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؛ هاي عمومینقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه
  شبکه بازرسی و نظارت مردمی :مطالعه موردي

 1ندهیرضا پا
 دانشگاه تهران ينوآور تیریمد يدکتر يدانشجو

 فردییدانا حسن
 مدرس تیدانشگاه ترب یدولت تیریمد استاد

 یامام یمجتب دیس
 دانشگاه امام صادق  یدولت تیریمد اریاستاد

 یرحمت محمد
  دانشگاه علم و صنعت يفناور تیریمد يدکتر يدانشجو

  )20/8/98تاریخ پذیرش:  - 23/5/98(تاریخ دریافت:  
  چکیده

هاي افراد از موضوعات و مسائل اجتماعی به حدي متفاوت و چندالیه است که ذهنی و برداشتهاي ساخت
گاه هیچ قرابتی میان توصیفات افراد از یک مسئله واحد وجود ندارد. این پژوهش با شناسایی نحوه ساختاردهی 

هاي ن را به شکل مدلماهیت نظري آ» شبکه بازرسی و نظارت مردمی«طراحان، مجریان، شرکا و منتقدان طرح 
بهره گرفته شده است؛ » ارزشیابی نظریه برنامه«منطقی مجزایی ترسیم کرده است. براي ساختاردهی این موضوع، از 

شود. آوردهاي خاص منجر میاي از رهکند چگونه یک مداخله به زنجیرهدر علم ارزشیابی بیان می» نظریه برنامه«
و ضمن  ن در مورد چگونگی تحقق اهداف طرح شبنم تجزیه و تحلیل شدهبر این اساس تصورات افراد گوناگو

گیري از تحلیل داده بنیاد، نظریه برنامه در طرح مصاحبه گردید و با بهره مؤثرنفر از افراد  16مطالعه اسناد مربوطه، با 
  ی بیان شده است.هاي سیاستبه نمایش درآمده و در پایان توصیه 2هر یک استخراج شده و در قالب مدل منطقی

 ساختاردهی مسئله، مسئله اجتماعی، برنامه عمومی، نظریه برنامه، شبکه بازرسی و نظارت مردمی، طرح شبنم واژگان کلیدي:

                                                            
ویسنده مسئول ن - 1  Email: Reza.payandeh@ut.ac.ir 
2 - Logic Model 
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  مقدمه
هاي آگاه است. اطراف انسانِ امروز در دنیاي پر از پیچیدگی معاصر، حل مسائل نیازمند ذهن 

به نوعی آینده بشر و نظام اجتماعی او را دستخوش را مسائل مختلفی احاطه کرده که هر کدام 
هاي مخاطره ساخته است. در این فضاي پر از ابهام و تناقض، فهم همین مسائل و پیچیدگی

). در 1: 1383زاده، اجتماعی، اولین مرحله براي واکنش هدفمند است (الوانی و شریف
شد اما امروزه ماهیت و تعریف یهاي گذشته به ماهیت و تعریف مسئله کمتر پرداخته مپژوهش

گیرد مشی عمومی قرار میهاي خطعنوان یک ورودي، نقطه آغازین تحلیلمسئله و ابعاد آن به
)Spector & Kitsuse, 2001: 1-3(. مشی، بسیاري از کارشناسان و بعضی خبرگان تحلیل خط

اثرات هر یک از این  کنند و به ارزیابی منافع وهاي یک مسئله را بررسی مینخست راه حل
حل مسائل در گرو فهم مسائل نیست؟ آیا پرداخت توأمان به پردازند. آیا ارزیابی راهها میپاسخ

گذارد؟ در جلسات علمی و گفتگوهاي کارشناسانه، مسئله و راه حل آن در حل مسئله تاثیر نمی
رسد این ال آنکه به نظر میحلی براي مسئله اجتماعی است؛ حها به دنبال یافتن راهگاه همه ذهن

هاي عمومی هاي مختلف از مسئله در برنامهفرایند باید از شناسایی مسئله آغاز شود و به ساخت
اي شود. در این مقاله، طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی که زمانی به عنوان توجه ویژه

که این طرح بسیاري از توجهات شود. روزگاري اي عمومی در کشور اجرا شد، بررسی میبرنامه
را به خود جلب کرده بود، همه از خوبی و بدي طرح سخن گفته و به دنبال اعتباربخشی و یا 
اعتبارزدایی از این مداخله عمومی بودند. این مقاله تالش دارد نشان دهد که فهم افراد از آنچه 

ه طرح اثرگذار بوده گیري آنان نسبت بدر صحنه عمل محقق شده چقدر در قضاوت و جهت
گویند اساساً اي که افراد در مورد آن سخن میاست. این مقاله تالش دارد نشان دهد که مسئله

  متفاوت بوده و از این روست که قضاوت آنان در مورد طرح متناقض است.

  ساختاردهی مسئله اجتماعی
کند و یا ز میمسئله عمومی، شرایط یا وضعیتی است که ایجاد نیا«مشی خط در تحلیل

تواند که طبیعتاً با مداخالت دولت می» آوردموجبات نارضایتی را در میان مردم به وجود می
باشند و حل حل نمیهمراه باشد. جنس غالب این مسائل طوري است که با اقدامات فردي قابل

  ).Kraft, 2015: 374-377; Anderson, 2003هایی همراه است (ها با مشکالت و سختیآن
هاي موجود دارند. هاي مختلف درك متفاوتی از مسائل اجتماعی و ارزشاز طرفی دیگر گروه

اختالف نظر زیادي وجود  ن و نحوه برخوردمنابع آبنابراین در تعریف مسئله اجتماعی و تعیین 
شوند که هایی مواجه میگذاران با موقعیتدر این شرایط سیاست .)197: 90دارد (یوسفی، اکبري، 
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 ,Thissen & Walkerاي دارد (پیچیده و مبهم بوده و هر اقدامی عواقب گسترده

2013;Mooney    et al., 2015:1-5.( گیرند که یک مسائل به لحاظ پیچیدگی در طیفی قرار می
سر آن مسائل باقابلیت فرموله شدن و ساختارمند شدن هستند و طرف دیگر این طیف، مسائلی 

 White et( سادگی قابل ساختاردهی نیستندبه ام باالیی برخوردار بوده ووجود دارند که از ابه

al. 2016; White, 2006(هایی هستند که به دنبال هاي ساختاردهی مسائل، ازجمله روش. روش
 Daellenbach, 2001; Ackermannگونه از مسائل هستند (کاهش پیچیدگی و ساختاردهی این

& Eden, 2006; Mingers, Rosenhead, 2006; Rosenhead, 1966 ساختاردهی مسائل را .(
 Perry ( مشی به شمار آوردترین مراحل در فرآیند تحلیل خططورقطع یکی از سختتوان بهمی

& Moffat, 1997; Mintzberg et al. 1976; Korhonen 1997( باال بودن نرخ شکست در .
از تبیین مفاهیم ساختاردهی مسئله به شکل  هاي کالن تا قبلگیريهاي عمومی و تصمیممشیخط

کند نوعی حکایت از عدم ساختاردهی صحیح و مناسب در مورد مسائل حکایت میامروزي نیز به
)Corner et al., 2001(هاي مختلف و. ساختاردهی مسئله یک مفهوم چندبعدي است که دیدگاه 

