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 سازی اقتصادی و ارائه طرح پیشنهادی در اقتصاد مقاومتیآسیب شناسی شفاف

 

 عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی:دکترحسین صمصامی

 دکتر علی اصغر سالم: عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

 ، مشهد مقدس1394مردادماه  25اساتید، ارائه شده به اجالس سراسری بسیج 

 

 

 چکیده 

 های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم رهبری، قوای نظام را ملزم به بند نوزدهم سیاست

های فسادزا در  ها و زمینه سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت سازی اقتصاد و سالم شفاف

 می نماید. های پولی، تجاری، ارزی و ...  حوزه

ريزي صحيح و  امكان ناپذيري برنامه فساد اداري، اقتصادي و مالي و همچنينعدم شفافيت در اقتصاد موجب 

سازي اقتصادي  ترين ابزار در جهت شفاف است. مهم  ها در اقتصاد گرديده و متناوب بودن سياست جامع اقتصادي

ضمن ايجاد شرايط الزم جهت باشد تا  مي پیوسته و به روز بانك جامع اطالعات اقتصادیایجاد 

هاي مختلف اقتصادي،  هاي مناسب اقتصادي، با فراهم آوردن اطالعات دقيق از نحوه عملكرد حوزه ريزي برنامه

در اين خصوص الزم است اقدامات اصلي نرم افزاري،  آورد. ها را فراهم  امكان نظارت موثر بر عملكرد اين بخش

از جمله  هاي اقتصادي بانك با هدف تجميع و به روز رساني اطالعات كليه بخشافزاري و ارتباطي اين  سخت

 ،واردات و صادرات كاالها و خدمات ،ثبت سفارش كاالها ،امور مالياتي ،ها بيمه ،اطالعات مربوط به سيستم بانكي

توليد )صنعت، اطالعات مربوط به ، هاي عمومي و عمراني كشور بودجه ،سازمان تأمين اجتماعي ،بورس ايران

انجام گيرد.  ، و غيره اطالعات مربوط به مستغالت و امالک، بازرگاني داخلي (،معدن، كشاورزي، نفت و ساختمان

ها و  ها با كد ملي، كد ثبت شركت آوري شده و با تطبيق آن بايست بصورت كامال محرمانه جمع اين اطالعات مي

  .گرددترسيم  وضعيت اقتصادي كشوراز فعاالن اقتصادي و  جامعيوضعيت كد اقتصادي 

امكان نظارت جدي و  اقتصادي و جامع و صحيح ريزي برنامه در تسهيل و مناسب بستر اين پايگاه ضمن ايجاد

باعث  مبارزه واقعي با مفاسد و تخريب هاي اقتصادي همچون پولشويي و رانت خواري و اتالف منابع بيت المال
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 و اطالعات احتمالي تخلفات و ها مغايرت اقتصادي، شناسايي مختلف هاي بخش و متغيرها بين هماهنگي ايجاد

 كنترل هنگام، به بانكي و پولي هاي سياست ها، اتخاذ يارانه هدفمندي در هدف هاي گروه شناسايي ها، آن تصحيح

مالياتي،  فرار از جلوگيري و مالياتي هاي پايه بازار، گسترش تنظيم و بانكي، كنترل منابع و نقدينگي هدايت و

 و غيره خواهد شد.  تنف به دولت وابستگي كاهش

 

 مقدمه -1

سازي  هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري، قواي نظام را ملزم به شفاف بند نوزدهم سياست

اري، ارزي و هاي پولي، تج هاي فسادزا در حوزه ها و زمينه سازي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليت اقتصاد و سالم

 گردد. هاي ابالغي تأكيد مي ... مي نمايد. همچنين در برخي بندهاي ديگر نظارت بر حسن اجراي سياست

فساد اداري،  به دليل نبود نظارت اطالعاتي كافي، تا از يك طرف استعدم شفافيت در اقتصاد موجب شده 

به دليل فقدان اطالعات و  از طرف ديگرهاي سنگيني را بر اقتصاد تحميل نمايد و  هزينهاقتصادي و مالي 

ها در  و متناوب بودن سياست ريزي صحيح و جامع اقتصادي امكان ناپذيري برنامه شفافيت در اقتصاد شاهد

نبود، كمبود و يا عدم شفافيت اطالعات در اقتصاد ايران، همواره توسط كارشناسان به عنوان اقتصاد باشيم. 

عنوان هاي فعال در اقتصاد و در نتيجه افزايش فساد اداري  ر عملكرد بخشعاملي در جهت فرار از نظارت ب

رويه  ها، افزايش بي بسياري از مشكالت اقتصادي موجود از جمله توزيع نامناسب منابع كمياب بانكگرديده است. 

گذاري  هكاالهاي مصرفي، عدم امكان حمايت صحيح از توليد و سرماي و قاچاق مطالبات معوق، افزايش واردات

فرار مالياتي و عدم ها،  هاي توليد و توزيع، تغييرات ناگهاني و غير قابل كنترل قيمت داخلي، باال بودن هزينه

و سهم پائين ماليات از كل درآمدهاي  وابستگي شديد بودجه به نفت، هاي مالياتيامكان شناسايي دقيق پايه

 اطالعاتي هاي پايگاه ضعف عدم نظارت به دليل پيامدهايو غيره از جمله عمومي دولت، كاهش اعتبارات عمراني 

 است.  جامع

ها اداره اقتصاد و  گويي به آن از سويي ديگر در اقتصاد سئواالت اساسي و مهمي مطرح است كه بدون پاسخ

اقتصادي گذاري و قانونگذاري در حوزه  ريزي، سياست ريزي براي آن نتايج قابل قبولي را نخواهد داد. برنامه برنامه

هاي اقتصادي چگونه  باشد. اين كه سياست روز مي دقيق، صحيح و بهشفاف،  بيش از هر چيز نيازمند اطالعات

هاي مختلف اقتصادي  ها بر بخش ها چقدر بوده است؟ تاثير سياست اند؟ سرعت اجراي اين سياست اجرا شده

داف مورد نظر از جمله عدالت اجتماعي ها با يكديگر هماهنگ است و ما را به اه چيست؟ آيا اجراي سياست

 هاي دقيق، مستند و مستدلي به آن داده نشده است. ها سؤال ديگر كه كه تاكنون پاسخرساند يا خير؟ و ده مي
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هاي  ريزي ايجاد بانك جامع اطالعات اقتصادي ضمن پاسخگويي به سئواالت فوق و ايجاد شرايط الزم جهت برنامه

هاي مختلف اقتصادي، امكان نظارت موثر  آوردن اطالعات دقيق از نحوه عملكرد حوزه مناسب اقتصادي، با فراهم

 آورد. ها را فراهم مي بر عملكرد اين بخش

كشور نظير  تجميع شده و پيوسته كليه اطالعات اقتصادي، اقتصادي جامع پايگاه اطالعاتدر اين مقاله منظور از 

عي، امور مالياتي، ثبت سفارش كاالها، واردات و صادرات كاالها، بورس، ها، تأمين اجتما بانكي، بيمه نظاماطالعات 

ها و  هاي عمومي و عمراني، توليد بخش هاي اقتصادي، بازرگاني داخلي، مستغالت و امالک، شركت بودجه

آوري بوده و  اي و مجزا از هم در حال ثبت و جمع كه تاكنون به صورت جزيره باشد اشخاص حقوقي و غيره مي

چ اقدام موثري در خصوص پيوسته سازي اين اطالعات ارزشمند در قالب يك پايگاه اطالعات اقتصادي جامع، هي

بخش دوم به  بخش ارائه گرديده است. پس از مقدمه، 6پيوسته و برخط صورت نگرفته است. اين مقاله در 

در اين مستندات جهاني را  دراقتصاد اختصاص دارد. بخش سوم اقدامات و يو ضرورت شفاف ساز يتاهم يف،تعر

پردازد.  در كشور مي هاي اطالعاتي ي تشكيل پايگاهنمايد. بخش چهارم به بررسي الزامات قانونبررسي ميخصوص 

در نهايت، يران اختصاص دارد و آن در ا يشناس يبو آس ياطالعات يها يگاهپا يلسابقه تشكبخش پنجم به 

 اثرگذاري ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي اختصاص دارد. و قتصاديبخش پاياني به طرح پيشنهادي شفاف سازي ا

 تعریف، اهمیت و ضرورت شفاف سازی دراقتصاد -2

 توان به شرح زير تعريف كرد:سازي اقتصادي را ميبه طور خالصه شفافتعریف: الف(

استفاده از منابع و هاي اقتصادي به خصوص در روشن شدن نقش و عملكرد نهادها و بازيگران در فعاليت"

 "گذاران اقتصادي امكانات اقتصاد براي سياست

 هاي جامع اطالعاتي است.يكي از ابزارهاي اصلي شفاف سازي اقتصاد بانك

 اهمیت و ضرورت شفاف سازی دراقتصاد ب(

اقتصادي محسوب   يكي از ضرورت هاي فعلي بخش ايجاد بانك جامع اطالعاتياز طريق  شفاف سازي دراقتصاد

توانند از اين بانك بهره  ها، وظايف و كاركردهاي خود مي به اقتضاء مسئوليت هاي آن گرديده كه زير بخش

تواند پايه مناسبي  از سوي ديگر بانك جامع اطالعات اقتصادي با ايجاد بسترهاي مناسب اقتصادي مي ؛بگيرند

رونيك و خدمات الكترونيكي به آحاد مردم باشد. وجود اطالعات شفاف اقتصادي منافع براي ايجاد دولت الكت

گردد. اهميت  ميها اشاره  نمايد كه در ادامه به برخي از آن هاي مختلف جامعه ايجاد مي بسياري براي گروه

 باشد: شفافيت اقتصادي با تشكيل پايگاه جامع اطالعاتي از دو منظر قابل بررسي مي
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 های اقتصادی گذاری در بخش سیاست(1-ب

اگر اطالعات  شناخت دقيق وضع موجود است، آنل ئاگذاري اقتصادي و بررسي مس سياست اولين قدم در

نتوان داليل  شفاف، دقيق و روزآمد اقتصادي نتواند به موقع مشكالت را هشدار دهد و اگر بر پايه اطالعات

 يكعدم وجود  يطبي را نيز نمي توان اتخاذ كرد. بنابراين در شراگذاري مناس مشكالت را شناسايي نمود، سياست

رصد اتفاقات  امكان( يزه)به رغم وجود غالب اطالعات بصورت مكان ياقتصادو پيوسته بانك اطالعات جامع 

اجرا وجود نخواهد داشت. بعنوان  يندر ح يزآن ن يحنبوده و امكان تصح يرپذ الزم امكان يرو اتخاذ تداب ياقتصاد

مثال اگر بعد از گذشت دو سال مشخص شود كه نتيجه اتخاذ يك سياست انقباضي پولي، ايجاد ركود در اقتصاد 

و  كنترل ،تنظيماز اين رو  هاي تكميلي وجود ندارد.  بوده، ديگر زماني براي اصالح اين سياست و يا اتخاذ سياست

پذير نخواهد بود.  هاي مختلف كشور امكان با وجود جزاير اطالعاتي در دستگاهادي متغيرهاي اقتص گذاري سياست

هاي بلندمدت  ريزي ها زمينه اتخاذ برنامه روز بودن آن جزاير اطالعاتي كه تنها در صورت پيوستگي، شفافيت و به

گذاران  نها سياستدر اين خصوص نه ت گردد. فراهم ميو كارآمد شفاف ، هاي صحيح، به موقع گذاري و سياست

توانند از مزاياي ايجاد يك بانك اطالعاتي پيوسته استفاده نمايند، بلكه مديران مياني و حتي فعاالن  كالن مي

توانند به صورت بهينه و كارامد از اين پايگاه استفاده نمايند كه در  اقتصادي نيز با سطوح دسترسي متفاوت مي

 ادامه شرح داده خواهد شد.

 ان کالن:گذار سیاست 

هاي مختلف اقتصادي  ها بر بخش اند كه اطالع دقيقي از تأثير سياست گذاران همواره با اين مسئله مواجه سياست

ها  دهد؟ آيا اين سياست ها، چه تغييري در متغييرهاي اقتصادي رخ مي ندارند و اينكه پس از اتخاذ اين سياست

گذار به موقع از  كنند؟ همچنين در بسياري از مواقع سياست نمايند يا اثر يكديگر را خنثي مي هماهنگ عمل مي

تواند رصد نمايد.  مشكالت و كمبودها آگاه نشده و تغيير متغييرهاي اقتصادي و رفتار فعاالن اقتصادي را نمي

ريزي صحيح و جامع اقتصادي براي  وجود پايگاه اطالعات اقتصادي ضمن ايجاد بستر مناسب و تسهيل در برنامه

هاي مختلف اقتصادي و نظارت موثر بر  ها و بخش گذاران، امكان بررسي نحوه عملكرد متغيرها، دستگاهسياست

ها، امكان مبارزه با مفاسد اقتصادي و غيره را فراهم  هاي ابالغي، تنظيم به موقع بازار و تغييرات قيمت سياست

 آورد. مي

 :مدیران میانی 
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حيح و جامع بخشي نياز به اطالعات صحيح، دقيق و به هنگام از ريزي ص مديران مياني نيز به منظور برنامه

هاي مفقوده،  وضعيت آن بخش دارند. به طور مثال براي يك سياست گذار بخش توليد، شناسايي حلقه

گذاري،  هاي سرمايه هاي زنجيره توليد با توجه به منابع و عوامل توليد و آينده مصرفي، شناسايي اولويت گلوگاه

هاي تنظيمي اين  هاي وارداتي و تعيين ابزار هاي توليدي، اولويت د اوليه مورد نياز، تأمين زيرساختتأمين موا

هاي توليد  بخش )تعرفه، حقوق گمركي، عوارض صادراتي و ...( در جهت هدايت واردات با توجه به ظرفيت

سيستم اطالعاتي پيوسته و  داخلي، قيمت محصول توليدي در بازار و ساير موارد نظير آن صرفاً با وجود يك

 پذير است. كارآمد امكان

 :فعاالن اقتصادی 

با تشكيل پايگاه اطالعات اقتصادي و ايجاد شفافيت وضعيت اقتصادي، فعاالن اقتصادي)با ملحوظ داشتن سطح 

ز ميزان سودآوري و يا مشكالت ساير فعاالن بخش، ميزان نيا  دسترسي مجاز( با شناخت بهتر از وضعيت بازار،

گذاري   تري نسبت به ميزان توليد و يا انجام سرمايه گيري مناسب داخلي، صادرات و واردات و غيره، امكان تصميم

 نمايد. پيدا نموده كه موجبات رشد اقتصادي را فراهم مي

 های اقتصادی ( نظارت و کنترل بر بخش2-ب

باشد(، منجر به  هاي رييس جمهور نيز مي وعده ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي با ايجاد شفافيت در اقتصاد )كه از

هاي اقتصادي همچون  وري، مبارزه واقعي با مفاسد و تخريب نظارت و كنترل بهتر، افزايش كارايي و بهره

ها از جمله اجراي صحيح قانون  گذاري، كارا نمودن بسياري از سياست خواري، بهبود نظام قيمت پولشويي و رانت

هاي مالياتي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي و در  ش وابستگي به نفت از طريق گسترش پايههدفمندي يارانه، كاه

 نهايت افزايش رفاه اجتماعي خواهد شد.

