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از ما نیست کسی که هر روز اعمال خود را محاســبه نکند تا اگر نیکی کرده از خدا بخواهد بیشتر نیکی کند و
خدا را بر آن سپاس گوید و اگر بدی کرده از خدا آمرزش بخواهد و توبه نماید.
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خواجه عبدا ...انصاری

راز مـزار

دبیر کمیسیون برنامهریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با
قاچاق کاال و ارز خراسان رضوی

مبارزه هدفمند با پدیده قاچاق
کاالمستلزمجلبمشارکت
همگانیاست

•کجابریم؟

شهرتاینروستابهدلیلتاریخیبودنآنوداشتن
پیشینهایکهناست.بافتتاریخیروستایمزار
شــامل خانه های اهالــی آن ،صومعه ،حســینیه،
آســیاب و ...اســت .آبــادی کوچک مــزار ترکیبی
است از معابر ُپر پیچ و خم و کم عرض با دیواره های
سنگچین و خشتی با سایههای دلپذیر و ساباط
هایی که بر روی آن ها اتاق ایجاد شده است .خانه
هایگِ لیوآجریاینروستادارایاتاقهایبههم
پیوستهبانورگیرهایگچیهندسیشکل ،رشته
پلکانهای ارتباطــی و حیاط مرکزی اســت که بر
باالیپوششگنبدیآنها،بادگیرهایزیباازنوع
یک طرفه با دو دهانه قرار دارد .در این بافت ،خانه
ها متصل به هم ساخته شده و پیرامون آن ها فاقد
سازهایبهعنوانحصاراست؛بلکهبهگونهایاست
کهجدارهبیرونیبهعنوانحصارعملمیکند.

با شاعران

•چی داره؟

خراسان به روایت
 22شهریور 1349

تخلف کارگاههای قالی بافی در بیگاری کشیدن از کودکان زیر12سال

 48سال پیش در چنین روزی ،روزنامه «خراسان» نوشت:
حدود دویســت کارگاه قالی بافی در نقاط مختلف شــهر
اســت که اغلب آنــان در منــازل اشــخاص قــرار گرفته و
میتوان گفت که حتی برای یک بار هم مامور بهداشت از
این قبیل کارگاهها سرکشی نکرده است.
در ایــن کارگاههــا عــاوه بــر آن کــه بهداشــت رعایــت
نمیشــود ،اطفــال کمتــر از 12ســال را هــم بــه کار

 #مشهد

واداشتهاند و غالب کارگران مبتال به مرضهای گوناگون
شدهاند و بر اثر این اعمال خالف ،از تعداد دانشآموزان
کاسته شده است.
چند روز قبل در یکی از منازلی که کارگاه قالی بافی دارد،
دختربچه 15سالهای در حوض آب افتاد که چون کسی
در منزل نبوده ،از بین رفته است .از مقامات مسئول تقاضا
میشود برای بهبود وضع کارگاهها سریعا اقدام کنند.

شهر و استان در شبکههای اجتماعی

# Mashhad

علیرضا فغانی داور خراســانی که به تازگــی از زلزله
ژاپــن جــان ســالم بــه در بــرده ،در گفــت وگویــی با
«شهروند» در خصوص این تجربه ،گفت« :شدت زلزله
واقعا زیــاد بود و جو هتل بــه دلیل لرزیدنــی که قابل
توصیف نیست ،وحشــتناک بود .البته در ژاپن زیاد
زلزله میآید و به همین دلیل ساختمانهایی با تمامی
استانداردها و مقاوم میســازند و به جان مردمشان
به تمام معنــا اهمیت میدهند .همین مســئله باعث
شد که بدون مشکل همه به اتاقهای خود برگردند.
خسارت اصلی هم بیشــتر به نقاط بیرونی شهر وارد
شده است و خسارتهای داخل شهر خیلی کم بوده
و فقط قطعی برق کمی کارها را با مشکل روبهرو کرد.
مردم هم با این که از اتفــاق رخداده ناراحتند ،اما در
کمال آرامش زندگی خود را ادامه میدهند و آرامش
آن ها واقعا جالب است ».فغانی در ادامه تاکید کرد:
«بازی بــا تصمیم فدراســیون فوتبال ژاپن لغو شــد و
دستمزد ما را هم پرداخت کردند و بلیت برگشت به
ایران هم برای شنبه در اختیارمان گذاشتند .این جا
همه چیزشان روی اصول است».

