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 مقدمه 

های ترین فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمزیر سنگینمردم    در شرایط کنونی کشورکه اکثریت

شمار    کننده در حوزه امنیت داخلی بهترین عنصر تعییناند، اقتصاد، کلیدیخارجی قرار داشته

ناپذیری و نفوذناپذیری مندی مردم، سلطهقوت و عامل مهم رضایت   رود. اقتصاد قوی، نقطه می

ساز نارضایتی و ناامنی داخلی، نفوذ و  و زمینه  ضعف  نقطه ی است و اقتصاد ضعیف،  هر کشور

است.    سلطه  از را جامعه باید خود  مشروعیت  افزایش برای حکومتی  هرو دخالت دشمنان 

 و دوام برای  امر زد که اینسا  برخوردار اجتماعی  زندگی استانداردهای و  رفاه اقتصادی حداقل

 است  ممکن  (. دولت 200:  1397است )یحیوی و همکاران،   ضروری و  بدیهی سیاسی قوام نظام

 دست  به  را توزیع  و تولید امکانات  کامل  کنترل یا کند اقتصادی نظارت بازار بر زمینه  این در

 در گذارد. ضعف اجرا به را هاییبرنامه زمینه این در خود هایافزایش توانمندی برای یا گیرد

 به مردم اعتماد اول به وهله در اقتصادی بغرنج شرایط از ناشی مشکالت و اقتصادی توانمندی

 هایشکست  درازمدت، در کند، امامی دارخدشه را آن کلیت  و  وارد لطمه سیاسی نظام مسئوالن

 ببرد. سؤال زیر  را آن نهادهای اقتدار برخی  کمدست  یا نظام مشروعیت  است ممکن اقتصادی

دولت قانونی سالوادور آلنده  فروپاشی است. فهمقابل بهتر تاریخی، مصادیق به توجه با امر این

تفسیر اقتصادی هایشکست  با زیادی حد تا شیلی در  تورم میزان که ویژهبه است؛ قابل 

 بلکه نظامی شکست  دلیل به نه نیز شوروی جماهیر اتحاد  .است  بوده سال  یک در درصد746

 کمونیستی نظام فروپاشی سرعت  سقوط کرد. کارامدی در کامل از جمله شکست  دیگر علل به

 چگونه که دهدمی نشان شرقی اروپای  در اقمارش  و  شوروی جماهیر اتحاد در  1980 دهه در

(.  4:  1374رساند )دوگان،   پایان به زمان طول در را آن مشروعیت تواندمی اقتصادی عدم کارایی

 مشروعیت  ایتا اندازه دهدفرصت می سیاسی نظام به درازمدت در اقتصادی توانمندی مقابل در

 کره نظیر کشورهایی مثال برای آید. داخلی فائق  امنیتی هایچالش و مشکالت بر و کند کسب 
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توانمندی تکیه با مالزی و سنگاپور  چین، جنوبی،   اخیر دهه چند در خود اقتصادی هایبر 

دهند   سامان حدی تا را خود داخلی امنیت  مشکالت افزایش و را خود مشروعیت  اندتوانسته

 (. 12: 1392زاده، )زارع

 جامعه عمومی اجرای حکمرانی خوب و اثبات تمایل به منفعت  برای نظام سیاسی این، بر عالوه

 جهت  در از قدرت سوءاستفاده هرگونه از را خود دامان باید مردم، اساسی نیازهای و تأمین

. انتظارات  1( 250:  2004،  دارد )آکرمن نگه پاک اختالس و اقتصادی فساد  مانند شخصی منافع 

 که اعتماد شودمی باعث  کنند،می دنبال حکومت  در را  خود منافع که مقطعی و خاص گروه یک

 تدریجبه و سؤال رود زیر عدالت  توزیع و عمومی منافع تأمین برای سیاسی نظام توانایی به مردم

 نظام در چه سیاسی نظام کلیت  در چه فساد مزمن، وجود شود. آن مشروعیت  فرسایش باعث 

 مردم احترام و اعتماد رفتندست  از آن، حیثیت  اجتماعی و اعتبار  کاهش موجب آن، اداری

نتیجه و های حکومتیدستگاه و نهادها به نسبت   میان فاصله و بیگانگی افزایش موجب  در 

مردم و  کنندگانحکومت  )صادقی    .شودمی توده  داد  خواهد  کاهش  را  اقتصادی  امنیت  فساد 

 مختلف باعث  جهات  ازو فساد اقتصادی،   قدرت از  (. سوءاستفاده1400عمروآبادی و شهبازی،  

 با آنکه نخست   :شودسیاسی دینی می نظام برای امنیتی هایچالش ایجاد و مشروعیت  ضعف

 تبعیض، را آن جای و بازدمی اجتماعی رنگ  عدالت  طبیعی طوربه نظام آن در فساد  گسترش

 راجامعه   نارضایتی و اعتمادیبی و حاکمیت  و مردم میان شکاف گرفت و خواهد فقر و فساد

 غیرمشروع هایراه از و قدرت از سوءاستفاده  با ای عده که  هنگامی دوم، خواهد داشت. پی در

قوانین   مجری که  را اسالمی حکومت  توانندنمی دیگر  کنند، کسب خود برای منافعی ثروت یا

 با دشمنان راه این در و آیندبرمی آن براندازی و مخالفت  درصدد لذا کنند؛ تحمل است، اسالم

 (.23: 1381)عبدالمحمدی،  کرد خواهند همکاری دینی حکومت 

 
1. Ackerman (2004). 
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های حاصل از شرایط  ها و تکانهاقتصادی در تمامی سطوح، در بحرانبنابراین برقراری امنیت  

و   صحیح  تصمیمات  مستلزم  خارجی  و  می  مداکارداخلی  مدیران  و  اتخاذ  باشدمسئولین  ؛ 

تصمیمات صحیح نیز نیازمند شفافیت اقتصادی و دسترسی به اطالعات و آمار درست، دقیق،  

و   )   روزبهجامع  است  اقتصادی  حوزه  همکاران،    حاجیاناز  دالیل  (90:  1396و  همین  به   .

بریتانیا در دهه آمریکا و  فرانسه،  مانند  با ترکیب دو حوزه    90و    80های  کشورهایی  میالدی، 

هایی مبتنی بر اطالعات اقتصادی  ناها و سازم اند و سیستمو فناوری اطالعات پیشگام شده  اقتصاد

که بدون شناخت مسائل و  گرفته  کارهبرا   انجام شده  این موضوع  به  توجه  با  این ترکیب  اند. 

استراتژیکی نه قابل تدوین است و نه اگر تدوین    تغییرات اقتصادی در تمام سطوح، هیچ برنامه

های متعددی در  در ایران فرایندهای اقتصادی، توسط سامانهیابد. د، به اهداف خود دست میشو 

ای مجزا طراحی  های مهم اقتصادی کشور سامانهدهی است. در بسیاری از فرایندحال سرویس

ی به  دهخدماتبرداری و استفاده آن سازمان جهت مدیریت آن فرآیند و نیز شده و در حال بهره

میکاربر تجار  یا  اقتصادی  سامانهان  کشور  باشد.  اقتصادی  یکدیگر    صورت  به های  به  معنادار 

متصل نبوده و همچنین در صورت اتصال حداقلی، مدیریت واحدی بر کل فرایند اقتصادی کشور  

نیست.   به    عنوان  بهحاکم  اتصال سامانه مالیات کشور  بانکی و تجاری  هاسامانهنمونه عدم  ی 

کشور، ساالنه سبب فرار مالیاتی بسیار هنگفتی شده که رقم ساالنه فرار مالیاتی کشور را بیش از 

تخمین   تومان  میلیارد  هزار  وزارت  زنندیمصدها  سفارش  ثبت  سامانه  اتصال  عدم  همچنین   .

سامانه به  مصمت  بانک  سالهای  در  گمرک  و  از  رکزی  بسیاری  شده  موجب  گذشته  های 

به  تجار  ارز  واردکنندگان و  دریافت  بانک مرکزی هیچ  4200رغم تخصیص و  از  گونه  تومانی 

اتصال هوشمند   به خاطر عدم  ارزی،  تعهد  رفع  بدون  نکرده و  ی هاسامانهکاالیی وارد کشور 

ی از ذخیره  توجهقابلی حجم  راحتبهو    مذکور، مجدداً موفق به اخذ ارز از بانک مرکزی شده

 ارزی کشور در اختیار  مفسدین اقتصادی قرار گیرد.  
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تحقیق حاضر، پس از بررسی مبانی نظری شفافیت اقتصادی و تأثیر آن بر امنیت داخلی، مدل  

پیشنهادی خود را جهت اصالح وضعیت موجود در خصوص تجمیع و تحلیل و بررسی اطالعات  

 . دهدیمای برقراری شفافیت اقتصادی، ارائه اقتصادی در راست

 

 الف( پیشینه تحقیق 

( و  1399شهبازی  مبانی  از  برخی  به  اقتصاد«  در  اطالعاتی  تهاجم  »مبانی  عنوان  با  کتابی  در   )

به مبانی تهاجم اطالعاتی در اقتصاد پرداخته و با   تعاریف سیستم اطالعات اقتصادی با توجه 

ی تهاجم اطالعاتی هاروشاقتصادی، در آخر به کارکردها و    تأکید بر اهمیت سیستم اطالعات

 در حوزه اقتصادی پرداخته است.  

( در تحقیقی با عنوان »درآمدی بر امنیت داخلی جمهوری اسالمی  1399نیا )احمدی و صالح

ایران«، پس از بررسی مفهومی امنیت داخلی، ابعاد آن را تحلیل نموده و با تبیین احزاب جمهوری  

ی مرتبط با حوزه امنیت داخلی را در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و  هاب ی آساسالمی ایران،  

 .اندمودهنفرهنگی بررسی 

ی  هامدل( در ترجمه کتابی با عنوان »اطالعات اقتصادی در دنیایی جهانی«، به  1397سلیمانی )

اطالعات اقتصادی پرداخته و رابطه امنیت اقتصادی را با اطالعات راهبردی بررسی نموده است.  

