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Abstract
The issue of combating money laundering and its
international and internal standards are very
important that in accordance with these standards,
the financial action group and even the
International Bank for Recognition are conducting
a ranking of the banks and the styles of them in
the countries. In this regard and in accordance
with the standards, the banking systems of each
country are required to executive the bylaws and
regulations which is related to anti-money
laundering laws to pave the way for international
cooperation. On this basis, it is important to
develop and present a model for preventing and
combating money laundering. The main purpose
of this paper were developed to adopt by using
content analysis method and utilizing the opinions
of experts and exploratory analysis, KolmogorovSmirnov test, Delphi method, Bartlett test, Levine
test and T-test with Using of SPSS22 dimensions,
components and indicators of the desired model
were extracted for Bank Saderat Iran and
frameworks of the elements of the model.
Furthermore the model was evaluated and the
results show that the measures taken to prevent
and combat money laundering are not consistent
with the international standards developed by the
financial group.
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چکیده
موضوع مبارزه با پولشویی و استانداردهای آن در ابعاد بینالمللی و داخل
کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است تا جای که گروه اقدام مالی و
حتی بانک تسویه بینالمللی با عنایت به این استانداردها به رتبهبندی
 در این.بانکها و سبکهای مترتب بر آن در کشورها مبادرت مینمایند
راستا سیستمهای بانکی هر کشور موظفاند با پیادهسازی نظامات و
دستورالعملهای مرتبط با قوانین مبارزه با پولشویی خود در جهت
استانداردهای مذکور حرکت نمایند و هم مسیر را برای مراودات بینالمللی
 بر این مبنا تدوین و ارائه الگوی پیشگیری و مبارزه با.هموار نمایند
 در مقاله حاضر نیز هدف اصلی.پولشویی از اهمیت ویژهای برخوردار است
تدوین چنین الگویی میباشد برای اتخاذ این امر با استفاده از روش تحلیل
 آزمون کلمو،محتوا و بهرهگیری از نظرات خبرگان امر و آنالیز اکتشافی
 آزمون لوین و تی تست با، آزمون بارتلت، روش دلفی، اسمیرنف-گروف
 مؤلفهها و شاخصهای الگوی مطلوب برای، ابعادSPSS22 استفاده از
 در.بانک صادرات ایران استخراج و چارچوبهای عناصر الگو تدوین گردید
 نتایج نشان میدهد اقدامات.ادامه الگوی موردنظر ارزیابی قرار گرفت
بهعملآمده درخصوص پیشگیری و مبارزه با پولشویی در مقایسه با
. انطباق کامل ندارد،استانداردهای بینالمللی تدوین شده توسط گروه مالی
واژههای کلیدی
. سیستم بانکی ایران، پیشگیری از پولشویی،پولشویی