كند. بسياري از اوقات عدم  ها و فسادهاي سيستم جلوگيري مي از ناكارامدي ،نظارت صحيح در اجراي امور

م رعايت قوانين و مقررات، تنبلي سيستم و ناكارامدي آن هاي اقتصادي موجب عد نظارت صحيح و كافي بر بخش

هاي اقتصادي موجب فساد اداري و اقتصادي مي گردد كه  گردد مهمتر از آن عدم نظارت و شفافيت سيستم مي

فساد اقتصادي و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به  باشد. بسيار مخرب و مضر مي

عدم عدم شفافيت اطالعات، ترين علل فساد اقتصادي در كشور  اساسي مورد نظر است. مهم عنوان يك مسئله

قوانين و مقررات  نظارت بر حسن اجراي ضعف و هاي دولتي هاي اقتصادي به ويژه بخش نظارت و كنترل بر بخش

 باشد. مي

هاي داللي شده  ت فعاليتهاي اقتصادي به سم گذاري مولد و گرايش فعاليت فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه

و در نهايت كندي رشد اقتصادي و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي را در بر خواهد داشت. فساد اقتصادي 
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و تنزل كيفيت  گردند محسوب مي المال بيتمنابع بانكي كه اموال موجب كاهش درآمدهاي مالياتي، هرز رفت 

 گردد.  هاي اقتصادي مي زير ساخت

ترين و  باشد. اساسي ارد فساد در اقتصاد، فساد بانكي، فساد مالياتي، پولشويي، قاچاق و غيره ميترين مو از مهم

ترين قدم در جهت مبارزه با فساد اقتصادي و اصالحات آن شامل ايجاد زيرساخت هاي مناسب جهت  ابتدايي

ر اين خصوص باشد. چراكه در صورت نامشخص بودن و يا عدم اطالعات كافي د تشخيص و كشف آن مي

  توان اقدامي در جهت مقابله با آن انجام داد. نمي

كافي، مستند و به هنگام، امكان اتخاذ  شفاف، فارغ از مباحث قانوني و جنبه مبارزه با مفاسد، عدم وجود اطالعات

 شناسي اجراي قوانين و كه آسيب نمايد. ضمن آن گيران سلب مي هاي مناسب و به موقع را از تصميم تصميم

پذير است. وضعيتي كه در بازار ارز و سكه و اختالس  هاي گريز از آن صرفا باستناد آمارهاي صحيح امكان راه

شناسي علمي   گاه مورد آسيب به دليل فقدان اطالعات صحيح هيچ ،گذشته پديد آمد سال هايبزرگ بانكي در 

هاي مهمي  از اين رو در ادامه به آسيبگرديد. واقع نگرديد و بنابراين موجب انتشار شايعات و التهابات اجتماعي 

هاي مختلف اقتصادي به دليل نبود اطالعات جامع اقتصادي و نظارت كافي رخ داده است اشاره  كه در بخش

 گردد: مي

 :فسادهاي بانكي 

 عدم تخصیص بهینه منابع بانکی

 هاي توليدي تزريق به بخشنقدينگي را به مثابه خون در بدن انسان  ها قلب تپنده يك اقتصادند كه بانك

 يازمنابع مورد ن يناندازها از سطح جامعه و تام و جذب پس يآور جمع ي،نظام بانك يفهوظ ينتر مهم نمايند. مي

 يمختلف اقتصاد يها بخش يانم يبه درست ي. چنانچه منابع بانكباشد يمختلف باالخص بخش مولد م يها بخش

خواهد شد. از اين منظر حركت نقدينگي موجب تحرک اقتصاد  يو رشد اقتصاد ييموجب شكوفا يابد، يصتخص

تواند مشكالتي را بوجود بياورد. بنابراين با مالحظه  هاي اقتصاد مي شده و حضور كمرنگ و يا پررنگ آن در بخش

هاي  وضعيت بخشاز  يهاي حليلتوان ت هاي مختلف اقتصاد مي حجم، رشد و سرعت گردش نقدينگي در بخش

 صحيح، شفاف و كارمد بر عدم نظارت يلبه دل است كه آن يتاهم يزبدست آورد. نكته حا ياقتصادمختلف 

 ي به دليل سود باالترو سوداگر يدالل هاي يتبه فعال توليدي يها مربوط به بخش يالتاز تسه ياريها بس بانك

 .  است يافتهسوق 

 37ومعدن ) هاي مولد صنعت اعتبار، بيشترين سهم از منابع بانكي بايستي به بخشطبق مصوبه شوراي پول و 

آمده است، سهم  1همانطور كه در جدول  1391درصد( اختصاص يابد، ليكن در سال  20درصد( و كشاورزي )

 درصد 9درصد و سهم بخش كشاورزي تنها برابر با  7/31ومعدن از تسهيالت اعطايي شبكه بانكي  بخش صنعت
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درصد افزايش  46ها به حدود  بازرگاني با كاستن از سهم ديگر بخش -است. در مقابل سهم بخش خدمات بوده

نيز  1391هاي قبل از  اي در سال درصد تعيين شده؛ مشابه چنين رويه 8يافته در حاليكه سهم مصوب آن تنها 

 تري به وقوع پيوسته است. با شدت كم

ها را تامين مالي نمايند با علم به اينكه بخش توليدي توان  انند سود سپردهها براي اينكه بتو در واقع بانك

اند. اين منابع  گري نموده سوددهي كافي را ندارد، منابع بانكي را بر خالف قانون وارد بخش داللي و واسطه

  .گري دارند بيشترين سهم نقدينگي را در بخش داللي و واسطه

 شبكه بانكي  هاي مختلف اقتصادي از تسهيالت اعطايي سهم بخش -1جدول 

 

 منبع : بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران

شود، به داليلي همچون  شايان ذكر است كه رقم قابل توجهي از تسهيالتي كه به نام بخش توليدي دريافت مي

هاي  ، وجود فضاي نااطميناني در فعاليتسیستم بانکی بر هزینه کرد تسهیالتعدم نظارت و کنترل 

هاي غير مولد اقتصادي شده، در نتيجه رقم  هاي داللي و سوداگرانه، وارد بخش توليدي و سودآوري بيشتر فعاليت

 ، كمتر است.شود هاي مولد قرار گرفته از آنچه در آمار و ارقام رسمي منتشر مي واقعي تسهيالتي كه در بخش

 

 کشاورزی
صنعت و 

 معدن

مسکن و 

 ساختمان

صادرات و 

زیرساخت 

 بازرگانی

بازرگانی و 

 خدمات

توص 

 یه

عملکر

 د

 

توص

 یه

عملکر

 د

 

 عملکرد توصیه

 

عملکر توصیه

 د

 

عملکر توصیه

 د

 

1387 25 5/14 33 1/26 20 4/22 7 6/1 15 4/35 

1389 25 7/12 37 5/25 20 9/27 8 3/1 10 6/32 

1390 20 9/10 37 8/22 25 2/30 10 1 8 1/35 

1391 20 9 37 7/31 25 5/13 10 0 8 8/45 
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، در سالهاي قبل  مسكن، آهن و غيره ،ارز ،نكته حايز اهميت اينكه يكي از علل اصلي نوسان در بازارهاي طال

 -ها با لحاظ حداقل ضوابط، صرفاً به اشخاص معدودي )حقيقينقدينگي سرگرداني بوده كه از سوي بانك

 حقوقي( اعطا شده است.

 یرجاریغ یالتتسهافزایش 

 يالتوصول نشده و شامل تسه يد آناست كه در سررس يياعطا يالتاز تسه يبخش يجار يرغ يالتتسه

است  ياز منابع بانك يبخش يرجاريغ يالتتسه يقت. در حقباشد يالوصول م گذشته، معوق و مشكوک يدسررس

اي قرار گرفته و بنا به داليل متفاوت يا توانايي پرداخت آن را ندارند و يا با اختيار خود  اختيار عده كه در

 اي يدهبا مشكالت عدهاي اخير  طي سالرا  يبانك يستمس يرجاري،غ يالتتسه يندهفزا روند كنند. بازپرداخت نمي

 يجهان ي. طبق استانداردهاشود ينام برده م يبانك يستممعضل س ينمواجه كرده و اكنون از آن به عنوان مهمتر

باالتر به  يها و نسبت باشد يدرصد م 5تا سقف  يالتبه كل تسه يرجاريغ يالتنسبت تسه يامن برا يهحاش

 يرجاريغ يالتها را تسه بانك يالتدرصد تسه 15از  يشاكنون ب هاست. هم بانك يتبودن وضع يبحران عنايم

هزار  196از  يكهنموده به طور يرا ط اي يندهروند فزا ير،اخ يها در سال ييرجارغ يالت. تسهدهد يم يلتشك

 يافته يشبرابر رشد( افزا 4از  يش)ب 1393 پايان سالدر  يالر يلياردهزار م 800به  1385در  يالر يلياردم

 است. 

آحاد مردم به شبكه  اعتمادي يقرار گرفته و موجب ب ياقتصاد كشور در معرض اختالالت و آشفتگ يبترت ينبد

هاي اطالعاتي جامع و  ي به دليل ضعف پايگاهدر بانكدار قوانين و مقررات يت. عدم رعاگرديده است يبانك

صاحبان قدرت و  ي. اعمال نفوذ برخشود يها م بانك يريتيموجب گسترش فساد در سطوح مختلف مد پيوسته

 نظارت كافيشدن  يلزا ياست كه در پ ييله فسادهارواج گسترده رشوه از جم ياو  يالتتسه ياعطا يثروت برا

  .آيد يبه وجود م يبانك يستمدر س

 هاي بانكي و جلوگيري از گسترده ترين فساد اقتصادي در ايران در جهت اصالح نظارت گام ترين ياصل ين،بنابرا 

امكان نظارت و با آنها  يبده يزانبه همراه م یانکامل مشتر ییو شناسا یجامع بانکدار یستمس یلتشک

 يها جدا شده و از اعطا خوش حساب از بد حساب يانمشتر يبترت ين. بدباشد ميها  كنترل بر عملكرد بانك

اند، اجتناب خواهد  نموده يافتدر سهيالتبانك مبالغ كالن ت يك ياشعبه  يككه از  يبه كسان يالتدوباره تسه

 .شد
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 مالیات 

 فرار مالیاتی

در كشور در ساليان متمادي درآمدهاي ناشي از فروش نفت، نقش اصلي را در تأمين درآمدهاي دولت ايفا كرده 

پذيري زياد آن نسبت به  و اين امر موجب وابستگي شديد كشور به درآمدهاي نفتي و در نتيجه آسيباست 

بايد، عدم كارآيي و وجود نارسايي در  يكي از داليل اين امر راهاي نفتي گرديده است.  ها از جمله تحريم تحريم

آوري اطالعات، تشخيص و وصول ماليات دانست. در حال حاضر  نظام مالياتي كشور به ويژه در خصوص جمع

شود كه  برآورد مي 1393در سال  1هزار ميليارد تومان 150در حداقل حدود مالياتي در كشور  توانميزان 

هزار ميليارد تومان و فروش مصوب نفت برابر  70صوب در اين سال برابر درآمد مالياتي مستقيم و غير مستقيم م

 باشد. باشد كه نشان از فرار مالياتي هنگفت در اين سال مي هزار ميليارد تومان مي 77

در  پذير بودن شديد اقتصاد از اين ناحيه ضمن وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي و آسيب آثار سوء فرار مالياتي

ظهور و بروز  ،درآمدهاي مورد نياز دولت و در نتيجه عدم ارائه خدمات اجتماعي مطلوب و با كيفيت تأمين نشدن

شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزيع نشده و انباشت  كند. همچنين فرار مالياتي سبب مي پيدا مي

ا را فراهم آورد بلكه شكاف ه هاي خاص، نه فقط زمينه تقويت قدرت سياسي برخي گروه ثروت در دست گروه

شود. خالصه اينكه فرار مالياتي به  طبقاتي ناشي از اين امر موجب افزايش تنش سياسي و اجتماعي در جامعه مي

هاي اقتصادي و  عنوان يكي از مصاديق و مظاهر فساد اقتصادي، امنيت اقتصادي مورد نياز براي گسترش فعاليت

رو، اصالح و تجديد نظر در نظام مالياتي كشور به ويژه نظام  ند. از اينك گذاري را دچار اختالل مي سرمايه

 آيد. مالياتي به منظور بهبود وضعيت اقتصاد ملي امري ضروري و الزم به شمار مي اطالعات

گيري از  سازي و بهره منسجم و جامع در حوزه مالياتي به موازات فرهنگ سيستم اطالعاتيبرخورداري از يك 

شود  باعث مينموده و تواند نقش قابل توجهي را در افزايش درآمدهاي مالياتي ايفا  كيفري مي ي و كارها ساز

هاي اقتصادي وارد شوند و در عين حال در پرداخت بخشي از درآمد حاصل از  مردم با اطمينان بيشتر در فعاليت

 تري بنمايند. هاي اقتصادي خود به عنوان ماليات مشاركت گسترده فعاليت

 گری رش فعالیت های داللی و واسطهگست

                                                           
1
ميليارد تومان برآورد  1000حداقل  1393بر اساس اطالعات بانک مرکزي جمهوري اسالمي ايران، توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري در سال   

توان  ميليارد تومان 150درصدي )نرخ حداقلي ماليات بر ارزش افزوده به جاي کليه انواع ماليات در اقتصاد( حدود  15شود که با در نظر گرفتن نرخ  مي

