خالصه سیاستی

مرور و تحليل يك سياست :بته

ج) بررسي نتايج و پيامدهاي آن سياست.
در اين نوشتار ،با بهرهگيري از مدل داي و در راستاي
تحليل طرح شبنم (بهمثابه يك سياست عمومي) ابتدا به
توصيف و معرفي ابعاد گوناگون اين سياست پرداخته ميشود؛
سپس در مورد علل اتخاذ اين سياست بحث ميشود و
درنهايت به بررسي ديدگاههاي گوناگون در مورد پيامدها و
آثار اجراي آن پرداخته ميشود.

بازرست و

نظارت مردم (بهنم)
دكتر رحمتاهلل قليپور؛ دانشيار دانشكده مديريت دانشگاه تهران
هاشم سوداگر؛ دانشجوي دكتري مديريت دولتي دانشگاه تهران و
عضو مركز رشد دانشگاه امام صادق (ع)
 32فروردين 4231
شماره3322222 :

مقدمه
«قاچاق» و «جعل» دو مورد از فعاليتهاي فسادآميز
اقتصادي هستند كه كم و بيش در اكثر اقتصادهاي دنيا به
چشم ميخورند و اثرات زيانباري بر اقتصاد ملي برجاي
ميگذارند .به بياني ساده ،قاچاق عبارت است از هرگونه
واردات و صادرات غيرقانوني .واردات غيرقانوني كاال ،اثرات
مخربي بر توليد ملي و اشتغال دارد و بسته به نوع كاال،
ممكن است پيامدهايي منفي در عرصههاي سالمت ،فرهنگ
و امنيت ملي نيز بر جاي بگذارد« .جعل» كاالها و برندهاي
معتبر نيز به معني كسب مال نامشروع از طريق سوءاستفاده از
اعتبار ديگران است .عرضه نمونه جعلي يك برند ،سود و حتي
اعتبار برند مربوط را خدشهدار ميكند و همچنين موجب
اتالف منابع مالي مشتريان و تحويل كااليي باكيفيت نازل به
ايشان ميشود .شبكه بازرسي و نظارت مردمي (شبنم)،
طرحي بود كه از آبان ماه  1931باهدف مقابله باعرضه
كاالهاي قاچاق و تقلبي به اجرا درآمد؛ فراز و نشيبهاي
متعددي را پشت سر گذاشت و درنهايت در آبان  1931اجراي
آن رسماً متوقف گرديد! اجرا و توقف اين طرح ،موافقتها و
مخالفتهاي متعددي را از سوي تجار ،سياستگذاران،
كارشناسان و ديگر بازيگران عرصه تجارت برانگيخت .نوشتار
حاضر در پي ارائه تحليلي از اين سياست تجاري كشور
ميباشد.
تحليل سياست را ميتوان به معناي ايجاد دانش پيرامون،
در درون فرايندهاي سياستگذاري دانست (قليپور،1939 ،
 .)11ازنظر توماس داي ،تحليل يك سياست ،داراي سه جزء
است (:)Dye, 1112, 2
الف) توصيف سياست؛
ب) بررسي علل اتخاذ سياست؛

 .1معرفي شبكه بازرسي و نظارت مردمي
 .1.1اركان اصلي شبنم
شبنم ،طرحي است باهدف تسلط به جريان اطالعات
كاالهاي غير فله از نقطه توليد يا واردات تا رسيدن به دست
مصرفكننده نهايي .اين طرح با قصد بهرهگيري از حضور
مردم در عرصه بازرسي طراحي شده است تا باعث ايجاد
شفافيت در مبادالت اقتصادي شود .طرح شبنم عبارت است
از اختصاص كد يكتا به تكتك كاالهاي كشور (اعم از
واردات و توليد داخل) و رهگيري آنها در شبكه توزيع تا
مصرفكننده ،بهگونهاي كه اطالعات كل كاالهاي كف بازار
شامل مشخصات كاال ،خريد ،فروش و جابجايي كاال (اعم از
جابجايي مالكيتي يا جابجايي فيزيكي و بدون انتقال مالكيت)
در سامانه مركزي قابلاستعالم باشد .درواقع طرح شبنم داراي
چهار ركن كدگذاري ،رهگيري ،مشاركت مردمي و بازرسي
است .در ادامه به تبيين مختصر هر يك از اين چهار ركن
پرداخته ميشود (هروراني.)1-19 ،1931 ،
 .1.1.1كدگذاري
در اين طرح ،به كوچكترين واحد كاالي غير فلهاي
قابلفروش به مصرفكننده ،يك كد يكتا اختصاص داده
ميشود .متناظر با ثبت كد مذكور در سامانه مركزي،
اطالعات كاال در سامانه نگهداري ميشود و همچنين يك
برچسب دوبعدي يكتا (در لحظه ورود كاال به كشور يا در
نقطه توليد) به كاال الصاق ميگردد.
همانند شناسه گذاري تكتك كاالهاي غير فله كشور،
هر فروشگاه نيز داراي يك شناسه يكتا است كه در مكاني
قابلرؤيت براي مشتري نصب ميشود و مشتري ميتواند با
پيامك كردن كد فروشگاه ،از كم و كيف جواز فروشگاه
اطالع حاصل كند.
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 .1.1.1رهگيري كاال
در هنگام جايجايي كاال از سمت توليدكننده به سمت
مصرفكننده ،تغيير اطالعات مالكيتي يا مكاني كاال در
سامانه مركزي ثبت ميشود .براي سهولت در رهگيري ،انجام
فرآيند تجميع داده در هنگام توليد الزامي است .بدين معني
كه بعد از الصاق كد به تكتك كاالها ،به كارتن آنها نيز كد
الصاق شود ،بهگونهاي كه با فراخواني اطالعات كد كارتن،
كدهاي درون كارتن نيز مشخص شود .اين فرآيند براي
بستهبنديهاي بزرگتر مانند پالت و  ...نيز ادامه مييابد.
براي واردات ،بستهبندي برچسبها متناسب با بستهبندي
كاالها در چاپخانه انجام ميشود و بستههاي برچسب در
اختيار واردكننده قرار ميگيرد تا روي كاالهاي خود الصاق
كند.

معاونت بازرسي ادارات صنعت ،معدن و تجارت استانها
عهدهدار نظارت بر تخلفات اقتصادي است .اين سازمان
گزارش تخلفات را مورد بررسي قرار ميدهد و چنانچه تخلفي
صورت گرفته باشد ،پرونده را تكميل كرده و به سازمان
تعزيرات حكومتي (كه وابسته به وزارت دادگستري است)
ارسال ميكند تا اين سازمان حكم را صادر و اجرا كند.
در طرح شبنم ،مهمترين ركن بازرسي ،مردم هستند.
مردم هنگام خريد كاال ،اصالت و غير چاقاق بودن آن را از
سامانه مركزي شبنم استعالم ميكنند و در صورت مشاهده
هرگونه تخلف ،مراتب را به سامانه گزارش ميكنند .سپس
بازرسين دولتي براي كنترل صحت گزارشات مردمي به محل
اعزام ميشوند و اقدامات قانوني و رسمي بازرسي را انجام
ميدهند.

 .1.1.1مشاركت مردمي
تشخيص تخلف در طرح شبنم به كمك مشاركت مردم انجام
ميشود .مردم ميتوانند اطالعات نسبتاً دقيقي در اختيار
متوليان قرار ميدهند .ممكن است بنگاه با بازرس تباني كند؛
اما تباني با مردم به دليل زياد بودن تعداد آنها امكانپذير
نيست .توليد دادههاي واقعي از فضاي اقتصادي كشور نيز با
مشاركت حداكثري مردم امكانپذير ميشود .با مشاركت
مردم ،فرآيند بازرسي در تمام ساعات شبانهروز و در تمام
سطح كشور با هزينه پايين قابل انجام است .ضمن اينكه،
صحت عملكرد سيستم بازرسي نيز با مشاركت مردمي
سنجيده ميشود .در بعضي از گروههاي كااليي مانند دارو،
مردم انگيزه زيادي براي همكاري دارند ،اما در ساير
گروههاي كااليي جهت مشاركت حداكثري مردم ،درازاي
گزارش تخلف ،الزم است براي مشتري جايزه در نظر گرفته
شود .اهميت حضور فعال مردم در طرح شبنم بهعنوان
بازرس ،بهاندازهاي است كه اگر اين قسمت از طرح حذف
شود ،اجراي اين طرح بهطور كامل امكانپذير نخواهد بود.