بریده کتاب
بعضی چیزها را نمی شــود گفت .بعضی چیزها را احســاس میکنید .رگ و پی شما را
میتراشــد ،دل شــما را آب میکند ،اما وقتی می خواهید بیان کنیــد میبینید که بی
رنگ و جالست!
مانند تابلویی است که شاگردی از روی کار استاد کشیده باشد .عینا همان تابلوست .اما
آن روح ،آن چیزی که دل شما را می فشارد ،در آن نیست!چشم هایش  -بزرگ علوی

همچنیــن مواقعی این مــکان به عنوان ســردابه و
پناهگاه می توانســته برای ســاکنان آن اســتفاده
شــود .به احتمال زیاد این اثر در دوران اسالمی به
عنوانزاویهو صومعهبهکاررفتهاستومیتواندبه
زمانهخامنشیانوحتیپیشازآنمربوطباشد.
قلعه دختر مزار :واقع در پنج کیلومتری جنوب
غربیروستایمزار،برفرازکوهیمشترکبرباغات
باغسلیمه،اینبنارامشاهدهمیکنیدکهمتعلقبه
دورهساسانیوقروناولیهاسالمیاست.
حسینیه مزار :این مجموعه واقع در داخل بافت
قدیمیروستاقرارگرفتهووسعتتقریبیآن۲۴۶
مترمربعگفتهمیشودومیراثقجرهاست.
قبرســتان تاریخی :ایــن آرامســتان قدیمی در
منتهیالیهجنوبیروستاقرارداردومتعلقبهدوره
اسماعیلیهاست.

• اهالیچهمیکنند؟

امــا اهالی این روســتا فــن و هنر ســبدبافی (ترکه
بافی)راخوبمیدانندوباآنبرایمهمانانشان،
ســوغات های خوبی تهیه می کنند .جالب اســت
بدانید ایــن فن و هنر در فهرســت میــراث معنوی
کشوربهثبترسیدهاست.سبدهاییکهمیبافند
از شــاخه بید مجنون ،بیدمشــک و اندکی ارغوان
استوخودشانبرایحملمیوه،پختنان،حمل
بارو...ازاینسبدهااستفادهمیکنند.
اما یکــی دیگر از فنونی کــه اهالی این روســتا به آن
ُشهره هستند« ،شــیره گیری انگور» است .در واقع

این نوع شــیره یکی از فراوردههای ســنتی منطقه
مزار از گذشته تا به امروز است .وجود باغات انگور و
محصوالت ُپروپیمانآنها،اینمنطقهرابهشهرت
رساندهوجالباستبدانید،درمتونکهنازجمله
ســفرنامه ناصرخســرو به این موضوع اشــاره شده
است.

•دیگهبایدمنتظرچیباشیم؟

طبیعتپیراموناینروستادرنوعخوددیدنیاست
و زیبایــیاش را مدیون وجود پــارک جنگلی بهاآباد
است کهدریککیلومتریمزارواقعشدهاست.این
مکاندارایپوششگیاهیزیباییازجملهدرختان
بیدمجنون،توت،بیدمشک،انجیرکوهیو ُبنهبوده
و زیســتگاه کبک ،تیهو ،هدهد ،قرقی ،عقــاب و...
است .در ســمت غرب این مکان ،کوه بلند و زیبایی
است که دیوارهای بسیار خوبی برای سنگ نوردی
گروههای ورزشــی دارد.منطقه تفریحی ژرف و باغ
ســلیمه نیز یکی دیگر از جاذبه های ایــن منطقه به
شــمار می آید .طبیعت زیبای «جرف» یــا «ژرف» در
سهکیلومتریغربروستایمزارواقعشدهودارای
قناتیباآبیگواراوباغهایباطراوتاست.همچنین
بعدازچهارکیلومتر،راهبهمناظرطبیعیباغسلیمه
منتهیمیشود.اینمکانتفریحیباغستانیاست
که از چشــمه ای در پای کوه ســیراب می شــود .آب
گواراییدارد کهازپایکوهمیجوشدوبهباغسلیمه
میرسد.اینروستایکاقامتگاهبومگردینیزدارد
کهبامحیطزیبایشپذیرایمسافراناست.