از یک مسئله درك صحیحی ارائه  گذاران را تجمیع کرده ونظرات متفاوت کارشناسان و سیاست
غالباً به  سیاستگذاريکند تحلیلگران و کارشناسان بیان می 3. دان) 2012Hoppe :41( دهدمی

راه حل کنند و یکدلیل اشتباه در ساختاردهی و فرموله کردن مسئله به نتایج غلطی دست پیدا می
در بیان اهمیت ساختاردهی بیان  4. آکف) ,2012Hoppe,  ;2015Dunn( گزیننداشتباه را برمی

هایمان ناشی از تحلیل اشتباه مسائل و ساختاردهی آنان است در اغلب موارد شکست«کند: می
هاي ساختاردهی به مسئله در . استفاده از روش)Ackoff, 1974(» شودکه منجر به شکست می

ائل کرده است. این گیران در جهت فهم بهتر مسهاي زیادي را به تصمیمدو دهه گذشته کمک
هاي صرفاً کمی و معیارهاي حل نبوده و غالباً در مقابل با برخی روشها به دنبال بهترین راهروش

طور انگیز هستند تا مسئله را آنو در عوض به دنبال کشف نقاط چالش بر گیرندمشخص قرار می
هاي ساختاردهی ). روشKeys, 2007؛Eden & Ackermann, 2006 ( که هست تبیین نمایند

» 5تحقیق در عملیات نرم«هاي نوعی با روشباشند و بهمسئله بسیار گوناگون و متفاوت می
هاي تصمیم براي برخورد با مسائل پیچیده ها براي کمک به گروهخانواده هستند. این روشهم

ترین و باشند. برخی از مهمشوند و مبتنی بر اجماع افراد و ذینفعان مختلف میاستفاده می
شناسی ، روش6هاي استراتژیکاند از: تحلیل و توسعه گزینهها عبارتپرکاربردترین آن

                                                            
3 - Dunn  
4 - Acoff  
5 - Soft Operation Research 
6 - Strategic Options Analysis and Development (SODA) 
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و  10سازي گروهی، مدل9گیري کنفرانسی، تصمیم8، نظریه درام و تحلیل تقابلی7هاي نرمسیستم
. در مورد اینکه آیا یک ) ,2011Albertofranco, ;2009Mingers( 11رویکرد انتخاب استراتژیک

است، مرز شفاف و مشخصی وجود  13»بد ساختاردهی شده«یا  12»خوب ساختاردهی شده«مسئله 
اند شناخت دقیق و نسبتًا کاملی . در مسائلی که ساختاردهی خوبی شده)Simon, 1977(ندارد 

اند شناخت اجمالی بوده که در مسائلی که بد ساختاردهی شدهپیرامون مسئله وجود دارد درحالی
 ها شناخت دقیق و عمیقی وجود نداشته باشدنسبت به برخی متغیرها و پدیده و ممکن است

)Hong, 1998(شود اما هاي کمی و عددي نمی. رویکرد ساختاردهی مسئله معموالً شامل فرمول
باشد. ویژگی مهم دیگر، در نظر گرفتن منافع و هاي نموداري میدربرگیرنده اشکال و مدل

تواند ها با هر سطح دانش و تخصصی میمختلف است که هریک از آن تمایالت افراد و ذینفعان
نوعی مشارکت داشته باشد. در اصل شاید بتوان هدف اصلی این رویکردها در خروجی نهایی به

 & Mingers( ها را جمع بین منافع مختلف از طریق مشارکت همه ذینفعان دانستو روش

Rosenhead, 2004: 1-5( .  
راه حل ) یک1مسائل بایستی داراي پنج ویژگی باشند:  ز روش ساختاردهی،براي استفاده ا

     حل وجود ندارد و شرایط پیچیده و کامالً رقابتی است.بهینه و مشخص براي دستیابی به راه
شن شدن ) در روابط غیرخطی بین اجزاي سیستم تضاد و ارتباطاتی وجود دارد که نیاز به رو2

چنین چندین صورت اجزاي فعال عمل کنند و نه منفعل؛ همندگانه به) بازیگران چ3دارند. 
) مدل 5. ) روابط هم از باال به پایین و هم از پایین به باال وجود دارد4گیرنده وجود دارد. تصمیم

ها و تصمیمات غیرقابل تغییر نیستند باید توانایی پذیرش عدم قطعیت را داشته باشد و سیاست
)Qiu & Fan, 2013(. شود، مسئله شبکه آنچه در ادامه این مقاله از منظر ساختاردهی بررسی می

  باشد.بازرسی و نظارت مردمی است که شامل هر پنج ویژگی فوق می

  شبکه بازرسی و نظارت مردمی (شبنم)
پیگیري جریان اطالعاِت محصوالت در «مفهومی با معانی مختلف است که به  14ردیابی

 ،1990 دهه غذایی هايرسوایی ).(Karlsen et al., 2013نیز ترجمه شده است » زنجیره تامین

                                                            
7 - Soft Systems Methodology (SSM) 
8 - Drama Theory 
9 - Decision Conferencing 
10 - Group Model Building 
11 - Strategic Choice Approach (SCA) 
12 - Well-structured Problems (WSPs) 
13 - Ill-Structured Problems (ISPs) 
14 - Traceability  
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گنجاند  غذایی مواد مقررات را در ردیابی قابلیت داد و قرار کار دستور در را غذایی مواد ردیابی
)1998Moe,  ها را در ده ) دالیل مختلفی براي ردیابی برشمرد و آن2009( 15از آن، اولسن). بعد

سازي تولید، ارتباط با زنجیره ارزش، کسب مزیت رقابتی، افزایش بندي کرد: بهینهمورد جمع
رفاه جامعه، مبارزه با تهدیدات بیوتروریسم، افزایش کیفیت، افزایش امنیت غذایی، تبعیت از 

هاي تولیدي و افزایش پایداري سیستم. در مورد ردیابی یافت گواهی و پروانهقوانین موضوعه، در
با تأکید بر افزایش  -) مدیریت اطالعات1مواد غذایی نیز، چهار رهیافت کلی ذکر شده است: 

غذایی  مواد ایمنی کیفیت، با تأکید بر الزامات -) مدیریت کیفیت2شفافیت و قابلیت همکاري، 
               با تأکید بر یکتاسازي -) مدیریت تدارکات3غذا،  هايویژگی بر و همچنین نظارت
با تأکید بر تولید داخلی  -) مدیریت تولید4غذایی،  مواد تامین زنجیره کاالها و پیچیدگی

)Ringsberg, 2014.( ) با نیت 1390در ایران، طرح شبنم یا شبکه بازرسی و نظارت مردمی (
شد تا باعث ایجاد شفافیت در مبادالت اقتصادي  عرصه ردیابی طراحی استفاده از حضور مردم در

تک کاالهاي کشور (اعم از واردات و تولید شود. طرح شبنم یعنی اختصاص کد یکتا به تک
اي است که اطالعات کل کاالهاي گونهکننده، بهها در شبکه توزیع تا مصرفداخل) و رهگیري آن

استعالم خرید، فروش و جابجایی کاال در سامانه مرکزي قابلکف بازار شامل مشخصات کاال، 
باشد. طرح شبنم به دنبال تحقق این اهداف است: جلوگیري از عرضه کاالي قاچاق و تقلبی، می