laundering
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مقدمه
پولشویی ازجمله فعالیتهای ناسالم اقتصادی است که خود
زاییده و در عین حال تکمیلکنندة فعالیتهای مجرمانه دیگری
بهحساب میآید .چنین فعالیتی بهدلیل اینکه اقتصاد کشورها،
روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحتتأثیر منفی و زیانبار
خود قرار میدهد ،بررسی اثرات منفی و نحوة مبارزه با آن در
دستور کار سیاستگذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی
کشورها قرار گرفته است .گرچه تالش زیادی در جهت مبارزه با
این جرم مالی انجام گرفته ولی به علت پیچیدگی عملیات
پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی
آن از یکسو و فقدان تحقیق و پژوهشهای الزم برای
شناسایی این پدیده ،بهخصوص در کشورهای در حال توسعه از
سوی دیگر ،توفیق چندانی به دست نیامده است .اقتصاد ایران
به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیتهای قاچاق ،فعال بودن
بخشهای زیرزمینی از مناطق مستعد پولشویی بهحساب
میآید .ازاینرو ،الزم است با تالشی دوچندان ،ضمن برخورد با
پدیده پولشویی ،به تدوین و اجرای سیاستهایی بهمنظور
جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود.
پولشویی فرایندی پیچیده ،مستمر ،درازمدت و گروهی
است که بهطور معمول در مقیاسی بزرگ انجام میشود و حتی
میتواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر برود
و بهموجب آن پول کثیف حاصل از ارتکاب جرم تغییر شکل
یافته و به صورت مشروع و قانونی در آید .بهنحویکه منشأ
مجرمانه آن از لحاظ ردیابی مشکل میشود (میرزاوند.)7934،
غالباً مجرمان سعی میکنند با استفاده از سیستم بانکی منابع و
وجوه حاصل از جرم را تطهیر کنند .ازآنجاییکه انگیزه مالی
مهمترین انگیزه ارتکاب جرم است ،جلوگیری از کسب درآمد
نامشروع ،یکی از ضروریات سالمسازی اقتصاد است و افراد را
به سمت کسب درآمد حالل و قانونی سوق میدهد ،با اجرای
قانون مبارزه با پولشویی )AML( 7میتوان از ورود پول
کثیف ناشی از پول شویی به کالبد اقتصاد کشور جلوگیری کرد.
پولشویی با توجه به مجموع ارتباطی که با سایر جرایم بعضاً
سازمان یافته ازجمله تروریسم ،قاچاق مواد مخدر ،قاچاق انسان،
اشاعه سالحهای کشتارجمعی ،ارتشا و دیگر مفاسد اقتصادی
دارد ،دارای اثرهای بسیار مهم بر مجموعه متغیرهای اقتصاد
کالن ازجمله توزیع درآمد و سرانه درآمد ملی ،ساختار درآمدی
کشورها ،ترکیب اقتصاد رسمی و غیررسمی ،نرخ تورم میباشد.
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دولتها برای مقابله با جرم پولشویی مراحل متعددی را
دنبال میکنند در مرحلة اول پیشگیری از پولشویی از طریق
ناامن کردن محیط برای پولشویان از راه تصویب و تدوین
قوانین مؤثر و ترساندن آنان ،در مرحلة بعد کشف جرم در هر
زمان و مکان و نهایتاً مجازات مجرمان دنبال میشود ،پیشنیاز
تحقق اهداف فوق ،اراده دولت از طریق وضع قوانین مناسب و
مؤثر بهطوری که مقامات صالحیتدار بتوانند موارد مشکوک را
بررسی و اموال مجرمان را بدون تشریفات طوالنی مصادره و
آنان را مجازات نمایند ،میباشد .این مقامات میباید ضمن
دسترسی به منابع و اطالعات کافی ،دارای استقالل کافی و
همچنین دارای قدرت اعمال قانون باشند (مالامینی.)7936 ،
بیان مسئله
در مورد تاریخ این پدیده با نظریات متفاوتی روبرو هستیم اما
آنچه که واضح می باشد این است که این پدیده در گذشته به
این گستردگی نبوده است افرادی معتقدند سابقه پولشویی به
هزاران سال پیش بازمیگردد .یعنی زمانی که بازرگانان برای
پیشگیری از تصاحب ثروت خود توسط حکام آن را پنهان
میکردند یا تجار چینی که عالوه بر مخفی کردن دارایی خود
مبادرت به جابجایی آن میکردند.
دسته دوم معتقدند که این اصطالح از دهة  93به وجود آمد
یعنی زمانی که دولت آمریکا قمار را ممنوع کرد و بدان دلیل آل
کاپون برای پنهان کردن عواید قمارخانههای خود و همینطور
دیگر جرایم ارتکابی که شامل فحشا ،قاچاق مواد الکلی ،اخاذی
به خریدن رختشویخانهها مبادرت کرد تا بدین ترتیب منشأ
غیرقانونی منافع حاصله را پنهان کند( .برناردی)7937،
در این میان دسته سومی نیز وجود دارند که اعتقاد دارند
وجهتسمیه نه بهسبب مالکیت رختشویخانهها بلکه به خاطر
سازوکاری که در این عملیات انجام میشود میباشد .به این
ترتیب که عواید حاصل از جرم در طول نقل و انتقاالت به مالی
مشروع و پاک تبدیل میشود ،مثل یک ماشین لباسشویی که
آلودگیهای لباس را از آن جدا کرده و پاک میکند .این
اصطالح برای اولین بار در زمان ریاست جمهوری نیسکون
جریان رسوایی واترگیت در سال  7319به کار رفت و در سال
 7334نیز برای اولین بار در یک چارچوب حقوقی و قانونی مطرح
شد( .برومندفر)7931،
در دهة  7333پولشویی بهعنوان یک جرم جدید در مورد عواید
. All capon
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حاصل از قاچاق مواد مخدر مطرح شد .سودهای کالن فعالیت
قاچاق مواد مخدر و معضل روزافزون اعتیاد جوامع غربی دولتها را
بر آن داشت تا با وضع قوانین جدید مجرمان را از مصرف وجوه
غیرقانونی خود محروم کنند و به این طریق با قاچاقچیان مواد
مخدر مبارزه کنند.
امروزه پولشویی یک پدیدة جهانی است(ارجمندنژاد)7934 ،
که از طریق جامعه مالی بینالمللی صورت میگیرد در سالهای اخیر
اصطالح پولشویی در سطح وسیع متداول شده و بسیاری از
کشورها متناسب با شرایط داخلی خود برای مقابله با آن قانون ضد
پولشویی وضع کردهاند .اکنون این معضل به حدی فراگیر شده
که گفته میشود جرم شناختن پولشویی و تعیین مجازات برای آن
بهمنظور دفاع از اقتصاد ملی در برابر اقدامهای غیرقانونی
سازمانهای مجرم که با قاچاق مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان
یافته به اعتبار و حیثیت اقتصاد قانونی صدمه میزنند و ثبات و
امنیت اقتصادی را به مخاطره میاندازند ،ضرورتی انکارناپذیر است.
براساس تحقیق به عمل آمده توسط مرکز پژوهشهای
مجلس مقوله پولشویی از سالهای آخر جنگ تحمیلی در کشور ما
مطرح بوده و تاکنون نیز ادامه دارد بهطوریکه کشور ما وفق نظر
گروه ویژه اقدام مالی ( )FATFدر زمره کشورهای مشکوک به