 .1.1كاالهاي مشمول طرح شبنم
فهرست كاالهاي مشمول طرح شبنم توسط ستاد مركزي
مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم ميشدند و پس از ابالغ ،ثبت
سفارش اين دسته از كاالها منوط به دريافت كد رهگيري
شبنم بوده است.
 .1.1.1مرحله اول
در مرحله اول طرح شبنم (اجراشده از اول آبان ماه )1931
اقالم ذيل مشمول طرح قرار گرفتند (صافدل:)1931 ،1
الف) لوازمخانگي شامل :انواع موتور يخچال و فريزر،
انواع تلويزيون ،انواع مايكروفر و  ...؛
ب) رايانه و ملحقات آن شامل :انواع چاپگر ،انواع لپتاپ،
انواع مانيتور ،انواع جوهر و تونر چاپگر؛
ج) انواع اسباببازي؛
د) تجهيزات پزشكي شامل :دستگاههاي سنجش
فشارخون ،دستگاههاي گلوكومتر (سنجش قند خون)،
نوارهاي دستگاه سنجش قند خون ،انواع كاندوم،
ايمپلنتهاي جراحي و انواع سمعك؛
ه) لوازمآرايشي و بهداشتي شامل :انواع عطر و ادكلن،
انواع خشبوكنندهها ،انواع اسپري ،انواع رنگ مو؛
و) انواع مكملهاي دارويي و غذايي.

 .1.1.1بازرسي و نظارت
تا قبل از اجراي طرح شبنم ،نهاد بازرسي در حوزه بازار و
تجارت ،سازمان حمايت از حقوق توليدكنندگان و
مصرفكنندگان بوده است كه زيرمجموعه وزارت صنعت،
معدن و تجارت است .معاونت بازرسي اين سازمان از طريق

 -1رئيس وقت سازمان توسعه تجارت
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 .1.1ساختار اجرايي طرح
طرح شبنم ،همچون هر برنامه دولتي ديگر ،از بعد اجرا
مشتمل بر دو بخش حاكميتي و تصديگري بود .بخش
حاكميتي طرح مربوط به امور تنظيمگري بودند .امور
تصديگري نيز قابل انجام توسط بخش خصوصي و
پيمانكاران مناسب بودند.

 .1.1.1مرحله دوم
از ابتداي ارديبهشت  ،1931مرحله دوم طرح شبنم به اجرا
درآمد .در اين مرحله ،گروههاي كاالهايي اضافهشده به طرح
شبنم توسط ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز به شرح
ذيل اعالم شد:
الف) كليه لوازمخانگي :فالسك ،يخچال (يخچالفريزر)،
فريزر ،اجاقگاز ،چرخخياطي خانگي و  ...؛
ب) رايانه و قطعات آن :كيبورد ،موشواره ،بلندگو (اسپيكر)،
مادربرد ،كارت گرافيك و  ...؛
ج) انواع لوازم ساختماني :شيرآالت بهداشتي اعم از شير
مخلوط ديواري ،شيردوش حمام و  ...؛
د) انواع لوازم ورزشي :لوازم ورزشي براي تمرينات
عمومي ،ژيمناستيك ،ورزشهاي پهلواني و  ...؛
ه) كمپوت ،نوشيدنيها و روغنهاي خوراكي :كمپوتهاي
داراي بستهبندي فلزي -پاكتي ،كنسرو جات ،آبميوههاي
داراي بستهبندي فلزي -پاكتي و ...؛
و) پوشاك :كتوشلوار (بهصورت دست يا تك) ،پالتو،
كاپشن ،ژاكت و  ...؛
ز) ساعت ،ماشينحساب ،تلفن همراه ،كيف و كفش و
كليه كاالهاي الكتريكي وارداتي اعم از :كليد ،پريز،
كليدهاي مينياتوري ،لوسترهاي وارداتي اعم از فلزي،
شيشهاي و بلوري ،فيلم دوربينهاي عكاسي ،فيلمبرداري،
ويدئويي ،كاستها ،قاب عكس اعم از فلزي ،پالستيكي و
چوبي ،لوازمالتحرير و اقالم اداري اعم از خودكار ،مداد،
تراش ،دفتر ست روميزي اداري.

 .1.1.1امور تنظيمگري شبنم
مديريت بازرسين و اطمينان از عملكرد صحيح آنان ،مديريت
مشاركت مردمي و حراست و نگهداري از اطالعات سامانه
مركزي شبنم ،اموري بودند كه قابل واگذاري به بخش
خصوصي نبودند و نيازمند مداخله حاكميت بودند.
 .1.1.1امور تصديگري شبنم
امور تصديگري طرح شبنم از طريق مناقصه قابلواگذاري به
چندين شركت خصوصي در قالب اپراتورهاي طرح شبنم بود.
هر اپراتور بايد از دو بخش اصلي تشكيل ميشد :چاپخانه و
نمايندگان اتوماسيون صنعتي در سراسر كشور .بهطوركلي
وظايف اپراتورهاي طرح شبنم عبارت بودند از:
الف) كه هيچيك از اجزاي زنجيره تأمين و توزيع كاال،
امكان تمرد از پذيرش مسئوليتهاي مترتب بر كاالهاي
در اختيار خود را نداشته باشند.
ج) فراهم كردن زيرساختهاي الزم جهت استعالم ايجاد
بسترهاي سختافزاري و نرمافزاري جهت اختصاص
شناسه يكتا به كوچكترين واحد كااليي داراي بستهبندي
و قابلفروش به مصرفكننده در كليه گروههاي كاالي
غير فلهاي در كشور؛ اعم از كاالهاي توليد داخل و
وارداتي.
ب) ايجاد امكان رهگيري اقالم از مبدأ ورود به شبكه
توزيع تا رسيدن به دست مصرفكننده نهايي؛ بهگونهاي
كه شرايط زير را محقق كند:
 امكان رصد و بررسي كاال در طول زنجيره تأمين وتوزيع اقالم هدف براي كليه اجزاي زنجيره و بازرسان
فراهم باشد.
سازوكار رهگيري بهگونهاي طراحي شود كاال توسط
مصرفكننده.

