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Hamed Safaei,  

  گرانقدر استادان و عزيز دوستان خدمت احترام و ادب عرض و سالم با. خدا بنام

  .داد خواهم ارائه را "شبنم طرح بررسي" موضوع دماوندي، خانم سركار فرمايش پيرو

 دوستان و باشم داشته اختصاري ايارائه  كنممي سعي. كنممي ارسال مرور به و بودم نوشته قبالً را شده ارائه مطالب
  .بدهم ارجاع دسترس در منابع به نهايت در را عالقمند

  :پالن

  مقدمه



  كاال رهگيري اهداف

  شبنم طرح گذر از كاال رهگيري اركان

  شبنم طرح پايه بر كاال رهگيري و شناسايي شناسيآسيب

 كه است  بُعديچند ايپديده نظام، اصلي هايدغدغه از يكي عنوانبه ارز و كاال قاچاق هستيد، جريان در كه گونههمان
  .است داشته پي در را كشور امنيت و اجتماعي اقتصادي، نظام در اخالل

 و توزيع توليد، چرخه كه زماني و است اقتصادي ناهنجاري نوعي كاال قاچاق كه باورند اين بر اقتصاددانان از برخي
 مسأله همين گذر از و شد خواهد الزم شفافيت عدف و انضباطي بي دچار كاال گردش نظام شود، آسيب دچار مصرف

 مبادي از پيش از كاال گردش مديريت بنابراين. شد خواهد ايجاد كاال قاچاق با مبارزه و پيشگيري فرايند در مشكالتي
  .دارد كاال گردش نظام سازيشفاف و كاال قاچاق از پيشگيري در بسزايي اهميت فروشيخرده سطح در توزيع تا ورودي

 مديريت "Supply Chain Management" »تأمين زنجيره مديريت« عنوان با ايرشته توسط كاال گردش نظام
 و مواد كليه كنترل و مديريت يعني تأمين زنجيره مديريت. سازدمي فراهم را كار و كسب هايزيرساخت و شده

  .نهايي كننده مصرف به تحويل تا اوليه مواد خريد از ،)تداركات( آماد فرايند در اطالعات

 McCathie, L.. The Advantages And Disadvantages Of Barcodes And Radio Frequency 

Identification In Supply Chain Management. Faculty of Informatics ‐University of 

Wollongong, 2004. 

 از يكي ادامه در. است پيشگيرانه و كنترلي تدابير جمله از تأمين فرايند بر نظارت همچنين  و  كاال رهگيري و شناسايي
  :كرد خواهيم تبيين اختصار حد در را هاطرح اين

  

 مدارموقعيت پيشگيري مبناي بر كاال رهگيري و شناسايي كاركرد به بايستي طرح، تبيين بحث به ورود از پيش
  :باشم داشته مختصري اشاره) وضعي(

 انگيزه كاهش نهايت در و ارتكاب منافع كاهش تواندمي تأمين زنجيرة در جرم ارتكاب دشوارسازي و خطر افزايش
 ايجاد براي. گيرد صورت كاال گردش نظام در سازيشفاف گذر از تواندمي امر اين. باشد داشته پي در را جرم ارتكاب
  .برد بهره كاال رهگيري نهايت در و كدگذاري و بنديطبقه هايسامانه از بايستي  شفافيتي چنين

  .بود شبنم طرح ها، سامانه اين از يكي ايجاد نتيجه



 سامانه اين رسدمي نظر به. شد داده اختصاص) Unique code( يكتا كد كشور كاالهاي تكتك به شبنم طرح در
 كشور در تأمين زنجيرة به قاچاق كاالي ورود از پيشگيري و كاال تأمين زنجيرة بر نظارت جهت كه بود ملي طرح اولين
 زنجيره در احتمالي هايبزهكاري و تخلفات از پيشگيري پي در مشاركتي سياستي اتخاذ با طرح اين. شدمي سازيپياده
  . بود تأمين

 خواهد در اجرا به مشابهي طرح 96 سال در احتماال ها، ريزي برنامه مطابق اما. شود نمي اجرا طرح اين حاضر حال در
  .آمد

 و قاچاق غير از قاچاق كاالي شناسايي طرح، اين اصلي هدف. بود انتظار مورد متعددي اهداف شبنم طرح اجراي گذر از
  .بود بازار سطح در قاچاق و جعلي كاالي توزيع از پيشگيري