 مالياتي در کشور وجود دارد. 
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و  يبند طبقه يبرا يجامع يستمهمانند س يازمورد ن يها ساخت يرفقدان زدر سيستم فعلي ماليات به دليل 

 .شود ياخذ نم ياتيعمدتا مال يو دالل يگر واسطه هاي يتاز فعال ياتياطالعات در سازمان امور مال يلو تحل يهتجز

باشد.  هاي توليدي و همچنين حقوق كارمندان مي هاي دريافتي دولت مربوط به فعاليت به طوريكه عمده ماليات

هاي اطالعاتي اين است كه متوسط  به عنوان يك نمونه از ناكارمدي سيستم مالياتي به دليل ضعف زير سخت

دليل  به يطشرا ينا  2باشد. مندان دولت ميتر از ماليات پرداختي كار ماليات پرداختي زرگري و طالفروشان پايين

هاي نامولد  هاي داللي و همچنين عدم پرداخت ماليات توسط اين قشر باعث گسترش فعاليت سود باالي فعاليت

 يت)همانند اختالل در امن يدفراتر از كاهش تول ياربوده و آثار سوء آن بس يديتول هاي يتفعال زيان و همچنين

به  توان يجمله مكه از آن خواهد يافتگسترش  يرزمينيز هاي يتفعال زيرا در اين صورت ؛( خواهد بودياقتصاد

هاي گذشته اشاره نمود. به دليل عدم وجود سيستم  ي در بازار سكه، ارز و مسكن در سالگر و واسطه يدالل

ها را  اين فعاليتها، عدم پرداخت ماليات نيز  اطالعاتي مشخص در اين بازارها، ضمن سود باالي اين فعاليت

با  نمايد. از اين رو فعاالن اقتصادي ضمن خروج تدريجي از بازار توليدي و تمايل به بازارهاي داللي، تر مي مطلوب

 .نمايند يم يجاددر بازار التهاب ا يدر پ يپ يها و فروش يدخر

 قاچاق 

به  ياقتصادآثار عالوه بر  و ارز در كشور بر كسي پوشيده نيست، قاچاق كاال قاچاق يدهداقتصادي پآثار سوء 

واردات عالوه بر تهديدات بخش توليد،  ترين مهم است. امروزه يكي از يتحائز اهم يچالش اجتماع يكعنوان 

  و ارز، ارزشباشد. بنابر اعالم ستاد مبارزه با قاچاق كاال افزايش ورود كاالهاي قاچاق مي ،رويه كاالهاي مصرفي بي

ميليارد دالر عنوان شده است كه به دليل ارزان بودن  20اخير بيش از كاالهاي قاچاق طي سالهاي  ساالنه

 يدهپد ينااند.  تعطيل شدههاي توليدي توان رقابتي نداشته و در نتيجه  )عليرغم كيفيت پايين اين كاالها(، بنگاه

 يبر بدنه اقتصاد يزن ياديز يها ينههز ؛راه تجارت آزاد است بر سر يجد يدتهد يكبه عنوان  ينكهعالوه بر ا

 يدهد و از طرف يدولت را كاهش م ياتيو مال يگمرك يسو درآمدها يككند. قاچاق كاال از  يم يلكشور تحم

اقتصاد  يك شود . در يو ... م يهخروج ارز، فرار گسترده سرما يكاري،ب يشافزا ي،داخل يداتسبب كاهش تول

هاي  و از گسترش فعاليت شود يثبت و ضبط م ياقتصاد هاييتفعال يتمام هاي اطالعاتي قوي پايگاهمنسجم با 

 يامر نينبه چ يلما گري داللي و واسطهفعاالن  گردد. اما در شرايط فعلي اقتصاد، زير زميني جلوگيري مي

 .آورند يم فراهمرا  ياهاقتصاد س يا ينيزم يراقتصاد ز يريو لذا موجبات شكل گ يستندن

نظام اطالعات ضمن مختل نمودن قاجاق كاال و ارز است كه  يدهپديني، زم يراقتصاد ز يقمصاد يناز مهم تر 

خود را از دست  ييها كارا يرياستگذارا با مشكل مواجه كرده و س ياقتصاد يريگ يمتصم  ،كشور ياقتصاد

رفتن آثار  يندولت موجب از ب يتيقاچاق كاال ضمن خدشه دار كردن اهداف حمااز اين رو دهند .  يم

                                                           
2
 1391محاسبات تحقيق بر اساس اطالعات سازمان مالياتي کشور در سال   
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 يانقاچاقچ يشود. ضمن آنكه عدم پرداخت حقوق دولت از سو يدولت م يتعرفه ا يرو غ يتعرفه ا هاي ياستس

كاهش  يجهدر داخل كشور و در نت يديتول يها يت، كاهش حجم فعال يعدر صنا يگذار يهموجب كاهش سرما

 يمتق يجهكنند، در نت يتخود فعال يتظرف يرمجبورند ز يداخل يدتول يعشود و با توجه به آنكه صنا ياشتغال م

 .شود يتورم در داخل كشور م يشباال رفته منجر به افزا يداتتمام شده تول

 پولشويي 

اژه پولشويي براي توصيف فرآيندي مورد استفاده قرار مي گيرد كه در آن پول غيرقانوني يا كثيفي كه حاصل و

، و ارز كاال ،قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه ،اخاذي، كالهبردارياختالس، رشوه،  فعاليت هاي مجرمانه مانند

با گذر از مراحلي، شسته شده و به عنوان   و ... است، در چرخه اي از فعاليت ها و معامالت مالي و قاچاق انسان

 پولي قانوني، موجه و مشروع جلوه داده مي شود.

 ياست. آثار و تبعات يو اجتماع يمختلف اقتصاد يدر عرصه ها يراوانف يآثار و تبعات منف يدارا ييپولشو

كاهش  ي،مال يكاهش اعتماد به بازارها  ي،بخش خصوص يفهمچون گسترش فساد و ارتشا در سطح جامعه، تضع

شده است تا كشورها  موجبشوم  يدهپد ينا ي. تبعات منفينمجرم يمنابع و شبكه مال يتدرآمد دولت، تقو

ها،  كردن آن ييو مقررات الزم و اجرا ينقوان يبو با تصو ينددر صدد مبارزه با آن برآ يالملل ينراجع بهمگام با م

بر  در كشور شويي امروزه اهميت مبارزه با پول ايند. از اين رونم يشگيريپ يجرم در موسسات مال يناز وقوع ا

هاي اطالعاتي آن در اسرع وقت در كشور فراهم  بايست زير ساخت و براي اين منظور مي كسي پوشيده نيست

 گردد.

 يمختلف برا يها شركت يساقدام به تاس يانشو است كه پول ينا ييشو پول يها روش ينتر و مهم ينتر از معمول

چون  متنوع هم يامور اقتصادها در  گونه پول ينكردن ا ينهاقدام به هز ينچن و هم يفكث يها وانتقال پول نقل

 ي)بانك، بورس، ...( و خدمات مهندس يمال يدر انواع مختلف بازارها گذاري يهسرما يا يعمران يانجام كارها

است كه  ينا ييشو پول ياتقانون به عمل يانكاهش جلب توجه مجر يروش برا ينتر . راحتكنند يم گوناگون

چون چك، سفته، سهام،  يمال يبا آن ابزارها يا شود يم يگذار سپرده در بانك يمبه طور مستقيا ول نقد پ يرمقاد

هاي  نبود سيستم .كنند يم گذاري يهسرما يگرد يها ها را در مكان و آن شود يم يدهخر يرهاوراق مشاركت، و غ

اطالعاتي جامع، پيوسته و بر خط موجب جرايم سازمان يافته پولشويي در كشور گرديده است. در حال حاضر 

هاي جامع اطالعاتي قابل كشف و رديابي  ها، رشوه ها و فسادهاي اداري به دليل نبود پايگاه بسياري از اختالس

ميلياردي بانكي  3000دهاي بزرگ كشف شده از جمله فساد ها و فسا نيستند. بررسي و تجزيه و تحليل اختالس

 در سال هاي اخير دليل اين مدعاست.
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آن، در  يينامه اجرا يينو آ ييقانون مبارزه با پولشو يباست كه با تصو يياز جمله كشورها يزن يرانااز اين رو 

به عنوان  يبانك مركزاز جمله  نهادهاي مسئولراستا،  ينمذموم برآمده است. در ا يدهپد ينصدد مقابله با ا

و همچنين ساير نهادهاي  كشور يدر بازار پول فعال ينهادها يگرو د يمرجع نظارت بر بانك ها، موسسات اعتبار

 زير د تا عالوه بر فراهم ساختنندار يفهوظ مالي از جمله سازمان امور مالياتي، گمرک ايران، بيمه، بورس و ... 

و مقررات  ينقوان يكشور و مقابله با آن، بر حسن اجرا يدر بازار پول يياز پولشو يشگيريپ يالزم برا يساخت ها

 لیکن هنوز تا ایجاد یك بانك جامع و یکپارچه اطالعات اقتصادی فاصلهيد، بازار نظارت نما يندر ا يربطذ

 زیادی وجود دارد. بسیار

هاي اخير باعث شده تا  بود اعتبارات در سالبا توجه به شرايط كنوني مالي و اقتصادي كشور، كمدر مجموع 

هاي عمراني با تأخير فراوان انجام بگيرد. به عنوان مثال فقط در حوزه حمل و نقل براي اجراي  اجراي طرح

هزار ميليارد  5هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است كه ساالنه كمتر از  130اي به بيش از  هاي ريلي و جاده طرح

تر  باشد و عملكرد آن به مراتب پايين يابد. )البته همين رقم نيز بودجه مصوب مي امر اختصاص ميتومان به اين 

هاي زيربنايي نيز  بهداشت و درمان، آموزش و ساير حوزه  هاي انجام شده در حوزه تامين آب، باشد.( بررسي مي

سال  20ها بيش از  جراي اين طرحتأييد كننده همين وضعيت است و با روند فعلي پرداخت اعتبارات عمراني، ا

هاي اقتصادي باعث شده كه  ماندگي بطول خواهد انجاميد. اين در حالي است كه حجم باالي نيازها و عقب

اي، در  ها شناسايي شوند كه بدليل مشكالت بودجه هاي بسيار زيادي نيز بعنوان اولويت توسط دستگاه طرح

 گيرند. دستور كار دولت قرار نمي

ترين اين  مات ارايه شده توسط دولت، در بسياري از موارد كمتر از قيمت تمام شده آن است. مهمقيمت خد

ها حجم بااليي از بدهي را براي دولت بوجود آورده و همچنان  باشد كه عدم توازن بين قيمت موارد آب و برق مي

هاي مختلف بخصوص بخش  حوزهباشد. همچنين عدم ارايه خدمات با كيفيت مناسب در  در حال ايجاد بدهي مي

 دهد. بهداشت و درمان و آموزش و پرورش ضرورت اصالحات بنيادين در روش ارايه خدمات را نشان مي

ها بيان  موارد فوق و مطالب نظير آن مسايلي است كه در جلسات مختلف به كرات توسط وزرا و روساي دستگاه

پذير و غيره به راهكارهاي اعالمي كه عمدتا  شار آسيبشده و دولت بدليل مسايل اجتماعي، لزوم توجه به اق

باشد، پاسخ مثبتي )بجز در مواردي كه اجتناب ناپذير بوده(  ها مي ها و يا افزايش قيمت مبتني بر آزادسازي قيمت

باشد و دولت ناگزير است براي  پذير نمي نداده است. ليكن مشخص است كه ادامه اين روند به هيچ عنوان امكان

هاي  هاي بخش خصوصي )نظير تكميل و يا واگذاري طرح ح وضعيت موجود و حتي استفاده از ظرفيتاصال

 هاي اقتصادي خود را اصالح نمايد. ها و برنامه تمام(، سياست نيمه

 باشد. هاي اقتصادي )اصالحات اقتصادي( با سه معضل جدي روبرو مي دولت جهت اجراي برنامه
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هاي اقتصادي آسيب نبينند و اين  نحوي كه اقشار ضعيف از اجراي سياست( مديريت مسايل اجتماعي به 1

 هاي مورد نظر نگردد. هاي سياسي و اجتماعي براي اجراي سياست مطلب موجب مخالفت

 هاي جبراني و جلوگيري از افزايش شديد فاصله طبقاتي ( منابع درآمدي پايدار براي اجراي سياست2

 ارز، سرمايه، نيروي كار و غيره ي كشور در زمينه بازار پول، ( مديريت يكپارچه نظام اقتصاد3

هاي اصالح اقتصادي )بصورت گام به گام و يا دفعي(  با توجه به موارد فوق چنانچه دولت بخواهد به سياست

هاي تعديل  و آغاز سياست 1370مطمئناً بايد مقدمات آن را فراهم نمايد. امري كه سابقه آن به دهه  دست بزند، 

هاي اصالحي )  دهد كه اجراي سياست ها نشان مي گردد. مطالعه اقدامات انجام شده توسط دولت اقتصادي برمي

كه دو نمونه مهم آن در دولت سازندگي با اجراي سياست تعديل و دولت دهم با اجراي سياست هدفمندي يارانه 

ه و به همين دليل با سرعت به مشكل ها اجرا شد اجرا شد( همواره بصورت ناقص و با تكيه بر افزايش قيمت

برخورد نموده و اجراي آن متوقف شده است. لذا چنانچه دولت بخواهد )كه البته انتخابي بجز اين نيز ندارد( 

هاي الزم  نسبت به اصالح نظام اقتصادي اقدام نمايد بايد قبل از آن اقدامات ذيل را جهت مهياسازي زيرساخت

 هاي گذشته با شكست روبرو نگردد: نند تجربهاين سياست انجام دهد تا ما

 الف( فراهم ساختن  نظام تامين اجتماعي مناسب

 ب( اصالح نظام مالياتي بمنظور ايجاد درآمد مناسب براي اجراي طرح و تنظيم شكاف درآمدي

 ريزي اقتصادي با اختيارات كافي ج( ايجاد نهاد برنامه

هاي اقتصادي است تا  هاي اطالعاتي منسجم و كامل از افراد و فعاليت تحقق موارد فوق، مستلزم وجود پايگاه

كه امكان مديريت  ريزي نمود. ضمن آن ها را شناسايي و براي آن برنامه بتوان نوع و ميزان حمايت از افراد و بنگاه