پایش صنعت در کشور، جلوگیري از احتکار و امکان مدیریت موجودي و کنترل عرضه کاالها 
ندارد کاالها در بازار، اثربخش کردن سیستم بازرسی، فروشی، ارتقاي استاجهت جلوگیري از گران

هاي فاقد مجوز، امکان پایش اطالعات مکان و زمان محور کاالها در جلوگیري از فعالیت بنگاه
رغم . علی)1391 ی،(هرورانهاي خالقانه هاي تجاري و ایدهکشور، امکان حمایت از نشان

در جامعه ایجاد شد و بعضی آثارش همچنان  اتفاقات و اثرات واقعی که از اجراي طرح شبنم
ها نیز اخبار و تصاویر گوناگونی از طرح ارائه کردند که در نتیجه هزارتویی ادامه دارد، رسانه
اي با دفاع از ابعاد و مبانی نظري طرح سعی ناپذیر متولد شد. از یک سو، عدهپیچیده و تجزیه

و سازوکار اجرایی آن را به چالش کشیده و خواستار اي دیگر، پیامدها در ترویج آن داشته و عده
گري توقف اجراي آن شدند. گروه سومی نیز، با گزارش اطالعات غیرجانبدارانه سعی در نظاره

داشتند. در جدول زیر، سه نمونه از اخبار مثبت، خنثی و منفی ارائه شده تا شمایی از یک واقعیت 
 هاي متفاوت را به نمایش گذارد.با ساخت

  

                                                            
15 - Olsen 
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 اي از اخبار منتشره با ساخت مثبت، منفی و خنثی درباره طرح شبنمنمونه - 1جدول 

  
تاریخ و 

  منبع
  چکیده  عنوان خبر

  مثبت
22/05/92 

خبرگزاري 
  مهر

  قلم کاالي  1800کشف 
  قاچاق با اجراي طرح شبنم

  طرح شبنم به کاهش قاچاق کاالهاي وارداتی کمک
کرده است.شناسایی کاالهاي غیرمجاز تولیدشده و  

  تر و برخورد با واردشده همچنین شناسایی دقیق
  هاي طرح شبنم است.متخلفین ازجمله ویژگی

  خنثی
18/06/92 

خبرگزاري 
  فارس

 ریالی برايمیلیون  320محکومیت 
  کننده برنج تقلبی در قمعرضه

  مقادیر زیادي ابزار قاچاق و فاقد 
  طرح شبنم کشف شد.برچسب 

  منفی

28/05/92 
خبرگزاري 
دانشجویان 

  ایران

رئیس اتحادیه موبایل فروشان 
مشهد: برچسب شبنم بعضی از 

  ها مربوط به پوشاك است.گوشی

  در حال حاضر طرح شبنم به دلیل استفاده قاچاقچیان
  آرایشی واز بارکد اجناس دیگر مانند پوشاك، لوازم 
  وبایل موفق نبوده است.هاي مغیره بر روي گوشی 

ها با پررنگ کردن یک جنبه از طرح دهد، هر کدام از رسانههمانطور که جدول فوق نشان می
و اثرات آن سعی در خلق ساختی جدید از طرح شبنم هستند؛ چه آنکه ممکن است همه این 

تري مفهوم تکمیلها به نوبه خود بیانگر بخشی از واقعیت بوده و در کنار یکدیگر معنا و ساخت
هاي اجتماعی ها اگرچه اهمیت مسئله ساختاردهی در طراحی برنامهبیابند. بیان موجود در رسانه

ها و اطالعات آنان بسیار ناکامل، بخشی، مقطعی دهد، اما تحلیلرا تا حدودي نشان می
وش ها با رها و تفاوت ساختمند است. براي همین الزم است تا تفاوت نگاهوغیرنظام

  تري مورد بررسی قرار گیرد.منسجم

  روش پژوهش
شود و بنابر این پژوهش از دیدگاه پارادایم تحقیق جزو تحقیقات کیفی محسوب می

مطالعه ). Cresswell, 2007بندي کرسول در تعیین راهبرد پژوهش، مطالعه موردي است (دسته
کند اش، مطالعه میواقعیپدیده معاصر را در بستر  موردي نوعی پژوهش تجربی است که یک

ارزشیابی نظریه «در این مقاله براي بررسی و مطالعه طرح شبنم از الگوي  .)1389فرد، دانایی(
کند چگونه یک مداخله به در علم ارزشیابی بیان می» نظریه برنامه«استفاده شده است. » برنامه

آوردهاي اي از رهق مجموعهشود. این مداخله با تحقآوردهاي خاص منجر میاي از رهزنجیره
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. شناسایی نحوه (Rogers et.al, 2000: 5) زندآوردهاي مطلوب را رقم میمدت، رهمیان
ساختاردهی طراحان، مجریان، شرکا و منتقدان به طرح شبنم هدف این پژوهش بوده، که با 

ی مجزایی هاي منطق، ماهیت نظري طرح به شکل مدل»ارزشیابی نظریه برنامه«ي از ریگبهره
توان بهره گرفت که در راهبرد پژوهش مطالعه موردي از منابع مختلف میترسیم شده است. 

ها، مشاهده مستقیم، مشاهده مشارکتی، مصنوعات شامل اسناد، اطالعات آرشیوي، مصاحبه
منابع خبري و اسناد، از  ،فیزیکی و فرهنگی است. در این پژوهش با توجه به بستر و موضوع آن

یافته ساختي نیمهیـک پروتکـل مصاحبهاز ها براي گردآوري دادهاستفاده شده است. به مصاح
با  شوندگانمصاحبهانتخاب  اصلی (چیستی، علل و عواقب) بهره گرفته شده است. سؤال 3با 

مصاحبه با افراد ( 16موارد نوعی و بارز که گرفت گیـري هدفمنـد انجاماسـتفاده از روش نمونـه
    17برفیگلولهموارد ، )نیازو آمادگی ارائۀ اطالعات مورده، شناخته شده و با توان با تجرب

هاي مصاحبه با نمونهرا ( 18، و موارد مطلوب)هامصاحبه با افراد معرفی شده از سوي سایر نمونه(
هاي ارائه دهنده اطالعات جامع به منظور کسب در دسترس و تکرار مصاحبه در مورد نمونه

تکمیلی یا رفع ابهامات موجود با توجه به اطالعات مورد نیاز و پیشرفت حاصل در نظرات 
شود. بر این اساس تصورات افراد گوناگون در مورد ) شامل میجهت رسیدن به اشباع نظري

نفر  16چگونگی تحقق اهداف طرح شبنم تجزیه و تحلیل شده و ضمن مطالعه اسناد مربوطه، با 
مصاحبه گردید و نظریه برنامه هر یک استخراج شده و در قالب مدل در طرح  مؤثراز افراد 

شود آنچه از نظریه برنامه در آثار نویسندگان این حوزه یافت میبه نمایش درآمده است.  19منطقی
. (Funnel & Rogers, 2011: 330) این است که مدل منطقی، مدل شماتیک نظریه برنامه است

ها حاصل گشته توضیح داده بندي مصاحبهافراد که پس از جمعدر ادامه مدل منطقی هر یک از 
ها به صورت شماتیک آورده شده است. شمارنده نظریه برنامه شده و سپس پنج نمونه از مدل

هر یک از افراد، بر اساس حروف الفبا نوشته شده است. سرانجام، تجزیه و تحلیل اطلالعات با 
  مقایسه تحلیلی صورت گرفته است. 