 .1.1.1مرحله سوم
براي مرحله سوم شبنم نيز بيش از  1111رديف تعرفه،
مشمول طرح در نظر گرفتهشده بود .اهم اين اقالم بدين قرار
بودند :شير خشك ،قندهاي افزودني ،روغنها و چربيهاي
خوراكي و غيرخوراكي ،كافئين ،سوسيس و كالباس ،غذاهاي
دريايي ،پاككنندههاي صنعتي ،چسبها ،حشرهكشها،
ضدعفونيكنندهها ،اسيدها و الكلها ،يراقآالت مبل ،لنتها و
بالشتكهاي ترمز ،انواع سيگار و توتون ،كليد و پريز ،انواع
وسايل روشنايي و تهويهها.
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 .1.1.1توان فني موردنياز
سامانههاي نرمافزاري شبنم بايد بهگونهاي طراحي ميشد كه
در طول زمان قابل مديريت بوده و با دنياي در حال تغيير
فناوري اطالعات سازگاري داشته باشد .در طراحي يك
سامانه نرمافزاري ،بايد بخشهاي گوناگون آن از يكديگر
جداشده و هر يك به پيمانكار خاصي برونسپاري شود.
ازجمله اشتباهاتي كه گاهي در طراحي اينگونه
سامانههاي نرمافزاري رخ ميدهد اين است كه كل اجراي
يك پروژه نرمافزاري بزرگ ،به يك پيمانكار واحد سپرده
ميشود .در چنين حالتي ،سازمان كارفرما ،مدير سامانه
نخواهد بود؛ بلكه در عمل ،پيمانكار ،مدير سامانه بوده و حتي
اين امكان را دارد كه بهصورت تعمدي سامانه را دچار اختالل
كند .ضمن اينكه بهراحتي قابلاثبات نيست كه اختالالت
احتمالي در سامانه ،ناشي از ضعف تيم نرمافزاري بوده يا
وقايع پيشبينينشده ديگر .ازاينرو برونسپاري پروژههاي
فناوري اطالعات امري پيچيده است.
قابلتأمل است كه نبايد برچسبهاي شبنم را همچون
يك هولوگرام معمولي ،بهصورت غير برخط تصور و استفاده
كرد .هولوگرام غير برخط ،بهراحتي قابل كپي و تكثير است؛
لذا برچسب شبنم بهتنهايي فاقد بوده و بايد الزاماً اطالعات آن
از سامانه فراخواني شود .يعني برچسب شبنم بدون استعالم از
سامانه مركزي ،معني و ارزش قابلتوجهي ندارد .ارزش واقعي
برچسب شبنم در اين است كه اطالعات آن بهصورت برخط
در سامانه مركزي موجود است و به طرق گوناگون (اينترنتي،
تلفني و پيامكي) قابلاستعالم است.

 .1.1امور مالي طرح
براي پيشبرد طرحي با ابعادي چنين وسيع ،منابع مالي پايدار و
ترجيحاً غيردولتي موردنياز بود .طبق برآوردهاي انجامشده
توسط تيم پژوهشي طرح ،هزينههاي مالي طرح شبنم ،شامل
كدگذاري كاالهاي توليدي و وارداتي ،انجام رهگيري،
بازرسي و مشاركت مردمي ،از طريق فروش كد به
واردكنندگان و توليدكنندگان قابل تأمين بود .قيمت كدها
بهگونهاي طراحيشده بود كه از  2درصد قيمت كاال تجاوز
نكند .قابلذكر است كه قيمت هر برچسب در دوره اجراي
طرح شبنم ،حدود  321ريال بود .در قيمت كدها (،)a
مؤلفههاي ذيل دخيل بودند.
a=a1+a1+a9+a4+a2+a6+a1+a8+a3
كه در آن:
 :a1هزينه مشاركت مردمي (جايزه حدود  211هزار ريالي به
هر گزارش صحيح تخلف)؛
 :a1هزينه بازرسي (بهويژه حقوق بازرسين)؛
 :a9مبلغ پرداختي به اتحاديه ذيربط؛
 :a4هزينه چاپ برچسب؛
 :a2حقوق نصابان برچسبها؛
 :a6مبلغ پرداختي به سامانه؛
 :a1مبلغ پرداختي به شركت راهبر (اپراتور اصلي شبنم)؛
 :a8هزينه برچسب خام؛
 :a3هزينههاي فني و اجرايي (شامل تجهيز سختافزاري و
نرمافزاري مركز داده ،خريد سختافزارهاي موردنياز براي
اصناف و بازرسين ،هزينههاي اجرايي سازمان تنظيمگر شبنم،
اطالعرساني ،آموزش و غيره).

 .1.1.1تفاوت كد شبنم با ايرانكد و كد بينالمللي
كاال
تفاوت ميان كد شبنم ،ايرانكد و كد بينالمللي كاال قابل
تأمل است .ممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا با وجود
ايرانكد كه حدود دو دهه روي آن كارشده است ،يك سيستم
كد دهي جديد ،بهصورت موازي ،به كار گرفتهشده است .دو
تفاوت عمده بين كد شبنم و ايرانكد و كد بينالمللي كاال
وجود دارد:
 .1كد شبنم براي تكتك كاالها صادر ميشود
درحاليكه ايرانكد و كد بينالمللي براي يكقلم كااليي

 .1.1امور فني شبنم
با عنايت به تغيير و تحوالت شگرف دنياي فناوري اطالعات،
سامانههاي موردنياز طرح شبنم ،بايد متناسب با تغييرات روز
دنيا تغيير ميكرد؛ زيرا پايگاه داده طرح شبنم بزرگترين
پايگاه داده در كشور بوده و ترافيك تراكنشها روي آن (در
وضع مطلوب) بسيار زياد ميشد و روشهاي متداول در ساير
سازمانها جوابگوي نيازمنديهاي طرح شبنم نبود .در ادامه
بهصورت مختصر به جزئيات فني طرح پرداختهشده است.
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تعريف ميشود و براي همه كاالهاي مشابه ،يك كد
ثابت استفاده ميشود.
 .1كد شبنم بايد حتماً بهصورت برخط (آنالين)
استعالم شود و خود كد بهتنهايي معناي قابلتوجهي
ندارد .درحاليكه ايرانكد و كد بينالمللي براي
استفادههاي غير برخط هم قابلاستفاده هستند و نياز به
استعالم آنها نيست.
قابلتوجه است كه ايرانكد و كد بينالمللي كاال درواقع
زيرساخت پيادهسازي طرح شبنم هستند تا بتوان
اطالعات دقيق كاال را دريافت نمود.

 .1.1.1عدم امكان تباني بين بازرس و بنگاه
تيم طراح شبنم بر آن است كه رفتار هر بازرس در طرح شبنم
بهطور كامل رصد ميشود .براي مثال ،اگر بعد از دريافت
گزارش مردمي از يك بنگاه ،بين بازرس و بنگاه تباني صورت
گيرد؛ در روزهاي بعد ،مجدداً مردم به سامانه گزارش خواهند
داد كه همان فروشگاهي كه بازرس اعالم كرده بود متخلف
نيست ،كاالي غيرمجاز عرضه كرده است .اين سيگنال
مردمي نشاندهنده اين است كه بازرس قبلي بيدقتي كرده
يا مرتكب تباني شده است .در اين مرحله ،بازرس ديگري
براي بازرسي اعزام ميشود تا جايي كه اين سيگنال مردمي از
روي فروشگاه موردنظر خاموش شود .ماداميكه از يك
فروشگاه سيگنال مردمي ارسال ميشود ،نشاندهنده ايراد
دريكي از ذينفعان طرح است :بنگاه ،بازرس يا مردم.

 .1.1عدم امكان تباني در طرح شبنم
بنا به گفته تيم پژوهشي طرح شبنم ،در طراحي اين سيستم،
سعي شده از اصول طراحي سيستم فساد گريز استفاده شود.
براي مثال ،عالوه بر جرائم قانوني ،چنانچه بنگاهها مرتكب
تخلف شوند ،حساب كاربري آنها در سامانه غيرفعال ميشود
و اين فرد نميتواند معاملهاي انجام دهد .چنانچه اثبات شود
كه واردكننده يا توليدكننده ،اطالعات غيرواقعي در سامانه
وارد كرده است ،كد كاالهاي وي كه در بازار موجودند،
غيرفعال شده و كاالهاي وي برگشت داده خواهند شد.
بنابراين با ايجاد كد رهگيري كاال ،مبادالت شفاف خواهند
شد و امكان تباني بين ذينفعان در طرح شبنم به حداقل
خواهد رسيد.
بهعالوه هر كد شبنم داراي مشخصههاي مختلفي است
كه يكي از آنها مربوط به كارگزاري است كه آن برچسب را
در اختيار داشته است .درنتيجه در صورت سوءاستفاده و يا
تخلف ،امتياز آن كارگزار سلب ميشود.

