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  مقدمه و طرح مسئلهمقدمه و طرح مسئله  

شاهد  گیبوده و هم یانتظام یروین یاساس یاز راهبردها یکیهمواره  یمخالن اقتصاد یریو دستگ ییشناسا

 یدر حوزه سکه و ارز، به همت سبزپوشان ناجا مفسدان اقتصاد ژهیبه و یکه همزمان با نوسانات اقتصاد یمبود

 شدند. یمراجع قضائ لیو تحو ریدستگ ،ییشناسا

و  حوزه امنیت اقتصادی در خصوص ورود موثر نیروی انتظامی به رهبری در راستای اجرای فرامین مقام معظم

به این  جاری تصمیم گرفتفروردین ماه سال 18به سبب حساسیت و اهمیت جرایم کالن اقتصادی پلیس از 

های این حوزه را مورد بررسی تری داشته باشد و با دقت بیشتری پروندهتر و دقیقحوزه از اتهامات نگاه تخصصی

مندی از کار کرد و با بهره س تخصصی امنیت اقتصادی شروع بهرو با تشکیل پلیاز این و واکاوی قرار دهد.

یابی جرایم راه را بر مجرمان کالن اقتصادی ببندد و میزان نیروهای کارآمد و زبده بر آن شد تا عالوه بر ریشه

  ها روبه افزایش بود، کاهش دهد.جرایم این حوزه را که در این سال

است که در سطح رسیدگی کننده به جرائم اقتصادی  ترین واحدصصیاقتصادی کشور یکی از تخپلیس امنیت 

با توجه به نیاز امروز جامعه و برای مقابله با موضوعات و مفاسد اقتصادی راه اندازی شده و  کشور فعالیت دارد

سردار  98های بانکداری و تولید، مورخ نهم اردیبهشت های پولی و چالشدر هشتمین همایش سیاست. است

 محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا به موضوع چشم انداز امنیت اقتصادی پرداختند.

 لیتشک با (1398)یجارماه سال نیفرورد 18از  سیپل یکالن اقتصاد میجرا تیو اهم تیبه سبب حساس 

 کار کرد.  شروع به یاقتصاد تیامن سیپلواحد 

  رسیدگی کننده به جرائم اقتصادی است که در  ترین واحداقتصادی کشور یکی از تخصصیپلیس امنیت

ه و برای مقابله با موضوعات و مفاسد اقتصادی راه با توجه به نیاز امروز جامعو  سطح کشور فعالیت دارد

 .اندازی شده است

 زیست  و محیط ، اشتغالهای مالی، معیشتیاقتصادی، بخش هایو مالکیت، بحران تولید، تجارت

 .که نیروی انتظامی الزم است در راستای ایجاد امنیت به آنها ورود کند هستندهایی حوزه

 در  تیامن یو بازساز جادیا-2 تیو حفظ امن دیتول-1شامل:  اقتصادی تینقش ناجا در اجرای امن

 یو قانون یحقوق هایرساختیز یساز آماده-4(  یشناس بیبا دولت ) آس یهمکار-3 یاقتصاد یبسترها

-هیاز مسائل حاش زیپره-7ی کار یندهایاصالح فرا شنهادیپ-6 یاقتصاد میبه مبارزه با جرا ژهیو توجه-5

 است. اهدر مقابل توطئه یاریهوش-8 ای

 با اخالل در  مبارزه-2با قاچاق کاال و ارز  مبارزه-1: شاملناجا  یاقتصاد تیامن سیپل یتیمامور هایتیاولو

 یمجاز بانک ریغ التیبا اخذ تسه مبارزه-6 ییبا پول شو مبارزه-5 یاتیبا فرار مال مبارزه-4 ینظام اقتصاد

 است. یدر معامالت دولت یباتبان مبارزه-9با اختالس  مبارزه-8 یخوار نیبا زم مبارزه-7

 

 

 

 

 

https://khabari.org/topic/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%DB%8C
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  امنيت اقتصادي  امنيت اقتصادي    پليسپليس  

با جرایم اقتصادی پیشگیری از وقوع جرم هدف اصلی پلیس امنیت اقتصادی ناجا است زیرا تنها به دنبال مبارزه  