پولشویی نامبرده میشود گروه مذکور که استانداردهای مورد تأیید
آنها در بیش از  733کشور دنیا مورد تأکید میباشند ،در آخرین
بیانیه خود ( 74فوریه  )4374به اعضا شامل شورای امنیت ،صندوق
بینالمللی پول ،بانک جهانی ،پلیس بینالملل ،کشورهای گروه  3و
 ...توصیه کرده که توجه ویژهای به مؤسسات مالی شرکتهای
ایرانی ،ارتباطات تجاری و تراکنشهای که با ایران دارند معطوف
نمایند همچنین برای بررسی دقیق گروه ویژه اقدام مالی مجدداً
بیانیه  42فوریه  4333خود را به اعضا و دیگر حوزههای قضایی
مرتبط برای بکار بردن اقدامات متقابل بهمنظور محافظت از
بخشهای مالی خود از خطرهای پولشویی که از ایران منشأ
میگیرند را اعالم نموده و مصرانه از ایران خواسته تا فوراً و به
صورت معنیدار اقدامات مشخصی در راستای مبارزه با پولشویی
بهویژه جرم انگاری تأمین مالی تروریسم و اجرای مؤثر گزارش
تراکنشهای مشکوک ارائه نمایند .متعاقباً پیرو ارائه مستندات،
شواهد جدید و همچنین اقدامات دیگر دولت در سال  4376گروه
اقدام مالی اقدامات تنبیهی را به حالت تعلیق درآورد (قائم مقامی،
)7934
با اینکه واژه پولشویی در ادبیات جهانی چندان قدمتی ندارد
اما بهجرئت میتوان گفت که همواره همراه تجارت و بازرگانی بوده
1. Finacial Action Task Force
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است .ازاینرو ،مبارزه با آن در ابعاد داخلی با تصویب قوانینی مؤثر و
پایش و نظارت بر آن و در ابعاد بینالمللی از طریق توجه به
استانداردهای جهانی پیوستن به نهادهای بینالمللی بهطور مثال
گروه ویژه اقدام مالی مورد تأکید کشورهای مختلف قرار گرفته
است .در باب اهمیت معاهدات بینالمللی و توجه به استانداردهای
جهانی کافی است که بیان شود استانداردهای مصوب  4374گروه
اقدام مالی مورد تائید و تأکید  733کشور و بسیاری از نهادهای
بینالمللی ازجمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول
میباشد(مجموعه مقاالت )7934هرچند الزم است بسیاری از
استانداردها را با وضعیت اقتصادی و اجتماعی و حتی فرهنگی ایران
مورد ارزیابی و احیاناً تعدیل قرار گیرد ،یکی از اصلیترین اقدام
کشور ما در راستای مبارزه با پولشویی ،تصویب قانون مبارزه با
پولشویی در مجلس شورای اسالمی در سال  7936بود اما اجرای
دقیق و مستمر قانون مذکور و آییننامههای آن و همچنین تأکید
بر ضوابط صادره از واحد اطالعات مالی ( )FIUمیتواند حصول
به اهداف ضد پولشویی را تسهیل نماید(.جعفری)7933 ،
در ایران ،الیحه مبارزه با جرم پولشویی در تاریخ 7937/1/6
از جانب رئیسجمهور به مجلس تقدیم شده که در سال  7932به
تصویب رسید( .جزایری)7934 ،
در این مقاله ابعاد پیشگیری از پولشویی و مبارزه با آن را در
چارچوب نظام بانکی (مطالعه موردی بانک صادرات ایران) تشریح
شده است .پیشنیاز این موضوع بررسی ساختارها ،نظامها ،قوانین و
مقررات و کلیه ضوابط حاکم بر این سامانه و مقایسه آن با
استانداردهای مقبول جامعه بینالمللی و احصا انحرافات احتمالی
میباشد .در تبیین دلیل انتخاب موضوع ،اهمیت رعایت استانداردها
در مراودات بانکی و مالی در سطح بینالمللی می باشد .ناگفته
پیداست که هم بانک تسویه بینالمللی ) )Bisکه در حقیقت
وظیفه بانک مرکزی جهانی را به عهده دارد و همگروه اقدام مالی
(اکثریت قریب بهاتفاق کشورهای دنیا به نحوی بر اجرای مصوبات
آن اصرار میورزند) فعالیتهای شبکه بانکی را براساس معیارها و
شاخصهای چهلگانه (زارع )7934،پایش ،رصد و تصمیمگیری
مینمایند .ضمناً در راستای ضرورت اجرای احکام مصوب در
پروتکلها و بیانیههای بینالمللی ،مجازاتهای سختی ازجمله
تحریمهای هدفمند و محدودیتهای مستمر برای متخلفان
احتمالی به اجرا میگذارند که گاهی به تحریمهای همهجانبه
سازمان ملل نیز گسترش مییابد.هر چند استقرار سیستم پیشگیری
از پول شویی و اجرای الزامات آن هزینه قابل توجهی را به ویژه به
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صورت سنتی به سازمانها تحمیل می کند(معصومی راد)7936 ،
پولشويی؛ تعريف مفهومی
پولشویی عبارت است از تبدیل ،ردوبدل ،یا انتقال درآمدها،
بهمنظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن و بهمنظور فرار از قانون و
تبدیل آن به پول تمیز و قانونی که به بدنه اقتصاد تزریق میشود.
بهعنوان مثال :قاچاق مواد مخدر ،تقلبات مالی ،فعالیتهای
تروریستی ،جرایم سازمان یافته ،معامالت داللی ،مالیات گریزان،
گروگانگیری ،قمار ،تقلبات مالی اینترنتی و غیره (زارع .)7934
پس پولشویی روندهای محسوس و نامحسوس ورود و خروج
غیرقانونی پولی و مالی است که بدون فیلتر کارشناسی از ناحیه
بانک مرکزی و سایر سیستمهای تعادلبخش در سطح ملی
صورت میپذیرد .لذا ،بهوضوح روشن است که پولشویی بهصورت
همعرض اما با پیامد منفی به رقابت و جنگ با اقتصاد پویا و در
حال توسعه میپردازد (کشتکار.)7934
نقش پولشویی در ایجاد (رکود – تورم )
امروزه پیامد خاص اثربخشی پولشویی در اقتصاد آگاه و کالسیک
دنیا بر دانشمندان و کارشناسان تحت امر کامالً روشن شده است،
اثری که غیر از فیلتر تنظیمی دولتها در امور مالی ،پولی،
اقتصادی ،اما بسیار مؤثر که بهعنوان عامل قوی و گریبانگیر قد
علم مینماید ازجمله:
 =7ايجادتورم :2تورم همان انبساط پول و افزایش نقدینگی در
دست مردم یک کشور بوده که بهموجب آن قدرت خرید و
توانمندی سرمایهداران را در کسب درآمدهای نابرابر و حاصل از آن
را افزایش میبخشد .لذا ،پول بیشتر مساوی خرید بیشتر ،به نفع
سرمایهدارانی که مانور پولی باالیی دارند میشود .آشکار است این
نابرابری در عرضة کاال و کسب درآمدهای پولی ،به نفع سود
جویان و دالالن شده که ارمغان آن بهدلیل ایجاد ناهمگونی در
عرضه و تقاضا ،افزایش قیمت در سطوح داخلی و حتی بینالمللی را
نشانه میگیرد .لذا ،تورم بهعنوان یکی از آثار ورود پول از مجاری
غیرقانونی سبب عدم توازن در چرخه اقتصادی میشود .بهعنوان
مثال ورود قاچاق طال ،ارز و سکههای غیرضروری حاصل از
فعالیتهای اینترنتی ،چاپ اسکناسهای جعلی و اوراق بهادار با
منشأ جعل و بدون پشتوانه و بسیاری از پولهای کثیف دیگر را از
دیدگاه اقتصادی میتوان یاد کرد.