و  وضعیت  به  بیشتر  ملی«  امنیت  و  اقتصادی  »اطالعات  نام  به  دیگری  کتاب  ترجمه  در    وی 

 های اطالعات اقتصادی در کانادا پرداخته است.  ویژگی

( همکاران  و  در  1396حاجیان  »امطالعه (  عنوان  با  عدالت    یهانهیزمی  و  اطالعات  شفافیت 

نهج دیدگاه  از  بیان  البالغهاقتصادی  تأمین  که    کنندیم«  و  رفاه  اقتصادی،  عدالت  تحقق  برای 

ا  هانهیاجتماعی زم بسترهایی وجود دارد،  ساالری، وضع قوانین متقن و  زجمله حذف دیوانو 
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گرایی، پرهیز از انحصارطلبی، وجود فضای نقد در جامعه، صداقت  ضمانت اجرایی آن، قانون

با    تالش کرده  این مقاله    و... .  دهی مسئوالن، نفی احتجاب مسئوالنبیان، پاسخگویی و گزارش

  ژهیواز منابع روایی و تاریخی، به  )ع(و بسترها را از دیدگاه امام علی  هانهیرویکرد نوین، این زم

البالغه مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ایجاد شفافیت و  نهج

دسترسی مردم به اطالعات از طرف حکومت، شرط اساسی اصالح نظام اقتصادی و تحقق عدالت 

   .شودیافیت بیشتر و بهتر شود، گستره عدالت بیشتر ماقتصادی است. هراندازه شف

های اطالعات  ی با عنوان »تحلیل وضعیت موجود سامانهامطالعه ( در  1394اسفندیار و فراشاه )

تنها موجب افزایش درآمد که اِشراف حکومت بر جریآنهای اقتصادی نه  کنندیماقتصادی« بیان  

نیاز دولت  دولت می دلیل  به  بلکه  این درآمدها،  گردد،  تداوم  موجبات مبارزه    خودیخودبه به 

کار و  وآورد؛ چراکه از طریق افزایش امنیت کسب دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم می

تشویق مردم به امر تولید است که چرخه درآمد دولت )ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی( از  

برد برای هر دو بخش دولتی و    -قتصادی بازی بردایستد. یعنی مقوله شفافیت احرکت باز نمی

گیری نظام ثبت یکپارچه و الکترونیکی در هر یک از سه جریان است. ایجاد و شکل  خصوصی

های مالی، امکان  های فیزیکی و جریان پول، اعتبار و داراییاسناد، جریان کاال، خدمات و دارایی

عنوان یک مورد    توان بهگونه عدم تطابق را میهرتطبیق سیستمی اطالعات را فراهم نموده و  

   شویی(، بررسی کرد.مشکوک به تخلف )مانند پول

تأثیر شفافیت در بخش عمومی بر رشد ای با عنوان » ( در مطالعه 1392کردستانی و همکاران ) 

رکن اصلی پاسخگویی و    سه ی مقا وجود اطالعات مالی شفاف و قابل کنند که  « بیان می اقتصادی 

اقتصادی در   ی ها ی ر ی گم یتصم  از ملزومات ضروری توسعه و رشد  اقتصادی بوده و  آگاهانه 

از  است.  دولتی  و  خصوصی  افزایش   بخش  عمومی،  بخش  در  شفافیت  پیامدهای  جمله 

گذاری و کاهش فساد است. از طرفی این دو، از عوامل مهم رشد اقتصادی کشورها به سرمایه 
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ای بر رشد توان گفت که شفافیت در بخش عمومی تأثیر عمده روند. بدین ترتیب می شمار می 

مقاله با بررسی اثر شفافیت در بخش عمومی بر رشد اقتصادی، این  اقتصادی کشورها دارد.  

اطالعات مالی شفاف در تحقق   کننده ن ی عنوان تأم   نقش حسابداری و گزارشگری مالی را به 

 .کند حماسه اقتصادی تبیین می 

اقتصادی و امنیت ملی را در مورد آمریکا   اطالعاتارتباط سیستم   (2008)  1کویسارد و سیگلی 

اند. بحث اصلی آنها نوع بسیج ساختارهای عمومی و ترافیک اطالعات، مشارکت عمومی  سنجیده

است که سیستم اطالعات اقتصادی این کشور   متحدهاالتیاگذاری و خصوصی و ساختار قانون

اند رقیب کرده است. همچنین این محققین با ارائه دو مدل ریاضی نتیجه گرفتهرا پرقدرت و بی

که هزینه بر روی سیستم اطالعات اقتصادی با کاهش واریانس درآمد ناخالص ملی در نهایت  

 شود. منجر به افزایش مطلوبیت انتظاری می

  اطالعاتی سیستم  ابزارهای  و  آنالیز  هایروش  ،پایه  ( تعاریف2009)  2میهای   و  انو رینچ  بریسیو، 

  همچنین.  دهند  ارائه  آن  فرایند  برای   جدید  اند تا راهکاری داده  بسط   و  شرح  را   اطالعات اقتصادی

این    .اندکرده  بررسی  را  اقتصادی  اطالعات  سیستم  برای  موجود  مفهومی  مدل  چند  هایمؤلفه

های سیستم مدیریتی مرتبط  اند تا طبیعت سیستم اطالعات اقتصادی و چالشمحققین سعی داشته 

 با آن را مرور کنند. 

( در مقاله خود سیستم اطالعات اقتصادی را مانند یک بحث امنیت ملی برای  2016)  3بونوچی 

العات اقتصادی  ایتالیا و کشورهای مشابه بررسی کرده است. وی به بررسی مباحث سیستم اط

صنعتی،   جاسوسی  تهاجمی،  و  تدافعی  اطالعاتی  سیستم  و  هارساخت یزعمومی،  حیاتی  ی 

دولت    کگوید که امروزه یمحافظت از امنیت اقتصادی پرداخته است. در نهایت این محقق می

 
1. Coissard & Seiglie (2008) 

2. Briciu, Vrîncianu & Mihai (2009). 

3. Bonucci (2016). 
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  کشورها  از  برخی.  شود  رگیغافل   انگاریدهینادبا    ابرود ی  رقابت یی و  پاسخگو   به سمت   تواندیم

  سازی پیاده  و  توسعه  جنگ،  از  پس  دوران  در...  و  بریتانیا  آمریکا،  متحده  ایاالت  فرانسه،  ژاپن،  مانند

  رقابت   با   مرتبط  هایچالش  وفصلحل  به  قادر  را  آنها  تا  اندگرفته  نظر  در  را  مناسبی  هایاستراتژی

 اطالعات  از  گیریبهره  با  ویژهبه  فرانسه،  راهبرد  طیف  این  در  و   کنند  جهانی  مقیاس  در  اقتصادی

 .  است  داده نشان خود از بیشتری  قابلیت   و سرعت   دولت  سیاست  سطح در اقتصادی

ویریلند  و  روزندورف  و  2018)  1هولیر،  دموکراسی  »شفافیت،  عنوان  با  کتابی  در  ی:  کراساتو ( 

شفافیت اقتصادی و ثبات سیاسی« از دیدگاه جدیدی شفافیت اطالعات اقتصادی و اثر آن بر  

دهند. آنها در بخش اول کتاب با تشریح  وتحلیل قرار میثباتی اقتصادی کشورها را مورد تجزیهبی

کنند.  شفافیت را با توجه به اسامی سه نویسنده کتاب معرفی می  HRVمفهوم اطالعات، شاخص  

اثرات   در در بخش سوم،  کرده و  تحلیل  ثبات سیاسی  بر  را  اثرات شفافیت  کتاب  بخش دوم 

 کنند.گذاری و رشد در اقتصاد را تحلیل میشفافیت بر سرمایه

 

 ب( امنیت ملی و امنیت داخلی

 . امنیت ملی1

از مفهوم »رضایت  امنیت  دیگر وجه ایجابی    عبارت  مندی« )ذهنی( است؛ بهامنیت ملی تابعی 

معطوف به خطر نیست؛ بلکه بر بُعد آرامش، اطمینان و رضایت تأکید دارد. درواقع، امنیت ملی 

می بهرهرا  »توانمندی  فرصت توان  از  بهینه  ارزشگیری  و  منافع  تضمین  و  کرد  ها  تعریف  ها« 

یا    ای که در عین درگیرنبودن با تهدید خارجی(. در این صورت جامعه25:  1390پیشانیان،  )ماه

 
1. Hollyer, Rosendorff & Vreeand (2018). 
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ناامن   و  نداشته  امنیت  باشد،  نداشته  منافع جمعی خود  به  برای دستیابی  را  توان الزم  داخلی، 

 (. 25: 1391به نقل از افتخاری،  1385شود )احمدی درینی و همکاران، خوانده می

 

 
 ها و ضریب ایدئولوژیک با مفهوم امنیت ها، داشتهنسبت خواسته .1نمودار شماره 

 ( 1399)احمدی، صالح نیا، منبع: 

 

ها  توان چنین ادعا نمود که کانون اصلی ناامنیتهدیدات امنیتی ضرورتاً جنبه خارجی ندارد و می

گانه تهدیدات امنیتی  های هشت ( کانون1در شبکه مناسبات داخلی قرار دارد. در جدول شماره )

 اند: شمارش شده
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 تهدیدات امنیتی گانه های هشت. کانون 1جدول شماره 

 عنصر تهدیدساز  افق زمانی تهدید شرح تهدید  ردیف

 ها داشته مدتتهدید در میان ها ها و ثبات داشتهافزایش خواسته 1

 ها داشته مدت تهدید در کوتاه ها ها و کاهش داشتهافزایش خواسته 2

 ها خواسته مدت تهدید در بلند ها ها و افزایش اندک داشته افزایش زیاد خواسته  3

 داشته -خواسته تهدید در بلندمدت  ها ها و ثبات داشتهثبات خواسته 4

 داشته -خواسته مدت تهدید در بلند ها ها و کاهش اندک داشتهثبات خواسته 5

 خواسته  -داشته مدت تهدید در کوتاه ها ها و کاهش شدید داشتهثبات خواسته 6

 ضریب ایدئولوژیک  مدت بلندتهدید در  تضعیف ضریب ایدئولوژیک  7

 ضریب ایدئولوژیک  مدت تهدید در کوتاه زوال ضریب ایدئولوژیک  8

 (1391،ی به نقل از افتخار 1385و همکاران،  ی درینیاحمدمنبع: ) 

 

توان چنین اظهار داشت که امنیت ملی محصول دو فرایند مکمل و مرتبط با یکدیگر هستند؛  می

آیند. از منظر ایجابی، امنیت ملی  وجوه سلبی و ایجابی امنیت به شمار میفرایندهایی که بیانگر  

