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 بررسي و تحلیل وضعیت موجود 

 های اطالعات اقتصادیسامانه
 

 

 

  
 

 

 چكیده

 

است. بدین های اطالعات اقتصادی کشور هدف از مطالعه حاضر، ارائه تصویری از وضعیت موجود سامانه

های تولید های پایه، سامانهها، سامانههای سامانهها در چهار فصل )زیرساختمنظور، ابعاد مختلف سامانه

ها بندی روشنی از انواع مختلف سامانههای کاربردی( مورد بررسی قرار گرفته و دستهاطالعات و سامانه

ها در انت و شده ها احصااز ابعاد و انواع سامانه ارائه شده است. همچنین قوانین و مقررات مرتبط با هر یک

 :استشرح زیر رائه شده است که مهمترین آنها بههای این مطالعه ابندی مبسوطی از یافتهنیز جمع

ها، محاسن منحصر به فردی با خود به دنبال دارد، که بر سامانهایجاد شفافیت اطالعات مبتنی .6

 های اطالعاتی، صرفاً بهد از وقوع جرم و تخلف است. البته ایجاد سامانهمنمهمترین آنها، بازدارندگی نظام

نها های داده اقتصادی، تبه پایگاه« سامانه»ها نیست. بلکه اطالق کردن اسناد و دادهمعنی الکترونیکی

تولید اطالعات، ذخیره اطالعات، تبادل اطالعات و انتشار »هنگامی صحیح است که هر چهار مرحله 

 صورت همزمان وجود داشته باشد. ، همگی در یک سامانه به«عاتاطال

های فوق کشند و واجد ویژگیرا با خود یدک می« سامانه»های موجود، صرفاً نام بسیاری از سامانه .2

اند، آوری اطالعات طراحی شدهیند جمعآفرکردن ها یا صرفاً جهت الکترونیکی نیستند. این قبیل سامانه

قد رسانی اطالعات ندارند، یا فاروزآزمایی و بهها برای راستیای با دیگر سامانهیافتهارتباط سازمان یا هیچ

 ضوابط مشخص برای افشا و انتشار اطالعات هستند. 

دلیل جویان )بهواجه است: مقاومت رانتها در کشور، با دو نوع مقاومت جدی متوسعه صحیح سامانه .9

دلیل ضرورت تحول )به برخی دیوانساالرانها(، و مقاومت بسیاری از مفاسد و رانت از میان بردن امکان

ر ها در مسیتواند بر این مقاومتیندهای اداری نهادهای حاکمیتی(. مهمترین عاملی که میآبسیاری از فر

 توسعه شفافیت فائق آید، اعتقاد راسخ به مقوله شفافیت در سطح مدیران ارشد کشور است.

های اطالعات اقتصادی در کشور، ایجاد برخی باورها در نیازهای توسعه سامانهز مهمترین پیشیکی ا .9

 خصوص اهمیت و جایگاه شفافیت اطالعات در مردم و مسئولین است. از جمله این باورها: 

افزایی شده و کارآمدی های حاکمیتی، موجب همگذاری اطالعات بین دستگاهبه اشتراک»الف( 

 ، «گذاری بین دستگاهی(کمیت را ارتقا خواهد داد )اشتراکمجموعه حا

انتشار اطالعات تولید شده، حق مردم است و محرمانه شدن اطالعات، باید تنها در شرایط بسیار »ب( 

 ، «زدایی(خاص انجام شود )محرمانه



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

کمیت و دسترسی به کلیه اطالعات مالی، معامالتی، حقوقی، مالکیتی و... مردم، از حقوق حا»ج( 

الزمه برقراری امنیت، نظم و سالمت اقتصادی است و به هیچ عنوان مصداق دخالت در حریم خصوصی 

 «افراد نیست

 تجمله معامالهای این بخش )ازعلیرغم سهم قابل توجه دولت در اقتصاد ایران، مستندسازی فعالیت .5

ها صورت گرفته و فاقد بر سامانهیهای عمرانی و...( غیرمبتنپروژهدولتی، مدیریت اطالعات های دستگاه

 شفافیت الزم است.

ات اطالع تانداردهای انتشار، تبادل و افشایها، فقدان اسیکی از نواقص مهم در حوزه زیرساخت سامانه .1

ی اطالعات مجری مغفول مانده است. در واقع افشاهای دستگاه است که هم از نظر قانونگذار و هم از نظر

 گیرد.های قدیمی، ابتدایی و ناکارآمد صورت میاساس روشدر کشور، بر

عملکرد  برتواند مورد استفاده قرار گیرد، اطالعات مبتنیدر مرحله کسب اطالعات، منبع موثقی که می .7

عنوان به یک فرآیند اصیل و مستقل، بلکهعنوان به )و نه اظهارات( افراد است. در واقع کسب اطالعات نه

ارائه یک خدمت باید صورت گیرد. بر این اساس هرچه میزان استفاده از  یک خروجی جانبی در خالل

ر تر و ناکارآمدتهوشمندسرشماری در تولید آمار در یک کشور بیشتر باشد، نظام آماری آن کشور غیر

 است.

 های حقوقیهای الزم و ضروری برای جلوگیری از بروز بسیاری از مفاسد، سامانهیکی از انواع سامانه .8

سفانه در حال أداری و روابط وکالتی(. متهای به منظور تشخیص روابط سهامطور خاص، سامانهست )بها

 ای در این حوزه در کشور وجود ندارد.نوع سامانه حاضر هیچ

ور های اطالعات اقتصادی در کشاندیشی دارد، تعیین نهاد راهبر سامانهیکی از مسائلی که نیاز به چاره .4

های اطالعاتی، تعیین نهادی که مدیریت از سامانه تنیدهای درهمها و ایجاد شبکهوسعه سامانهاست. با ت

این مجموعه را بر عهده داشته باشد و با وضع استانداردهای تولید، تبادل و انتشار اطالعات در این 

ای بودن و ، فراقوهها، کارآمدی این مجموعه را تضمین نماید، ضروری است. الزمه چنین نهادیسامانه

 ثبات مدیریتی است و تنها مقام قانونگذار، صالحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

های اطالعات اقتصادی در کشور، نواقص فوق موجب شده است که علیرغم تعدد و گستردگی سامانه .62

، ع مفاسد اقتصادیمند از انواطور خاص پیشگیری نظامها، و بهکارکردها و نتایج مطلوب توسعه سامانه

 در ایران به ثمر ننشیند.

 

 مقدمه

 

های شفافیت اطالعات اقتصادی تصویری جامع از وضعیت موجود سامانهه گزارش پیشِ رو درصدد ارائ

ر ضرورت ادبیاتی ده شناسانه است. جهت تبیین این بحث، ابتدا به ارائکشور با نگاهی تحلیلی و آسیب



 

 

های شمردن سطوح شفافیت اطالعات، الیهگاه اقتصادی ارائه شده و سپس با برشفافیت اطالعات از نظر

بندی شده است. در بخش بعد و پس از تکمیل مقدمات های اطالعاتی افراز و دستهمختلف سامانه

بندی شده و )که حاصل های موجود در حوزه شفافیت اطالعات اقتصادی کشور دستهتئوریک، سامانه

د و کارکرد هریک مور وظایفای است(، شرح کارشناسان و صاحبنظران و نیز منابع کتابخانه مصاحبه با

ها، مهمترین قوانین و بندی ارائه شده برای سامانهتحلیل قرار گرفته است. همچنین در چارچوب دسته

های نهبندی نقاط ضعف و قوت سامامقررات مرتبط با هر گروه احصا شده است. این گزاراش، با جمع

 رسد.پیشنهادات سیاستی به اتمام میه نتایج و عرضه سازی اطالعات اقتصادی، ارائموجود در حوزه شفاف

 

 و الزامات آن 6عصر اطالعاتالف( 

ان تودر مروری بر تاریخِ وقایع و سرگذشتِ آدمی، نقاط عطف متعددی در حوزه اقتصادی زندگانی او می

مله جباشند. از بنیادین آن اتفاق نظر داشتهمواردی که همگان بر نقش  ادرندنیافت، اما در این میان، 

اقتصادی نمود؛ انقالب ه در زمین «انقالب»توان به آنها اطالق اند که میقولهایی که عموم افراد، همنمونه

ای کشاورزی و هکشاورزی، انقالب صنعتی و مورد اخیر، انقالب اطالعات است. در پی هر یک از انقالب

انسانی با تحوالتی وسیع و عمیق، هم در ظاهر )شکل زندگی( و هم در باطن ه صنعتی، زندگی جامع

گرفته نیز، تا به امروز تحوالت )نگرش به زندگی( همراه بوده است. انقالب اطالعات که در عصر ما صورت

ذارتر گتأثیر، از دو انقالب پیشین وجوه برخیاز  حتی ژرفی در تمام وجوه زندگی بشر ایجاد کرده است و

ت دول توسعه کاالها و بسیاریماهیت اعتباری شدن سازتر بوده است، از خلق فضای مجازی، و دگرگون

عان داشت باید اذ هر یک. مربوط بهتعامالت انسانی و مسائل حقوقی ه الکترونیک گرفته تا تغییر در نحو

 .2ه اطالعات استکه مهمترین این دستاوردها، انتقال آزادان

ها در برخورد و تعامل با آنها بوده و هست. واکنش جوامع و حکومته ها، نحومهمتر از خود انقالب

خواسته، آثار و پیامدهای انقالب اطالعات در حال رسوخ در تمام شئون در حال حاضر، خواسته یا نا

، نحوه بیشتری است ائز اهمیتزمانی حه . آنچه در این برهستهاانسان)مادی و معنوی( زندگی 

ها کارکردچه بهتر از مزایای آن جهت پوشش کژو استفاده هر هاکردن این سیالبِ اطالعات و دادهکانالیزه

 باشد.می مشکالت اقتصادی و اجتماعیو 

و قابلیت  بودن هایی چون؛ صحت، دقت، اختصار، بهنگاماطالعاتی که حائز مشخصهه مجموع

شبكه فراگیر و ها و ابزارهای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق است. لفهؤممهمترین  ، ازباشد پردازش

علم و دانش همچون  ،دهنده منابع مهم قدرتتواند پیوندمی فوقهای با ویژگی پویایي از اطالعات

                                                 
1. Information Age 

2. "The World's Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute Information", Martin Hilbert 

and Priscila López (2011). 

http://www.sciencemag.org/content/332/6025/60
http://www.sciencemag.org/content/332/6025/60
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دفاعي و نظامي  سخت( و نیروی(، منابع و ثروت )قدرت زرد یا نیمه6)قدرت خاكستری یا نرم

و همچنین پلی باشد جهت انتقالِ وضعیت موجود هر یک از این منابع  2باشد )قدرت سرخ یا سخت(

گیری در سطح کالن. بنابراین قدرت )و متغیرهای اثرگذار بر هر یک از آنها(، به حوزه مدیریت و تصمیم

که  ،یا هوشمند( آبيكسب و تحلیل مجموعه نسبتاً كامل و جامعي از اطالعات )قدرت بدون 

و  کاستی هر بخشی را رصد کردهوی مختلف حکومت برقرار کند و کمهابخشبتواند ارتباط درستی بین 

یی مناسبِ مورد انتظار را نخواهند داشت و حتی ممکن است در مواردی آنمایان سازد، منابع قدرت، کار

 دنبال داشته باشند. نتایج خالف انتظار و گاهاً نامطلوبی نیز به

 

 . اطالعات به مثابه قدرت6 شكل

 
 

بدن انسان  9عصبيه شبكدر واقع ضرورت و کارکرد بستر جامعِ اطالعاتی در عصر حاضر، همچون 

تی و م حیائهای متعدد جسم انسان، عالعصبی عالوه بر ایجاد ارتباط و هماهنگی بین ارگانه است. شبک

سرتاسر بدن دریافت و به مغز )پایگاه داده( مخابره کرده و این فرصت را  ها را ازتغییرات ناگهانی سلول

نظر اتخاذ شود.  موقع برای بخشِ مدحسب اولویت و ضرورت و بهآورد تا تصمیمات منطقی، برفراهم می

می سشد، هر قدر که فرد از نظر ججانبه و زنده در بدن انسان تعبیه نمیهمهه چه چنین شبکاگر چنان

 وشناخت مسئله عدمعلت ، بهباشدتوانمند، از نظر ذهنی هوشمند و از نظر مالی ثروتمند هم 

الوصف با . معترین زمان از پا در خواهد آمدای، در کمترین صدمه و لطمه، با کوچکاحساس دردعدم

                                                 
1. Soft Power, Smart Power and Intelligent Power. A lecture in honor of Joseph Nye. 

بندی از جامعیت بیشتري رسد این تقسیمنظر مي. البته افرازها و عنواین دیگری نیز از انواع قدرت وجود دارد، که به2

 باشد.برخوردار 

3. Neural Network 

قدرت

آبي

قدرت 
خاكستری

قدرت سرخ
قدرت

زرد

http://www.ngds-ku.org/Presentations/IR04.pdf
http://www.ngds-ku.org/Presentations/IR04.pdf


 

 

رد( از منابع مهم و علت شناساندن صحیح مسئله و ایجاد احساس دتوان اطالعات را )بهاطمینان می

توجه به اهمیتِ وجودی و ضرورت دانست که عدم ظهور قدرت در عصر حاضر و به نوعی از اهم آنهانو

 ت.خواهد داشآن، به تدریج موجبات تضعیف دیگر منابع قدرت را نیز در پی وکیفیکمّیسطح  یارتقا

 

 اقتصادیه رصدخان( ب

های بسیار مهمی داشته است که از آن جمله، کارکردها و داللت زنی اقتصادانقالب اطالعات در حوزه 

توان جهت ست که از آن میا الوصولیهزینه، فراگیر و سهلایجاد بسترهای ارتباطی مناسب، کم

انقالب اطالعات، از لحاظ ه گذاری جریانات اقتصادی بهره جست. به دیگر سخن، بسترهای زائیدریل

مردم با  ،یکدیگرمابین آحاد جامعه با  روابطکننده تنها تسهیلست که نها بدیلیاقتصادی، فرصت بی

ر حاکمیت در جهت رصد هه کننداست، بلکه تجهیزیکدیگر دولت با  ی درونیهابخشرابطه  دولت و نیز

)و باید(، تواند ورد انقالبِ عظیم اطالعات، میاره .باشدمیتر جریانات اقتصادی نیز تر و دقیقهچه ب

که رسالت  هوشمندای باشد. رصدخانه «جریانات اقتصادیه خانرصد»سیس أت فرآیندتسهیل 

ی را در بستر فضای دیجیتال فراهم ، جهت، شدت و مقصدِ جریاناتِ اقتصادأ، ثبت و تحلیلِ مبدرهگیری

 .نمایدمی

 یموانتها، مییل و تولید دادههای اخذ، تطبیق، تحلفرآیندسازی و مکانیزه سازیمنددر صورت نظام

 که نیاز به وجودبه همان میزان  .باشیم اجتماعی، در کشور –های اقتصادی طلوع شفافیت در حوزه شاهد

دسترسی بهنگام به اطالعات صحیح و  شود،نیازها محسوب می ننور جهت انجام امورات روزمره از اولی

فراد ها و کلیه اها، بنگاهترین مسائل برای دولتداری از اولویتگیری، یکمبنای تصمیمعنوان به کامل

افراد یک جامعه در تالشند تا نیاز خود به آمار و اطالعات را به تمامی د و لذا شوجامعه محسوب می

گیری و اصالح امور بدون در اختیار داشتن اطالعات . تصمیمکنندترین وجه رفع هی مختلف و به بهاروش

ست که ممکن است به جای از پای درآوردن دشمن، به منافع خودی ا فی، مانند پرتاب تیر در تاریکیکا

فاف ش آن، رو، ضرورت پرداختن به موضوع تأمین اطالعات و آمارِ مناسبی که نتیجهایناز .آسیب برساند

 اجتماعی است، بر کسی پوشیده نیست.  –فضای اقتصادی  شدن

 

 و رصد شفافیت( ج

 ایواژه در اغلب مواردِ استعمال، ناظر بر خواسته دهد ایننشان می 1«شفافیت» مربوط به مطالعه ادبیات

اجرا، تخصیص منابع  ،گیریتصمیمجریانات  رسانی نسبت بهاطالعست که مردم از حکومت در جهت ا

پس از مسلط شدن حکومت  ، اکنون وتوسعه یافته. در کشورهای 2دارنداز انواع رانت  جلوگیریبرای  و...

                                                 
1. Transparency 

2. www.Transparency.org 
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ه شفافیتِ از نوع پایین ب ی، ارتقانظرانصاحب مردم وی اقتصادی مردم، نگرانی اصلی عموم هافعالیتبر 

 صاحب منصبان و دولتمردان ، اجتماعی و سیاسیوضوح روابط و جریانات اقتصادی که به معنی ،است باال

به . این مطالهای خود استضعیت درآمد و هزینهکیف ووکمّ نسبت بهسطح پاسخگویی دولت  یو ارتقا

 عمومی به خصوص در کشورهایی که درآمد اصلی دولت بر پایه مالیات بنا شده است بیشتر وجود دارد.

عه توس»فوق نیست و آن  معنایتر از اهمیتکه یقیناً کم جنبه دیگری نیز دارد« شفافیت»اما 

اجتماعی مردم )اعم  -حاکمیت بر رفتار و جریانات اقتصادی برای افزایش قدرت نظارتِ سازوکارهای الزم

است. به منظور عدم خلط این دو مفهوم از شفافیت و به منظور انطباق « از اشخاص حقیقی و حقوقی(

 .خواهیم کرداطالق  «1رصد» بر ادبیات موضوع، شفافیت در معنای دوم را

طالعات اقتصادی، میزان دسترسی و شفافیت های جامع ا، به برکت سامانهدر بسیاری از کشورها

یعنی همانند یک  .برخوردار استمطلوبی  سطحروابط و جریانات اطالعات اقتصادی مردم و حکومت از 

، ناظران تبعِ این شفافیتی یکدیگر را دارند. بههافعالیتکیف وشیشه شفاف، طرفین توانایی رویت کمّ

ت سازند و این برابر اساز ناسره تشخیص داده و تخلفات را برمال مینیز با دقت و صحت باالتری سره را 

 . 2هاگیری از ابزارِ بازدارندگی سامانهی دولتی و خصوصی با بهرههابخشفساد در  حجمبا افت قابل توجه 

و  هافعالیتی فضا های مختلف گزارش حاضر بحث خواهد شد،، چنانکه در بخشدر ایران لکن

ی اجتماعی، هم در سوی حاکمیت و هم در سوی بخش خصوصی، از درجه شفافیت پایینی روابط اقتصاد

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

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

 .سازدتر میضروری، ت مردم برای حاکمیت(شفافی

ا افراز . سپس بپرداخته خواهد شدمفهوم و جایگاه شفافیت  تحلیل کردی اقتصادی بهیدر ادامه با رو

ندی بمبحث دستهمقدمات الزم برای ورود به  بندی جریانات اطالعات اقتصادیو دسته سطوح شفافیت

های موجود ، وضعیت سامانههاگروهذیل هر یک از  بندی وتهمنطبق بر این دس .فراهم شودها سامانه

وضعیت  یزن. در پایان خواهد شدبیان  با آنها قوانینِ مرتبط همچنین د وکرتعریف، کار ،با ذکر نام ،کشور

بندی خواهد شد و مهمترین های اقتصادی در کشور، به لحاظ کارکردی و قانونی، جمعفعلی سامانه

 .به اختصار ارائه خواهد شد منظور اصالح وضع موجودنیز الزامات سیاستی به های فعلی وکاستی

 

 

                                                 
ی ابعاد آن را توضیح گرفته، یافتن معادِل انگلیسي نزدیک برای این کلمه )رصد(، که بتواند همهرت. طبق جستارهای صو1

)که از نظر جهت مطالبات  کار بردرا )با کمی اغماض( به Monitoringی توان واژهدهد، چندان دقیق نیست، با وجود این می

 دارد(. قرار Transparencyی مقابل واژه نظارتی در نقطه

 هاي بعد به تفصیل مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.هاي اطالعات اقتصادي و انواع آنها در بخشچیستي سامانه .2



 

 

 اقتصاده شفافیت در حوزه ضرورت و اهمیت مقول. 6

اجرای  ریزی وتوانایی رصد، برنامه کارآمد و پویا، باید هر حکومتی جهت دستیابی به اقتصادی باثبات،

خطیر ه ریزی و اجرا به انحای مختلف به مقولد، برنامهاقتصادی را داشته باشد. رصه های حوزبرنامه

شفافیت اطالعات اقتصادی از مقدمات و مقومات  دیگر عبارتبه است. شفافیت فضای اقتصادی گره خورده

های کلی اقتصاد سیاست« 16»بند  تأکید بر مقوله شفافیت درباشد. حصول هر یک از این سه موضوع می

آن و جلوگیری از اقدامات، سازی اقتصاد و سالمسازی شفاف»: همیت این موضوع استنیز مؤید امقاومتی 

های مختلف اهمیت ، به جنبهدر ادامه «...های پولی، تجاری، ارزی وهای فسادزا در حوزهو زمینه هافعالیت

   اشاره خواهد شد.شفافیت اطالعات از نظرگاه اقتصادی 

 

 ادی مقاوماقتص نیازپیش، شفافیت. 6-6

های کلی اقتصاد مقاومتی بدان توان در ذیل دو ویژگی اصلی آن )که در سیاستاقتصاد مقاومتی را می

و بسط داد. بدان معنا که، اقتصاد باید  1تعریف کرد گرایيبرونو  زایيدرونشده( یعنی،  تأکیداشاره و 

وابستگی مالی شدید به خارج نداشته باشد و نیز های اصلی خود را در درون تولید کند و اوالً بتواند نیاز

 با دنیای اطراف تعامالت و روابط سازنده برقرار و نقش واقعی خود را در اقتصاد جهانی بازی کند.

زایی اقتصاد، استقالل درآمد جاری دولت از نفت است که دستیابی به این مهم از لوازم اصلی درون

 یبه ارتقا منوطکسب درآمدهای مالیاتی نیز  2اتی امکانپذیر نیست.جز از طریق اتکا به درآمدهای مالی

ست، که از ملزومات اصلی و ابتدایی نیل به این هدف ا های تولیدکار و انگیزهوکیفیت فضای کسب

قابل طرح است. هرچه فضای  گرایی نیز همین بحثست. در باب برونا شفافیت جریانات اقتصادی

رجح ا مایت از تولید در مقابل سوداگری تر باشد و حبا کمک ابزارهای نظارتی، شفافکشوری، اقتصادی 

کاهد، داخل به خارج از کشور می های فکری و فیزیکیِکه از فرار سرمایه دانسته شود، در عین حال

شورهای با ک مؤثرگذاری در کشور را ارتقاء داده و موجبات ارتباط امنیت اقتصادی و اطمینان سرمایه

نمودن  ، شفافبراینگردد. بنادیگر را فراهم آورده و سبب بازیابی نقش اصلی کشور در اقتصاد جهانی می

 ی.ماحصل تحقق اقتصاد مقاومتمقاوم کردن اقتصاد و از ارکان آن دید نه  باید پیشنیازفضای اقتصادی را 

 

 كاهش فساد . 2-6

)نسبت به درآمد افراد مستقل نسبتاً  مالی که از منابع اییه)یعنی دولت 3در کشورهای با دولت رانتیر

ها و سیاست نسبت به خواست مردم،با استقالل بیشتری  این درآمدها،ه واسطبهبرخوردار بوده و جامعه( 

                                                 
 .1131. سخنرانی رهبر معظم انقالب در بازدید از مجموعه صنعتی مپنا، اردیبهشت 1

 .های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب اسالمیسیاست« 11». بند 2

3. Rentier State 
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(، 1کنندو ضرورت پاسخگویی چندانی به جامعه احساس نمی گذارندمیرا به اجرا  خودهای هخواست

ی به درآمدهای نفت در ایران نیز که منابع بودجه دولتکننده، خود دولت است. ن مصرفتریمعموالً بزرگ

ابل قبا فسادهای تواند میاین رانت،  دولت رانتیر و تبعات آن قابل مشاهده است و وابستگی شدید دارد،

  .همراه شود در بخش دولتی توجه

 یهابخشدر  توانمی بخش دولتی،ر عالوه ب ،فساد بخش دولتی را نمودهایباید توجه داشت که 

های دولتی )اعم از رانت اقتصادی، اجتماعی، یی که از رانتهابخش. یعنی )به ظاهر( خصوصی نیز یافت

دولتی ی غیرهابخشاَشکال گوناگون در  شوند، درآمدهای ناشی از آن را بهسیاسی و اطالعاتی( منتفع می

م گلوگاه مبارزه با بخش اعظمهمترین  دولته انیریزی سالدر بودجهدهند. در این بین، شفافیت بروز می

سازی ی برای شفافیاهان است. بنابراین طراحی سامانهدولتمردو  فساد و رانت اقتصادی در بخش دولتی

، ی مختلفهابخشدر  دولتکرد درآمدهای ریزی و نیز نحوه هزینهو نظارت بر ساختار و روند بودجه

 لزامات کاهش فساد در بخش بزرگی از اقتصاد ایران است.یکی از ا
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کومت ستانی، حتک افراد جامعه و مالیاتعلت وابستگی شدید دولت به درآمد تک، بهرودر کشورهای پیش

بت به فضای جهت حداکثرسازی و مهمتر از آن تداومِ درآمدهای خود، نیاز به درجه باالیی از آگاهی نس

و رصد دقیق جریانات  شود مگر از طریق اخذ اطالعاتکار بخش خصوصی دارد و این امر میسر نمیوکسب

 اطالعات اقتصادی در سازیمختلفی به منظور شفاف هایدلیل احساس این ضرورت، سامانهاقتصادی. به

 .شده استروزتر و به ترنیز کامل قالب آن وری، شکل واگام با رشد فناندازی و هماین کشورها اجرا و راه

 

 

                                                 
 .111، ص 11۳۱سعید میرترابی، مسائل نفت ایران، نشر قومس، . 1



 

 

 بین ایران و چند كشور منتخب GDPمالیات به  نسبت. مقایسه 6 نمودار

 
 .های تحقیقیافته :مأخذ

 

 تگیعلت وابسآید، بهحساب میدر کشور ما که جزء کشورهای با اقتصاد متکی به منابع طبیعی به

رصد اطالعات  های الزم برای، ضرورت ایجاد بسترکار مردم وولت به اقتصاد داخلی و کسبد اندک

یکی از الزامات توسعه، آگاه شدن دولتمردان نسبت به ها احساس نشده است. چندان در دولت ،اقتصادی

 و است بستری جهت درآمدزایي پایدار برای حكومت اطالعات، شفافیت این نکته است که:

 . خواهد بود نفت اللگر، موقتی و اخپرنوسانبخش دولت از وابستگی به درآمدهای ریجاً رهاییتد

، منحصر در دولت نیست و اطالعاتشفافیت  افزایشباید توجه داشت که منافع مالی ناشی از 

 ری وشهدرون ثبت ترددهایهای سامانه ،. برای مثالباشدنیز متصور  هادستگاهتواند برای سایر می

ای ، نیروههاشهرداریبرای  تواند منبع درآمدیمیشهری، از طریق امکان رهگیری مکانیزه تخلفات، بین

 .و... باشد انتظامی و راهداری

 

 برد  -برد شفافیت؛ بازیِ . 9-6

ردد، گبر جریانات اقتصادی، نه تنها موجب افزایش درآمد دولت می حاکمیتباید توجه داشت که اِشراف 

دولت با انواع فساد و رانت را نیز فراهم  هدلیل نیاز دولت به تداوم این درآمدها، موجبات مبارزبه بلکه

ایدار پ درآمدجریان ست که ا کار و تشویق مردم به امر تولیدواز طریق افزایش امنیت کسبزیرا  آورد؛می

، یک شفافیت اقتصادی هنی مقول. یعتواند تضمین شودمیدولت )ناشی از مالیاتِ بخش خصوصی(  برای

 ست.ا برای هر دو بخش دولتی و خصوصی برد –بازی برد 
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تواند منجر به بروز دور باطلی شود عدم شفافیت اطالعات اقتصادی در یک کشور، می ،ازسوی دیگر

 ی اقتصادی جامعه،هافعالیتبر حاکمیت شراف اِ دلیل عدمیعنی به که به زیان دولت و ملت است.

ناکارآمدی مدیریت بخش دلیل به رآمدهای پایدار برای مدیریت صحیح بخش عمومی وجود ندارد.د

و غیرشفاف از رونق بیشتری برخودار غیرمولد  هایبخش مساعد نبوده وکار وکسب محیط عمومی،

و  توجهیدلیل بیبه تولید، ههم حوزاین دور باطل، در  گیرد.شکل میدور باطل و معیوبی  شوند ومی

د و هم درآمدهای نشوتر میتوان دولت در مبارزه با فساد و رانت بخش غیرمولد، روز به روز ضعیف

ی سوداگری و نیز به علت کم شدن هافعالیتتوانایی در شناسایی و رهگیری دلیل نابه مالیاتی دولت،

 .شوندمیکمتر ی مولد، روز به روز هافعالیتتعداد و حجم 

 

 مزمان افزایش قدرت انتخاب و برابریتحقق ه. 5-6

با گستردن  1،اطالعات اجتماعی، از طریق انتشار و افشایتحقق شفافیت اطالعات در سطوح اقتصادی و 

 2تقارن اطالعاتها( و نیز کاهش رانت و عدمزمینهه دادن اطالعاتِ صحیح )در همو در دسترس عموم قرار

ی گیرعمل و قدرت تصمیمآزادی و نوعی  افزایش دادهرا  آنها رویپیشِهای انتخاب افراد و گزینه هم حق

ارتکاب به آن ه زدن مقررات را مسدود و هزینهای دورتدریج راهکند و هم بهاعطا می آنهاتر به گسترده

 دهد.یم در دسترس همگان قرار برابرها و امکانات را به شکلی تر کرده و بدین وسیله فرصترا سنگین

حقق بلند در مسیر ت گامی مان )سطوحی از( آزادی و برابری،وأبا تحقق تشفافیت اطالعات، بدین ترتیب 

 خواهد بود.  اداره کارآمد جامعه و عدالت

 

 سازییابي و بهینهشفافیت، بهینه. 1-6

، اما ادی بوده استاز علل اصلی و اولیه گرایش به برقراری شفافیت، کنترل و نظارت بر جریانات اقتص

 برداری از این امر رارفته، بیشتر از این هدف مورد توجه قرار گرفته و دامنه بهرهآنچه در کشورهای پیش

و  های اقتصادی و اجتماعی در سطح وسیعی از جامعهسازی برنامهگسترش داده؛ سنجش و بهینه

ست. به دیگر سخن، شفافیت اقتصادی از طریق هاگران این عرصهیبینی تصمیمات و نحوه بازی بازپیش

د. بنابراین دهرا افزایش میآنها  پذیری و قابلیت ارزیابیهای اقتصادی، کنترلپذیری برنامهافزایش شاخص

باید جدای از هدف نظارتیِ صرف، به جوانب دیگر این طرح، که توجیه اقتصادی در زمینه توسعه پایدار 

و در مراحل بعدی  اجتماعی -های اقتصادییابی برنامهر مرحله نخست بهینهدارد، توجه داشت، که د

 نهاست.سازی آبهینه

                                                 
1  . Disclosure 

2. Information Asymmetry 



 

 

 6شفافیت بازار. 7-6

ی نیز حول موضوعات کارهای جدیدوهای مختلف اقتصادی، به مرور کسبشفافیت در حوزه توسعهبا 

کارها و. این کسب2گیردنام برد، شکل می «فافیتش بازار»توان با تعبیر مرتبط با شفافیت، که از آن می

را در بین مردم  شفافیت اطالعات تر، موجبات عمومیت یافتنتر و سریعارائه خدمات ارزانه واسطبه

شود تا دولت از خصوصی، موجب می دنبال داشته و از طریق محول شدن انجام این امور به بخشبه

 بازار فرآیندهای احتمالی( خارج و به یک ناظر بر مت )و پیکان نارضایتیخده دهندکسوت یک ارائه

 .3)حامی و مدافع مردم( بدل شود

 هاشرکتاین نقش باشند. می 1PSPخدمات پرداخت یا ه دهندی ارائههاشرکت مفهوم،مثالی از این 

 هاروشفو، حجم عظیمی از خریدهادستگاهواسطه این است. به های فروش الکترونیکینصب و اداره پایانه

د و ماحصل کاهگیرد و از تبادالت نقدی و فیزیکی پول میشکل الکترونیکی صورت میتحت شبکه و به

 در اقتصاد بیشتر بر گردش وجوه اشرافمالحظه در چاپ و جعل اسکناس،  آن عالوه بر کاهش قابل

 .باشدمی

 

 منشور شفافیت. سامانه اطالعات اقتصادی؛ 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1. Transparency Market 

2. www.dukascopy.com 

3. www.fairtradingtech.com/t3-bridge/transparency/ 

4. Payment Service Provider 

http://www.dukascopy.com/
http://www.dukascopy.com/
http://www.fairtradingtech.com/t3-bridge/transparency/
http://www.fairtradingtech.com/t3-bridge/transparency/
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 های بزرگ مليآشیل اجرای طرحه . عدم شفافیت، پاشن8-6

های گذشته را با مشکالتی همچون افزایش فقدان اطالعات کافی، صحیح و بهنگام، دولت کنونی و دولت

کار، و احترسمی، قاچاق شده در نظام توزیع و تولید، انحراف تسهیالت از تولید، اقتصاد غیرقیمتِ تمام

ای، نگرانی از ذخایر کاالهای نیاز به دخالت مستقیم در تنظیم بازار کاالهای اساسی مصرفی و واسطه

مستندسازی و های تولیدی و خدماتی مواجه نموده است. استراتژیک و انحراف پرداخت یارانه به بنگاه

 .کندتواند مرتفع سازی اطالعات اقتصادی، بخش قابل توجهی از این نواقص را میشفاف

 

 برخي تجارب خارجي. 4-6

دست اقدام قرار دارد، بسترسازی جهت ایجاد در توسعه یافتهکه اخیراً در کشورهای  اقداماتیازجمله 

در کلیه مراحل مربوط به ماده خام  به این معنی که همه کاالها .ستا «نامه الکترونیکی کاالهاشجره»

ال عبارتی برای هر واحد کاگیرند. بهنهایی، مورد رصد قرار  توزیع و مصرف ،شانبار تولید، فرآینداولیه، 

افزوده( شود تا گردش کاال، تغییرات کیفی کاال )ارزشتولید، توزیع و مصرف ایجاد  فرآیندای از شناسنامه

های تسیاس اعمال شود. به دنبال این شفافیت و مستندسازی،و گردش پولی ناشی از آن ثبت و ضبط 

 .خواهد رسیدبا درجه صحت و دقت باالتری به انجام  دولتگری مالیاتی و تنظیم

کند تا تمام ، زیرساختی را فراهم می1ITSبرای مثال سیستم رهگیری دارو در ترکیه موسوم به

کند که با صنعت دارو تطبیق داده اقالم دارویی رهگیری شوند. این سیستم از ساختارهایی استفاده می

کند، در قالب بارکدهای دوبعدی روی داروها تایی اقالم را تضمین می، که یککاالهااند. کدگذاری شده

ن توزیع آ فرآینددر « مرحلهتک»آوری اطالعات هر وسیله جمعگیرد. قابلیت رهگیری هر دارو بهقرار می

 کند. ال را تدوین مینامه الکترونیک کاشود که این رهگیری نیز به نوبه خود شجرهانجام می

سیستم رهگیری در ترکیه به این منظور طراحی شده است که مکان هر قلم دارو را تعیین نماید 

تا عرضه قابل اطمینان دارو به بیماران تحقق یابد. بنابراین، اطالعات تمام داروها در بازار در هر مرحله 

یابد و از فروش داروی تقلبی، کزی انتقال میانتقال در زنجیره توزیع از تولید تا مصرف به سامانه مر

دالیل )به هر زمان که نیاز باشد همچنین شود.سرقت دارو و داروی با بارکد مخدوش جلوگیری می

میلیارد دارو در این سامانه ذخیره  5/2شود. هر ساله اطالعات ، دارو به راحتی فراخوانی میبهداشتی یا...(

این  (workflow)کاری جریان .بینی شده استگیری هر دارو پیشتراکنش برای ره 14و در حدود 

 2نمایش داده شده است. 3 سامانه در شکل

                                                 
1. Ilaç Takip Sistemi 

2. http://www.inrud.org/ICIUM/ConferenceMaterials/1219-yildirim-_a.pdf 



 

 

نمونه دیگری از این نوع اقدامات، بانک اطالعات دامی و غذایی )جهت احراز اصالت محصوالت 

ست. ا کیفیی و توسعه غذایی( در کشورهای توسعه یافته است، که بسیار شتابان در حال گسترش کمّ

سویی، فروش گوشت و از اندی اخیر بودههاسالهای عامل اصلی انتقال بیماری از آنجا که )انواع( گوشت

شود، برای جداسازی ..( جزء اقالم اصلی صادرات محسوب می.برای برخی از کشورها )استرالیا، هلند و

های جهانی( اقدام به تخصیص کد رهگیری های آلوده )جهت حفظ سهم بازار گوشت در بازاردام و گوشت

س دام شده است، تا در صورت شیوع بیماری، از طریق کد رهگیری دام، گله و ناحیه پرورش أبرای هر ر

 دام مورد نظر نیز شناسایی و قرنطینه شود.