 .1بررسي علل اجراي طرح شبنم
اقتصاد ايران ،همچون بسياري از كشورهاي درحالتوسعه و
توسعهيافته ،در دهههاي اخير همواره درگير دو پديدهي
زيانبار عرضهي كاالهاي «قاچاق» و «تقلبي» بوده است.
ضمن اينكه «فعاليت بنگاههاي فاقد مجوز در اقتصاد كشور»،
«عدم شفافيت مبادالت تجاري»« ،مشكل در بندسازي»،
«گرانفروشي» و «احتكار» ،معضالتي هستند كه ساليان
متمادي ذهن سياستگذاران اقتصادي كشور را به خود
مشغول داشتهاند .اين مسائل بهنوبه خود بهصورت تسلسلي،
مشكالت ديگري را رقم ميزنند .براي مثال ،قاچاق كاال
باعث ورشكستگي بنگاههاي توليدي ميشود و بهتبع آن ،نرخ
بيكاري افزايش مييابد و اقتصاد كشور ضربهپذير و شكننده
ميگردد .پديده قاچاق از جنبههاي متعددي قابلبررسي است.
اينكه كااليي بدون توجه به قوانين حاكم بر كشور در بازار به
فروش برسد ،ميتواند منجر به بروز آسيبهاي گوناگون
اقتصادي ،سالمتي ،امنيت ملي و فرهنگي شود .ازجمله
متداولترين سياستهاي دولتها براي حمايت از توليدات
داخلي ،استفاده از موانع تعرفهاي و غيرتعاملياي براي واردات
است .درواقع ،ابتدا با در اختيار قرار دادن بازار داخل براي
توليدكنندگان داخلي ،زمينه رشد آنها را فراهم ميآورند؛
سپس باسياستهاي تشويق صادرات ،به حضور اين كاالهاي
داخلي در بازارهاي جهاني عينيت ميبخشند .وقتي صنايع

 .1.1.1عدم امكان تباني بين مشتري و بنگاه
تيم طراح شبنم بر آن است كه در اين طرح ،تباني بين
مشتري و بنگاه امكانپذير نيست؛ زيرا تعداد مشتريها زياد
بوده و فروشگاه نميتواند همه آنها را تطميع نمايد .چنانچه
تباني هم صورت گيرد ،فروشگاه نميتواند به اين تباني اعتماد
كند ،زيرا براي فروشگاه مشخص نيست كه چه كسي گزارش
تخلف را به سامانه ارسال كرده است .درواقع ،فروشگاه هر
مشتري را يك بازرس بالقوه ميبيند.
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كشور همچون ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز (بهعنوان نهاد
سياستگذار در عرصه مبارزه با قاچاق) ،سازمان حمايت از
حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان (وابسته به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و متولي امر بازرسي در بازار) و
سازمان تعزيرات حكومتي (وابسته به قوه قضائيه و متولي
رسيدگي به جرائم اقتصادي همچون عرضه كاالي قاچاق)
تعريف و اجراشده است .قابلتأمل است كه اين برنامهها
ضمن اثربخشيهايي كه در برخي حوزهها داشتهاند،
نتوانستهاند منجر به حذف عرضه كاالهاي قاچاق و تقلبي از
بازار شوند.
جديدترين برنامهاي كه باهدف مقابله با اين نوع
آسيبهاي اقتصادي طراحي و به مرحله اجرا درآمد ،طرح
شبنم (شبكه بازرسي و نظارت مردمي) بوده است .اين طرح
در سالهاي  83و  31با مشاركت دستگاههاي گوناگون
سياستگذار و اجرايي اين عرصه ،به ويژه «مركز
همكاريهاي فناوري و نوآوري رياستجمهوري» طراحي
گرديد و موردقبول مسئولين وقت در دولت و وزارت صنعت،
معدن و تجارت قرار گرفت (ر.ك .مالئي .)1939 ،سرانجام در
مرحله اول طرح شبنم از ابتداي آبان  1931براي برخي
گروههاي كااليي به مرحله اجرا درآمد؛ مرحله دوم طرح نيز
كه مشتمل بر گستره وسيعتري از كاالها ميشد نيز از ابتداي
ارديبهشت  1931اجرايي شد .اما به علت مشكالت و
اختالفنظرهاي متعددي كه بر سر خروجيها ،نتايج و
پيامدهاي طرح شبنم مطرحشده بود و باروي كار آمدن دولت
يازدهم تشديد يافته بود ،سرانجام در آبان  1931اجراي اين
طرح رسماً متوقف گرديد (به اين معني كه از اين تاريخ به
بعد ،كاالهاي وارداتي يا توليد داخل موظف به اخذ كد شبنم
نبودند).

داخلي توان رقابت در عرصه بينالمللي داشته باشند ،موانع
ورود كاال به كشور كمرنگ شده و شركتهاي داخلي با
همتايان خارجي خود به رقابت ميپردازند.
مشكل ديگر ورود كاالهاي قاچاق به فضاي اقتصادي
كشور ،مسئله استاندارد و باكيفيت بودن اين كاالهاست.
كاالهاي خارجي در بسياري از موارد مرغوب هستند؛ اما
كسي كه به دنبال واردكردن كاالي قاچاق است ،ممكن است
ارزانترين كاال را براي كسب بود حداكثري به كشور وارد
كند .با توجه به عدم امكان تميز دادن اين كاال از كاالي
اصلي در سطح عرضه ،كاالي قاچاق توسط مصرفكننده
خريداري و مصرف ميشود و ممكن است آسيبهاي را
متوجه وي كند .حضور كاالي غيرمجاز از جنبه فرهنگي نيز
ميتواند مضر باشد .كاالهايي كه ابعاد فرهنگي دارند،
همچون لباس ،كتاب و اسباببازي ،بايد از نهادهاي فرهنگي
مجوز دريافت نمايند تا از آسيبهاي احتمالي در اين حوزه
جلوگيري شود .زماني كه اين محصوالت بهوفور در سطح
عرضه يافت ميشوند ،بهسختي ميتوان آثار عميق فرهنگي
آن را بر كودك و خانواده ايراني كنترل كرد.
عالوه بر مسئله قاچاق ،جعل كاال نيز در كاهش اعتماد به
كاالهاي اصلي تأثير بسزايي دارد .با توجه به توسعه سريع
سيستمهاي چاپ و بستهبندي در دهههاي اخير و در دسترس
بودن اين سيستمها براي افراد سودجو ،جعل و كپي
محصوالت شركتهاي معتبر بهراحتي امكانپذير است.
بهعبارتديگر ،ظاهر كاال و نوع بستهبندي آن ،مالك
قابلاطميناني براي تشخيص اصالت و كيفيت كاال نيست.
با اين اوصاف ،طراحي مدلي كه بتواند با استفاده از آخرين
يافتههاي فناوري اطالعات ،به شفافسازي در فضاي
اقتصادي كشور كمك كند ،مفيد خواهد بود .زماني كه فضا
شفاف شود و متولي هدايت اقتصاد كشور ،اطالعات بهروز و
دقيق از وضعيت اقتصادي كشور در اختيار داشته باشد،
بهراحتي ميتواند تصميمهايي صحيح در اين زمينه اتخاذ كند
(هروريان.)1-9 ،1931 ،
ساليان متمادي است كه مجموعه مسائل فوق ذهن
سياستگذاران و ديگر بازيگران عرصه اقتصاد و تجارت كشور
را به خود مشغول داشته است .در همين راستا فعاليتها و
برنامههاي گوناگوني در دستگاههاي سياستگذار و اجرايي

بررسي نتايج و پيامدهاي طرح شبنم
.1
گستره و عمق تأثيرات مثبت و منفي طرح شبنم بر بازار و
اقتصاد كشور ،اين طرح را به يكي از بحثانگيزترين
سياستهاي دهه اخير در عرصه بازار و تجارت تبديل كرده
است .قابلتأمل است كه ديدگاههاي موافق و مخالف متعدد و
در برخي موارد ،كامالً معارضي در مورد اثرات و پيامدهاي
بالفعل و بالقوه اين طرح مطرحشده است .اين بخش از نوشتار
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حاضر بر آن است تا با برشمردن اين ديدگاهها ،زمينه را براي
تحليل دقيقتر اين سياست تجاري كشور فراهمتر كند .براي
اين منظور ابتدا به نتايج و پيامدهاي مثبت پيشبينيشده
براي طرح شبنم پرداخته ميشود و سپس نارساييها ،نتايج و
پيامدهاي منفي اين طرح موردبحث قرار ميگيرند.
.1.1