شود. از مندی سنجیده میتابع میزان توانمندی در مدیریت سیاسی است که با شاخص رضایت 

با شاخص که  تهدیدات است  مدیریت  در  میزان قدرتمندی  تابع  ملی  امنیت  های  منظر سلبی، 

 (.1399نیا،  صالح  و  احمدیشود )تصادی و...( فهم و سنجیده میمربوط به انواع قدرت )نظامی، اق

 

 . امنیت اقتصادی  2
فردی،  همه سطوح  در  که  است  معاصر  دنیای  در  امنیت  مهم  و  اقتصادی چهره جدید  امنیت 

حوزه »امنیت« را به خود جلب کرده است. این وجه از امنیت    پردازانهیاجتماعی و ملی توجه نظر

« ابعاد  شدنیوجود داشته، در بستر »جهان ینوع دگی اقتصادی بشر همیشه بهگرچه در تاریخ زن
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آنکه   تازه یافته که اهمیت آن را تا رتبه اول میان سایر ابعاد ارتقا داده است. با  ییهایژگ یو و

از جنبه اقتصادی  امنیت  با  مرتبط  رشته  یهامباحث  در  اندیشمندان  مطالعه  مورد   یهامختلف 

هنوز منزلت آن در ادبیات    ، الملل قرار گرفته است شناسی اقتصادی و روابط بیناقتصاد، جامعه

ما چندان شناخته نیست اقتصادی کشور  اقتصادی  .  شده  ارتقای شیوه  »  راامنیت  میزان حفظ و 

زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کاالها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم 

در نگاهی دیگر، امنیت اقتصادی یعنی وضعیتی   .اندتعریف کرده «المللیبازارهای بینحضور در 

برنامه به  دست  محیطی،  از خطرهای  نگرانی  بدون  بتوانند  تولیدی  واحدهای  آن  در  ریزی که 

کردن فضای حقوقی، اجتماعی، سیاسی که در فراهم  همچنین  .(12018)کانرت،  درازمدت بزنند

طرح آن  فعالیت سرمایه  هایچارچوب  و  مرحله  گذاری  تا  اجرا  آغاز  از  بتواند  اقتصادی  های 

های بیرونی عمل  ها و آشفتگیاز اخالل دور به  ،برداری تا پایان کاربرداری و از مرحله بهرهبهره

در این تعریف عالوه بر عوامل    .2( 240:  2018)کولیش،    کند؛ به امنیت اقتصادی تعبیر شده است 

. امنیت اقتصادی  مل بیرونی )شامل حقوقی، سیاسی و اجتماعی( نیز تأکید شده است درونی، بر عوا

اقتصادی کشورها مؤثر است )یوکتاموف نوآوری، کارآفرینی و رشد  (. عوامل  20:  2020،  3در 

 ( آمده است: 2مؤثر بر امنیت اقتصادی در جدول  شماره )

 

 

 

 

 

 
1. Kaunert(2018) 
2. Kulish  (2018) 
3. Uktamov 
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 اقتصادی بندی عوامل امنیت تقسیم. 2جدول شماره 

 
 ( 1389منبع: )سیف، 

 

توان در دو سطح خرد و کالن جستجو کرد که در هر دو بخش با امنیت داخلی  امنیت اقتصادی را می 

برای   بیشترین ظرفیت  از  نظام سیاسی حاکم  آن  در  که  داخلی وضعیتی است  امنیت  دارد.  ارتباط 

توانند بدون برخورد با  جامعه می   گویی به نیازهای شهروندانش برخوردار است و شهروندان آن پاسخ 
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  عبارت   (. به 2019،  1مند شوند )اوشیتا و همکاران موانع ذهنی و عینی از تمام حقوق قانونی خود بهره 

های حیاتی، توانایی الزم  ای که در عین نبود تهدید داخلی یا خارجی علیه منافع و ارزش دیگر جامعه 

شود )افتخاری،  نداشته باشد، در امنیت نبوده و »ناامن« ارزیابی می جهت دستیابی به منافع ملی خود را  

های  ای فارغ از فشارها و نابسامانی آن جامعه   موجب   به (. امنیت داخلی حالتی است که  25:  1380

های  های مردمی در جهت تأمین ارزش داخلی بوده و در آن تفّوق، نظم و یکپارچگی توأم با تشکل 

،  واقع   در (.  136:  1388،  سپهر فوالدی   و   خورد )نوروزی ی و امنیت به چشم می بنیادی، رفاه اجتماع 

نه زور، قدرت و    داخلی دانست   محور اصلی امنیت توان  می خاطر شهروندان را  رضایت و اطمینان 

. امنیت  هاست داشته و    ها ، نسبتی متعادل میان خواسته ت امنیت داخلی توان گف می   رو   ن ی ا   از   . نفی تهدید 

از خانواده، در هر سط  اعم    :شود می  شناخته  مؤلفه  دو  این  با  الملل، بین  نظام  و  منطقه  دولت،  حی 

 است؛  برقرار  امنیت  تعادل هستند،  حالت  در  ها داشته  و  ها خواسته  که  هنگامى  ، تا ها داشته و    ها خواسته 

 (. 10:  1392زاده،  )زارع   .است  ناامنى  نشانه  وضعیت  این  آید،  وجود  به  شکاف  آنها  میان  اگر  اما 

 

 . شفافیت اقتصادی 3

ای  خواسته  بر  ناظر  استعمال،  مواردِ  اغلب  در  واژه  این  دهد می  نشان شفافیت  مربوط به   ات ی مطالعه ادب 

 تخصیص  اجرا،  گیری، تصمیم  جریانات  به  نسبت  رسانی اطالع  جهت  در  حکومت  از  مردم  که  است 

های مالی منجر به کاهش نوسانات  دارند. همچنین شفافیت  رانت  انواع  از  جلوگیری  برای  منابع و... 

آن توسعه   و  دارد  نیز  دیگری  (. شفافیت جنبه 85:  1400هاشمی و همکاران، گردد )حاجی اقتصادی می 

 اجتماعی   - اقتصادی  جریانات  و  رفتار  بر  حاکمیت  نظارِت قدرت  افزایش  برای  الزم  سازوکارهای 

 از  بسیاری  (. در 50:  1394حقوقی( است )اسفندیار و همکاران،   و  حقیقی  اشخاص  اعم از (مردم  

 
1. Oshita et al. (2019). 
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روابط  و  دسترسی  اقتصادی،  اطالعات  جامع  های سامانه  برکت  به  کشورها،   جریانات  و  شفافیت 

 یک شیشه  همانند  یعنی  است.  میزان  برخوردار  مطلوبی  سطح  از  حکومت  و  مردم  اقتصادی  اطالعات 

 ناظران نیز  شفافیت،  این  تبع به  دارند.  را  یکدیگر  های فعالیت  وکیف کّم   رؤیت  توانایی  طرفین  شفاف، 

 برابر  این  و  سازند می  برمال  را  تخلفات  و  داده  تشخیص  ناسره  از  را  سره  باالتری  صحت  و  دقت  با 

 بازدارندگی  ابزارِ  از  گیری بهره  با  خصوصی  و  دولتی  های بخش  در  فساد  حجم  توجه قابل  افت  است با 

 ها فعالیت  فضای  شد،  خواهد  بحث  حاضر  مقاله  مختلف  های بخش  در  چنانکه  ایران،  در  ها. لکن سامانه 

 شفافیت  درجه  از  خصوصی،  بخش  سوی  در  هم  و  حاکمیت  سوی  در  هم  اجتماعی،  اقتصادی  و روابط 

 در  بسیاری  آفرینی نقش  نفت،  همچون  بزرگی  رانت  که  شرایطی  در  مسئله  این  است.  پایینی برخوردار 

 برای  حاکمیت  شفافیت )   آن  معنای  دو  هر  را در  شفافیت  ارتقای  و  یافته  دوچندان  اهمیت  اقتصاد دارد، 

 .سازد می  تر ضروری  ، ( حاکمیت  برای  مردم  و شفافیت  مردم 

 

 . شفافیت و امنیت اقتصادی4
 تعریف گراییبرون و زاییدرون یعنی، آن اصلی ویژگی دو ذیل  در توانمی را مقاومتی اقتصاد

 کند تولید درون در  را  خود اصلی  نیازهای  بتواند باید اوالً اقتصاد که  معنا  بدان داد. بسط  و  کرد

 سازنده روابط  و  تعامالت اطراف  دنیای نیز با و  باشد نداشته خارج  به  شدید مالی  وابستگی  و

 اقتصاد، زایی درون اصلی  لوازم از  .کند بازی  جهانی  اقتصاد  در  را  خود واقعی  نقش و  برقرار

 درآمدهای به اتکا طریق از مهم جز این به دستیابی که است  نفت  از دولت  جاری درآمد استقالل

 وکارکسب  فضای ارتقای کیفیت به منوط  نیز  مالیاتی درآمدهای کسب . نیست  پذیرامکان مالیاتی

 جریانات هدف شفافیت این به نیل  ابتدایی و اصلی ملزومات از که  است تولید هایانگیزه و

هرچه  طرحقابل بحث  همین  نیز گراییبرون باب  در  است. اقتصادی اقتصادی است.   فضای 
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ارجح   سوداگری مقابل در تولید از حمایت  و باشد ترشفاف نظارتی، ابزارهای کمک با کشوری

کاهد، می کشور  از خارج به داخل  فیزیکیِ و فکری  های سرمایه فرار از  که حالدرعین شود،  دانسته

 با مؤثر ارتباط  موجبات  و داده  ارتقا  را کشور  در گذاریسرمایه اطمینان  و  اقتصادی  امنیت

گردد می جهانی  اقتصاد در کشور اصلی  نقش بازیابی  سبب و آورده  فراهم را  کشورهای دیگر 

همکاران   هولیر) فضای فشفا بنابراین، .  (1490:  2019،  1و   نیازپیش باید را اقتصادی نمودن 

بین ایجاد سیستم   مقاومتی. در این اقتصاد تحقق ماحصل نه دید آن ارکان  از و  اقتصاد  کردنمقاوم

قابل کارکردهای  اقتصادی  شفافیت  افزایش  مسیر  در  کشور  در  اقتصادی  و  اطالعات  توجه 

  از این موارد اشاره خواهد شد: فردی برای حاکمیت دارد که در ذیل به برخیمنحصربه

یکی (:  کشور )حکمرانی اقتصادی  اداره صحیح اقتصاددسترسی به اطالعات جهت   •

پیش اساسی  شرطاز  کشور  ریزی صحیحبرنامهدر  های  آمار کالن  و  اطالعات  وجود   ،

صحیح از واقعیات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور است. در صورت نبود  

های مختلف  اعتماد و منطبق با واقعیت از فعالیت مستندسازی و شفافیت، تهیه آمار قابل

اگر مسئوالن و سیاست امکان بود.  نخواهد  از جزپذیر  اقتصادی ئگذاران  اطالعات  یات 

و بدون   در فضای غیرشفاف  و  ریزی کننددرستی برنامهتوانند بهخبر باشند، نمیکشور بی

برنام،  آمار مشکل    ریزیهطبیعتاً  بسیار  اقتصاد  کسب است.  برای  فضای  و  بهبود  وکار 

در    حمایت از تولید منوط به داشتن اطالعات دقیق از وضعیت اقتصادی کشور است.