 شوندگان در این پژوهشفهرست مصاحبه - 2 جدول

                                                            
16 - Typical Cases 
17 - Snow Balling 
18 - Intensity Cases 
19 - Logic Model 

  شوندگان در سازمان یا شرکتجایگاه مصاحبه  ردیف
سابقه 
  فعالیت

مدت زمان 
  مصاحبه

  دقیقه 60  سال 8  مشاور وقت معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت  الف
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  نظریه برنامه طرح شبنم
آوردهاي طرح شبنم، شفافیت اقتصادي و ایجاد زبان ایشان با اشاره متفاوت به ره مورد الف)

 حساببهکردند. وي که از طراحان اصلی طرح شبنم آورد نهایی شبنم ترسیم را ره وکارکسب
) درگیر 2غیر فله و  شدهيبندبسته) اختصاص کد یکتا به کاالهاي 1آید، شبنم را در دو بخش می

اي مفهوم جمع سپاري که البته گونهبراي شناسایی کاالهاي بدون کد، خالصه کرد. بهکردن مردم 
بخشی به مردم شده، حلقه پایانی شبنم بود که با آگاهیبعد از اجراي طرح در ذهن ایشان تکمیل
زعم ایشان، در صورت تحقق شبنم، اثرات فراوانی در به دنبال احقاق حق دانستِن مردم بود. به

باشد، بنابراین ها مبارزه با قاچاق کاال میاي مختلف بر جاي خواهد ماند که ازجمله آنهحوزه
آید، مبارزه با قاچاق کاال نبوده است. در نگاه گونه که از ظاهرش برمیهدف مستقیم این طرح آن

رد آوترین اجزاي شبنم هستند که در صورت تحقق، رهگیري کاال مهمایشان، نظام یکتا سازي و ره
اي بوده و با تحقق اولین مرحله، آوردها یک مرحلهشود، بنابراین زنجیره رهنهایی حاصل می

آورد را شود. بر همین اساس، ایشان تغییر نگاه مجري طرح به تحقق رهآورد نهایی حاصل میره
 جاي کد شبنم به خاطر سودآوريدانستند. آنجا که برچسب شبنم بهعامل اصلی انحراف طرح می

جاي آنکه امنیت را به پایگاه داده منتقل کرده و اطالعات پایگاه اقتصادي موضوعیت یافت و به

  ب
  هايقائم مقام معاونت فناوري اطالعات مرکز همکاري

  تحول و پیشرفت ریاست جمهوري 
  دقیقه 120  سال 8

  دقیقه 180  سال 6  طراح اصلی طرح شبنم  ج
  دقیقه 60  سال 5  کارشناس طرح شبنم در شرکت راهبر  د
  دقیقه 160  سال 3  کارشناس مالی شرکت راهبر (مجري شبنم)  هـ
  دقیقه 80  سال 4  کارشناس وزارت اطالعات  و
  دقیقه 70  سال 9  امینمدیر عامل سابق اپراتور   ز
  دقیقه 50  سال 7  مدیر اپراتور شبنم  ح
  دقیقه 200  سال 18  مدیر عامل شرکت سامان سالمت پژوه  ط
  دقیقه 30  سال 35  مسئول وقت اتاق بازرگانی ایران و چین  ي
  دقیقه 50  سال 24  معاون وقت سازمان غذا و دارو  ك
  دقیقه 60  سال 28  رئیس وقت بازرسی اصناف کشور  ل
  دقیقه 25  سال 25  معاون وقت وزیر صمت  م
  دقیقه 70  سال 30  معاون شرکت تعاونی کارافرینان همکار امین  ن
  دقیقه 75  سال 5  مدیر روابط عمومی شبنم  س
  دقیقه 45  سال 8  مدیر شرکت راهبر (مجري شبنم)  ع
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هاي امنیتی، برچسب را نماد طرح را تقویت کنند، امنیت را به برچسب بردند و با افزودن مؤلفه
رین تانتقال بود مخدوش ساختند. مهمصورت شفاهی قابلشبنم کردند و فلسفه کد را که حتی به

مثال ایشان براي اثبات ضرورت و خرد مایه شبنم، پالك خودروها بود که در این طرح براي 
 یافته بود.سایر کاالها تعمیم

ایشان یکی دیگر از طراحان اصلی طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی هستند و  مورد ب)
ست جمهوري هاي علمی، فناوري و نوآوري ریادر یک کنفرانس علمی که در مرکز همکاري

برگزار شد، به تشریح ایده اصلی شبنم و تجارب آن پرداختند. ازآنجاکه این کنفرانس علمی در 
گذشت، سیر تطور برگزار شد و در آن تاریخ تقریبًا دو سال از اجراي طرح شبنم می 1393سال 

از  هایشان مورداشاره قرار گرفت. پیششبنم و بهبود تدریجی که صورت گرفته بود در صحبت
بندي و معرفی گردید: عنوان مسئله صورتشروع به بحث اصلی و سازوکار شبنم، سه مورد به

اي وجود دارد به نام نظریه کشش صنایع از سمت بازار که طبق آن براي مدیریت ) نظریه1
صنعت کشور باید به بازار توجه کرد و این توجه به بازار نیازمند در اختیار داشتن اطالعات بازار 

) مشکل دوم این است که منطق 2است که متأسفانه هیچ اطالعاتی از بازار در دسترس نیست. 
آنکه شود حالشده و در آن حوزه اجرا مییکتا سازي در قبال بعضی کاالها مانند خودرو پذیرفته

ال هویتی و درنتیجه سرقت را به دنبنشده که این مشکالتی مانند بیدر قبال سایر کاالها پذیرفته
) مشکل سومی که وجود دارد عبور کاالها از مبادي غیررسمی یا عبور کاالي 3داشته است. 

شود. علت این آسیب اجتماعی، قیمت غیرقانونی از مبادي رسمی است که به آن قاچاق گفته می
در مرحله دوم صحبت،  کند.ارزان کاالي قاچاق بوده که انگیزه مضاعفی را براي تاجر ایجاد می

یکتا  از برشمردند و اشاره کردند شبنم در حقیقت گیريان طرح کارکرد اصلی شبنم را رهطراح
 به این هدف مهرخورده ولی براي نامه الکترونیک براي کاال آغازشده وو ایجاد شجره سازي
شده است. به گفته داده آن به قاچاق لعاب و رنگ هم دخیل  شود، مبارزه با قاچاق ستاد اینکه

گیري)، در صورت تحقق مزایایی دارند، نفر،  هرکدام از این دو بخش (یکتا سازي و رهاین دو 
کارکرد یکتا سازي: مالکیت، مسئولیت ) 1  باشند:احصا میکه فارغ از یکدیگر مؤثر بوده و قابل

 محور،تولید کاال(انتساب)، اطمینان از اصالت کاال {نتایج جانبی: اطمینان از سالمت کاالي سالمت
گیري: کارکرد سامانه ره)2 اطمینان از امنیت کاالي امنیت محور، برند، جلوگیري از قاچاق}.

