جستجو کرد ،که در جامعه مورد مطالعه ترکیبی از این دو
رویکرد است .عمال دولت و مردم درکنار یکدیگر و با مطالبهگری از هم میتوانند نظارت
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بیشتری بر تخلفها داشته باشند .نقش دولتها در آگاهی بخشی افراد در حوزه تخلفها
چشمگیر بوده و هست .روش اجرای پیشگیری با دو رویکرد از باال به پایین (فقط از طرف
حاکمیتها) و از پایین به باال (مطالبهگری مردم) صورت میگیرد .تجربه نشان داده است
که در ابتدا دولتها برنامههای پیشگیری را از باال به پایین طراحی میکنند ،و در نهایت
وقتی آگاهی بخشی با رویکرد پیشگیری اجتماعی در جامعه نهادینه شد آن وقت مردم بر
کاالها و خدمات نظارت و مطالبهگری میکنند .برای اینکه علم و باور پیشگیری در اذهان
عمومی به یک فرهنگ تبدیل شود الزم است که دولت پیشگیری کالن (حذف و خنثی
کردن عوامل تخلفزا) و پیشگیری زود هنگام (حساس سازی افکار عمومی جامعه) را به
کار گیرد .در پژوهش حاضر ،تخلفهای صنفی ،بهداشتی و قاچاق کاال در استان آذربایجان
شرقی با رویکرد پیشگیرانه بررسی شد .با توجه به اینکه تخلفها ،زمینهساز آسیبهایی از
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قبیل بیاعتمادی اجتماعی ،بیکاری ،ناامیدی و خشونت هستند ،انجام بررسیهای زمینهای
در بسترهای گوناگون اقتصادی  -اجتماعی و بهداشتی ،میتواند نتایج ارزشمندی برای
سیاستگذاریهای حوزه تخلف در مقیاس ملّی و منطقهای به دست دهد .رفتارهای متخلفان
بیش از آنکه تابع سیاستگذاریها باشد ،از زمینههای اقتصادی ،اجتماعی ،بهداشتی و
جمعیتی جامعه تأثیر میپذیرد.
آمارهای توصیفی استان حاکی از آن است که استان آذربایجان شرقی از لحاظ نوع تخلف
در میان کل استانها دارای رتبه  14در سال  1397و رتبه  11در سال  1398است .در
موضوع کاال و خدمات در سال  97با تعداد  9862پرونده وارده ،دارای رتبه  ،13در حوزه
بهداشت با 1091پرونده ،دارای رتبه  22و در حوزه قاچاق کاال و ارز با  1566پرونده،
دارای رتبه  4است .در سال  98بیشترین تخلفها مربوط به حوزه قاچاق کاال و ارز با
 2253پرونده است که نسبت به سال  97روند افزایشی داشته است .شهرستانهای تبریز
( 619پرونده) ،مرند ( 576پرونده) و بناب ( 512پرونده) بیشترین تخلفها را در این
حوزه داشتهاند .میزان تخلفها در استان اذربایجان شرقی ،فقط در حوزه بهداشت روند
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کاهشی داشته اما در دو حوزه دیگر کاال  -خدمات و قاچاق کاال و ارز روند افزایشی داشته
است .به عبارتی برنامههای پیشگیری از تخلفها در عمل کارساز نبوده است .بنابراین
یافتهها و شرایط اقتصادی و اجتماعی استان نشان میدهد که ادارات کل باید نقش و
اهمیت پیشگیری از تخلفهای اقتصادی و اجتماعی را در فعالیتهای خود پررنگتر کنند.
تخلف پدیدهای است که نه تنها کمیت جامعه بلکه کیفیت یا ارزشهای زندگی افراد جامعه
را به مخاطره میاندازد.

پیشنهادها
تعامل و همکاری دستگاهها در استان برای اجرای برنامههای پیشگیری به صورت مستمر
رعایت شود؛
اطالعات کافی از آمار تخلفها در استان یا کشور به پژوهشگران ارائه شود؛
استان آذربایجان شرقی دارای ظرفیتهای بالقوه باالیی است که هر یک از آنها در صورت
تخلفها داشته باشند؛
اصلیترین مزیتها و ظرفیتهای استان را میتوان در زمینههای بهرهمندی از منابع انسانی،
طبیعی و جغرافیایی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی مدنظر قرار داد .بنابراین پیشنهاد میشود
از آنجایی که فعالیتهای پیشگیری در درازمدت به ثمر مینشیند و ملموس نیستند ،انتظار
میرود فعالیتهای پیشگیری بهصورت کمی در قالب شکل و مدل و در قالب بروشور،
مقاله و مانند آن منتشر شوند تا گفتمان پیشگیری و آگاهیبخشی که جزء جدایی ناپذیر
مؤلفههای پیشگیری است ،نهادینه شود.
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