پورنیماتی  و  )یونیارتا  است  کلیدی  عنصر  شفافیت  مدرن،  عمومی  حکمرانی   ،2یک 

اقتصادی  سرمایه  (.96:  2021  فعاالن  و  نمی  نیزگذاران  غیرشفاف  فضای  با  در  توانند 

ترین مسائلی که در فضای اقتصادی یکی از مهم  .گذاری و فعالیت کننداطمینان سرمایه

ها و اطالعات فرض وجود دارد، شفافیت اطالعات است. داراییعنوان یک پیش  دنیا به

 
1. Hollyer et al. (2019). 

2. Yuniarta & Purnamawati (2021). 
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مردان، فعاالن مختلف اقتصادی اعم از تجار و  ولت داران، دها، سرمایهمردم، شرکت آحاد  

اقالم وارداتی و  ارزش و حجمتولیدکنندگان، اطالعات زمین و مسکن، تولیدات داخل، 

حاکمیت  قرار دارد. با این اطالعات است که    هات ی همه و همه در اختیار حاکم  ،صادراتی

 .حکمرانی کند بهتر گرید انیب  بهو اقتصاد را در کنترل خود داشته تواند می

های سالم یا ناسالم اقتصادی )پاسخ کارامد به استعالمات(: یا شرکت  افرادشناسایی   •

های اطالعاتی و امنیتی مورد استعالم در خصوص افراد جهت انتصاب  همیشه دستگاه

ها ناگزیر از اظهارنظر گیرند و دستگاهمی  کارگیری در یک پست یا جایگاه مهم قراریا به

این اقتصادی  سوء  در خصوص وضعیت  عملکرد  از  آگاهی  عدم  هستند.  افراد  گونه 

ی خسارت  گاهبرخی از اشخاص و نهایتاً عدم اظهارنظر در خصوص انتصاب افراد  

ناپذیری برای کشور در پی خواهد داشت. این قبیل از استعالمات در مورد برخی  جبران

ها  پذیرد و وجود اطالعات اقتصادی جامع و دقیق از شرکت ها نیز صورت میز شرکت ا

 تواند وظایف دستگاه اطالعاتی و امنیتی را تسهیل نماید.نیز می

غیرشفاف اقتصادی:    فساد   کاهش  • برای حاکمیت   در فضای  های  ، سوءاستفاده اقتصادی 

می  صورت  گسترده،  خواری رانت ؛  گیرد بسیاری  دلیل  های  بدون  افزایش  کاال،  قاچاق 

ارز و مسکن از مصادیق    کاال،   های گسترده و سوداگری در بخش خواری ها، زمین قیمت 

سیستم  در صورت وجود  .  است   برای حاکمیت   اطالعات   دسترسی فساد در صورت نبود  

اقتصادی،  توزیع   اطالعات  نظام  راه  می نیز    در  و  داد  تشخیص  را  قاچاق  کاالهای  توان 

در صورت برخورد با مفسدین اقتصادی و  .  نمود قاچاق را از این طریق مسدود    سودآوری 

 بخشید.    توان اعتماد مردم به نظام را احیا نموده و ارتقا در نهایت کاهش فساد اقتصادی می 
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 (1395آبادی، های اطالعاتی )افتخاری و قدرتسازمان گانهسه های: نقش1شکل 

 
 ،یکه شامل نقش شناخت  دهدیرا نشان م  یاطالعات  یهاگانه سازماننقش و کارکرد سه  1شکل  

از طریق واکاوی بعد  نقش شناختی محصول فعالیت   هستند.  ییو اجرا  ینظارت هایی است که 

با ترکیب شناخت آشکار  )های فردی یا اجتماعی به دنبال فهم واقعیت امور  ها، پدیدهپنهان کنش

آنه آوری اطالعات و کارکرد  شامل کارکرد جمع ،آید. نقش شناختی( به دست میاو پنهان از 

نظارت بر عملکرد صحیح    . نقش نظارتی شامل شودهای اطالعاتی میسازمان  بررسی اطالعات

به نهادهای مختلف کشور  اتخاذشده    منظور  افراد و  .کارکرد  باشدیماجرای درست تصمیمات 

اطالعاتیسازمان  ضداطالعات نظارتی   های  نقش  زیرمجموعه  آن،  نظارتی  ماهیت  دلیل  به 

نقش اجرایی، اجرای تصمیم یا تصمیماتی است که پیش   شود.های اطالعاتی تعریف میسازمان

به دالیل مختلف امکان  اما نهادهای تخصصی مجری    ،اندشده هدف تأمین منافع ملی اخذ    از آن با

از   گذاراناست یگاهی اوقات س  به همین دلیل.  دنمودن آن تصمیم یا تصمیمات را ندارنعملیاتی

کنند که اصطالحاً به آن  ابزاری برای اجرای تصمیماتشان استفاده می  عنوان  به  یاطالعاتسازمان  

 (. 26: 1395ی، آبادقدرت)افتخاری و   شوداطالعاتی یاد می هایسازمان نقش اجرایی
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ی  هایدگ یچیپبا توجه به  امنیتی:    -برای سازمان اطالعات  های اطالعاتییافتن سرنخ •

اقتصادی و در از  تنیدههممفاسد  اقتصادی کالن، یکی  مفاسد  در  ثروت  بودن قدرت و 

سازمان جدی  اینمسائل  با  مبارزه  جهت  اطالعاتی  اقتصادی،  های  کالن  مفاسد  گونه 

در سرعت و شتاب اقدام  تواند نقش مهمی  های اطالعاتی است که میرسیدن به سرنخ

 یک سرویس اطالعاتی ایفا نماید. سلبی و ایجابی بهنگام

سسات  ؤ م   ، دولت   له ی وس اقتصادی که به   - های اطالعاتی بانک اقتصادی:    اطالعاتی   بانک   ایجاد  •

شود، با توجه به ایجاد یک سابقه بلندمدت  ها تولید می و برخی از سازمان   تجاری و اقتصادی 

قیمتی را در خود  موضوع، فرد و یا یک شرکت، عماًل اطالعات بسیار ذی اقتصادی از یک  

های مرتبط با موضوع، فرد یا شرکت مدنظر را استخراج  توان داده راحتی می نهفته دارد و به 

بانک  به  دسترسی  در صورت  سال نمود. ضمنًا  اطالعاتی   می های  حتی  گذشته  توان  های 

راحتی احصا و جهت اقدامات اطالعاتی در اختیار  را به روندنگاری از فعالیت اقتصادی سوژه  

 (.  37:  1391)میرمحمدی و ساالرکیا،    کارشناسان سازمان اطالعاتی قرار داد 

توان پس از  در صورت ایجاد سیستم اطالعات اقتصادی، میهای رقیب:  رصد فعالیت •

های  گروههای وابسته به رقیب و  بررسی اطالعات اقتصادی عوامل اصلی و نیز شرکت 

  به گیری آنها را مورد پایش قرار داد و اقدام اطالعاتی را  معاند در داخل کشور، جهت 

نمود.    صورت رقبا،   اقتصادی  نقاط قوت و ضعفشناسایی  هدفمند هدایت  دشمن و 

افزایش    در نهایت   و  کشور شده  های اطالعاتی و امنیتی برای سازمان  ی درک بهتر  موجب

پتانسیل مدیریت بحران برای حاکمیت را فراهم خواهد آورد. ضمناً در صورت توسعه  

می حتی  سیستم  جغرافیایی  این  حوزه  در  را  رقبا  اقتصادی  فعالیت  و  امنطقهتوان  ی 

 قرار داد.   موردحملهی مورد رصد قرار داده و در مواقع نیاز امنطقهفرا

 

 



 1400 زمستان 94 شماره  راهبردی، مطالعات  فصلنامه   132

های اطالعاتی و امنیتی:  ار دریافتی سازمان و اخب  هاگزارشافزایش سرعت بررسی   •

های درست و نادرست در مورد  هر سیستم  اطالعاتی روزانه با انبوهی از اخبار و گزارش

های رقیب، جهت تضعیف ها مواجه بوده که بعضاً از طرف افراد یا شرکت افراد و شرکت 

ها و اخبار  توجهی از این گزارشرقبای خود ارسال شده است؛ به همین دلیل بخش قابل

می اقتصادی  اطالعات  سیستم  به  دسترسی  صورت  در  است.  نادرست  توان ارسالی 

   قرار داد.ی  موردبررسها را گونه اخبار و گزارشاین وسقمصحت 

اقتصادی:   • دقیق  اطالعاتی  اشراف  و  رصد  ایجاد  ایجاد  طریق  از  اقتصادی  اطالعات 

بانک از  متصل  و  مرتبط  دادهزنجیره  صحت  های  در  باالیی  درجه  از  اقتصادی،  های 

به با  همچنین  و  بوده  دارا  بهاطالعات  و  دادههنگامروزرسانی  اطالعات  سازی  ها، 

ی در خصوص سوژه یا موضوعات اقتصادی ایجاد خواهد نمود که در انجام فردمنحصربه

 (.  20: 1386سزایی خواهد نمود )قاسمی، رصد و اشراف اطالعاتی کمک بهموفق 

ی مهم اقتصاد هر کشوری  هامقولهیکی از  تسهیل مدیریت اقتصادی برای مدیران عالی:   •

در   اقتصادی  پایدار  امنیت  برقراری  است.  کشور  آن  در  پایدار  اقتصادی  امنیت  ایجاد 

و خارجی مستلزم تصمیمات صحیح و    های حاصل از شرایط داخلیها و تکانهبحران

به    مداکار دسترسی  نیازمند  نیز  صحیح  تصمیمات  اتخاذ  و  است  مدیران  و  مسئوالن 

در این خصوص حاکمیت در موضوعات   باشد.اطالعات و آمار درست، دقیق و جامع می

های موردی از اشخاص حقیقی و حقوقی،  ها از قبیل گزارشمختلف نیازمند انواع گزارش

های راهبردی و  های تراکنشی، گزارشهای ردیابی، گزارشهای تلفیقی، گزارشگزارش

های برآوردی از موضوعات مختلف اقتصادی است که با وجود یک سیستم  حتی گزارش

 این دسترسی خواهد بود. نقش  اجراقابلاطالعات اقتصادی در کشور این امر به سهولت  

 با نوع درخواست مدیران نقش متناسب  ی هاهینما و نمودارها انواع ایجاد  در مدیریتی

بنابراین مدیران عالی کشور   .نمایدمدیران اطالعاتی ایفا می  برای سازیتصمیم  در مؤثری

توانند با برآورد صحیح از  با در اختیارداشتن دسترسی به اطالعات صحیح اقتصادی می
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ی در شرایط عادی و شرایط بحرانی  کارآمد، تصمیم درست و  1و نقشه اقتصادی  وضعیت 

 کشور اتخاذ نمایند. 