ميتوان عرضه و تقاضا را در زمانها و مكانهاي مختلف
مديريت كرد .در فضايي كه تمام كاالهاي مصرفي داراي كد
باشند و كاالي فاقد كد امكان فروش نداشته باشد ،ميتوان
رفتار توليدكنندگان را مديريت كرد.
 .1.1.1مقابله از گرانفروشي و احتكار
هنگاميكه فاز رهگيري كاال آغاز شود ،موجودي انبار كليه
اعضاي شبكه توزيع و بهطوركلي موجودي كل كاالها در
بازار ،در سامانه مركزي قابلمشاهده است و چنانچه بنگاهي
از عرضه كاال خودداري نمايد ،بهراحتي ميتوان در سامانه
مركزي حساب كاربري وي را غيرفعال كرد.

نتايج و پيامدهاي مثبت پيشبينيشده

براي طرح شبنم
بر اساس طراحيها و پيشبينيهاي تيم پژوهشي طرح شبنم
و گزارشهاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي
اسالمي ،مهمترين هدف طرح شبنم ،تسلط بر جريان
اطالعات كاال از نطقه توليد يا واردات تا مصرفكننده در
شبكه توزيع بوده است .چنانچه اطالعات جريان كاالها در
كشور شفاف شود و در قالبهاي ناسب در اختيار
سياستگذاران اقتصادي و دستگاههاي اجرايي مربوط قرار
گيرد ،منافع و اثرات مثبت متعددي به بار خواهد آمد كه
ازجمله مهمترين آنها ميتوان به موارد ذيل اشاره كرد
(هروراني.)16-18 ،1931 ،

 .1.1.1ارتقاي استاندارد كاالها در بازار
طرح شبنم اطالعات هويتي كاال را ،بدون امكان تمرد از
مسئوليت ،مشخص ميكند؛ بدين ترتيب هويت فرد
توليدكننده ،واردكننده و توزيعكننده در مورد هر كاال مشخص
ميشود .آنگاه متوليان استاندارد در كشور ميتوانند بهطور
مستمر كاالهاي موجود در بازار را مورد آزمون قرار دهند و
چنانچه نتيجه بررسيها با اطالعات اظهارشده در سامانه
مطابقت نداشته باشد ،كد كليه كاالهاي آن توليدكننده
غيرفعال شده و كاالهاي وي از سطح بازار جمعآوري خواهند
شد .از سوي ديگر ميتوان به مصرفكننده اطالعرساني كرد
تا از مصرف آن خودداري نمايد .زيرا مصرفكننده ،هنگام
خريد ،مجاز بودن كاال را استعالم كرده و شماره تلفن همراه
مصرفكننده در سامانه ثبتشده است.

 .1.1.1جلوگيري از عرضه كاالي قاچاق و تقلبي
ايده طرح شبنم ،مقابله با قاچاق كاال «در سطح عرضه» بود.
درگذشته ،چنانچه كااليي از مرزها عبور ميكرد ،ميتوانست
بهراحتي در بازارهاي رسمي به فروش برسد .اما چنانچه
عرصه مقابله با كاالي قاچاق به سطح خردهفروشي كشيده
شود ،فروش كاالي قاچاق بهراحتي امكانپذير نخواهد بود.
اطالعات ارائهشده توسط برخي مقامات دولتي نيز نشاندهنده
اثربخشي طرح شبنم در مقابله باعرضه كاالهاي قاچاق است.

 .1.1.1اثربخش كردن سيستم بازرسي
در حال حاضر مالحظه ميشود كه كاالهاي قاچاق در بازار
موجود است ،اما سيستم بازرسي با آنها برخورد مناسب را
انجام نميدهد .يكي از علل اين امر ،عدم حافظهدار بودن
سيستم بازرسي و عدم رصد عملكرد بازرسان نسبت به يك
بنگاه است .از طرف ديگر ،مردم با مشاهده عدم برخورد با
متخلفين ،انگيزه گزارش كردن تخلفات را از دست خواهند
داد .اما زماني كه «تشخيص تخلف» از «رسيدگي رسمي به
تخلف» تفكيك شود و همچنين عملكرد بازرس رصد شده و
در حقوق و مزاياي وي تأثير داشته باشد ،اثربخشي سيستم
بازرسي افزايش قابلتوجهي خواهد داشت.

 .1.1.1سياستگذاري صنعتي و پايش صنعت در
كشور
يكي از مهمترين خروجيهاي طرح شبنم ،توليد اطالعات به
هنگام و دقيق جهت هدايت صنعت كشور است .با اجراي
كامل طرح شبنم ،دقيقاً مشخص ميشود كه چه كاالهايي،
توسط چه كسي ،در چه زماني ،به چه حجمي ،توليدشده (يا
وارده شده) و به چه كسي فروختهشده است .اينها صرفاً
اطالعات سمت عرضه است؛ از طرف ديگر ،روندهاي مصرف
كاالها به تفكيك زمان و مكان نيز مشخص بوده و تقريباً
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وضعيت بهمراتب نامساعدتري خواهد داشت و ممكن است به
جريمه سنگين شركت توليدي صاحب برند بيانجامد،
درصورتيكه اين شركت هيچ نقشي در اين زمينه نداشته
است .با كدگذاري و رهگيري كاال امكان ورود كاالي تقلبي
به شبكه توزيع رسمي وجود نخواهد داشت و حمايتهاي
الزم از برندهاي مطرح در كشور صورت خواهد گرفت.

 .1.1.1جلوگيري از فعاليت بنگاههاي فاقد مجوز
در طرح شبنم ،بنگاهها و اصناف داراي پالكي يكتا هستند كه
نشاندهنده هويت آنهاست و در مكاني قابلرؤيت براي
مشتري نصبشده است .چنانچه فروشگاهي فاقد مجوز يا
پالك باشد ،مشتري ميتواند به سامانه گزارش تخلف بدهد.
ازاينرو ،هيچ بنگاهي نميتواند بدون مجوز ،كاال توليد نمايد،
زيرا بناست تخصيص كد فقط به توليدكنندگان داراي شناسه
شركتي يا شناسه صنفي تعلق گيرد و هيچ خردهفروشي نيز
نتواند بدون شناسه صنفي ،كاال عرضه كند.
 .1.1.2امكان پايش اطالعات مكان و زمان محور

 .1.1نتايج و پيامدهاي منفي طرح شبنم
اجراي طرح شبنم ،نقدها و مخالفتهاي متعددي در پي
داشت؛ هم از سوي تجار و كسبه؛ هم از سوي مسئولين
دولت يازدهم؛ و هم حتي از سوي تيم پژوهشيِ طراح شبنم.
بخشي از اين اختالفنظرها ناشي از متفاوت بودند ديدگاهها و
جهتگيريهاي كالن افراد در مسائل اقتصادي است (كه اين
نوع اختالفنظرها عمدتاً با تغيير دولت در سال  1931خود را
نشان دادند) و بخشي از اين انتقادات و اختالفنظرها نيز،
درواقع نقدِ «مرحله اجرا»ي اين سياست هستند (قابلتأمل
است كه حتي تيم طراح شبنم نيز نقدهايي جدي به چگونگي
اجراي اين طرح داشتهاند) .در ادامه به بررسي اين موارد
پرداخته ميشود.