  شفافیت اطالعات بازار، سیاست پذیري بازار.
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  .نظریه برنامه طرح شبنم از منظر مورد ب - 1 شکل

الب جلسات متفاوت اطالعاتی ایشان یکی دیگر از طراحان شبنم هستند که در ق مورد ج)
که شبنم پس از  کنندیمرا در مورد طرح شبنم ارائه کردند. ایشان در ابتداي امر تصریح 

ي اولیه به سمت اقالم قاچاق سوق پیدا کرد، البته مضاف بر ویژگی قاچاق، محصوالت هایبررس
در اولویت نصب برچسب قرار گرفتند. از نگاه  دارندمردمي براي االعادهفوقحساس که اهمیت 

 نیتربزرگ هاوزارتخانهي داخلی هاسامانههماهنگ نبودن  طرفآني باال و از اتعرفهایشان، موانع 
براي مهار آن به مشارکت  رونیازا، کردیماي تشدید گسترده صورتبهعواملی بود که قاچاق را 

ایشان، طرح شبنم با ایجاد  ازنظرشبنم جاي گرفت. گسترده مردمی هم نیاز بود که در طرح 
 درکرد که ضمن عمومی ایجاد می زیساختار فساد گریک  ،کیونی يگذار شناسه رساختیز
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 از جعل و تقلب (حفاظت برند) يریجلوگتولیدکننده، انتساب کاال به ، باعث نفعانیذ رکردنیگ
  شود.می کنندهاعتماد مصرف يمثبت روو اثرگذاري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

یابی وکار شبنم در شرکت راهبر بودند که گزارش عارضهایشان کارشناس کسب مورد د)
کنند طرح شبنم را آماده کرده بودند. ایشان، شبنم را طرحی براي مبارزه با قاچاق کاال معرفی می

کند، البته در ممیزي، مردم و بازرسان را در امر بازرسی یاري می ابزارکه با در اختیار گذاشتن 
تواند کلیه کنند که شبنم با موضوع قاچاق آغازشده ولی در صورت گسترش میادامه تکمیل می

محصوالت غیرمجاز اعم از جعل و تقلب را نیز شامل شود. وي تصریح داشت که به قدرت 
 ،ي(عمد یانسان يخطاتوان بسنده کرد چراکه در کشور نمی و نظارت یبازرس ينهادهاو  روهاین

. تأکید ایشان ستیرصد ن لقاب لکامصورت بوده به برداريو چون نمونه دآیی) به وجود ميسهو
 عنوان تمرکزکننده نهایی در ارتباط است بهاي که با مصرفبراي معرفی اقالم مصرفی و نه سرمایه

دانستند که زنجیره گیري میطرح مشهود بود. همچنین در مرحله بعد، کاالهایی را مناسب ره
  توزیع مشخصی داشته باشند.

 گیريرهنم یا شبایشان کارشناس مالی طرح شبنم در شرکت راهبر بود. معتقد بودند  مورد هـ)
و هدفش  دادمیسازي اطالعات رخ ي شفافکه در حوزهاست  هاییطرحاز  تک کاالهاتک
در  (مبارزه با قاچاق) مورد خاص کی يرا برا يو ابزار گیري چرخه عرضه تا تولید بودهره

پنهان و  يبازارهاجلوگیري شود، قاچاق  يورود کاال گذاشت تا ازمیمردم و  نیمسئول اریاخت

 .نظریه برنامه طرح شبنم از منظر ج - 2 شکل
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نوعی طرح بهی کشف شود و قیمت آنالین و اطالعات کاالها را ارائه کند؛ در این نیرزمیاقتصاد ز
ایشان اشاره داشتند که مشابه شبنم در بعضی کشورها  .شدندمردم متولی کشف قاچاق کشور می
هایی است که جاهاي دیگر دنیا نوعی اقتباس از بعضی مدلاجرایی شده بود ولی این طرح  به

ال هاي مشابه داخلی، همگی براي کدگذاري نوع کاشده است. طرحاتفاق افتاده و سپس بومی
سازد. این کار واردات غیرقانونی را که ضرر تک کاالها را یکتا میبوده و فقط شبنم است که تک

بخشید. در حقیقت، زمانی که اطالعات شفافی در اي به کشور و دولت میزند، بهبود میگستره
هاي ها و واسطهها درست خواهد بود و بسیاري از رانتگیريهر حوزه داشته وجود باشد، تصمیم

  شود.غیرضروري حذف می
هاي مختلف بودند که ضمن تشریح گونه گیري کاال در واجاایشان از کارشناسان ره مورد و)

 عنوان دو طرح مکمل توضیح دادند.کدگذاري در دنیا و ایران، سازوکار شبنم و ایران کد را به
 با این معنا که از یک کاالوجود دارد به  یريپذتشابهنام به  یتیخاص در کاالهااشاره داشتند 
ها با ایران کد و و نوع آن شود، بنابراین تشخیص طبقهمی دیتول حجم زیادي ویژگی یکسان

هدف شماري تکدر  یول بندي استهدف دستهبندي کاال در طبقهها با شبنم است. سازي آنیکتا
اختصاص و  گیريره ي آناز کارکردهاکه  داشته باشد یمستقل تیهو ت،یاست که هر موجود نیا

گیري است در مبارزه با قاچاق، حفاظت از است. شبنم که ترکیبی از تک شماري و ره تیمالک
یت هدف اصلی آن شفافیت و ایجاد مسیر شفاف درنهاین است و آفرنقشبرند و کنترل کیفیت 

  براي تجارت است.
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ایشان مدیرعامل سابق اپراتور امین بودند که ذیل شرکت راهبر کار تولید برچسب  مورد ز)
ترین کارکرد شبنم معرفی شد. گیري کاال، مهمهاي ایشان رهشبنم را بر عهده داشت. در صحبت

گیري کاال بودیم. ستاد کردیم به دنبال رهمی اي را که آن زمان دنبالایشان اضافه کردند: هر پروژه
گیري برایش خیلی مهم مبارزه با قاچاق کاال هم به خاطر تشخیص قاچاق کاال، به یک نوعی ره

طور بهکه  ییکاالطور خاص این بود هر بود، بنابراین با طرح ما همراه شد. هدف طرح شبنم به
مقامات و  دییو سالمت آن به تأ یقانون يشود و کارهاگمرك وارد کشور می قیاز طر حیصح

 در غیر این صورت شود؛ کنترلقابلپیگیري و قابل ،برچسب دار ،ترسدربط میهاي ذيدستگاه
در نگاه ایشان، این اولین فاز یا مرحله شبنم بود که از  تعقیب باشد.قاچاق قابلکاالي عنوان به

؛ در این مورد بود یمحصوالت داخلفاز فاز دوم توان یادکرد. گیري کاالي قاچاق میآن به ره
که مشکل جعل را براي تولیدکنندگان هدف ي اصالت کاال موضوع قاچاق مطرح نبود بلکه مسئله

قرار داده بود، موضوع طرح بود. بعدازاینکه این دو فاز انجام شد، خدمات بعد از فروش هم 
 ،سالمت کاال توانستکننده میهایت مصرفشد که درنعنوان فاز بعدي در کد شبنم تعبیه میبه
ي کردن کاال و خدمات بعد ریچگونه تعم ،چگونه استفاده کردن از کاال ،آني و تاریخچه شهیر