گزارش
مسئوالن استانی در روز «سینما» بر حمایت و توسعه از زیرساخت های این بخش تاکید کردند:

«احیا و توســعه زیرساختهای ســینمایی» ،جان
کالم مســئوالن در روزی بود که به نــام این هنر در
تقویم کشــورمان به ثبت رســیده است.اســتاندار
خراســان رضــوی و عضــو کمیســیون فرهنگــی
مجلس،دیروز(21شهریور)مصادفباروزسینما،
اززیرساختهایاینحوزهدرشهرمانبازدیدوبر
اهمیتتوسعهآنهاتاکیدکردند.

شاخهگلیبرایسینما

عکس :میثم دهقانی

عزت ا ...ضرغامی ،عضو شورای عالی فضای مجازی
در یکــی از آخرین پســت هــای اینســتاگرامی خود،
بخشــی را به بیان خاطره ای از مشهد اختصاص داد و
نوشت« :روز یک شــنبه که برای سخنرانی در آخرین
دوره اردوی دانشــجویی ضیافــت رضوی به مشــهد
رفته بودم ،پــس از زیارت ،یکــی دوســاعتی در بازار
اطراف حرم چرخیدم .صاحب این آتلیه مرا به داخل
مغازه دعوت کرد .از پلهها کــه پایین میرفتم ،دیدم
همکارش بدل عادل فردوســی پور است! از او تصویر
گرفتم .شیرموز برای من ســفارش داد و قدری راجع
به کارش صحبت کرد .به همکارش گفتم میخواهی
با آقای فردوســی پور صحبت کنی؟ باورش نمیشد.
شماره عادل خان را گرفتم.هنوز داغدار پویول بود!
پخش شــدن صدای عادل از بلندگــوی موبایل همان
و فریاد و غریو شــادی او و دیگر دوستانش همان .در
چند دقیقهای کــه آنان با آقای فردوســی پور صحبت
میکردند ،پیش خودم فکر میکردم که بعضی وقت
ها شاد کردن دل آدمها چقدر ساده است و ما چقدر
به خودمان سخت میگیریم!»...

اینروستادیدنیهایخاصخودشراهمدارد:
خانهعباسی:اینخانهخشتیوآجریدرانتهای
یکی از ساباط های بافت قدیم روستای مزار واقع
شدهوساختارمعماریآنشاملسهایوانپیرامون
حیاطدریکطبقهداالنورودی،چهاراتاقنشیمن
 ،فضــای نگهداری شــیره انگــور ،مطبــخ ،فضای
نگهداری احشام در داالن ورودی ،اتاق آذوقه دام،
باالخانهودیگرفضاهایکاربردیاست.همچنین
دســتکند بودن بعضــی از فضاهــا در آن ،زیبایی
خاصیبهبنابخشیدهخانهعباسیازسویورثهآن
مرحومبهادارهکلمیراثفرهنگیخراسانرضوی
اهداشدهاست.
مقبره«آصفبرخیا»:واقعدرضلعجنوبیروستاو
درکنار آنگورستانمنسوببه«آصفبرخیا»،وزیر
حضرتسلیمانقراردارد.برخیمعتقدند«آصف»
ازالقاب«خواجهقوامالدیننظامالملک»(مشرف
دیوان) خراسان دردورهتیموریبودهکهبهنقلاز
مولف «روضات الجنات» ،بند نزدیک به روســتای
مزار،ازابنیهخیریهاست.
قلعه تاریخی مزار :واقع بر روی تپه ای مشرف به
مسجد قدیمی و بر باالی صومعه قرار دارد و مردم
روســتا برای تامین امنیت خود از تهاجــم دزدها و
ترکمنهاودیگرغارتگرانبهآنجاپناهمیبردند.
قدمتاینبنابهدورهقاجاربرمیگردد.
صومعــه مــزار :دســتکندی اســت بــه وســعت
۱۸۰متر مربع شامل تعدادی ستون چهار ضلعی
و مســتحکم بــه اتاقها و فضاهــای وســیع در دل
طبیعت که گویا با قلعه دختر مزار در ارتباط است.