كاالها در كشور
پايش اطالعات كاال در زمانها و مكانهاي گوناگون اين
امكان را به متوليان امر ميدهد كه گروههاي برخوردار و
كمتر برخوردار جامعه را بهتر شناسايي كنند .اينكه چه
كاالهايي در چه استانهايي مصرف بيشتري دارد ،نشاندهنده
تغييرات رفتاري آن گروه از جامعه است .براي مثال ،اگر
مصرف سيگار در تهران افزايش يابد ،بايد شاهد بروز
بيماريهاي متناسب با آن بود و اگر مصرف كاالهاي
فرهنگي خارجي در بعضي مناطق كشور افزايش يابد ،گوياي
تغييرات فرهنگي در آن مناطق است.
 .1.1.2امكان حمايت از نشانهاي تجاري و

 .1.1.1كاهش رتبه ايران در شاخصهاي مربوط
به سهولت تجارت و كسبوكار
برخي از صاحبنظران اقتصادي و مسئولين اتاق بازرگاني بر
آناند كه يكي از مهمترين علل كاهش رتبه ايران در شاخص
فضاي كسبوكار (از  142به  )129و همچنين كاهش 11
پلهاي رتبه ايران در شاخص فضاي واردات ،اجراي طرح
شبنم است .اين عده معتقدند كه فرايند ثبت كاالها در سامانه
شبنم ،صدور كد و الصاق برچسبها بر كاال ،موجب كندي
قابلتوجه در مراحل ترخيص كاال ميشود و همين امر موجب
كاهش سهولت تجارت در ايران شده است (ر.ك .وزارت
صنعت ،معدن و تجارت1931 ،؛ حريري 1931 ،1الف؛
كرباسيان .)1931 ،9البته قابلذكر است كه وجود رابطه ميان
«كاهش رتبه ايران در شاخصهاي فوقالذكر» و «اجراي
طرح شبنم» مخالفاني نيز دارد .براي مثال ،مركز پژوهشهاي

ايدههاي خالقانه
حضور مؤثر در فضاي رقابتي بازار ،نيازمند انجام مستمر
فعاليتهاي تحقيق و توسعه ،بازاريابي و كشف نيازمنديهاي
مشتري است تا بتوان محصوالت باكيفيت باالتر و متناسب با
خواستههاي وي را توليد و روانه بازار كرد .اين فعاليتها
هزينههاي زيادي را بر توليدكننده تحميل ميكنند و قيمت
تمامشده محصول وي را باالتر ميبرد .با ارائه يك محصول
جديد توسط يك شركت صاحب برند ،بافاصله اندكي بعدازآن،
جاعلين وارد بازار شده و قسمتي از سهم بازار وي را به خود
اختصاص ميدهند .مسئله تنها به از دست دادن سهم بازار
ختم نميشود؛ محصول جعلي اعتماد را از مصرفكننده سلب
ميكند؛ مصرفكننده با توجه به اعتبار برند ،محصول را
خريداري مينمايد ،اما مجبور است كاالي بيكيفيت و جعلي
را مصرف كند .اين وضعيت در مورد كاالهاي سالمتمحورف

رئيس كميسيون واردات اتاق بازرگاني ايران
 - 9رئيس كل گمرك جمهوري اسالمي ايران
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مجلس با ارائه شواهدي اين مدعي را رد كرده است (ر.ك.
هروراني.)2-6 ،1931 ،

 .1.1.1كاهش رشد و رونق اقتصادي كشور
گروهي از تجار ،فعاالن اقتصادي و مسئولين اقتصادي دولت
يازدهم بر آناند كه طرح شبنم ،نهتنها نتوانسته مانعي جدي
در مسير عرضه كاالهاي قاچاق و غيرمجاز ايجاد كند ،بلكه
به علت اينكه موجب طوالنيتر شدن فرايندهاي اداري
ترخيص و ايجاد هزينههاي اضافه براي تجار شده ،اثر منفي
قابلتوجهي بر رشد اقتصادي كشور ،رونق اقتصادي و نرخ
اشتغال داشته است (ر.ك .نعمتزاده 1931 ،6و حريري،
 1931الف).

 .1.1.1كماثر شدن طرح به علت قابل خريد بودن
برچسبهاي شبنم از بازار
يك مسئله غيرقابلانكار در مورد طرح شبنم اين است كه
برچسبهاي اصلي شبنم بهراحتي در بازار خريدوفروش
ميشدند و هركسي ميتوانست آنها را خريداري كرده و
روي كاالهاي قاچاق يا جعلي نصب كند! مسئولين مربوط،
علت اين امر را الصاق نشدن برچسبها روي كاالها عنوان
كردهاند .اين مشكل بهنوبه خود دو علت داشته است .اول
اينكه از زمان اجباري شدن شبنم براي برخي گروههاي
كاال يي ،حجم زيادي از آن كاال قبل (از تاريخ اجباري شدن)
در بازار موجود بوده كه كد و برچسب دريافت نكرده بودند.
راهكار پيشنهادي مسئولين مربوط براي اين دسته از كاال اين
بود كه صاحبان اين كاالها بر اساس خود اظهاري (و بدون
بازرسي دقيق توسط مسئولين دولتي) كد و برچسب شبنم
دريافت كنند و تعهد كنند كه آن را روي كاالي خود الصاق
ميكنند .اما برخي از صاحبان كاالها ،از الصاق اين برچسبها
روي كاالها سرباز زده و برچسبها را در بازار به فروش
رساندهاند .علت ديگري كه موجب بروز اين مشكل شده ،اين
بود كه به دليل بستهبندي خاص برخي كاالها ،امكان الصاق
برچسب روي كاال وجود نداشت؛ لذا مسئولين ،برچسبها را
به صاحبان كاال ميدادند تا بعد از باز شدن پالتها و
بستهبنديهاي بزرگتر ،برچسبها را روي كاال نصب كنند.
اما برخي از اين افراد برچسبها را روي كاال نصب نكرده و
اين برچسبها را باقيمتي باال در بازار به فروش رساندند.
بههرحال ،مواردي ازايندست موجب شد كه حجم زيادي از
«برچسبهاي اصلي» طرح شبنم بهراحتي در بازار موجود و
قابلخريد باشد .طبيعي است كه در چنين شرايطي ،اثربخشي
طرح شبنم براي مقابله با كاالهاي قاچاق و تقلبي كاهش
مييابد (ر.ك .نعمتزاده 1931 ،4الف؛ نعمتزاده 1931 ،ب؛
حريري 1931 ،الف؛ عسگر اوالدي.)1931 ،2

 .1.1.1فراهم شدن زمينههايي جديد براي تباني
و فساد
عليرغم اينكه طرح شبنم بر اساس فلسفه وجودي خود ،در
پي ايجاد يك سيستم اطالعات يكپارچهي برخط بود؛ ولي
برخي از مراحل اجرايي آن بهصورت دستي و با دخالت تعداد
بسيار زيادي نيروي انساني انجام ميشد .تجربه نشان داده
است كه در چنين مواردي ،احتمال تباني و فساد افزايش
مييابد .قابلتأمل است كه برخي از اين مراحل (كه بهصورت
دستي و توسط عامل انساني انجام ميشدند) بهراحتي قابل
سيستمي و الكترونيكي شدن بودند .براي مثال ،فرايند دريافت
كد شبنم به اين صورت تعريفشده بود كه واردكنندگان بايد
به كارگزاريهاي شبنم مراجعه ميكردند و با ارائه مدارك،
نسبت به دريافت كد براي تكتك كاالهاي خود اقدام كنند.
درحاليكه اين امكان وجود داشت كه بهجاي مراجعه
واردكنندگان به كارگزاريها ،اطالعات واردكنندگان و كاالي
وارداتي آنها بهصورت الكترونيكي از سامانه ثبت سفارش
(ثبتارش) فراخوانده شود تا سرعت و دقت كار افزايش يابد.
ضمن اينكه زماني كه كاال وارد كشور ميشود ،اطالعات
واردات از سامانه هوشمند گمرك نيز قابل دريافت است و نياز
نيست كه واردكننده براي تعيين حجم واردات ،مجدداً به
كارگزاريهاي شبنم مراجعه كند .همچنين بر اساس گزارش
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمي ،حدود  11هزار
نصاب ،مسئوليت نصب برچسبهاي شبنم بر كاالها را بر
عهده داشتهاند (هروراني .)99 ،1931 ،واضح است كه باوجود
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چنين گستردگي در عمليات اجرايي طرح شبنم و اين تعداد
نيروي انساني ،احتمال بروز فساد و تباني افزايش مييابد.