هاي دولت و  ل در بازارها باعث برهم خوردن سياستگران و دالالن )كه معموال در اين شرايط با اختال واسطه

 فراهم شود.   گردند(، هاي كالن براي خود مي ايجاد ثروت

  

 اقدامات و مستندات جهانی  -3

تدوين راهكارهايي براي مبارزه با معضل  مبارزه با فساد اقتصادي به پيشينه اقدامات اساسي بين المللي به منظور

 ها و باز مي گردد. رشد پرشتاب عزم جهاني، انبوه پيمان نامه ١٩٨٠اي مياني دهه ه سال درپول شويي  جهاني

باره،  اين قوانين بين المللي وضع شده و گرايش چشمگير كشورها به اتخاذ تدابير جهاني انديشيده شده در
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نمايان مي  وبيپول شويي را در دنياي امروز به خ فساد اقتصادي و اهميت ويژه و جدي بودن تهديدهاي ناشي از

مهم ترين و اساسي  باره ، سازند. در اين ميان، از بين انبوه پيمان نامه ها و قوانين و مقررات وضع شده در اين

اتخاذ رويكردهاي مقابله با معضل  ترين مستندات بازتاب دهنده كوشش هاي فراگير بين المللي  به عنوان مرجع

 جهاني پول شويي  راچنين مي توان برشمرد:

  نامه وین الف( پیمان

از طريق سازمان ملل متحد به امضا رسيد، اولين سند بين المللي  ١٩٨٨دسامبر  ١٩اين پيمان نامه كه در تاريخ 

است كه در آن تعريفي دقيق از پول شويي ارائه و راه هايي براي محروم كردن اشخاص دست اندركار قاچاق از 

راي ادامه اين فعاليتها پيشنهاد شده است. در عوايد فعاليت هاي مجرمانه شان و در نتيجه كاهش انگيزه آنان ب

پيمان نامه وين بر اهميت بررسي موضوع پول شويي در سطح بين المللي و لزوم همكاري بين المللي در مبارزه 

زیرا اعتقاد تدوین کنندگان آن بر این بود که این مسأله از حوزه های با اين پديده تأكيد شده است ؛ 

ر است. همچنین در نتیجه این پیمان نامه، محرمانه بودن عملیات شبکه قضایی ملی، بسیار فرات

 بانکداری در برخی کشورها تا حدود زیادی کاهش یافت . 

 اعالمیه کمیته بالب( 

اين اعالميه درباره اصول مربوط به جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي به قصد پول شويي در دسامبر 

ن بخش مالي، از جمله شبكه بانكي و چگونگي مبارزه با پول شويي در اين بخش به امضا رسيد و در آ ١٩٨٨

 مورد توجه قرار گرفته است. 

 3های جامع اطالعاتی به منظور پیشگیری از پولشویی تجارب سایر کشورها در تشکیل پایگاه

 آمریکا و کشورهای اروپایی 

اطالعات به  ينهرچند ا يرسد،سال م 100از  يشبه ب يكادر امر هاي جامع و پيوسته هددا يگاهپا يلسابقه تشك

 يالت،تسه يتي،اطالعات هو يلاز قب ياطالعات ي،دفاتر ثبت اطالعات اعتبار اما باشد ميصورت كامال متمركز ن

 يبرا يگرد ياطالعات توسط دولت و نهادها ينا آوري و پردازش نموده و جمعرا  يها و اقساط پرداخت حساب

خود را آغاز كرد و پس از  يتفعال يالديم 1899در سال  Equifax. شركت ميگردنداده استف يساز يمتصم

فعال  ياحساس شد و شركتها يشاز پ يشب و متمركز به وجود اطالعات جامع يازن 1929 بزرگ در سال ركود

                                                           
3
طرح مطالعاتي مبارزه با جرم پولشويي، بررسي قوانين پولشويي در »با عنوان  مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسالميبر اساس اطالعات گزارش   

 باشد. مي« کشورهاي ديگر
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 يالديم 1964متمركز به سال  يداده ها يگاه. دوران گسترش استفاده از پايافتنددر حوزه ثبت اطالعات توسعه 

و اثر انگشت را در همان  ياتياطالعات مال يرهذخ يداده متمركز را برا يگاهپا يناول يكاگردد . دولت امر يم باز

ها  داده يتوسط وزارت پست و ارتباطات ژاپن جهت جمع آور يكرد. در همان دوران اقدامات مشابه يجادسال ا

 يشد. ابرداده ها جمع آور يجاداطالعات ا يها با رشد فناور ابر داده يدها يالديم 2000سال  ازصورت گرفت. 

 يها امكان را به دولت و بنگاه ينها اشود. ابرداده يو طول زمان را شامل م يعوس ياراطالعات در حجم بس

با نرم افزارها  يلتحل مكانا قرار دهند. یرفتارها را مشاهده و مورد بررس ینتر یتا جزئدهد  يم ياقتصاد

 يايتوان از مزا يها را م بانك ياننظارت بر مشتر ي،از تقلبات و تخلفات مال يريو خدمات ارزش افزوده، جلوگ

 یفن یشرکا یابا استفاده از دانش خود  یافتهتوسعه  یکشورها یدوره تمام ینبا آغاز اابرداده دانست. 

 د کردند.یجاابر داده ها را ا یجادا های یرساختز

 ياتي،مال يتي،اطالعات هو يلاطالعات افراد را از قب يالديم 1929( از سال schufa) شوفا ينگهلد يزدر آلمان ن

و سوابق  يوجود تقلبات مال ي،بر رفتار مال ظارتآدرس، ن ييراتها، تغشركت ين. انمود يرا ثبت م ييقضا ي،بانك

 يدار ت خزانهروزا يزكردند.  هر چند در همان دوران ن ياعالم م يمتقاض يرا به سازمانها ينامناسب شهروند

ثبت  يالديم 1970از سال  يزكرد. دولت المان ن يو ... را ثبت م ياتيبودجه، مال ي،اطالعات مال يزن يكاآمر

 شهروندان را آغاز كرد. ياتياطالعات مال

 کانادا 

شناسايي و جلوگيري از پولشويي از طريق گردآوري، تجزيه و تحليل و ارزيابي  ،به منظـور كشـفدر كشور كانادا 

نهادهاي دولتي، واحدهاي اطالعات مالي  مؤسسات مالي، نهادهاي اجرايـي، مؤسسـات يـابه  اطالعات مربـوط

 گردآوري اطالعات و همچنين به پولشويي كشورهاي خارجي و ساير اطالعات مربوط به معـامالت مشـكوک

يك نهاد ها توسط  نمايند. اين فعاليت اقدام به مبارزه با اين پديده مزموم مي مربوط به فعاليتهاي پولشويي

كه به عنوان يك نهاد تحت نظر  "مرکز معامالت مـالی و تحلیل گزارشهای کانادا"مستقل تحت عنوان 

 .آنهاست ارائه اطالعات به كند به عنوان بازوي كمكـي نهادهاي مجري قانون موظف به ميملكه فعاليت 

گيريهاي  ها و جهتمسئوليت مركز به عهده يكـي از اعضـاي شـوراي سـلطنتي كاناداسـت كـه سياست

استراتژيك آن را تعيين ميكند. رييس اجرايي مركز مـديري اسـت كـه توسـط رييس شوراي سلطنتي كانادا 

يشـود، مسـئوليت نظارت بر فعاليتهاي مركز و كاركنان تعيين ميشود و براساس اختياراتي كه به وي تفـويض مـ

 آن را بر عهده دارد.

 کره جنوبی 
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، نهـاد مسـئول گردیده استواحد اطالعات مالی کـه در وزارت اقتصـاد و دارایـی تشـکیل در كره، 

مشـمول قـانون آوري و تجزيـه و تحليـل اطالعـات دريـافتي از مؤسسـات  مبـارزه بـا پولشويي است. جمـع

گـزارش معامالت مالي كره، بازرسي و نظارت بر عملكرد مؤسسات مزبور و همكاري و تبادل اطالعات با نهادهـاي 

تحليـل اطالعـات معـامالت مـالي از رؤسـاي سـازمانهـاي اجرايـي، مؤسسات  ،مبارزه با پولشويي خارجي

عمال تنبيهات انضباطي بر مؤسسات مالي و ، االت مالياعتباري و ساير نهادهاي تحت پوشش قانون گزارش معام

براساس  از مهمترين وظايف واحد اطالعات مالي به شمار ميرود. مديران و كاركنان آنها در صورت تخلف از قانون

، ساختار سازماني واحد اطالعات مالي توسط حكم هيـأت دولت تعيين «قانون گزارش معامالت مالي كره»

هاي دريافت شده ازسوي مؤسسات  طابق قانون، اين واحد موظف است در زمينه تعداد گزارشميشود. همچنين م

مربـوط به عملكردش، به  مالي، دادوستدهاي مالي، تبادل اطالعات با ساير واحدهاي مالي و ساير اطالعات

 .مجلس ملي پاسخگو باشد

 تایلند 

با  اداره مبارزه»و «كميته مبادالت»، «مبارزه با پول شوييهيأت »مبارزه با پول شويي در تايلند بر عهده سه نهاد 

آوري،  جمع ،هاي مربوط به معامالت دريافت گزارشنهادهاي مذكور وظايف . از جمله است «پول شويي

گردآوري  ،مالي ها يا هر اطالعات ديگر مربوط به معامالت برداري، كنترل، مطالعه و تجزيه و تحليل گزارش كپي

با كسب اداره مبارزه با پول شويي باشد. همچنين  مي و غيره  شواهد و مدارک به منظور پيگرد قانوني مجرمين

 و جرايم سازمان پول شويي مبارزه با به منظور بانكي هاي مجوز از دادگاه مدني به اطالعات مربوط به حساب

 . دسترسي دارد

 استونی 

 هايآوري، ثبت و نگهداري، پردازش و تجزيه و تحليل اطالعات واحد ني، جمعبراساس قانون منع پولشويي استو

بـه صورت نهادي در وزارت کشور  تشکیل شده نهاد مبارزه با پولشـوییو نهادهاي اجرايي به عهده  مالي

در ضمن انجام اين  باشد اين نهاد مي "واحـد اطالعـات مـالی"وابسته به پليس اجرايي تحـت عنـوان 

كه  هاي اطالعاتي داخل كشورها و اطالعات پايگاه داده تواند از مي هاي تدوين شده طبق دستورالعمل وظايف،

 سازي نمايد. و يكپارچه درخواست آوري گرديده است، اطالعات الزم را توسط نهادهاي مختلف جمع

اطالعات دريافت شده را  صحتاحد اطالعات مالي براساس قانون و در راستاي ايفاي وظايف تعيين شده براي و

 به منظور جلـوگيري از پـولشـويي و بازرسـي و تحقيق درباره آن و جرائم كيفري مرتبط با آن ارزيابي كند

 اندونزی 
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است؛ « آسـيا، اقيانوسـيه»مبارزه با پولشويي در كشور اندونزي كه يكي از اعضاي گروه مبارزه با پـول شـويي 

مرکـز گـزارش دهـی و تحلیـل »برعهـده  ٢٠٠٢قانون مبارزه با پولشويي مصـوب آوريـل براساس 

ماده يك قانون مزبور، اين مركز نهاد مستقلي است كه از رئيس مركز و  ٨است. به موجب بند « معامالت مالی

صاد و بـا حكـم رئيس هاي او به پيشنهاد وزير اقت مقام مقام وي تشكيل شده است. رئيس مركز و قائم چهار قائم

و از اين  سال انتخاب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بالمـانع است ٤جمهوري تعيين ميشوند. اين افراد براي مدت 

 گردآوري، نگهداري، تجزيه و تحليل و ارزيابي اطالعـاتباشد.  مي مركز در مقابل رئيس جمهور پاسخگو رو اين

تهيه و ارسال منظم گزارشهايي درباره تجزيه و تحليل  و ايـن قـانون بـه دسـت آمـده براسـاس مالي و اجرايي

ترين  از مهم جمهور، مجلس و نهاد ناظر مؤسسات مشمول قانون معامالت مالي و ساير فعاليتهاي خود به ريـيس

 باشد. وظايف اين نهاد مي

  ترکیه 

نگ کننده مبارزه با جـرائم هیأت هماه»و « هیأت تحقیقات جرائم مالی»قانون منع پولشويي تركيه، 

را به عنوان نهادهاي مسئول مبارزه با پولشويي در نظر ميگيرد. رئيس هيأت تحقيقات جرائم مالي زير « مـالی

 نظر وزير دارايي مسئول اجراي وظايف زير است:

 المللي تبادل اطالعات و تحقيقات مربوط به پولشويي با مؤسسات ملي و بين 

  اسناد مربوط به فعاليتهاي پولشويي از اشخاص حقيقي و حقوقيدريافت اطالعات و 

 نجام مطالعات و اتخاذ تدابير الزم به منظور جلوگيري از پولشويي؛ا 

 ،انجام تحقيقات اوليه به منظور شناسايي جرم پولشويي و در صـورت اثبـات جـرم 

 ي؛ارائه نتايج اقدامات به عمل آمده در تحقيقات اوليه به دفتر دادستان 

 ارائه اطالعات و اسناد مربوط به ارتكاب جرم پولشويي به دفتر دادستاني؛ 

 ها، مؤسسات مالي غيربـانكي و سـاير نهادهـاي مشـمول قـانون منـع پـولشـويي بهمكلف نمودن بانك 

 داري از اقدامات خود در اين زمينه؛ تعيين هويت مشتريان و مطلع نمودن معاون دبير خزانه

 اداتي به منظور شناسايي و جلوگيري از پولشويي به شوراي وزيران؛ارائه پيشنه 

  ارائه اطالعات، اسناد و مدارک پولشويي بـه مسـئوالن و نهادهـاي ذي ربـط خـارجي در چـارچوب

 هاي دو و چند جانبه. توافقنامه

وزارت دارايي،  رييس هيأت وظايف خود را در زمينه تحقيق و بررسي جرم پولشويي بـا همكـاري بازرسـان

داري و كارشناسان بازارهاي پـول و سرمايه كه به  ها، خزانهحسابرسان و مميزان رسمي، حسابرسان رسمي بانك

تقاضاي رياست هيأت و پيشنهاد رؤساي واحدهاي مربـوط و تاييـد وزارتخانـه ذي ربـط تعيين ميشوند، انجام 

 خواهد داد.
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  فیلیپین 

 مبارزه با پولشويي شورايي متشكل از رييس بانك مركزي فيليپين بـه عنـوان ريـيسدر فيليپين به منظور 

 شـورای مبـارزه بـا"شورا، عضو كميسيون بيمه و رييس كميسيون بورس و اوراق بهـادار، تحـت عنـوان 

 كههايي است كه توسط يك مدير اجرايي  ايجاد شده است. اين شورا موظف به تشكيل دبيرخانه "پولشویی

فيليپين  براي يك دوره پنج ساله انتخاب ميشود، سرپرستي خواهد شـد. براسـاس قـانون مبـارزه بـا پـولشـويي

سابقه فعاليت  سرپرست دبيرخانه بايد عضو كانون وكال باشد و همه اعضاي دبيرخانه نيز بايد حداقل پـنج سـال

ترين وظيفه اين  مهم ك مركزي فيليپين داشته باشند.در كميسيون بيمه يا كميسيون بورس و اوراق بهادار يا بان

و نهادهاي  هاي معامالت تحت پوشش قانون مبارزه با پولشويي از مؤسسات مالي گزارش اطالعات و دريافتنهاد 

 باشد. اجراي مشمول اين قانون مي

 سازمان ملل توسط مدل پیشنهادی قانون مبارزه با پولشویی 

 تشـکیل یـك واحـد اطالعـات مـالیسازمان ملل، به منظور شناسايي و رسيدگي به مـوارد پـولشـويي، 

پيشنهاد نموده است. اين واحد كه براساس قانون تشكيل خواهد شد موظف به دريافـت، تحليـل و  را مستقل

كاركنـان واحـد مزبـور موظفنـد  گزارشهايي است كه افراد و سازمانها طبق قانون بايـد ارائـه كننـد. پـردازش

 تواننـد بـه ايـناطالعات را محرمانه نگه دارند و جز در مواردي كه بر حسب قانون مشخص مي شود، نمـي ايـن

و محتوا و  معیارهای حفظ استقالل این واحدتركيب و اختيارات واحد اطالعات مالي،  اطالعات استناد نمايند.