 

 نامه الكترونیكي كاالهاای خارجي جهت ایجاد شجره. سیستم رهگیری دارو، نمونه9شكل 
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 هابندی سامانهو دسته اطالعات شفافیت مراحلبیان مسئله؛ تبیین . 2

ستقیم مه ه، بدون نیاز به مواجیکپارچههدف از طرح موضوع شفافیت، ایجاد یک نظام ثبت الکترونیکی، 

و سیاسی های اقتصادی، اجتماعی ، مشرف و محیط بر کلیه تراکنش2و نیز بدون استفاده از کاغذ 1انسان

ریزی، سیاستگذاری و نظارت مورد تواند به منظور برنامهاطالعات اقتصادی زمانی میباشد. در کشور می

استفاده قرار گیرد که دارای چهار ویژگی مهم باشد: صحیح بودن، دقیق بودن، بهنگام بودن و قابل 

کننده ای طراحی شود که تضمیننههای مرتبط با تولید و تبادل اطالعات باید به گوفرآیندفرآوری بودن. 

صورت، هرچند ظاهراً دسترسی به اطالعات اقتصادی وجود خواهد  های فوق باشد. در غیر اینویژگی

 داشت، ولی عمالً مزایای حاصل از شفافیت اطالعات در اقتصاد بروز نخواهد کرد.

 د:کربندی توان در چهار مرحله زیر دستهشفافیت اطالعات را می فرآیند

 

 شفافیت اطالعات. مراحل 9شكل 

 
 

 

                                                 
1. Humanless 

2. Paperless 

(بکس)تولید 

ذخیره و بازیابی

تبادل درونی

افشاء و 
انتشار
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موضوع با اهمیتی که در ذیل کسب و تولید اطالعات قابل طرح و بحث است؛ نحوه و چگونگی اظهار 

که در ادامه به آن پرداخته شده است. دستیابی به  استها از این منظر اطالعات و نیز جایگاه سامانه

تر کردن فضا پرداخت. اول نیاز به وجود اطالعاتی دارد تا بتوان براساس آن به روشنشفافیت، در قدم 

ران میادین اقتصادی را باید به یگبرای دستیابی به اطالعات صحیح و جامع، قواعد بازی باز حاکمیت

ی ن قواعدباشد. اما رسیدن به چنی صحیح خود تا نفع اکثر افراد در اظهار اطالعات طراحی کندای گونه

اطالعات  تولید یهاروشو  فرآیندنیازمند تحقق بسترها و مقدماتی جهت ابراز و اظهار اطالعات است. 

 :دکربندی توان در سه سطح دستهرا می

 اظهاری(متكي بر اظهارات فرد )خود. 6-6-2

که فرد در شد باناشی از فرهنگ و اجتماعی  ممکن استاظهاری(، دخصلت اظهار اطالعات شخصی )خو

شود که تبعیت از قوانین و ارائه داده می آموزش افراداز بدو تولد به  جوامعی که. در استآن زیسته 

در تضاد و تعارض است، اما در نگاه  مدت آنهااگرچه در مواردی با منافع کوتاه ،اطالعات صحیح و بموقع

فرهنگ خوداظهاری توسعه یافته  خواهد بود،( مفید فردجمله خود مع و بلندمدت، برای کل جامعه )ازجا

به درستی اشاعه یافته و نهادینه  این فرهنگ در همه جوامع که توان انتظار داشتاست. اما طبیعتاً نمی

، به معنای تبعیت کلیه افراد جامعه از آن ه؛ ضمن آنکه نهادینه شدن یک فرهنگ در جامعشده باشد

خوداظهاری،  برمبتنیاطالعات  ی افزایش قابلیت اتکایازوکاری برالذا طراحی س فرهنگ نیست.

 ناپذیر است.اجتناب

درگیر کردن منافع فرد در »خوداظهاری،  برمبتنیمکانیسم مطلوب به منظور اخذ اطالعات صحیح 

آید، تنها زمانی دست میهاظهاری افراد ب. در واقع، اطالعاتی که بر اساس خوداست« ارائه اطالعات صحیح

رای ب اند مبنای سیاستگذاران قرار گیرد که منافع فرد با ارائه اطالعات صحیح درگیر شده باشد.تومی

ند کدهد، یقیناً منافع او اقتضا میمثال هنگامی که فردی سفارش دریافت یک محموله پستی را می

ور سراسری کنکنام در مثالی دیگر، اطالعاتی که فرد متقاضی ثبت ستی خود را اظهار کند.نشانی صحیح پ

در صورت احراز عدم صحت زیرا کند، با احتمال بسیار باالیی صحیح است، دانشگاه از خود اظهار می

 اطالعات، آینده تحصیلی فرد دچار ضربه خواهد شد.

های روش آمارگیری مرکز آمار ایران در سرشمارییک مثال بسیار شایع از عدم رعایت این قاعده، 

سوی دیگر و از خوداظهاری افراد است برمبتنیاز یک سو کامالً  این روش .ستاای نفوس و مسکن دوره

 .ها و..سطح درآمد، میزان داراییشغل،  اقتضای ارائه اطالعات صحیح مربوط به وجهمنافع افراد به هیچ 

دست آمده از این روش سرشماری نادرست است. مثال دیگری از نقض هرا ندارد. لذا اتکا به اطالعات ب

و  هابخشدر خصوص نحوه اعطای تسهیالت به  هابانکاین قاعده، اخذ اطالعات بانک مرکزی از 
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ن رندگاگیو تسهیالت هابانکخوداظهاری  برمبتنی. این اطالعات نیز ی مختلف اقتصادی استهافعالیت

ه هر دو رد، بلکگیرندگان، نه تنها اقتضای ارائه اطالعات صحیح را ندااست، ولی منافع بانک و تسهیالت

 انگیزه باالیی برای ارائه اطالعات نادرست دارند.

 اظهاری(متكي بر اظهارات دیگران )دیگر. 2-6-2

ف هددر بسیاری از موارد ست. ی مرتبط اهاگروهروش دیگر برای کسب اطالعات، پرسش از سایر افراد و 

ا بتوان با تقاطع دادن آنها با اطالعات است ت صحیح تولید و کسب اطالعات ،از اخذ اطالعات از دیگران

 . کردمستقیم، خلل، کمبود و تناقضات احتمالی اطالعات اولیه را رفع 

مربوط به صادرات نفت هریک از کشورها  آمارهای سازمان کشورهای صادرکننده نفت، برای مثال

اظهارات کشورهای  که در واقع 1منابع دست اول برمبتنی اطالعات کند.را به دو صورت ارائه می

اظهارات خریداران  در واقع که 2منابع دست دوم برمبتنیاست و اطالعات  صادرکننده نفت )خوداظهاری(

 تطبیق گزارش انباردارانمثال دیگر از کسب اطالعات به روش دیگراظهاری، )دیگراظهاری(. است نفت 

نوع، مقدار، فرستنده، گیرنده و  ها و گزارشات طرفین در موردسنجی گفتهجهت صحت و حامالن بار

 .استسایر جزئیات محموله 

 متكي بر عملكرد فرد. 9-6-2

یز تر نخذ دیگری که موثقکرد یک فرد، منبع و مأعالوه بر اظهارات فردی و نیز گزارش سایرین از عمل

ن به آه روزانعبارتی آنچه فرد در زندگی عملکرد خود فرد است. به برمبتنیتواند باشد، اطالعات می

گردد و قابل استناد باشد در ذیل این عنوان قرار ثبت و ضبط می ورزد و به نحوی از انحامبادرت می

 .. وجه صورت.های الکترونیکی که فرد برای دریافت، پرداخت، انتقال وگیرد. برای مثال تراکنشمی

های سایرین ت یافته و نه از گفتهئنشدهد خود یک منبع اخذ اطالعات است که نه از اظهارات فرد می

 دست آمده است.هب

ك یعنوان به اصیل و مستقل، بلكه فرآیندیك عنوان به كسب اطالعات نهدر این روش، 

ن ایدر  گیرد. در واقعصورت میخروجي جانبي در هنگام وقوع یك تراكنش اقتصادی و اجتماعي 

بلکه در خالل ارائه  ،گیردنمیریزی قرار رد برنامهیک هدف مستقیم، موعنوان به کسب اطالعات، روش

دهد كه هنگام در واقع تولید اطالعات صحیح و بهنگام، زماني رخ مي. شودیک خدمت انجام می

 ارائه یك خدمت حاصل شود نه به شكل مستقیم و صرفاً جهت اكتشاف اطالعات فردی. 

 ای در خصوصهای لحظهباعث تولید داده ، خدمت انتقال پول به شکل الکترونیکی،در مثال فوق

طرفین تراکنش، حجم و تاریخ تراکنش و سایر اطالعات مفید دیگر خواهد شد، بدون اینکه در طرف 

                                                 
1. Primary Sources 

2. Secondary Sources 



 

 

مقابل هیچ نوع احساس استنطاق ایجاد گردد، یعنی در این صورت هم احساس ورود به حریم خصوصی 

 یابد. می عات ارتقاو هم صحت و اعتبار اطالد شوایجاد نمی افراددر 

 نباید از روش سرشماری ي در اقتصاداطالعاتدر وضعیت مطلوب برای تولید هیچ بنابراین 

ور در یك كش اطالعاتاستفاده شود. به بیان دیگر هرچه میزان استفاده از سرشماری در تولید 

اخذ اطالعات »روش مناسب  .است تربدویتر و هوشمندبیشتر باشد، نظام آماری آن كشور غیر

ه رتال ارزی، بارناموهای گمرکی، پهای الکترونیکی مانند سامانهاست. کلیه سامانه «خدمت ارائه در ازای

وند شی تولید اطالعات حین ارائه خدمت محسوب میهاطرح.. از نمونه .کی بیمه وینخط، خدمات الکتروبر

 شد.که در ادامه با تفصیل بیشتری به آن پرداخته خواهد 

 

 ذخیره و بازیابي اطالعات. 2-2

های مختلف اقتصادی و اجتماعی در چارچوب یک استاندارد در صورتی که تولید اطالعات در تراکنش

، بازیابی فتدالحظه روی آن اتفاق بیسازی بهانجام گرفته و ذخیره استاندارد کدینگ برمبتنیمشخص و 

 کدگذاریسراسر کشور کامالً امکانپذیر خواهد بود. منظور از  از یکپارچهصورت به و فراخوانی اطالعات

ملی(، کد مکان )کد  ملی/ شناسه )شماره کد هویتاستاندارد، کد نمودن اطالعات پایه است، مانند 

ال/ کالم..(، کد کاال )کد ق.کار وواجتماعی/ شناسه کسب کار )کد گارگاه تأمینوپستی/ کاداستر(، کد کسب

 ... .شماری( وکد تک

، (...)برای مثال کدهای کارگذاری، پرسنلی و بخشی و سازمانیهای کدگذاری با توجه به این منطق،

وانند ت)البته خود کدهای محلی می قابل تبدیل باشند)پایه(  الزم است با یک تناظر به کدهای ملی

ند حقوقی(، کاال، س )حقیقی/ ورد نیاز در مورد فردهمچنان مورد استفاده باشند( تا بتوان سایر اطالعات م

مثال، در صورتی که کلیه کدهای پرسنلی شاغلین برای  .یا مکان را براساس کدگذاری مشترک یافت

)که کدهای سازمانی و بخشی هستند(، قابل تبدیل به کدهای پایه )مثالً کد ملی( باشد، تشخیص افراد 

 بود. چندشغله به راحتی امکانپذیر خواهد

سازی ذخیره از مراکز هااستعالم اطالعات و دادههمچنین با توجه به منطق فوق، الزم است که 

یا استعالم کد کسب و کار از مراکز  از سازمان ثبت احوال کسب اطالعات کد ملی اطالعات پایه )مثالً

، بهنگام شدن اطالعاتکیفیت،  پذیر باشد. این امر موجب ارتقای، بدون هرگونه محدودیت امکان(مربوطه

 شود. های داده مربوط به اطالعات پایه میگستردگی خدمات و مرجع قرار گرفتن پایگاه

 

 گیری اطالعاتكاربهتبادل و . 9-2

در صورتی که تولید اطالعات در چارچوب استانداردهای مشخص صورت پذیرد، با فراهم آوردن امکان 

یابد )با توجه به امکانات الکترونیک، امروزه خوذه افزایش میعات مأاطالتبادل اطالعات، شفافیت و صحت 
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سازمانی و انواع مجوزها و انجام استعالم و امکان حذف بسیاری از اسناد کاغذی مانند استعالمات بین

 . (استصدور مجوز به شکل الکترونیکی فراهم شده 

باعث  ،هاسازمانداده یک سازمان توسط سایر  برداری از اطالعات پایگاهنکته دیگر اینکه اجازه بهره

دلیل نیاز خود به آن پایگاهِ به هاسازمانپایداری و اطمینان از کیفیت اطالعات آن سازمان شده و سایر 

طور مداوم کیفیت دهند و بهداده، اجازه فرسودگی و ایجاد ضعف در اطالعات آن پایگاهِ داده را نمی

ا شوند، تمی کنند. برای مثال کاالهای تجاری که از مبادی گمرکی وارد کشوراطالعات آن را بررسی می

های فروش و مصرف نهایی، چندین به مکان انتقالو نگهداری، تا  حمل و انتقال درون کشور و انبار زمان

..( در این .ای ونقل جادهوانتظامی، حمل ترابری، نیرویوو چند وزارتخانه، سازمان و اداره )گمرک، راه

کنند که در صورت تبادل اطالعات مابین این دخالت داشته و اقدام به ثبت اطالعات کاال می فرآیند

وبرگشت د و هم با رفتشوهای تکراری ثبت اطالعات فراهم میفرآیندهم موجبات کاهش  هاسازمان

 های ناصحیح و دروغین مشخص خواهد شد. اطالعات، داده

برای امتناع از تبادل  1«محرمانگي»جا از مفهوم برو در این حوزه، استفاده ناانع پیشِ یکی از مو

نتیجه گذاشته و ضررهای برای دستیابی به اطالعات موجود را بی هاسازماناطالعات است که عمالً تالش 

دهد که نشان می کند. در موضوع محرمانگی، دالیل فراوانی وجود داردهنگفتی را به کشور تحمیل می

عبارت دیگر محرمانگی، جز در موارد معدود و داق واقعی آن نیست. بهبیشتر موارد استعمال این واژه مص

ست. بنابراین تعیین مصادیق محرمانگی نباید لزوماً ای و صرفاً جهت گریز از پاسخگوییمحدودی، سلیقه

ین ن شود. باید به امشخصی برای آن معیه قاعد یک چارچوب وباید توسط تولیدکننده اطالعات باشد و 

ای از اطالعات سازمان شکل حلقهتوانند بهمی هاسازمانهایی که فرآیندنکته نیز توجه داشت که در 

ت از سا ماقبل خود استفاده کنند، نیاز به تولید و کسب اطالعات مستقل در هر حلقه نیست و کافی

 اطالعات مراحل قبل بهره برد.

 

 اطالعات یانتشار و افشا. 9-2

دهای از کارکر در واقع بسیاریاطالعات است.  یگیری اطالعات، انتشار و افشاکاربهاز تبادل و  مرحله بعد

دهد که اطالعات با لحاظ مراتب دسترسی و محرمانگی، برای سطوح مختلف مثبت شفافیت زمانی رخ می

رات میزان دارایی مسئوالن رده باالی نظام مطابق یک قانون مثال زمانی که تغییبرای  جامعه افشا شود.

شود، عالوه بر افزایش سرمایه اجتماعیِ اعتماد بین دولت و جامعه، انگیزه  آور افشامشخص و الزام

 برای مثال افشای دهد. یاها را در مسئولین امر به شدت کاهش میاستفاده از امکانات و دسترسیسوء

                                                 
1. Privacy 



 

 

جویانه شود تا از بروز بسیاری از رفتارهای ناصحیح و رانتات شهری شهرداری باعث میقراردادهای خدم

  پیشگیری شود.

، جهت حفظ و 1666مرکزی اروپا آورد که از سال  توان از بانکمثال خارجی در این مورد را می

های گیریدی مردم، تصمیماعتبار و اعتماد در بین آحاد جامعه و نیز ثبات و آرامش روانی و اقتصا یارتقا

از  رساند تا بدین ترتیبهایی انتشار و به سمع و نظر مردم میزبان اروپایی در قالب بیانیه 13خود را به 

اطالعات دارای یک  یهای ساختگی و غیرضرور اجتناب شود. البته انتشار و افشاسازیمحرمانه

 قانونی باشد. برای مثال پیگیریقابل استناد و  استانداردهای مشخصی است که باید رعایت شود تا

 اسکن شده منتشر شود، قابلیت استناد چندانی ندارد. صورت به چنانچه سند یا مدرکی

ر شده باید عالوه ب اطالعات افشاست که ا دیگر که در این زمینه باید رعایت شود اینه یک نکت

نی افزار و ماشین را نیز داشته باشد. یعل توسط نرمو تحلی پردازشانسان، قابلیت  توسط امکان استفاده

قابلیت کاربرد و تحلیل  PDFا فرمت باشد، نسبت به اطالعات ب Excelچنانچه اطالعات در قالب فایل 

مرکزی یک نمونه مناسب در این  بیشتری خواهد داشت. گزارشات سری زمانی منتشر شده توسط بانک

سطوح مختلف  گیرد.ها و فیلدهای استاندارد، در اختیار عموم قرار میمتدر قالب فُرزیرا زمینه است، 

 های هر یک، در بخش بعد تشریح شده است.انتشار اطالعات و ویژگی

 

 محوریسامانه. 5-2

خوداظهاری، دیگراظهاری و متکی بر عملکرد  طریق ی اخذ اطالعات ازهاروشبا توجه به توضیحات ذیل 

اتوانی عامل نمهمترین  کامل برقرار شود؛صورت به تظار داشت که شفافیت به درستی وتوان انفرد، نمی

ارتباط اطالعات مختلف اخذ شده از افراد جامعه است، که این مشکل  در ایجاد شفافیت، عدم هاروشاین 

 های اطالعاتی قابل رفع است. با ایجاد سامانه

 تری به خودنقالب اطالعات در عصر حاضر شکل گستردههای اطالعاتی که به دنبال وقوع اسامانه

یجاد ها با ادر نسبت با عناوین باال به خود اختصاص داده است. سامانه ترو کامل ترگرفته، مفهومی جامع

)از طریق  آزمایي اطالعاتچرخه تكامليِ خودتصحیح برای كلیه مراحل كسب و راستيیک 

ا را دارت های اقتصادی(، هم درجه باالیی از صحتِ اطالعاهای دادهبانک مرتبط و متصلی ازه ایجاد زنجیر

و متناقض در این  ها، مانعِ حیات اطالعاتِ ناقصداده سازیو بهنگام روزرسانیهستند و هم از طریق به

با  منحصر به فردیاطالعات اقتصادی، محاسن  محوری در امر افشای. بنابراین سامانهشوندچرخه می

 از وقوع جرم و تخلف است. مند بازدارندگي نظامآنها، مهمترین  که ،خود به دنبال دارد

ر ههنگامی صحیح است که  های داده اقتصادی، تنهابه پایگاه« سامانه»، اطالق حاصل کالم آنکه

داشته وجود صورت همزمان در یک سامانه به (اطالعات یذخیره، تبادل، افشاچهار مرحله فوق )تولید، 

که با یاند درحالها اقدام کردهکردن اسناد و دادهکه صرفاً به الکترونیکی را ییهاسیستمباشد. بنابراین 
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مورد تحلیل  خود را ها )چه در اخذ و چه در انتقال داده( ارتباطی نداشته و یا اطالعاتسایر سامانه

 .تلقی نمود« سامانه»نباید د، نندارازی ستصمیم افشا و دادی جهتو برون دهندپیوسته قرار 

 

 های حوزه شفافیت اطالعاتسامانه بندیدسته. 1-2

های اصلی فضای اقتصادی و ایجاد زبان مشترک، ابتدا باید جریانات برای داشتن دید کلی نسبت به مؤلفه

سه جریان اصلی  اطالعات اقتصادی را در انواعتوان عمده و اصلی اطالعات اقتصادی مشخص شوند. می

 بندی نمود: گروه

 جریان اسناد،  .1

  ،های فیزیکیجریان کاال، خدمات و دارایی .2

 های مالی. اعتبار و دارایی جریان پول، .3

و الکترونیکی در هر یک از سه جریان فوق، امکان  یکپارچهگیری یک نظام ثبت ایجاد و شکل

ه یک مورد مشکوک بعنوان به تواندگونه عدم تطابق میهرتطبیق سیستمی اطالعات را فراهم نموده و 

تخلف )مانند پولشویی(، مورد بررسی قرار بگیرد. در ضمن باید توجه داشت که با پایش و تحلیل این سه 

 .. از تقاطع اطالعاتی.جریان اصلی در اقتصاد، سایر متغیرها مانند وضعیت اشتغال افراد، تعداد مجوزها و

جریان همچنین الزم به ذکر است که  ستخراج بوده و لزومی به تعریف جریان وجود ندارد.قابل اآنها 

 .عنوان محصول جانبی این سه جریان قابلیت تولید استاسناد )اسناد مالکیت، مجوزها و...( به

های شفافیت اطالعات اقتصادی، ای از کارکردهای مترتب بر سامانهتحقق مجموعهازسوی دیگر، 

های تولید سامانه های پایه،را ذیل چهار بخشِ زیرساخت، سامانهآنها  توانطلبد که میمی یماتالزا

 ست کهبندی کرد. زیرساخت مجموعه عملیات و ترتیبات فنی اهای کاربردی دستهاطالعات و سامانه

افزاری، ی سختهارساختزینماید و شامل میفراهم  ها راایجاد و ارتباط سامانهبستر و الزم را برای 

. شودافزاری، زیرساخت حفظ امنیت و استانداردهای تولید و تبادل اطالعات میی نرمهازیرساخت

و نیز ارتباطات بین این اجزا، مواد خام اطالعاتی  دار کردن افراد، کاالها و اسنادشناسهپایه، با  هایسامانه

پایه، احراز هویت و  کدگذارینمایند و شامل را فراهم می های تولید اطالعاتسامانه الزم برای توسعه

 روابط حقوقی هستند. 

های فیزیکی های تولید اطالعات به منظور رصد جریان اسناد، جریان کاال، خدمات و داراییسامانه

 جهای مستندسازی جریان وجوه، ورود و خروگیرند و شامل سامانهو جریانات مالی مورد استفاده قرار می

دی های کاربرشوند. سامانهکاال و دارایی، ثبت معامالت، ثبت تغییرات موقعیت جغرافیایی و مجوزها می

زوده افهای تولید اطالعات، ارزشهایی است که با پردازش اطالعات تولید شده در سامانهنیز شامل سامانه



 

 

 

نظیر نمایند )ا تسهیل میگیری سیاستگذار و نیز بخش خصوصی رکنند و تصمیماطالعاتی ایجاد می

 های اعتبارسنجی(.سامانه

اخت سمثال زد. به این صورت که؛ زیر« جمله»گیری یک توان مجموعه این ترتیبات را در شکلمی

ات ی تولید اطالعهاهای پایه مانندِ حروف الفبا، سامانهشاملِ کاغذ و قلم و قواعد دستوری نوشتار، سامانه

شوند و معنا و ساخته می فرآیندست که از این ا ایهای کاربردی همچون جملهسامانههمچون کلمه و 

مورد تجزیه و تحلیل  ی بعد، هریک از چهار گروه فوق تشریح وهابخشدر  کند.مفهومی را منتقل می

 بیان خواهد شد. آنهاقرار گرفته و قوانین و مقررات موجود ناظر به 

 شفافیت اطالعات های حوزهمانهسا بندیدسته. 5 شكل
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 هاهای سامانهساخت. زیر9

توان منظور از مینماید. ها، خدمات پشتیبانی ثبت و جابجایی داده را فراهم میزیرساخت سامانه

. ردکخالصه  «بستر ارتباطي امن»های اطالعاتی را در عبارت تحقق سامانه فرآینددر  «زیرساخت»

حفظ امنیت پایگاه زیرساخت افزاری، نرمافزاری و سختهای زیرساختیک بستر ارتباطی امن، شامل 

 به تفکیک در این بخش تبیین خواهد شد.است که داده و استانداردهای تولید و تبادل اطالعات 

 

 بندی زیرساخت. دسته1 شكل

 
 

 . زیرساخت سخت افزاری تبادل اطالعات6-9

مهمترین  جملهو پهنای باند و پایداری از شودمحقق می افزاریسختعات در یک بستر تبادل اطال

افزاری تبادل اطالعات )مانند فیبر نوری، زیرساخت سختعنوان به های یک بستر ارتباطی مناسبویژگی

ین زمان ممکن و با ترباشد. جابجایی اسناد با حفظ تمام مالحظات امنیتی و در کوتاه..( می.ای وماهواره

و  شودهای موجود در فضای مجازی محسوب مییک موضوع با اهمیت در سامانه ،باالترین کیفیت

ای از . نمونهها یکی از ابعاد الزم برای تحقق این اهداف استافزاری سامانههای سختزیرساخت

زیرساخت

زیرساخت 
سخت افزاری تبادل 

اطالعات

استانداردهای  
تولید و تبادل 

اطالعات

زیرساخت نرم افزاری 
تبادل اطالعات

حفاظت از  
امنیت پایگاه 

اطالعات



 

 

ارتباطی امن، پایدار و که یک بستر  است 1طرح شبابافزاری تبادل اطالعات، های سختزیرساخت

اکنون بیش از و همکند میها فراهم و بنگاه هاسازماناینترنت را برای تبادل اطالعات بین  ازمستقل 

 .2شهر اصلی کشور به این شبکه متصل است 344

 

 افزاری تبادل اطالعات. زیرساخت نرم2-9

های یک های استاندارد از سامانهچارچوب ست که اسناد را درا بستری افزاری،منظور از زیرساخت نرم 

انه سنجی نموده و به سامتکمیل و یا صحت پردازش، الکترونیکی تحویل، محتوای آن راصورت به سازمان

ها گذاری اطالعات بین سامانهاشتراکیی که امکان بههازیرساختدر واقع . دهدمیسازمان دیگر تحویل 

ی هازیرساختاز این نوع  1دادههابو  3سرویسگیرند. وبه جای مید، در این گرونکنرا فراهم می

 افزاری هستند.نرم

 زیرساختی . سپامکرداشاره  5سامانه سپامتوان به افزاری میزیرساخت نرماز  داخلیمثال عنوان به

ود پوشش خ تحت ،های استاندارد مبادالت مالیها را از طریق پروتکلست که تمامی مراودات بین بانکا

، تمامی مراودات دارد 9(SWIFTکه کارکردی مشابه سویفت ) دهد. با استفاده از این زیرساختقرار می

های ارزی و ریالی و حوالجات از طریق ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانتنامهمالی بانک

تی بانک مرکزی بر این مراودات بر روی آن رسانی قابل انجام بوده و ابزارهای نظاریک شبکه واحد پیام

توان برای تمام الکترونیکی کردن سازی است. همچنین با استفاده از امکانات این سامانه میقابل پیاده

توان سپام را می. کردها و بانک مرکزی استفاده ها و نیز بین بانکها بین بانکمکاتبات و انتقال داده

های مربوط به مستندسازی جریان وجوه دانست که در بخش بعد مورد مانهافزاری سازیرساخت نرم

 گیرد.بررسی قرار می

 

 . زیرساخت حفظ امنیت پایگاه داده9-9

های یها از دسترسهای داده فراگیر، باید در مورد امکان حفاظت اطالعات این پایگاهسیس پایگاهأپیش از ت

ت حفاظت از حریم ن حاصل شود. با توجه به حساسیت و اهمیمجاز )از داخل یا بیرون( اطمیناغیر

، عدم وجود پایگاه داده بهتر از وجود پایگاه داده با درجه حفاظت اطالعات اشخاص حقیقی و حقوقی

 ی حفظ امنیت پایگاه داده عبارتند از:هازیرساختهایی از نمونهست. ا پایین

                                                 
 /http://www.shabaab.ir  تجارت )صمت(:  و شبکه بزرگ ارتباطی بخش صنعت، معدن  .1

 افزاري آن مد نظر بوده است.افزاري و حفظ امنیت نیز هست، ولي در اينجا ُبعد سختالبته اين شبكه داراي ساير ابعاد نرم .2

3. Web service 

4. Message hub 

افزاري است كه در اينجا با تأكید افزاري و نرمالبته اين سامانه داراي ابعاد سخت – ماليالکترونیکی ساني رپیام سامانه .5

 افزاري مورد اشاره قرار گرفته است.بر جنبه نرم

6. Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 
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حمالت بدافزارها و اعالم وضعیت امنیت پایگاه که با هدف پیشگیری از  1مركز عملیات امنیت ـ

تواند به آن تجهیز شود و در حال تواند در هر شبکه استقرار یابد. هر دستگاه یا سازمان میمی داده،

. هدف این سامانه مانیتورینگ و واکنش ت استقرار یافته استنعت، معدن و تجاردر وزارت صحاضر 

  سریع است.

گذاری برای مدیریت و هماهنگی جامع رخدادهای امنیتی، اشتراک کانونیکه  2كاشفمركز  ـ

 ها، مؤسسات مالی و اعتباری و بازار غیرمتشکل پولی کشوراطالعات و کاهش تهدیدات سایبری بانک

مدیریت  و بودهدر حوزه پولی و بانکی کشور  یکپارچهنقطه تماس امنیتی واحد و عنوان به این مرکز. است

 است.طرات امنیتی در این حوزه به عهده این مرکز تهدیدات و مخا

 

 . استانداردهای تولید و تبادل اطالعات9-9

 . استانداردهای ثبت و تولید اطالعات )محتوایي(6-9-9

های الزم برای ایجاد امکان تبادل، مقایسه و تلفیق اطالعات، استفاده از استانداردهای یکی از زیرساخت

ه و ها نقش ایفا کردزبان مشترک بین سامانهعنوان به که ستهاطراحی سامانه ثبت و تولید اطالعات در

نماید. .. را در سراسر کشور یکسان و یکتا می.مکان و از یک موجودیت مانند هویت، کاال،ها برداشت سامانه

ستند که در ادامه و ه ثبت و تولید اطالعاتیی از استانداردهای هامثال.. .کد وپستی، ایرانملی، کدکد

 .تر مورد تحلیل قرار خواهد گرفتمفصلپایه  هایکدگذاریذیل 

 . استانداردهای تبادل و انتشار اطالعات )شكلي(2-9-9

ه تواند بهای استاندارد تولید شده باشد یا خیر، میهر نوع اطالعات تولید شده، اعم از اینکه در قالب

های تصویری )مانند اطالعات ارائه شده فایلصورت به ر اطالعاتهای مختلفی انتشار یابد. انتشاصورت

( )مانند اطالعات Excelهای متنی و جداول اکسل )ها و لوایح(، فایلتوسط مجلس در خصوص طرح

تری که قابلیت پردازش الکترونیکی را دارد، و سطوح پیشرفته 3،های زمانی اقتصادی بانک مرکزی(سری

که  1های بازهای انجام شده از دادهبندیمختلف انتشار اطالعات است. یکی از سطحهایی از اشکال نمونه

                                                 
1 .Security Operations Center  (SOC) 

 های بانکینترل امنیت شبکه و فوریتمرکز ک. 2

http://tsd.cbi.ir/ 

Open Data 



 

 

( ارائه شده است. 2های متصل)مبدع وب و داد 1از جامعیت مناسبی برخوردار است، توسط تیم برنرز لی

 :3ه استنمودسطح مختلف برای انتشار داده تعریف  5طور کلی بهوی 

 های باز()داده تشار اطالعاتتبادل و ان مختلف. سطوح 7 شكل

 
Source: www.5stardata.info 

 

سازی و فقط توسط انسان قابل مشاهده است، امکان ذخیره هایی کهداده :سطح یكمـ 

 های در قالبفایل افزار را ندارد. گذاری را دارد، اما امکان تجمیع و انجام محاسبات از طریق نرماشتراک

PDF گیرندقرار میدر این سطح  در قالب تصاویر، شدههای اسکنو فایل. 