 را پیگیري کند.
ایشان مدیر یکی از اپراتورهاي شبنم بودند. تأکید اصلی وي، اهمیت و جایگاه  مورد ح)

خواست ثبت گفته ایشان شبنم یک منطقی بود که میراهبردي، ثبت معامله در کشور بود. بنا به 
خواست این زنجیره را رصد بکند از حیث تک معامله را در کشور اجرایی کند ولی چون می

هاي مختلف به چه خواست کشف کند کاال از کجا آمده و در حلقهبود و می واردشدهشماري 
ادي کشور را ناظر به ثبت معامالت شده است. ایشان مشکالت ناظر به شفافیت اقتصکسی فروخته

درستی ثبت شوند مزایاي زیادي خواهند داشت مثالً: دانستند و بیان کردند اگر معامالت بهمی
، تقویت ابزارهاي مالیاتی، تنظیم بازار، جلوگیري از خروج هاسازي درآمدها و داراییشفاف

شویی، مبارزه با ق، مبارزه با پولکاالي داخل زنجیره، جلوگیري از مفاسد اقتصادي مانند قاچا
  ازحد بانکی.معوقات بیش
، مجري طرح اصالت و سالمت کاال مدیرعامل شرکت سامان سالمت پژوهایشان  مورد ط)

هایی آغازشده و به خاطر قرابت 84در وزارت بهداشت هستند. به گفته ایشان، این طرح از سال 
شده است. اگر طرح شبنم به دنبال آن محسوب می نوعی خواهرخواندهکه با طرح شبنم داشته، به

محور به هویت بخشیدن به همه کاالها بود، طرح وزارت بهداشت با تمرکز بر کاالهاي سالمت
غیراز حوزه دنبال احراز اصالت و سالمت کاالها بود. طراح این طرح معتقد بود که اساسًا به

گیري را ندارد و شبنم از منظر ا شدن و رهمحور، هیچ گروه کاالیی ظرفیت یکتکاالهاي سالمت
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طور ترین وظیفه حاکمیت را ایجاد امنیت و بهگستره یابی دچار اشتباه شده است. ایشان مهم
        خاص امنیت سالمت معرفی کردند. به گفته وي، دنیا براي پرداختن به این مهم از

Traceability  کمک گرفته که زیرشاخهHealth Policy  و اصالً ارتباطی به استTrade Policy 
کند، تقلب و داروهاي تقلبی ترین خطري که امنیت سالمت را تهدید میندارد. وي افزود، مهم

 يکاالپردازند. در تعریف ایشان، اشتباه بجاي مسئله اصلی به قاچاق کاال میاي بهاست که عده
 شود.اما از انتفاعش برخوردار می ردیرا بپذ تشیحاضر نباشد مسئول یست که کس ییکاال یتقلب

دیدند و الزمه آن را داشتن  Track and Traceحل را در وي بعد از تشریح حل مسئله، راه
با رویکرد  20TTACها با عنوان هاي قدرتمند دانستند که همگی به هم وصل باشند. طرح آنحلقه

عنوان یک را به ACشایستگی و  عنوان یکرا به TTمبارزه با تقلب به وجود آمد. در این طرح، 
اجرا کنیم خوب  Track and Traceدر این طرح اگر «بایستگی در نظر داشتند. ایشان گفتند: 

 Authenticationبرد. اماکند، ضمن اینکه خیلی هم کار میاست اما مشکل اصلی ما را حل نمی

Control  یلی اثرگذار است و برد ولی در عوض خکه بخش دوم طرح ماست خیلی هم کار نمی
که کاال از چه مسیري به دستشان تواند به مردم در کنترل اصالت کمک کند. مردم مستقل از اینمی

گیرد. شکل میهاي دیگر همیابد حاال در مرحله بعد حلقهکاال را درمی Authenticationرسیده، 
 ستهیبا دیتوانی بانمیر اگباش،  ستهیتوانی شااست می یستگییک شااین میما گفت نیهم يبرا
هایت شوي. حاال که این را پذیرفتی، حلقهمسئولیتش را بپذیري چون منتفع می دیبا یعنی. یباش

آورد ثمره تحقق این دو حلقه، تأمین سالمت مردم است که ره» را درست کن تا طرح کامل شود.
 شود.اصلی طرح وزارت بهداشت قلمداد می

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                            
20 - Track and Trace and Authentication Control 
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هاي مختلف ایشان از منتقدان جدي طرح شبنم بودند که زمان اجراي طرح در رسانه مورد ي)

مبارزه با قاچاق کاال را همچون طرح شبنم،  حلراهعلیه آن صحبت کرده و موضع گرفتند. وي 
و معتقد بودند در صورت اصالح اوضاع تولید داخل، قاچاق  دانستندینمراه حل امنیتی یک

. براي همین منظور دو زندیمو محصوالت داخلی آن را پس  بنددیبرمخودکار رخت  صورتبه
ن اگر تولید داخلی رونق گیرد، البته ) تقویت تولید: به گفته ایشا1راهبرد کالن طراحی کردند: 

ی نوعبهتولیدي که باهدف صادرات صورت گرفته، داخل کشور هراسی از واردات کاالها ندارد و 
ي صندوق مکانیزه اندازراهي فیش صندوق: از طریق اندازراه) 2رود. موضوعیت قاچاق از بین می

ی دارد: افزایش ریسک قاچاق به خاطر که البته سه فایده در پ شودمییکپارچه این مهم محقق 
که  فروشیگرانیت هم حل مشکل درنهاتشدید کنترل، اصالح نظام مالیاتی مبتنی بر فاکتور، و 

 کند.با شفاف کردن برگه پرداخت کسی امکان آن را پیدا نمی
بودند که ضمن تشریح فلسفه طرح اصالت  معاون وقت سازمان غذا و داروایشان  مورد ك)

هاي هاي اصلی آن را با طرح شبنم بیان کردند و کژفهمیت وزارت بهداشت، تفاوتو سالم
ترین عامل شکست شبنم معرفی کردند. او هدف اصلی صورت گرفته در قبال نظام ردیابی را مهم

داروهاي ناسالم و کسب اطالع از عوارض ناخواسته داروها  21طرح اصالت و سالمت را ریکال

                                                            
21 - Recall 
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کننده بوده است، البته در کنار این هدف، طرح اي پاسخ به حقوق مصرفنهگومعرفی کردند که به
اصالت و سالمت ابزاري مدیریتی براي مسئولین هم هست تا بتوانند یارانه دارو را دقیقاً به دست 

کننده و از صادرات و فروش غیرمجاز آن توسط زنجیره توزیع جلوگیري کنند. به گفته مصرف
کلی نادیده ح اصالت و سالمت و توجه به حقوق مشتري در طرح شبنم بهایشان،فلسفه اصلی طر

  گرفته شد و آنان تمام توجهاتشان را به برچسب معطوف کردند.
اجراي بد یک طرح "ایشان رئیس بازرسان اصناف کشور بود که با تأکید بر عبارت  مورد ل)

اش، آن را هزینهه منطق کماز شبکه بازرسی و نظارت مردمی حمایت کردند و با توجه ب "خوب
براي کشور ضروري دانسته و اذعان داشتند مردم در صورت اطالع از مزایاي این طرح از آن 