 ط اين واحد بايد در قانون ذكر شود.گزارشها توس روشهاي انتقـال

بودن  ارائه گزارشهاي دريافتي به مراجع نيروي انتظامي در صورت وجود داليل مستدل مبني بر مشـكوک

اطالعات  دهي مؤسسات مـالي، امكـان درخواسـت معامله، تدوين شروط حفظ سوابق معامله و تعهدات گزارش

ود به مؤسسات مالي به منظور بررسي سوابق نگهداري شده توسط اضافي از اشخاص حقيقي و حقوقي، امكان ور

مراجع ذي ربط انتظامي در صورت وجود داليل مستدل مبني بر  آنهـا و ارسـال اطالعـات حاصـل از تحقيـق بـه

اطالعات مالي خارجي از ديگر مواردي است كه مدل پيشنهادي  پولشويي و همكاري متقابل با واحـدهايفساد و 

 مقام ناظر بر منع پولشويي بدانها اشاره ميكند.  عنـوان وظـايف و اختيـارات ن ملل بهسازما

 فساد اقتصادی و اداری به ویژه المللی برای شناسایی و مبارزه جدی با بیانگر عزم بین ها این بررسی 

 مواد كاال، ارز و قاچاقفساد اداري، اختالس، رشوه،  وجوه حاصل از . تقدم تعقيب ماليپدیده پولشویی است

ست. تالش ها بررسيتوجه در اين  مخدر و ساير جرايم سازمان يافته بر كنترل فيزيكي آنها، يكـي از نكـات قابـل

تعيين  پـولشـويي وفسادهاي اداري، اقتصادي و كشورها براي اتخاذ تدابير و تمهيدات الزم جهت شناسـايي 

ديگر، از جمله  ا نهادها و سازمان هاي ضد پـولشـويي كشـورهايمجازاتهاي متناسب با آن و همچنين همكاري ب
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نکته قابل توجه در این بررسی این است که کشورهای نام برده شده عمدتاً موارد ديگر اين بررسي است. 
آوری و  کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته هستند که ضرورت تشکیل نهادهایی برای جمع

اند. این در حالی است که کشورهای توسعه یافته همچون  عاتی را دریافتههای اطال تحلیل پایگاه
ها را نیز طی نموده و حتی پلیس این  آمریکا و کشورهای اروپایی مراحل تکمیلی تشکیل این پایگاه

ها دسترسی داشته و از آن برای جلوگیری  کشورها به راحتی و با سرعت زیاد به اطالعات این پایگاه
 نماید. ازمان یافته و فسادهای اداری و مالی استفاده میاز جرایم س

 ی در کشورالزامات قانون -4

 :قانون اساسی 

در اصول مختلف قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، دولت جهت نيل به اهداف عاليه نظام، موظف به ايجاد 

محيط مساعد براي رشد و تعالي از طريق جلوگيري و مبارزه با كليه مظاهر فساد از جمله فساد اقتصادي گرديده 

اسد اقتصادي در صورت رخداد فساد است. در اين راستا دولت مكلف گرديده است عالوه بر جلوگيري از مف

، سوء استفاده از  ، قمار، سوء استفاده از موقوفات ، سرقت ، اختالس ، رشوه ربا، غصباقتصادي از جمله 

، موارد يراماكن فساد و سا يركردندا ، يموات و مباحات اصل  يها ينفروش زم ، يها و معامالت دولت يكار مقاطعه

. بنابراين اصل المال بدهد يتنبودن او به ب معلوم  ه صاحب حق رد كند و در صورت را گرفته و ب يرمشروعغ ثروت

 دولت اجرا شود. يلهبه وس یو ثبوت شرع  یقو تحق یدگیرسبا  يدحكم با ينا قانون اساسي )چهل و نهم(

 :قانون تأسیس وزارت اطالعات 

 يه،اطالعات و تجز يآور ، كسب و جمع1362مرداد  27مصوب  وزارت اطالعاتقانون تأسيس  10بر اساس ماده 

ها و  به سازمان يضرور يو همچنين ارائه خدمات اطالعات يو خارج يآن در ابعاد داخل يبند و طبقه يلتحل

  گردد. مي بمحسو خانه اين وزارتها از جمله وظايف  ها نسبت به توطئه ها و آگاه ساختن به موقع آن ارگان

و منافع  يتموظف است با هدف دفاع از حاكم وزارت اطالعاتقانون برنامه پنجم توسعه،  205بر اساس ماده 

و  يداخل يتيو امن يو تهاجم اطالعات يداتو مقابله با تهد يشگيريو پ يتعامل با جامعه اطالعات يتو تقو يمل

جرائم  ي،اقتصاد يتامن درو اختالل  و مقابله با فساد يشگيرياقدام به پ ياستكبار جهان يژهبه و يخارج

قانون  نمايد. يدر مقام ضابط دادگستر يتينرم امن يداتو تهد يستياقدامات ترور يتي،ضدامن يافته سازمان

ها  وظايفي را به عهده ساير دستگاه ،در عين مشخص كردن اين وظايف جهت تحقق آن وزارت اطالعاتتأسيس 

 يها ها و مؤسسات و شركت از وزارتخانه يكاين قانون هر  1ماده  3تبصره  قرار داده است به طور مثال بر اساس

برخورد  يتيبه مسائل امن دخو يكه در كسب اطالعات تخصص يو انتظام ينظام يروهايو نهادها و ن يدولت
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 ياراند آن اطالعات را در اخت باشد، موظف وزارت اطالعات يكه مورد تقاضا يهر گونه اطالعات ينچن هم يند،نما

 قرار دهند. آن دستگاه

 ينموظف است در محدوده قوان وزارت اطالعاتقانون برنامه پنجم توسعه،  206بر اساس ماده  در اين راستا

طرح  يهدر خصوص ته ربط يذ يدستگاهها يخود با هماهنگ يقانون ياراتموضوعه كشور و در چهارچوب اخت

از بودجه  هك ييدستگاهها و نهادها يه، كلخصوصبه عمل آورد. در اين  يكشور اقدام قانون ياطالعاتبانك جامع 

( خود به يجيتالي)د يرقوم يقراردادن بانكها يارموظفند نسبت به در اخت نمايند، يكشور استفاده م يعموم

العات ممنوع شده است، اقدام افشاء اط ينكه در قوان يو موارد يخصوص يمحر شده، يبند استثناء موارد طبقه

، خصوصي سازي، اطالعات اقتصادي كشور از جمله پايگاه اطالعات تسهيالت بانكي، ماليات، بيمه، گمرک .يندنما

به دليل اينكه از تأثيرات اجتماعي، گروهي و غيرفردي برخوردارند؛ در حوزه  هاي عمراني توليد، خزانه و طرح

ها و نهادهايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده  اطالعات شخصي و خصوصي افراد طبقه بندي نشده و دستگاه

 كشور قرار دهند.  وزارت اطالعاتموظفند اين اطالعات را در اختيار  نمايند مي

 4ن مالیاتهای مستقیمالیحه اصالح قانو  

و  ياقتصاد يها يتفعال يتبه منظور شفاف ،اليحه اصالح قانون مالياتهاي مستقيم مكرر 169ماده بر اساس 

از جمله  ياتيمال يانمؤد ييو دارا يعملكرد يتي،اطالعات هو يگاهپا ياتي،اطالعات مال يكپارچهاستقرار نظام 

 ياتيدر سازمان امور مال يو حقوق يقياشخاص حق يو ملك يا يهسرما ي،معامالت ي،و اعتبار ي، پولياطالعات مال

مؤسسات وابسته به دولت  ها، يشهردار ي،ها، مؤسسات دولت گردد. در اين راستا وزارتخانه ايجاد بايست مي كشور

 و يها و مؤسسات مال بانك ي،انقالب اسالم ينهادها ي،دولت يرغ يعموم يمؤسسات و نهادها ها، يو شهردار

كه اطالعات مورد  (يردولتيو غ ي)اعم از دولتياشخاص حقوق يرسازمان ثبت اسناد و امالک كشور و سا ي،اعتبار

 ياشخاص را فراهم م يبرا ييدرآمد و دارا يلموجبات تحص يبه نحو يادارند و  يارفوق را در اخت يگاهز پايان

 كشور قرار دهند. ياتيسازمان امور مال ياررا در اخت يلذ يها آورند، موظفند اطالعات به شرح بسته

 :يتياطالعات هو -الف

 يو حقوق يقياشخاص حق يو مكان يتي. اطالعات هو1

 و عقد قراردادها. يمربوط به انجام معامالت تجار يمجوزها ينو همچن ياقتصاد يتفعال ي. مجوزها2

 اشخاص: ياطالعات معامالت -ب

                                                           
4
 باشد. اين اليحه به تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيده و در حال حاضر در حال گذراندن مراحل قانوني در شوراي نگهبان مي  
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 ها و خدمات(ها، كاال ييو فروش دارا يد. معامالت)خر1

 )واردات و صادرات كاالها و خدمات(ي. تجارت خارج2

 يتجار يتهايمربوط به انجام معامالت و فعال ي. قراردادها3

 و هر گونه خدمات يمانكاريپ ياتمربوط به انجام عمل ي. قراردادها4

 وفروش ارز و سكه طال يد. اطالعات مربوط به خر5

 يپرداخت يصادره و خسارت ها ينامه ها يمه. اطالعات انواع ب6

 حمل و نقل بار و مسافر. يت. بارنامه و صورت وضع7

 اشخاص: يا يهو سرما يو اعتبار يپول ي،اطالعات مال -پ

 اوراق بهادار ير( نقل و انتقال سهام و ساي. جمع گردش ساالنه) دوره مال1

 يبانك ي( انواع حسابهاي. جمع گردش و مانده ساالنه)دوره مال2

 ( انواع سپرده ها و سود آنهايمع گردش و مانده ساالنه)دوره مال. ج3

اعتبار  يشتعهدات اعم از گشا يهكل ينعقود و همچن يهدر قالب كل ياليو ر ياعم از ارز يبانك يالت. تسه4

 آن. يرضمانت ها و نظا ي،اعتبار اسناد يلو تنز ياسناد

 نقل و انتقال آنها. يناموال و امالک و همچن يها،اطالعات دارائ -ت

به  يرانوز يئته يبو تصو ييو دارا يوزارت امور اقتصاد يشنهادكه با پ ياقتصاد يتهاياطالعات فعال يرسا -ث

 موارد مزبور اضافه خواهد شد.

 :قانون مبارزه با پولشویی 

تصاد كشور و نيز در ايران با شناختي كه مسئولين و سياستگذاران اقتصادي كشور از تبعات منفي پولشويي بر اق

المللي كشور داشت، از ساليان متمادي در صدد قانوني نمودن مبارزه با اين پديده شوم بودند تا اين كه  وجه بين

تبصره در دوم بهمن ماه  7ماده و  12هاي متعدد سرانجام قانون مبارزه با پولشويي مشتمل بر پس از بررسي

بهمن ماه همان سال به تأييد شوراي نگهبان رسيد. بر  17 به تصويب مجلس شوراي اسالمي و در 1386سال 
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ابالغ شد.  وزارت امور اقتصادی و داراییبراي اجرا به  1386همين اساس، اين قانون هفتم اسفند ماه سال 

نخستين شوراي عالي مبارزه با پولشويي با عضويت وزراي امور اقتصادي و دارايي )رئيس  1387در فروردين ماه 

، بازرگاني، اطالعات و كشور و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران به منظور تحقق اهداف و مسئول(

 ذيل تشكيل شد:

آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارک، اطالعات و  هماهنگ كردن دستگاههاي ذيربط در امر جمع -1

 گزارشهاي واصله؛

 تهيه سيستم هاي اطالعاتي هوشمند؛  -2

 ايي معامالت مشكوک و مقابله با جرم پولشويي.شناس -3

نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي،  شوراي عالي مبارزه با پولشويي براي اجراي اين قانون اقدام به تصويب آيين

 در نهایت وزیر امور اقتصادی و دارایی ولینمود  تصويب ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه شورا

وقت، نه تنها اقدامی در جهت اجرایی نمودن موارد فوق نکرد بلکه اقدامات انجام شده توسط وزرای 

 پیشین را نیز امحاء نمود.