توسط انسان قابل خوانش بوده  شوند،منتشر می 1ساختاریافتهصورت به هایی کهداده :سطح دوم ـ

و  Word های در قالب. فایلوجود داردآنها  در ..(.و ، تجمیع)کپی، اصالح قابلیت ویرایش عالوه بر آن و

Excel بندی هستند.تهدر این سطح قابل دس 

قابل خوانش و ویرایش است.  رایانه هایی که هم توسط انسان و هم توسطداده :سطح سومـ 

ها، بر در این سطح از داده بندی هستند.در این سطح قابل دسته CSVو  Excelهای در قالب فایل

 خالف سطوح قبلی، امکان پردازش گروهی و فرآوری داده وجود دارد.

                                                 
Tim Berners-Lee 

Linked Data 

 www.5stardata.info              توضیحات بیشتر: .1

. Structured Data 

http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i
http://www.w3.org/People/Berners-Lee/card#i
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عالوه بر امکانات  قابل خوانش و ویرایش است. توسط انسان و رایانههایی که داده :رمسطح چهاـ 

های در فایل را دارند. 1گذاریها و نیز نشانهها قابلیت متصل شدن به سایر دادهسطوح قبلی، این داده

سترسی به ها امکان استفاده و داین سطح از داده بندی هستند.در این سطح قابل دسته RDF قالب

 کند.نویسی را فراهم میاطالعات از طریق برنامه

یت ها، قابلو متصل شدن به سایر داده ویرایش هایی که عالوه بر امکان خوانش،داده :سطح پنجمـ 

های در توانند به این اطالعات متصل شوند. فایلها میشبکه شدن نیز دارند، به این معنی که سایر داده

 .گیرنددر این سطح قرار می LOD (Linked Open Data)قالب 
 

 هاانتشار داده مختلفسطوح  .6 جدول

 هاقالبنمونه  های اصليویژگي ونكات  كیفیت انتشار داده

 2سازیو ذخیره قابلیت خوانش انسانی های دارایداده PDF، JPEG، 
PNG 

 نش و ویرایشهای ساختاریافته با قابلیت خواداد DOC، HTML 

 های دارای قابلیت خوانش، ویرایش و پردازش گروهیداده XLS، CSV، 
XML 

 
ها، عالوه بر های دارای قابلیت اتصال به سایر دادهداده

 امکانات سطوح قبل
API (JSON) ،

RDF 

 
ها و های شبکه شده )دارای اتصال دوطرفه( به سایر دادهداده

 ابلیت پردازشدارای ق
Linked Open 

Data 
Source: Ibid. 

 

های سطح یعنی داده هایی که قابلیت پردازش توسط رایانه را دارد،انتشار دادهدر اغلب کشورها، 

 جیتالدی با این تعریف، اطالعات غیرحدنصاب شفافیت اطالعات قابل قبول است. عنوان به سه به باال،

استاندارد  هشوند، دادمبادله می ی تصویریهاقالبیا  PDFیی مثل هابقالیا اطالعاتی که در  )کاغذی(

 . و انتشار آنها به معنی شفافیت اطالعات نیست نیستند

ستاره( منتشر  5ها در سطح پنجم )اصطالحاً تبادل داده در تالش هستند که تمام داده نظامات انتشار و

علت فراهم شدن بستر در سطح پنجم به آن تکمیل گردد.های مترتب بر داده باز و فعالیت هشوند تا چرخ

 فرآیندو انسان فراهم است و  رایانه، خروجی مورد نیاز پیشرفتههای کاویداده امکانفنی الزم و همچنین 

 های جدیدی انجام شود.دوسویه ادامه پیدا کرده و کاوشصورت به تواندبرداری از اطالعات میبهره

                                                 
. Bookmark 

 http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/human-readableبیشتر در مورد خوانش انسانی: . مطالعه 2

http://opendatahandbook.org/glossary/en/terms/human-readable/


 

 

منتشر  1یافتهساخت صورتبهها داده و در آن داده باز است فرآیندنهایی  هداده باز متصل، مرحل

کنند. و به تکمیل هم کمک می گرفته قرارهای باز در ارتباط با یکدیگر . در این مرحله تمام دادهشوندمی

ت. از شبه اشتراک گذا هاسامانهای را بین تمامی شود که بتوان اطالعات گستردهاین توانایی موجب می

های کاوش آنهامرتبط شوند و بتوان روی  به همشود تا اطالعات از منابع گوناگون آن گذشته، باعث می

 گوناگونی را اعمال کرد. 

 از انتشار آنها، نظر اهداف مد موضوع و کارکرد اطالعات و همچنین کشورهای مختلف بسته به

گیرند. اما نکته مهم این است که اطالعات باید تا در نظر می را سطوح متفاوتی از تبادل و انتشار داده

خوانش  قابل رایانه انسان و امکان در قالب سطوح فوقانی )از سطح سه به باال( ارائه شوند تا هم توسط حد

ن به سایر شدباشند و هم قابلیت اتصال و شبکه هامقایسه با سایر داده پردازش و هم قابل ،و پایش باشند

 .داشته باشندها را داده

 

 های سامانههازیرساخت. قوانین مرتبط با 5-9

 (28. برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیك مصوب هیئت وزیران، ماده )6-5-9

 و پردازش گردآوری منظوربه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت همکاری با است مکلف وزارت بازرگانی

 و بازرگانی کشور رسانیاطالع جامع شبکه مانند لکترونیکیا تجارت کاربردی رسانیاطالع هایسیستم

 های تجاریفرآیند ملی کتابخانه مانند الکترونیکی تجارت پشتیبانی اصلی خدمات هئارا و تجاری نقطه

 و بازرگانی بخش 2داده مرکز ایجاد به نسبت الکترونیکی تجارت ویژه وب هایپایگاه میزبانی و مشترک

 .کند اقدام 1325 شهریورماه پایان تا شور حداکثرک الکترونیکی تجارت

 (97)ماده . قانون مدیریت خدمات كشوری، 2-5-9

های دستورالعمل یت خدمات به مردم و با رعایتوکمّی موظفند با هدف بهبود کیفیتیی اجراهادستگاه

 ترتیب انجام دهند:زیر را به ذیربط اقدامات

ه ارائه خدمات همراه با زمانبندی انجام آن و مدارکی رسانی الکترونیکی درخصوص شیواطالع -

 که متقاضی باید ارائه نماید.

 .های الکترونیکینیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه های موردارائه فرم -

صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه ارائه خدمات به شهروندان به -

 .فت خدمتی برای دریایاجرا

 (92) . قانون مدیریت خدمات كشوری، ماده9-5-9

 خدمات در اطالعات فناوری از استفاده به مربوط امور تمرکز و اطالعاتی زیرساخت ایجاد منظوربه»

                                                 
1. Structured Data 

2. Data Center 
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 مشارکت و ایران اسالمی جمهوری پست شرکت و احوال ثبت سازمان طریق از است موظف دولت اداری،

 .اجرا نماید و ساماندهی طراحی، را ایرانیان اطالعات اهپایگ یاجرای یهادستگاه کلیه

این پایگاه با استفاده از شماره ملی و کد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال  -«1»تبصره 

 تشکیل می گردد. هادستگاهها و اطالعات موجود داده

های های اطالعات دادهپایگاه 1329ی موظفند تا پایان سال یی اجراهادستگاهکلیه  -«2»تبصره 

 مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و کد پستی آماده نمایند.

 رسید. نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهدآیین -«3»تبصره 

باشد. سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تکالیف مصرح در این ماده می -«1»تبصره 

باشد فراد و آدرس محل استقرار آنها میونه ارائه خدمات و برقراری ارتباط با مراجعانی که نیاز به شناسایی اهرگ

 «.باشدی ممنوع مییی اجراهادستگاهبدون استفاده از شماره ملی و کدپستی توسط  1322از سال 

 «الف»(، بند 91. قانون برنامه پنجم توسعه، ماده )9-5-9

 و مرزی اطالعات شبکه توسعه و ایجاد به نسبت است مکلف اطالعات فناوری و تباطاتار ـ وزارت«الف»

 استفاده با و اقدام امنیتی کشور و شرعی موازین رعایت با باند مناسب پهنای با پایدار و داخلی امن مراکز داده

 بربتنیم پرسرعت دسترسی امکان و تعاونی، خصوصی ،غیردولتی عمومی یهابخش ظرفیت و توان از

 هایواحد واجرایی  یهادستگاه کلیه دوم سال پایان که تا نماید فراهم صورتیبه را خدمات سطح توافقنامه

 ملی شبکه به بتوانند هاوکارکسب کلیه و خانوارها (%94) شصت درصد برنامه، پایان تا و وابسته و تابعه

 شاخص و الکترونیک آمادگی شاخص و المللبین اینترنت باند پهنای میزان.شوند متصل اینترنت و اطالعات

 و ارتباطات هایشاخص سایر و باند پهنای سرانه که شود طراحی ایگونه به باید دولت الکترونیک توسعه

غیردولتی،  عمومی یهابخش از گیرد. حمایت قرار منطقه دوم رتبه در برنامه پایان در فناوری اطالعات

 ساماندهی ایبه گونه باید امنیت و افزارنرم بخش ویژه به کشور اطالعات وریفنا صنعت در تعاونی و خصوصی

 «. ( برسد%2دو درصد ) به برنامه آخر سال در داخلی ناخالص تولید در صنعت این سهم که شود

 « ب»(، بند 91. قانون برنامه پنجم توسعه، ماده )5-5-9

های که ملی اطالعات و توسعه و تکمیل پایگاهی اجرایی موظفند ضمن اتصال به شبهادستگاهکلیه »

اطالعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه براساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری 

اطالعات خود را در مرکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای الزم نگهداری و 

ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری  9که در ایی اجر نامهنمایند و براساس آیینروزرسانی به

رسید نسبت به تبادل و به  اطالعات و وزارت اطالعات و معاونت، تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد

های اطالعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطالعات منظور ایجاد سامانهگذاری رایگان اطالعات بهاشتراک

ن شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطالعات اقدام نمایند. قوه قضائیه تکراری در ای



 

 

 «.از شمول این بند مستثناست

 « ج»(، بند 91. قانون برنامه پنجم توسعه، ماده )1-5-9

 ی اجرایی مکلفند:هادستگاهکلیه »

اهی و یه استعالمات بین دستگتا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کل

 با استفاده از شبکه ملی اطالعات و رعایت امنیت اقدام نمایند. آنها  واحدهای تابعه

الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطالعات عرضه صورت به تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را

سپاری را به و قابل واگذاری یا برون نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود

دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و ی غیرهابخشوسط تدفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که 

ی مذکور که این نوع خدمات را ارائه هادستگاهشود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی مدیریت می

ییر یابند. محدوده فعالیت و نهادهای مشمول و نیز ضوابط کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغمی

 کند.را قانون مشخص میآنها  دهنده و متصدیانر پیشخوان و خصوصیات اشخاص تشکیلمربوط به دفات

که  ای تهیه نمایددولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه

 «.در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد ارائه خدمات دولتی ممکن

 « هـ»(، بند 91. قانون برنامه پنجم، ماده )7-5-9

های مکانی جمهوری( نسبت به ایجاد زیرساخت ملی دادهریزی و نظارت راهبردی ریاستمعاونت )برنامه

(1NSDI ) حداکثر تا پایان سال آنها  انتشاردر سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و

 سوم برنامه اقدام نماید.

ای مکانی خود را تولید و براساس دستورالعملی که مکلفند، اطالعات پایه هادستگاهکلیه  -تبصره

 های مکانی قرار دهند.شود، بر روی زیرساخت ملی دادهتوسط معاونت، تدوین و ابالغ می

  «ی»و  «ط»بندهای  ،(91) ماده عه،توس پنجم برنامه . قانون8-5-9

 مقررات تنظیم کمیسیون تصویب با شودمی داده اجازه اطالعات فناوری و ارتباطات وزارت به ـ «ط»

 صادره هایپروانه در مندرج تعهدات انجام عدم جریمه و خسارت امتیاز، حقعنوان به مبالغی ارتباطات،

 توسعه جهت نیاز مورد وجوه. نماید واریز کشور کل داریخزانه نزد عمومی درآمد حساب به و اخذ

 تأمین سنواتی بودجه قالب در یافتهتوسعه کمتر مناطق اطالعات فناوری و ارتباطی هایزیرساخت

 گردد.می

  .باشد شده شرط عقد ضمن در که است وصول قابل صورتی در آن میزان و بند این موضوع جریمه

 نحوی به را دولتـی هایحساب از پرداختـی و واریزی مبالغ دشومی داده اجازه دولت به ـ «ی»

 واسط ابزار و هادستگاه سایر یا و الکترونیکی هایکارت از استفاده اولویت با که نماید ساماندهی

                                                 
1. national spatial data infrastructure 
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 .باشد رهگیری قابل ایرایانه ـ الکترونیکی

 همراه به ینترنتا قـرارداد برمبتنی ایشبکه کشور، (IP) اطالعات ملی شبکه ـ«2» تبصره

 أخذ و داخلی دسترسی هایدرخواست که صورتیبه است ایداده مراکز وها مسیریاب وها سوئیچ

 ودنش مسیریابی کشور خارج طریق از وجههیچ به شوندمی نگهداری داخلی داده مراکز در که اطالعاتی

 .شود فراهم آن در داخلی امن و خصوصی و اینترانت هایشبکه ایجاد امکان و

 (5) . قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ماده4-5-9

 و پس تادس پیشنهاد با آن مندنظام شناسایی و قاچاق ارتکاب از پیشگیری منظور به است مکلف دولت»

ت، واردا فرآیند بر نظارت جهت نیاز مورد جدید هوشمند و الکترونیکی هایسامانه جمهوررئیس ابالغ از

 نماید. اندازیراه و ایجاد را ارز و کاال مبادله و نگهداری حمل، صادرات،

 اندازیهای راهکلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه

باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص شده می

 شوند.ماه محکوم می 9ت تجاری تا حقوقی به ممنوعیت از فعالی

اندازی شده به موجب این قانون های راههرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات سامانه -«1»تبصره 

 شود.ماه تا دو سال حبس محکوم می 9جرم است و مرتکب به مجازات از آنها  و افشای اطالعات

های موضوع این قانون یا با تأخیر در سامانهوارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص  -«2»تبصره 

 «.شودماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می 9جرم است و مرتکب به 

 «الف»(، بند 8سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، ماده ) ی. قانون ارتقا62-5-9

ریزی های برنامهورد بر عهده معاونتگیری فساد، تکالیف ذیل حسب ممنظور پیشگیری از شکلبه

 و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است:

های سازی اطالعات و استقرار و تقویت نظامها و راهکارهای شفافـ به تدوین سیاست«الف»

اف ی ثبت و ضبط شفی برایاجراهای دستگاه هایاطالعاتی و استانداردسازی امور و مستند نمودن فعالیت

ی هادستگاه رسانی الزم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطالعاتیو جامع کلیه عملیات، اطالع

 نظارتی و اطالعاتی کشور اقدام نماید.

 «الف»(، بند 67سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، ماده ) . قانون ارتقای66-5-9

ن نسبت به حمایت قانونی و تأمین امنیت و جبران خسارت دولت مکلف است طبق مقررات این قانو

دهنده، اطالعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش

دهند و به این دلیل در معرض تهدید و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذیصالح قرار می

 گیرند، اقدام نماید. اقدامات حمایتی عبارتند از:یجویانه قرار ماقدامات انتقام

اطالعات مربوط به هویت و مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت اشخاص  یعدم افشا (الف



 

 

دالنه و تأمین کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عامذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی

هویت اشخاص یاد شده و همچنین  یبداند. چگونگی عدم افشارا الزم  هویت آنان یحق دفاع متهم افشا

 شود.ی این قانون مشخص میینامه اجرادسترسی اشخاص ذینفع، در آیین

 (29( و )22(، )26با فساد، مواد )سالمت نظام اداری و مقابله . قانون ارتقای 62-5-9

افزارهای مالی ظفند فقط از نرم( این قانون مو2ماده ) «ج»و  «ب»، «الف»کلیه اشخاص مشمول بندهای 

 و اداری که در شورای عالی انفورماتیک به ثبت رسیده است استفاده نمایند.

 ست.اسوی شورای مزبور از شمول این ماده مستثنافزارهای خارجی اعالمی ازید نرمـ خر«1» تبصره

معیارها و استانداردهای  افزار از رعایتـ شورای عالی انفورماتیک باید قبل از ثبت هر نرم«2» تبصره

 مصوب اطمینان حاصل نماید.

افزارهای مورد ـ کلیه اشخاص مشمول موظفند ظرف یک سال از تصویب این قانون نرم«3» تبصره

 استفاده فعلی خود را با شرایط مزبور سازگار نمایند.

، «الف»ندهای ها، حسابداران و بازرسان قانونی اعم از اشخاص مذکور بـ کلیه ذیحساب(22) ماده

( این قانون و یا بخش خصوصی باید براساس نظر شورای عالی انفورماتیک از اصالت 2ماده ) «ج»و  «ب»

 افزارهای مورد استفاده در مجموعه خود اطمینان حاصل نمایند.نرم

افزار برخالف استانداردهای مصوب به تغییر های تولیدکننده نرمـ در صورتی که شرکت(23) ماده

به  والن ذیربطئشود و کلیه مسبندی آن شرکت به مدت سه سال لغو میافزار اقدام نمایند رتبهرمدر ن

افزاری را ندارند. هرگونه تغییر برخالف مدت پنج سال حق ثبت حقوق مادی و معنوی هیچ نرم

 کننده است.ولیت متوجه استفادهئافزارهای مذکور ممنوع و مساستانداردها در نرم

 (99اری و مقابله با فساد، ماده )سالمت نظام اد انون ارتقای. ق69-5-9

مذکور برخالف قوانین و مقررات، ممنوع است های دستگاه های اطالعاتیاطالعات پایگاه یهرگونه افشا

ی دولتی مصوب نه و سراسناد محرما یو متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشا

 ردد.گمحکوم می 26/11/1353

 (95اری و مقابله با فساد، ماده )سالمت نظام اد ی. قانون ارتقا69-5-9

های اطـالعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاه

شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات ماه تا یک سال محکوم می 9مورد به مجازات حبس از 

 ماه است. 9ک روز تا حبس از نودوی

 

 بندی. جمع1-9

بستر ارتباطی »ایجاد  الزامات های اطالعاتی،در موضوع سامانه« زیرساخت»منظور از در این گزارش،  .6
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زیرساخت  1(،افزاری )نظیر طرح شبابهای سخت. یک بستر ارتباطی امن، شامل زیرساختاست «امن

و  1(زیرساخت حفظ امنیت پایگاه داده )نظیر مرکز کاشف 3(،داده هابو  2سرویسافزاری )نظیر وبنرم

 .گانه انتشار اطالعات( استهای پایه و سطوح پنجکدگذاریاستانداردهای تولید و تبادل اطالعات )نظیر 

ا پایگاه داده تامنیت  و افزاریافزاری، سختهای نرمدهد هرچند قانونگذار به جنبهها نشان میبررسی .2

پایه( و  کدگذاری برمبتنیتولید اطالعات از یک سو )اما استانداردهای مربوط به  حدی توجه نموده،

ذار مغفول گ، از نظر قانونسوی دیگراز گانه تشریح شده(انتشار و تبادل اطالعات )سطوح پنجاستانداردهای 

 یفتکل تولید استانداردهای مربوطه نیست، بلکهطبیعتاً نقش قانونگذار در این موارد، مانده است. 

 باشد.مربوطه به تولید استانداردهای مذکور میهای دستگاه

دهد در مواردی هم ها نشان میی سامانههازیرساختهمچنین مراجعه به قوانین و مقررات مرتبط با  .9

ساختی های زیراندازی سامانهراه ها توجه داشته و تکالیفی را برایکه قانونگذار به ابعاد زیرساختی سامانه

ی زیادی از سقف زمانی هاسالاجرایی وضع نموده، در بسیاری موارد، علیرغم گذشت های دستگاه برای

، «مشترک های تجاریفرآیند ملی کتابخانه»نشده است.  اندازیطور کامل راهها بهسامانهتعیین شده، این 

 .5«اطالعات ملی شبکه»و مهمتر از همه، « ایرانیان اطالعات پایگاه»

 یهازیرساختم قانون برنامه پنجم توسعه که متضمن توسعه هر چهار بُعد مربوط به یکی از احکا .9

ه ی اجرایی به این شبکهادستگاهبرداری کامل از شبکه ملی اطالعات و اتصال کلیه ها است، بهرهسامانه

سیار بالکترونیکی از طریق این شبکه است. این حکم، علیرغم اهمیت صورت به و ارائه کلیه خدمات خود

 باالی آن، تا کنون محقق نشده است.

قانون  (19)ماده « ب»ها، خارج شدن قوه قضائیه از شمول بند های وضع موجود سامانهیکی از آسیب .5

ان گذاری رایگاجرایی را مکلف به تبادل و به اشتراکهای دستگاه برنامه پنجم توسعه است که کلیه

ه قضائیه که نقشی مهم در تولید اطالعات در کشور دارد، اطالعات نموده است. این امر باعث شده قو

نداشته باشد. از آنجا که کلیه اطالعات مربوط به ثبت اسناد  هادستگاهافزایی الزم را با سایر همکاری و هم

در زیرمجموعه قوه قضائیه  داری و...()وکالتی، سهام و امالک، حوزه زمین و مسکن و کلیه روابط حقوقی

 ها در کشور شده است.شود، این امر موجب کند شدن توسعه سامانهیاستخراج م

 

                                                 
 /http://www.shabaab.ir  تجارت )صمت(:  و تباطی بخش صنعت، معدن شبکه بزرگ ار .1

2. Web Service 

3. Message Hub 

 های بانکیمرکز کنترل امنیت شبکه و فوریت .4

 است ایداده مراكز و هامسیریاب و هاسوئیچ همراه به اینترنت قـرارداد بر مبتنی ایشبكه اطالعات كشور، ملی شبكه .5

 از وجههیچ به شوندمی نگهداری داخلی داده مراكز در كه اطالعاتی أخذ و داخلی دسترسی هایدرخواست كه ورتیصبه
شود )تبصره  فراهم آن در داخلی امن و خصوصی و اینترانت هایشبكه ایجاد امكان و نشود مسیریابی كشور خارج طریق

 .قانون برنامه پنجم توسعه( )۱4)ماده  «2»



 

 

 

 های پایه. سامانه9

ایجاد یک زبان مشترک و قابلیت  هایی است که باسامانه ،در این گزارش های پایهمنظور از سامانه

 جاد هماهنگی،موجبات ای.. در فضای واقعی و نیز مجازی )الکترونیکی( .تشخیص افراد، کاالها، اسناد و

های پایه، واسط بین در واقع سامانه. نمایندرا فراهم میو نیز کاهش اشتباهات  مطابقت تشخیص

ه از دنیای واقعی ب اطالعات هستند که شرایط الزم برای انتقال تولید اطالعاتهای و سامانه هازیرساخت

 :کرده سه دسته کلی تقسیم توان بهای پایه را میسامانه نمایند.دنیای مجازی را فراهم می

 ،های پایهکدگذاری .1

 ،هاهای احراز هویت و انکارناپذیری دادهسامانه .2

 ،های روابط حقوقیسامانه .3

 گیرد.در ادامه، هر یک از این سه گروه به تفصیل مورد بحث قرار می

 

 های پایه. انواع سامانه8 شكل

 

 های پایه. كدگذاری6-9

های الزم برای ایجاد امکان تبادل، مقایسه و تلفیق اطالعات، ی از زیرساختطور که مطرح شد، یکهمان

)اختصاص یک کد عددی به یک مکان، کاال،  باشدها میپایه در طراحی سامانه هایکدگذاریاستفاده از 

 ودیتها از یک موجها نقش ایفا کرده و برداشت سامانهزبان مشترک بین سامانهعنوان به که فرد و...(

های پایه که نماید. مهمترین موجودیت.. را در سراسر کشور یکسان و یکتا می.مانند هویت، مکان و

یه، های پاهستند، شامل موارد زیر است. الزم به ذکر است در بسیاری از این موجودیت کدگذارینیازمند 

 کشور محقق نشده است. در سراسر یکپارچهصورت به گذاری یا کدینگمتأسفانه هنوز نظام شناسه

هایسامانه
پایه

كدینگ 
های پایه

سامانه های 
چه ثبت یكپار

روابط حقوقي

سامانده های 
احراز هویت و 
انكارناپذیری

حقوقي داده ها
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که با شماره ملی که توسط هستند  یمنظور از هویت حقیقی، افراد :حقوقي(ـ هویت )حقیقي ـ 

 هاسازمانو  هاشرکتشود قابل شناسایی است. هویت حقوقی هم مربوط به سازمان ثبت احوال ارائه می

 شوند.تفاده از کدهایی مشخص میشان و نیز به ضرورت با اسباشند که به تناسب شغل و فعالیتمی

 آفرینان متعدد فعالیت اقتصادی، نیاز است تا نوع فعالیتبه منظور شناسایی نقش: كارونوع كسبـ 

. تا کنون بیش ریزان شفاف و مشخص باشدبرای نهادهای مجری و برنامهاقتصادی هر یک از افراد جامعه 

 اند.کار دریافت نمودهوو میلیون واحد صنفی شناسه کسبهزار واحد صنعتی، معدنی و بیش از د 52از 

کاال به معنی اختصاص کد واحد به کاالها است.  کدگذاری: شماری(كاال )در سطح قلم یا تكـ 

 دگذاریکتک کاالها باشد. مثالی از تواند در سطح اقالم کاالیی و یا در سطح تکاختصاص کد یکتا می

که توسط  1شماری کاال نیز طرح شبنمتک سطحدر  است؛کد سامانه ایران شماری،در سطح قلمکاال 

 توان مثال زد.را می وزارت بازرگانی سابق اجرا شد

مثال برای  شود.منظور استانداردسازی موقعیت مکانی انجام میمکان به کدگذاری: مكانـ 

د )رقومی( نمودن آدرس پستی اختصاص کد پستی به واحدهای شهری و روستایی، به منظور استاندار

 شود. انجام می

گذاری های مشترک نام.. که نیاز است با کد.مانند واحدهای وزن، حجم، ارتفاع و: واحد شمارشـ 

 گردد. 

شود عبارتند از: که در حال حاضر در کشور اجرا می کدگذاریبرخی از نظامات 

 مكان( كدگذاری) كاداستر 

 کشورهای توان به کاداستر اشاره کرد، کهدینگ در حوزه دارایی غیرمنقول میهای برجسته کاز نمونه

 های بسیار مهماز طرح برداری کامل،. در صورت بهرههستند برداری یا اجرای آن بسیاری در حال بهره

 .فییتلفیقی است از دو نوع اطالعات مکانی و توصطرح کاداستر در واقع  خواهد بود.در حوزه زمین  آو کار

 1:5444زراعی  1:2444شهری  1:544های متناسب )های دقیق با مقیاساطالعات مکانی در قالب نقشه

های اطالعاتی شامل ..( و اطالعات توصیفی در قالب بانک.ها و دریاها وجنگل 1:14444منابع طبیعی 

، جنس لح به کار رفته)از قبیل عمر بنا، مصا اطالعات مالکیت، قیمت، کاربری و دیگر مشخصات فیزیکی

البته الزم به ذکر است  .شودروزرسانی میآوری و بهاطالعاتی جمع یکپارچه..( در یک سیستم .خاک و

 که طرح کاداستر صرفاً محدود به کدگذاری مکان نیست و کارکردهای بسیار متنوع دیگری نیز دارد.

 

 

                                                 
 سی و نظارت مردمیشبکه بازر 1



 

 

 . ارتباط كاداستر و ثبت زمین4 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: http://cadastre.ssaa.ir/ 

 

 ( نوعكدینگ ایران كد )كاال 

آغاز به فعالیت  1325شود که از سال شدن نظام کدهای پایه محسوب میسامانه اساسی برای کامل

 اند.کد دریافت کردهاکنون بیش از دو میلیون قلم کاالی تجاری، ایراننموده و هم

 (شماری كاالطرح شبنم )كدینگ تك 

گذاری( کگذاری )پالبا هدف شناسه فرآیندبرای یکتاسازی کاال و امکانپذیری انتساب کاال به یک فرد یا 

ازای هر واحد کاالیی و نامه الکترونیکی بهشماری کاالها و نیز احراز اصالت، رهگیری و ایجاد شجرهو تک

ارآمد های کعنوان یکی از زیرساخترهگیری مالکیتی یا مکانی یک کاالی مشخص، به نمودن امکانفراهم

 شود.صیانت از نام تجاری و مقابله با قاچاق محسوب می

 

http://cadastre.ssaa.ir/
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 شماریای برای رهگیری كاال با استفاده از كدینگ تك. نمونه62 شكل

 
 

  سامانه شناسه یكتای اصالت و سالمت 

 وزارت در برای جلوگیری از واردات تقلبی دارو 1326 سال دارو، از تاصال زمینه در برچسب نصب

شد و سپس به لوازم آرایشی و بهداشتی دیگر نیز تعمیم یافت. با استفاده از این سامانه  آغاز بهداشت

ظارت درمانی، با استفاده از ن-توان به کنترل سیستماتیک اصالت قیمت و کیفیت کاالهای بهداشتیمی

رف کننده نهایی( و تشخیص سیستماتیک کاالی قاچاق وارداتی و تولید زیرزمینی در سطح مردمی )مص

 .6عرضه پرداخت

 ( شماره حساب بانكي ایرانیانشبا)  

برای  ورهای کشالمللی بانکبانکی و بینسازی مبادالت بینتسهیل و استاندارد در نظام بانکی و جهت

رسد که راهکار مناسب برای هر نظر میبه. البته صاص یافته استاخت ، شماره حساب یکتاافراد حقیقی

ی از ترکیب شماره ملی و شناسه مل شماره حساب یکتای بانکی، این است که ،چه مفیدتر واقع شدن شبا

 کار بانک و شناسه نوع حساب فرد ایجاد شود.وبا شناسه کسب

 

 ضای مجازیهای احراز هویت و انكارناپذیری در فسامانه. 2-9

تعامالت »با رشد روزافزون تعامالت الکترونیکی و اقبال به توسعه تجارت الکترونیکی، چالش اعتماد به 

عنوان چالش جدیدی در این عرصه مطرح است. به« الکترونیکی و صحت اسناد الکترونیکی مبادله شده

اعتماد است که در  و قابلاعتماد و امنیت در فضای مجازی نیازمند برخورداری از زیرساخت مطمئن 

تواند به سه طریق می فردهویت در عصر حاضر کارگیرنده پذیرفته شده باشد. نظام قانونی کشورهای به

                                                 
1. http://www.drug.mubabol.ac.ir 



 

 

شود که در مرحله احراز هویت، سیستمی به لحاظ صحت و امنیت مورد قبول واقع میو  احراز شود

 :دطور همزمان بهره ببرزیر بهحداقل از دو روش از سه روش 

 ،کدمانند یک کلمه عبور یا یک پین :1داندمی فردآنچه  -

 ،یمانند یک کارت بانک :2دارد در مالکیت فردآنچه  -

 نمونه، یک عنصر بیومتریک مانند اثر انگشت، ساختار عنبیه چشم :،3ستفرد اآنچه ماهیت  -

DNA.1 

 .است کلید عمومی ترین زیرساخت اعتماد در فضای مجازی، زیرساختترین و جامعامروزه رایج

که شامل  های الکترونیکیکارگیری گواهیجهت بهی است بستر 5(PKI) زیرساخت کلید عمومی

ا هفرآیندافزارها و افزارها، نرمها، استانداردها، سختها و دستورالعملای از قوانین، سیاستمجموعه

اد مبادله اسن صحتاطمینان از ، کی. مزایای استفاده از گواهی الکترونیکی در تعامالت الکترونیباشدمی

طمینان از انکارناپذیری تولید سند توسط تولیدکننده آن اکننده و شده، اطمینان از هویت شخص ارسال

 . غیرتجاری الکترونیکی استو  نیاز برقراری تعامالت تجاریپیش PKI. است

معامالت بورس در حال  در حال حاضر زیرساخت احراز هویت در اظهارنامه الکترونیکی مالیاتی و

های . از نمونهباشدمیهای منتخب در حال ارائه و امضای دیجیتال از طریق دفترخانه است برداریبهره

که به منظور ایجاد هویت است  9«نماد» ،های احراز اصالت و هویت در فضای مجازیبرجسته سامانه

ام الکترونیک کردن مراودات بانکی از طریق معرفی ها و تمدیجیتالی برای تمام مشتریان و کارکنان بانک

امضای دیجیتال ایجاد شده است. با استفاده از این سامانه ضمن ایجاد پایگاه جامع اطالعات هویتی 

شود. مجازی فراهم میصورت به ه انواع خدمات بانکیئها، امکان شناسایی و ارامشتریان و کارکنان بانک

لت مشتریان حقیقی و حقوقی در ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی، رمزنگاری تصدیق اصا د،در واقع نما

 7نماید.را فراهم میآنها  ها و انتقال امناطالعات حساس، امضای دیجیتال داده

 

 حقوقي روابط های. سامانه9-9

ط روابهای ضروری برای شفافیت روابط اقتصادی افراد، شناسایی و رهگیری یکی دیگر از زیرساخت

های حقوقی که شفافیت آنها اهمیت زیادی مهمترین رابطهست. ااشخاص حقیقی و حقوقی حقوقی بین 

 داری هستند.های سهامهای وکالتی و رابطههای اقتصادی دارد، رابطهدر تحلیل

                                                 
1. What you know 

2. What you have 

3. What you are 

4.Federal Financial Institutions Examination Council (2008). 