شده و اثرات شفافیت اقتصادی بر امنیت داخلی، در این بخش مدل با توجه به ادبیات مطرح

 شود. پیشنهادی مبتنی بر سیستم یکپارچه اطالعات اقتصادی ارائه می

 

 ج( مدل پیشنهادی: سیستم اطالعات اقتصادی 

  در این  موجود نظریات بررسی مستلزم اقتصادی، اطالعات مفهوم از مشترک  برداشت  به رسیدن

به کشور    .است   خصوص توجه  با  اقتصادی،  مفسران،  و ویژگی  مدنظراطالعات   تعاریفهای 

های  به فعالیت   وکارکسب متفاوتی دارد. در آمریکا و سایر کشورهای آنگلوساکسون، اطالعات  

هایی اشاره دارد که برای یافتن اطالعات »مخفی« ها و مدلوشر   ویژهبهمرتبط با مدیریت دانش و  

ها نقش دارند. اطالعات گیریشوند؛ اطالعاتی که در تصمیمهای داده به کار گرفته میدر پایگاه

  محیطدر    وکارهاکسب های تجاری و بازاریابی  با جنبه  این اطالعات هستند،  جمله  ازکه  بازاریابی  

شود  ند. رفتار مشتریان بالقوه و بالفعل از این طریق »استانداردسازی« میدار  سروکار  شانرقابتی

یا   یابد  افزایش  فروش  به شرکت   صرفاًتا  مشتریان  توجه  رقیب جلوگیری شود.  از    سایر های 

گیرند، اطالعات اقتصادی را آن دسته از قرار نمی  ساکسونو لدر زمره کشورهای آنگ  کهکشورها، 

  ؛ المللی است دانند که هدف آنها دفاع از منافع اقتصادی کشور در سطح بینهای دولتی میفعالیت 

که مصداق بارز آن کشور    شوندهای اطالعاتی انجام میها توسط سرویسبنابراین، این فعالیت 

  که  است  عملی  آن  اقتصادی  اطالعات  ،2شومپیتر   رنظ  (. طبق15:  1395اسپانیاست )سلیمانی،  

 
1. Economic Map 

2  . Schumpeter 
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  هایسازمان  و  افراد  یهاتالش  تعریف  این.  دهندی م  انجام  اطالعاتی  هایدر سازمان  اقتصاددانان

تجاری،    ارتباطات  فناوری،  با  ارتباط  در  ویژه  و  محرمانه  اطالعات  آوردندست   به  خصوصی برای

  عالوه .  شودنمی  شامل  را  دهندیم  انجام  رقیبانشان  و  مشتریانکه    اقتصادی  یهاطرح  و  هامت یق

خارج    دولتی  ادارات  حتی  و  خصوصی های  شرکت   یا  افراد  یهایابیارز  حتی   تعریفی  چنین  بر این،

 (. در1381)والتر،    گرددینم  شامل   اقتصاد  آتی  و  جاری  وضعیت   مورد  در  را  اطالعاتی  جامعه  از

اصطالح جاسوسی اقتصادی و جاسوسی صنعتی    دو  اقتصادی، با  اطالعات  از  برداشت   این  کنار

 آنچه   اساس   بر.  روندیمکار    به  آن  معادل  و  اقتصادی  اطالعات  یجابه  همواره  که  هستیم  روبرو

  اخبار  سرقت  برایها دولت اقدام  اقتصادی، جاسوسی از منظور دارد، وجود اطالعاتی ادبیات در

  اخبار  سرقت   به  اقدام  خصوصی  هایشرکت   صنعتی،  جاسوسی  در  اما  است،  یکدیگر  از  اقتصادی

  استراق  به  جنوبی   کره   شرکت   صنعتی، یک  جاسوسی  در  مثال  برای.  کنندیم  یکدیگر  اقتصادی

  این   برای   را  شنود از  پشتیبانی  و   کره تجهیزات دولت   اگر.  پردازدمی  اینتل  شرکت  ارتباطات  سمع

 نام  اقتصادی  جاسوسی شرکت  این  هایباشد، فعالیت   ایکره  شرکت   مالک  یا  کرده  فراهم شرکت 

 . (1399)شهبازی، دارد 

  و  است   یا صنعتی  اقتصادی  جاسوسی  از  ترجامع  مفهومی  اقتصادی  اطالعات  رسدی م  نظر  به

  اطالعات  آنکه  ضمن  .دانست   اقتصادی  اطالعات  ترگسترده  اصطالح  از  بخشی  باید  را  اخیر  مفاهیم

واقع،.  دانست   صنعتی  و  اقتصادی  جاسوسی  کنشیهم   محصول   باید  را  اقتصادی   عملیات  در 

  اقتصادی  اطالعات  .شودمی  اقتصادی  اطالعات  تولید  به  منجر  صنعتی  و  اقتصادی  جاسوسی

.  شودنیز تعریف می    دولتی دیگر  درباره  دولت   یک  توسط  اقتصادی  یهاداده  آوریجمع  محصول

است   اطالعات  آن  محصول  که  کنشی   عنوانبه  )  صنعتی  یا   اقتصادی  جاسوسی   به (  اقتصادی 

  به   اخبار مربوط  انحصاری،  اخبار  از  منظور .  است   تجاری  اسرار  یا   1انحصاری  اخبار  بردنسرقت 

 
1. Proprietary Information 
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  در   ی حساسهایفناور  و  اقتصادی   و  تجاری  ی هااست یس  توسعه،  و  تحقیق   ،هات یفعال  منابع،

  اخبار   است این  ممکن  اگرچه.  است   غیردولتی  یا  دولتی  اقتصادی  بازیگر  هر  مالکیت  و  اختیار 

 رقابت   در  اقتصادی را  بازیگر  یهاییتوانا  تواندیم  آن  رفتنازدست   اما  باشند،  شدهبندیغیرطبقه

بگذارد. در یک تعریف    آن  موجودیت  روی  بر  نامطلوبی  تأثیرات  و  داده  کاهش  جهانی  بازار  در

 شامل تجاری یا  اقتصادی یها است یس به مربوط است: »اخباردیگر از اطالعات اقتصادی آمده  

  خارجیکنشگران    توسط  آنها  به  دستیابی   که   دولتی  و اخبار بازرگانی  مالی، فناورانه، یهاداده

  ملی   امنیت   تهدید  یا  اقتصادی  رقابت   در  آنها  نسبی  برتری  منجر به  غیرمستقیم  یا  مستقیمطور  به

  پولی،  فناورانه،  یهایناهنجار  و  کارکردها  به  مربوط  یهاداده  از  دستهآن    همچنین،.  شودمی  کشور

  نهادهای   سایر  یا  اطالعاتی  سرویس  توسط  که  داخلی  دولتی  و  خصوصی  و بازرگانی  تجاری  مالی،

  و  اقتصادی امنیت  بر و شودمی توزیع و تحلیل تجزیه، آوری،جمع اقتصادی تولیدکننده شناخت 

رقابت  ازنظر  گذارد«.  می  تأثیر  کشور  اقتصادی  توان  اطالعات  اقتصادیبنابراین،  به  دستیابی   ،

   دهد که:اقتصادی ضروری است. این اطالعات این امکان را می

شناسایی عناصر و عوامل محیط   ، اطالعات اقتصادی   . محیط رقابتی را توصیف کنیم  •

کنند. منظور از این عناصر و عوامل رقبا، محصوالت، الزامات رقابتی را ممکن می 

 .های موجود در محیط رقابتی هستند قیمتی و فناوری   نظارتی و ساختارهای 

بینی های نوآورانه و رقبای جدید را پیش فناوری   از جملهروند تکامل عوامل رقابتی  •

 کنیم.

 قابلو از مطابقت آنها با محیط فعلی و شرایط    ی اقتصاد های راهبردن ا ام بنیاستحک •

 آینده مطمئن شویم.  بینی پیش 

تردید درباره راهبرد منجر می  • ایجاد  به  که  این کنیم   برطرف  ، شوند عواملی را  . در 

برای گردآوری اطالعات ضروری   ی های ارزیابی و نظارت مناسب مورد، به فناوری 

 نیاز داریم.
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تصمیما • سازگاری  شویم.  مطلع  راهبرد  ناپایدارشدن  مستلزم ز  آینده  اقدامات  با  ها 

  .(1395)سلیمانی،  پویابودن آنهاست 

اند ها است که عبارتمطابق شکل زیر اطالعات اقتصادی شامل طیف وسیعی از دیگر حوزه

ات  از اطالعات اقتصادی و جاسوسی اقتصادی از حیث دولتی و جاسوسی صنعتی و اطالع

 .رقابتی از حیث خصوصی و غیردولتی

 

 (1399ساختار اطالعات اقتصادی )شهبازی، : 2شکل 

 

ای از اقدامات هماهنگ برای بررسی، پردازش  مجموعه  مثابهبهظهور مفهوم اطالعات اقتصادی  

های اطالعاتی را وارد گیری اقتصادی در حوزه اقتصاد، فعالیت تصمیم   هدف  با و توزیع اطالعات  

های  ها و بنگاههایی را پیش روی شرکت بازار، چالش  شدنیجهان  که  آنجا  ازای جدید کرد.  مرحله

می قرار  فعالیت اقتصادی  بخش کسب دهد،  و  داخلی  اقتصاد  بر  اقتصادی  متمرکزند. های  وکار 

نیاز به کسب مزیت اقتصادی بر رقبا )چه در سطح    سو   کاز ی   حفاظت از منافع اقتصادی، و 

کننده ایجاد ابزارهای  وکارها(، از سوی دیگر نیروهای محرکه تعیینو چه در سطح کسب   هادولت 

 (. 1396قدرتمند اطالعات اقتصادی بودند )سلیمانی، 
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  1سیستم اطالعات اقتصادی  ( د

سیستم بررسی  بخش،  این  اقتصهدف  اطالعات  بخش  های  توسعه  و  ایجاد  بر  تمرکز  و  ادی 

اقتصادی اطالعاتی  سیستم  یک  ایجاد  به  نهایت  در  که  است  دولتی  اقتصادی  منجر   اطالعات 

ی مشابه و  هایژگ یوهای اطالعاتی اقتصادی وجود دارند که  سیستم انواع مختلفی از  .شودمی

را درک کرده   اطالعات اقتصادی مزایایتواند به ما کمک کند تا  می آنها بررسی متفاوت دارند.