ر همان ابتدا با هشدارهای الزم پلیس امنیت اقتصادی هم وارد ، قبل از اینکه فضای جرم به وجود بیاید، دنیست

 .شودمی

 ،یاقتصاد تیبه حوزه امن یانتظام یرویدر خصوص ورود موثر ن یمقام معظم رهبر نیفرام یاجرا یدر راستا

 مسلح به ناجا ابالغ شد. یروهایتوسط ستاد کل ن سیپل نیا جادیمجوز ا

دارای پیچیدگی و گستردگی است و مفاسد اقتصادی در آن رو به افزایش است، با توجه به اینکه حوزه اقتصادی 

 د،یجد یهااستیکه با س میهست نیبه دنبال ا یاقتصاد تیامن سیدر پلو  .این پلیس تخصصی تشکیل شد

 میو جرا تیمقابله، کشف فعال ،ییشناسا ،یریشگیکنترل، پ ،ینیب شیبه امور پ شتریب ،یزیرطرح و برنامه

 . کندینظارت م رهیو غ یمجاز یفضا ،یفرامل ،یمل ،یادر سطح منطقه یتخصص سیپل نیا م،یبپرداز یاقتصاد

الزم را  یهاو طرح هااستیس میکه بتوان میبه وجود آور ییو مناسب، فضا یاتیبا اقدامات عمل میدر تالش هست

 .میمجرمان اقدام کن یریدستگ تیو در نها یو مفاسد اقتصاد میکشف جرا ،یریجلوگ یابالغ و برا

که  ییهابا سازمانو  میدر ارتباط هستند، نظارت و کنترل دار یها که با موضوعات اقتصاددستورالعمل یبه تمام

 .میدر ارتباط هست شتریب یمرز یهستند، از جمله گمرکات و مباد یموضوعات اقتصاد ریدرگ

 یالملل نیب یهاتیاز ظرف یتبادل اطالعات و بهره بردار الملل،نیبه دنبال توسعه روابط ب یاقتصاد تیامن سیپل

داشته  ییآشنا یالملل نیبا دانش ب دیهستند با تیمشغول فعال یتخصص سیپل نیکه در ا یافراد نیهمچن است.

 .میهست یالملل نیب یهاتخصص کارکنان برابر شاخص یبه دنبال ارتقا زیباشند و ما ن

 تیامن سیپل فیاز جمله وظا یتجار یندهایکشور و کنترل بر فرآ یرسم یگمرک در مباد سیاستقرار پل

کشور مورد نظارت و کنترل قرار  یاقتصاد تیامن سیپل یکه قرار است از سو یتمام امورو  کشور است یاقتصاد

است که  یدر حال نیا شدیانجام م یریشگیو پ یآگاه نترپل،یاطالعات، فاوا، ا سیدر گذشته توسط پل رد،یبگ

 است. دهش لیتشک یاقتصاد تیامن سیپل شتریکنترل و نظارت بهتر و ب یو برا راتییتغ یاکنون با کم

یبه دنبال اقتصاد سالم به وجود م یوارد نشود، رونق اقتصاد یاقتصاد تیبر امن یاباشد لطمه نیبر ا یسع دیبا

با اقتباس از  هاتیو اولو هااستیس. و بودکسب و کار حالل  جادیبه دنبال ا دیبا نظارت و کنترل با نیبنابرا دیآ

 اقتصاد است. ریوز ژهیدولت و به و ئتیه ،یجمهور سیرئ ،یمقام معظم رهبر شاتیفرما

از  ییبا کنترل، نظارت و شناسا دیحوزه با نیدر او است  یاقتصاد تیامن سیپل یهاتیجزو مامور ییشناسا

 سیپل نیاو  .میکن یریجلوگ شوند،یبردن کسب و کار و درآمد حالل م نیکه سبب از ب یورود مفسدان اقتصاد

 .کندیم دایبه موضوعات کالن ورود پ یاشهیبه صورت ر یاقتصاد یهاحوزه تیبا تقو یتخصص

 اهميت ایجاد امنيت براي فعاالن اقتصادي 
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امنیتی را برای فعاالن اقتصادی  دخواهبلکه می دکن به دنبال این نیست که اقتصاد را امنیتیپلیس امنیت اقتصادی  