5 Public Key Infrastructure 

 هداد امنیت نظام مدیریت 6

7. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920926000936 
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 های وكالتي. سامانه رابطه6-9-9

یانات بر روابط و جر اشرافد است تا بتوان های الزم، تعریف انواع روابط وکالتی در اقتصایکی از زیرساخت

دی ی مختلف تولیهاشرکتکار یا رابطه وکالی العملاقتصادی را تکمیل کرد. رابطه وکالتی تاجر و حق

ا، امن شود. روابط نسبی و سببی، پزشک خانواده، هیئتو تجاری از نمونه روابط وکالتی محسوب می

 .رار دادذیل این عنوان ق توانرا نیز می.. .ضمانتی وروابط استخدامی، روابط کفالتی و 

 داریهای سهامسامانه رابطه .2-9-9

گیری معوقات بانکی، تخلفات حسابداری، فرارهای مالیاتی و اکنون یکی از عوامل جدی در شکلهم

 حقیقی وداری اشخاص شفافیت روابط سهامگیری مفاسد اقتصادی در کشور، عدمطور کلی شکلبه

و  هاتشرکداری ای که بتواند کلیه روابط سهامیکپارچهحقوقی نسبت به یکدیگر است. قطعاً سامانه 

واند برای تافزاری تحلیل نماید، مینرمصورت به مؤسسات و اشخاص حقیقی نسبت به یکدیگر را ثبت و

های فرآیندو انحراف در ی صوری هاشرکتیا پیشگیری از تشکیل  «ذینفع واحد»مدیریت مفهوم 

 سازی بسیار مفید باشد.خصوصی

 

 های پایه. قوانین مرتبط با سامانه9-9

مصوبه مجلس شورای اسالمی )قانون برنامه چهارم  3مطابق  1325کد از سال گذاری ایراننظام شناسه

نامه )شامل آیین مصوبه هیئت دولت 7( و قانون توسعه تجارت الکترونیک( و 141ماده )« ج»و پنجم؛ بند 

..( .کد برای کاالهای وارداتی وکد در ثبت سفارش و الزامی نمودن ایرانکد، الزام ایراناجرایی نظام ایران

 آغاز شد. 

 «هـ9586/ت661225»به شماره  68/24/6985مورخ نامه مصوب هیئت وزیران . آیین6-9-9

بندی، شناسه کاالها و خدمات ملی طبقه وزارت بازرگانی موظف است نسبت به ایجاد و توسعه نظام»

، ابزار و هاروشمین ملی کاال، استانداردها، أمین و توسعه بستر اطالعاتی زنجیره تأ)شامل ت

بندی و کدگذاری کاال جهت دستیابی به زبان مشترک ملی کاال و اطالعات پایگاه های طبقهدستورالعمل

بندی و کدگذاری خدمات برای رسیدن به درگاه ای طبقهمین سازوکار الزم برأها و نیز تمرکزی داده

 «. رسانی ملی کاالها و خدمات( اقدام نمایداطالع

بندی و خدمات شناسه كاال و خدمات به نامه اجرایي نظام ملي طبقه( آیین9. ماده )2-9-9

 ک(97674/ت68541شماره )

ساختار  نامه،آیین این ابالغ از ماه (6) نه مدت ظرف است مکلف نظام، مجریعنوان به بازرگانی وزارت»

 در نماید فراهم کاالها تمام برای ملی شناسه صدور برای را الزم استانداردهای و کاال ملی بندیطبقه



 

 

 ریزیبرنامه و مدیریت بود. سازمان خواهد نامهآیین این ابالغ از پس ماه 12 زمانی خدمات مهلت مورد

 خصوص به ذیربط، اجراییهای دستگاه تمام و بوده طرح اجرای منابع مصوب تأمین مسئول کشور

 به ، موظف12/6/1325مصوب « هـ3521/ت119225»شده در تصویبنامه شماره  تعیینهای دستگاه

 «.بود خواهند نظام این گسترش و ایجاد برای همکاری

و خدمات به بندی و خدمات شناسه كاال نامه اجرایي نظام ملي طبقه( آیین7. ماده )9-9-9

 ک(97674/ت68541شماره )

 ی دولتی مربوطه موظف به انجام اقدامات زیر هستند:هادستگاه»

، خریدهای بزرگ 1322ی دولتی موظفند از ابتدای سال هادستگاهمنظور اجرای نظام، کلیه الف( به

 و متوسط خود را با قید شناسه ملی انجام دهند.

رگانی موظف است به هنگام ثبت سفارش، اعطای تسهیالت و منظور اجرای نظام، وزارت بازب( به

های صادراتی، صدور تأییدیه و تمدید کارت بازرگانی، ارائه خدمات خود را به واحد متقاضی منوط مشوق

 رسانی نمایند.به ارائه شناسه ملی مربوطه و تأیید شده در درگاه اطالع

و  12/6/1325مورخ « هـ3521/ت119225» تصویبنامه «2»بند  در مذکورهای دستگاه همچنین

 حوزه در که خدماتی لیست سال، هر آذرماه در 1327 سال از که اجرایی مکلفندهای دستگاه سایر

 بعد سال ابتدای از و نموده اعالم بازرگانی وزارت به کندکمک می نظام توسعه به دستگاه هر عملیات

 «.نمایند شده تأیید لیم شناسه ارائه به منوط را مذکور خدمات ارائه

 «د»(، بند 91قانون برنامه پنجم توسعه، ماده ). 9-9-9

منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطالعات، سواد اطالعاتی و افزایش ـ به(19) ماده

 شود:های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام میوری در حوزهبهره

ی ذیربط همراه با تکمیل هادستگاهزمان ثبت احوال( مکلف است با همکاری وزارت کشور )ساـ  «د»

و  تولد، ازدواج، طالق، فوت صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیرو اصالح پایگاه اطالعات هویتی به

تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی )امضا الکترونیکی( و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت 

به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و 

ین ااجرایی  نامهینیحقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آ

ه صدور کارت و بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزین

های ارتباطات و فناوری اطالعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه

 «.رسدو به تصویب هیئت وزیران می
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 «ب»و « الف»(، بندهای 62سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، ماده ) ی. قانون ارتقا5-9-9

 ر موظف است:سازمان ثبت اسناد و امالک کشو

ـ ظرف دو سال نسبت به تکمیل و اجرای طرح حدنگاری )کاداستر( و سایر ترتیبات قانونی  «الف»

الزم اقدام و اطالعات الزم را در پایگاه اطالعاتی مربوط وارد نماید. حدود دسترسی اشخاص به این پایگاه 

 کند.ی مشخص میینامه اجرارا آیین

دادگستری و با همکاری سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و ی توسط وزارت ینامه اجراآیین

ه تصویب رئیس قوه قضائیشود و بههای اطالعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه میوزارتخانه

 رسد.می

 ـ ظرف یک سال پایگاه اطالعات اشخاص حقوقی را ایجاد نماید.«ب»

راجع به آن دسته از اشخاص  «ب»ر در بند ورود اطالعات پایگاه اطالعاتی مذکو ـ«6» تبصره

 .کننده استرسند حسب مورد بر عهده دستگاه ثبتحقوقی که در سایر مراجع به ثبت رسیده یا می

آن توسط وزارت دادگستری و با همکاری  «1»و تبصره  «ب»ی بند ینامه اجراآیین ـ«2» تبصره

 رسد.ت وزیران میئشود و به تصویب هییسازمان ثبت اسناد و امالک کشور و وزارت کشور تهیه م

(، بند 6، فصل اول، ماده ) 62/66/6949 كشور مصوب( كاداستر) حدنگار جامع . قانون1-9-9

 (7)، ماده هفتو فصل دوم« 9»

 (6ماده )

 ایرایانه اطالعات سامانه و کشور( کاداستر) حدنگار و امالک اطالعات جامع نظام:  جامع نظام - «3»بند 

 ایرس و حدنگار مالکیت اسناد وها نقشه اطالعات جمله از حدنگاری اطالعات کلیه که است محوری مکان

 شود.می ثبت آن در کشور طبیعیهای عارضه و امالک کلیه توصیفی و حقوقی، ثبتی اطالعات

 

 (7) ماده

 رتبطم مقررات و رسمی اسناد دفاتر قانون و امالک و اسناد ثبت قانون موضوع دفاتر است مکلف سازمان 

؛ باشد دهش تأمین آن انکارناپذیری و اعتبار، تمامیت، صحت که نحوی به و الکترونیکصورت به را آنها با

 سازمان همچنین .کند ایجاد و ساماندهی، مرتبطهای سامانه و جامع نظامها، داده مرکز زیرمجموعه در

 حوین به را آنها از برداریبهره و مذکور مرتبط هایسامانه به رسمی اسناد دفاتر اتصال امکان است مکلف

 یجادا ثبتی استعالمات به الکترونیک و آنی پاسخ و معامالت و اسناد( الین آن) برخط ثبت امکان که

 لکترونیکا دفاتر و منتفی نویسدست دفاتر در ثبت، مذکور الکترونیک دفاتر ایجاد با کند. فراهم؛ شود

 د.شومی موجود دفاتر جایگزین



 

 

 بندی. جمع5-9

های تولید اطالعات هستند که شرایط الزم برای و سامانه هازیرساختهای پایه، واسط بین سامانه .6

های پایه به نمایند. در این مطالعه، سامانهانتقال اطالعات از دنیای واقعی به دنیای مجازی را فراهم می

 هایها، سامانهاحراز هویت و انکارناپذیری داده هایهای پایه، سامانهکدگذاریاند: سه گروه تقسیم شده

 روابط حقوقی.

پایه، اختصاص یک کد عددی به یک مکان، کاال، فرد و... است. مهمترین  کدگذاریمنظور از  .2

حقوقی(، کاال ـ هستند، شامل موارد زیر است: هویت )حقیقی  کدگذاریهای پایه که نیازمند موجودیت

که در حال حاضر در  کدگذاریبرخی نظامات  کار.و، مکان و نوع کسبشماری()در سطح نوع یا تک

م ، طرح شبن(نوع کاال کدگذاریکد )مکان(، ایران کدگذاریاند عبارتند از: کاداستر )کشور طراحی شده

 .حساب بانکی( کدگذاریشماری کاال(، شبا )تک کدگذاریو طرح اصالت )

هرگونه اطالعات، اطمینان از هویت شخص )حقیقی یا الزمه انجام هر تعامل اقتصادی یا کسب  .9

که  شودهای احراز هویت محقق میحقوقی( مورد بررسی است. این اطمینان در فضای مجازی، با سامانه

 ای از سامانه احرازو... باشد. نمونه امضای دیجیتالتواند متکی به یک کد، یک عنصر بیومتریک، می

 اندازی شده.ت داده( است که توسط بانک مرکزی راههویت، نماد )نظام مدیریت امنی

منظور شناسایی و رهگیری روابط حقوقی بین اشخاص حقیقی و حقوقی های روابط حقوقی بهسامانه .9

هایی که در این حوزه مورد نیاز است، های پایه هستند. مهمترین سامانهطراحی شده و در حکم سامانه

یک از این دو سامانه توسط قوه هیچ داری است. متأسفانهبط سهامسامانه روابط وکالتی و سامانه روا

های تجارت اندازی نشده است و این خأل موجب بروز مفاسد متعدد و نقض مقررات در حوزهقضائیه راه

خارجی )اخذ کارت بازرگانی به نام افراد دیگر و انجام تخلف به نام آنها(، زمین و مسکن )ناشی از روابط 

 و نقض مقررات ذینفع واحد( هابانکهای زیرمجموعه و بخش بانکی )اعطای تسهیالت به شرکتوکالتی( 

 شده است.

 گذاریکدای به دهد، قانونگذار توجه ویژههای پایه نشان میبررسی قوانین و مقررات مرتبط با سامانه .5

این اساس الزم بر . شماری( داشته استکاال )در سطح نوع یا تکهویت )شخص حقیقی و حقوقی( و 

و... قرار گیرد تا از  های بانکی، شمارهگذاری مواردی نظیر شماره حسابها مبنای کدکدگذاریاست این 

ها، امکان با استفاده از تقاطع کدهای اختصاص داده شده به اشخاص حقیقی و حقوقی، کاالها و مکان

 مند وجود داشته باشد.استخراج اطالعات دیگر به شکل نظام

رغم تأکید قانونگذار بر تکمیل طرح کاداستر، هنوز این طرح به سرانجام نرسیده و اختصاص کد علی .1

های شهری، روستایی، منابع طبیعی و... مکانی که شامل اطالعات کاربری، مالکیتی و... به کلیه زمین

ل آن به قوه باشد، هنوز به طور کامل محقق نشده است. اجرای این پروژه در قوه قضائیه و عدم انتقا

 مجریه نیز محل تأمل جدی است.
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 های تولید اطالعات. سامانه5

ب های پایه به تولید و کسدر واقع با سوار شدن بر بسترها و استفاده از سامانه ی تولید اطالعات،هاسامانه

ذ تصمیمات ای خواهد بود جهت اتخامقدمه ،اطالعات از جریانات اقتصادی پرداخته و برآیند و خروجی آن

د بندی نموذیل پنج گروه دسته های تولید اطالعات راسامانه تواناز یک منظر میاجرایی و مدیریتی. 

 ،های مرتبط با ورود و خروج کاال و دارایی به اقتصادسامانه صدور مجوز، هایکه عبارتند از: سامانه

اال و ک انتقال مالکیت های مربوط بهمانهسا کاال، جابجایی جغرافیایی و انبارش ثبت های ناظر بهسامانه

 و موارد پیاده هامثالها، چیستی هر یک از این سامانه .های مستندسازی جریان وجوهدارایی و سامانه

الزم به ذکر  شده از هر یک و قوانین و مقررات مربوط به هر گروه، در ادامه این بخش معرفی خواهد شد.

رد کارکرد آنها نیست و صرفاً  یا تأییدها، لزوماً به معنای ریک از سامانهاست، توضیحات ارائه شده ذیل ه

 باشد.ها میمنظور بیان برخی نقاط قوت )و در برخی موارد، نقاط ضعف( سامانهبه

 

 های تولید اطالعات. انواع سامانه66 شكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 های صدور مجوز. سامانه6-5

به انواع  های مربوطمجوز صدور و ثبت منظورکه به است هاییسامانهمجوز، های صدور منظور از سامانه

شوند. سامانه جواز ایجاد می مربوطه اقتصادی هایهای اقتصادی و ثبت وضعیت فعالیت واحدفعالیت

برداری از های مرتبط با حوزه اکتشاف و بهرهبرداری واحدهای صنعتی، سامانهتأسیس و پروانه بهره

های صدور مجوز جمله سامانهاز ...های صنفی ومرتبط با فعالیت هاین، پورتال کشاورزی، سامانهمعاد

صدور مجوز و دسترسی نهادهای حاکمیتی به  فرآیندباید توجه داشت که الکترونیکی شدن  هستند.

 .گردد تشاجه فسادهایی از قبیل جعل و ارتواند منجر به کاهش قابل توبانک داده مجوزهای صادره، می

 كاال در حوزه های صدور مجوز. سامانه6-6-5

بازرگانان  ؛ یا همان سامانه کارت هوشمند بازرگانی که از طریق آن6سامانه كارت بازرگاني الكترونیكي

د تمامی مراحل ثبت نام و درخواست صدور و تمدید کارت بازرگانی خود را انجام نتوانو متقاضیان می

یر نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کشور است که هم اکنون نیز دایر این سامانه ز .دنده

 کند.رسانی میبوده و به متقاضیان خدمت

دفترچه مرزنشینی و  صدها هزاردر این سامانه با حذف  2:سامانه كارت الكترونیكي مرزنشینان

د و هدفمن یکپارچهامکان مدیریت  های مرزی،های مرزنشینان و تعاونیالکترونیکی سهمیهاختصاص 

اساس این . نکته قابل ذکر اینکه برشده استهزار مرزنشین فراهم 244میلیون و 1های بیش از سهمیه

شان واردات بدون تعرفه گمرکی داشته توانند به میزان سهمیه اختصاصیها افراد مرزنشین میسهمیه

ای شدن اختصاص سهمیه مرزنشینان اقدامی در جهت نهالبته الزم به ذکر است که هرچند ساما باشند.

افزایش شفافیت است، اما اصل وجود سهمیه وارداتی تحت این عنوان، با توجه به پیامدهای نامطلوب 

 تواند محل تأمل جدی باشد.آن، می

 خدمات در حوزه های صدور مجوز. سامانه2-6-5

ت که ذیل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی طراحی و ای اسسامانه 9:سامانه نماد اعتماد الكترونیكي

کار وارهای مجازی )کسبکومرکز و به کسباین ست که منحصراً توسط ا ینمادین شانهاندازی شده، و نراه

. ضرورت گرددبا هدف ساماندهی، احراز هویت و صالحیت آنها اعطا می ،جازاینترنتی و موبایل( مُ

پس از  این نماد توان در اصالح نظام توزیع و الزامات دولت الکترونیکی دید.ه را میگیری این سامانشکل

)حقیقی یا حقوقی( برای مدت یک سال  آن سایت( و احراز هویت و صالحیت مالک)وب بررسی درگاه

تعداد  و دهدسایت را نشان میبسطح اعتماد و کیفیت عملکرد وهای نماد، ستاره .گرددصادر می

. در حال حاضر دو سایت استبدهنده سطح باالتر اعتماد و کیفیت عملکرد وهای باالتر، نشانتارهس

                                                 
1. http://cscs.ir/ 

2. http://212.16.82.32:7001/retailsWeb 

3. www.enamad.ir/ 
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فتا مورد  که توسط پلیس هاییسایتشود که ستاره اول به کارهای اینترنتی اعطا میوستاره به کسب

د داده یید شوأت امنیتیو  ایمنی به لحاظ که هاییسایت یید قرار بگیرند و ستاره دوم به آن دستهأت

های پشتیبانی و گارانتی کاال، بیمه کردن ستاره(، در آینده و در زمینه 5های باالتر )تا شود. ستارهمی

 .. تعریف و اعطا خواهد شد. .کاال و سامانه پرداخت الکترونیکی و

احراز هویت اکنون با پلیس فتا )جهت احراز هویت شخصی( و اداره پست )جهت این سامانه هم

الکترونیکی بدون اخذ نمادِ اعتماد،  ضمن مراکز تجارتمکانی و ارسال محموله پستی( در ارتباط است. در

دارند، الکترونیکی را ن های پرداخت الکترونیکی )ذیل سامانه شاپرک( و نیز پستامکان استفاده از درگاه

 گردد. در آینده نزدیکالکترونیکی می د در تجارتکه این خود باعث الزامی برای گرایش به اخذ این نما

ترونیک الک های تجارتستانی در حوزهتوان گستره مالیاتبا اتصال این سامانه به سازمان امور مالیاتی، می

 .1تر نمود.تر و شفافرا هموارتر، گسترده

 های صدورمجوز اموال غیرمنقول. سامانه9-6-5

سندهای ی اخیر، هاسالطی  2:و امالک كشور برگي سازمان ثبت اسنادصدور سند تكسامانه 

 شوداطالعات این سندها در سامانه ثبت می شود.صادر می دار قدیمیبه جای سندهای منگوله برگیتک

تری نسبت به سندهای کروکی دقیق و اطالعات جزئینین چهممکانیزه است.  کامالًآنها  و روند چاپ

افتد. ها و امالک اتفاق نمیارند و دیگر مشکالتی مثل ابهام در متراژ ملک و تعرض به زمیندقدیمی دربر

، لذا با توجه به اینکه اطالعات این سندها در سامانه مرکزی  شوندآسانی جعل نمیبرگی بهسندهای تک

 شود.ل میحنیز  مشکل فرسودگی سند ثبت است، امکان جعل آنها به مراتب دشوارتر خواهد بود و

این سامانه با هدف دسترسی سریع و آسان  ؛9سازیسامانه جامع اطالعات آماری سازمان خصوصي

آغاز  1361سازی از سال از لحظه ورود به سازمان خصوصی هاشرکتبه اطالعات آماری و رصد وضعیت 

 اندازی است.کنون در حال تکمیل و راهو هم

 

 به اقتصادهای ورود و خروج . سامانه2-5

 . ورود و خروج از مسیر تجارت خارجي6-2-5

تواند موضوع این های مرتبط با ورود و خروج کاال از مبدأ یا به مقصد کشورهای خارجی میکلیه سامانه

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هایی از سامانه فوق میباشد. برای نمونه هااز سامانه دسته

                                                 
1. http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=Print&id=181555 

2. http://www.sabtemelk.ir/ 

سازی به مور پشتیبانی سازمان خصوصیریزی توسعه منابع و امعاون برنامه 21/12/1131مورخ 23111/05. نامه شماره 1

 .رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصاد و دارایی



 

 

با برداری شد و بهره 1364 ماهدر بهمنمدیریت بهینه بازار ارز و کاال  جهت؛ 1سامانه پرتال ارزی

)سازمان توسعه تجارت(،  ثبت سفارش شاملکلیه مراحل واردات  پیگیرییت و ؤ، امکان رآناستفاده از 

 . بادشفراهم عامل )گمرک( و رفع تعهد بانک ترخیص کاال گشایش اعتبار و تخصیص ارز )نظام بانکی(،

دلیل های ارزی بهاستفادهرتال ارزی، تخلفات ناشی از جعل و نیز سوءوسامانه گمرک به سامانه پ اتصال

ای سامانهرتال ارزی در حکم یک ابروتعدد نرخ ارز در واردات و صادرات کاهش یافته است. در واقع پ

گر مرکزی( را به یکدیبانکهای مهمی چون ثبتارش )بازرگانی(، آسیکودا )گمرک( و ارزی )است که سامانه

 کند.ها مدیریت میدستگاهی را میان این سامانههای بینفرآیندمتصل نموده و 

های کدینگ، مسیرهای ترانزیتی، ؛ شامل سامانههای جامع گمرک الكترونیكيسامانه

، ینی قضایینقل، آسیکودای جهانی، مانیفست، متمرکز ارزش، تجمیع اطالعات، بازبوی حملهاشرکت

دور، اطالعات مدیریت و سامانه مجوزهای الکترونیکی های بانکی، اطالعات تجاری، اظهار از راهضمانتنامه

 .2باشدزیر نظر گمرک جمهوری اسالمی ایران در حال فعالیت می

ه یثبت سفارش، کل فرآیندشدن  ست که در آن عالوه بر الکترونیکیا ای؛ سامانه3سامانه ثبتارش

(، بر روی بستر الکترونیکی کاوا، برای اظهار 1329صورت الکترونیکی )از سال اطالعات ثبت سفارش به

شود و با حذف کاغذ ثبت سفارش امکان جعل و تخلف را به حداقل واردات گمرک ارسال می فرآینددر 

های ذیل یک مرکز و مانهعدم ارتباط بین سا های مرتبط با این حوزه،یکی از نواقص سامانهرساند. می

 . برای مثال سیستم اطالعاترتال ارزی تا حدودی مرتفع شده است(واندازی پاست )که البته با راهسازمان 

گر ای با یکدیتجاری و سامانه ثبتارش که هر دو در سازمان توسعه و تجارت ایران واقعند، هیچ ارتباط داده

له از هم قرار دارند. نکته قابل ذکر اینکه قبل از ایجاد این سامانه ترین فاصندارند، درصورتی که در نزدیک

ولی بعد از سال  ،شدسامانه مرتبط با این حوزه شناخته میعنوان به سامانه آمارش 1322و تا سال 

ستفاده ها اکار مربوطه و مسائل مرتبط با تحریمدلیل برخی مسائل از قبیل عدم همکاری پیمانبه 1322

 ن سامانه به حالت تعلیق درآمد.از ای

های صادراتی، زیر نظر سازمان توسعه ؛ با هدف اعطای مکانیزه جوایز و مشوق1سامانه یارانش

علت منتفی شدن جوایز ، به1364شروع به فعالیت نموده، ولی از سال  1327تجارت ایران، از سال 

 مانده است. غیر فعالصادراتی، تا به امروز عمالً 

 خروج به اقتصاد در داخلـ ورود  .2-2-5

 ی این دسته محسوبهامثالتوان ازجمله می را های مرتبط با حوزه تولید یا بازیافت کاالهاکلیه سامانه

ی مختلف اقتصادی نماید، به هابخشهایی که اقدام به ثبت اطالعات تولیدات در متأسفانه سامانه. کرد

                                                 
1. http://www.cbi.ir/showitem/8965.aspx 

2. http://www.eplirica.blog.ir/ 

3. http://sabtaresh.tpo.ir/ 

4. http://yaranesh.tpo.ir/UserPanel.aspx 
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، ی مختلف اقتصادیهابخشمسئله موجب شده اطالعات تولید در  است. همین مقدار الزم توسعه نیافته

 زاگیری )و نه آمارهای ثبتی( تهیه گردد و لذا از دقت کافی برخوردار نباشد.ی نمونههاروش برمبتنی

 یاب است.های این حوزه در ایران، سامانه بهینسامانهمهمترین 

قانون برنامه پنجم توسعه  (74)، اجرای ماده ترونیکتحقق دولت الک ای جهت؛ سامانهیابسامانه بهین

های کلی نظام در تولید ملی و سیاست «11»(، تحقق اهداف بند ایجاد پنجره واحد خدمات این حوزه)

 و آن به دسترسی تسهیل و اطالعات و آمار سازیبهنگام و سازیحمایت از کار و سرمایه ایرانی )شفاف

 مقابله و مختلف هایرشته در گذاریسرمایه و گذارانسرمایه هایفرصت و دابعا مورد در رسانیاطالع

 هادفرآینسازی اطالعات و سازی و شفافیکپارچهویژه(،  اطالعاتی دسترسی گونه هر از استفاده با جدی

( و تسهیل و معدنی اجرایی و سازمانی در حوزه صنعت هابا توجه به گسترده بودن حجم فعالیت)

البته الزم به ذکر است که این سامانه دارای  .1ها طراحی و به اجرا رسیده استت ارائه شده به بنگاهخدما

دیگری ذیل ه علت نبود سامانباشد )که به.. می.تری از جمله تجارت خارجی، صدور مجوز وابعاد وسیع

 .کاال در داخل، تنها در این قسمت ذکر شد( ورود/خروج

 

 تغییرات موقعیت جغرافیایي در اقتصاد . سامانه ثبت9-5

ت های ثبزایی در پیشگیری از قاچاق کاال دارد و به گروه سامانهسها نقش بتوسعه این گروه از سامانه

 بندی است.های ثبت توقف قابل دستهتردد و سامانه

 های ثبت تردد. سامانه6-9-5

ش حجم کاال، نوع کاال، زمان و مکان تخلیه و رصد و پای کارکرد این سامانه، :خطسامانه بارنامه بر

نقل به این وشرکت حمل 1244بیش از  ای در کشور است.لحظهصورت به بارگیری کاالهای تجاری

 شود.میلیون بارنامه برخط صادر می 29انه بیش از یسامانه متصل بوده و سال

توان به نظارت استفاده از این سامانه میبا  2:(eCMR) المللي الكترونیكي ایراننامه بینسامانه راه

 ها و خروج به موقع( پرداخت. اینو سیستمی بر ترانزیت کاال در کشور )رعایت مسیر، توقفگاه یکپارچه

 شود.سامانه زیر نظر سازمان راهداری کشور اداره می

لی کاال در چارچوب الملگمرکی برای ترانزیت بین است سندی المللي؛های بینسامانه بارنامه

 طور پلمپای بهکاال در وسیله نقلیه جاده ،شود و به موجب آندر کشور مبدا صادر میو  3کنوانسیون تیر

کند و تا مقصد نیازی به انجام تشریفات گمرکی مربوط به شده از خاک کشورهای بین راه عبور می

ازجمله  .دانین داخلی آنها نخواهد بوترانزیت در مرزهای ورودی و خروجی این کشورها طبق قو

                                                 
1. http://www.Behinyab.ir 

2. http://cmr.rmto.ir/ 

3. TIR : Transports Internationaux Routiers 



 

 

های نامهالعمل تنظیم و صدور باردستور)FBL1توان به ها میالمللی در حوزه بارنامههای بیندستورالعمل

 اشاره نمود. (نامهسند پردازش صدور بار) TBL2و  (الشکلمتحد

 های ثبت توقف )انبارش(. سامانه2-9-5

ر و داری و بارگیری کاال، صدور قبض انباهای تخلیه، نگهرتبط با شناسایی کلیه مکانهای مکلیه سامانه

کی از یتوانند موضوع این سرفصل قرار بگیرند. های کاالیی میکنترل تغییر موجودی انبارها و توقفگاه

 های مرتبط با این حوزه، سامانه ثبت الکترونیکی قبض انبار است.مهمترین سامانه

هزار انبار عمومی و خصوصی در  15با توجه به وجود بیش از  نه ثبت الكترونیكي قبض انبار؛ساما

الکترونیکی صورت به های کشور، این سامانه اطالعات ورود و خروج کاال از انبارها راداخل و گمرک

اری کاالهای تجهای تخلیه و بارگیری ورود و خروج کاال به کلیه مکان یکپارچهنماید. ثبت دریافت می

اتصال این سامانه، به  باشد... از اهداف سامانه می.اعم از انبار، سردخانه، سیلو، مخازن، باراندازها و

کاالها، یکی از الزامات حیاتی مبارزه با قاچاق کاال « ثبت معامالت»و « ثبت تردد»های حوزه سامانه

 است.

 

 ت در اقتصادهای ثبت تغییرات مالكیت و معامال. سامانه9-5

های ثبت معامالت و تغییرات مالکیت، در هر سه حوزه کاال، خدمات و اموال غیرمنقول قابل سامانه

های ثبت معامالت، زیرساخت اطالعاتی مناسبی برای اصالح نظام سازی است. توسعه سامانهپیاده

 ستانی کشور خواهد بود.مالیات

 های ثبت معامالت كاال. سامانه6-9-5

لیه سازی کیکپارچهیا به عبارتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، زیرساختی برای  3:نه ستادساما

های مختلف است که توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و وزارتخانه هاسازمانخریدهای دولت در 

باشد میرحال اجرا وزارتخانه و نیز در سازمان اموال تملیکی د 2اکنون در اجرایی شده است. این طرح هم

 شود. های دولتی را شامل میو همه معامالت، مناقصات و مزایده شدهاستان ابالغ  2و به 

ای در ضرورت انتقالِ خرید جزئی و متوسط، مناقصات و نامهعلیرغم وجود الزامات قانونی و آیین

ی دولت در هاروشفوز کل خریدادرصد  1های دولتی به این سامانه، همچنان کمتر از مزایدات ارگان

هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک به  12حال انجام است )کل خرید و فروش دولتی حدود این سامانه در

تواند بسترساز شود(. این وضعیت و عدم شفافیت ناشی از آن، میکشور برآورد می GDPاز درصد  22

لتی باشد. یکی از علل محدودیت حوزه تأثیر سامانه دوهای دستگاه معامالت فرآیندمنافع نامشروعی در 

                                                 
1. FIATA Multimodal Transport Bill of Lading 

2. Through Bill of Lading 

3. http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do 



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

های دستگاه اطالعی مسئوالن و مدیران درای ناشی از بیی دولتی، برخوردهای سلیقههابخشستاد در 

  1دولتی است.

دنبال است که به جویی عظیمیدهنده مقدار صرفههای موفق خارجی در این زمینه نشاننمونه

 11نزدیک به  2411جنوبی در سال های دولت پدیدار گشته است، مثالً کرهه در هزینهاجرای این سامان

جویی در این زمینه روبرو میلیارد دالر صرفه 2هزار شرکت را در این سامانه وارد کرده است با حدود 

  2.بوده است

ت های شاخص شفافیدیبنایران در رتبه ، ارتقایتوسعه استفاده از سامانه ستاداز پیامدهای مثبت 

ست، که خود موجبات بهبود فضای )مبارزه با فساد(، توسعه دولت الکترونیک و مشارکت الکترونیک ا

کشور  114اه خواهد داشت. درحال حاضر حدود گذاری خارجی را به همرکار و افزایش سرمایهوکسب

ر بمالت دولتی در این سامانه، عالوهحال استفاده یا طراحی این سامانه هستند. در ضمن با انجام معادر

با کاهش درصد  12و در دانمارک درصد  39)که در ایتالیا  ی خرید دولتهاکاهش قابل مالحظه هزینه

ها، درآمدهای مالیاتی دهشدن( درآمدهای دولت در مزای ها همراه بوده است( و افزایش )واقعیدر هزینه

علت ثبت این معامالت، افزایش خواهد یافت و به نوعی درآمدهای جدیدی در حوزه مالیات، دولت نیز به

 گردد. البته باید در ابتدای امر و جهت فراگیرداد، ایجاد میزیرزمینی رخ میصورت به که پیش از این

ی خصوصی )کاهش نرخ مالیات( و دولتی )جایزه هاشرکتهایی جهت ترغیب این سامانه، از مشوق شدن

های تواند برای از بین بردن بهانه. همچنین مجلس شورای اسالمی میکردبه کارپردازان فعال( استفاده 

 3 .کندالزام  در این سامانه را در قانون برگزاری مناقصات معامالت تبواهی، ث
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 فرآیندآوری و فروش اموال تملیکی جهت انجام سازمان جمع 6:سامانه مزایده الكترونیكي دولت

 1362که از تیرماه کرد اندازی این سامانه فروش الکترونیکی اموال تملیکی تا صدور حواله، اقدام به راه

تواند در سامانه ستاد که کارکردی رسد که این سامانه، مینظر مید. البته بهبرداری رسیبه مرحله بهره

 .شوداعم از فروش اموال تملیکی دارد، ادغام 

های نفت و پتروشیمی و ستد انواع محصوالت صنعتی و معدنی، فرآوردهدادو 2:سامانه بورس كاال

جمله معامالت ابزارهای مشتقه از همچنین کشاورزی در قالب معامالت نقد، نسیه، سلف، سلف استاندارد و

های کشاورزی، شود. توسعه حوزه فعالیت بورس کاال در حوزه، در این سامانه انجام میقراردادهای آتی

صنعتی و معدنی، مزایای متعددی از قبیل افزایش شفافیت بازار این محصوالت، امکان مدیریت بهینه 

 های تولید و مصرف این محصوالتفرآیندپذیر شدن بینیا و پیشمدت آنهبازارها و کاهش نوسانات کوتاه

 خواهد داشت.