ی  هایاستراتژو برخی از مشکالت سیستم را پیدا کنیم. »سیستم اطالعات اقتصادی به شیوه ها و  

سازمان در خصوص  هر سطحی  در  که  دارد  اشاره  اطالعات  از  استفاده  مختلف  تجمعی  های 

ترین کشورهایی  برجسته  شود«.کار گرفته میو حتی اشخاص حقیقی به   دولتی، صنعتی، شرکتی

متحده، ژاپن، فرانسه، آلمان اند از کانادا، ایاالتهستند عبارت سیستم اطالعات اقتصادی که دارای

وتحلیل قرار  ی مورد تجزیهخوب بههای اطالعات اقتصادی این کشورها را  سیستم  2پاتر   .و روسیه

سیستم اطالعات  بخشی از  داده است. بخش دولتی و جامعه اطالعاتی رسمی یک کشور، تنها

های دولتی و  ی بسیاری میان سازمانهایهمکاراقتصادی است. در این سیستم طی یک فرایند،  

ی اطالعاتی جدید، ها یفناورگیرد. انقالب ارتباطات و به دنبال آن، توسعه  غیردولتی  صورت می

د و انتشار اطالعات  منجر به ایجاد جامعه اطالعاتی جدید و این عوامل در نهایت موجب تولی

 اقتصادی شده است. 

 
1. Economic Intelligence System (EIS) 

2. Potter 
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این   به  را  اقتصادی  اطالعات  بر سیستم  مبتنی  اطالعاتی  جامعه  تشکیل  تأثیر عمده  پاتر چهار 

می معرفی  تکه شدنیجهان  :کندصورت  )تکه؛  تمرکززدایی  و  تسلیحات،  مثال  عنوان  بهشدن   ،

دانششرکت  نقش  های  فرایند دولت   مؤثربنیان،  در  درگیر  بازیکنان  از  تعدادی  و  محلی  های 

سخت  بینحکومت(؛  از  و  اسرار  حفظ  بخششدن  صنایع،  بین  مرزهای  و  رفتن  عمومی  های 

ها که این امر منجر به نیاز به اتحاد و روابط جدید و نیاز خصوصی، کاالها و خدمات و دولت 

با دستهبه  در  است.زنگری  شده  جدیدی  مفهومی  جمع  طور  به های  توزیع  خالصه،  و  آوری 

به   اقتصادی  جامعه اطالعات  یک  ظهور  به  منجر  اطالعات  فناوری  در  پیشرفت  نتیجه  عنوان 

اطالعاتی شده است. گسترش توان دسترسی به اطالعات و توزیع اطالعات اقتصادی موجب  

، »مجوزهای دسترسی به اطالعات باید طبق 1به گفته برونو د.شو بروز مشکل کنترل اطالعات می

یک روش بوده و در چارچوب قانونی  صورت گیرد. اگر چارچوب قانونی روشن و صریح  

سازمان باشد،  نداشته  نمیوجود  هرگز  اطالعاتی  اسناد  های  به  دسترسی  سطوح  توانند 

ات اقتصادی باید در یک چارچوب قانونی  را کنترل  کنند«. بنابراین، سیستم اطالع  شدهیبندطبقه

های اطالعات  قبل از بررسی انواع سیستم  .جامع عمل کند که باالترین سطح کنترل آن را حفظ کند

 
1. Bruneau 
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عناصر   ترینمهم بندی کنیم.را معرفی نموده و طبقه  آن های اصلیاقتصادی، الزم است ویژگی

، اتاق بازرگانی، فعاالن مثال  عنوان   بهاین سیستم در ابتدا، دولت، مجلس و دستگاه قضایی هستند؛  

دوم، تمام عناصر اقتصاد دولتی که   های خصوصی.تجارت خارجی، مؤسسات علمی و سازمان

ری  و با عناصر دیگر همکا  دهندیمی خود را انجام  هات یمأموردارای استراتژی خاص هستند و  

 (.  1399شود )شهبازی، مطابق با قانون انجام می هات یفعالکنند. می

  صورت بههای اقتصادی کشور  تمام سامانهوضعیت اطالعات اقتصادی کشور:   .1

مصداق یک   عنوانچیهبهمتولی حوزه تخصصی خود بوده و  هرکدامای، جزیره

نبوده در کشور  اقتصادی جامع  انسجام و    متأسفانهو    سیستم اطالعات  از  هر 

در  آنچه. ست ینجامعیت الزم جهت نظارت بر کل فرآیند اقتصاد کشور را دارا 

حال حاضر  در کشورمان وجود دارد یک نظام جامع اطالعات نیست و تنها  

شود؛ بت و ضبط میهای مختلف ثای است که توسط بخشاطالعات پراکنده

سامانه جامع از اطالعات اقتصادی نه در سطح دولت و نه در   گونهچی هبنابراین  

 های اطالعاتی و امنیتی کشور وجود ندارد.  سطح دستگاه

های کالن، سه جریان اصلی  بر اساس دادههای اقتصادی کشور:  تجمیع سامانه .2

سه   این  کنترل  با  که  دارد  وجود  اقتصاد  میدر  را  جریان  کشور  اقتصاد  توان 

نظارت، پایش، ساماندهی، کنترل و در نهایت مدیریت نمود که این سه جریان 

 اند از: اصلی اقتصادی عبارت

کلیه اسناد و مجوزهایی که برای هرگونه فعالیت اقتصادی در کشور   جریان مجوزها و اسناد: 

 روش، از ثبت شرکت تا ثبت اسناد و امالک(. برداری تولید تا مجوز فشود )از پروانه بهرهصادر می

مالی: کلیه اقدامات پولی مالی که در فعالیت اقتصادی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی    - جریان پولی 

   . سهام بورس، سکه و ارز(   دوفروش ی خر )از گردش حساب بانکی تا    پذیرد در کشور صورت می 
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فعالیت اقتصادی که در خصوص یک کاال از تولید، انبار، حمل   هرگونهجریان کاال و خدمات:  

 پذیرد )تمام مراحل زنجیره تأمین کاال(. کاال و نهایتاً فروش آن در کشور صورت می

اسناد:   • و  کلیه دستگاهدامنه پوشش فعالیت جریان مجوزها  این جریان،  اقتصادی در  های  های 

های اسناد و امالک، مجوز فعالیت و مجوز خدمت در حوزهدهنده اعم از ثبت شرکت، ثبت  مجوز

صنعت، معدن، تجارت، مالی، انرژی، صنوف، بهداشت، ساختمان و انواع خدمات اعم از آموزش  

باشند. در حال حاضر هر دستگاه با ساختار اطالعاتی خود عملیات صدور حرفه اقتصادی و ... می

داده که ساختارهای اطالعاتی متفاوتی دارند و با هم  مجوز یا ارائه خدمت به مجوزها را انجام  

ربط ندارند. واحدها  های ذیها نیز مجوزی از دستگاهیکپارچه نیستند. ضمن اینکه برخی فعالیت 

های اقتصادی در هر دستگاه دارای کد و شناسه مختص همان دستگاه بوده و با کد و  و فعالیت 

یک بنگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای   شناسه دستگاه دیگر متفاوت هستند، مثالً

وکار، شناسه صنفی و شماره کارت بازرگانی بوده، همان بنگاه در وزارت نیرو دارای  شناسه کسب 

شماره اشتراک برق، شناسه قبض برق و شماره اشتراک آب بوده، در وزارت نفت دارای شماره  

ن اجتماعی دارای کد کارگاه تأمین اجتماعی،  اشتراک گاز و شماره تجارت آسان، در سازمان تأمی

بانک در  اقتصادی،  دارای شماره  مالیاتی  امور  در  در سازمان  دارای شماره مشتری،  عامل  های 

و  راه  وزارت  در  بهداشتی،  پروانه  شماره  دارای  پزشکی  آموزش  و  درمان  بهداشت،  وزارت 

زیر شکل  در  است.  و...  ساختمان  پروانه  شماره  دارای  اصلیمهم  شهرسازی  و  ترین  ترین 

 های مرتبط با جریان اسناد و مجوز در کشور ارائه شده است. دستگاه
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توان رصد جریان پول با دسترسی به جریان پولی و مالی کشور، می جریان پولی و مالی:  •

توان ما به ازای جا شود می را ایجاد نمود. هر پول کالن مشکوکی که در نظام اقتصادی جابه 

آن جریان کاال و جریان مجوزها و اسناد را مورد پایش و بررسی قرار داده و در صورت 

تواند محل فساد اقتصادی در کشور باشد. می   عدم تطابق، محل تأمین و مصرف این پول 

ویژه منابع پولی و مالی( در اختیار چه تعداد مشخص نیست چه حجم از منابع کشور )به 

چه کاال و خدماتی در سطح جامعه   ها پول از فعالین اقتصادی است و در ما به ازای این  

ه متعدد در اجرای دولت های مفقودشود. در حوزه دولتی نیز به علت وجود حلقه توزیع می 

صندوق  کامل  پوشش  عدم  )مانند  دستگاه الکترونیک  فروش،  مکانیزه  و های  پوز  های 