• احیایسینماهایقدیمیمشهدنیازمند
اختصاصردیفبودجهمعیناست

علیرضارشیدیانصبحدیروزسریبهسینماهویزه
مشهد زد و از امکانات و تجهیزات این مجموعه که
طی شش ماه گذشــته میزبان بیش از یک میلیون
مخاطــب بــوده ،بازدیــد و بــر ضــرورت حمایت از
زیرساخت های ســینمایی که در شهرمان فراهم
آمده ،تاکید کرد.حجتاالســام نصــرا ...پژمان
فر ،عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلس شــورای
اســامی نیز سری به چند ســینمای تعطیل شده
کوچــه ارگ زد و احوال این روزهــای آن ها را جویا
شــد.به گزارش تســنیم ،نماینــده مردم مشــهد و
کالت ،در این بازدید با اشــاره به ضــرورت احیای
سینماهایقدیمیمشهدباتخصیصردیفبودجه
معین گفــت :دو عامل ســبب تعطیلی ســینماها
میشود،یکیضعیفشدناقتصادسینماودیگری
فرســودگی بنای آن ها و نبود ردیف عمرانی برای
تعمیروبازسازیشانکهکاررابهتوقففعالیتاین
مراکزمیکشاند.ویخواستاراستفادهازظرفیت
برنامههایتوسعهایکشوروگنجاندنردیفویژه
ایدرآنهابرایاحیایاینمراکزفرهنگیهنری
شد.پژمانفر سینما را رسانهای فراگیر و گسترده
توصیف کرد و از برنامهریزی نداشتن متولیان امر
انتقاد کرد .او گفت :چرا در کشور ما در موضوعات
مذهبی مثل محرم و اسطورههایی مثل فردوسی
یا کــمکار بودیم یــا برای ســاخت فیلم اصــا ورود

نکردیم؟ سینمای دنیای امروز با شخصیتسازی
و اسطورهســازیهای غیرواقعــی مخاطــب را
جذب میکند اما با شــخصیتهای اسطورهای و
موضوعاتارزشمندیکهداریمآثارکمیبهیادگار
گذاشتهایم.ویبااشارهبهاقداماتانجامشدهبرای
بازگشاییمجددسینماهایتعطیلشده،تصریح
کرد :در شش سال اخیر این موضوع در دستور کار
بودهوبهدنبالتخصیصردیفخاصبودجهبرای
ســینماهای متروک هستیم .مســیر دیگر ،ایجاد
انگیزهدربخشخصوصیاستتابامشارکتحوزه
هنری ،به این عرصــه ورود کند.وی خاطر نشــان
کرد :عــدهای نمیخواهند و نمیگذارند ســینما
مسیرخودراطیکند؛آنهانمیخواهندمحتوای
تولیدی سینما از دست شان خارج شود و به شدت
با بهانههای مختلــف در مقابل نیازهــای مردم به
سینماایستادهاند.

•سرمایهگذاریدرحوزهسینماییاستان
افزایشیافتهاست

اما معاون هنری و ســینمایی اداره کل فرهنگ و
ارشاد اســامی خراســان رضوی نیز به بهانه روز
ســینما ،اظهار کــرد :در ســال های اخیر شــاهد
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رسول فرزادفر

چند برگ دیگر تقویم که ورق بخورد ،این تابستان داغ جای خودش را به پادشاه فصل ها «پاییز» میدهد .اگرچه رنگ و رخسار طبیعت اندک
اندک این تغییر را نوید میدهند اما هوا همچنان گرم است .این روزهای باقی مانده از تعطیالت را باید مغتنم بدانیم و فرمان خودرو را سمت
یکی از جاذبههای تاریخی ،گردشگری ،سیاحتی و ...استان مان کج کنیم .چه بهتر که انتخاب ،تلفیقی از چند جاذبه مختلف گردشگری
باشد ،مثل روستای مزار که در پنج و نیم کیلومتری جنوب غربی شهرستان بجستان قرار دارد و تلفیقی است از جلوههای تاریخی و طبیعی.
با «راه بلد» همراه شوید تا از راز جذابیت این روستای هدف گردشگری برایتان بگوییم.