 سويك از كه تصور اين با و ديد¬مي دشوار را كشور در كاال توزيع هاي¬فرصت مرتكب، طرح، اين صحيح اجراي با لذا
 كردن وارد ديگر، سوي از و داد خواهد كاهش را جرم ارتكاب از حاصل منافع قاچاق كاالي از خريداران كم استقبال
 از پيشگيري بر افزون. نمودمي نشيني¬عقب جرم ارتكاب از دارد پي در متعددي هاي¬دشواري و خطرات قاچاق كاالي
 تحقيقات منظر، از لذا. نمودمي تسهيل را تأمين زنجيرة در قاچاق كاالي كشف طرح، اين دقيق اجراي جرم، وقوع

  كرد بررسي را طرح اين توانمي نيز جنايي

 مشاركت.3 رهگيري،.2 كدگذاري،.1 ركن چهار از شبنم طرح گفت توانمي آن، اجراي نحوه طرح، عنوان به توجه با
  .بود گشته استوار ترجزئي عامل چهار اين بر طرح ديگر، عبارت به. بود گرفته شكل بازرسي و نظارت. 4 و مردمي

  :شبنم طرح پايه بر كاال رهگيري و شناسايي شناسيآسيب

  

  شد خواهد بيان اختصار طور به كه. داشت اي منفي و مثبت نقاط طرح اين

  : رسمي واردات افزايش

 اداري تشريفات چون داليلي به افراد كه چرا. بود برخوردار كمي آمار از كاالها رسمي واردات طرح، اجراي از قبل
 طرح مشمول كاالهاي رسمي واردات برچسب، نصب الزام و طرح شدن اجرايي با. كردندمي كاال قاچاق به اقدام واردات،
 1389 سال به نسبت برابري 6 افزايش شاهد 1391 سال در همراه تلفن رسمي واردات مثال طور به. كرد پيدا افزايش

  .شد ايجاد رسمي اقتصاد و دولت براي سودآوري منبع طريق اين از بنابراين). 1392 شبنم، طرح مجري( بود

  :كنندهمصرف از حمايت



 طرح مثبت آثار از كنندهمصرف از حمايت. است كاال خريداران به ضرر ايراد قاچاق، كاالي توزيع بار زيان آثار از يكي 
  .بود شبنم

  :توليدي صنايع در مديريتي آثار

 و زمان چه در كااليي چه اينكه. شد سنجيده تأمين زنجيره در كاال خروجي و ورودي ميزان شبنم، طرح اجراي با 
  .باشند اثرگذار صنايع مديران تدابير در تا كندمي كمك گذارانسياست به گيردمي قرار كننده مصرف اختيار در مكاني

  :رسمي بازرس تخلف از پيشگيري

 طرح، ايجاد با. است بازرسان از برخي ميان در وظايف انجام عدم و فساد وجود بازرسي، نظام فعلي معضالت از يكي 
 اختيار در الكترونيكي دستگاه دادن قرار با اين، بر افزون. شد فراگير مردمي بازرسي شد بيان اين از پيش كه گونههمان

. است نموده بررسي را كاال تعداد چه و شده مركز كدام وارد زماني چه كرد؛ رصد نيز را وي فعاليت توانمي بازرس،
 در( توزيع مراكز نسبت بازرس عملكرد رصد و بازرسي نظام بودن دارحافظه با بازرسي نظام در تحول شاهد سانبدين
  .بوديم) سطوح همه

  :شبنم طرح شكست داليل و ضعف نقاط

 يك از را عوامل اين كه دارد متعددي عوامل شده، بينيپيش اهداف از بخشي تحقق عدم و طرح اين چنداننه موفقيت
 از ناشي و دروني ضعف موارد اين از برخي كه توضيح اين با. كرد تقسيم بيروني عامل و دروني عامل به توانمي نظر
 تجارت و معدن صنعت، جديد وزير هايسياست و دولت تغيير قبيل از ديگر برخي. بودند آن اجراي شيوه و طرح خود
  .بودند طرح شكست بيروني علل از ناشي

  

  : طرح اجراي جهت قانوني الزام فقدان

  .بود طرح اين ايجاد براي جاري قوانين از يك هيچ طي دولت تكليف عدم شبنم، طرح توقف داليل از يكي

. است كرده  تمهيد  را الزم تدابير ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون شد، خواهد اجرا بعد سال احتماال كه آتي طرح در
  .هست دولت در االن آتي، طرح اجرايي نامه آيين نويس پيش گويا