 در اجراء  یعطرح و تسر هایینهو کاهش هز یبانک تسهیالتاعطاء یلقانون تسه

 هایی بانكو کارآ یمنابع مال یشو افزا یدیهای تولطرح

 يبتصو يخسال از تار يككه ظرف مدت  يداتخاذ نما يبيدولت مكلف است ترتقانون اين   5اساس ماده  بر

بندي و اعتبار بانك جامع اطالعات، رتبه يلاز قب يمال يدنهادهاي جد يريو به كارگ ايجاد با (30/4/1386)قانون

 ينمطالبات معوق، مؤسسات تضم يسامانده يردولتي،غ گذارييهو سرما يمشاور مال هاييان،گروهمشتر يسنج

 .يدرا فراهم نما يبانك يالتاعطاء تسه يعو تسر ينه تسهيلاعتبار، زم

 يمال جديد ابزارهاي يرانا يموظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسالم ييامور اقتصادي و دارا وزارت

 .اندازد يانكشور به جر يو نظام بانك يهو در بازار سرما يرا طراح ياسالم

 

 سابقه تشکیل پایگاه های اطالعاتی و آسیب شناسی آن در ایران -5
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به تصويب مجلس شوراي  1386در دوم بهمن ماه سال كه قانون مبارزه با پولشويي به طور رسمي در در ايران 

، موضوع براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابالغ شد 1386هفتم اسفند ماه سال و در  اسالمي رسيد

پيوسته و تهيه سيستم هاي اطالعاتي و  پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارک، اطالعات و گزارشهاي واصله

 ، مطرح گرديد. هوشمند

ها و اطالعات اقتصادي موجود در وزارت امور  متاسفانه نهادي منسجم براي هماهنگي و يكپارچه سازي داده

اي ملزم به اقداماتي از جمله دريافت كد ملي  اقتصادي و دارايي تشكيل نشد و فقط هر دستگاه به صورت جزيره

پیشین )حتی اقدامات سخت  حتی متأسفانه اقدامات انجام شده وزرایها گرديدند.  و كد ثبت شركت

 افزاری( توسط وزیر امور اقتصادی و ودارایی وقت امحاء گردید.

هاي اطالعاتي چه به منظور مبارزه با پولشويي و چه به منظور منسجم نمودن اطالعات  البته تشكيل پايگاه 

 ها بوده وليكن تاكنون موفقيت قابل قبولي در اين خصوص به دست نيامده است. همواره مورد توجه دولت

  ادي و دارايي در وزارت امور اقتص 70تالش براي ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي در دهه 

  در وزارت امور اقتصادي و دارايي و تعاون، رفاه و  80تالش براي ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي در دهه

 امور اجتماعي

  در مركز آمار و سپس در وزارت امور اقتصادي و  90تالش براي ايجاد پايگاه اطالعات اقتصادي در دهه

 دارايي

ها براي اين مهم است كه بدليل مشكالت اجرايي و عدم اهتمام  سط دولتهايي از اقدامات انجام شده تو نمونه

 جدي مسئولين نيمه كاره رها شده است.

 اثرگذاری ایجاد پایگاه اطالعات اقتصادیطرح پیشنهادی شفاف سازی اقتصادی  -6

اقتصادي  هاي مختلف ايجاد بانك جامع اطالعات اقتصادي مستلزم ايجاد ارتباط ايمن بين اين بانك و بخش

بر بوده و بايد در فازهاي عملياتي مختلف تكميل گردد، ليكن  باشد. هر چند ايجاد اين بانك، يك پروسه زمان مي

 گردد: توان گفت، اطالعات مورد نياز اين بانك از منابع اطالعاتي ذيل تهيه مي به طور كلي مي

دولتی و غیر دولتی، موسسات اعتباری، های  اطالعات مربوط به سیستم بانکی )بانك مرکزی، بانك (1
ها،  ها(: نظیر تسهیالت ارایه شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، سپرده های اعتبار و لیزینگ تعاونی

 ها، تسهیالت ارزی و فروش ارز. ها، اعتبارات اسنادی، وثایق، فاینانس ضمانتنامه

 و غیر دولتی(.های دولتی  ها )بیمه مرکزی و بیمه ( اطالعات مربوط به بیمه2
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( اطالعات امور مالیاتی کشور نظیر انواع مالیات پرداخت شده توسط افراد حقیقی و حقوقی، 3
های تولیدی  اطالعات اقتصادی ابراز شده توسط افراد )درآمد، فروش، سود، نقدینگی و غیره(، زنجیره

 های مالی و غیره(. ی کار، هزینههای اصلی ابراز شده )مواد اولیه، نیرو )مالیات بر ارزش افزوده(، هزینه

 ( اطالعات مربوط به ثبت سفارش کاالها: نظیر نوع کاال، میزان و ارزش، قیمت، کشور مبدأ یا مقصد4

( اطالعات مربوط به واردات و صادرات کاالها و خدمات نظیر نوع کاال، میزان و ارزش، قیمت، کشور 5
 مبدأ یا مقصد.

العات مربوط به خریدران و فروشندگان سهام، سهامداران عمده ( اطالعات بورس ایران نظیر اط6
 های فلزات، کشاورزی، نفت و غیره. های بورسی، خریدران و فروشندگان کاال در بورس شرکت

( اطالعات سازمان تأمین اجتماعی نظیر اطالعات بانك جامع ایرانیان، اطالعات مربوط به 7
 ات درمانی و غیره.شدگان خدم ها، بیمه پیمانکاران، کارگاه

های عمومی و عمرانی کشور نظیر اطالعات مربوط به پیمانکاران طرف  ( اطالعات مربوط به بودجه8
های دولتی و افراد طرف قرارداد با  قرارداد با دولت، مشخصات و اطالعات مالی کارکنان دولت، شرکت

ها، مناقصات و  ودجه به پروژهپیمانکاران، خریدهای دولتی و خریدهای پیمانکاران، نحوه تخصیص ب
 های دولتی و غیره. واگذاری

( اطالعات مربوط به تولید )صنعت، معدن، کشاورزی، نفت و ساختمان( نظیر اطالعات مربوط به 9
های واقعی و بالفعل تولید، تولید واقعی، موجودی انبارها، اطالعات مالی تولیدکنندگان، مواد  ظرفیت

 های مالی. ها(، هزینه ار )با مشخصات آنهای نیروی ک اولیه، هزینه

کنندگان، حمل و نقل، انبارها و غیره( نظیر  ( اطالعات مربوط به بازرگانی داخلی )تجار، توزیع10
های حمل و نقل، موجودی  های مختلف، شرکت اطالعات مربوط به تجار و بنکداران اصلی در رشته

 قیمت کاالها در مناطق مختلف کشور. انبارها در مناطق مختلف کشور، قراردادهای سلف،

 ( اطالعات مربوط به مستغالت و امالک نظیر اطالعات مالکیتی، خرید و فروش، اجاره و غیره.11

ها و اشخاص حقوقی نظیر اطالعات مربوط به مالکیت )سهامداران(،  ( اطالعات مربوط به شرکت12
 مدیران، موضوع فعالیت، سرمایه و غیره.



25 
 

ات جمع آوری شده در مرکز آمار ایران )شامل اطالعات ثبتی و اطالعات نمونه گیری ( کلیه اطالع13
های آمارگیری )مانند اطالعات  های ملی ایران، اطالعات طرح شده( نظیر کلیه اطالعات حساب

نفر کارکن و بیشتر، اطالعات هزینه و درآمد خانوار، اطالعات نفوس و مسکن و  10های صنعتی  کارگاه
 طالعات اقتصادی خانوارها و غیره....(، ا

( اطالعات مربوط به سیستم کدگذاری کاالها )ایران کد( شامل کدگذاری ملی کاالها و خدمات در 14
 کشور.

آوری شده در سازمان  ( اطالعات مربوط به قیمت کاالها و خدمات نظیر اطالعات قیمتی جمع15
یمتی کاالهای اساسی در سطح شهر تهران حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، اطالعات ق

منتشره توسط بانك مرکزی، اطالعات قیمتی کاالها و خدمات مصرفی خانوارها به صورت استانی 
 توسط مرکز آمار ایران و بانك مرکزی و غیره.

ها نظیر اطالعات سازمان حسابرسی، اطالعات حسابرسی   ( اطالعات حسابرسی شده شرکت16
 مالیاتی و غیره.سازمان امور 

افزاري و ارتباطي اين بانك با هدف تجميع و به  سختنرم افزاري، اقدامات اصلي  اين خصوص الزم استدر 

بايست بصورت كامال محرمانه  اين اطالعات مي. گيردانجام هاي اقتصادي  بخشروزرساني اطالعات كليه 

و كد اقتصادي وضعيت ابتدايي از فعاالن اقتصادي  ها ها با كد ملي، كد ثبت شركت آوري شده و با تطبيق آن جمع

ها و اهمیت  البته به وضوح این اطالعات براساس اولویتو وضعيت اقتصادي كشور ترسيم خواهد شد. 

 آوری گردد. ها به تدریج جمع آن

مكانيزه در اين خصوص الزم است تا اطالعات فوق، بهمراه ساير اطالعات اقتصادي الزم طي يك فرآيند كامال 

اكنون بصورت كامل و مكانيزه  كه ممكن است بسياري از اين اطالعات هم توليد و در اختيار قرار گيرد. ضمن آن

آوري و در مراحل  آوري نگردد كه به اين منظور در گام نخست اطالعات توليد شده از منابع مختلف جمع جمع

ها براي توليد اطالعات مورد نياز صورت  الزم با دستگاههاي الزم، همراهي  بعد با تبيين موضوع و ايجاد زيرساخت

 خواهد گرفت.

 بررسی و آسیب شناسی اقدامات انجام شده

امور اقتصادي و دارايي، به دليل مشكالت موجود   جامع اطالعات اقتصادي در وزارت  با توجه به تجربه ايجاد بانك

باشد. در اين  راج شده از اين سيستم قابل اعتماد نميها، اطالعات و آمار استخ هاي اطالعاتي دستگاه در بانك
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توان به  خصوص الزم است قبل از تكميل اقدامات قبلي، آسيب شناسي الزم صورت گيرد. از مشكالت آماري مي

 موارد ذيل اشاره نمود:

مخواني ناهمخواني اطالعات ارايه شده به بانك اطالعات اقتصادي با ساير اطالعات دستگاه )نظير عدم ه -1

 اي بانك(  اطالعات بانكي ارايه شده با اطالعات ترازنامه

 عدم استاندارد بودن تعاريف و اطالعات مورد نياز بانك اطالعاتي -2

 هاي مناسب جهت استفاده از اطالعات موجود در بانك اطالعات اقتصادي عدم وجود شاخص -3

ها از اطالعات بانك جامع و در نتيجه عدم  دستگاه هاي ارايه دهنده اطالعات و ساير عدم استفاده دستگاه -4

 روز رساني، عدم تصحيح اطالعات ارسالي و عدم تكامل مناسب بانك  به

هاي مركزي نظير بانك مركزي، بيمه مركزي، خزانه، اطالعات بخش توليد و  عدم تجميع اطالعات در سازمان -5

 الت عدم ثبت الكترونيكي برخي اطالعات نظير امالک و مستغ

 اقدامات اجرائی الزم

اي زمانبر است كه نياز به  همانطور كه در قسمت قبل توضيح داده شد، ايجاد بانك جامع اطالعات اقتصادي پروژه

شود در فاز اول اقدامات  هاي مختلف دارد. لذا به منظور ايجاد اين بانك پيشنهاد مي همكاري و همراهي دستگاه

 از گردد.آغ به صورت موازی و همزمانذيل 

انتقال اطالعات بانك جامع مشتريان بانكي به وزارت امور اقتصادي و دارايي به منظور تهيه فرمت  (1

هاي مديريتي )صرف نظر از صحت و يا نواقص موجود در اين بانك( و تهيه نرم افزارهاي الزم به  گزارش

 هاي اطالعاتي منظور ايجاد ارتباط بين اطالعات اين بانك و ساير بانك

، x/28هاي  نجام هماهنگي الزم با بانك مركزي به منظور اخذ اطالعات بانكي، از جمله آمار فرما (2

 هاي برگشتي، تعهدات، خريد و فروش ارز و غيره. چك

انتقال اطالعات بانك ملي ايران به عنوان پايلوت به بانك اطالعات جامع به منظور آمادگي انتقال  (3

 2دم حصول نتايج مورد انتظار از بند اطالعات از سيستم بانكي در صورت ع

هاي تحت امر وزارت امور اقتصادي  هاي اطالعاتي از مجموعه مشخص نمودن اطالعات مورد نياز از بانك (4

 ها به تفكيك و با تلفيق اطالعات با هم و دارايي و تهيه گزارشات مديريتي الزم از اطالعات اين بانك

آمار جهت شناسايي آمارهاي توليد شده و نحوه انتقال اطالعات  هاي توليدكننده مذاكره با ساير دستگاه (5

 و تفاهم در جهت توليد اطالعات مورد نياز بانك جامع اطالعات
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 د هد.تصوير كلي اين بانك را نشان مي 1نمودارهاي 

 

 

 تصویری از پایگاه اطالعات اقتصادی :1نمودار

 

 

 این پایگاهمنافع ایجاد 

شود، ليكن به دليل عدم  داري مي هاي مختلف اقتصادي توليد و نگه ها و دستگاه هرچند اطالعات در بخش

هاي اطالعاتي و نبود بهم پيوستگي اطالعات، الزامي براي ثبت اطالعات  استفاده اين اطالعات در ساير پايگاه

هر دستگاه، اطالعات را در فرمت و چارچوب مورد كه چون  صحيح و به روز نمودن آن ها وجود ندارد. ضمن آن

ها و تقارن اطالعات با هم وجود  نمايد، امكان استفاده آن توسط ساير پايگاه داري مي آوري و نگه نياز خود جمع

 ندارد. 