اساس سهمیه مجاز و ظرفیت در این سامانه مشتریان بر 3:های نفتيفروش اینترنتي فرآورده

اقدام به درج اطالعات شخصی کرده و براساس کد اعطایی اقدام  ،حملشان و معرفی توسط ناحیه مربوطه

 کنند. های نفتی مورد نیازشان میبه خرید فرآورده

جهت ثبت نقل و انتقال مالکیت خودروهای موجود در کشور و  1:سامانه ثبت معامالت خودرو

 .اندازی شده استسازی اطالعات طرفین معامله، این سامانه با همکاری اتاق اصناف ایران راهذخیره

                                                 
 ل تکمیلی.آوری و فروش امواقائم مقام سازمان جمع 2۱/12/1131مورخ  ۱4131/51نامه شماره .  1
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در راستای این سامانه  1:رانسامانه فروش نهاده یا تخصیص سوخت به كشاورزان و صنعتگ

های کشاورزی به بخش مین و توزیع نهادهأهای تبر واگذاری تصدیوری مبنیرای قانون افزایش بهرهاج

ایجاد  ،های بازاراصالح و سازماندهی واسطهتوان به ایجاد شده است. از اهداف این سامانه میخصوصی 

وری اطالعات و ااستفاده از فن ،ق شبکه توزیع ملیهای کشاورزی از طریبستر فیزیکی عرضه نهاده

مین حاشیه سود مناسب به نفع تولیدکنندگان و أها و تبازاریابی نهاده، بانکداری الکترونیک

سازی و انتقال کاال به مشتریان تحت یک مدیریت منسجم کنندگان شامل اقدامات نگهداری، آمادهمصرف

 .کرداشاره  و سیستماتیک در بستر مجازی

 درخواست و تخصیص سهمیه سوخت فرآیندسازی الکترونیک و یکپارچه 2:سامانه تجارت آسان

 خشپ ملی شرکت بای متولی تعیین سهمیه هاسازماناز طریق ارتباط سیستمی  های نفتی(،)فرآورده

 گیرد.از طریق این سامانه انجام می های نفتی،فرآورده

 دماتثبت معامالت خ های. سامانه2-9-5

است که  1تکنولوژی رایانش ابری برمبتنی، که زیرساختی «های ایرانپروژه یکپارچهابر» 3:سامانه آیپا

ود های ختوانند هزینه.. با عضویت در آن می.های عمرانی مانند کارفرما، پیمانکار، مشاور وذینفعان پروژه

کشور در استان  و وزارت معدن، تجارتصنعت، شدت کاهش دهند. این پروژه با همکاری وزارت را به

است. در این سامانه، میزان و درصد پیشرفت هر پروژه در شده  اجرا پایلوت صورتبه رضویخراسان 

های مورد استفاده و مورد نیاز برای انجام پروژه ثبت و شود و نهادهفواصل زمانیِ مشخص، ثبت می

روژه، حجم نیازمندی کشور به اقالم کاالیی مورد نیاز در انداز این پدر چشم شود.سفارش داده می

البته درحال حاضر حوزه نفوذ بینی خواهد بود. ..( کامالً قابل پیش.های عمرانی )فوالد، سیمان وپروژه

های عمرانی منظور مدیریت پروژهریزی بهاین سامانه محدود بوده و متأسفانه سازمان مدیریت و برنامه

 نماید.های مشابه( استفاده نمیسامانه )یا سامانهملی از این 

سازی اطالعات سالمت منظور یکپارچه، به«سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایران» 5:سپاسسامانه 

شهروندان در سطح کشور توسط مرکز مدیریت آمار و فناوری اطالعات وزارت بهداشت تعریف شده و 

ریزی وزارت اساس برنامهبر عهده دارد.و توسعه این مرکز برعاونت تحقیق مسئولیت اجرای آن را م

افزاری، زیرساخت شبکه افزاری، نرمر طرح سپاس تمامی ابعاد سختد بهداشت، مقرر شده است تا

دی، ای و کاربرسازی، تحقیقات بنیادین، توسعهارتباطی، استانداردها، قوانین و مقررات، آموزش، فرهنگ

                                                 
1. http://hoshmand.assc.ir/ 

2. http://www.tejaratasan.ir/ 

3. http://www.ipanet.ir/ 

4 Cloud Computing 

5 http://behdasht.gov.ir/index.aspx?siteid=101&fkeyid=&siteid=101&pageid=20351 



 

 

طرح  ترینبزرگعنوان به . این طرحشودتیک پزشکی و زیستی در نظر گرفته و توسعه مراکز انفورما

 .شودفناوری اطالعات حوزه سالمت در کشور پیگیری می

منظور بهبود وضعیت آمار و این سامانه به 6:)سنهاب( بیمه سامانه نظارت و هدایت الكترونیكي

ردی این صنعت جهت افزایش کعمل اطالعات به ی بیمه و سهولت دسترسیهاشرکتتجمیع اطالعات 

ا ب این سامانه. باشدو تنها سامانه در این حوزه می همند )سیستمیک( تعریف شدنظارت و هدایت نظام

های مورد نیاز و دادهها ارائه گزارش ، امکانتمرکز اطالعات مهم و اساسی صنعت بیمه در بیمه مرکزی

تظامی، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت اقتصاد، سازمان )مانند نیروی اندولتی ی هاسازمانسایر  به

آغاز شده و هنوز  1364ماه سامانه از دیاین راحی و تولید ط. کندرا فراهم می..( .بورس و اوراق بهادار و

 برداری کامل نرسیده است.به بهره

 منقولهای غیرهای ثبت معامالت دارایي. سامانه9-9-5

های مرتبط با مدیریت امور زمین در ی ماهوی زمین با سایر کاالها، موضوع سامانههابا توجه به تفاوت

داگانه ج یسرفصل باید در.. .برداری، تفکیک وکشور مانند واگذاری، تغییر کاربری، جواز ساخت یا بهره

دارد و یا ای وجود نیا سامانه ،گیرد. متأسفانه در حوزه مدیریت امور زمین در کشورمورد بررسی قرار 

برداری قرار ها مورد استفاده و بهرهاینکه به شکل محدود و غیرفراگیر در برخی نهادها مانند شهرداری

 عبارتند از: های مرتبط با حوزه زمینی سامانههانمونه برخی 2.گیردمی

هزار  144در حدود  یکپارچهصورت این سامانه به 9:سامانه كد رهگیری امالک و مستغالت

ره بر روی امالک های معامله و اجاسازی شده و تراکنشحد صنفی مشاور امالک در سراسر کشور پیادهوا

میلیون معامله  7حال اجرا بوده و بیش از نماید. این سامانه درثبت می یکپارچهصورت و مستغالت را به

 در آن ثبت شده است.

های کشور استقرار سیاری از شهرداریکه در ب «سامانه یکپارچه مدیریت امالک کشور» :سیماک

ا فراهم ر ندمالکترونیکی و قانونصورت به و صدور مجوزهاانجام امور ثبتی  این سامانه امکاناست.  یافته

سیستماتیک و مکانیزه صورت به همه اطالعاتشده و شخصی و ای سلیقه هایمانع دخالتکه  کندمی

 و ها، هوشمندسازی شناسنامه ساختمانبر صدور مجوزعالوهتوانند مالکان می. در ضمن شودذخیره می

به شناسایی موقعیت ملک خود بپردازند و از  GIS توانند توسط وبمی ،پرداخت الکترونیکی عوارض

کلیه  ،ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادیبراساس مصوبه  .همین طریق استعالمات الزم را انجام دهند

 اند. استقرار این سامانه در درون خود شدهبه مکلف  ی اجرایی کشورهادستگاه

                                                 
 به ایران اسالمی جمهوری مرکزی بیمه ارتباطات و اطالعات فناوری مدیرکل 15/2/113۱ مورخ 251/3۱/ ۳415 شماره نامه. 1

های مجلس شورای دارایی در پاسخ به استعالم مرکز پژوهش و اقتصاد امور وزارت اداری تحول و نوسازی مرکز رئیس به

 از آن وزارتخانه. اسالمی

علت شباهت محتوایی با بخش صدور مجوزها، قابلیت انتقال به آن هایی که در ذیل این عنوان آورده شده بهالبته مثال. 2

 بخش را نیز دارد.

3. http://www.iranamlaak.ir/ 
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 سازی جریان وجوههای مرتبط با مستند. سامانه5-5

یکپارچه در سراسر کشور صورت به باید ،روندکار میابزار تسویه معامالت بهعنوان به جریان وجوه که

 دارایی و یا استقراض منتسب مستند شوند تا بتوان برداشت یا واریز وجوه را به یک معامله کاال، خدمت،

توان به سه . جریان وجوه را میهای مالی مشکوک به پولشویی را به موقع تشخیص داده و جریاننمود

 :کردگروه تقسیم 

 ،واسطه معامله کاال و خدماتبهجریانات مالی  -

 ،های فیزیکی و اموال غیرمنقولواسطه معامله داراییبهجریانات مالی  -

 .های مالیواسطه معامله داراییبهی جریانات مال -

 حاکمیت عبارت خواهد بود از:دو کارکرد اصلی این مستندسازی برای 

 و مقصد جریانات وجوه و در نتیجه مبارزه با پولشویی در اشکال مختلف. أاطالع از علت، مبد .1

د و اطالع از موجودی دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی و تسلط دولت بر وضعیت توزیع درآم .2

 دارایی در بین اقشار مختلف جامعه. 

. ردکبازار سرمایه تقسیم  هایسامانه بانکی وهای به دو گروه سامانهتوان های این حوزه را میسامانه

 :جریان وجوه خواهد آمد یکپارچهسازی های مستندهایی از سامانهدر ادامه نمونه

 . مستندسازی جریان وجوه در بخش بانكي6-5-5

با هدف ایجاد،  هفراگیر است ک شبکه الکترونیکی بانکییک  ،«بانکیبین اطالعات تبادلشبکه » :تابش

د زمینه اها به یکدیگر و نهایتاً ایجمنظور اتصال شبکه پرداخت بانکبری سوئیچ ملی بهاندازی و راهراه

جویی در زمان، . صرفهایجاد شد 1321 سال در ،الکترونیکیصورت به بانکیبرای انجام مبادالت بین

 1ارش مشتری از دیگر مزایای این سامانه است.ها و ارائه خدمات متنوع براساس نیاز و سفکاهش هزینه

پردازش و تسویه با هدف ست که ا ای الکترونیکیسامانه، «ینسامانه تسویه ناخالص آ» :ساتنا

 ایجاد شده 1325های الکترونیکی و اتاق پایاپای اسناد در سال حاصل از سیستم بانکیهای بینتراکنش

ایجاد  بیمها و . بعد از شروع تحریمدهدانفرادی و آنی انجام میورت صبه های فوری راو دستور پرداخت

خدشه در این سامانه، سامانه ساتنای ایرانی موسوم به آریا )بازنویسی نسخه ایرانی سامانه تسویه ناخالص 

کی نبافواید این سامانه انتقال سریع وجوه بینمهمترین  به اتمام رسید. یکی از 1362ماه آنی( در آذر

های مربوطه جویی در زمان و کاهش هزینهبدون در نظر گرفتن موقعیت جغرافیایی و در نتیجه صرفه

 2.باشدمی

                                                 
1. http://emdadshetab.cbi.ir/emdad/ 

2. http://www.cbi.ir/ /page/5857.aspx 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C


 

 

و انتقال  هابانکی و ستون فقرات حوالهزیرساخت اصلی مبادالت پولی بین ،«پایاپای الکترونیک» :پایا

این سامانه،  .استکرده کار روع بهش 1322که در سال  دهدبانکی را در کشور تشکیل میه بینووج

نجام شده بانکی مبادالت احساب بانکی بوده و تسویه بینه شمار برمبتنیهای مالی پیامله زیرساخت مباد

امانه سپایا مستقیماً به سامانه . به این منظور گیردمیساتنا صورت سامانه توسط این سامانه از طریق 

 1.خودکار انجام خواهد دادصورت به پایاپایه را در پایان هر چرخ ساتنا متصل بوده و عملیات تسویه

هدف؛ با و شورای پول و اعتبار  هدر چارچوب مصوب .«الکترونیکی پرداخت کارتیه شبک» :شاپرک

انکی جانبه بر عملیات بهای فروش الکترونیکی در نظام بانکی کشور، نظارت دقیق و همهساماندهی پایانه

حصول اطمینان از رعایت استانداردها و ضوابط، تطبیق عملیات  ،های فروشیق پایانهانجام شده از طر

 زایشهای انجام شده، افگذاریسرمایهه پرداخت الکترونیکی با ضوابط مبارزه با پولشویی، کاربری بهین

نانه و کهای الکترونیکی، پرهیز از اقدامات بازارشمنظور تعمیق پرداختهای فروش بهسطح پوشش پایانه

 ماهمنبه از و شدایجاد  ،پرداخت کشوره تقویت مشارکت واقعی بخش خصوصی در توسعه و راهبری شبک

 2.شد انجام شبکه این طریق از اینترنتی هایدرگاه هایتراکنش نیز 1362 سال

 وشیگ طریق از الکترونیک پرداخت جهت مناسبی . بستر«پرداخت الکترونیک سیار هسامان» :سپاس

. این است( سوخت کارت و مترو کارت همچون) بانکی شبکه از خارج هایکارت انواع نیز و همراه لفنت

های ریز و روزمره، ساماندهی منظور کاهش نیاز به استفاده از اسکناس و مسکوک در پرداختبهسامانه 

ها و بلیت ردیابی تراکنشها و اپراتورها، ایجاد شفافیت و قای پراکنده ارائه شده توسط بانکهاروشبه 

 برخوردار از خدمات بانکی )نظیر روستاها(های الکترونیکی در جوامع کمترگسترش و تعمیق نفوذ پرداخت

 3.طراحی شده است

ی دولتی ایجاد هادستگاههای ارزی و ریالی منظور مدیرت یکپارچه کلیه حساباین سامانه به :نسیم

های مذکور اعم از افتتاح حساب، دریافت، های مربوط به حساباکنشها و ترفرآیندخواهد شد و کلیه 

. نمایدالکترونیک مبادله میصورت به برگرفته و کلیه اسناد مربوط رارا در پرداخت، انتقال و مانده حساب

های استعالم اطالعات از سامانه نسیم و نیز ثبت آن اطالعات فرآیندموظفند  هادستگاهو  هاسازمانکلیه 

الکترونیکی و سیستمی و بدون دخالت عامل انسانی انجام دهند. وظیفه صورت به های خود رار سامانهد

های انجام شده، مقرر ریزیمطابق برنامهعهده بانک مرکزی است. زارهای الزم برای این کار نیز برایجاد اب

صرفاً در بستر سامانه  1361ی مذکور از ابتدای سال هادستگاههای ها و دریافتپرداخت شده بود کلیه

 .که البته هنوز این امر محقق نشده است 1گیردنسیم صورت 

                                                 
1. http://www.cbi.ir/simplelist/5842.aspx 

2. http://www.cbi.ir/showitem/11701.aspx 

3. http://asrebank.ir/ 

4. http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=Print&id=181555 
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رش پذیاستانداردسازی سازی الشه چک، با هدف ساکن که «سامانه الکترونیکی تبادل چک» :چكاوک

ردش گ اندازی این سامانه، نیاز بهبا راه طراحی شده است بانکیو اسناد بین هاو پردازش الکترونیکی چک

های پایاپای در سراسر کشور و تجمیع شدن اتاق ها مرتفع شده و ضمن برچیدهفیزیکی چک بین بانک

بانکی در سراسر های بینمان پردازش چکزآن در یک سامانه الکترونیکی واحد نزد بانک مرکزی، هم

شود. بانکی فراهم مینمرکزی بر مبادالت چک بی امکان نظارت دقیق بانک همکشور تقلیل یافته و 

 ها نزد بانکحساب بانکمانده میزان بانکی بههای بینبر پذیرش چک مؤثرفراهم شدن امکان نظارت 

 زی(از بانک مرک هابانک)ناشی از اضافه برداشت  مرکزی و جلوگیری از تزریق پول پرقدرت بانک مرکزی

ر ی از دیگنهای لحظه پذیرش تا پردازش و تسویهبرخط چک از  پیگیریشدن امکان  فراهم همچنین و

لکن دارای برخی نواقص  ،اندازی شده استحال حاضر سامانه چکاوک راهدر 1.مزایای این سامانه است

 باشد.می

ی فروش باالوها برای ثبت خریدبر عملیات صرافی یکپارچهمنظور نظارت به« ارز سامانه نظارت» :سنا

رتال ارزی و با هدف کنترل امور واردات و صادرات طراحی شده وست که با اتصال به پدالر در روز ا 344

نظر قرار گرفته است و هنوز ضمانت اجرای کافی برای البته این سامانه تاکنون دو بار مورد تجدید 2.است

 ها در این سامانه وجود ندارد.ثبت کلیه عملیات خریدوفروش ارز توسط صرافی

 ی جریان وجوه در بازار سرمایه. مستندساز2-5-5

گذاران، ساماندهی، حفظ و توسعه بازار مأموریت حمایت از حقوق سرمایهبا  :سامانه بورس اوراق بهادار

و مدیریت وجوه شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و نظارت بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار 

سهام و بازار پول در کشور ایجاد شده است. از کارکردهای این  های بازارمکانیسمگیری از نقد با بهره

نظارت بر حسن اجرای ، رتقا و حفظ شفافیت اطالعاتی و معامالتی در بازار سرمایهتوان به: اسامانه می

ابزارها، بازارها و نهادهای مالی  هبسترسازی برای ایجاد و توسع، قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه

ارتقای توان نظارتی، سطح تولید، تبادل و امنیت اطالعات در بازار سرمایه با تکیه بر  ،ازار سرمایهدر ب

 3 اشاره کرد. های نوین فناوری اطالعاتپتانسیل

های مرتبط فرآیندتسهیل در اجرای  منظوربه 1،«سامانه تبادل اطالعات نهادهای مالی» :سامانه ستان

 نهادهای کلیه استفاده از این سامانه . باکرد مکانیزاسیون، طراحی و تولید شدبا حوزه نهادهای مالی با روی

 و متس تصدی متقاضی حقوقی و حقیقی اشخاص مالی، نهادهای به تبدیل و تأسیس متقاضیان مالی،

                                                 
س شورای های مجلبانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مرکز پژوهش 21/53/1132مورخ  241115/32نامه شماره .  1

 اسالمی.

 مرکزی. بانک 2۱1110/32. براساس نامه شماره 2

3 . http://www.seo.ir/ 

4. https://setan.seo.ir 



 

 

 محدودیت بدون را خود هاینفعان این حوزه قادر خواهند بود درخواستذی سایر و مالی نهادهای در رکن

 وضعیت آخرین از و نموده ارسال بورس سازمان برای سامانه این طریق از و جغرافیایی و زمانی

 .یابند آگاهی خود ارسالی هایدرخواست

 هابانکآورد که تسویه اوراق بین این امکان را فراهم می 1،«سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیک» :تابا

الیت تابا، انتشار و مبادله تمامی اوراق مشارکت دولتی و بانک با آغاز فع .الکترونیک صورت گیردصورت به

 تورت پذیرفته و انتشار اوراق مشارکالکترونیکی صصورت به های سپرده، منحصراًمرکزی و گواهی

همچنین این سامانه نقش مهمی را در تسهیل مبادله وجوه در ساتنا  کاغذی متوقف خواهد شد.صورت به

هرچند بنا بوده است این  .داردها برعهده نقدینگی از محل اوراق مشارکت بانک از طریق امکان تأمین

و کلیه معامالت اوراق بهادار در این سامانه  2برداری برسدبه بهره 1322طور کامل در سال سامانه به

 ، لکن هنوز کلیه معامالت اوراق بهادار در این سامانه متمرکز نشده است.انجام شود

پس از معرفی اوراق بهادار الکترونیکی با  :داری مركزی اوراق بهادار الكترونیكيهسامانه خزان

سازی سنجی پیادهبررسی و امکان 1326استفاده از سامانه تسویه اوراق بهادار الکترونیکی )تابا( در سال 

 نام و الکترونیکیبا صورت به منظور انتشار اوراق مشارکتمرکزی اوراق بهادار به داریزیر سامانه خزانه

ت سود الکترونیکی، پرداخصورت به های خرید و بازخرید اوراقبرای تمام مشتریان نظام بانکی و با قابلیت

 1362های بانکی در دستور کار قرار گرفت. سامانه مزبور در اواخر سال و اصل مبلغ اوراق از طریق حساب

قرار گرفت،  بردارین گواهی سپرده الکترونیکی مورد بهرهبا انتشار اولین اوراق مشارکت الکترونیکی و اولی

شود و این سامانه دربرگیرنده بخشی از اوراق الکترونیکی منتشر نمیصورت به اما هنوز کلیه اوراق بهادار

 بهادار منتشره است.

رجی گذاری خاجهت تسریع و تسهیل در امور مربوط به سرمایه 9:گذاریسامانه پنجره واحد سرمایه

. )با اتمام فاز اول آن( برداری رسیدبه بهره 1363در سال  ،گذاری خارجیهای سرمایهو نظارت بر پروژه

. در همین رابطه، بانک اطالعات نمایدرا فراهم میهای اجرا شده بر پروژه مؤثراین سامانه امکان نظارت 

مین مالی )فاینانس( أگذاری و تمایهسازی اطالعات سریکپارچهگذاری جهت آماری سازمان سرمایه

 خارجی درحال تکمیل است که حوزه پوشش و ارتباط آن درون وزارت اقتصاد خواهد بود.

آوری اطالعات مالی سازمان حسابرسی با هدف جمع 9:آوری اطالعات مالي )جام(سامانه جمع

برداری رساند که از محاسن به بهره 1361سامانه مزبور را در اوایل تابستان  ،و مبارزه با پولشویی هاشرکت

 باشد.ها تحت وب میآن انتقال داده

                                                 
1. http://www.nicholding.net/taba.html 

2. https://www.cbi.ir/simplelist/6184.aspx 

های اقتصادی و فنی ایران به رئیس مرکز گذاری و کمکسازمان سرمایه21/12/1131مورخ 11۳16-1-21نامه شماره . 1

 .نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان حسابرسی به رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری وزارت امور اقتصادی و  1/1/1134مورخ  1/34151. نامه شماره 4

 .دارایی
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 های تولید اطالعات. قوانین مرتبط با سامانه1-5

های تولید اطالعات، قوانین و مقررات مربوطه بندی انجام شده از سامانهدر این بخش، متناسب با دسته

 گیرد.ذیل پنج گروه مورد بررسی قرار می

 . قوانین مرتبط با صدور مجوز6-1-5

 (72) ماده توسعه، پنجم برنامه . قانون6-6-1-5

 گاهدست باشند،می متعدد یهادستگاه از مجوز اخذ نیازمند که اقتصادی هایفعالیت از دسته آن مورد در

 را مجوز صدور و تکمیل و اخذ امور اداره و هماهنگی یکپارچه، مدیریت وظیفه موضوع فعالیت، اصلی

 سایر مشارک با مجازی فضای در یا حقیقیصورت به واحد، پنجره ایجاد طریق از و داشت خواهد برعهده

 زمانی سقف مجوزها، صدور همزمانی اصل رعایت ضمن که نمایدمی اقدام ایگونهبه مرتبط یهادستگاه

 اصل کلی هایاستیس اجرای نحوه قانون در شده بینیپیش زمان از مجوز صدور برای نظر مورد

 .ننماید تجاوز اساسی قانون وچهارمچهل

 از خدمات ارائه به نسبت موظفند مجوز صدور فرعی یهادستگاه واحد، پنجره فرآیند ایجاد در

 الزم همکاری و اقدام مجازی فضای در یا و واحد هایپنجره محل در االختیارتام نماینده استقرار طریق

 همچنین و متخلفین با برخورد نحوه و ضوابط و هارویه شامل مربوط العملدستور. آورند عملبه را

 (92) ماده موضوع کارگروه تصویب به مختلف هایفعالیت در مجوز صدور در اصلی یهادستگاه فهرست

 .رسدمی قانون این

 «:الف»(، بند 9سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، ماده ) ی. قانون ارتقا2-6-1-5

 والن آنها مکلفند:ئ( این قانون و مدیران و مس2ماده ) «ج»و  «ب» ،«الف»های مشمول بندهای گاهدست

ها، تصمیمات ها، رویهها، بخشنامهها، دستورالعملنامهکلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب (الف

ها، معیار و مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمانبندی انجام کارها، استاندارد

ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف ها، شرح وظایف دستگاههای مورد عمل، مأموریتشاخص

های تفصیلی شهرها و جداول ی، نقشهیها، تسهیالت اعطاهای اصولی، مفاصاحساباخذ مجوزها، موافقت

ها، عوارض و حقوق الیاتهای ساختمانی و محاسبات مربوط به ممیزان تراکم و سطح اشغال در پروانه

 های الکترونیک به اطالع عموم برسانند.دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کاال را باید در دیدارگاه

رسانی به های مناسب دیگر برای اطالعبرداری روشهای الکترونیک مانع از بهرهایجاد دیدارگاه

 هنگام و ضروری مراجعین نیست.

 

 



 

 

 بوط به ورود و خروج كاال از مسیر تجارت خارجي. قوانین مر2-1-5

 (8) ماده، وكاركسب. قانون بهبود مستمر محیط 6-2-1-5

های امور اقتصادی و دارایی و جهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری وزارتخانه»

 فرآینداین قانون،  االجرا شدنماه پس از الزم 9ی ذیربط، ظرف هادستگاهها و سایر کشاورزی، اتاق

تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کاال و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی 

های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و های تجاری، گواهیمبدأ، فرم

منابع مالی مورد نیاز برای  .لکترونیکی درآورداصورت به نامه، بدون نیاز به مراجعه حضوری ذینفع رابیمه

های حاصل از جوییهای سنواتی و نیز صرفههای دولت الکترونیک در بودجهاجرای این ماده از سرفصل

 «.شودساالری، تأمین میها و کاهش دیوانفرآیندبهبود 

 (5) . قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ماده2-2-1-5

 و پس تادس پیشنهاد با آن مندنظام شناسایی و قاچاق ارتکاب از پیشگیری منظوربه است مکلف دولت»

، واردات فرآیند بر نظارت جهت نیاز مورد جدید هوشمند و الکترونیکیهای سامانه جمهوررئیس ابالغ از

 نماید. اندازیراه و ایجاد را ارز و کاال مبادله و نگهداری حمل، صادرات،

 اندازیهای راهحقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانهکلیه اشخاص حقیقی و 

باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص شده می

 شوند.ماه محکوم می 9حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا 

موجب این قانون اندازی شده بههای راهسامانههرگونه دسترسی غیرمجاز به اطالعات  -«6»تبصره 

 شود.ماه تا دوسال حبس محکوم می 9جرم است و مرتکب به مجازات از آنها  و افشای اطالعات

های موضوع این قانون وارد نمودن اطالعات خالف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه -«2»تبصره 

 شود.نفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم میسال اماه تا دو 9جرم است و مرتکب به 

 معدن صنعت، هایوزارتخانه با همکاری و اطالعات وزارت طریق از است موظف ستاد -«9»تبصره 

 یهادستگاه سایر و مرکزی بانک ،(ایران اسالمی جمهوری گمرک) دارایی و امور اقتصادی تجارت، و

 .نماید اقدام قاچاق کاالی با مبارزه و شناسایی سامانه از برداریو بهره اجرا تهیه، به ذیربط

 ینا طریق از اطالعات تبادل و ارائه به موظف کشور، خارجی و داخلی تجارت با مرتبط مراکز کلیه

 .«باشندسامانه می

 «الف، ب، ت و خ»(، بندهای 1. قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ماده )9-2-1-5

( و 5ماده )« 3»سازی اطالعات مربوط به سامانه مذکور در تبصره ها و یکپارچهدهمنظور تجمیع دابه»

 های بروز قاچاق کاال و ارز: منظور کاهش زمینهبه
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 ایران اسالمی هوریجم گمرک و ستاد همکاری با است موظف تجارت و معدن صنعت،الف( وزارت 

 وسازی یکپارچه جامع افزارینرم سامانه از برداریههرب و اجرا هیه،ت به اقدام ذیربط یهادستگاه سایر و

 .نماید تجارت فرآیند بر نظارت

 نای از برداریبهره و اجرا با موظفند کشور، خارجی تجارت با مرتبط یهادستگاه کلیه -تبصره

 .نمایند اقدام آن طریق از اطالعات و تبادل ارائه به سامانه

 دقت افزایش و هاتوقف کاهش با هدف شهرسازی و راه و دارایی و اقتصادی امور هایب( وزارتخانه

 امکانات به نقلوحمل مسیرهای و خروجی و ورودی مبادی تجهیز به موظفند کاال و بازرسی کنترل در

 د.نماین اقدام آن نظایر و ونقلحمل عبور، صدور، ورود، اسناد کلیه نمودن و الکترونیکی مناسب فنی

 یبندرتبه و اعتبارسنجی یکپارچه سامانه ایجاد با است، موظف تجارت و دنمع صنعت، ت( وزارت

 کشاورزی و معادن و صنایع و بازرگانی اتاق و ستاد با همکاری خارجی، و داخلی تجارت اعتباری برای

 طریق از را بازرگانی کارت ابطال و تمدید صدور، ایران اسالمی جمهوری مرکزی اتاق تعاون و ایران

 .نماید ساماندهی ارز و کاال قاچاق و تخلفات بروز از با هدف پیشگیری فوق سامانه

 گمرکی اسناد از مکرر استفاده از جلوگیری برای است مکلف ایران اسالمی جمهوری خ( گمرک

 «.دارد را معمول الزم اقدامات

 . قوانین مرتبط با ثبت موقعیت جغرافیایي كاال9-1-5

 «ب»(، بند 1اق كاال و ارز، ماده ). قانون مبارزه با قاچ6-9-1-5

 کنترل در دقت افزایش و هاتوقف کاهش با هدف شهرسازی و راه و دارایی و اقتصادی امور هایوزارتخانه»

 بمناس فنی امکانات به ونقلحمل مسیرهای و خروجی و ورودی مبادی تجهیز به موظفند کاال و بازرسی

 «.نمایند اقدام آن نظایر و ونقلحمل عبور، صدور، ورود، اسناد کلیه نمودن و الکترونیکی

 «ث»(، بند 1. قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ماده )2-9-1-5

 سامانه از استفاده با ذیربط ییاجرا یهادستگاه با همکاری است موظف تجارت و معدن صنعت، وزارت»

میزان  و نوع کاال، مالک مشخصات ثبت و کاال ینگهدار مراکز و انبارها کلیه کردن دارشناسه به افزارینرم

 «.نماید اقدام قاچاق کاالهای شناسایی با هدف اماکن این از خروجی و ورودی کاالهای

 . قوانین مرتبط با ثبت معامالت كاال9-1-5

 «ط» بند (99) ماده دوم، فصل توسعه، چهارم برنامه . قانون6-9-1-5

 ایکااله صادرات توسعه الملل،بین تجارت در کشور سهم افزایش ت،تجار سازیروان و نوسازی منظوربه 

 نظورمبه و المللیبین بازارهای در کشور صادراتی محصوالت رقابتی توان تقویت خدمات، و غیرنفتی



 

 

 گانیبازر ملی سند قالب در تجارت و بازرگانی اقتصاد، در اطالعات و ارتباطات فناوری کاربرد گسترش

 :است فمکل دولت کشور،

 و بازرگانی نظام چارچوب و استانداردها رعایت با و مربوطه واحدهای و هادستگاه تجهیز ط( با

 :دهد انجام زیر شرحبه شده یادهای دستگاه توسط را الزم اقدامات الکترونیکی، تجارت

 ایانهرای محیط در مربوطه دستگاه خدمات ارائه و رسانیاطالع مراکز و هاپایگاه نمودن روز به .1

 ،ایشبکه و

 اعتباری - مالی عملیات و خدمات و کاال خریدوفروش هایمسابقه و هامزایده ها،مناقصه انجام .2

 ،رسانیاطالع هایشبکه و ایرایانه محیط در

 ،مجازی بازارهای ایجاد .3

 .برنامه دوم سال از الکترونیکی تجارت قالب در معامالتی و تدارکاتی یهافعالیت انجام .1

 نیز و یالکترونیک مئجرا بررسی برای را هادادگاه از شعبی یا شعبه است موظف قضائیه قوه -تبصره

 .دهد اختصاص سیار، تجارت و الکترونیکی تجارت به مربوط جرائم

 6989 مصوب (،92) ماده الكترونیكي، تجارت توسعه جامع . برنامه2-9-1-5

 :دهد انجام را زیر اقدامات الکترونیکی جارتت استانداردهای چارچوب در است مکلف بازرگانی وزارت

 .1325 سال شهریور پایان تا اصناف پورتال اندازیراه و ایجاد -

 ازارهایب گسترش رسانی،اطالعی هافعالیت سازییکپارچه طریق از کشور بازرگانی شبکه نوسازی -

 .وبی خدمات فناوری برمبتنی الکترونیکی دادوستد

وزیران  22/22/6942 دولت مصوب الكترونیكي تداركات سامانه تفعالی نامه. آیین9-9-1-5

 (9( و )9(، )2)عضو كارگروه تجارت الكترونیك، مواد 

 با موظفند مناقصات برگزاری قانون( 1) ماده «ب» بند موضوع اجراییهای دستگاه کلیهـ  (2) ماده

 مقررات ترعای با و الکترونیکی امضای از استفاده با و اقدام ستاد در نامثبت به نسبت 1ستاد مدیریت اعالم

 .دهند انجام ستاد طریق از را مزایده یا مناقصه مراحل کلیه، مربوط

 شده تعیین سقف درصد( 14) باالی معامالت انجام برای نامهآیین این مشمول هایدستگاه ـ(9) ماده

 2.باشندمی ستاد طریق از معامله انجام به ملزم، کوچک معامالت برای

 خدمات و کاالها برای کدایران اخذ به نسبت ستاد در عضویت از قبل باید 3کنندگانتأمین ـ(9) ادهم

 .نمایند اقدام مربوط

                                                 
 دولت الكترونیكي تداركات سامانه .1

اجرايي مشمول هاي دستگاه در استفاده مورد خدمات و غیرمنقول و منقول نامه، كلیه اموال( آيین1) ماده« د»براساس بند  .2

 اين ماده هستند.