1. Inflation

 =1ايجادركود :1رکود همان انقباض پولی و کاهش نقدینگی در
سطح عمومی اقتصاد ملی هر کشور بوده و بهموجب آن میزان و
سرعت قانونی پول را با چالشهای جدی مواجه مینماید(کیوان
پناه )7936بدین معنی که با خروج ارز و کاالها از مجاری
غیرقانونی و سرمایههای فیلتر نشده ،سبب افزایش سطح تقاضای
مصرفی و سرمایهای داخلی شده ،درنتیجه سیستم توازن بخشی
الگوهای مصرفی و واسطهای داخلی را بهدلیل آثار قهری و
جبریاش همراه با کمبودهای تحمیلی و چالشهای خودسرانه
مواجه میسازد ،بهطوری که اقتصاد ملی در مواقعی که نیاز به
تسریع جریانهای مالی و پولی ،مطابق متد و برنامهریزیهای
اقتصادی داشته را ،تحتتأثیر مانورهای عملیاتی با رویکرد منفی و
مخرب خویش قرار میدهد.
ارائه تعریف دقیق از جرم که دربرگیرنده تمام جنبههای آن
باشد کاری دشوار است و این دشواری درخصوص جرایمی که
پیچیده و سازمان یافته و دارای جنبههای مختلف باشد بیشتر است.
لذا تعریفی کامل درخصوص جرم پولشویی ارائه نشده ،با این حال
به تعاریفی چند ذیالً اشاره میشود.
 پولشویی عبارت است از راههایی که با توسل به آنها ،منابعنقدینههای به دست آمده از راههای نامشروع را زیرپوشش فریبنده
قرار داده و آن را بهگونهای دیگر جلوهگر ساخته تا بدین شکل
ماهیت این درآمدها که ناشی از عمل مجرمانه است مخفی بماند
(بوسورث و مارش.)7916 ،
 پولشویی روی دیگر یا نیمرخ فعالیتهای بزه کارانه است که درآن عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی طبق روندی
در مجاری قانونی پاک میشود (مرکز پژوهشهای مجلس شورای
اسالمی .)7936
اکنون در  743کشور قانون مبارزه با پولشویی اجرا میشود
ولی باید اذعان کرد که علیرغم تمامی تدابیر بازدارنده جلوگیری از
فرایند پولشویی در هیچ کشوری در حد مطلوب موفقیت
نداشته(.مرادی )7934 ،چنان که در سال  7332بیش از 923
میلیارد دالر در امریکا پول شستشو شده و هماکنون تخمین زده
میشود که ساالنه بیش از  7233میلیارد دالر در جهان پولشویی
میشود .مقدار پول آلودهای که در تمامی کشورها در چرخش است
بهقدری زیاد میباشد که باعث به وجود آمدن اقتصاد دوم زیرزمینی
شده است .در دو دهة اخیر با جهانیشدن اقتصاد که بهطور
روزافزون مرزهای سیاسی و فرهنگی کشورها را در مینورد و
چون عرصه اقتصاد بارزترین حوزه جهانیشدن است و اجرای آن
. Recession
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مستلزم به حداقل رسانیدن موانع تجاری و گمرکی میباشد
دولتها باید با تدابیر قانونی و اتخاذ سیاستهای مالی بازدارنده،
خود را برای مبارزه با پولشویی مجهز کنند (دبیرخانه ستاد مبارزه با
مواد مخدر  )476 ،7913عدم انجام و اجرای ضوابط مبارزه با
پولشویی در بسیاری از موارد موجب پرداخت جرایم سنگین شده
است بطور مثال بانک  HSBCدر سال  4374به مبلغ حدود
4میلیارد دالر جریمه شده است.
ب .اثرات پولشویی
با توجه به فعالیتهای غیرقانونی و بزهکارانه وسیع در دنیا ،حجم
بزرگی از پولهای در جریان دنیا ،پولهای کثیف میباشند آمارها
نشان میدهند حجم بسیار باالی از نقدینگی ،نقدینگی حاصل از
پولشویی در دنیا هستند درنتیجه وجود این حجم وسیع پول کثیف
ناشی از عملیات پولشویی بالطبع اثرات زیادی در سطح اقتصاد
کالن خواهد داشت ،برخی از آثار مخرب ناشی از پولشویی به
شرح ذیل بیان میشود.
 -2تخريب بازارهای مالی

تخریب بازارهای مالی از دیگر آثار مخرب اقتصادی پولشویی به
شمار میرود به این معنا که پولشویی سبب بیثباتی در بازار مالی
میشود عملیات پولشویی منابع زیادی از پول را وارد بازار میکند
که قابلکنترل نیست تسلط پولشویان ،کارایی بازارهای مالی را
کاهش داده و مشکالتی را درزمینة نقدینگی و امور اجرایی به بار
میآورد و با ایجاد عدم ثبات در بازار مالی ،اعتماد صاحبان منابع
مالی از این بازار از بین میرود و درنتیجه سرمایهگذاری مالی و
جذب منابع مالی در بازار مالی تضعیف میشود(.باقرزاده )7939
بیشک اولین و مقدمترین مبارزان علیه پولشویی نهادهای مالی و
سیاستگذاران مالی و اقتصادی هر کشور و سازمانهای بینالمللی
میباشند که همگی درجهت کاهش اثرات مخرب مؤثر میباشند.
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کشور ،سبب کاهش درآمد دولت میشوند به این معنا که حجم
عظیمی از درآمد کشور در شرایطی در گردش است که دولت قادر
به دریافت مالیات از این سرمایهها ،داراییها و درآمدها نیست
(بانکر . )74 :4337 ،به نظر می رسد که اثر فرار مالیاتی ناشی از
پول شویی به میزان توسعه یافتگی کشورها و اندازه اقتصاد آن
بستگی دارد به عبارت بهتر درکشورهای کوچک تر احتمال وسوسه
شیطانی پول شویی بیشتر است (گتزمن)4373،
 -1كاهش تولید ناخالص داخلی