 پایگاه مرکزی اطالعات اقتصادی 
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اه لذا زماني امكان استفاده از اطالعات دقيق، صحيح و قابل اتكاء بوجود خواهد آمد كه پايگاه اطالعاتي هر دستگ

كه گاه يك نوع اطالعات خاص  ها كشف و مرتفع گردد. بخصوص آن ها قرار گرفته و مغايرت مورد استفاده دستگاه

ممكن است در چندين پايگاه مختلف ثبت و نگهداري شود. بعنوان مثال اطالعات درآمدي يك شركت ممكن 

، سازمان امور مالياتي و غيره وجود هاي اطالعاتي مختلف نظير سازمان حسابرسي، سيستم بانكي است در سيستم

ها،  ها از اطالعات يكديگر و به عبارتي در جريان بودن آن داشته باشد كه در صورت پيوستگي و استفاده دستگاه

روز شدن اطالعات، امكان ارايه اطالعات متفاوت نيز كاهش خواهد يافت. لذا بدين منظور الزم  ضمن اصالح و به

ها در استفاده از اطالعات  نبع اصلي توليد اطالعات و همچنين نحوه تعامل دستگاهاست، ضمن مشخص نمودن م

ها و يا تخلفات احتمالي، نسبت به استانداردسازي اسناد، اطالعات ضروري، پروتكل استفاده از  و رفع مغايرت

ستم الكترونيك اطالعات و غيره اقدام نمود. همچنين الزم است با تكليف به حذف دريافت اسناد خارج از سي

ضمن گسترش خدمات الكترونيكي به فعاالن اقتصادي و مهيا نمودن ايجاد دولت الكترونيك، حساسيت 

 روز و كامل بودن اطالعات را افزايش داد. نفعان نسبت به صحت، به ذي

مع توان مبني بر منافع حاصل از ايجاد شبكه اطالعاتي يكپارچه و جا موارد بيشماري را ميدر اين خصوص 

هايي كه  برشمرد، كه در اين بخش ضمن برشمردن مواردي از منافع كالن اين مهم، به تفصيل به چالش

باشد و چگونگي پاسخگويي پايگاه اطالعات اقتصادي  هاي اقتصادي با آن مواجه مي سياستگذار در برخي بخش

 اشاره خواهيم نمود؛

 ع اقتصادی برای سیاستگذاران، ریزی صحیح و جام ایجاد بستر مناسب و تسهیل در برنامه

 گذاران )با ملحوظ داشتن سطح دسترسی مجاز( مدیران دولتی و سرمایه

 های مختلف اقتصادی ها و بخش امکان بررسی نحوه عملکرد متغیرها، دستگاه 

 های مختلف اقتصادی بررسی و نظارت موثر بر ابالغ سیاست 

 دیهای مختلف اقتصا ایجاد هماهنگی بین متغیرها و بخش 

 ها از طریق در جریان بودن  ها و تخلفات احتمالی اطالعات و تصحیح آن شناسایی مغایرت

اطالعات و اخذ اطالعات از منابع مختلف نظیر سازمان مالیاتی، سازمان حسابرسی و سیستم 

 بانکی

 ها های هدف در هدفمندی یارانه شناسایی گروه 

 با شرایط اقتصادی مختلف کشور های پولی و بانکی به هنگام، متناسب اتخاذ سیاست 

 کنترل و هدایت نقدینگی و منابع بانکی در راستای بیشترین رشد اقتصادی ممکن 

 کنترل و تنظیم بازار 

 مدیریت صادرات و واردات کاالها و اطمینان از واقعی بودن اعتبارات اسنادی خارجی 
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 ی اقتصادی همچون فراهم شدن امکان نظارت جدی و مبارزه واقعی با مفاسد و تخریب ها

 پولشویی و رانت خواری و اتالف منابع بیت المال

 منظور تخصیص بهینه منابع  فنی، مالی و اقتصادی به  های توجیه تر طرح اعتبارسنجی مناسب

 بانکی  توسط سیستم

 های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی گسترش پایه 

 کاهش وابستگی دولت به نفت 

 ......و 

 كابردهاي بانك اطالعاتي برشمارد: هاي تفصيلي از ترين نمونه مهم توان بعنوان ميموارد ذيل را 

 گذاري در بخش تسهيالت بانكي: ريزي و سياست برنامه (1

نمايند. از اين منظر حركت نقدينگي  اقتصاددانان نقدينگي در اقتصاد را به مثابه خون در بدن انسان تشبيه مي

تواند مشكالتي را بوجود  هاي اقتصاد مي نگ و يا پررنگ آن در بخشموجب تحرک اقتصاد شده و حضور كمر

هاي اقتصادي )حتي بودجه دولت(، حضور پررنگ  بياورد. از آنجايي كه تسهيالت و خدمات بانكي در تمام بخش

 د.هاي متعددي از اطالعات سيستم بانكي بنماين توانند استفاده هاي اقتصادي مي دارد، لذا تقريباً همه دستگاه

، مطرح بانکی پیوسته اطالعاتترين سئواالتي كه در صورت در اختيار داشتن  در ادامه به برخي از مهم

گذاري  ريزي و سياست حل براي مشكالت اقتصادي و برنامه ها، امكان ارائه راه گردد و با پاسخگويي به آن مي

 گردد؛ شود ارايه مي اقتصادي فراهم مي

هاي  هايي اخذ شده است؟ آيا اين تسهيالت به سمت اولويت رادي و چه بخش( تسهيالت كالن توسط چه اف1

 اقتصاد )در بخش توليد، توزيع و مصرف( هدايت شده است؟

گذاري و سرمايه در گردش چه ميزان است؟ آيا اين  هاي مختلف اقتصادي از تسهيالت سرمايه ( سهم بخش2

 ت؟سهم بصورت مناسب بين فعاالن اقتصادي توزيع شده اس

 گذاري كمك نمود؟ توان با هدايت نقدينگي، به ايجاد رشد اقتصادي و گسترش سرمايه ( آيا مي3

( تسهيالت تا چه ميزان در اهداف ايجاد اشتغال، توسعه مناطق محروم، صادرات غيرنفتي و غيره ارايه شده 4

 است؟
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گذاري و يا سرمايه  خي براي سرمايههاي زماني مختلف )مثال يكسال( چه ميزان تسهيالت، با چه نر ( در دوره5

 در گردش پرداخت شده است؟ 

( تسهيالت تمديدي، استمهالي و تسهيالتي كه بانك خارج از اراده خود پرداخت نموده )نظير نكول اعتبارات 6

اسنادي، تسهيالتي كه در راستاي وصول مطالبات معوق پرداخت شده و غيره( چه سهمي از تسهيالت پرداختي 

 بانكي را دارد؟سيستم 

هاي توليدي در هر سال به مشتريان سيستم بانكي اضافه شده و  ( چه تعداد مشتري تسهيالتي جديد در بخش7

 رشد سرمايه در گردش واحدهاي موجود چه تغييري نموده است؟

 اند؟ ( آيا تسهيالت ارايه شده، در مصارف مورد نظر هزينه شده8

هاي اقتصاد  ر چه كساني هستند؟ نقدينگي اين افراد به كدام بخشهاي نقدينگي در كشو ( صاحبان بلوک9

 شود؟ هدايت مي

 گذاران وجود دارد؟ اي بين تسهيالت گيرندگان و سپرده ( چه رابطه10

( فعاالن اقتصادي )با توجه به گردش وجوه، استفاده از انواع خدمات، اعتبارات اسنادي و غيره( چه كساني 11

 داراي پرونده شفاف مالياتي هستند؟ هستند؟ آيا اين افراد 

هاي  ها يا بخش ( وضعيت مطالبات غيرجاري در سيستم بانكي چگونه است؟ اين مطالبات مربوط به چه گروه12

 باشند؟ آيا تغيير در وضعيت اقتصادي يك بخش باعث معوق شدن مطالبات شده است؟ اقتصاد مي

اند؟ آيا امر علت اقتصادي داشته است؟ چه ميزان  ها نكول شده نامه ( چه ميزان از اعتبارات اسنادي و ضمانت13

 منابع بانكي جهت نكول اين موارد هزينه شده است؟

 ( تسهيالت در قبال چه وثايق و ضمايني پرداخت شده است؟ 14

 شوند؟ مند مي ها بهره ( آيا بدهكاران يك بانك، از تسهيالت و خدمات ساير بانك15

16) .... 

پاسخگويي به سئواالت فوق مستلزم داشتن اطالعات دقيقي از اطالعات سيستم بانكي و ساير توليدكنندگان 

باشد. البته پاسخگويي به هر يك از سواالت اساسي، بسته به اينكه اين سوال براي چه  اطالعات اقتصادي مي

ي از اين سئواالت مربوط به كاربران كسي و با چه هدف و جايگاهي ايجاد گرديده است، متفاوت خواهد بود. برخ
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هاي  سيستم بانكي، برخي مربوط به مقامات ناظر )بانك مركزي و ساير مراجع نظارتي(، برخي توسط دستگاه

خواهند عملكرد مجموعه  شود. بعنوان مثال مسئوالن بانكي مي گذار كالن مطرح مي اقتصادي و در نهايت سياست

ريزي نمايند.  ها براي اداره بهتر مجموعه خود برنامه ارت بر رفتار آنتحت پوشش خود را بررسي و ضمن نظ

 ها هر كدام بدنبال پاسخگويي به يكسري سئوال با هدف خود هستند. بنابراين اين گروه

 شود نحوه پاسخگويي به يكي از سئواالت فوق از سيستم بانكي ارايه گردد. در ادامه تالش مي

كه تسهيالت  هاي اخير نيز با شدت بيشتري مطرح گرديده، اين است  ر ساليكي از مهمترين سئواالتي كه د

 سرمايه در گردش چه ميزان پرداخت شده و آيا اين ميزان مناسب بوده است يا خير؟

 آوري شود؛ براي پاسخگويي به اين سئوال الزم است اطالعات زير جمع

 ت آن براي هر واحدو تغييرا ISIC( تسهيالت سرمايه در گردش به تفكيك كدهاي 1

 ISICهاي مختلف به تفكيك كدهاي  ( واحدهاي فعال در بخش2

 و تغييرات آن براي هر واحد ISIC( ميزان توليد و فروش فعاالن اقتصادي به تفكيك كدهاي 3

 و تغييرات آن براي هر واحد ISICهاي توليد به تفكيك كدهاي  ( هزينه4

  ISICي ( شاخص قيمت توليدكننده به تفكيك كدها5

 هاي توليد )از منظر رشد، تنظيم بازار و غيره( ( اولويت6

 شود: با داشتن اطالعات فوق به سئواالت زير نيز پاسخ داده مي

 ها و فروش افزايش يافته يا خير؟ ( آيا تسهيالت سرمايه در گردش واحدها متناسب با افزايش هزينه1

زايش واحدهاي يك بخش بوده يا به علت ارايه تسهيالت به ( آيا رشد تسهيالت سرمايه در گردش مربوط به اف2

 شود؟ اند، مي واحدهاي جديد التأسيس و يا واحدهايي كه قبالً تسهيالتي اخذ ننموده

و يا به اندازه كافي تسهيالت را دريافت   ( چه بخش از واحدها، موفق به اخذ تسهيالت سرمايه در گردش نشده3

 اند؟ نكرده

 سرمايه در گردش براي هر بخش )با توجه به ظرفيت توليد، بازار و غيره( چه ميزان است؟ ( ميزان تسهيالت4
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 ( تسهيالت كدام واحدها تمديد نشده است؟5

 اند؟ ( كدام واحدها موفق به بازپرداخت تسهيالت خود نشده6

 ها منطبق بوده است؟ ( آيا تغيير در پرداخت تسهيالت سرمايه در گردش با اولويت7

 تبعيضي بين واحدهاي مختلف در يك بخش در اخذ تسهيالت بوده است؟ ( آيا8

9) ... 

هايي  ها و برنامه كند كه چه سياست شود، پاسخ به هريك از اين سئواالت، مشخص مي همانطور كه مالحظه مي

 و... ها در معرض وقوع مشكل قرار دارند بايد اجراء شود. كدام موضوع بايد با فوريت بررسي شود؟ كدام بخش

 توليدي: -گذاري در بخش صنعتي ريزي و سياست برنامه (2

باشد. اطالعاتي كه گرچه  گذاري در بخش صنعت مستلزم دانش اطالعات اين بخش مي ريزي و سياست برنامه

هاي مختلف اقتصاد نظير سازمان امور مالياتي، گمرک، سيستم  مربوط به حوزه صنعت است وليكن در بخش

گردند. جزاير اطالعاتي كه تنها در صورت پيوستگي،  آوري مي اي و ... اخذ و جمع بيمههاي  بانكي، سازمان

هاي صحيح، به موقع و شفاف  گذاري هاي بلندمدت و سياست ريزي ها زمينه اتخاذ برنامه روز بودن آن شفافيت و به

 گردد. فراهم مي

 باشد؛ مهمي به شرح ذيل مي هاي گذاري در بخش صنعت مستلزم مواجهه و پاسخگويي به چالش سياست

 گذاري با توجه به محدوديت منابع مالي. هاي سرمايه ( شناسايي اولويت1

هاي مواد اوليه و عوامل توليد مورد نياز و  گذاري با توجه به محدوديت هاي سرمايه ( شناسايي اولويت2

 هاي توليدي )صرفنظر از اقتصادي بودن توليد(. زيرساخت

اي و ساير اسناد  هاي توسعه گذاري به منظور دستيابي به رشد اقتصادي برنامه هاي سرمايه ( شناسايي اولويت3

 ها. دهي به آن بخش باالدستي و بكارگيري تسهيالت اعطايي در راستاي جهت

 هاي زنجيره توليد با توجه به منابع و عوامل توليد و آينده مصرفي. ( شناسايي حلقه هاي مفقوده، گلوگاه4

هاي تنظيمي اين بخش )تعرفه، حقوق گمركي، عوارض صادراتي و  هاي وارداتي و تعيين ابزار ي اولويت( شناساي5

 هاي توليد داخلي. ...( در جهت هدايت واردات با توجه به ظرفيت
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( چگونگي كارا نمودن بازار بورس كاال و ارتقاء عملكرد شبكه توزيع محصوالت صنعتي در راستاي تنظيم 6

 بازارهاي هدف.

هاي فني، مالي و اعتباري  دولت و بررسي نحوه و چگونگي كمك  هاي صنعتي مورد حمايت ( شناسايي بخش7

 توسط دولت.

 اي واحدهاي موجود با هدف كمك به ايجاد رشد باالتر اقتصادي. هاي توسعه هاي طرح ( شناسايي اولويت8

هاي توليد، اقتصادي بودن  نرخ ارز بر هزينههاي ارزي و تغيير  ( بررسي چگونگي و ميزان تأثير اتخاذ سياست9

 توليد و ...

هاي پولي انبساطي، انقباضي، تغيير نرخ سود بانكي و ... بر  ( بررسي چگونگي و ميزان تأثير اتخاذ سياست10

 گذاري و توليد. ميزان سرمايه

آن ها و شناسايي بهترين هاي توليد و ميزان تأثير تغييرات  هاي انرژي در هزينه ( بررسي سهم هزينه حامل11

 سياست قيمتي و حمايتي در اين خصوص.