 كاال، ستاد، در كه( مورد حسب) قانوني مجوز داراي حقوقي يا حقیقي شخص: كنندهتأمین نامه ـ(  آيین1ماده ) «ب»بند  .1

  .كندمي ارائه خريداران به وشفر جهت را خود غیرمنقول اموال يا خدمت



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 (64، ماده )وكاركسب. قانون بهبود مستمر محیط 9-9-1-5

 ی، معاونتیی اجراهادستگاهمنظور ایجاد شفافیت و امکان رقابت همه ذینفعان در انجام معامله با به»

موظف است با استفاده از امکانات و نیروی انسانی موجود  جمهوررئیسریزی و نظارت راهبردی برنامه

( قانون برگزاری مناقصات را به پایگاه 23رسانی مناقصات موضوع ماده )خود، پایگاه ملی اطالع

 باید اطالعات کلیهرسانی رسانی جامع معامالت بخش عمومی توسعه و ارتقا دهد. این پایگاه اطالعاطالع

معامالت متوسط و بزرگ بخش عمومی شامل خرید، فروش، اجاره و غیره را اعم از اینکه از طریق 

یل و تشک هاروشالزام به تشریفات یا ترک تشریفات یا دیگر برگزاری مزایده یا مناقصه یا موارد عدم 

ه برای ان، استان و ملی در زمانی کمنعقد شده باشد به تفکیک دستگاه و موضوع و نیز به تفکیک شهرست

همه واجدان شرایط، فرصت برابر فراهم کند، به اطالع عموم برساند. همچنین پس از انعقاد قرارداد، نام 

طرف قرارداد و مشخصات، کیفیت و کمیت مورد معامله و مدت و مبلغ قرارداد و حسب مورد تغییرات 

ی موظف به یی اجراهادستگاهی آن را اعالن نماید. کلیه هابعدی حجم و مبلغ اصل قرارداد یا الحاقیه

های تعیین شده توسط این پایگاه شده در زمان رسانی و ارائه اطالعات یادهمکاری با این پایگاه اطالع

 .باشندمی

معامالت نیروهای مسلح و امنیتی، تابع مقررات و ضوابط خاص خود است و از شمول  ـ«6» تبصره

  .باشدمی ااین ماده مستثن

کلیه معامالت بخش عمومی موضوع این ماده بدون رعایت حکم این ماده، مصداق  ـ«2» تبصره

است و شورای رقابت موظف است خود و یا  وچهارمچهل( قانون اصل 15اخالل در رقابت موضوع ماده )

قانون اصل ( 91با شکایت ذینفعان، به موارد عدم رعایت حکم این ماده رسیدگی و براساس ماده )

 «.درباره آنها تصمیم بگیرد وچهارمچهل

 «ب»(، بند 9سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، ماده ) . قانون ارتقای5-9-1-5

 والن آنها مکلفند:ئ( این قانون و مدیران و مس2ماده ) «ج»و  «ب»، «الف»های مشمول بندهای دستگاه

باالتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به  متن قراردادهای مربوط به معامالت متوسط و (ب

 «ج»و  «ب»، «الف»مشمول بندهای های دستگاه روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره توسط

گردد و همچنین اسناد و ضمائم آنها و هرگونه الحاق، اصالح، فسخ، ابطال ( این قانون منعقد می2ماده )

ها، باید به پایگاه اطالعات قراردادها وارد ر آن و نیز کلیه پرداختو خاتمه قرارداد پیش از موعد و تغیی

 گردد.

ابالغ  جمهور موظف است حداکثر ظرف سه ماه پس ازریزی و نظارت راهبردی رئیسمعاونت برنامه

ی آن شامل ضوابط و موارد استثناء ، نحوه و میزان دسترسی عموم مردم به ینامه اجرااین قانون آیین



 

 

ت وزیران برساند و ظرف یک سال پایگاه اطالعات ئقراردادها را تهیه کند و به تصویب هیاطالعات 

 قراردادها را ایجاد نماید.

موجب قوانین، مواردی که به قراردادهایی که ماهیت نظامی یا امنیتی دارد و نیز ـ«6» تبصره

این حکم مستثناست. تشخیص باشد و یا قراردادهای محرمانه از شمول اطالعات آنها ممنوع می یافشا

اطالعات و امور اقتصادی و  یه کارگروهی مرکب از معاونین وزراعهدحرمانه بودن قراردادهای مذکور برم

 جمهور و معاون دستگاه مربوط حسب مورد است.ریزی و نظارت راهبردی رئیسدارایی و معاون برنامه

ناقص اطالعات یا ورود وق یا ورود تأخیر در ورود اطالعات مذکور در بندهای ف ـ«2» تبصره

شود و متخلف به شش ماه تا سه سال های مذکور تخلف محسوب میخالف واقع در پایگاهاطالعات بر

( این قانون محکوم 2ماده ) «ج»و «ب»، «الف»موضوع بندهای های دستگاه انفصال موقت از خدمت در

 گردد.می

 . قوانین مرتبط با ثبت معامالت خدمات5-1-5

  (92. برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیك مصوب هیئت وزیران، ماده )6-5-1-5

بررسی،  به نسبت الکترونیکی، بیمه عملیات انجام در تسهیل منظوربه است مکلف ایران مرکزی بیمه»

الکترونیکی  تجارت استانداردهای چارچوب در ایبیمه نوین خدمات هئارا روش سیاستگذاری و مطالعه

 :یابد تحقق بیمه صنعت در زیر اقدامات 1325 سال پایان تا که کند اقدام اینهگوبه

پشتیبانی  جامع سیستم و متمرکز داده مرکز اندازیراه با همراه بیمه سیستم ودکارسازیخ -

 مدیریت بهینه منظور به گیرد، قرار استفاده مورد ایبیمه یهاشرکت توسط مشترک صورتهب که ایبیمه

 صنعت. جامع اطالعات از مشترک استفاده و مختلف گذارانبیمه تخلفات از انعتمم منابع،

 خودرو، بیمه بیمه مانند ایبیمه برخط خدمات انواع هئارا)بیمه  جامع پورتال اندازیراه و طراحی -

 طریق خودرو از و منازل سوزیآتش نامهبیمه فروش بیمه، افزارینرم هایسیستم خانوار، بیمه عمر،

 موجود های عملیاتیسیستم ساماندهی ،نامهبیمه الحاقیه و صدور باربری بیمه مکانیزاسیون نترنت،ای

 برداریبهره و در صنعت ییآکار افزایش منظورالکترونیکی( به بیمه کاربردسازی زمینه و بهبود برای

 هایسیستم اندهیسام و ایبرخط بیمه خدمات انواع هئارا بیمه، صنعت اطالعات مجموعه از اشتراکی

 موجود. عملیاتی

 (99). برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیك مصوب هیئت وزیران، ماده2-5-1-5

 الکترونیکی اقدامات تجارت هایداستاندار در چارچوب است مکلف و گردشگری میراث فرهنگی سازمان»

  :دهد انجام را زیر

 اطالعات جامع، به دسترسی تسهیل نظورمبه گردشگری اطالعات موجود رتال(و)پ درگاه یارتقا -

 .1325 سال پایان تا گردشگران نیازهای بهتر درک و بازاریابی مشترک هایفعالیت ایجاد



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 در بخش معتبر و منسجمهای داده تأمین منظوربه گردشگری اطالعات پایگاه اندازیراه و ایجاد -

 گردشگری های برخططرح برای اطالعات دواح منبع ایجاد موازی،ی هافعالیت بردن میان از گردشگری،

 .1325 سال پایان تا

 کشور. گردشگری هایقطب در 1تماس مرکز اندازیراه -

 هایسیستم بهآنها  ارتباط گسترش و هاهتل در جا ذخیره برخط هایسیستم گسترش -

 .«المللیبین

  (95) . برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیك مصوب هیئت وزیران، ماده9-5-1-5

 همکاری سازمان میراث با الکترونیکی گردشگری گسترش منظوربه است مکلف ترابری و راه وزارت»

ی هاشرکت در بلیت ذخیره برخط هایسیستم گسترش برای الزم هایطرح گردشگری و فرهنگی

های ستمسی به آنها ارتباط گسترش و داخلی دریایی و ریلی ای،جاده نقلوحمل مؤسسات هواپیمایی،

 «.رساند انجام به 1325 سال پایان تا را المللیبین

 (98) ماده توسعه، پنجم برنامه . قانون9-5-1-5

 التاص و الکترونیک خدمات عرضه و الکترونیک تجارت الکترونیک، دولت توسعه منظوربه 

 :شودمی انجام زیر هایاقدام کاغذی اسناد کاهش و الکترونیک اسناد به بخشیدن

 کاربرد و الکترونیکی گواهی صدور مراکز توسعه به نسبت تجارت و معدن صنعت، وزارت الف(

 جاریت و خدماتی هایسامانه برنامه سوم سال پایان تا که نمایدمی اقدام نحوی به الکترونیکی امضای

 .نمایند استفاده ابزار این از بتوانند الکترونیکی

 حرزم آن تمامیت و صدور اصالت آنکه بر مشروط است کاغذی ندس حکم در الکترونیکی سند ب(

 .باشد

 اخطار مجوز، یاعطا یا صدور همچنین و اسناد یا اوراق تنظیم قانون، موجببه که موردی هر در ج(

 ترونیکالک تجارت قانون مفاد رعایت با آن الکترونیکی انجام باشد، ضروری آن مانند و وجه مبادله ابالغ، و

 .نمایدمی کفایت و دهبو مجاز

 های غیرمنقول. قوانین مرتبط با ثبت معامالت دارایي1-1-5

رخصوص تشكیل سامانه اطالعات امالک و د 64/9/6987مورخ  تصویبنامه. 6-1-1-5

 «1»تا  «6»، بندهای مستغالت

 امالک میتما به مربوط اطالعات سازییکپارچه و آوریجمع و مسکن و زمین بازار ساماندهی هدف با .6

 شود.می تشکیل مستغالت و امالک اطالعات سامانه، هوشمند شناسنامه صدور و مستغالت و

                                                 
1. Call-Centre 



 

 

 ادیاقتص امور و کشور، دادگستری، بازرگانی، شهرسازی و مسکنهای وزارتخانه از متشکل کارگروهی .2

 و اندازیراه برای را الزم اقدامات ،1327 ماهبهمن پایان تا حداکثر مسکن کارگروه نظر زیر دارایی و

 و امالک تمام برای هوشمند شناسنامه صدور ضوابط تعیین نیز و «1» بند در شده یاد سامانه تشکیل

 شود.می تشکیل دادگستری وزارت در کارگروه دبیرخانه. داد خواهد انجام کشور مستغالت

 محل از را ورمذک سامانه اجرایهای هزینه، است موظف شهرسازی و مسکن وزارت ـ«6» تبصره

 -1327 مصوب - مسکن عرضه و تولید از حمایت و ساماندهی قانون( 12) ماده موضوع اییارانه اعتبارات

 .نماید تأمین

، پست شرکت، کشور سراسرهای شهرداری، کشور امالک و اسناد ثبت سازمان ـ«2» تبصره

 به که هاییسازمان و نهادها همه و ایران اسالمی جمهوری انتظامی نیروی، کشور احوال ثبت سازمان

 امانهس مؤثر فعالیت و اندازیراه برای همکاری به موظف، دارند فعالیت امالک و اراضی با ارتباط در نوعی

 .باشندمی مذکور

 امالک هوشمند شناسنامه صدور که مناطقی و شهرها در( 26/46/1322 )اصالحی ـ«9» تبصره

 خدمات، هرگونه هئارا هنگام موظفند «2» بند موضوع اجراییهای اهدستگ برسد، اتمام به آنها مستغالت و

 نمایند. روزرسانیهب را ملک هوشمند شناسنامه اطالعات

 مستغالت و امالک معامالت ثبت سامانه ،1327 ماه دی پایان تا حداکثر است مکلف بازگانی وزارت .9

 دفاتر تمامی اتصال به نسبت و تشکیل را است «1» بند در مذکور مستغالت و امالک سامانه از جزئی که

 مکانا که ایگونهبه نماید اقدام مذکور بانک به رسمی اسناد دفاتر و کسب پروانه دارای امالک مشاورین

 .شود فراهم آنها برای مستغالت و امالک معامالت رهگیری کد پیگیری و اختصاص

 از اعم مستغالت و امالک منفعت یا عین به راجع معامالت ثبت زمان در مکلفند رسمی اسناد دفاتر .9

 وسیله به که ملی شماره با را حقوقی و حقیقی اشخاص هویت، غیره و صلح، هبه، وکالت، اجاره، بیع

 در کشور امالک و اسناد ثبت سازمان توسط که حقوقی اشخاص شناسه و کشور احوال ثبت سازمان

 هک ترتیبی به را شده یاد معامالت اطالعات و نمایند ازاحر مقررات و قوانین طبق گیرد،می قرار اختیار

 کندمی و نموده تعیین توسعه چهارم برنامه قانون( 131) ماده براساس کشور امالک و اسناد ثبت سازمان

 و امالک هوشمند سامانه به سیستم این طریق از تا نمایند ثبت و وارد سازمان ایرایانه سیستم در

  .شود منتقل مستغالت

 و کامال معامالت ثبت سامانه به اتصال تاریخ از موظفند امالک مشاورین دفاتر کلیه -«6» تبصره

 دهند. تخصیص آنها به رهگیری کد و نموده ثبت مذکور سامانه در را معامالت تمامی مستغالت



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 دک امالک مشاوران دفاتر در فوق معامالت که صورتی در موظفند رسمی اسناد دفاتر -«2» تبصره

 رهگیری کد آن به و نموده وارد مذکور سامانه در را آن، معامله ثبت هنگام، اندنکرده دریافت رهگیری

 دهند. تخصیص

 هئراا از مکلفند اطالعات فناوری و ارتباطات و دارایی و اقتصادی امور، نفت، نیرو، کشورهای وزارتخانه .5

 مستأجران، مالکان به آن نظایر و مالیاتی بمفاصاحسا، تلفن، گاز، برق، آب درخصوص خدمات هرگونه

 خودداری، باشد رهگیری کد فاقد و بوده 1327 ماهدی پایان از پس آنها قرارداد تاریخ که وکالیی یا

 نمایند.

، رخطب و الکترونیکیصورت به رهگیری کدهای استعالم امکان است موظف بازرگانی وزارت -«6» تبصره

 نماید. فراهم را شده یادهای دستگاه توسط

 میرس انتقال و نقل برای رسمی اسناد دفاتر استعالم فرآیند در موظفند مالیاتی امور ادارات کلیه .1

 .مایندن مطالبه را کشور مستغالت و امالک معامالت ثبت سامانه در مذکور معامله ثبت رهگیری کد، ملک

 الکترونیکی سامانه، منطقه هر لیاتیما امورهای اداره که زمانی از( 26/46/1322 الحاقی)- تبصره

 از تعالماس فرآیند، رسمی اسناد دفاتر، نمایند نصب رسمی اسناد دفاتر استعالمهای به پاسخگویی جهت

 .رسانندمی انجام به سامانه این طریق از را مذکور مالیاتی امورهای اداره

  «و» بند (،91ماده ) توسعه، پنجم برنامه . قانون1-1-5- 2

 :است مکلف کشور امالک و اسناد ثبت مانساز 

 انپای تا ذیربط یهادستگاه سایر همکاری و کشور بردارینقشه سازمان هماهنگی و همکاری با .1

 .ایدنم اقدام( کاداستر) حدنگاری طرح تکمیل و امالک حقوقی اطالعات پایگاه ایجاد به نسبت برنامه

 مودنن الکترونیکی به نسبت امالک، و یرسم اسناد ثبت یکپارچه سامانه توسعه راستای در .2

 .نماید اقدام برنامه دوم سال پایان تا امالک و رسمی اسناد ثبت انتقاالت، و نقل مراحل کلیه

 و الگو براساس و شده ثبت مؤسسات و هاشرکت اطالعات داده پایگاه تکمیل به نسبت .3

 کد شماره و مدیرههیئت اعضای ن،داراسهام مشخصات ذکر با معاونت توسط شده اعالم استانداردهای

 .نماید قداما برنامه اول سال پایان تا همگانی دسترسی و جستجو قابلیت با و یکتا شناسه نیز وآنها  ملی

 « ز»(، بند 91. قانون برنامه پنجم توسعه، ماده )9-1-1-5

 به مکلفند نسبت اتیمالی امور سازمان همکاری با بازرگانی وزارت و کشور امالک و اسناد ثبت سازمان»

 کلیه اقدام نمایند. کشور سطح در مستغالت و امالک معامالت امن الکترونیکی سامانه گسترش

 .«باشندسامانه می این کامل اجرای برای همکاری به موظف ذیربط ییاجرا یهادستگاه

 



 

 

 «ب»(، بند 8ابله با فساد، ماده )سالمت نظام اداری و مق ی. قانون ارتقا9-1-1-5

و نظارت  ریزیهای برنامهگیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد برعهده معاونتمنظور پیشگیری از شکلهب

 جمهور است:راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس

ها و جمله نقل و انتقال اموال غیرمنقول، ثبت شرکته آن دسته از فرآیندهای اداری ازدربار (ب

وز مراحل مختلف صادرات و واردات و امور مربوط به اتباع بیـگانه که انجام واحدهای تولیدی، اخذ مج

ه ای کگونههای مرتبط و مکانیزه بهاندازی فرآیندگـردد، به ایـجاد و راهآن به چـند سـازمان مربوط می

 حداقل کاهش یابد، اقدام نماید.نیاز به مراجعه اشخاص به ادارات مزبور به

 «ج»(، بند 62سالمت نظام اداری و مقابله با فساد، ماده ) یقا. قانون ارت5-1-1-5

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است:

ظرف یک سال شبکه و پایگاه اطالعاتی مشترک بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و  (ج

ت سناد رسمی و سازمان ثباندازی نماید، به نحوی که ثبت و تبادل کلیه وقایع دفاتر اامالک کشور را راه

 اسناد و امالک کشور از طریق نظام متمرکز مذکور تسهیل گردد.

 . قوانین مرتبط با مستندسازی جریان وجوه7-1-5

 ( 49) . قانون برنامه سوم توسعه، ماده6-7-1-5

 پوشش و سطح ملی در بهادار اوراق الکترونیکی دادوستد انجام جهت ایران سرمایه بازار ایرایانه شبکه»

 نظام بررسی جامع از پس بورس شورای توسط المللیبین و ملی سطح در رسانیاطالع خدمات

 برنامه قانون« 29»تبصره  قالب در شده انجام هایفعالیت با هماهنگ و الکترونیکی مبادله و رسانیاطالع

 ایجاد 24/6/1373 مصوب ایران اسالمی جمهوری فرهنگی و اجتماعی اقتصادی، توسعه دوم سالهپنج

 در الزم مقررات قانون، تصویب این از پس ماه 9 مدت طی حداکثر است موظف بورس شورای شود.می

 اجرایی ضوابط. کند تصویب را بانکی کشور شبکه هایهماهنگی با آنها، انتشار هنحو اطالعات، نوع زمینه

 مجلس تصویب به دولت پیشنهاد با التایمنی معام و متخلفین با برخورد هنحو و الکترونیکی دادوستد

 «.رسید خواهد اسالمی شورای

 (21) . برنامه جامع توسعه تجارت الكترونیك مصوب هیئت وزیران، ماده2-7-1-5

پرداخت  هایسیستم اجرای منظوربه کشور بانکی شبکه همکاری با است مکلف مرکزی بانک»

 تسویه سیستم اندازیراه و 1الکترونیکی وجوه پایاپای اتاق جامع سیستم اندازیراه به نسبت الکترونیکی

 «.کند اقدام 1321 سال پایان تا حداکثر 2بانکینبی عملیات جامع آنی ناخالص

                                                 
1. Automated Clearing House (ACH) 

2. Real-Time Gross Settlement System (RTGS) 



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 (94) . قانون برنامه پنجم توسعه، ماده9-7-1-5

 :شودمی انجام زیر اقدامات بانکداری نظام تقویت و توسعه منظوربه»

 سپرده از اعم هاحساب کلیه تبدیل و 1متمرکز بانکداری( یستمس) سامانه کامل الف( استقرار

 انکب هایدستورالعمل و استانداردها رعایت با هابانک توسط متمرکز هایحساب به تسهیالت و اشخاص

 مرکزی.

 دورص مرکز همکاری با بانکی شبکه برای الکترونیک گواهی صدور مرکز برداریبهره و ایجاد ب(

 دلتبا امنیت افزایش منظوربه ایران اسالمی جمهوری مرکزی بانک توسط کشور الکترونیک گواهی

 الکترونیک. اطالعات

 «.نمایند لتسهی خود بانکی تعامالت در را الکترونیک یامضا از استفاده امکان هابانک کلیهـ  تبصره

 (7) . قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز، ماده9-7-1-5

 عملبه را زیر اقدامات ارز غیرمجاز مبادالت بازار کنترل و پیشگیری هتج در است موظف مرکزی بانک

 :آورد

 رانندگان همراه مسافر، همراه کشور، داخل در مبادله و هدارینگ قابل ارز میزان اعالم و تعیین (الف

 ،قبیل این از مواردی و عبوری

 ،هاآن فعالیت ارزیابی و رصد و هاصرافی مالی اطالعات سامانه ایجاد( ب

 آن، کفایت عدم صورت در و تأمین را اشخاص نیاز مورد ارز است مکلف دولت - «6» تبصره

 از عبوری و مسافری ارز قبیل از اشخاص تقاضای که نماید ایجاد ایگونهبه را ارز آزاد مبادله هایبازار

 .گردد تأمین قانونی طرق

 وسیله به دولت توسط شده عیینت مجاز هایواحد از خارج ارز، فروش و عرضه -«2»تبصره 

 .شودمی رفتار قانون مطابق مرتکبین با و است ممنوع صنفی،های واحد و اشخاص

 در است موظف مرکزی د. بانککنمی تعیین را ارز از استفاده مقررات و حدود دولت -«9»تبصره 

 صدر ها وصرافی مالی اتاطالع سامانه ایجاد اقدامات ارز غیرمجاز مبادالت بازار کنترل و پیشگیری جهت

 .عمل آوردبه راآنها  فعالیت ارزیابی و

 «ج»(، بند 8ابله با فساد، ماده )سالمت نظام اداری و مق ی. قانون ارتقا5-7-1-5

و نظارت  ریزیهای برنامهگیری فساد، تکالیف ذیل حسب مورد برعهده معاونتمنظور پیشگیری از شکلبه

 جمهور است:مایه انسانی رئیسراهبردی و توسعه مدیریت و سر

                                                 
1. Core Banking 



 

 

ترتیباتی را اتخاذ نماید که ظرف یک سال پس از تصویب این قانون کلیه معامالت بزرگ مندرج  (ج

( تنها با گشایش اعتبار ریالی 2ماده ) «ج»و  «ب»، «الف»در قانون مناقصات اشخاص مشمول بندهای 

 از طریق نظام بانکی صورت گیرد.

 «ب»(، بند 4ابله با فساد، ماده )سالمت نظام اداری و مق ی. قانون ارتقا1-7-1-5

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

ظرف حداکثر دو سال پس از تصویب این قانون نظام جامع اطالعات مالیاتی و پایگاه اطالعات  (ب

 «ب»، «الف»های معوق به اشخاص مذکور در بندهای های واخواستی و بدهیهای بالمحل و سفتهچک

 اندازی نماید.( این قانون را راه2ماده ) «ج»و 

  6949/ 4/ 9 مورخ اقتصادی مفاسد با مبارزه هماهنگي . مصوبه ستاد7-7-1-5

در  «مستندسازی جریان وجوه»با توجه به اینکه این مصوبه، یکی از مهمترین مقررات مرتبط با حوزه 

منظور پرهیز از اطاله متن، کل متن این باشد، بهع میاقتصاد است و کلیه مواد آن مرتبط با همین موضو

ارائه خواهد شد. براساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف شده است تا پایان سال  6پیوست مصوبه در 

برداری نماید و امکان اتصال را ایجاد و بهره های اطالعاتي نظام بانكيگانه سامانه 4منظومه ، 1363

ای که از ابتدای تیرماه گونهها فراهم آورد، بهاجرایی را به این سامانههای اهدستگ امن و سیستمی سایر

 الکترونیکی انجام شود.صورت به ها،دستور، درخواست و یا استعالم در این حوزه فرآیندهرگونه  1361

 «69-6»(، بند 6. دستورالعمل اجرایي مبارزه با پولشویي توسط حسابرسان، ماده )8-7-1-5

طور مجزا در سازمان و جامعه باشد که بهمی هاشرکتسامانه جامع اطالعات مالی سامانه جام:  .6-69

کلیه اطالعات مربوط به ارباب رجوع اعم از اطالعات هویتی )براساس  باشد. حسابرسان موظفندمستقر می

بازرس قانونی را های همراه، گزارش حسابرس مستقل و های مالی، یادداشتاین دستورالعمل(، صورت

در این سامانه وارد نمایند. کلیه امور مربوط به ارسال گزارش عملیات مشکوک به پولشویی و همچنین 

ازمان عهده سگیرد. مسئولیت تهیه این سامانه بهها نیز از طریق این سامانه صورت میپاسخ به استعالم

 باشد.و جامعه و با نظارت واحد اطالعات مالی می

 

 بندیجمع .7-5

های پایه، به ها و استفاده از سامانههای سامانهگیری از زیرساختبهره با های تولید اطالعات،سامانه .6

 های تولید اطالعاتتوان سامانهپردازند. از یک منظر میتولید و کسب اطالعات از جریانات اقتصادی می

های مرتبط با ورود و خروج کاال و ، سامانههای صدور مجوز: سامانهکردبندی را ذیل پنج گروه دسته

انتقال  های مربوط بههای ناظر به ثبت جابجایی جغرافیایی و انبارش کاال، سامانهدارایی به اقتصاد، سامانه

 های مستندسازی جریان وجوه.مالکیت کاال و دارایی و سامانه



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

زرگانی(، خدمات )مانند سامانه نماد های صدور مجوز در سه حوزه کاال )مانند سامانه کارت باسامانه .2

. سازی استبرگی( قابل پیادهاعتماد الکترونیکی( و اموال غیرمنقول )مانند سامانه صدور سند تک

صدور مجوز و دسترسی نهادهای حاکمیتی به بانک داده مجوزهای صادره،  فرآیندالکترونیکی شدن 

 جعل و ارتشا گردد. تواند منجر به کاهش قابل توجه فسادهایی از قبیلمی

توان شامل سامانه مربوط به ثبت های مرتبط با ورود و خروج کاال و دارایی به اقتصاد را میسامانه .9

ی هابخشدر  یا بازیافت های مربوط به ثبت حجم تولیدتجارت خارجی )واردات و صادرات( و سامانه

هایی از نوع اول و و ثبتارش، نمونه رتال ارزی، سامانه جامع گمرکومختلف اقتصادی دانست. سامانه پ

هایی که اقدام به ثبت اطالعات تولیدات باشد. متأسفانه سامانهای از نوع دوم مییاب، نمونهسامانه بهین

است. همین مسئله موجب شده  ی مختلف اقتصادی نماید، به مقدار الزم توسعه نیافتههابخشدر 

گیری )و نه آمارهای ثبتی( تهیه ی نمونههاروش برمبتنیی، تصادی مختلف اقهابخشاطالعات تولید در 

 گردد و لذا از دقت کافی برخوردار نباشد.

شود و به دو گروه های ثبت تغییرات موقعیت جغرافیایی، صرفاً شامل حوزه کاالیی میسامانه .9

ت توقف های ثب( و سامانهالمللیهای بینهای ثبت تردد )نظیر سامانه بارنامه برخط و سامانه بارنامهسامانه

ها نقش بندی هستند. توسعه این گروه از سامانه)مانند سامانه ثبت الکترونیکی قبض انبار( قابل دسته

 بسزایی در پیشگیری از قاچاق کاال دارد.

های ثبت معامالت و تغییرات مالکیت، در هر سه حوزه کاال، خدمات و اموال غیرمنقول قابل سامانه .5

سامانه بورس کاال و سامانه ثبت معامالت است. سامانه ستاد )تدارکات الکترونیک دولت(، سازی پیاده

های ایران( و سپاس )سامانه پرونده پروژه کاالیی؛ سامانه آیپا )ابریکپارچهخودرو، مربوط به حوزه

ه ربوط بالکترونیکی سالمت ایران(، مربوط به حوزه خدمات و سامانه کد رهگیری امالک و مستغالت، م

، زیرساخت اطالعاتی مناسبی برای اصالح ی ثبت معامالتهاتوسعه سامانه حوزه اموال غیرمنقول هستند.

 ستانی کشور خواهد بود. نظام مالیات

و مقصد جریانات  أسو امکان اطالع از علت، مبدهای مستندسازی جریان وجوه، از یکتوسعه سامانه .1

سوی دیگر امکان تسلط دولت بر وضعیت توزیع کند و ازرا فراهم میشویی وجوه و در نتیجه مبارزه با پول

نیاز تدوین هرگونه سیاست رفاهی کند که پیشدرآمد و دارایی در بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می

های سازی هستند. سامانهها هم در بخش بانکی و هم در بازار سرمایه درحال پیادهاست. این سامانه

های بورس اوراق بهادار، ستان، پایا، شاپرک، نسیم، چکاوک و سنا، در حوزه بانکی و سامانه شتاب، ساتنا،

 هایی از این گروه هستند.تابا و جام در حوزه بازار سرمایه، نمونه



 

 

وسعه فراوانی بر ت تأکیدگذار، دهد قانونتولید اطالعات نشان میهای بررسی قوانین مرتبط با سامانه .7

های صدور مجوز، تجارت خارجی، ثبت تردد و توقف کاال، اشته است. درواقع، کلیه حوزهها داین سامانه

 ه است. قانونگذار قرار گرفت تأکیدثبت تغییرات موقعیت جغرافیایی و نیز مستندسازی جریان وجوه، مورد 

ادهایی رزه با فسهای مذکور، با هدف مبارزه با قاچاق و نیز مباقانونگذار بر سامانه تأکیدرسد نظر میبه .8

های مختلف ، تحقق این اهداف منوط به اتصال سامانهاین نظیر جعل اسناد و ارتشا بوده است. با وجود

های پراکنده در حوزه تردد، توقف، تجارت باشد و صرفاً با تأسیس سامانهتشریح شده در این بخش می

های تولید اطالعات سرعت گرفته، مانهی اخیر توسعه ساهاسالخارجی و... مقدور نیست. لذا هرچند در 

 ها به یکدیگر و ایجاد هماهنگی میان آنها نیازمند توجه بیشتر است.لکن اتصال این سامانه

ی دولتی )اعم از مزایده و مناقصه( هادستگاهعلیرغم سهم قابل توجه دولت در اقتصاد ایران، معامالت  .4

سازی این بخش توسط منظور شفافهایی بهسامانه از شفافیت پایینی برخوردار است. در واقع هرچند

 .از این سامانه بسیار محدود است ه(، لکن در عمل استفادنظیر سامانه ستادبینی شده )قانونگذار پیش

ها و نحوه کسب اطالع های عمرانی دولت، مدیریت این سامانههمچنین علیرغم حجم بسیار زیاد پروژه

ی ناکارآمد قدیمی انجام هاروشها، هنوز به زم برای تکمیل این پروژهاز درصد پیشرفت و اعتبارات ال

 در این حوزه گسترش نیافته است.« آیپا»های مشابه نظیر گیرد و استفاده از سامانهمی

 

 های كاربردی. سامانه1

 ی دیگرهاهای اشاره شده در مراحل قبل، بسیاری از سامانهشدن سامانه یکپارچهگیری و بعد از شکل

های نظارتی )مانند مقابله با پولشویی(، های مالیاتی، سامانهمالی، سامانه های تأمینمانند انواع سامانه

ساز ساز و تصمیمهای گزارشبندی اعتباری، سامانهنقل، رتبهوهای تأمین و تخصیص بار در حملسامانه

های امانهس این قبیلشکل بگیرند. از آنها  دست آمده و تقاطعهت بتوانند بر پایه اطالعا.. می.برای مدیران و

 :اشاره کرد به موارد زیر توانکاربردی که در حال حاضر وجود دارد )یا در مرحله پایلوت است(، می

منظور برقراری امکان کنترل دقیق اعطای تسهیالت و به :سنجي مشتریانسامانه اعتبار

های احتمالی از تخصیص منابع استفادهای در اخذ وثایق و نیز کاهش سوءقهجلوگیری از برخورد سلی

سامانه سنجی مشتریان از طریق زیر. در این سامانه، اعتباراندازی شده استراه بانکی به مشتریان خاص

ارات بآوری اطالعات تعهدات بانکی شامل تسهیالت ریالی، اعتمنظور جمعتسهیالت و تعهدات بانکی به

های ارزی جهت شناسایی افراد حقیقی و حقوقی بدهکار در شبکه بانکی کشور و نیز اسنادی، ضمانتنامه

منظور شناسایی افراد دارای چک برگشتی در کل شبکه بانکی کشور، های برگشتی بهسامانه چکزیر

 پذیرد.چک جدید صورت میبرای جلوگیری از افتتاح حساب و یا صدور دسته
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های اعطای تسهیالت ارزی و ریالی )اعم از فرآیندای که سامانه :سامانه جامع تسهیالت

تمهال های مرتبط، اسهای توجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعالماعتبارسنجی، بررسی طرح

گردد. یمسیستمی مبادله صورت به و وصول مطالبات( را دربرگرفته و کلیه اسناد مرتبط در این سامانه

تمی برای سیسصورت به ها و مؤسسات اعتباریاطالعات پرونده مشتریان متقاضی تسهیالت از کلیه بانک

ی گردد. بدین ترتیب بانک مرکزای یکتا دریافت میاین سامانه ارسال گردیده و برای هر فعالیت شناسه

ات کالن، تسهیالت و تعهدات موظف خواهد شد تا مطابق با ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیالت و تعهد

های الزم و های اشخاص بدحساب و سایر موارد مرتبط، پس از انجام کنترلاشخاص مرتبط و محدودیت

در صورت تطبیق درخواست تسهیالت با ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه یکتا اقدام نماید. 