1

رشد فعالیتهای زیرزمینی به علت رشد پولشویی و عدم ثبت در
 GDPسیاستهای اقتصادی را تحتتأثیر قرار میدهد .عالوهبر
این پولشویی بر توزیع درآمد در سطح جامعه نیز تأثیر میگذارد .در
سطح وسیع ،فعالیتهای غیرقانونی نهفته ،درآمد را از
پساندازکنندگان بزرگ بهسمت سرمایهگذاران کوچک و
پساندازکنندگان کوچک و یا از سرمایهگذاریهای شفاف به سمت
سرمایهگذاریهای پر ریسک و با کیفیت پایین هدایت میکند
افزایش پولشویی مستلزم کاهش دادوستد و کاهش تقاضای پول
از بانکهاست.
البته این بخشی از اثرات منفی پولشویی بوده که آثار منفی
دیگری را هم به وجود میآورد که همه آنها به نحوی رشد و
توسعه اقتصادی را تحتتأثیر منفی قرار میدهند و عالوه بر اثرات
مخرب اقتصادی ،تأثیر نامطلوب اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی را
سبب میشود درنتیجه فاصله طبقاتی (دارا و ندار و پردرآمد و
کمدرآمد) و فساد سیاسی را به وجود میآورد درنهایت پولشویی در
کشورهای در حال توسعه ،مانع ورود آن کشور به هیئت کشورهای
توسعه یافته و دستیابی به توسعة پایدار خواهد شد.
(چیسیک9)4333،

 -1فرار مالیاتی

پولشویان با تشدید فعالیتهای غیرقانونی در بازار مالی ،آن را در
انحصار خود میآورند و جریان بازار را به سود خود تغییر میدهند،
درنتیجه کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی کاهش مییابد و
چون آنها خارج از کنترل دولت عمل میکنند ،مشکالتی را درزمینة
دریافت مالیات نیز برای دولت پیش میآورند .برای عبور از این
مشکالت عالوهبر رعایت و جاری سازی استانداردهای بینالمللی
نیاز به تربیت متخصصان مالی و حقوقی به طور مثال حسابداران
قضائی متبحر می باشد(جعفری )7936 ،پولشویان با فرار از قانون
و نپرداختن مالیات و در عین حال انجام فعالیتهای اقتصادی در

1 . Gnutzmann
. Gross Domestic Product
3. Chissick and others
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خالصه اقدامات به عمل آمده درخصوص مبارزه با پولشویی در ایران

سؤاالت اصلی
فرایند پولشویی و پیشگیری آن در نظام بانکی کشور چگونه
صورت میگیرد؟
تنگناها و شکافهای موجود در سیستم بانکی در راستای
پیشگیری از پولشویی کدامند؟
استانداردهای بینالمللی پیشگیری از پولشویی در سیستم
بانکی شامل چه مواردی میباشند و چگونه میتوان نظام مبارزه
با پولشویی در کشور ( )AMLرا با چارچوب قانون اساسی و
سایر مالحظات امنیتی کشور هماهنگ نمود؟
سؤاالت فرعی
ویژگیهای نهادها و سازمانهای غیربانکی که در پیشگیری و
مبارزه با پولشویی مشارکت میکنند کدام است؟
کدامیک از نهادها و سازمانها در حوزة پیشگیری از
پولشویی میباید با بانکها همکاری مؤثر داشته باشند؟
نقش کدامیک از سازمانها و یا نهادهای غیر پولی در فرآیند

پیشگیری از پولشویی تأثیرگذارتر است؟
نقش کارکنان سازمانهای ذیربط در مبارزه با پولشویی
چقدر ارزیابی میشود؟
روش پژوهش
مراحل جمعآوری دادهها و احصا اطالعات بهطور سیستماتیک و
تجزیه و تحلیل منطقی آنها برای حصول به یک هدف را روش
تحقیق علمی میگویند بدیهی است در این روشها از وسایلی
ازجمله رایانه استفاده میشود ،در پژوهش حاضر و متعاقب آن
بررسی سؤاالت تحقیق با استفاده از روشهای کتابخانهای و
میدانی با روشهای توصیفی تحلیل محتوا صورت گرفته است.
در مطالعه استانداردهای بینالمللی ازجمله مصوبات گروه
اقدام مالی ( )FATFو تطبیق آن با استانداردهای بومی با
استفاده ازنظر متخصصان امور نسبت به طراحی پرسشنامهها
اقدام شده است.
در ادامه با استفاده از آزمونهای معتبر ازجمله کلمو گراف،
بارتلت ،لوین و نرمافزار  SPSS22مؤلفهها ،ابعاد و
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شاخصهای الگوی مطلوب احصا و چارچوب الگوی موردنظر
طراحی شد متعاقأ الگوی الزم مورد ارزیابی نیز قرار گرفت.
یک جامعة آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها
که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند .صفت مشترک
صفتی است که بین همه عناصر جامعة آماری مشترک و
متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد( .آذر ،مؤمنی،
 .)7939جامعة آماری بهکل گروه افراد ،وقایع یا چیزهایی اشاره
دارد که محقق میخواهد به تحقیق دربارة آنها بپردازد
با توجه به قلمرو تحقیق ،یافته مطالعاتی بانک صادرات
ایران در نظر گرفته شده 4197 ،واحد تابعه بانک مذکور جامعه
آماری تحقیق میباشند .با استفاده از فرمول کوکران تعداد 941
واحد بانکی برای نمونهگیری به صورت تصادفی انتخاب شده
است ،گفتنی است این محاسبه در سطح خطای  2درصد که
قابلپذیرش بوده و معقول به نظر میرسد صورت گرفته است.
تجزیه و تحلیل اطالعات این کار تحقیقاتی در دو سطح
توصیفی و استنباطی انجام میشود.
 .7در سطح توصیفی با استفاده از شاخصهای آماری نظیر
فراوانی ،درصد ،میانگین و انحراف معیار ،رسم نمودارها و
جداول به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد.
 .4جهت تجزیه و تحلیل دادهها در آمار استنباطی از
آزمونهای زیر استفاده شد:
 .9آزمون کلموگروف -اسمیرنف :جهت بررسی توزیع
دادهها استفاده شد.
 .4آلفای کرونباخ :برای محاسبه پایایی ابزارها استفاده شد.
 .2آزمون تیتست ) :(tبرای مقایسه میانگینهای هر یک
از موقعیتهای واقعی و ایده آل
 .6مدل معادالت ساختاری :)SEM( 7برای بررسی روابط
علّی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهة
اخیر صورت گرفته است یکی از این روشهای نویدبخش در
این زمینه مدل معادالت ساختاری یا تحلیل چند متغیری با
متغیرهای مکنون است .بدون توجه به نام یامفهوم بیشمار آن،
این واژه به یک سری مدلهای عمومی اشاره میکند که شامل
تحلیل عاملی تأییدی ،مدلهای ساختاری همزمان کالسیک،
تجزیه و تحلیل مسیر ،رگرسیون چندگانه ،تحلیل واریانس و
سایر روشهای آماری است( .هویل)7 :7332 ،
یافتههای پژوهش
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در این پژوهش برای کسب اطمینان از کفایت نمونه از شاخص
 KMOو آزمون بارتلت استفاده شد .نتایج آزمون کفایت
نمونهگیری نشان داد که مقدار شاخص  KMOبرابر 3/334
است (بیشتر از  .)3/1لذ،ا تعداد نمونه (تعداد پاسخدهندگان)
برای تحلیل عاملی کافی میباشد .همچنین مقدار  sigآزمون
بارتلت ،کوچکتر از  3/32است؛ که نشان میدهد تحلیل
عاملی برای شناسایی ساختار مدل عاملی مناسب است.
تعیین تعداد عوامل الگو
برای تعیین تعداد عوامل براساس مالک کیسر عمل شد.
براساس این مالک تنها عواملی مورد پذیرش قرار میگیرند که
مقدار ویژه آنها بزرگتر از یک باشد .بر این اساس تعداد 2
عامل که مقدار ویژه آنها بزرگتر از یک بود ،استخراج گردید.
تکنیک تحلیل عاملی متغیرهایی که در تحلیل وارد شدهاند را
به  2عامل طبقهبندی کرده است که  %19/333از واریانس را
تبیین کردند .مقدار ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر
عامل در جدول  7ارائه شده است .براساس نتـایج به دست آمده
عامل اول با  76/339درصد بیشترین سهم و عامل چهارم با
 77/439درصد کمترین سهم را در تبیین کل متغیرها دارند و
درمجموع پنج عامل مذکور توانستهاند  19/333درصد از کل
واریانس متغیرها را تبیین کنند .بر این اساس نتـایج به دست
آمده هریک از عوامل استخراج شده دارای متغیرهای زیر
هستند:
الف :عامل اول :فرآيندهای پیشگیری از پولشويی و
مکانیزه كردن آنها
 ارزیابی ریسک پولشویی
 تطبیق مدارک با اصل آنها برای شناسایی متقاضی افتتاح
حساب
 استعالم از مراجع ذیربط برای ارائه خدمات
 شناسایی متقاضیان در هنگام اخذ وجه نقد به میزان بیش از
یکصد و پنجاه میلیون ریال
 اعمال مقررات ضد پولشویی در شرکتها و سازمانهای
زیرمجموعه بانک
 کافی بودن اطالعات مندرج در فرمهای شناسایی مشتریان
هنگام افتتاح حساب
 شناسایی مؤسسات غیرانتفاعی و خیریه در هنگام ارائه