کردند. ایشان مسئله را وجود کاالي قاچاق و تقلبی بسیار زیاد در نظر گرفتند که به حمایت می
زیادي نصیب واردکنندگان  ، این مسئله دائماً تکرار شده و سودخاطر فرایندهاي نادرست واردات

شود. براي همین منظور کنترل اقتصاد کشور توسط حاکمیت را ضروري دانستند و بیان کردند می
ها فضا مهیا شده و تمایل زیادي در صورت همراه کردن مردم با این نظارت و مطلع ساختن آن

. حاصل چنین طرحی کشف بردشود و انگیزه قاچاقچیان را از بین میبراي تولید داخلی ایجاد می
  شویی خواهد بود. کاالي قاچاق و تقلبی، حفاظت از برند و جلوگیري از پول

نوعی مسئول اصلی ایشان معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت بودند که به مورد م)
هاي شدند. وي ضمن ابراز رضایت از تجربه شبنم و فعالیتطرح شبنم در وزارتخانه محسوب می

ترین مسئله موجود در کشور را تفکر نادرست مسئوالن کشور براي مبارزه با هبر، مهمشرکت را
دار کردن کاالها معرفی قاچاق در مرزهاي کشور طرح کردند. او هدف اصلی شبنم را شناسنامه

سازي در شفاف، از قاچاق يریجلوگ، از تقلب يریجلوگ کردند و براي آن فوایدي را برشمردند:
است  يپروژکتور فروشی. به گفته وي شبنم مانندو مبارزه با گران افزودهبر ارزش اتیمال طهیح

نورافکن  ریوقتی زهمه .کندروشن می را مفسده زاو نقاط اندازد مینور بازار  کینقاط تار يروکه 
شبکه بازرسی و نظارت ایشان اشاره داشتند که طرح  شود.ناچار اصالح میهستند رفتارشان به

مضاف بر این اگرچه در قانون  .شدمی لیتبد یمطالبه مل کیسازي به فرهنگبا  دیبا مردمی
تر در یک قانون جداگانه گیري ذکرشده ولی باید مبسوطمبارزه با قاچاق کاال و ارز، مسئله ره

  شد تا تصویر آن مبهم نباشد.نوشته می
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ایشان معاون پروژه شبنم در تعاونی امین بودند. او ضمن اشاره به کلیت مسئله  مورد ن)
قاچاق کاال در کشور، اشاره کردند طرح شبنم متمرکز بر کاالهاي وارداتی است که هدف آن 

 کتای ییبا استفاده از کد شناسا توانندتولیدکنندگان داخل هم میکن کردن قاچاق است. ریشه
. وي ذکر کرد کنند یاصالت معرف يدارا يعنوان کاالبه يبه مشتر یرا در زمان معرف شانیکاال

موضوع نشدند پس  نیتولیدکنندگان هنوز وارد اصورت گرفته،  هايریزيبرنامهرغم که علی
صحبت ایشان تشریح فرایند ترین محور . مهماست یواردات هايکاال يوتأکید طرح شبنم بر ر

 اجرایی شده و سازوکارهاي اتخاذشده براي تدبیر امور بود.
اي که شبنم در شرکت راهبر بودند. وي طی بازهطرح ایشان مدیر روابط عمومی  مورد س)
هایشان داشتند، طرح را معرفی شد، در جلسات مختلفی که با تجار کشور در استانشبنم اجرا می

دادند. ایشان مسئله را در این حوزه، فقدان اطالعات در حوزه شان را پاسخ میکرده و سؤاالت
قاچاق کاال و عدم شفافیت کافی درزمینه واردات طرح کردند. در ادامه ضمن اشاره به جایگاه 

است که  تأمین تا مصرف رهیورود به زنج يرصد کاال از ابتداشبنم، بیان کردند که کار اصلی آن 
تواند کند. بدین ترتیب هرلحظه حاکمیت اراده کند میبه قاچاقچیان وارد میضربه سهمگینی 

هاي احتمالی عرضه جلوگیري نماید. وي در پایان وضعیت کاال در بازار را رصد کرده و از شوك
صورت افزود که براي اجراي این طرح نیازي به جایزه دادن به مردم نیست، مردم خودشان به

  اند.مکاري کرده و براي کاالي اصیل اهمیت قائلخودانگیخته با طرح ه
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ایشان مدیر طرح شبنم در شرکت راهبر بودند و با تأکید بر فرمایش مقام معظم  مورد ع)
جاي مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست. جنس قاچاق «که اذعان داشتند:  ظله العالیدامرهبري 

شود. جنس قاچاق، تولید داخلی روش قرار داده میرا باید دنبال کرد، تا آنجایی که در معرض ف
طرح شبنم را پیگیري  »22کندرا تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود می

صحبت ایشان دانستند و افزودند واردکننده باید به خریدار این اطمینان را بدهد که کاال قاچاق 
کاالیی معیوب باشد خریدار بتواند استعالم کند. ایشان هاي قانونی واردشده و اگر نیست و از راه

سازي گردش کار و فواید و ثمرات شبنم را در این موارد خالصه کردند: اخذ مالیات و شفاف
 کمک به توزیع مکانی کاال در کشور.

  بحث
جایی توان به وضوح برداشت کرد، جاباي که از ساختاردهی به طرح شبنم میمهمترین نکته

با منتقدان،  است. تعامل دادهرخاست که در طول فرایند اجرا و گاه در فرایند طراحی اهداف 
 هاتفاوتخوبی نشان داد. بخشی از این مجریان، طراحان و شرکان و همتایان شبنم این مسئله را به

شده و اختالفات ها تصریحدر روایت آنان از مسئله مشهود است، اما شایسته است این تفاوت
شکل نمایش داده شود. در سمت راست تصویر زیر، اهداف اعالمی شبنم اده در قالب یکدرخ

ده شبر اساس اسناد مکتوب نوشته شده و در سمت چپ، اهداف شبنم در عمل به تصریح بیان 
  هاي عمیق نظري دارد.که گواه از جابجایی اهداف در الیه

                                                            
  .10/04/1380 صنایع و بازرگانی يهایانات در دیدار مسئوالن وزارتخانهب - 22
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  .استحاله اهداف طرح شبنم در عمل (نویسندگان) - 6 شکل

اي که در اهداف طرح شبنم رخ داد که در روایت ساختاردهی افراد مشخص عالوه بر استحاله
شد، مسئله کلیدي دیگري از ساختاردهی افراد به مسئله در قالب نظریه برنامه آنان قابل استنباط 

هاي تصمیمی برداشته و خود را در آن جایابی افراد به طور ناخودآگاه پرده از دوگان :است
خبر از تصمیماتی ها و مذاکراتی که در مورد طرح شبنم وجود داشت، اند. در اسناد، مصاحبهکرده

ها واقعًا در ها را در خلق شبنم لحاظ کردند. بعضی از آنرسید که طراحان طرح آنبه گوش می
د و صرفًا دو موضوع متفاوت هستند که انتخاب گونه نبودندو سر طیف بوده و بعضی دیگر این

ها چه بوده و توانست کل جریان طرح را متحول سازد. اینکه هرکدام از این دوگانهر یک می
صورت شماتیک نمایش داده شده طراح طرح شبنم چه چیزي در نظر داشته، در تصویر زیر به

  است.
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  .هاي تصمیم در رهگیري کاال (نویسندگان)گاندو - 7رسم توضیحی 