 .کرده باشدگذاران بازار کمک تا به سرمایه دو بازاری را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به وجود بیاور دایجاد کن

کند و باید وکار، تولید و صنعت را با مشکالتی مواجه میتهدیداتی در بحث امنیت در اقتصاد وجود دارد که کسب

، های مالی، معیشتیاقتصادی، بخش هایو مالکیت، بحران تولید، تجارت .ردهایی را برای مقابله با آنها تعریف کاستراتژی

 که نیروی انتظامی الزم است در راستای ایجاد امنیت به آنها ورود کند. هستندهایی زیست حوزه و محیط اشتغال

  هدف نيروي انتظامي 

ها و باندهایی است، همچنین مبارزه با شبکه پلیس امنیت اقتصادی، و امنیت اقتصادی اولین وظیفهقاعدتًا برقراری نظم 

شوند. موضوع بسیار مهم در این میان اشراف که به جرایم و مفاسد اقتصادی که از قبیل مالی و بانکی قاچاق مربوط می

بینی، برآورد، ین اشراف اطالعاتی به منزله پیش. اشده استتعریف  پلیس امنیت اقتصادی اطالعاتی است که در وظایف

که از طریق  است پلیس امنیت اقتصادیتشخیص، هدایت و نظارت و همچنین کنترل عملیاتی واحدهای تابع 

همکاری و  ،های بانکی و اقتصادی کشورها و سازمانهای درون و برون سازمانی بتوان با سامانهگیری از ظرفیتبهره

 .تعامل داشت

خواهد با ایجاد امنیت در این فضا کمکی روی انتظامی هدفش ایجاد محدودیت در بازار اقتصادی نیست بلکه فقط مینی

روند شبه تنظیم و از بین میگیرنده و مقرراتی که یکهای تصمیمثباتی ارکانتر در این حوزه باشد. بیبرای فعالیت امن

 کنند.گذاران داخلی ضربه وارد میکه به سرمایه استاز عواملی 

وری، افزایش کاهش بهرهداللی، توقف رشد تکنولوژی در جامعه،  بیکاری، گسترش پایین آمدن انگیزه تولید، افزایش نرخ

دولت اعتمادی شهروندان به توسعه نیافتگی سیاسی و اقتصادی پایدار در کشور، افزایش بی، از کشور خروج سرمایهتورم، 

، گسترش شکاف طبقاتی از میان رفتن مشروعیت دولت، افزایش درآمدهای مالیاتی، سطح کلی کاهشو نیز به یکدیگر، 

در  به کسب رانت و بازمانده از کار مولد و سردرگم شدن نیروی انسانی های بازرگانیفقر در جامعه، افزایش هزینه فعالیت

 نند به این فضا وارد شویم.کجامعه همه از دالیلی هستند که ایجاب می

 

 اصنافائم شناسي جرآسيب 

شناسی جرائمی که در هر صنفی در حال اتفاق افتادن است را به آسیبآن است که به دنبال  ،پلیس امنیت اقتصادی

اقتصادی امنیت و  .دمل و توافق امنیت را ایجاد کنتا با تعا دجای واگذاری به قوه قضاییه و دولت به خود آن صنف بسپار

. به آیدتا حمایت از توزیع، تولید و تجارت به وجود دو هدف را بر روی پیشگیری از جرائم متمرکز کن درا فراسازمانی کن

 است. این پلیسهای ع مجدد آن از اولویتهمین جهت شناسایی جرائم هر صنف و جلوگیری از وقو

کند. با وجود اهمیتی که اخالل در نظام اقتصادی را دنبال مینیروی انتظامی مبارزه با قاچاق کاال و ارز و جلوگیری از 

شود پیشگیری از جرائم برای ما در اولویت است. برآورد قاچاق در کشور به مبارزه با قاچاق دارد و موجب بیکاری افراد می

 .باشد بیشتر اقتصادی هایجرم سایر به قدری نیست که تأثیر منفی آن نسبت
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  اقتصادياقتصادي  تتييي امني امننقش ناجا در اجرانقش ناجا در اجرا  