د تا اطالعات مربوط به آخرین سازمان ثبت اسناد و امالک کشور نیز ازسوی دیگر موظف خواهد بو

تیار سیستمی در اخصورت به وضعیت ترکیب مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطالعات مرتبط و

ها منوط به و خدمات ازسوی بانک بانک مرکزی قرار دهد. همچنین پرداخت تسهیالت جهت خرید کاال

مکرر قانون مالیات  (196)ن در سامانه ماده حساب آواریز مبلغ تسهیالت در وجه فروشنده و وجود صورت

 1.مستقیم شده است

و  تحت نظارت سازمان بورس، «بهادار اوراق رسانی ناشرانسامانه جامع اطالع» 2:سامانه كدال

 (1321آذر  1مصوب ) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران (7)براساس ماده  است.ر بهادا اوراق

و نیز نظارت بر افشای اطالعات  بهادار بازار اوراقگیری از وقوع تخلفات در یر الزم برای پیش، اتخاذ تداب

مدیره این سازمان برعهده هیئت ،بهادار شده نزد سازمان بورس و اوراق های ثبتمهم توسط شرکت

منظور افزایش شفافیت اطالعات در بازار سرمایه ایران و کاهش فاصله زمانی است. در همین راستا و به

ر د 1325 ماهرسانی ناشران از آبانبین تهیه اطالعات تا انتشار آن به عموم، ایجاد سامانه جامع اطالع

 هاشرکتارسال اطالعات همه  1322از ابتدای سال . دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت

 .ه استاز طریق این سامانه الزامی شد

به تصویب شورای  1326ماه در دی. این سامانه که «هاسامانه نظارت الکترونیکی بانک» :سناب

 واسطه در اختیارمتمرکز و بیصورت به بانکی های شبکهدهمنظور قرار دادن دابه ،پول و اعتبار رسید

تأسیس گردید. در این  شده بانکی های پاالیشاز داده یکپارچهایجاد بانک اطالعاتی  و مرکزی بانک

اخذ  و های مالیاستفادهلحاظ شناسایی تخلفات و سوءبانکی به پایش و مانیتورینگ سیستم سامانه امکان

سب در بستری منا فراهم گردیده و های کالن مدیریتی از نظر آماری، تلفیقی، تجمیعی و تحلیلیرشگزا

 .شویی و کشف تقلب ایجاد شده استپولهای ضدهای نظارتی ازجمله سامانهسامانهتوسعه جهت 

                                                 
1. http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=Print&id=181555 

2. CODAL - http://www.codal.ir/ 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 

 

ه سکه به کلیه مشتریان نظام بانکی، شنا «سنجی الکترونیکی بانکینظام هویت» سامانه :نهاب

هویت الکترونیکی بانکی )شهاب( یکتا اختصاص داده، کلیه اطالعات مربوط به آنها از قبیل اطالعات 

های افتتاح شده، انواع تسهیالت اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای مشتریان هویتی، حساب

ت، سازمان ثبت احوال، . سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، وزارت اطالعاشدها را شامل خواهد کلیه بانک

ی اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفند امکان استعالم و هاشرکتشرکت پست جمهوری اسالمی ایران و 

رواسنجی سیستمی اطالعات مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند. گفتنی است که از ابتدای تیر 

ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه ، شبکه بانکی موظف است از ارائه هرگونه خدمات به حساب1361

)البته این یک حرکت موازی در کنار شناسه ملی/شماره ملی و استفاده 1 شهاب باشند، خودداری نمایند

 (.قابل تأمل جدی استپایه بوده و  هایکدگذاریاز 

ز ثبت اندازی این سامانه که با شروع اراه 2:افزوده )سیما(سامانه یكپارچه مالیات بر ارزش

 تأمین، افزایش تعامالت الکترونیکیه آغاز شده است، باعث شناسایی اعضای زنجیر معامالت برخی کاالها

ها تا بینیاساس پیشآغاز و بر 1327اندازی این سامانه از سال شود. راهو کاهش مراجعات حضوری می

 برداری خواهد رسید. به بهره 1361پایان سال 

بت منظور ث: این سامانه بههای مستقیم( مكرر قانون مالیات614الت ماده )سامانه ثبت معام

اندازی دیان مالیاتی راهؤسوی ماز و ارسال اطالعات خرید و فروش و همچنین پرداخت بابت قراردادها

بایست تا دوره ارسال اطالعات برای خرید و فروش و پرداخت قراردادها سه ماهه بوده و می .شده است

 3.روز( پس از پایان هر فصل نسبت به ارسال آن اقدام نمود 34وز )سی ر

بت و ث شناسایی طرح ای برایسامانه :بار و پیك موتوریشهری، تاكسيسامانه حمل بار درون

 حومه که در مرحله مطالعات اولیه قرار دارد. و شهریدرون بار ونقلحمل حمل بار توسط ناوگان

 

 های كاربردیمانهقوانین مرتبط با سا. 6-1

 «ج»(، بند 4ابله با فساد، ماده )سالمت نظام اداری و مق قانون ارتقای ـ

 وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:

بندی اعتباری اشخاص حقوقی و نیز تجار مذکور در قانون تجارت را پایگاه اطالعاتی رتبه (ج

 و اشخاص قرار دهد. اندازی نماید و آن را در دسترس مؤسسات اعتباریراه

بندی حدود دسترسی اشخاص و مؤسسات اعتباری و نحوه نامه مربوط به نحوه رتبهآیین تبصره ـ

توسط وزارت امور  «ج»و  «ب»ها برای تحلیل اطالعات پایگاه مذکور در بندهای همکاری دستگاه

                                                 
1. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920926000936 

2. https://www.evat.ir/ 

3. http://e4.tax.gov.ir/pages/action/show/8 
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ب شود و به تصویایران تهیه میاقتصادی و دارایی و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون 

  رسد.وزیران می تئهی

 

 هابندی و ارائه پیشنهادجمع

. کنندبدیل در توسعه شفافیت اطالعات ایفا میهای اطالعات اقتصادی در عصر حاضر، نقشی بیسامانه .6

یجاد یک با اها بلکه سامانه ؛کسب اطالعات نیست فرآیندصرفاً به معنای الکترونیکی نمودن  اما سامانه

)از طریق ایجاد  آزمایي اطالعاتكسب و راستي خودتصحیح برای كلیه مراحلتكامليِ  چرخه

را دارا ت های اقتصادی(، هم درجه باالیی از صحتِ اطالعاهای دادهزنجیره مرتبط و متصلی از بانک

و متناقض در این  ناقص اطالعاتِ موجب اصالحها، داده و تقاطع سازیهنگامهستند و هم از طریق به

، محاسن منحصر به فردی با اطالعات اقتصادی محوری در امر افشای. بنابراین سامانهشوندچرخه می

 است. مند از وقوع جرم و تخلفبازدارندگي نظامآنها، مهمترین  دنبال دارد، کهخود به

 تولید»ست که هر چهار مرحله های داده اقتصادی، تنها هنگامی صحیح ابه پایگاه« سامانه»اطالق  .2

ود صورت همزمان وجدر یک سامانه بهاطالعات، « و افشاانتشار ، درونی ، تبادلیا بازیابی ، ذخیرهیا کسب

 اند درحالیها اقدام کردهکردن اسناد و داده هایی را که صرفاً به الکترونیکیداشته باشد. بنابراین سیستم

خود را مورد تحلیل  در اخذ و چه در انتقال داده( ارتباطی ندارند و یا اطالعات ها )چهکه با سایر سامانه

 تلقی نمود.« سامانه»سازی ندارند، نباید و تصمیم دادی جهت افشاپیوسته قرار نداده و برون

ی برخدهد که صادی نشان میتهای شفافیت اطالعات اقخصوص وضعیت سامانهپژوهش انجام شده در .9

 های فوق نیستند و لذاو واجد ویژگی کشندرا با خود یدک می «سامانه»صرفاً نام  ،ی موجودهااز سامانه

 آوری اطالعات و دادهها یا صرفاً جهت جمعسامانه این قبیلباشد. صحیح نمیآنها  اطالق این نام به

ها ندارند و یا خروجی و سامانه ای با دیگرشده و تعریف یافته، یا هیچ ارتباط سازماناندطراحی شده

 ایدبشود تا کارکردی را که . این نواقص موجب میشودنمیدیده آنها  اعتنایی از داد ملموس و قابلبرون

 ها انتظار داشت عمالً محقق نشود.از سامانه

رخی ب های اطالعات اقتصادی در کشور، توسعه و تعمیقنیازهای توسعه سامانهیکی از مهمترین پیش .9

ی گذاربه اشتراک»از قبیل اینکه  باورهاییباورها درخصوص اهمیت و جایگاه شفافیت اطالعات است. 

افزایی شده و کارآمدی مجموعه حاکمیت را ارتقا خواهد ی حاکمیتی، موجب همهادستگاهاطالعات بین 

ت و محرمانه شدن انتشار اطالعات تولید شده، حق مردم اس» ، «دستگاهی(گذاری بینداد )اشتراک

دسترسی به کلیه اطالعات »، «زدایی(انجام شود )محرمانهاطالعات، باید تنها در شرایط بسیار خاص 

مالی، معامالتی، حقوقی، مالکیتی و... مردم، از حقوق حاکمیت و الزمه برقراری امنیت و نظم و سالمت 



 

 

 ها نیازمندالبته عمل به این گزاره و...« اقتصادی است و مصداق دخالت در حریم خصوصی افراد نیست

 تجدیدنظر در برخی قوانین و مقررات فعلی نیز هست.

متولی تولید این اطالعات، یکی از های دستگاه ازسوی اطالعات حاکمیتی ارائه مطالبه وجه در قبال .5

ه نو هاست. این در حالی است که اطالعات حاکمیتی )عموم به ثمرات توسعه سامانه موانع دسترسی

شود( باید بدون دریافت وجه اطالعاتی که به سفارش خاص برای دستگاه یا پژوهشگری خاص تولید می

 وظیفه بخش عمومی، در اختیار همگان قرار گیرد.عنوان به مازاد و

 های ابتدایی برای تحقق شفافیتمنظور کسب و پردازش اطالعات، تنها یکی از گامتأسیس سامانه به .1

کننده تحقق کامل شفافیت و بقای آن در یک حوزه باشد، طراحی تواند تضمیناما آنچه میاست. 

 گذاری اطالعات با سایرراکترسانی و پایش مداوم اطالعات، تقاطع و به اشروزبه های مناسب برایفرآیند

های موجود در بسیاری از سامانه در حال حاضر دهدها نشان میبررسی های حاکمیتی است.سامانه

رفاً ایجاد ، صهاسازمانبرای برخی  به بیان دیگر،. ور، به دلیل فقدان این دیدگاه، دچار ناکارایی هستندکش

مرتبط شدن با ، اطالعات سنجیصحتآوردها، چندان به ارزیابی دست ه هدف غایی بوده است، وسامان

 ، و رفع نقایص و معایب سامانه پرداخته نشده است.های حاکمیتیسایر سامانه

یف های اداری تعرفرآیندها، ضرورتاً موجب تحول بسیاری از طبیعی است که توسعه استفاده از سامانه .7

دلیل ماهیت اداری این نهادها، هرگونه تحول در و به و نهادهای حاکمیتی خواهد شد هاسازمانشده در 

سوی دیگر، از (. ازهاروكراتوبمقاومت ی متعدد روبرو است )هامقاومتبخش عمومی نیز طبیعتاً با 

ها ها، موجب از میان رفتن بسیاری از مفاسد و رانتسامانه برمبتنیآنجا که توسعه شفافیت اطالعات 

سوی ذینفعان وضع فعلی وجود خواهد داشت های جدی دیگری نیز ازو مخالفت هامقاومتخواهد بود، 

شدن سرعت جویان، موجب کند و رانت هاروکراتوب(. این دو گونه مخالفت ازسوی جویانمقاومت رانت)

ق در مسیر توسعه شفافیت فائ هامقاومتتواند بر این لذا مهمترین عاملی که می شود،ها میتوسعه سامانه

 آید، اعتقاد راسخ به مقوله شفافیت در سطح مدیران ارشد کشور است. 

توسعه شفافیت شده و  و نهادهای حاکمیتی، هم موجب هاسازمانتبادل اطالعات تولید شده بین  .8

نماید. یکی از مهمترین موانع اطالعات را تضمین میهم از طریق برقراری نوعی نظارت فرانهادی، صحت 

شان ها نبرای امتناع از تبادل اطالعات است. بررسی« محرمانگی»جا از مفهوم بهدر این راستا، استفاده نا

ه، مصداق واقعی آن نیست. در واقع، محرمانه شدن اطالعات دهد بسیاری از موارد استعمال این واژمی

شود. بنابراین تعیین مصادیق جز در موارد معدود، صرفاً جهت گریز از شفافیت و پاسخگویی انجام می

واعد ها و قمحرمانگی نباید صرفاً در اختیار نهاد تولیدکننده اطالعات باشد، بلکه الزم است تا چارچوب

 فهوم تعیین شود. مشخصی برای این م

اند: بندی شدههای شفافیت اطالعات اقتصادی، ذیل چهار بخش دستهدر پژوهش حاضر، سامانه .4

 های کاربردی. های تولید اطالعات و سامانههای پایه، سامانههای زیرساخت، سامانهسامانه
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بستر الزم برای  ست که، مجموعه عملیات و ترتیبات فنی ادر این گزارش منظور از زیرساخت -

افزاری، ی نرمهازیرساختافزاری، ی سختهازیرساختنماید و شامل ها را فراهم میایجاد و ارتباط سامانه

 شود. زیرساخت حفظ امنیت و استانداردهای تولید و تبادل اطالعات می

این اجزا، مواد خام دار کردن افراد، کاالها و اسناد و نیز ارتباطات بین های پایه، با شناسهسامانه -

 پایه کدگذارینمایند و شامل های تولید اطالعات را فراهم میاطالعاتی الزم برای توسعه سامانه

 ،کد، طرح اصالت()کدگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی، مکان، کاال و... ، نظیر کد ملی، کاداستر، ایران

)به طور خاص، روابط وکالتی و  قوقیو روابط ح )نظیر امضای دیجیتال و سامانه نماد( احراز هویت

 هستند.  سهامداری(

های منظور رصد جریان اسناد، جریان کاال، خدمات و داراییهای تولید اطالعات بهسامانه -

های مستندسازی جریان وجوه، ورود گیرند و شامل سامانهفیزیکی و جریانات مالی مورد استفاده قرار می

 شوند. امالت، ثبت تغییرات موقعیت جغرافیایی و مجوزها میو خروج کاال و دارایی، ثبت مع

هایی است که با پردازش اطالعات تولید شده در های کاربردی نیز شامل سامانهسامانه -

 گیری سیاستگذار و نیز بخشکنند و تصمیمافزوده اطالعاتی ایجاد میهای تولید اطالعات، ارزشسامانه

 های اعتبارسنجی(.ر سامانهنمایند )نظیخصوصی را تسهیل می

افزاری، های نرمها، به جنبهی سامانههازیرساختدهد هرچند قانونگذار، در حوزه ها نشان میبررسی .62

مربوطه های دستگاه و تکالیف متعددی برای افزاری و امنیت پایگاه داده تا حدی توجه نمودهسخت

استانداردهای مربوط به تولید اطالعات از یک سو  ، امامنظور تولید این استانداردها وضع نموده استبه

وی سگانه تشریح شده( ازپایه( و استانداردهای انتشار و تبادل اطالعات )سطوح پنج کدگذاری برمبتنی)

 دیگر، از نظر قانونگذار مغفول مانده است. 

است « طالعاتشبکه ملی ا»برداری کامل از ها، عدم بهرهمهمترین آسیب در حوزه زیرساخت سامانه .66

باشد. بسیاری از احکام قانون برنامه ها میی سامانههازیرساختکه متضمن توسعه هر چهار بُعد مربوط به 

برداری ها، در گرو بهرهپنجم توسعه و نیز بسیاری از اهداف ناظر به توسعه دولت الکترونیک و امنیت داده

 شور به آن است.اجرایی کهای دستگاه کامل از این شبکه و اتصال کلیه

ای به دهد، قانونگذار توجه ویژههای پایه نشان میبررسی قوانین و مقررات مرتبط با سامانه  .62

های احراز هویت داشته های پایه )خصوصاً کدگذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و کاال( و سامانهکدگذاری

 ها، نیازمنداستفاده از این سامانههای احراز هویت هرچند آغاز شده ولی فراگیر شدن است. توسعه سامانه

های مربوط به شناسایی روابط حقوقی )روابط وکالتی و اما سامانه ،برخی تغییرات فرهنگی است

سوی قوه قضائیه مغفول بوده است؛ که این امر موجب گذار و هم در اجرا ازسهامداری(، هم از نظر قانون

 انکی و... شده است.بروز مفاسد متعدد در حوزه تجارت خارجی، شبکه ب



 

 

ی مرسوم، اتکا بر اظهارات فرد )خوداظهاری( هاروشدر مرحله تولید یا کسب اطالعات، یکی از  .69

 درگیر کردن منافع فرد»خوداظهاری،  برمبتنیمنظور کسب اطالعات صحیح مکانیسم مطلوب بهاست. 

ا آید، تنهدست میهظهاری افراد باباشد. در واقع، اطالعاتی که براساس خودمی« در ارائه اطالعات صحیح

تواند مبنای سیاستگذاران قرار گیرد که منافع فرد با ارائه اطالعات صحیح درگیر شده باشد. به زمانی می

ر گونه منافعی دشونده هیچی سرشماری در کسب اطالعات، که افراد پرسشهاروشاین ترتیب، اتکا به 

ناشی از ارائه اطالعات نادرست( ندارند، به هیچ عنوان صحیح گونه زیانی ارائه اطالعات صحیح )و هیچ

 نیست.

 بربتنیمتواند مورد استفاده قرار گیرد، اطالعات کسب اطالعات، منبع موثقی که می تولید و در مرحله .69

 اصیل و مستقل، بلكه فرآیندیك عنوان به كسب اطالعات نهدر این روش، عملکرد افراد است. 

جانبي در خالل ارائه یك خدمت در هنگام وقوع یك تراكنش اقتصادی  یك خروجيعنوان به

های الکترونیکی بانکی افراد گیرد. مثال بارز این نوع کسب اطالعات، تراکنشصورت میو اجتماعي 

شود و عملکرد افراد حاصل می برمبتنیاست. در یک نظام کسب آمار هوشمند، بخش اعظم اطالعات 

هرچه میزان استفاده از سرشماری گیرد. درواقع ی سرشماری صورت میهاروشحداقل استفاده از 

تر تهتر و غیرپیشرفهوشمنددر تولید آمار در یك كشور بیشتر باشد، نظام آماری آن كشور غیر

 .است

های مختلف اقتصادی و اجتماعی باید در چارچوب استانداردهای مشخص تولید اطالعات در تراکنش  .65

ها انجام شود تا سازی در چارچوب همین کدگذاریاستاندارد انجام گیرد و ذخیره دگذاریکبر و مبتنی

د، کد استاندار کدگذاریامکان بازیابی و فراخوانی اطالعات با سهولت و اطمینان امکانپذیر گردد. منظور از 

 پستی/ کاداستر(، کدد ملی(، کد مکان )کملی/ شناسه)شماره نمودن اطالعات پایه است، مانند کد هویت

 .( و... شماریکاال/ کد تککار و...(، کد کاال )کد قلمواجتماعی/ شناسه کسب کار )کد گارگاه تأمینوکسب

های صدور مجوز، : سامانهکردبندی های تولید اطالعات را ذیل پنج گروه دستهتوان سامانهمی  .61

های )تجارت خارجی و تولید/ بازیافت(، سامانه و دارایی به اقتصاد های مرتبط با ورود و خروج کاالسامانه

های مربوط به انتقال مالکیت کاال و دارایی و ناظر به ثبت جابجایی جغرافیایی و انبارش کاال، سامانه

 های مستندسازی جریان وجوه.سامانه

، خدمات )مانند سامانه نماد های صدور مجوز در سه حوزه کاال )مانند سامانه کارت بازرگانی(سامانه .67

. سازی استبرگی( قابل پیادهاعتماد الکترونیکی( و اموال غیرمنقول )مانند سامانه صدور سند تک

صدور مجوز و دسترسی نهادهای حاکمیتی به بانک داده مجوزهای صادره،  فرآیندالکترونیکی شدن 

 ارتشا گردد.تواند منجر به کاهش قابل توجه فسادهایی از قبیل جعل و می
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توان شامل سامانه مربوط به ثبت های مرتبط با ورود و خروج کاال و دارایی به اقتصاد را میسامانه .68

ی هابخشهای مربوط به ثبت حجم تولید یا بازیافت در تجارت خارجی )واردات و صادرات( و سامانه

هایی از نوع اول و رش، نمونهرتال ارزی، سامانه جامع گمرک و ثبتاومختلف اقتصادی دانست. سامانه پ

هایی که اقدام به ثبت اطالعات تولیدات باشد. متأسفانه سامانهای از نوع دوم مییاب، نمونهسامانه بهین

است. همین مسئله موجب شده  ی مختلف اقتصادی نماید، به مقدار الزم توسعه نیافتههابخشدر 

گیری )و نه آمارهای ثبتی( تهیه ی نمونههاروش بریمبتنی مختلف اقتصادی، هابخشاطالعات تولید در 

 گردد و لذا از دقت کافی برخوردار نباشد.

شود و به دو گروه های ثبت تغییرات موقعیت جغرافیایی، صرفاً شامل حوزه کاالیی میسامانه  .64

ت توقف های ثبمانهالمللی( و ساهای بینهای ثبت تردد )نظیر سامانه بارنامه برخط و سامانه بارنامهسامانه

ها نقش بندی هستند. توسعه این گروه از سامانه)مانند سامانه ثبت الکترونیکی قبض انبار( قابل دسته

 بسزایی در پیشگیری از قاچاق کاال دارد.

های ثبت معامالت و تغییرات مالکیت، در هر سه حوزه کاال، خدمات و اموال غیرمنقول قابل سامانه  .22

سامانه ستاد )تدارکات الکترونیک دولت(، سامانه بورس کاال و سامانه ثبت معامالت سازی است. پیاده

های ایران( و سپاس )سامانه پرونده پروژه کاالیی؛ سامانه آیپا )ابریکپارچه خودرو، مربوط به حوزه

ه ب الکترونیکی سالمت ایران(، مربوط به حوزه خدمات و سامانه کد رهگیری امالک و مستغالت، مربوط

های ثبت معامالت، زیرساخت اطالعاتی مناسبی برای اصالح حوزه اموال غیرمنقول هستند. توسعه سامانه

 ستانی کشور خواهد بود. نظام مالیات

و مقصد جریانات  أهای مستندسازی جریان وجوه، از یکسو امکان اطالع از علت، مبدتوسعه سامانه  .26

سوی دیگر امکان تسلط دولت بر وضعیت توزیع و از کندفراهم میوجوه و در نتیجه مبارزه با پولشویی را 

نیاز تدوین هرگونه سیاست رفاهی کند که پیشدرآمد و دارایی در بین اقشار مختلف جامعه را فراهم می

های سازی هستند. سامانهحال پیادهدر بازار سرمایه در ها هم در بخش بانکی و هماست. این سامانه

های بورس اوراق بهادار، ستان، یا، شاپرک، نسیم، چکاوک و سنا، در حوزه بانکی و سامانهشتاب، ساتنا، پا

 هایی از این گروه هستند.تابا و جام در حوزه بازار سرمایه، نمونه

سعه ر توفراوانی ب تأکیدگذار، دهد قانونالعات نشان میهای تولید اطبررسی قوانین مرتبط با سامانه .22

های صدور مجوز، تجارت خارجی، ثبت تردد و توقف کاال، واقع، کلیه حوزهه است. درها داشتاین سامانه

 ه است. قانونگذار قرار گرفت تأکیدثبت تغییرات موقعیت جغرافیایی و نیز مستندسازی جریان وجوه، مورد 

سادهایی فبا  های مذکور، با هدف مبارزه با قاچاق و نیز مبارزهقانونگذار بر سامانه تأکیدرسد نظر میبه .29

های مختلف ، تحقق این اهداف منوط به اتصال سامانهاین بوده است. با وجود نظیر جعل اسناد و ارتشا

های پراکنده در حوزه تردد، توقف، تجارت باشد و صرفاً با تأسیس سامانهتشریح شده در این بخش می



 

 

های تولید اطالعات سرعت گرفته، هی اخیر توسعه سامانهاسالخارجی و... مقدور نیست. لذا هرچند در 

 ها به یکدیگر و ایجاد هماهنگی میان آنها نیازمند توجه بیشتر است.لکن اتصال این سامانه

ی دولتی )اعم از مزایده و مناقصه( هادستگاهعلیرغم سهم قابل توجه دولت در اقتصاد ایران، معامالت  .29

سازی این بخش توسط منظور شفافهایی بهانهواقع هرچند ساماز شفافیت پایینی برخوردار است. در

. از این سامانه بسیار محدود است هبینی شده )نظیر سامانه ستاد(، لکن در عمل استفادقانونگذار پیش

ها و نحوه کسب اطالع های عمرانی دولت، مدیریت این سامانههمچنین علیرغم حجم بسیار زیاد پروژه

ی ناکارآمد قدیمی انجام هاروشها، هنوز به رای تکمیل این پروژهاز درصد پیشرفت و اعتبارات الزم ب

 در این حوزه گسترش نیافته است.« آیپا»های مشابه نظیر گیرد و استفاده از سامانهمی

بسیاری از مزایای مستندسازی اطالعات، در صورت افشا و انتشار اطالعات تولید شده حاصل خواهد  .25

ر افزابر امکان استفاده توسط انسان، قابلیت پردازش و تحلیل توسط نرموهاطالعات افشا شده باید عالشد. 

سطح مختلف  5افزار، اساس قابلیت استفاده از اطالعات توسط انسان و نرمو ماشین را نیز داشته باشد. بر

برای انتشار داده تعریف شده است. حد نصاب شفافیت در بسیاری از کشورها، انتشار اطالعات در 

ی نظیر یهاقالبیی است که قابلیت پردازش توسط رایانه را دارد. بر این اساس، انتشار اطالعات در هابقال

DOC، HTML ، XLS، CSV، XML  ،API و API+Linked Data  قابل قبول بوده و انتشار اطالعات

 اطالعات دانست. یتوان مصداق شفافیت و افشارا نمی PDFتصویری و  یهاقالبدر 

افزایند، بلکه ی اداری نمیهافعالیتتنها بر حجم ، نهدر صورت اجرای صحیحهای اطالعاتی، سامانه .21

موجب افزایش دقت ، ضمن سرعت بخشیدن به امور، کاغذیهای زمانبرِ پروسه نمودن جایگزینبا 

کاری موازی با گذاری اطالعات،اشتراک در به هاسازماندلیل عدم همکاری در برخی موارد به. اما شوندمی

دارند. در این شرایط عمالً  که عملکرد و خروجیِ مشابه مواجه هستیمهای اطالعاتی سامانه و تعدد

 های اطالعاتیمورد سامانهر بیاز تکرر و تکث لذا الزم است. شودمی نقض غرضها موجب اندازی سامانهراه

 هایسامانه دستگاهی در حوزهو همکاری بین شابه(های مسامانهه گوندوری جست )پرهیز از رویش قارچ

 .کردکاری اطالعاتی را جایگزین موازی

های ، سامانههاهحوز بسیاری از بروز مفاسد درهای الزم و ضروری برای جلوگیری از یکی از سامانه .27

در  سفانهأه متک داری و وکالتی(منظور تشخیص روابط سهامیی بههاسامانه طور خاص،)به ستا حقوقی

ی فراوانی در رابطه با هامثال. ای در این حوزه در کشور وجود نداردنوع سامانه حال حاضر هیچ

حوزه زمین و مسکن و نیز تجارت خارجی( و همچنین روابط  در )خصوصاًاستفاده از روابط وکالتی سوء

فقدان این  .وجود دارد ی(داری )خصوصاً در اعطای تسهیالت به اشخاص مرتبط در حوزه بانکسهام

ها وضع شده یاری از حوزهها موجب شده است تا قوانین و مقررات مناسب متعددی که در بسسامانه

 نفع واحد، عمالً امکان اجرا نیابد.دلیل عدم تشخیص مصادیق ذیاست، به
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و « هاروکراتوب مقاومت»دلیل ها، در بسیاری از موارد بهامانهچنانکه بیان شد، توسعه استفاده از س .28

، با مشکل مواجه است. در چنین مواردی نیاز به دخالت مقام قانونگذار و «جویانمقاومت رانت»

آور، وزیران( وجود دارد تا با وضع قوانینی صریح و الزام هیئتگذار )مجلس شورای اسالمی و مقررات

اثر ماندن سامانه ن زمینه، مهجور و بیی بارز در ایهامثالامکان فرار از شفافیت از میان برود. یکی از 

 سازی کلیه تدارکات )خریدها( دولت طراحی شده است.منظور ساماندهی و شفافستاد است که به

 های اطالعاتی تنها در صورتیدستگاهی است و مزایای استفاده از سامانهها یک امر بینتوسعه سامانه .24

ین خصوص وجود داشته باشد. بر این اساس، جداسازی دستگاهی در احداکثر خواهد شد که همکاری بین

ها، )که نمونه آن در مورد گمرک جمهوری اسالمی در حوزه سامانه« رویتک»بسترهای اطالعاتی و 

های مضاعف، در بلندمدت به زیان کل کشور و ازجمله همان بر تحمیل هزینهایران وجود دارد(، عالوه

 دستگاه خواهد بود.

های اطالعات اقتصادی در اندیشی دارد، تعیین نهاد راهبر سامانهکه نیاز به چارهیکی از مسائلی  .92

های اطالعاتی، تعیین نهادی که از سامانه تنیدهای درهمها و ایجاد شبکهکشور است. با توسعه سامانه

ر د اطالعات مدیریت این مجموعه را برعهده داشته باشد و با وضع استانداردهای تولید، تبادل و انتشار

ای بودن الزمه چنین نهادی، فراقوه ها، کارآمدی این مجموعه را تضمین نماید، ضروری است.این سامانه

 و ثبات مدیریتی است و تنها مقام قانونگذار، صالحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.



 

 

 هاپیوست

 كامل مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متن ـ 6پیوست 

، به استناد 3/6/1363یکصد و بیست و هشت مورخ  ههماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در جلس ستاد

مجمع تشخیص  1364( قانون ارتقای سالمت نظام اداری و مبارزه با فساد )مصوب 32( و )27مواد )

های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی رهبر معظم انقالب ( سیاست16) همصلحت نظام( و در اجرای ماد

ها و سازی فضای آن و پیشگیری از اقدامات و فعالیتسازی اقتصاد، سالمبر شفافالعالی( مبنیمدظله)

در  های الکترونیکیوری اطالعات و تکمیل سامانهافن همنظور تأمین الزامات توسعهای فسادزا و بهزمینه

حوه همکاری بانکی و ن هشبک های الکترونیکی درایجاد و تکمیل سامانه هبانکی کشور، ضوابط نحو هشبک

 :کردشرح ذیل مصوب خصوص را به این مراجع ذیربط در

 

 مصوبات عموميـ  فصل اول

 (6ماده )

های زیر را به وری اطالعات و ارتباطات، منظومه سامانهابرداری از فنبانک مرکزی موظف است با بهره 

  .مایداندازی نل دوم تشریح شده است ایجاد و راهنحوی که در فص

 سنجی الکترونیک بانکی )نهاب( سامانه نظام هویت -

 رسانی الکترونیک مالی )سپام( سامانه پیام -

 سامانه صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک )صیاد(  -

 سامانه چک و اسناد وصولی کاغذی )سیما(  -

 سامانه پرداخت الکترونیک سیار )سپاس(  -

 نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی )نسیم(  -

 مانه جامع تسهیالت سا -

 سامانه یکپارچه استعالمات مالی )سیام( -

 

 (2ماده )

های مذکور با درخواست دستگاه مربوطه و توسط بانک مرکزی طبق شرایط زیر دسترسی به سامانه 

 فراهم خواهد شد: 

 منظور انجام وظایف قانونی متقاضی باشد. درخواست باید به -

 سیستمی در سامانه دستگاهصورت به ود و پاسخ آن نیزسیستمی درخواست شصورت به اطالعات -

 متقاضی ثبت گردد. 
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 .دستگاه متقاضی بایستی مقررات امنیت فضای تبادل اطالعات )افتا( را رعایت نماید -

تبصره در مواردی که بین متقاضی و بانک مرکزی اختالف وجود داشته باشد موضوع به دبیرخانه  -

این مصوبه ارجاع  (1)اقتصادی جهت طرح در کارگروه مذکور در ماده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد 

 و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

 

 (9ماده )

هایی که مربوط به نظام ها و استعالممنظور تسریع و تسهیل در پاسخگویی به دستورها، درخواستبه 

 الح حداکثر ظرف مدتبانکی است، بانک مرکزی موظف است با همکاری قوه قضائیه و سایر مراجع ذیص

اید راجع یاد شده را برقرار نمماه از تاریخ ابالغ این مصوبه، اتصال امن و سیستمی بین بانک مرکزی و م 9

ناد الکترونیکی انجام شده و اسصورت به دستور، درخواست، استعالم و پاسخ به آن، فرآیندای که گونهبه

 ن گردد.جایگزیآنها  فیزیکی استعالم با نسخ الکترونیک

بانک مرکزی، قوه قضائیه و سایر مراجع ذیصالح مرتبط باید از گواهی امضای دیجیتال ـ «6»تبصره 

 های امنیت فضای تبادل اطالعات )افتا( را رعایت نمایند.استفاده نموده و دستورالعمل

ز باید ا ماه پس از استقرار سامانه،و مراجع ذیصالح مرتبط ظرف مدت سهـ قوه قضائیه «2»تبصره 

ها به درخواست ها خودداری نموده و صرفاًها و استعالمارسال و دریافت اسناد کاغذی دستورها، درخواست

 شود، ترتیب اثر دهند.الکترونیکی انجام میصورت به ی کهیهاو استعالم

قتصادی اـ تعیین مراجع ذیصالح یاد شده بنا به تصمیم ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد «9»تبصره 

 پذیرد.صورت می

 

 (9ماده )

باشد نظارت بر حسن اجرای این مصوبات برعهده دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می 

و دبیرخانه موظف است ضمن تشکیل کارگروه تخصصی مورد نیاز و برگزاری مرتب جلسات و انجام 

فصلی به ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد صورت هب های الزم، گزارش پیشرفت مفاد مصوبه راهماهنگی

 ه نماید.ئاقتصادی ارا

 



 

 

 هامصوبات سامانه ـفصل دوم 

 سنجي الكترونیك بانكي )نهاب(الف( سامانه نظام هویت

 (5ماده )

سنجی الکترونیک بانکی )نهاب( را نظام هویت سامانه 1363یان سال بانک مرکزی موظف است تا پا 

ی شناسه هویتآنها  برداری نماید که اطالعات مشتریان را در برگرفته و بهیه، اجرا و بهرهای تهگونهبه

 الکترونیک بانکی )شهاب( تخصیص دهد.