پژوهشهاي مجلس ،بيشتر نقايص برنامه شبنم ناشي از
كاستيهاي فاز اجراي اين سياست بوده است .در ادامه به
برخي از اين موارد اشاره ميشود (هروراني.)13-94 ،1931 ،

برچسب شبنم
طوالني شدن فرايند ترخيص كاالهاي وارداتي و خواب
سرمايهي در گردش واردكنندگان ،هزينههاي انبارداري كه به
علت طوالنيتر شدن فرايند ترخيص و عرضه به بازار به تجار
تحميل ميشد و همچنين هزينههاي اجرايي طرح شبنم،
ازجمله عواملي بودند كه موجب افزايش قيمت تمامشده
كاالهاي داراي كد و برچسب شبنم ميشدند.
ضمن اينكه برخي از عرضهكنندگان سودجو ،به بهانهي اين
افزايش در قيمت تمامشده ،مبلغي بيشتر از هزينههاي واقعي
طرح شبنم را به قيمت كاالي خود اضافه ميكردند و با
گرانفروشي به بهانه طرح شبنم ،بار هزينهاي مضاعفي به
مشتري تحميل ميكردند .البته قابلذكر است كه در برخي
موارد ،اجراي طرح شبنم موجب كاهش قاچاق و درنتيجه
كاهش عرضه يك نوع كاال در بازهاي از زمان ميشد و
همين امر بهنوبه خود موجب افزايش قيمت آن كاال در بازار
ميگرديد (هروراني.)94 ،1931 ،

 .1.1.1.1مشكالت مربوط به امور مالي طرح
بر اساس طرح اوليه شبنم ،قرار بود به گزارشات مردمي
تخلف (پس از تأييد صحت آنها) پاداشي مالي (حدود 211
هزار ريال به ازاء هر گزارش) پرداخت شود .با توجه به بودجه
زيادِ موردنياز براي اين امر ،نميتوان آن را از بودجه دولتي
پرداخت كرد ،بلكه بايد آن را از درآمد طرح شبنم (از محل
فروش برچسب) تأمين كرد .پس الزم است اين درآمد در
اختيار متولي طرح شبنم قرار گيرد تا هزينههاي طرح را (كه
مهمترين آنها هزينه پاداش مردمي است) را تأمين كند.
بهعبارتديگر ،اجراي موفق طرح شبنم ،نيازمند سيستمي
است كه بهوسيله آن ،درآمد طرح شبنم در اختيار دولت قرار
گيرد ،درعينحال كه درگير مشكالت ناشي از سيستم
حسابداري دولتي نشود .زيرا ميزان گزارشها و پاداش
پرداختي در هر سال متغير است و چنانچه از سيستم
حسابداري دولتي استفاده شود ،طرح فوق دچار ايستايي و
توقف شده و سرعت عمل الزم را نخواهد داشت.
بهعبارتديگر ،نميتوان پاداش مردم را به دليل
محدوديتهاي بودجهاي به سال بعد موكول كرد .بنابراين
الزم است يك «نهاد عمومي غيرانتفاعي» و يا يك «مؤسسه
عمومي غيردولتي» تشكيل شود كه درآمدهاي طرح بهحساب
آن واريزشده و منابع درآمدي حاصله ،به افزايش مشاركت
مردمي كمك كند .مشاركت و همكاري مردم ركن اصلي
طرح شبنم است كه مبتني بر آن ،عملكرد بنگاهها و بازرسين
دولتي سنجيده ميشود .اگر مشاركت مردمي وجود نداشته
باشد ،نميتوان از اثربخشي سيستم بازرسي اطمينان حاصل
كرد .قابلذكر است كه با توجه به اطالعات گردآوريشده
براي اين نوشتار ،هيچگونه پاداش مردمي در مدتزمان اجراي
طرح شبنم پرداختنشده است.

 .1.1.1افزايش قيمت كاالهاي داراي كد و

 .1.1.1ايجاد بدبيني در جامعه اقتصادي كشور
نسبت به سيستمهاي يكپارچه كنترل بازار
باوجود نواقص و نارساييهاي طرح شبنم ،بخشي از
سياستگذاران اقتصادي و تجار بر آنند كه يكي از بهترين
راههاي مقابله با قاچاق ،عرضه كاالهاي تقلبي ،گرانفروشي
و احتكار و همچنين كنترل بازار ،بهرهگيري از يك سيستم
الكترونيكي يكپارچه و جامع است (ر.ك .ابويي1931 ،1؛
برخوردار .)1931 ،8اما تجربه طرح شبنم با همه كاستيهايي
كه ناشي از مراحل طراحي و اجراي آن بود ،موجب بروز
بدبيني گسترده در ميان بخش عظيمي از بازيگران عرصه
تجارت كشور (اعم از سياستگذاران ،تجار ،اصناف و كسبه)
شده است .به نظر ميرسد بخشي از نقايصي كه دربندهاي
قبل مورداشاره قرار گرفتند تا حدودي به فاز طراحي شبنم
مربوط ميشوند ولي قابل ذكر است كه ازنظر مركز

 .1.1.1.1موازيكاري متوليان طرح و نياز به ايجاد
نهاد عمومي غيردولتي يا غيرانتفاعي
در دوره اجراي طرح شبنم ،بر روي كاالهاي سالمتمحور،
دو نوع برچسبِ مشابه الصاق ميشد :برچسب وزارت صنعت،
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معدن و تجارت (برچسب شبنم) و برچسب وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشكي (برچسب اصالت و سالمت) .اين
مسئله زماني حادتر خواهد شد كه ديگر نهادهاي كشور
بخواهند برچسبهايي متناسب با مأموريت خود بر كاالي
مربوط نصب كنند؛ همچون مركز توسعه فناوري اطالعات و
رسانههاي ديجيتال (وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمي) ،كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان (وابسته
به وزارت آموزشوپرورش) ،وزارت جهاد كشاورزي و وزارت
فناوري اطالعات و ارتباطات.
درواقع كليه نيازهاي نهادهاي مزبور را ميتوان از طريق
شبنم برآورده كرد .قبالً نيز اشاره شد پيشنهاد تيم طراح
شبنم ،تأسيس يكنهاد عمومي غيرانتفاعي و يا يك مؤسسه
عمومي غيردولتي بود ،تا متولي كليه امور اجرايي و مالي طرح
گردد و از موازيسازي و بروكراسيهاي مالي دولتي بركنار
باشد .ضمن اينكه پيشنهاد ديگر تيم طراح (درصورتيكه
راهاندازي چنين سازماني در كوتاهمدت ميسر نباشد) ،ايجاد
«اداره كل شبنم» در وزارت صنعت ،معدن و تجارت است.
.1.1.1.1