خالصه بررسی شاخص  KMOو آزمون بارتلت
7. Structural Equation Modeling

2. Kaizer
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خدمات  KYCاگر به هفت متغیر فوق دقت کنیم درخواهیم
یافت که برخی از این عوامل از یک ویژگی خاص در رابطه
با شناسایی ریسک پولشویی ،ارزیابی و مدیریت آن
برخوردار میباشند.
ب :عامل دوم :ريسک پولشويی ارزيابی و مديريت

 شناسایی مشترکان دارای ریسک سیاسی؛
 شناسایی بانک کارگزار در زمان گشایش اعتبارات اسنادی
 رعایت مقررات مبارزه با پولشویی واحدهای خارج از کشور.
اگر به پنج متغیر فوق دقت کنیم درخواهیم یافت که
برخی از این عوامل از یک ویژگی خاص در رابطه با تأثیر
همکاریهای بینالمللی و تبادل اطالعات برخوردار میباشند.

آن
 نگهداری اطالعات مشتریان در سازمان به مدت حداقل 2
سال؛
 شناسایی و ارزیابی ریسکهای مربوط به مبارزه با پولشویی
در زمان عرضة محصوالت جدید بهویژه در فناوریهای نو؛
 درج مشخصات فرستنده و گیرنده در نقلوانتقال الکترونیکی؛
 مناسب بودن نرمافزارهای مصوبه در سازمان برای مبارزه
پولشویی؛
 تأثیر سامانه دولت الکترونیک در مبارزه با پولشویی.
اگر به پنج متغیر فوق دقت کنیم درخواهیم یافت که
برخی از این عوامل از یک ویژگی خاص در رابطه با فرایندهای
پیشگیری از پولشویی و مکانیزه کردن آنها برخوردار میباشند.
ج :عامل سوم :نقش كاركنان سازمانهای مؤثر در
مبارزه و پیشگیری از پولشويی
آموزش الزم و کافی را در خصوص پیشگیری از پولشویی
 شناسایی واحد اطالعات مالی ()FIU؛
 آموزش کارکنان در مبارزه با پولشوی؛
 تجربه و مهارتهای کارکنان؛
 تحصیالت کارکنان.
اگر به پنج متغیر فوق دقت کنیم درخواهیم یافت که
برخی از این عوامل از یک ویژگی خاص در رابطه با نقش
کارکنان سازمان در مبارزه و پیشگیری از پولشویی برخوردار
میباشند.

د :عامل پنجم :تبادل اطالعات و تأثیر همکاریهای
بینالمللی
 معتبر بودن نحوه راستی آزمایی اطالعات ارائه شده
 ارسال گزارشات معامالت مشکوک ( 4)STRبه واحد
اطالعات مالی
 استفاده از امکان ردیابی مالی و مسدودکردن حساب در
مقررات ضد پولشویی
 استفاده از راهنمایی و مشاوره واحد اطالعات مالی (وزارت
امور اقتصاد و دارایی)
 بروز رسانی اطالعات مندرج در سامانهها
 قابلاتکا و مؤثربودن اطالعات اخذ شده از مراجع
برونسازمانی
 توقیف اموال و یا انسداد حساب اشخاص از طریق واحد
اطالعات مالی
 کافی بودن دستورالعملهای صادره بانک مرکزی در بانکها
برای مبارزه با پولشویی
اگر به هشت متغیر فوق دقت کنیم در خواهیم یافت که
برخی از این عوامل از یک ویژگی خاص در رابطه با تأثیر
سازمانهای غیربانکی در مبارزه و پیشگیری از پولشویی
برخوردار میباشند.