 

 (1ماده )

های هویتی، آدرس و های مربوط به نهاب اعم از دادهو مؤسسات اعتباری موظفند تمامی داده هابانک

واع تسهیالت اعطایی و ابزارهای پرداخت صادر شده برای های افتتاح شده، انشماره تماس، حساب

 در سامانه نهاب ثبت نمایند. 1363مشتریان خود را تا پایان سال 

 

 (7ماده )

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، وزارت اطالعات، سازمان ثبت احوال، شرکت پست جمهوری اسالمی  

ند امکان استعالم و رواسنجی سیستمی اطالعات های اپراتور تلفن ثابت و همراه موظفایران و شرکت

 مربوطه را برای بانک مرکزی فراهم نمایند.

 

 (8ماده )

گونه خدمات هره ئو مؤسسات اعتباری موظفند از ارا هابانکبانک مرکزی و  1361ماه سال از ابتدای تیر 

 ها و ابزارهای پرداختی که فاقد شناسه شهاب باشد، خودداری نمایند.به حساب

 

 رساني الكترونیك مالي )سپام(ب( سامانه پیام

 (4ماده )

 ایگونهانی الکترونیک مالی )سپام( را بهرسسامانه پیام 1363تا انتهای سال  بانک مرکزی موظف است

ابطال اسناد تعهدآور های صدور، اصالح، استفاده، واخواست و فرآیندبرداری نماید که تهیه، اجرا و بهره

های ارزی و ریالی، اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، سفته، برات و نظایر نامهبرگرفته و ضمانتبانکی را در

 الکترونیک مبادله نماید.صورت به آن را
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 (62ماده )

آن  ها، برات و نظایرها، اعتبارات اسنادی، سفتهو مؤسسات اعتباری بایستی اطالعات ضمانتنامه هابانک 

 شناسه یکتا دریافت نمایند و تا زمانیآنها  خط برای سامانه سپام ارسال و برایو برسیستمی صورت به را

جایگزین نشده است شناسه مذکور را روی برگه آنها  که برگه فیزیکی این اسناد با نسخ الکترونیک

 فیزیکی اسناد درج نمایند.

 

 ناد وصولي كاغذیچك )صیاد( و سامانه چك و اسپ( سامانه صدور یكپارچه الكترونیك دسته

 )چكاوک(

 (66ماده )

چک )صیاد( را صدور یکپارچه الکترونیک دستهسامانه  1363بانک مرکزی موظف است تا انتهای سال  

 چک را برگرفتههای درخواست، صدور و ارسال دستهفرآیندبرداری نماید که ای تهیه، اجرا و بهرهگونهبه

 و به هر برگ چک شناسه یکتا اختصاص دهد.

 

 (62ماده )

ها را مطابق با استانداردها چکتمامی دسته 1361د از ابتدای سال و مؤسسات اعتباری موظفن هابانک 

تمامی  1361های امنیتی تعیین شده توسط بانک مرکزی چاپ نمایند و از ابتدای سال و ویژگی

قیق بانک مرکزی تطابق کامل و دهای امنیتی تعیین شده توسط ها باید با استانداردها و ویژگیچکدسته

 داشته باشند.

 

 (69ماده )

واهند بانکی را خسامانه صیاد، قابلیت پایاپای بینهای شناسه یکتا در صرفاً چک 1361ماه از ابتدای تیر 

 داشت.

 

 (69ماده )

ی هابانکبانکی، بین بینصورت به ها و ابزارهای پرداخت کاغذی کهتمامی چک 1361از ابتدای سال  

 الکترونیک مبادله گردند.صورت به گردند، باید صرفاً از طریق سامانه چکاوک ومختلف پذیرش می

 

 



 

 

 ت( سامانه یكپارچه مدیریت اوراق بانكي )سیما(

 (65ماده )

سامانه یکپارچه مدیریت اوراق بهادار بانکی )سیما( را  1363بانک مرکزی موظف است تا پایان سال  

اخت گذاری، نقل و انتقال، پردهای صدور، انتشار، وثیقهفرآیندبرداری نماید که ، اجرا و بهرهای تهیهگونهبه

 برگیرد.و بازپرداخت اصل در سررسید را درسود 

 

 ( 61ماده )

کلیه اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسالمی، گواهی سپرده بانکی و  1361از ابتدای سال 

صورت هب گردد باید صرفاًمنتشر میآنها  و مؤسسات اعتباری و یا با عاملیت هابانکنظایر آن که توسط 

 با نام و الکترونیک منتشر و مبادله گردد.

 

 (67ماده )

 1361اوراق مشارکت و بدهی بانکی، اوراق خزانه اسالمی، گواهی سپرده بانکی و نظایر آن که از سال  

تی معتبر خواهد بود که در سامانه یکپارچه مدیریت اوراق شوند تنها در صوربه بعد صادر و منتشر می

 بهادار بانکی )سیما( ثبت شده باشد.

 

 ث( نوین سامانه یكپارچه بانك مركزی )نسیم(

 (68ماده )

های دستگاه های ریالی و ارزیبانک مرکزی موظف است با هدف نگهداری و مدیریت متمرکز حساب

یت خدمات کشوری، نوین سامانه یکپارچه بانک مرکزی )نسیم( را ( قانون مدیر5( تا )1موضوع مواد )

ور های مذکهای مربوط به حسابها و تراکنشفرآیندبرداری نماید که کلیه ای تهیه، اجرا و بهرهگونهبه

صورت هب برگرفته و کلیه اسناد مربوطه راحساب را درنظیر افتتاح حساب، دریافت، پرداخت، انتقال و مانده

 ونیک مبادله نماید.الکتر

 

 (64ماده )

وظایف قانونی خود نیازمند اطالعات مربوط به عملکرد  برمبتنییی که هادستگاهو  هاسازمانکلیه 

 سیستمیصورت به های بانکی مربوط به خود هستند، موظفند این اطالعات را از سامانه نسیمحساب

 خود بدون دخالت عامل انسانی ثبت نمایند. هایالکترونیک در سامانهصورت به استعالم نموده و
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ای های مذکور را برخط عملکرد حسابف است امکان استعالم سیستمی و بربانک مرکزی موظـ تبصره 

 ذینفعان فراهم نماید.

 

 (22ماده )

های درآمدی و داری کل کشور موظف است با همکاری بانک مرکزی نسبت به افتتاح حسابخزانه

های مدیریت های دریافتی و پرداختی پیشین خود، مطابق با شیوهو بستن حسابای جدید هزینه

( قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران( 61های دولتی )موضوع دستورالعمل ماده )حساب

 اقدام نماید.

 

 (26ماده )

یریت خدمات کشوری، از ( قانون مد5( تا )1موضوع مواد )های دستگاه هایها و دریافتتمامی پرداخت

( قانون 61های دولتی )موضوع دستورالعمل ماده )نامه مدیریت حساب، مطابق با شیوه1361ابتدای سال 

 برنامه پنجم توسعه جمهوری اسالمی ایران، صرفاً در بستر سامانه نسیم صورت خواهد پذیرفت.

 

 ج( سامانه جامع تسهیالت

 (22ماده )

ای تهیه، اجرا و گونه، به1363انه جامع تسهیالت را تا انتهای سال بانک مرکزی موظف است سام 

 هایهای اعطای تسهیالت ارزی و ریالی اعم از اعتبارسنجی، بررسی طرحفرآیندبرداری نماید که بهره

رگیرد بط، استمهال و وصول مطالبات را درهای مرتبتوجیه فنی و اقتصادی، ترهین وثایق، نتایج استعالم

 سیستمی مبادله نماید.صورت به مرتبط را و اسناد

 

 (29ماده )

 منظور اعطای تسهیالت به متقاضیان، اطالعات تشکیل پرونده رات اعتباری بایستی بهو مؤسسا هابانک

 خط برای سامانه جامع تسهیالت ارسال و برای آن شناسه یکتا دریافت نمایند.سیستمی و برصورت به

 

 (29ماده )

ف است مطابق با قوانین، ضوابط و مقررات ناظر بر تسهیالت و تعهدات کالن، تسهیالت بانک مرکزی موظ

های الزم را حساب و سایر موارد مرتبط، کنترلهای اشخاص بدخاص مرتبط، محدودیتو تعهدات اش



 

 

انجام داده و در صورت تطبیق درخواست تسهیالت با چارچوب ضوابط مذکور، نسبت به تخصیص شناسه 

 ام نماید.یکتا اقد

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور موظف است اطالعات مربوط به آخرین وضعیت ترکیب ـ تبصره 

سیستمی در اختیار بانک مرکزی صورت به مالکیت اشخاص حقوقی را به همراه سایر اطالعات مرتبط،

 قرار دهد تا امکان شناسایی حداکثری اشخاص مرتبط فراهم شود.

 

 (25ماده )

خصوص تسهیالت که برای خرید کاال یا خدمت تخصیص داده مؤسسات اعتباری موظفند در و هابانک

 شوند مبلغ تسهیالت را صرفاً در وجه فروشنده کاال یا خدمت پرداخت نمایند.می

حساب قرارداد مذکور در سامانه ماده مبلغ تسهیالت منوط به وجود صورت پرداختـ  تبصره

باشد و سازمان امور مالیاتی موظف است امکان استعالم مستقیم می های( مکرر قانون مالیات196)

نفعان فراهم های مستقیم را برای ذین مالیات( مکرر قانو196های سامانه ماده )حسابصورتسیستمی 

 نماید.

 

 (21ماده )

 برنیمبتو مؤسسات اعتباری موظفند اطالعات پرداخت تسهیالت، بازپرداخت اقساط و استمهال را  هابانک

 شناسه یکتای تسهیالت برای سامانه جامع تسهیالت ارسال نمایند.

 

 چ( سامانه یكپارچه استعالمات مالي )سیام(

 (27ماده )

ای گونهبه 1363های مالی )سیام( را تا پایان سال بانک مرکزی موظف است سامانه یکپارچه استعالم

ه و کلیه برگرفتاستعالم اسناد شبکه بانکی را در مربوط بههای فرآیندبرداری نماید که تهیه، اجرا و بهره

 الکترونیک مبادله نماید.صورت به های استعالم را صرفاًفرآینداسناد 

 

 (28ماده )

سیستمی برای صورت به های مالی راو مؤسسات اعتباری موظفند اطالعات مورد نیاز استعالم هابانک

 عهده بانکسال اطالعات ناقص، مسئولیت آن برهمکاری و یا اربانک مرکزی ارسال نماید. در صورت عدم 

 یا مؤسسه اعتباری مربوطه خواهد بود.

 

 



  اه مجلس شوراي اسالمي مركز ژپوهش

 (24ماده )

خارج از شبکه بانکی کشور )سازمان امور های دستگاه و مؤسسات اعتباری موظفند استعالم از هابانک

ری مرکزی و تسویه وجوه و نظایر گذاها، شرکت سرمایهمالیاتی، سازمان ثبت احوال، سازمان ثبت شرکت

 سیستمی به انجام رسانند.صورت به آنها( را از طریق سامانه سیام و

 

 (92ماده )

موریت قانونی خود نیازمند دریافت أو مراجع قانونی که براساس م هادستگاهمراجع قضایی و سایر  

اطالعات اسناد شبکه بانکی را  باید 1361های شبکه بانکی هستند از ابتدای سال اطالعات از سامانه

امانه این س تأییدهای مالی استعالم نموده و تنها به اسنادی که مورد از سامانه یکپارچه استعالم صرفاً

 هستند ترتیب اثر دهند.

 

 (96ماده )

موریت قانونی خود نیازمند دریافت اطالعات أم برمبتنییی که هادستگاهبانک مرکزی موظف است برای  

 د مذکور هستند امکان استعالم سیستمی اسناد را فراهم نماید.اسنا

 

 ح( سامانه پرداخت الكترونیك سیار )سپاس(

سامانه پرداخت الکترونیک سیار  1361ماه سال ک مرکزی موظف است تا پایان خرداد( بان32ماده )

خت همراه و کیف پول برداری نماید که تمامی خدمات پرداای تهیه، اجرا و بهرهگونه)سپاس( را به

 الکترونیک را دربرگیرد.

 

 ( 99ماده )

کلیه خدمات پرداخت همراه و کیف  1361ماه سال ات اعتباری موظفند از ابتدای تیرو مؤسس هابانک

 از طریق سامانه سپاس ارائه نمایند. پول الکترونیک را صرفاً

 

 (99ماده )

صرفاً از طریق  1361ماه سال از ابتدای تیرداخت همراه موظفند کننده خدمات پرهای عرضهشرکت

 سامانه سپاس به شبکه بانکی کشور متصل شوند.



 

 

 های اطالعات اقتصادیبندی انواع سامانهجدول دسته -2پیوست 

فراز اِ

 هاسامانه
 تعریف سامانه دستگاه مربوطه عنوان سامانه زیربخش

آیا 

سامانه 

دایر 

 است؟

كسب و تولید 

داده )در ازای 

 خدمت(

سازی ذخیره

بندی و دسته

 هاداده

تبادل با 

سایر 

 هاسامانه

انتشار و 

افشای 

 اطالعات

های سامانه

 پایه

کدینگ 

 پایه

 ع.ا. بله بله بله بله هویت حقیقی ثبت احوال شماره ملی

 شناسه ملی
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ع.ا. بله بله بله بله هویت حقوقی

 ع.ا. بله بله بله بله هویت حقوقی هاثبت شرکت کد کارگاه

 ع.ا. ع.ا. بله بله بله هویت حقوقی سازمان امور مالیاتی کد اقتصادی

یکتای اصالت و  شناسه

 سالمت

وزارت  -وزارت بهداشت

 صمت

 -شناسایی کاالها و داروها در حوزه وزارت بهداشت 

 کنترل سیستماتیک اصالت و کیفیت

در حال 

 تکمیل
 ع.ا. ا.ع. بله بله

)کدینگ قلم  کدایران

 کاال(
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله کد قلم کاال وزارت صمت

 بانک مرکزی شبا
المللی بانکی و بینتسهیل و استانداردسازی مبادالت بین

 های کشوربانک
 ع.ا. بله بله بله بله

شبنم )کدینگ 

 شماری کاال(تک
 ع.ا. ع.ا. بله بله خیر شماری کاالکد تک وزارت صمت

 کد پستی
وزارت ارتباطات و 

 فناوری اطالعات
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله کد مکان

 کاداستر
سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 کد و مشخصه مکان

در حال 

 تکمیل
 ع.ا. ع.ا. بله بله

سامانه 

های رابطه

 حقوقی

     خیر )عام و خاص(ثبت و تشخیص کلیه روابط وکالتی   قوه قضائیه  های وکالتیرابطه

 قوه قضائیه  های سهامداریرابطه
ها و داری شرکتثبت و تشخیص کلیه روابط سهام 

 هابانک
     خیر
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فراز اِ

 هاسامانه
 تعریف سامانه دستگاه مربوطه عنوان سامانه زیربخش

آیا 

سامانه 

دایر 

 است؟

كسب و تولید 

داده )در ازای 

 خدمت(

سازی ذخیره

بندی و دسته

 هاداده

تبادل با 

سایر 

 هاسامانه

انتشار و 

افشای 

 اطالعات

 احراز هویت

)نظام مدیریت  نماد

 ها(داده
 بانک مرکزی

ایجاد هویت دیجیتالی برای تمام مشتریان و کارکنان 

یق از طر ها و تمام الکترونیک کردن مراودات بانکیبانک

 معرفی امضای دیجیتال 

 خیر بله بله بله بله

 گواهی امضای دیجیتال
سازمان توسعه و تجارت 

 الکترونیک
 خیر بله بله بله بله احراز هویت افراد

هاسامانه

ی تولید 

 اطالعات

صدور مجوز 

 کاال

کارت بازرگانی 

 الکترونیکی
 ت صمتروزا

رت نام و درخواست صدور و تمدید کامراحل ثبت

 بازرگانی 
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

کارت الکترونیکی 

 مرزنشینان
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله های مرزنشینانمدیریت یکپارچه و هدفمند سهمیه وزارت صمت

صدور مجوز 

 خدمات
 نماد اعتماد الکترونیکی

تجارت  مرکز توسعه

 الکترونیک
 ع.ا. ع.ا. هبل بله بله های مجازیوکارکسباحراز هویت و صالحیت 

صدور مجوز 

اموال 

 غیرمنقول

ثبت الکترونیکی پذیرش 

درخواست صدور سند 

 مالکیت

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور

ای فاقد هتعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان

 سند
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

سامانه جامع اطالعات 

آماری سازمان 

 سازیخصوصی

 سازیسازمان خصوصی

رسی سریع و آسان به اطالعات آماری و رصد دست

از لحظه ورود به سازمان  هاشرکتوضعیت 

 سازیخصوصی

 ع.ا. بله بله بله بله

ورود/خروج 

 کاال

جامع گمرک 

 الکترونیکی
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله کلیه امور مربوط به ورود و خروج کاال اداره گمرک

 بانک مرکزی رتال ارزیوپ
زار ارز و کاال در گشایش اعتبار ارزی در مدیریت بهینه با

 تجارت 
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

 ع.ا. بله بله بله بله الکترونیکیصورت به ثبت اطالعات سفارش وزارت صمت ثبتارش



 

 

فراز اِ

 هاسامانه
 تعریف سامانه دستگاه مربوطه عنوان سامانه زیربخش

آیا 

سامانه 

دایر 

 است؟

كسب و تولید 

داده )در ازای 

 خدمت(

سازی ذخیره

بندی و دسته

 هاداده

تبادل با 

سایر 

 هاسامانه

انتشار و 

افشای 

 اطالعات

 بله خیر بله خیر خیر های صادراتیاعطای مکانیزه جوایز و مشوق وزارت صمت یارانش

 ع.ا. بله بله بله بله معدن و تجارت ،العات و خدمات صنعتدرگاه اط وزارت صمت بهین یاب

ثبت تردد 

 کاال

 لونقکانون صنفی حمل بارنامه برخط
رصد و پایش حجم کاال، نوع کاال، زمان و مکان تخلیه و 

 بارگیری کاالهای تجاری 
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

المللی راهنامه بین

الکترونیکی ایران 

(eCMR) 

اری و سازمان راهد

 اینقل جادهوحمل
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله نظارت یکپارچه و سیستمی بر ترانزیت کاال

 گمرک المللیهای بینبارنامه
المللی کاال در چارچوب کنوانسیون تیر ترانزیت بین

(TIR) 
     ع.ا.

ثبت توقف 

 کاال

ثبت الکترونیکی قبض 

 انبار 
 ال از انبارها اطالعات قبض ورود و خروج کا بورس کاال

در حال 

 تکمیل
 ع.ا. بله بله بله

ثبت 

معامالت 

 کاال

صدور یکپارچه 

 صورتحساب الکترونیک
  

صدور صورتحساب الکترونیک با لحاظ کردن تمامی 

 جزئیات مربوط به معامله
 ع.ا. بله   

ثبت معامالت خودروی 

 کشور
 ثبت معامالت خودرو وزارت صمت

در حال 

 تکمیل
 ع.ا. ع.ا. بله بله

فروش نهاده یا تخصیص 

سوخت به کشاورزان و 

 صنعتگران

 وزارت جهاد کشاورزی
تخصیص نهاده کشاورزی به کشاورزان و خرید و فروش 

 آنها
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

 سازمان بورس بورس کاال
معامله برخط کاالهای ثبت سفارش شده در سازمان 

 بورس کاال
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

 دستا
تجارت  مرکز توسعه

 الکترونیک

کلیه خریدهای سازی زیرساختی مناسب برای یکپارچه

 دولت
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله
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فراز اِ

 هاسامانه
 تعریف سامانه دستگاه مربوطه عنوان سامانه زیربخش

آیا 

سامانه 

دایر 

 است؟

كسب و تولید 

داده )در ازای 

 خدمت(

سازی ذخیره

بندی و دسته

 هاداده

تبادل با 

سایر 

 هاسامانه

انتشار و 

افشای 

 اطالعات

 مزایده الکترونیک دولت
آوری و سازمان جمع

 فروش اموال تملیکی

 فرآیندآوری و فروش اموال تملیکی جهت انجام جمع

 فروش الکترونیکی تا صدور حواله
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

فروش اینترنتی 

 های نفتیفرآورده

شرکت ملی پخش 

 های نفتیفرآورده

های نفتی براساس سهمیه مجاز و ظرفیت خرید فرآورده

 حمل و کد اعطایی مشتریان
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

 شرکت ملی نفت تجارت آسان
ص درخواست و تخصی فرآیندسازی الکترونیک و یکپارچه

 سهمیه سوخت
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

ثبت 

معامالت 

 خدمات

 ع.ا. ع.ا. بله بله بله های عمرانیرصد پروژه وزارت صمت آیپا

سامانه نظارت و هدایت 

 الکترونیکی )سنهاب(

بیمه مرکزی جمهوری 

 اسالمی ایران

ی بیمه و سهولت دسترسی هاشرکتتجمیع اطالعات 

 اطالعات عملکردی صنعت بیمه 
 بله بله بله بله بله

 ع.ا. ع.ا. بله بله بله پرونده الکترونیک سالمت ایرانیان وزارت بهداشت سپاس

ثبت دارایی 

 غیرمنقول

کد رهگیری امالک و 

 مستغالت

سازمان ثبت اسناد و 

 امالک کشور
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله ثبت یکپارچه تراکنش معامله و اجاره امالک و مستغالت

 سیماک
سازمان ثبت اسناد و 

 الک کشورام

صورت به انجام امور ثبتی و صدور مجوزها امالک

 الکترونیکی 
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله

مستندسازی 

 وجوه

پنجره واحد 

 گذاریسرمایه

گذاری و سازمان سرمایه

های فنی و کمک

 اقتصادی ایران

جی رگذاری خاتسریع و تسهیل در امور مربوط به سرمایه

 گذاری خارجی های سرمایهو نظارت بر پروژه
 ع.ا. بله بله بله بله

 ع.ا. بله بله بله بله بانکی های بینپردازش و تسویه تراکنش بانک مرکزی ساتنا

 ع.ا. بله بله بله بله الکترونیکی پرداخت کارتی بهبود و نظارت بر شبکه بانک مرکزی شاپرک

 ستان
سازمان بورس اوراق 

 بهادار

های مرتبط با حوزه فرآیندتسریع و تسهیل در اجرای 

 (هاشرکتنهادهای مالی )تأیید صالحیت 
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله



 

 

فراز اِ

 هاسامانه
 تعریف سامانه دستگاه مربوطه عنوان سامانه زیربخش

آیا 

سامانه 

دایر 

 است؟

كسب و تولید 

داده )در ازای 

 خدمت(

سازی ذخیره

بندی و دسته

 هاداده

تبادل با 

سایر 

 هاسامانه

انتشار و 

افشای 

 اطالعات

 بورس سهام
سازمان بورس اوراق 

 بهادار
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله هامبادله و خریدوفروش سهام شرکت

 ع.ا. بله بله بله بله زیرساخت اصلی مبادالت پولی بین بانکی بانک مرکزی پایا

 ع.ا. بله بله بله بله الکترونیکصورت به هابانکتسویه اوراق بین  بانک مرکزی اتاب

خزانه داری مرکزی 

 اوراق بهادار الکترونیکی
 بانک مرکزی

 با نام و الکترونیکی برایصورت به انتشار اوراق مشارکت

های خرید و تمام مشتریان نظام بانکی و با قابلیت

 بازخرید 

 ع.ا. بله بله بله بله

 ع.ا. بله بله بله بله بانکیتبادل اطالعات بین شبکه بانک مرکزی شتاب

 بهبود و نظارت بر پرداخت الکترونیک سیار بانک مرکزی سپاس
در حال 

 تکمیل
 ع.ا. بله بله بله

 بانکداری متمرکز الکترونیکی بانک مرکزی بانک مرکزی نسیم
در حال 

 تکمیل
 ع.ا. بله بله بله

 بانک مرکزی وکچکا

سازی الشه چک، تبادل چک با هدف ساکن

ها و استانداردسازی پذیرش و پردازش الکترونیکی چک

 بانکیاسناد بین

 ع.ا. بله بله بله بله

آوری اطالعات جمع

 مالی )جام(
 ع.ا. بله بله بله بله شوییو مبارزه با پول هاشرکتآوری اطالعات مالی جمع سازمان حسابرسی

های نهساما

 كاربردی

  

 ع.ا. بله بله بله بله های اعطای تسهیالت ارزی و ریالیفرآیند بانک مرکزی سامانه جامع تسهیالت

 خیر خیر بله خیر بله شناسایی فعاالن تجارت در بخش خصوصی وزارت صمت هامدیریت تشکل

 ع.ا. بله هبل بله بله تسریع در روند ارائه خدمات و اعتبارسنجی بانک مرکزی نهاب

 بانک مرکزی ثبت معامالت ارز )سنا(
ها برای ثبت خرید و فروش افزار یکپارچه صرافینرم

 دالر 344باالی 
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله
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فراز اِ

 هاسامانه
 تعریف سامانه دستگاه مربوطه عنوان سامانه زیربخش

آیا 

سامانه 

دایر 

 است؟

كسب و تولید 

داده )در ازای 

 خدمت(

سازی ذخیره

بندی و دسته

 هاداده

تبادل با 

سایر 

 هاسامانه

انتشار و 

افشای 

 اطالعات

 ع.ا. بله بله بله بله های شبکه بانکیداده واسطه بانک مرکزی برنظارت بی بانک مرکزی سناب

 کدال
سازمان بورس و اوراق 

 بهادار
 ع.ا. ع.ا. بله بله بله رسانی ناشران اوراق بهادارسامانه جامع اطالع

ثبت معامالت ماده  

مکرر قانون  (196)

 مالیات

 ع.ا. بله بله بله بله ارسال صورت معامالت سازمان امور مالیاتی

 کنترل دقیق اعطای تسهیالت بانک مرکزی اعتبارسنجی مشتریان
در حال 

 تکمیل
 ا.ع. بله بله بله

 ع.ا. بله بله بله بله افزودهمالیات بر ارزش سازمان امور مالیاتی افزودهمالیات بر ارزش

سامانه حمل بار 

 بار وشهری، تاکسیدرون

 پیک موتوری

 ع.ا. بله بله بله بله شهری و حومهونقل بار درونطرح شناسایی ناوگان حمل وزارت کشور



 

 

 منابع و مآخذ

 و مقررات قوانین

 .2/7/1329، مصوب قانون مدیریت خدمات کشوری .1

 .22/1/1376، مصوب قانون برنامه سوم توسعه .2

 .11/9/1323، توسعه چهارم برنامه قانون .3

 .15/14/1326، قانون برنامه پنجم توسعه .1

 .های بعدی آنو اصالحیه قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز .5

 .26/2/1327، دسالمت نظام اداری و مقابله با فسا یقانون ارتقا .9

 .12/11/1363، مصوب کشور( کاداستر) حدنگار جامع قانون .7

 .19/11/1364، مصوب وکارقانون بهبود مستمر محیط کسب .2

 .1363/ 6/ 3 ،اقتصادی مفاسد با مبارزه هماهنگی مصوبه ستاد .6

 .5/1/1321، مصوب برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیک مصوب هیئت وزیران .14

 .24/2/1364، مصوب دولت الکترونیکی تدارکات امانهس فعالیت نامهآیین .11

 .«هـ3521/ت119225»نامه مصوب هیئت وزیران به شماره آیین .12

 .16/3/1327 مصوب ،رخصوص تشکیل سامانه اطالعات امالک و مستغالتتصویبنامه د .13

 .ک(37176/ت12569بندی و خدمات شناسه کاال و خدمات به شماره )نامه اجرایی نظام ملی طبقهآیین .11

 .23/3/1361، مصوب دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان .15

 و مكاتباتمقاالت ، كتب

 اسالمی. انقالب معظم رهبر ابالغی مقاومتی اقتصاد کلی هایسیاست .19

 .1363 ماهاردیبهشت مپنا، صنعتی مجموعه از بازدید در انقالب معظم رهبر سخنرانی .17

 .1321 قومس، نشر ایران، نفت مسائل .سعید میرترابی، .12

 جمهوری مرکزی بیمه ارتباطات و اطالعات فناوری مدیرکل 34/2/1361 مورخ 241/61/ 2914 شماره نامه .16

دارایی در پاسخ به استعالم مرکز  و اقتصاد امور وزارت اداری تحول و نوسازی مرکز رئیس به ایران اسالمی

 خانه.های مجلس شورای اسالمی از آن وزارتپژوهش

 به ایران فنی و اقتصادی هایکمک و گذاریسرمایه سازمان27/12/1363 مورخ17279-1-27 شماره نامه .24

های مجلس دارایی در پاسخ به استعالم مرکز پژوهش و اقتصادی امور وزارت اداری تحول و نوسازی مرکز رئیس

 شورای اسالمی از آن وزارتخانه.

 وزارت اداری تحول و نوسازی مرکز رئیس به حسابرسی سازمان 1/3/1361 مورخ 3/61351 شماره نامه .21

 های مجلس شورای اسالمی از آن وزارتخانه.دارایی در پاسخ به استعالم مرکز پژوهش و اقتصادی امور

 رئیس به تملیکی اموال فروش و آوریجمع سازمان مقامقائم 21/12/1363 مورخ 19161/41 شماره نامه .22

های مجلس شورای دارایی در پاسخ به استعالم مرکز پژوهش و اقتصاد امور وزارت اداری لتحو و نوسازی مرکز

 اسالمی از آن وزارتخانه.

های بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به مرکز پژوهش 21/46/1362مورخ  217115/62نامه شماره  .23

 مجلس شورای اسالمی.

 .1363ایران، دانشگاه تهران، ، گمرک جمهوری اسالمی «سامانه جامع امور گمرکی» .21
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25. "The World's Technological Capacity to Store، Communicate، and Compute 

Information"، Martin Hilbert and Priscila López, 2011. 

26. Soft Power، Smart Power and Intelligent Power. A lecture in honor of Joseph 

Nye. 

 هامصاحبه

 با مسئوالن بخش صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت.مصاحبه  .27

 مصاحبه با مسئوالن سامانه ثبت سفارش در سازمان توسعه تجارت. .22

 های یارانش و نمونش در سازمان توسعه تجارت.مصاحبه با مسئوالن سامانه .26

در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، « سامانه تدارکات الکترونیکی دولت»مصاحبه با مدیر  .34

 .معدن و تجارت

در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن « سامانه نماد اعتماد الکترونیکی»مصاحبه با مدیر  .31

 و تجارت.

 جمهوری.وری و نوآوری ریاستاهای فنمقام معاونت پژوهش مرکز همکاریه با قائممصاحب .32

 های اینترنتيپایگاه
33. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920926000936 

34. http:// www.unions.tpo.ir/ 

35. http://www.dukascopy.com 

36. http://www.fairtradingtech.com/t3-bridge/transparency/ 

37. http://www.transparency4iran.blog.ir 

38. http://www.inrud.org/ICIUM/ConferenceMaterials/1219-yildirim-_a.pdf 

39. http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=Print&id=181555 

40. http://www.codal.ir/ 

41. http://www.sana2.cbi.ir/tabid/99/Default.aspx?returnurl=%2fdefault.aspx 

42. https://www.evat.ir/ 

43. http://www.e4.tax.gov.ir/pages/action/show/8 

44. http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=Print&id=181555 

45. http://www.cbi.ir/ /page/5857.aspx 

46. http://www.cbi.ir/simplelist/5842.aspx 

47. http://www.cbi.ir/showitem/11701.aspx 

48. http://www.asrebank.ir/ 

49. http://www.emdadshetab.cbi.ir/emdad/ 

50. http://www.ime.co.ir/ 

51. http://www.tejaratasan.ir/ 

52. http://www.ipanet.ir/ 

53. http://www.pps.go.kr/english/ 

54. http://www.sell.niopdc.ir/AIPNIOPDCSell/welcome.do 

55. http://www.acrs.khodroir.ir/UserPanel.aspx 

56. http://www.hoshmand.assc.ir/distribution.web/Home.aspx?System=1 

57. http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do 

58. http://www.Behinyab.ir 

59. http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=Print&id=181555 

http://www.sciencemag.org/content/332/6025/60
http://www.sciencemag.org/content/332/6025/60
http://www.ngds-ku.org/Presentations/IR04.pdf
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920926000936
http://unions.tpo.ir/
http://www.dukascopy.com/
http://www.fairtradingtech.com/t3-bridge/transparency/
http://www.inrud.org/ICIUM/ConferenceMaterials/1219-yildirim-_a.pdf
http://sana2.cbi.ir/tabid/99/Default.aspx?returnurl=%2fdefault.aspx
http://e4.tax.gov.ir/pages/action/show/8
http://www.mbri.ac.ir/Default.aspx?PageName=Print&id=181555
http://asrebank.ir/
http://www.emdadshetab.cbi.ir/emdad/
http://www.ipanet.ir/
http://www.pps.go.kr/english/
http://www.setadiran.ir/eproc/welcome.do
http://www.behinyab.ir/


 

 

60. http://www.sabtemelk.ir/ 

61. http://www.eplirica.blog.ir/ 

62. http://www.cbi.ir/showitem/8965.aspx 

63. http://www.sabtaresh.tpo.ir/ 

64. http://www.yaranesh.tpo.ir/UserPanel.aspx 

65. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920926000936 

66. http://www.drug.mubabol.ac.ir 

67. http://www.cadastre.ssaa.ir/ 

68. http://www.5stardata.info 

69. http://www.Transparency.org 

70. http://www.shabaab.ir/ 

http://yaranesh.tpo.ir/UserPanel.aspx
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13920926000936
http://www.drug.mubabol.ac.ir/
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http://www.shabaab.ir/
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 های اطالعات اقتصادیتحلیل وضعیت موجود سامانهعنوان گزارش: 
 

 

 اقتصادیمطالعات  :نام دفتر

ر، اپژوهی و مطالعات راهبردی حکمت )حسین اسفندیپژوهشـکده سیاست  :كنندگانتهیه و تدوین

 علی روحانیسید، محمدصالح نجفی فراشاه(سید

 سیداحسان خاندوزی محمد جالل، علمي: انناظر

 مهدی فقیهی :هاظهار نظركنند

 های اقتصادی معاونت پژوهشمتقاضي: 

 ـــــــ: تخصصي ویراستار

 ـــــــ ویراستار ادبي:
 

 

 :های كلیدیواژه
 سامانه .1

 زیرساخت .2

 اطالعات اقتصادی .3

 مفاسد اقتصادی .1

 تولید اطالعات .5

 شفافیت .9

 اطالعات یافشا .7

 صدور مجوز .2

 تجارت خارجی .6

 حمل و نقل و انبارش .14

 معامالت کاال و خدمات .11

 جریان وجوه .12

 نظام بانکی .13
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