 
  

  پليس امنيت اقتصادي ناجاپليس امنيت اقتصادي ناجاهاي ماموریتي هاي ماموریتي اولویتاولویت   : :  

 
گذار است. نیروی انتظامی به ایجاد امنیت در در مبارزه با جرائم اقتصادی آنچه مهم است شأن افراد سرمایه

باید  اقتصادیپلیس امنیت مدت جواب دهد اما کند. ممکن است کاری در کوتاهمدت نگاه نمیاقتصاد، کوتاه

ولی و . باید به گردش پدهای بلندمدت پیش ببررای برنامهاقدامات خود را با در نظر گرفتن تولیدکننده و مردم ب

 .دشوباعث به وجود آمدن تورم می داگر نسنجیده رفتار کن دنقدی توجه ویژه داشته باش

ترسی ندارند با یکدیگر در راه ایجاد آینده هایی که فعاالن اقتصادی به آن دسرسانی در بخشبا کمک یمامیدوار

همدلی و در راستای ایفای وظیفه ایجاد امنیت اقتصادی  پلیس امنیت اقتصادیدر پایان  روشن قدم برداریم.

تولید و حفظ امنیت 

ایجاد و بازسازی امنیت در بسترهای اقتصادی 

(  آسیب شناسی ) همکاری با دولت 

های حقوقی و قانونی آماده سازی زیرساخت

توجه ویژه به مبارزه با جرایم اقتصادی 

پیشنهاد اصالح فرایندهای کاری 

ای پرهیز از مسائل حاشیه

ها هوشیاری در مقابل توطئه

مبارزه با قاچاق کاال و ارز 

مبارزه با اخالل در نظام اقتصادی 

مبارزه با فرار مالیاتی 

مبارزه با پول شویی 

کی مبارزه با اخذ تسهیالت غیر مجاز بان

مبارزه با زمین خواری 

مبارزه با اختالس 

مبارزه باتبانی در معامالت دولتی 
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ها برای مبارزه با جرائم زبانی مردم و دولت در راستای ایجاد امنیت اقتصادی، تعهد و همکاری عملی دستگاههم

 .دارد را انتظار اقتصادی ارتقای امنیت های اقتصادی در راستای حفظ وهمکاری سازماناقتصادی، تعامل و 

   : جمع بندي : جمع بندي  

امنیت اقتصادی،  در خصوص ورود موثر نیروی انتظامی به حوزه رهبری در راستای اجرای فرامین مقام معظم

با توجه به اینکه حوزه و  توسط ستاد کل نیروهای مسلح به ناجا ابالغ شد پلیس امنیت اقتصادی مجوز ایجاد

اقتصادی دارای پیچیدگی و گستردگی است و مفاسد اقتصادی در آن رو به افزایش است، این پلیس تخصصی 

هایی است نامهها و آیینها، دستورالعملها، برنامهمأموریت اصلی پلیس امنیت اقتصادی اجرای طرح. تشکیل شد

استفاده کنندگان، زیاده طلبان و کاسبانی که شرایط خاصی را با اقدامات مسموم و موذیانه به تواند با سوءکه می

رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به مباحث مالی، پولی، بانکی، تجاری، و  کنند مقابله کنندنفع خودشان می

 .ای و ملی از جمله وظایف پلیس امنیت اقتصادی استردات و صادرات و قاچاق کاال در سطح محلی، منطقهوا

تمام اموری که قرار است از سوی پلیس امنیت اقتصادی کشور مورد نظارت و کنترل قرار بگیرد، در گذشته 

حالی است که اکنون با کمی شد این در توسط پلیس اطالعات، فاوا، اینترپل، آگاهی و پیشگیری انجام می

با اقدامات  نددر تالش هستدهد و انجام میتغییرات و برای کنترل و نظارت بهتر و بیشتر پلیس امنیت اقتصادی 

های الزم را ابالغ و برای جلوگیری، ها و طرحسیاست ندکه بتوان بیاورندعملیاتی و مناسب، فضایی به وجود 

   .ندنهایت دستگیری مجرمان اقدام کنکشف جرایم و مفاسد اقتصادی و در 
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