چ :عامل چهارم :تأثیر سازمانهای غیربانکی در
پیشگیری و مبارزه با پولشويی
 انجام همکاری بینالمللی مثالً تبادل اطالعات برای
جلوگیری از پولشویی؛
 استفاده از اطالعات سازمانهای بینالمللی مانند ،FATF
 UNو  ...برای شناسایی اشخاص تحریمی؛
1.United nation

2. Suspicion transaction report
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عاملها
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جدول  .2مقدار ویژه و درصد واریانس تبیین شده توسط هر عامل
Rotation Sums Of Squared Loadin
مقادير ويژه

درصد واريانس تبیین شده

درصد تجمعی واريانس تبیین شده

عامل اول

1/112

21/111

21/111

عامل دوم

1/111

21/111

11/11

عامل سوم

1/111

21/121

11/112

عامل چهارم

1/111

21/111

11/111

عامل پنجم

1/111

22/111

11/111

ارزيابی اعتبار سازهای مدل اندازهگیری پیشگیری از
پولشويی
مدل اندازهگیری پیشگیری از پولشویی در حالت تخمین
x2

ضرایب استاندارد با توجه به خروجی نرمافزار لیزرل مقدار
خروجی  RMSEA= 3.369را برای مدل نشان میدهد .هر
چه میزان این شاخص  RMSEAکمتر باشد مدل برازش
مناسبتری برخوردار است ،که در این مدل اینگونه میباشد.
مدلهای اندازهگیری در حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر
هرکدام از متغیرها و یا گویهها را در توزیع واریانس نمرات
متغیر یا عامل اصلی را نشان میدهد.
برای متغیر فرایندهای پیشگیری از پولشویی و مکانیزه
کردن آنها ( )v1مؤلفه دولت الکترونیک ( )3/13پیشتر از
سایر مؤلفهها توانسته واریانس فرایندهای پیشگیری از
پولشویی و مکانیزه کردن آنها را توزیع دهد .بهعبارتدیگر
این گویه با عامل یاد شده تأثیر بیشتری نسبت به سایر گویهها
دارد .گویه نرمافزار از منصوبه در سازمان ( )3/69کمتر از سایر
سؤاالت توانسته واریانس فرایندهای پیشگیری از پولشویی و
مکانیزه کردن آنها را توزیع دهد .بهعبارتدیگر این گویه با
عامل یاد شده تأثیر کمتری نسبت به سایر گویهها دارد.
برای متغیر شناسایی ریسک پولشویی ،ارزیابی و مدیریت
آن ( )v2گویه شرکتها و سازمانهای زیرمجموعه ()3/13
بیشتر از سایر گویهها توانسته واریانس شناسایی ریسک
پولشویی ،ارزیابی و مدیریت آن را توزیع دهد .بهعبارتدیگر
این گویه با عامل یاد شده تأثیر بیشتری نسبت به سایر گویهها
دارد .گویه استعالمها ( )3/61کمتر از سایر سؤاالت توانستهاند
واریانس شناسایی ریسک پولشویی ،ارزیابی و مدیریت آن
را توزیع دهد .بهعبارتدیگر ،این گویه با عامل یاد شده تأثیر
کمتری نسبت به دیگر گویهها دارد.
برای متغیر تأثیر سازمانهای غیربانکی در مبارزه و پیشگیری
df

از پولشویی ( )v3گویه توقیف اموال و انسداد حساب توسط
واحد اطالعات مالی ( )3/13بیشتر از دیگر
گویهها توانسته واریانس تأثیر سازمانهای غیربانکی در مبارزه
و پیشگیری از پولشویی را توزیع دهد .بهعبارتدیگر ،این گویه
با عامل یاد شده تأثیر بیشتری نسبت به سایر گویهها دارد.
گویه راستی آزمایی اطالعات ( )3/22کمتر از سایر گویه
توانستهاند واریانس تأثیر سازمانهای غیربانکی در مبارزه و
پیشگیری از پولشویی را توزیع دهد .بهعبارتدیگر این گویه با
عامل یاد شده تأثیر کمتری نسبت به دیگر گویهها دارد.
برای متغیر نقش کارکنان سازمان در مبارزه و پیشگیری از
پولشویی ( )v4گویه تأثیر آموزش کارکنان ( )3/33بیشتر از
سایر گویه توانسته واریانس نقش کارکنان سازمان در مبارزه و
پیشگیری از پولشویی را توزیع دهد .بهعبارتدیگر،
این گویه با عامل یاد شده تأثیر بیشتری نسبت به سایر گویهها
دارد .گویه انجام آموزش ( )3/23کمتر از سایر گویه توانستهاند
واریانس نقش کارکنان سازمان در مبارزه و پیشگیری از
پولشویی را توزیع دهد .بهعبارتدیگر ،این گویه با عامل یاد
شده تأثیر کمتری نسبت به دیگر گویهها دارد.
برای متغیر تأثیر همکاریهای بینالمللی و تبادل
اطالعات ( )v5گویه شناسایی ریسک سیاسی ( )3/33بیشتر از
دیگر گویهها توانسته واریانس تأثیر همکاریهای بینالمللی و
تبادل اطالعات را توزیع دهد .بهعبارتدیگر ،این گویه با عامل
یاد شده تأثیر بیشتری نسبت به دیگر گویهها دارد .گویه تبادل
اطالعات ( )3/67کمتر از دیگر گویه توانستهاند واریانس تأثیر
همکاریهای بینالمللی و تبادل اطالعات را توزیع دهد.
بهعبارتدیگر این گویه با عامل یاد شده تأثیر کمتری نسبت به
دیگر گویهها دارد.
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نمودار  .2تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول مدل اندازهگیری پیشگیری از پولشویی در حالت تخمین استاندارد

خروجی بعدی نمودار  4قسمت معنیداری ضرایب و پارامترهای
به دست آمده مدل اندازهگیری متغیر روابط عمومی را نشان
میدهد که تمام ضرایب به دست آمده معنیدار شدهاند زیرا
مقدار آزمون معنیداری تکتک آنها خارج از بازه (،7/36

 )-7/36است .معنیدار بودن این اعداد نشاندهنده مناسب
بودن مدل میباشد .بهعبارتدیگر ،هرکدام از گویه ها در قالب
عوامل و یا متغیرهای مربوط به خود معنیدار میباشند.