  ): سازي فرهنگ( مخاطبان نزد بسترسازي عدم

 عرضه مردم به طرح آن از استفاده فرهنگ بايستي ابتدا دارد، كار و سر مردم مشاركت با كه طرحي هر موفقيت جهت
  !!كنند بسترسازي كردند سعي سپس شد، اجرا ابتدا شبنم طرح اما. شود



  :برچسب نصب مشكالت

. بودند شده توزيع بازار سطح در برچسب بدون كاالها از بسياري شبنم، هايبرچسب تأمين در غلط مديريت علت به 
  .گشود را واقعي/مجعول برچسب فروش و استفاده سوء باب امر همين

  : بازرسي نظام ضعف

 ناظرين از سو يك از كه چرا. بود تأمين زنجيره سطح در مناسب بازرسي و نظارت عدم طرح، اجرايي مشكالت از يكي
 معصالتي شاهد رو اين از. نبود كافي نيز رسمي بازرسان تعداد ديگر سوي از و نشد مالي حمايت) مردم( رسمي غير

 هابرچسب از برخي گذشته، اين از. بوديم قاچاق و تقلبي كاالهاي و برچسب داراي كاالهاي قيمت در اختالف چون
 جلوگيري جهت البته. بود بازار در نظارتي ضعف تشديدكننده عامل امر همين و دادندنمي ارائه كاال از كاملي اطالعات

 نظارت اداري هاي پليس نظير جرم، از پيشگيري گرانكنش ساير همكاري با توانستندمي طرح مديران ضعف، اين از
  .باشند داشته فراگيري

  :كاغذبازي افزايش

 را كاال) ثبتارش( واردات سفارشات ثبت مديريت سيستم در بايستي كشور به كاال ورود به اقدام هنگام واردكنندگان 
 و نامثبت به نسبت سفارش،ثبت شدن نهايي از قبل بايستمي طرح مشمول كاالهاي واردكنندگان. كردندمي ثبت

...  و ثبتارش شبنم، كد،ايران سرورهاي كليه اتصال با كه بود آنجا كار ضعف. كردندمي اقدام شبنم كدرهگيري دريافت
 جلوگيري كاغذبازي و وقت اتالف از صورت اين در كه گيرد صورت توانستمي مكانيزه صورتبه فرايند اين يكديگر، به
  . شدمي

 كه چرا. شود تأمين زنجيره حد از بيش كنترل و كاغذبازي افزايش موجب نبايستي دولت اقدامات كه است درحالي اين
 نتيجه در. ندهند نشان قانوني تجاري فعاليت انجام به تمايلي بازار گرانكنش شودمي باعث متعدد اداري تشريفات

  .يافت خواهد كاهش رسمي واردات مشكالتي، چنين

 فعاالن دادن سوق با دولت اقدامات عمالً بنابراين. رفت خواهند كاال قاچاق ارتكاب سمت به بالقوه بزهكاران نهايت در
  . كندمي پيدا افزايش جرم وقوع نرخ سان بدين و كرده پيدا فاسد تالي رسمي غير اقتصاد سمت به اقتصادي

  .بود شبنم طرح شكست بر  ديگري دليل نيز هاطرح اجراي در ملي عزم فقدان

  محترم همراهان از تشكر با. رسيد اتمام به بنده عرايض

  



Samira Damavandi,  

  . نباشيد خسته

 حمل سيستم طريق از تنها شدم متوجه من كه جايي تا ديگر كشور يك از دارو كردن وارد مثال براي نظارت بخش در
 چندان زميني نقل و حمل در اما........... مرز طرف آن هم بيشتر شود مي انجام جديت با نظارت اين هوايي نقل و

  . كرد وارد دارو شود مي راحتي به و گيرد نمي صورت نظارتي

 محل نزديك داروخانه از را دارو همان اينكه تا است تر ارزان خيلي شود مي وارد طريق اين از كه دارويي اينكه ضمن
  . كنيم تهيه زندگي

  .....لباس مورد در يا

  كرد؟ خواهند عمل چگونه موارد اين در ها طرح اين

  

Hamed Safaei,  

  .ممنونم

 نظام تركيه در مثال، طور به. هست رنگ پر بسيار ديگر كشورهاي در محور، سالمت كاالهاي قاچاق از پيشگيري
gumsis و كجا تركيه در تأمين زنجيره يكپارچگي اما. كند استعالم تواند مي كننده مصرف هم ايران در. هست برقرار 
  !كجا ما وضعيت