نظام اقتصادی کشور  در گردشهای بودن معامالت مالی( امکان رصد و ردیابی پول نقدی 

عنا ر ا لی  ر ان اسناد و م  ز

دست ا  های   ور اسناد

سازمان   ر  و اورا    ادار

سازمان   ت اسناد و امال  ک  ر

دست ا  های م  ز دهن     مت

وزار  میرا  فرهن ی و 

 ردش ری

وزار     اشت  درمان و 

 م ز    ش ی

وزار   فت

وزار   یرو

سازمان راه اری و   ل و   ل 

 اد  ای

دست ا   های م  ز دهن   ف ا یت

اتا   ازر ا ی   نا   م ادن و 

ک اورزی

وزار    اد ک اورزی

وزار   ن ت م  ن ت ار 

اتا  ا نا 

سازمان فنی و  رف  ای

سازمان   ا و دارو

سازمان ملی استا  ارد

اتا  ت اون

سازمان   ت شرکت ها
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نمی  محقق  قطعًا  نیز  مالیات  از  دولت  کالن  انتفاع  لذا  نیست،  خلق فراهم  امکان  و  شود 

مهم ها ثروت  زیر  شکل  در  است.  میسر  اقتصادی  مفسدین  برای  نامشروع  و ی  ترین 

 های مرتبط با جریان پولی و مالی کشور ارائه شده است.عناصر و دستگاه  ن ی تر ی اصل 

 

 

هرگونه فعالیت اقتصادی که در خصوص یک کاال از تولید، انبار، حمل کاال و  جریان کاال:  •

یرد، جریان کاالی کشور یا زنجیره تأمین کاالی کشور  پذ نهایتًا فروش آن در کشور صورت می 

گیری کامل سیستم اطالعاتی عالوه بر رصد زنجیره تأمین کاال در  دهد. با شکل را شکل می 

کشور ما به ازای کاال در جریان پولی و مالی و نیز جریان اسناد و مجوزها قابل رهگیری و  

بازار باشد که ما به ازای آن در جریان اسناد و  مثال اگر محصولی در    عنوان کنترل است. به  

بودن و... کاال وجود دارد. برای رصد دقیق جریان کاال  پول وجود نداشته باشد، احتمال قاچاق 

فرد و یکتا بوده تا قابلیت رهگیری داشته باشند.  های منحصربه بایست کاالها دارای شناسه می 

کاال در   یکپارچه سامانه تعدد ساختارهای کدگذاری و شناسه  با  های مختلف و  آنها  نبودن 

عنا ر ا لی  ر ان    ی و ما ی

عنا ر ا لی  ر ان ما ی

سازمان   ت اسناد و امال  ک  ر

سازمان   ر  و اورا    ادار

عنا ر ا لی  ر ان    ی

 رافی ها

 ا   های دو تی و  ص  ی

 ا   مرک ی

 ن و  ت س   ملی

  ا  

ف ا ی  اقتصادی
    شرکت های    قی  ت ار  ت  ی  کنن  ان و  

سازمان ام ر ما یاتی
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مهم  از  چالش یکدیگر،  اینکه  ترین  بر  عالوه  یکپارچگی،  عدم  این  است.  حوزه  این  های 

کند، امکان رصد شرایط بازار را مختل  اطالعات تولید و عرضه کاال را با چندگانگی مواجه می 

در سامانه می  مثاًل  به  های وزارت صنعت، معدن و تجارت  سازد.  تولیدی  اطالعات واحد 

که در اطالعات مالیات مستقیم و مالیات بر   شود، در حالی صورت وزنی و مقداری ثبت می 

شود و  صورت ارزشی ثبت می همان واحد تولیدی در سازمان امور مالیاتی، به    افزوده   ارزش 

ترین و  م این عدم انطباق از بسترهای سوءاستفاده مفسدان اقتصادی است. در شکل زیر مه 

 های مرتبط با جریان پول ارائه شده است. اصلی ترین عناصر و دستگاه 

 

 
 

 ه( شماتیک کلی سامانه اطالعات اقتصادی 

صورت سیستم اطالعات اقتصادی مطلوب کشور به  همانسامانه اطالعات اقتصادی یا    شمای کلی

 شکل زیر ارائه شده است:  

عنا ر ا لی  ر ان کا 

د  ر  از  ران  ر ان کا 

ا  ارها و محل     داری کا 

  ر 

دست ا  های ت ز   کنن  

ا     های ت ز  ی

وزار    اد ک اورزی

وزار   ن ت م  ن ت ار 

  ر  کا 

ا نا 

تامی  کنن  ان و ت  ی کنن  ان

سازمان   ا و دارو

وزار    اد ک اورزی

وزار   ن ت م  ن ت ار 

ت ار و د  ن

ا     های ت  ی ی

سازمان راه اری و   ل و   ل 

  ار ام   راهنام  و  ال    ان  اد  ای 

سازمان  نادر و ک تیرا ی

اتا   ازر ا ی   نا   م ادن و 

ک اورزی
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 اقتصادی های سیستم اطالعات و( ریزپروژه 

توان از ریزپروژه های ذیل  گیری کامل و دقیق سیستم اطالعات اقتصادی کشور میجهت شکل

 بهره گرفت: 

پایه همه فعالیت ثبت و شناسه • نگاه کالن در  گذاری  این  اقتصادی که بر اساس  های 

بندی و کدگذاری  بخش آمار و اطالعات چهار ثبت پایه در نظر گرفته شده که باید طبقه

داشته باشند. این چهار ثبت در حقیقت مکمل یکدیگر بوده و مبنای تبادل و    مستقل

ها و خدمات  سازی اطالعات در تمام کشور است. ضمن اینکه تمام سرویسیکپارچه

می کشور  سازمان  اقتصادی  هر  لذا  شود،  ارائه  یکتا  کد  چهار  این  مبنای  بر  بایست 

صورت الکترونیکی از این   ه و بهبایست در ساختار خود این کدها را لحاظ کردمی

بانکپایگاه این  نماید.  استعالم  و ها  فرایندها  در  استفاده  برای  اطالعاتی  های 

های آن در خدمات و های حاکمیتی و ملی استفاده شده و برخی از خروجیسرویس

کالنفعالیت  بر  مبتنی  مهم  1داده های  از  برخی  دارند.  کاربرد  کاربردنیز  های  ترین 

ها نظیر اقتصاد، امنیت، سالمت و بهداشت، آموزش، فرهنگ و  های کالن دادههحوز

عبارت اطالعاتی  پایه  ثبت  چهار  این  است.  و...  اشخاص اجتماعی  هویت  از   اند 

کسب  پستی(،  )کد  مکان  ملی(،  کسب )کد  )شناسه  خدمات  وکار  و  کاال  و   وکار( 

 )شناسه کاال و خدمات(. 

 
1. Big Data 
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ی ترکیبی مانند شناسه ملی اشخاص  هاشناسهتوان برخی  ی پایه میهاثبت از ترکیب برخی از این  

این   در حال حاضر  که  نمود  ایجاد  را  و...  اقتصادی  شناسه  اشخاص حقیقی،  شناسه  حقوقی، 

ی را در خود دارد و از جامعیت الزم صینقاهای پایه  ها به علت عدم ترکیب صحیح ثبت شناسه

ی  هاشاخص تهیه  به  نسبت   ستیبایم  متخصص  گروه  یک  پیشنهادی،  طرح  درنیست.  برخوردار  

 صورت پذیرد.   ترکاملتر و  های اقتصادی آسانتا رصد و پایش فعالیت   نموده  اقدام  های پایهثبت 

پروژه،   رهگیری قابلیت   • این  مقدمه  که  مصرف  نقطه  تا  تولید  مبدأ  از  محصوالت 

کردن آن به الزامات ای بوده و اجرایییچیدهپکدگذاری محصوالت است و البته پروژه 

 های متعددی نیاز دارد. یرساخت زو 

که  عملیاتی • الکترونیکی  انبار  قبض  و  یمکردن  عمومی  انبارهای  سوی  از  بایست 

 کردن انبارها است.  دارشناسنامهصادر شود. مقدمه این کار اختصاصی در سطح کشور 

ی  شهردرونی الکترونیکی برای بارهای برون و  هابارنامهپروژه عملیاتی دیگر صدور   •

ی )از  شهربروندارکردن و قابلیت رصد برخط ناوگان حمل بار درون و  و شناسنامه

 و یا کارت سوخت( است.  GPSطریق 

  اعم )  افراد  بانکی  یها حساب  وضعیت   شدنمشخصو    پول  انجری   ایجاد  و  یدهسازمان •

  بنگاه   پرونده  و  وکارکسب   شناسه  ملی،  کد  با  آنها  ارتباط   ،(بودنحقوقی  و  حقیقی  از

  داشته   باالیی  تراکنش  و  نشود  وکارکسب   شناسه   به  متصل  بانکی  حساب  اگر.  است 
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فعالیت    سؤال  محل  تواندمی  باشد، چه  اثر  در  باال  تراکنش  این  که  باشد  چالش  و 

وکار داشته و پرداخت مالیات کمی دارد،  اقتصادی حاصل شده و یا اگر شناسه کسب 

 چرا این حجم از منابع مالی در اختیار بنگاه قرار گرفته است.  

بودن  شدن دریافت تسهیالت از نظام مالی کشور به شفافپروژه عملیاتی دیگر منوط •

بندی یا اعتبارسنجی  های اقتصادی در جریان مجوز، جریان کاال و رتبهطالعات فعالیت ا

 ها است.  بنگاه

زیرساخت  • حوالهتوسعه  از  استفاده  و  به سمت صدور  و حرکت  موردنیاز  های  های 

از   تومان(  یا ده میلیون  پنج  الکترونیکی برای معامالت بزرگ )مثالً خریدهای باالی 

یی است که به سالمت جریان پول و جریان کاال در کشور کمک  هاترین پروژهمهم

کند. هر حسابی که در حد باال تراکنش مالی داشته باشد و ما به ازای آن حواله  مؤثر می

تواند مشمول پول و عملیات مالی  ربط نداشته باشد، میهای ذیالکترونیکی در سامانه

 غیرشفاف شده و قابل پیگیری باشد. 