توان هفت دوگان را بحث کرد. این هفت دوگان، حاصل ترسیم بر اساس تصویر فوق، می
  اند.نظریه برنامه افراد کلیدي در طرح شبنم است که شبنم را از زاویه خود، ساختار داده

براي مدیریت شبنم باید حاکمیت خود وارد عمل   دوگان اول: حاکمیت یا بخش خصوصی:
شده و یا اینکه اجراي آن را به بخش خصوصی واگذار کند؟ اگر مسئله صفر و صدي نیست، 
ترکیب و سهم هرکدام چقدر است؟ آیا براي اجراي آن به سازمان ملی شبنم نیاز است؟ آیا شبنم 

 ستاندارد ادغام شود؟هاي دولتی مثل سازمان ملی ای از سازمانکیدرتواند می
راستی کاال را یکتا آیا هر برچسب به دهنده احتمال تقلب:دوگان دوم: یکتا کننده یا کاهش

آورد؟ آیا کدهایی که قلم کاالیی را شناسایی کرده مانند ساخته و امکان تبانی را به وجود نمی
را یکتا کرده یا فقط  کند؟ آیا نصب برچسب کاالایران کد براي اداره بازار کشور کفایت نمی

 دهد و در عمل یکتا نشده و احتمال جعل آن وجود دارد؟احتمال تقلب را کاهش می
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ها براي اداره کشور باید کاال را کد گذاشت یا معامله :دوگان سوم: کدگذاري کاال یا معامله
 نیاز است؟ شود؟ آیا به انجام هر دورا ثبت کرد؟ با انجام هرکدام، چه میزان از مسئله حل می

آیا براي افزایش ضریب امنیتی طرح، خود کد  دوگان چهارم: امنیت در پایگاه داده یا کد:
هاي امنیتی باشد یا اینکه استعالم کدها در سیستم با اقدامات امنیتی همراه بوده باید داراي مؤلفه

نند؟ به عبارتی اي یکتا شوند که امکان جعل برچسب را به صفر برساگونهو اطالعات کاالها به
 افزاري؟افزاري در طرح شبنم اولویت دارد یا امنیت سختامنیت نرم

براي اجراي طرح شبنم چه حجمی از  دوگان پنجم: حجم زیاد یا کم کاالي مشمول طرح:
کاالها باید شامل طرح شوند؟ آیا طرح شبنم مخصوص اقالم خاص کاالیی است؟ آیا شبنم قابل 

شده مرورزمان مشمول طرحت؟ اگر پاسخ مثبت است این اقالم باید بهتوسعه براي همه کاالهاس
 سازي شود؟ باره بازار پاكیا یک

آیا همه کاالهاي وارداتی باید مشمول شبنم شوند  دوگان ششم: کاالي وارداتی یا تولیدي:
ت تر اسپذیري مشمول شدن کاالي وارداتی معقولیا فقط کاالهاي تولیدي مشمول شوند؟ امکان

  ها چیست؟شرط انتخاب هرکدام از این حالتیا کاالي تولیدي؟ پیش
براي طراحی طرحی همچون شبنم آیا باید طرح به دوگان هفتم: پیگیري موضوع یا مسئله: 

ها به نام مبارزه با یک مسئله عمومی مانند قاچاق نام بخورد یا اینکه همچون بسیاري از طرح
شود. هرکدام از گیري کاال محسوب میرد خاص ردیابی و رهخود موضوع بپردازد که در این مو

 سازي و ایجاد تصویر مناسب چه اقتضائاتی دارند؟ها در مرحله فرهنگاین تصمیم
پرداز آینده جهت تدوین برنامه مطلوب در زمینه رهگیري کاال هاي ایدهطبیعی است که تیم

تالش کنند فاصله طراحی و اجرا را تا حد باید خود را در میان هفت طیف فوق جایابی کرده و 
  امکان کاهش داده تا آنچه قصد شده محقق گردد.

  هاي سیاستیتوصیه
المللی و گیران دولتی با اکتفا به دو یا سه مطالعه تطبیقی بینکه سیاستمداران و تصمیم آنگاه

مشی گذاران در که خطزنند، آنگاهبدون آگاهی از ساخت ذهنی یکدیگر دست به طرحی نو می
جویان که رههاي ملی هستند و آنگاه هاي دربسته به فکر تدوین راهبرد کالن و سیاستاتاق

گیري از تجارب گذشته قدم در میدان گذاشته و با دغدغه و عظمی واال سعی بدون توشهناپخته 
هاي ذهنیِ از ساخته تردهیچیپدر تغییر و تحول دارند، باید بدانند عرصه سیاستگذاري بسیار 

توان به جنگش شتافت و آن را مطیع ساخت. مشخص شده است، پس با خامی و سادگی نمی
شده از الزامات ورود به عرصه اي و طراحی حسابرشتهی، جمع میانتفکر جمعی، قوت جمع
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ها و شماهاي مقاله به خوبی نشان سیاستگذاري در کشور است. چه اینکه اختالف نظرها در گفته
هاي علمی و سیاسی بسیار متفاوتی وجود دارد. نگاه داد که از یک طرح مدّون مکتوب، برداشت

) مدیریت 1توان در سه گونه جاي داد: د به طرح شبنم را میافراد و نوع ساختاردهی افرا
ل، م، ن، س، اطالعات: که عمدتاً حامیان و مجریان و طراحان طرح (موارد الف، ب، د، ه، و، ح، 

گیرند، براي این طرح کارکرد اطالعاتی و افشاکننده قائل بودند و ) در این جایگاه قرار میع
) مدیریت تدارکات: افراد این دسته بر 2فیت اقتصادي است. معتقدند که هدف چنین طرحی شفا

این باور بودند که طرح شبنم به دنبال انسجام لجستیک و نظم بخشی به تدارکات در تجارت 
کشور بودند و بنابراین تحلیل این افراد (ج، د، ي) مبتنی بر بازار و شرایط تجاري کشور بود و 

) مدیریت 3نگاه اول، تولید اهمیت کمتري دارد.  طبیعی است که در چنین رویکردي خالف
اي است که باید تولید: ناقدان طرح (ط، ك) در این دسته بودند و معتقدند مسئله ردیابی مقوله

دار کرد و در توان کاالهاي موجود در بازار را شناسنامهاز مرحله تولید محصول آغاز شود و نمی
باید دانست که در بین فعاالن خط  واجه خواهیم شد.مورد مسائل غذایی و دارویی با مشکل م

مشی در هر سطحی، چه در تصمیم و چه در اجرا که خود باز نوعی تصمیم است، هر کس 
توان همگرایی در مسئله را به اجبار ایجاد دهد، و نمیمسئله را مبتنی بر فهم خودش شکل می

را ارزیابی کرد. بنابراین در سطح علمی، ها حلحل بود و بعد از آن راهکرد و سپس به فکر راه
تواند ها میمند و رفع اختالف میان آنهمگرایی و اجماع فعاالن این حوزه و گفتگوهاي نظام

اثرگذار باشد؛ و در سطح سیاسی، ایجاد ائتالف بین برخی از آنها مؤثر خواهد بود. چه اینکه این 
توانست طرح را به پیش ماع سیاسی آنان میهاي علمی متفاوتی داشتند ولی اجسه گروه، ریشه

  برد.
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