 كنترل انسان حضور دليل به عمل، در ليكن. داد انجام وارداتي غيرهوايي مرزهاي از توان نمي راحتي به كه قانونا
  .يابد مي ظهور فناوري،قاچاق بجاي كننده،

  :سوال پاسخ

 منافع كنند، مي مشاركت وقتي مردم موفق، هاي نظام در. ديد مشاركتي جنايي سياست ضعف در توان مي را بحث
  !ايران؟ در. كنند مي احساس را مشاركت

  

Samira Damavandi , 



 شدن وارد زمان ايرانيها كه است اين دارد اهميت كه چيزي تنها كرد وارد كاال ايران به شود مي راحتي به تركيه خود از
  . باشند نداشته همراه مخدر مواد و چاي و برنج تركيه به

  كردن خارج نه هست كردن وارد امكان نه خير هوايي طريق از اما

  

Hamed Safaei , 

 معناي در قاچاق با مبارزه و پيشگيري راستاي در را تدابيري 2013 اصالحي  »قاچاق با مبارزه قانون« تركيه كشور در
 و شدهتصويب 1974 سال طي  »قاچاق از پيشگيري و ارز از حفاظت قانون« هندوستان كشور در. دارد عهده بر آن عام

  .است نموده اتخاذ هستند كيفري عمدتاً كه ايپيشگيرانه تدابير

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 

Conservation of Foreign Exchange and Preven on of Smuggling Act, 1974  

 انتظامي نيروي كل اداره ، وزيري نخست گمرك امور معاونت تركيه در كاال قاچاق با مبارزه كار در درگير هايسازمان
 شامل را  گمرك بازرسي هيأت و  تركيه ساحلي گارد فرماندهي ، تركيه ژاندارمري ، تركيه ملي پليس ، تركيه گمرك

  .شوندمي

    !!!دارند را قاچاق با مبارزه وظيفه نفر 30 يا 20 ،.... استان همين در كه حالي در

 را مدار موقعيت پيشگيري انتظار نبايد دهي،نمي قرار قاچاق با مبارزه مديران اختيار در را الزم گركنش شما وقتي
  باشي داشته

Ali Afrasiyabi,  

  ... بودند جديد و مفيد مطالب. ارجمند دماوندي خانم محترم مديريت و عزيز صفائي آقاي جناب شما از تشكر با

Hamed Safaei , 

  تشكر. بنويسيد ابراهيمي شهرام دكتر آقاي و ابرندآبادي نجفي استاد پاي به ديديد، جديدي مطلب اگر. داريد لطف

S.A.Musavi 

 موثر بخش نتيجه جواب ايران در طرحي هيچ متاسفانه شوند اجرا وسپس سازي بستر بايد ابتدا طرحها.وتحيت باسالم
  .نميدهد



  بود مفيدي بحث كنم مي تشكر مدير وخانم صفايي جناب از

Hamed Safaei,  

 مديران خود. هست خبر چه ديد خواهيد ببريد، تشريف امام گمرك. داريم زيادي مشكالت هم هوايي واردات در
  توجهتان بذل از ممنون خانم، سركار و بزرگوار سيد .دانند مي ارتباطات شدن الكترونيكي صرفا را حل راه  گمركي

Ali Afrasiyabi,  

 در تخريب نه ولي. شود مي تخريب و است جرم ايران به مشروبات واردات مثال عنوان به غيرمجاز؟ يا مجاز كاالي
  .شود صادر امحا به دادستان دستور بايد بلكه محل،

Samira Damavandi,  

   دارو

  .كنند مي تخريب همانجا و است جرم هست مدنظرشان كه خاصي هاي برگه بدون دارو انتقال آنها قانون در

  درد معده قرص مثال

Samira Damavandi,  

  .باشند داشته كار به بايست مي وظيفه صاحبان كه تعهداتي از جدايي است مهم خيلي باره اين در آموزش نظرم به

Hamed Safaei,  

 تأكيد  ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون در...  و مردم به آموزش گران،كنش خدمت ضمن هاي آموزش ضرورت به. بله
  است شده

  

Samira Damavandi,  

 تهيه توان مي مناسب خيلي هاي باقيمت را عراق كردستان از شده وارد كاالهاي كه پيرانشهر مثل داريم هايي شهر ما
   نمود