الهی!
آتش یافت با نور شناخت آمیختی و از باغ وصال نسیم قرب بر انگیختی
به آتش دوستی آب گل سوختی تا دیده عارف را دیدار خود آموختی .
الهی!
عنایت تو کوه است و فضل تو دریا
کوه کی فرسود و دریا کی کاست ؟
عنایت تو کی جست و فضل تو کی واخواست
پس شادی یکی است که دوست یکتاست
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روستای زیبای «مزار» دیدنی های تاریخی و طبیعی فراوانی دارد و یک مقصد زیبا برای سفر و سیاحت است
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آن هســتیم کــه اســتقبال و ســرمایهگذاری در
بخش ســینما در اســتان افزایش یافته که این به
معنی افزایش اســتقبال از این حوزه بوده اســت.
افشــین تحفه گر در گفت وگو با ایسنا ،بیان کرد:
اکنون 10شهرســتان استان ســینما دارند و در
دو شهرستان نیز درحال احداث سینما هستیم.
همچنیــن ســینمایی بــا  10ســالن در بینالــود،
طرقبه شاندیز ،مجموعه ای با سه سالن در تربت
حیدریه و یک ســالن ســینما درتربت جــام آماده
افتتاح است.وی تاکید کرد :در شهرستانهایی
کهامکانساختسالنسینماندارند،اگرسالنها
و مجتمعهای فرهنگی هنری وجود داشته باشد،
آنهاراتبدیلبهسینمامیکنیم.سهشهرستانبه
دنبال این موضوع هستند و در بقیه شهرستانها
نیز از طریق واحدهای ســیار سینما ،تاحد امکان
نیاز مــردم را برطرف مــی کنیم.معــاون هنری و
ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
خراســانرضوی بیان کرد :هم اکنون چهارمین
فیلمسینماییبلنددرمشهددرحالساختاست
که ازبین این چهار فیلم مراحل ساخت دو فیلم به
پایان رسیده ،دو فیلم دیگر نیزدر نیمه راه ساخت
هستند وتصویربرداری آنها درحال انجام است.