ضمن اينكه اصل واگذاري كامل يك طرح حاكميتي به يك
شركت خصوصي ممكن است منجر به بروز مشكالتي جدي
شود.
 .1.1.1.1ضعف در اطالعرساني به مردم
قابلتأمل است كه باوجود دو سال اجراي طرح شبنم ،بخش
قابلتوجهي از مردم اطالعات كافي در مورد اين طرح
نداشتند .مردم به فروشگاهها مراجعه ميكردند و برچسبهايي
را بر روي بعضي از كاالهاي خارجي مشاهده ميكردند اما
دقيقاً نميدانستند از اين كد  16رقمي چگونه و به منظوري
ميتوانند استفاده كنند .با توجه به درآمد باالي طرح شبنم،
بهتر بود قسمتي از اين درآمد به اطالعرساني كاملتر در
خصوص اين طرح صورت ميگرفت.
 .1.1.1.1تكيه بر سيستمهاي دستي بهجاي
استفاده از روشهاي الكترونيك
چنانچه قبالً ذكر شد ،برخي از مراحل شبنم (از قبيل ثبت
كاالها در سامانه مركزي شبنم و صدور كد براي آنها)
بهراحتي قابل انجام بهصورت الكترونيكي بود؛ ولي فرايند
آنها بهصورت دستي و با مداخله عامل انساني طراحيشده
بود .چنين مواردي در مرحله ثبت واحدهاي تجاري و
فروشگاهها در سامانه مركزي شبنم نيز وجود داشت .ضمن
اينكه بازرسين طرح شبنم نيز از تجهيزات الكترونيكي مناسب
براي بررسي ادعاهاي فروشندگان در اختيار نداشتند .واضح
است كه چنين مواردي ،موجب كاهش دقت و سرعت
فعاليتها در طرح شبنم ميشد و از اعتبار كار ميكاست .به
نظر ميرسد بسياري از مراحل اجرايي شبنم توسط
سيستمهاي يكپارچه اطالعاتي و بهصورت كامالً سيستمي
قابل انجام بودند.

شمول طرح شبنم بر برخي كاالهاي

فله
قابلتأمل است كه در مرحله سوم طرح ،برخي كاالها توسط
ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كاال و ارز مشمول طرح شدند
كه در حيطه تعريفشده طرح شبنم (يعني كاالهاي
غيرفلهاي) نبودند و امكان الصاق برچسب بر روي آنها وجود
نداشت .اين مسئله منجر به بروز مشكالت متعددي براي
واردكنندگان كاالهايي همچون پارچه ،روغن فله صنعتي و
بنزين شد.
 .1.1.1.1انحصاري بودن مجري طرح
تعجببرانگيز است كه اجراي طرح شبنم (اعم از كليه امور
تصديگري و حتي برخي امور حاكميتي) به يك پيمانكار
خصوصي (شركت خدمات انفورماتيك راهبر )3واگذارشده بود.
قابلذكر است كه اپراتورها ،كارگزاريها و نصابان طرح شبنم
توسط اين شركت تعيين و مديريت ميشدند .اين مسئله
موجب بروز برخي نارساييها در جريان مديريت طرح بود،

 .1.1.1.2عدم ارائه اطالعات كامل كاال به مردم
روش كسب اطمينان مردم از اصيل و مجاز بودن يك كاال در
سطح عرضه به اين صورت تعريفشده بود كه مردم
ميتوانستند از راههاي گوناگون ،ازجمله از طريق پيامك،
مجاز بودن يك كد كاال را از سامانه مركزي شبنم استعالم
كنند .مشكل اين بود كه در صورتي كد كاال در سامانه
تعريفشده بود ،پيامكي صرفاً با اين محتوا به استعالم كننده

 .3شركتي كه سابقاً وابسته به وزارت بازرگاني بود و در ارديبهشت ( 1931قبل
از اجراي طرح شبنم) به بخش خصوصي واگذار شد.
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ارسال ميشد« :كد مورد تأييد است» و اطالعات ديگري در
مورد كمّ و كيف كاالي موردنظر به وي داده نميشد .همين
امر موجب ميشد كه برچسبهاي شبنم در بازار سياه
قابلفروش باشند .بهعبارتديگر ،اگر در محتواي پيامك،
اطالعات بيشتري از كاالي مدنظر درج ميشد ،امكان
خريدوفروش برچسبها در بازار ،و نصب هر برچسبي بر هر
كااليي فراهم نميشد.
.1.1.1.2

گزينههاي سياستي مناسبي براي بسياري از حوزههاي
بحثانگيز و مسائل عمومي كشور طراحي كرد.
 در فرايند طراحي سياستهاي عمومي ،حتماً بايدهمه بازيگران آن عرصه را به مشاركت طلبيد تا نواقص
احتمالي سياستها تا حد امكان شناسايي و برطرف
گردند.
 در طراحي گزينههاي سياستي ،بايد توجه ويژهايبه مرحلهي اجراي سياست داشت .قابلتوجه است كه
اقتضاي طبيعي اجراي سياستهاي عمومي ،مواجهه با
مسائل سياسي و رويدادها و عكسالعملهاي
پيشبينينشده از سوي بازيگران گوناگون آن عرصه است
و اصالً بعيد نيست كه تيم طراح يك برنامه ،در هنگام
اجراي برنامه ،حضور نداشته باشد .لذا تيم طراح بايد تا
حد امكان به مشكالت احتمالي مرحله اجرا فكر كرده
باشد و پيشبينيهاي الزم را در طراحي خود در نظر
گرفته باشد؛ تا حتي اگر خود با تيم مجري سياست همراه
نبود ،بتواند اميدوار باشد كه طرح وي در حدي مطلوب
قابلاجرا است.
 اگر كليات و اساس يك سياست عمومي قابلقبولو منطقي باشد ،نبايد به علت پارهاي نارساييها در مراحل
طراحي يا اجراي سياست ،كل آن سياست را نفي كرد و
كنار گذاشت؛ بلكه بايد با صبر و دقت ،نواقص آن را
برطرف نمود و از هدر رفتن تجربههاي ناشي از طراحي و
اجراي آن سياست جلوگيري كرد.

گستردگي بيشازحد كاالهاي مشمول

طرح شبنم
تيم پژوهشي طرح شبنم نمونههاي متعددي از كاربرد
طرحهاي رهگيري كاال در كشورهاي گوناگون ازجمله
اروپايي ،امريكاي شمالي ،استراليا و ژاپن ارائه كرده است
(ر.ك .هروراني .)14-12 ،1931 ،اما قابلتأمل است كه
همين اطالعات نشان ميدهند كه كاربرد اينگونه برنامهها
در كشورهاي نامبرده ،يا صرفاً در سطح بنگاه (شركتهاي
توليدي) و براي حفاظت از برند خود بوده است (و نه در سطح
ملي)؛ و يا اگر هم در سطح ملي بوده ،صرفاً براي برخي
كاالهاي خاص همچون دارو ،لبنيات ،دام و مواد غذايي بوده
است (و نه براي همه گروههاي كاالهايي وارداتي و توليدي
در يك كشور) .بر اين اساس برخي از منتقدين طرح شبنم
برآيند كه طرح شبنم با اين حد از گستردگيِ كاالهاي
مشمول ،در هيچ كشوري سابقه ندارد و توجيهپذير نيست
(ر.ك .نعمتزاده 1931 ،الف؛ حريري 1931 ،ب).
 .1نكته پاياني
طرح شبنم ،برنامهاي با ابعاد و گستره وسيع ،اما با منطقي
ساده و قابلدرك ،طرحي بود كه براي مقابله با بسياري از
مفاسد و ناهنجاريهاي سطح عرضه كاالها ارائهشده بود؛
ناهنجاريهايي همچون قاچاق ،عرضه كاالهاي تقلبي،
گرانفروشي ،احتكار و فرار از ماليات .اما اجراي چنين طرحي
بيش از دو سال به طول نينجاميد؛ دو سالي پرفرازونشيب
براي بازار و براي مجريان طرح .تجربه طرح شبنم،
درسآموزيهاي متعددي براي سياستگذاري عمومي كشور
در بردارد كه در ادامه به اهم آنها اشاره ميشود.
 با بهرهگيري صحيح از توان فكري و اجرايينيروهاي جوان ،تحصيلكرده ،پرانرژي و متعهد ،ميتوان

استفاده از مطالب با ذكر منبع آزاد است.
متون سياستي منتشرشده در شمس ،بيانگر ديدگاه نويسندگان بوده و لزوماً نظر
اين شبكه نيست.
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