ها برای  شدن تسهیالت پرداختی در طول یک زنجیره ارزش از دیگر پروژهایزنجیره  •

عملیاتیسالم نیازمند  آن  اجرای  که  است  مالی  منابع  راندمان  افزایش  و  شدن سازی 

وکارهای مرتبط  شدن مراحل پسین و پیشین زنجیره کاالیی و کسب جریان کاال با شفاف

ان پولی سالم باید به این نکته توجه کرد که به  با این زنجیره است. در طراحی جری

بایست مخفی ها میها یا حسابویژه دالیل امنیتی و نظامی، برخی تراکنشدالیلی به

های بانکی  بایست پروتکلها میبوده و قابل رصد و پایش نباشد که برای این حوزه

ها  به این حسابگونه حساب تعیین نمود و دسترسی  رعایت یا بانک مشخصی برای این

گونه عملیات مالی خارج از چارچوب نظام بانکی صورت پذیرد یا  محدود شود یا این

ها وجود داشته باشد که از دسترسی  صورت سری و محرمانه در بانک هایی بهحساب

 دیگران خارج گردد. 
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 یریگجهینت

 نتیجه  که   است   اطالعاتی   ی ها س ی سروشناختی    محصوالت   خاص   انواع  از   یکی   اقتصادی،   اطالعات

 در حوزه اطالعات اقتصادی،   .است   اقتصاد داخلی   بر   نظارت   و   رقبا   از  اقتصادی  یها داده   آوری جمع 

وتحلیل مسئله علمی و فنی در تحقیق و توسعه اقتصادی، اطالعات علمی و فناوری برای تجزیه 

نواع جدید ارتباطات و های فضایی، ا ی، مواد جدید، کاوش ا هسته ی  هاسالح ی،  ا هسته تحقیقات  

توانند هم تحلیل و هم ترکیب اطالعات ی جغرافیایی می ها داده   .شوددیگر اطالعات مهم ارزیابی می 

تولید   برای  کنند.  هاگزارش را  به  تقویت  مربوط  اطالعات  شامل  معمواًل  جغرافیایی  اطالعات 
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های ش سرزمینی، شبکه ، جمعیت، ترکیب جمعیتی و آمای بندرها ، سواحل و  وهوا آب توپوگرافی،  

و سایر   ها تخت یپا ی مراکز مهم صنعتی،  ها ن ا مک ی آن، حقایق تاریخ جغرافیایی،  ها ت ی قابلارتباطی و  

ی اطالعات اقتصادی، ها رمجموعه ی زعنوان یکی از    اطالعات است. همچنین اطالعات بیوگرافی به 

سازمان  یا  کشور  یک  مسئوالن  اقتصادی  رفتار  اطالعاتی  بررسی  مثاًل  دارد.  بسیاری  کاربردهای 

منظور هدایت تهاجم اطالعاتی کمک ی استراتژی رقیب یا دشمن در آینده به  نی ب ش ی پ تواند به  می 

می   .کند  را  پاسخگوی اطالعات شفاف  مسئولیت  ایفای  ابزارهای  از  یکی  دانست. توان  مدیران  ی 

آگاهانه و ایفای مسئولیت   ی هام ی هرقدر انتشار اطالعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصم 

منظور دستیابی به رشد و   شود. بهپاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می 

پیگیری و سازوکارهای مناسب  بازارها  تمام  باید در  اقتصادی، شفافیت  بازار برای   توسعه  آن  با 

برقرار شود  به شفافیت  فعالیت   .رسیدن  تمام  در  به شفافیت  اقتصادی  های خصوص دستگاه های 

های اقدامات جهت نظارت مردم و دولت بر فعالیت   نی تر یی ابتدا های دولتی از  دولتی و شرکت 

می  که  است  حاکمیت  امناقتصادی  نهایت  در  و  اقتصادی  صحیح  تصمیمات  به  منجر  یت تواند 

برای کشور شود.   داخلی  تبعیض اقتصادی و  نامیمون عدم شفافیت   ، نابرابری   و   فساد،   محصول 

و عدم دسترسی آزاد مردم به اطالعات است. حکومت بدون توجه به اصل شفافیت و   اقتصادی 

دست یابد. شفافیت و دسترسی آزاد به اطالعات،   امنیت به    تواند ی دسترسی آزاد مردم به اطالعات نم

و کاهش نابرابری و امنیت   برای تحقق عدالت اقتصادی  سازنه ی ر و سازوکاری مناسب و زممعیا 

است. سالمت روابط و مناسبات اقتصادی، پیشرفت اقتصادی، دستیابی به اهداف اقتصادی  داخلی 

 .مبتنی بر عدالت، درگرو شفافیت روابط اقتصادی است 

بایست  منظور مدیریت کالن اقتصاد کشور می های اقتصادی، به  حوزه بودن  تنیده به دلیل ارتباط و در هم 

صورت زنجیره و متصل به هم، مورد مالحظه قرار گیرد تا بتوان ارزیابی    کلیه فرایندهای اقتصادی به 

صحیح و دقیقی از وضعیت اقتصادی در هر لحظه یا در یک بازه زمانی استخراج نمود و در نهایت  
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ا در اختیارداشتن یک برآورد صحیح از وضعیت و نقشه اقتصادی کشور بتوانند  مدیران عالی نظام ب 

کارگیری اطالعات  ی در شرایط عادی یا شرایط بحرانی اتخاذ نمایند. به مد ا کار تصمیمات درست و  

ترین و  در مقابله با فساد اقتصادی و ایجاد سالمت و شفافیت اداری، یکی از موفق اقتصادی حاکمیتی  

این حوزه در سطح جهان به شمار می جدیدترین ت  ایجاد  جربیات  با فساد اقتصادی و  رود. مقابله 

  است که   در نظام جمهوری اسالمی ایران های راهبردی و مورد مطالبه  سالمت اداری یکی از اولویت 

سامانه  بانک   ها تجمیع  برای  و  اقتصادی  اطالعات  سامانه  قالب  در  کشور  اقتصادی  اطالعات  های 

یکی از   روند. امری ضروری و حیاتی جهت تحقق این مهم به شمار می   ستگاه نظارتی حاکمیت و د 

متولیان سامانه  که  است  مسئله  این  اقتصادی  اطالعات  یکپارچه  ایجاد سیستم  در  مهم  های  مسائل 

ها  های خود حاضر به تبادل کامل آن با دیگر دستگاه بودن اطالعات و داده اقتصادی به خاطر محرمانه 

گونه ارتباطی با یکدیگر  های مهم اقتصادی مواجهیم که هیچ ای از سامانه و در کشورمان با جزیره   نیستند 

باشد. این ضعف و مسئله بسیار مهم  اند یا در صورت ارتباط یک دسترسی حداقلی برقرار می نداشته 

یوع و  موجب شده است مدیریت اقتصادی کشور در شرایط بحرانی مانند دوران تحریم یا دوران ش 

گیر گردد. همین امر ضرورت ورود حاکمیت به این حوزه را  زمین   شدت   به ی ویروس کرونا  ر ی گ همه 

گانه  های اطالعاتی و نقش سه . بسیاری از کشورها نیز با توجه به جایگاه سازمان د ی نما ی م دوچندان  

سازمان  به این  وظیفه    ها  اجرایی،  نقش  و  نظارتی  نقش  شناختی،  نقش  سامانه  عنوان  ایجاد  خطیر 

 دهند.  اطالعات اقتصادی آن کشور را در اختیار آنها قرار می 

 یدهجهششت  و مششدیریت  توانششایی بششه وابسششتهشششدت  بششه اقتصششادی، اطالعششات تولیششد نقششش

 اسششت،  فنششاوری  مقهششور  کششه  دنیششایی  در.  کشششور اسششت   اهششداف  راسششتای  در  اطالعاتی  سرویس

 بششه موفقیششت  لیبششدیب عامششل زمششان، کمتششرین در اقتصششادی اطالعششات و کنتششرل  دسترسششی

هسششتند. از  هششدف ایششن بششرای مطمششئن ابزارهششایی اطالعششاتی یهاسیسششرو و رودیمشش  شششمار

هششای اطالعششات اقتصششادی امششری بسششیار حیششاتی جهششت انجششام طرفششی ایجششاد مرکششز سششامانه



 151  ... یلتحل ی؛اقتصاد  یتو امن یتشفاف 

 و مطمششئن در حششوزه اتکششاقابلای بششا فسششاد و نیششز ارائششه برآوردهششای نظارت و برخششورد ریشششه

پیشششنهاد  ناپششذیر بششرای یششک سششازمان اطالعششاتی حششاکمیتی اسششت.اقتصششادی امششری اجتناب

مرکششز  سششامانه اطالعششات اقتصششادی کشششور ذیششل دسششتگاه حششاکمیتی و نظششارتی  گیری شششکل

کششردن تهششاجم اقتصششادی توانششد راهکششاری بششرای خنثششیتنها میشششدن، نششهدر صششورت عملیششاتی

 اطالعششاتی جهششت رویکششرد یششک توانششد بششه می)دفششاع اقتصششادی(، بلکششه  نظششام سششلطه باشششد

 منجششر شششود  انقششالب اسششالمیهششا و اهششداف گفتمششان  بششر پایششه ارزش  زادرونشکوفایی اقتصاد  

سششازی بششومی در امنیششت اقتصششادی کشششور خواهششد شششد. ایجششاد مرکششز و نهایتششاً موجششب نظام

سیسششتم اطالعششاتی و اقتصششادی کارکردهششای بسششیار بششرای حاکمیششت خواهششد داشششت کششه در 

 خالصه به اهم این موارد اشاره خواهد شد:  طور  بهیل ذ

   اقتصادی فساد کاهش ❖

  امنیتی -برای سازمان اطالعاتی های اطالعاتییافتن سرنخ ❖

  اقتصادی اطالعاتی بانک ایجاد ❖

 ها و فرق معاندهای احزاب، گروهگیریها و جهت رصد فعالیت  ❖

 های اطالعاتی و امنیتی  دریافتی سازمانها و اخبار افزایش سرعت بررسی گزارش ❖

 های سالم یا ناسالم اقتصادی )پاسخ کارامد به استعالمات( شناسایی افراد یا شرکت  ❖

 ایجاد رصد و اشراف اطالعاتی دقیق اقتصادی  ❖

 دسترسی مدیریت اقتصادی برای مدیران عالی نظام   ❖

ی در اقتصاد وجود دارد که  های کالن، سه جریان اصل مطابق مطالب این پژوهش بر اساس داده

توان اقتصاد کشور را نظارت، پایش، ساماندهی، کنترل و در نهایت  با کنترل این سه جریان می

اند از جریان مجوزها و اسناد. جریان  مدیریت نمود که این سه جریان اصلی اقتصادی عبارت

 .پولی مالی و جریان کاال و خدمات
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