قاچاق پدیده شوم و چندوجهی است که صدمات فراوانی
بر پیکره اقتصاد ملی کشورمان وارد کرده و همچنان نیز
چالشهایی را برای این عرصه رقم می زند.
این پدیده دارای ابعاد مختلفی اســت که بــه مثابه حلقه
های یک زنجیــر تأثیرات متقابل و فزاینــدهای را در ابعاد
سیاسی،فرهنگی،اجتماعیواقتصادیبهجامیگذارد.
مهمتریــن پیامدهای کوتاه مدت اقتصــادی آن ،تضعیف
تولید کننــدگان داخلــی ،ایجــاد در آمد نامشــروع برای
قاچاقچیان ( پول شــویی ) ،صدمه زدن به واردکنندگان
قانونی کاال ،انباشت ثروت در دست برخی افراد و طبقاتی
شــدن جامعه و کاهش سطح اشــتغال و اثرات بلند مدت
آن شــامل کاهش در آمدها و افزایش هزینه های دولت،
اخالل در نظام اقتصادی کشــور و کاهش انگیزه سرمایه
گذاری اســت .در حوزه اجتماعی آثــاری همچون ترویج
فرهنگ مصرف گرایــی ،تهدید ســامت جامعه ،تهاجم
فرهنگی ،افزایش نابه هنجاری های اجتماعی و تخریب
زیر ســاخت هــای فرهنگــی و اجتماعــی دارد و در حوزه
سیاســی دارای پیامدهایــی نظیــر گســترش روح قانون
گریزی ،تقویت گروه های مافیایــی و ضعف اقتدار دولت
و ایجاد فســاد مالی در دســتگاه های دولتی است.با این
تفاسیر آثار زیانبار این پدیده بر امر تولید ،تجارت ،سرمایه
گــذاری ،اشــتغال و کاهــش درآمدهای دولت بر کســی
پوشیده نیست.
در این میان خراســان رضــوی نظر بــه ظرفیتهایی که
در حــوزه گردشــگری و بازار خــود دارد ،به عنــوان یکی
از مقاصــد کاالهــای قاچاق هدفگذاری شــده اســت و
بیشترین میزان کاالی قاچاق وارداتی از مرزهای غربی
استان و از مسیر تهران به خراسان رضوی انجام می گیرد
و پس از آن اســتان های مرکزی و جنوب شرق مبدأهای
ورود قاچاق به این خطه هستند .به دلیل انسداد مرزی
و کنترل های مستمر در مرزهای اســتان ،میزان کاالی
قاچاق ورودی به این خطه از طریق کشــورهای همسایه
بســیار محدود و در حد ســه درصد اســت .ناگفته نماند
تا قبل از ســال 1397و تغییر در سیاســت ارزی ،میزان
قاچاق خروجی از استان محدود به کاالهایی نظیر نفت،
گاز و پیاز زعفران بود ولی پس از نوسانات ارزی به وجود
آمــده ماهیت قاچاق در اســتان خراســان رضــوی تغییر
شکل یافته و به دلیل کاهش ارزش پول ملی نسبت به پول
کشورهای همسایه ،فعالیت در خصوص قاچاق خروجی
و در حــوزه کاالهــای یارانــه دار و همچنیــن کاالهــای
دارای یارانه مســتتر به مقصد افغانســتان و کشــورهای
آسیای میانه افزایش یافته است که در این زمینه تدابیر و
سیاست های الزم اتخاذ شده و در حال اجراست.
نکته حائز اهمیت آن اســت کــه از لحاظ قانونی از ســال
 1392و بــا تصویب قانــون مبارزه بــا قاچــاق کاال و ارز،
دیــدگاه کالن و جامعــی در خصــوص مــوارد متعــدد از
جمله تعریف دســتگاه های عضو در پیشــگیری و مبارزه
بــا قاچــاق کاال و ارز ،تفکیــک وظایف ،نوع رســیدگی به
پرونده ها و ...شــکل گرفت و با تعریف برنامه های جامع
ســاالنه پیشــگیری و مبارزه با قاچــاق کاال و ارز ،مســیر
همگنی در خصوص مبــارزه در این عرصه ایجاد شــد .با
توجه به تغییر شرایط اقتصادی در جامعه ،دستور العمل
ها و بخشــنامه های موجود متناســب با شــرایط ،تغییر و
بهروزرسانی می شود و اکنون نیز اصالحیه قانون مبارزه
با قاچــاق کاال و ارز در حال بررســی و تصویب در مجلس
شورای اسالمی است.
بدیهی است که طی ســال های مختلف با تشــدید ابعاد
تهاجم فرهنگی ،این موضع در جامعه القا شده که کاالی
خارجی نسبت به کاالی داخلی در اولویت است و برخی
کوتاهی هــا در تولیــد کاالی داخلــی نیز به این مســئله
دامن زده است؛ بنابراین تغییر نگرش و اصالح و مدیریت
مصرف جامعه به سمت افزایش تقاضا برای کاالی داخلی
و کاهــش خریــد کاالی خارجــی و قبــح مصــرف کاالی
قاچاق؛ از طریق اطالع رســانی  ،برنامه سازی و حمایت
از طرح ها و ایــده های جدید با اســتفاده از ظرفیت های
مردمی نظیر سمن های اجتماعی خصوصی ،در اولویت
اقدامات فرهنگی ستاد مرکزی و کمیسیون برنامه ریزی
هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز اســتان
ها قرار دارد.
در پایان باید گفت ،آثــار زیانبار اقتصــادی قاچاق کاال
در حوزه های مختلــف از جمله تجارت ،تولید ،ســرمایه
گذاری ،سیاست های مالیاتی ،کنترل نقدینگی ،تورم
و  ...بر کسی پوشــیده نیســت ،چرا که با افزایش میزان
قاچاق کاال در کشور ،اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی به
موازات اقتصاد رسمی شکل می گیرد و از این حیث نظام
اقتصادی بسیار آسیب پذیر می شود .تداوم این پدیده در
شرایط فعلی عالوه بر آثار اقتصادی ،اجتماعی ،قضایی و
امنیتی موجبات تشدید شکاف عمیق در طبقات جامعه و
گسترش فقر و عدم توزیع عادالنه درآمدها را فراهم آورده
است .از این رو به جرئت می توان گفت که مبارزه منطقی
و هدفمند بــا این پدیده زشــت نیازمند جلب مشــارکت
همگانی و عزم و اراده ملی است.
به بیان دیگر نهادینهســازی قبح در میان مــردم ،اقدام
بسیار مهمی است که می تواند تاثیر باالیی در جلوگیری
از قاچاق کاال و ارز داشته باشد .در راستای این امر نقش
دســتگاه های فرهنگی و آموزشــی و تبلیغی بسیار موثر
اســت .در واقــع پرداختن به ایــن معضل بــزرگ ،بدون
مطالعه و تحقیقات عمیق ،ریشــه ای و همه جانبه ،ما را
به راهکارهای ســازنده و موثر ســوق نخواهــد داد ،زیرا
هریک از ابعاد اقتصــادی ،اجتماعی ،امنیتی ،قضایی و
فرهنگی این مســئله ویژگی ها و خصوصیات مستقل و
پیوسته دارند و تاثیر متقابل آن ها با یکدیگر ،پیامدهای
ناگواری را در جامعه به بار می آورد.