   گارانتي بدون هرچند...  الكترونيكي وسايل حتي

  . است مشهور هم خيلي و است عادي هم خيلي كنند مي استفاده خيلي بازارها اين از مردم



  كرد نظارت شود مي چگونه را مواد اين دانم نمي

  

Hamed Safaei,  

  داريم فاصله اجرا تا اما

  .كند ورود نتواند دولت شده باعث مناطق اين زياد محروميت و مرزي مناطق اقتصادي مشكالت

  هست موقت هاي بازارچه ايجاد دادند، ارائه كه راهكاري

  مجلس هايپژوهش مركز مطالب  ويژه به ديگران از نقل شده، ارائه مطالب از بخشي كه كنم عرض بايستي نهايت، در
  .بود

 , سالمي مهرداد

  عزيز صفايي اقاي

  مبارزه، تا داشتيم قاچاق ب تبليغ اواخر اين

Hamed Safaei,  

  .كنند مي تبليغ را خارجي كاالي ديگر، طرف از شود، مي داخلي مصرف بر تأكيد طرف يك از. گرامي دوست بله

Samira Damavandi,  

  ؟؟ مصرف براي داريم داخلي كاالي چه ما خب

  كنيم مي مصرف خارجي ولي است خارجي از بهتر هم خيلي و كنيم مي توليد خودمان كه هم چاي و برنج حتي

  

Hamed Safaei,   

  !نكنيم وارد چيني عسل الاقل كه بود اين بنده منظور. هست اهميت جائز هم داخلي توليد تقويت

  

Ali Afrasiyabi,  



 يا است كم توليد كيفيت ديگر طرف از و نكرديم عادت خودمون كاالهاي از استفاده فرهنگ به هنوز طرفي از. بله
  هستند قاچاق افزايش علل از يكي هم موارد اين. است افتاده كار از داليلي به توليدي واحدهاي

  

Ali Afrasiyabi,  

!!! شود مي ارائه 2500 كيلويي عسل جوري چه هست، تومن 3000 كيلويي شكر وقتي. هستند شيميايي ها عسل اين
  .است خطر در نيز غذايي امنيت

  , محمدي عليرضا

  افزود بايد كاال قاچاق افزايش علل بر هم را كاال قاچاق از سرشار سود البته و

  

Samira Damavandi, [ 

 برنج گوني يك خريدن مسلما است تومان هزار 15 تا 10 حدود مرغوب ايراني برنج مثال. نيست گذار تاثير فرهنگ تنها
  . است تر صرفه به خانواده اقتصاد براي خارجي

  . شود كمتر غذا قيمت تا كنند مي مصرف خارجي برنج اكثرا هم ها رستوران حتي

  . شوند مي مند عالقه خارجي كاالي به مردم لذا

  .است بهتر ها خارجي نيست مناسب ايراني كاالي معتقدند مردم چراكه است موثر هم فرهنگ البته

Hamed Safaei 

  .هست توجه قابل عقالني/خردمندانه انتخاب نظريه و فايده و هزينه بحث:  سود مورد در

  

  

Hamed Safaei,  

  دانند مي كننده مشاركت براي سود حصول درگروي را مشاركت پردازان نظريه. كردم اشاره هم باال

  مستقيم سود مخصوصا



  !كنند؟ مشاركت داريم انتظار چگونه ندارند، را پيشگيري در مشاركت قابل در منفعت كسب احساس مردم وقتي

  

  , محمدي عليرضا

 نيست توجه قابل وجه هيچ به ترابري هزينه اندك شده وضع كاال واردات براي كه سنگيني گمركي هاي هزينه قبال در
  ميده افزايش دوره يك طي را اي حرفه چي قاچاق يك هاي هزينه تعزيري هاي جريمه و توقيف بعضا هرچند

  

Samira Damavandi 

  .دارند نامرغوب كاالي به تمايل مردم هم باز ولي. شود مي گفته مردم به موارد اين همه اما بله

  

Hamed Safaei,  

 اين ديگر بخش كنار در مطالب، اين از بخشي. باشد نشده دوستان وقت اتالف/تلف موجب شده ارائه مطالب اميدوارم
 انتشار، از پس كه شده؛ ارائه مقاله دو  طي) ارز و كاال قاچاق با مبارزه قانون در مدار موقعيت پيشگيري( موضوع
  .خوبان شما از دوباره تشكر. دارم  مقاالت در مندرج ايميل طريق از را ها نوشتار آن نقد تقاضاي

  بخير شبتان 

  

 پايان 