نمودار  .1تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول مدل اندازهگیری پیشگیری از پولشویی در حالت معنیداری پارامترها

با توجه به نتایج حاصله از تحلیل عاملی تأییدی میتوان گفت
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تمامی سؤالها به طرز معنیداری اندازه گیرنده متغیر پنهان
است.
مدل نهایی
نمودار ( )9مدل نهایی در حالت تخمین را نشان میدهد .با
توجه به خروجی نرمافزار لیزرل مقدار

x2
df

 4/429بوده و همچنین خروجی میزان RMSEA= 3.324را
برای مدل نشان میدهد .ضمن آنکه مدلهای اندازهگیری در
حالت تخمین استاندارد میزان تأثیر هرکدام از متغیرها و یا
گویهها را در توزیع واریانس نمرات متغیر یا عامل اصلی نشان
میدهد.

محاسبه شده برابر

نمودار  .1تحلیل عاملی تأییدی مرتبة دوم مدل نهایی در حالت تخمین استاندارد

برای پژوهش بعمل آمده می باشد.

با توجه به نتایج حاصله از آزمون مدل و مقایسه مقادیر قابل
قبول و محاسبه ای میتوان گفت کلیه مقادیر ناشی از مدل
درحد مطلوب بوده و مدل برارزش حاضر یک مدل مناسب
جدول  .1شاخصهای برازش مدل نهایی
شاخص برازندگی

CMIN/DF

SRMR

RMSEA

GFI

AGFI

NFI

NNFI

IFI

مقادير قابلقبول

<3

<0.05

<0.08

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

>0.9

مقادير محاسبه شده

2.253

0.038

0.054

0.95

0.93

0.94

0.95

0.97

با عنایت به مجموعه اقدامات بعمل آمده طی فرایند پژوهش

راستی آزمایی آنها مدل نهایی تحقیق طبق نمودار  4نشان

11

ابوالحسنی هستیانی و دانیالی :تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی در ساختار بانکی کشور ...

شامل جمع آوری ،پردازش اطالعات ،آزمونهای آماری دادهها

است.

نمودار  .1مدل نهایی
بحث و نتیجهگیری
هدف تحقیق «تدوین الگوی راهبردی پیشگیری از پولشویی
در ساختار سیستم بانکی ایران در بانک صادرات» است که با
روش ترکیبی کمی و کیفی از نوع تحلیل محتوا نظام
مقولهبندی استقرایی و تحلیل عاملی تأییدی در دو مرحله انجام
گرفته است .در مرحلة اول اطالعات از طریق متون چاپی و
دیجیتالی موجود در سایتها و پایگاههای معتبر علمی و
مطالعات نظری و تجربی و نظرات کارشناسان و خبرگان
سیستم بانکی ایران و خبرگان دانشگاهی گردآوری شد.
در مرحلة دوم با استفاده از نرمافزارهای  spssو Lisrel
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .در راستای تحلیل عاملی
اکتشافی پنج متغیر اصلی مورد شناسایی ،ارزیابی و آزمون قرار
گرفته است فرآیندهای پیشگیری از پولشویی و مکانیزه کردن
آنها بهعنوان متغیر اول دارای هفت مؤلفه ،شناسایی ،ارزیابی
ریسک پولشویی که خود دارای پنج مؤلفه بوده بهعنوان متغیر

دوم ،نقش کارکنان سازمانهای مؤثر در مبارزه با پولشویی نیز
با اعالم متغیر سوم با پنج مؤلفه احصا شد.
تأثیر سازمانهای غیر بانکی در پیگیری و مبارزه با
پولشویی حاوی پنج مؤلفه و تبادل اطالعات و تأثیر
همکاریهای بینالمللی شامل هشت مؤلفه به ترتیب بهعنوان
متغیر چهارم و پنجم شناسایی شدند برای متغیر اول بیشترین
تأثیر مرتبط با مؤلفه دولت الکترونیک و کمترین تأثیر با مؤلفه
نرمافزارهای منصوبه میباشد.
در متغیر دوم بیشترین تأثیر در رابطه با مؤلفه شرکتها و
سازمانهای زیرمجموعه و وابسته و کمترین تأثیر نیز از آن
استعالمهای ذیربط میباشد.
درخصوص متغیر سوم گویه توقیف اموال و انسداد حسابها از
طریق واحد اطالعات مالی و گویه راستی آزمایی اطالعات به
ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را داشتهاند.
در رابطه با متغیر چهارم مؤلفه آموزش موردنیاز کارکنان
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بیشترین تأثیر و کفایت دورههای آموزشی کمترین تأثیر را
داشتهاند.
برای متغیر پنجم نیز بهترین تأثیر برای گویه شناسایی
ریسک سیاسی و کمترین تأثیر نیز برای همکاریهای
بینالمللی احصا شدهاند.
در مقایسه با متغیرهای پنجگانه اصلی نیز عامل دوم یعنی
شناسایی ارزیابی و مدیریت ریسک پولشویی با ضریب 3/32
بیشترین تأثیر را در پیشگیری و مبارزه با پولشویی داشته
ضمن اینکه متغیر چهارم تحت عنوان تأثیر سازمانهای

غیربانکی در پیشگیری و مبارزه با پولشویی با ضریب  3/66از
سهم کمتری نسبت به سایر متغیرها برخوردار بوده است از
طرف دیگر میزان آمارة  tبرای تمام متغیرها خارج از بازه (، 7/36
 )-7/36بوده است .بنابراین ،با اطمینان  %32میتوان گفت که
روابط متغیرها معنیدار میباشند در یک جمعبندی نتایج نشان
میدهد اقدامات بعملآمده درخصوص پیشگیری و مبارزه با
پولشویی در مقایسه با استانداردهای بینالمللی تدوین شده توسط
گروه اقدام مالی انطباق کامل ندارد.
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