( بررسي داليل كاهش توليد از جهت محدوديت در عوامل توليدي )تأمين نقدينگي، تأمين مواد اوليه، داخلي 12

واردات كننده از مواد اوليه، افزايش  و وارداتي، تأمين انرژي و ...( و يا بازار مصرفي )كاهش توليد صنايع استفاده

 مواد مشابه، كاهش تقاضاي كل و...(

 هاي عمراني به لحاظ اهميت آن در ميزان توليد واحدهاي صنعتي. ( اتخاذ تصميم مناسب در تخصيص بودجه13

محصول نهايي صنعتي توليد شده در كارخانجات با بازار )با توجه به تغيير در   ( بررسي داليل تفاوت قيمت14

 بازي دالالن و ... ذ سياست هايي در راستاي جلوگيري از سفتهموجودي انبارها( و اتخا

هاي  ها به منظور استفاده از صرفه هاي بين بنگاهي و تشويق توسعه آن ( بررسي چگونگي گسترش همكاري15

 ناشي از مقياس.

 هاي توليد. ( بررسي داليل پايين بودن بهره وري در برخي از حلقه16

 كنندگان و توليدكنندگان و همچنين سهم توليدكنندگان از واردات مواد اوليه.( شناسايي ارتباط بين وارد17

 ها و مجامع وارداتي و صادراتي. ها، اتحاديه ( چگونگي توسعه تشكل18
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 ها )نوع محصول، مبادي وارداتي و مقاصد صادراتي(. ( بررسي و تحليل روند صادرات و واردات و تركيب آن19

 گذاري آن. هاي سرمايه ها و فرصت ه و جهان به منظور شناسايي تهديدبيني تحوالت منطق ( پيش20

گذاران وجود دارد كه در صورت  ها سوال ديگر نظير سواالت فوق براي سياست ، دهشود همانطور كه مالحظه مي

دسترسي به بسترهاي اطالعاتي جامع، شفاف و بهنگام در بخش صنعت امكان شناسايي و اتخاذ تصميمات 

اطالعاتي كه گرچه مربوط به حوزه صنعت است، ليكن در  هاي مقتضي فراهم خواهد شد.  در زمانمناسب 

اي و ... اخذ و  هاي بيمه هاي مختلف اقتصاد نظير سازمان امور مالياتي، گمرک، سيستم بانكي، سازمان بخش

ال براي چه كسي و با چه گردند و در صورت ايجاد بانك اطالعاتي مذكور )بسته به اينكه اين سو آوري مي جمع

 هدف و جايگاهي ايجاد گرديده(، پاسخگويي متفاوت خواهد بود.

 ها: صنعتی و مراکز اخذ و تأمین آن -نوع آمار و اطالعات بخش تولیدی 

آيد كه  هاي توليدي، از منابع مختلف اطالعاتي بدست مي همانطور كه در قسمت باال اشاره گرديد، اطالعات بخش

 ها اشاره خواهيم نمود؛ به نوع و محل اخذ و تأمين آندر اين قسمت 

 برداري مشتمل بر توليد بالفعل، ظرفيت اسمي، تعداد  هاي در حال بهره اطالعات مربوط به توليد كارخانه

 هاي موجود، موجودي انبار و ... وزارت صنعت، معدن و تجارت. برداري كارخانه هاي بهره پروانه

 و ساير   ها( مشتمل بر تعداد جواز ساخت، زمين هاي در حال ساخت )طرح اطالعات ظرفيت

زيست(، تسهيالت پرداخت  هاي تخصيصي )آب، برق، گاز و ...(، مجوزهاي الزم )نظير محيط زيرساخت

آالت و تجهيزات )گشايش اعتبارات ارزي و ريالي(،  شده، واردات و يا سفارش ساخت داخلي ماشين

، ميزان توليد آزمايشي از وزارت صنعت، معدن و تجارت، LCماشين آالت و اجرايي شدن  تحويل

 ها و ... هاي ارائه دهنده مجوز سيستم بانكي و دستگاه

 آالت و تجهيزات كارخانجات و همچنين واردات كاالهاي نهايي مشابه  اطالعات واردات مواد اوليه، ماشين

 رش، رسوب در بنادر، كاالي حمل شده از بنادر و .... از گمرکتوليد داخل مشتمل بر ميزان ثبت سفا

 اي و ... از گمرک اطالعات مربوط به ميزان صادرات كاال، صادرات مواد خام و واسطه 

 صورت گرفته، متوسط هزينه حمل مواداوليه،   گذاري هاي توليدي نظير ميزان سرمايه اطالعات مالي بنگاه

هاي عامل آن، وضعيت  ميزان تسهيالت سرمايه در گردش و بانك متوسط بيمه و ماليات پرداختي،

تسهيالت )جاري، غيرجاري(، نوع تسهيالت دريافتي، متوسط نرخ سود تسهيالت، ميزان فروش و سود، 

هاي نيروي كار و ... از سازمان  هاي انرژي، هزينه اي و ... سهم هزينه ميزان معوقات بانكي و بيمه

 اي و ... هاي بيمه تي، سيستم بانكي و سازمانحسابرسي، سازمان ماليا
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 ریز و سیاستگذار: مقاصد استفاده از بسترهای اطالعاتی بسته به نوع جایگاه برنامه

توليدي، بسته به اينكه اين سوال براي چه كسي و با  -پاسخگويي به هر يك از سواالت اساسي در بخش صنعتي 

گذاري كه  وت خواهد بود. پاسخگويي به اين سواالت براي سرمايهچه هدف و جايگاهي ايجاد گرديده است، متفا

است و  ا مدير مياني كه موظف به سياستگذاري در يك بخش صنعت يباشد و  به دنبال افزايش سرمايه خود مي

هاي مفقوده زنجيره توليد، تأمين مواد اوليه مورد نياز، نحوه توزيع محصول، قيمت محصول  به دنبال كشف حلقه

هاي  باشد و يا با متولي كالن بخش صنعت كه به دنبال كشف حلقه يدي اين بخش از صنعت در بازار ميتول

دستي،  مفقود صنعت، مواد اوليه مورد نياز، نحوه توزيع و قيمت محصوالت با عنايت به صنايع باالدستي و پايين

گذاري،  هاي سرمايه ال كشف اولويتباشد و حتي سياستگذار حاكميتي كه به دنب هاي توليد مي تأمين زيرساخت

ها و ...(، كاهش واردات كاالهاي استراتژيك،  ها، انبارها، سردخانه هاي توزيع )پايانه تنظيم بازار، تأمين زيرساخت

باشد، متفاوت خواهد بود و لذا با تشكيل پايگاه اطالعات  هاي صادراتي و ... مي شناسايي و استفاده از فرصت

نفعان با تعريف سطح كاربري معين، جهت پيشبرد اهداف و وظايف خود، از آن  متوليان و ذي اقتصادي هر يك از

 استفاده خواهند نمود.

 ها، وضعيت بدهي، نحوه تأمين ماده اوليه و ... ميزان فروش و سودآوري بنگاه گذار: سرمايه -

ياز، نحوه توزيع محصول، قيمت محصول هاي مفقوده زنجيره توليد، تأمين مواد اوليه مورد ن حلقه مدير مياني: -

 هاي زنجيره توليد در بازار، تأمين زيرساخت

هاي مفقود صنعت، مواد اوليه مورد نياز، نحوه توزيع و قيمت محصوالت با عنايت به  حلقه متولي بخش صنعت: -

 هاي توليد دستي، تأمين زيرساخت صنايع باالدستي و پايين

ها، انبارها،  هاي توزيع )پايانه گذاري، تنظيم بازار، تأمين زيرساخت اي سرمايهه اولويت سياستگذار حاكميتي: -

 هاي صادراتي و ... ها و ...(، كاهش واردات كاالهاي استراتژيك، شناسايي و استفاده از فرصت سردخانه

 سایر اهداف استفاده از بسترهای اطالعاتی:

هاي  توليد پاسخگويي به سواالت اساسي و چالشآوري بانك جامع اطالعات بخش  اگر چه هدف اصلي جمع

باشد، ليكن در راستاي تحقق پاسخگويي به اين سواالت اهداف جانبي را نيز به  مي قبلمطرح شده در بخش 

 توان برشمرد؛ شرح زير مي

 :شناسايي تخلفات احتمالي و تصحيح اطالعات 
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 منابع مختلف اطالعاتي نظير ميزان هاي اطالعاتي از طريق اخذ اطالعات واحد از  شناسايي مغايرت

 فروش توليد از منابع اطالعاتي مختلف نظير سازمان مالياتي، سازمان حسابرسي و سيستم بانكي و ...

 هاي  ها از دستگاه هاي پرداخت ماليات، مجوزها و تأييديه هاي متقلبانه نظير گواهي نامه شناسايي گواهي

 ربط و .... ذي

  ها و ... نامه هاي حمل، بيمه هاي انبار، بارنامه ها، برگه نامه اسنادي، ضمانتشناسايي اصالت اعتبارات 

 سازي، يكپارچگي و سهولت دسترسي اطالعات اقتصادي: شفاف 

 هاي  گذاران، توليدكنندگان و فعاالن بخش هاي مناسب سرمايه گيري ايجاد بستر مناسب براي تصميم

هاي سودآور اقتصادي )با ملحوظ داشتن سطح  انجام فعاليتگذاري و  مختلف اقتصادي به منظور سرمايه

 دسترسي مجاز(

 اي و مالياتي  هاي بيمه هاي سازمان اي و افزايش درآمد  هاي بيمه هاي مالياتي و يا پرداخت شناسايي فرار

 با در اختيار داشتن اطالعات فوق

 ر تخصيص بهينه منابع توسط منظو فني، مالي و اقتصادي به  هاي توجيه تر طرح اعتبارسنجي مناسب

 بانكي  سيستم

 نفعان واحد هاي مختلف فعال اقتصادي و شناسايي ذي امكان بررسي روابط بين گروه 

 هاي پردرآمد: هاي هدف دريافت يارانه و حذف دهك شناسايي گروه (3

هايي  ايي روشيكي از الزاماتي كه در راستاي اجرايي نمودن فاز دوم هدفمندي يارانه وجود دارد، ضرورت شناس

هاي پايين درآمدي همچون افراد تحت  باشد. ليكن بر خالف دهك مبني بر حذف سه دهك باالي درآمدي مي

باشند، روش منسجم و جامعي جهت  پوشش كميته امداد و بنياد مستضعفان كه به راحتي قابل شناسايي مي

ادي همچون شناسايي افراد از طريق هاي پيشنه شناسايي اين سطح از افراد جامعه وجود ندارد و لذا روش

اطالعات اقتصادي )ميزان ماليات بر درآمد، مشمولين ماليات بر اجاره، مشمولين ماليات بر خريد و فروش سهام 

ميليون تومان در سال و ...( و از طريق اطالعات مشاغل )مشاغلي نظير وكال، پزشكان، اساتيد  10تا مبلغ 

هاي بزرگ  نندگان، مديران مياني و باالتر در بخش دولتي، مديران صاحب كارگاهدانشگاه، واردكنندگان و صادرك

و ...( و يا از طريق اطالعات شخصي )اطالعات ثبت شده افراد از ميزان دارايي يا درآمد همچون امالک، 

سفر خارجي  2انداز بانكي، سهام و اوراق بهادار و گردش عمليات بانكي باال، افراد داراي  مستغالت، خودرو، پس

 گردد. در يكسال و ...( و غيره همگي در صورت تشكيل پايگاه اطالعاتي شفاف و دقيق محقق مي

 خالصه و نتیجه گیری:

هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابالغي مقام معظم رهبري و ساير قوانين و مقررات بخشي، قواي  بند نوزدهم سياست

هاي فسادزا در  ها و زمينه ي آن و جلوگيري از اقدامات، فعاليتساز سازي اقتصاد و سالم شفاف نظام را ملزم به
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فساد اداري، اقتصادي و مالي و عدم شفافيت در اقتصاد موجب مي نمايد. اين هاي پولي، تجاري، ارزي و ...  حوزه

ست. ا  ها در اقتصاد گرديده و متناوب بودن سياست ريزي صحيح و جامع اقتصادي امكان ناپذيري برنامه همچنين

باشد تا  مي پيوسته و به روز بانك جامع اطالعات اقتصاديسازي اقتصادي ايجاد  ترين ابزار در جهت شفاف مهم

هاي مناسب اقتصادي، با فراهم آوردن اطالعات دقيق از نحوه عملكرد  ريزي ضمن ايجاد شرايط الزم جهت برنامه

در اين خصوص الزم است  آورد. ها را فراهم  بخش هاي مختلف اقتصادي، امكان نظارت موثر بر عملكرد اين حوزه

افزاري و ارتباطي اين بانك با هدف تجميع و به روز رساني اطالعات كليه  اقدامات اصلي نرم افزاري، سخت

واردات  ،ثبت سفارش كاالها ،امور مالياتي ،ها بيمه ،اطالعات مربوط به سيستم بانكياز جمله  هاي اقتصادي بخش

اطالعات ، هاي عمومي و عمراني كشور بودجه ،سازمان تأمين اجتماعي ،بورس ايران ،ها و خدماتو صادرات كاال

اطالعات مربوط به مستغالت و ، بازرگاني داخلي (،مربوط به توليد )صنعت، معدن، كشاورزي، نفت و ساختمان

 انجام گيرد.  ، و غيره امالک

اراده جدی در سطح عالی کشور )سه قوه( و در وهله تجربه نشان داده، اجرایی شدن این مهم، تنها با 

اول، به اراده قوه مجریه بستگی دارد و چنانچه این مهم به عنوان ماموریت مهم و اصلی توسط یك 

همچنان به دلیل وجود منافع  رغم توجیه پذیری باالی انجام آن،  نهاد مستقل تعریف نگردد، علی

های درون سازمانی شدید مواجه گردد. سابقه  با مقاومتبسیار از این عدم یکپارچگی اطالعات، 

ها )حتی با  آوری اطالعات بصورت مکانیزه، دستگاه  رغم ثبت و جمع دهد که به موضوع نشان می

 ها مقاومت می نمایند. استناد به برخی مستندات قانونی( در مقابل ارائه اطالعات و یا استفاده از آن

 منابع و مآخذ:
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