
ســــال-2 اخـيـردر طريقچين،هــاي افزايشاز
ــرمايه مختلفگذاريس ــورهاي كش ذخايراز،در

سالارزي حاصــل كه استخود تجاري مازاد ،ها
اســتاســتفاده حالبرده اين از،. با ايران ســهم
است.ســرمايه بوده ناچيز چين خارجي درگذاري
ســـرمايه،نتيجه جذب در نتوانســـته گذاريايران
تجخـار كنـد. بنـابراين، عمـل موفق چين دويني

تجاريســياســت و صــنعتي ارايههاي و مناســب
برايمشــوقومشــخصهايبرنامه مناســب هاي

سـرمايه ميگذارانترغيب توصيه كشــور به چيني
ــي ــناس كارش تحقيقات انجام زمينه، اين ــود. در ش

جذبدقيق مورد در حوزهتر در هايفاينانسچيني
مي ايران براي برايبااهميت بســـياري منافع تواند

باشد. داشته كشور
مي-3 نظر ــدبه تواعاملترينمهم،رس ايجاد نزبراي

سياسي مناسبات همچنين و اقتصادي مبادالت بين
و خارجي ســـياســـت از اســـتفاده چين، با ايران

اين است. در مناسب اقتصادي خألنبيديپلماسي ،
چين زمينه در مجرب شناختكارشناساني شناسي،

نتيجهراكشـــورمان در و كرده محدود چين از،از
ــت ــياس س ــتهدامنه كاس حوزه اين در اثرگذار هاي

بسيارايناهميتاست. جمعيت به توجه با مقوله
ب و چين اين،تبعهباالي گســـترده مصـــرفي بازار

مي كـه جذبباالييظرفيتتوانـدكشـــور براي
باشد داشــته كشــور غيرنفتي دوچندان،صــادرات

بود. خواهد
شده،-4 اشـاره موارد بر توجهعالوه كه ديگري نكته

بررسي در آن وچشمبه ايران اقتصادي روابط انداز
بود نخواهد فايده از خالي كليديچين نقش اناير،

چين اقتصاديبراي كمربند ابريشمدر .تاسجاده
ميكطورهمـان احيايدانيم،ه با واينچين جاده

اقتصادي كمربند يك تاترسيم دارد ترسيدسقصد
تســـهيلبـهراخود جهـاني باكندبـازارهـاي و

اتكـاهزينـه قـابـل يترصـــرفهبـهمقرونوهـاي
دهد. درفعاليت انجام را خود تجاري بين،اينهاي

دليل دو به استراتژيكايران منابعموقعيت راوانفو
گاز و اهدافنفت به دستيابي در كليدي عنصري ،

موضــوع اين نتيجه، بود. در خواهد چين ــده يادش
سـ تصميمياسـتبراي و داخليگذاران لقابگيران

بودتأمل اســتراتژيتاخواهد و برنامه داشــتن با
با و مدون و ازسـياسـتمعين مناسب اينگذاري
ك استفاده ند.نفرصت

منابع
اطالعـا-1 اطالعاتآژانس گزارش آمريكا، انرژي ت

مي چين، .2015انرژي
چشم-2 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس

سال پيش2015انرژي با سالبينيهمراه ،2040تا
.2015ريلوآ

چشم-3 گزارش آمريكا، انرژي اطالعات اندازآژانس
اكتبرمدتكوتاه .2015انرژي،

سـيدشمس -4 انرژي1394الدين (صـادقي، امنيت ،(
فصـــلنــامــه ايران، انرژي ژئواكونوميــك و چين

بين سياسي المللي.تحقيقات
ايمانه (-5 ــت1394عنافچه، فرص در)، راهبردي هاي

تحقيقاتي مؤســسه چين، و ايران اقتصــادي روابط
اقتصاد. تدبير

گزارش-6 ايران، اســالمي جمهوري آمارگمرك هاي
كشور،مقد خارجي تجارت .1390-1394ماتي

اطالعات-7 چين،اكونوميستواحد ريسك گزارش ،
نوامبر و .2015سپتامبر
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شوييپول با مبارزه هايآسيب و مشكالت شناسايي
1عاطفه غالمي

چكيده
چگونگي پيشگيري و مبارزه با اين شويي در اقتصاد ايران، هاي اساسي در خصوص پديده پوليكي از چالش

شويي، جلوگيري از هاي بسياري از جمله: تصويب قانون مبارزه با پولپديده است. البته، در اين راستا اقدام
ها داراي موانع و مشكالتي بودند و هستند؛ براي مثال، قاچاق و... نيز انجام شده است، اما همواره اين اقدام

هاي مالي قادر به رو، بسياري از مؤسسهشويي نيازمند هزينه زيادي است و ازاينولاجراي قانون مبارزه با پ
رو، كاهش ازاينطور كامل اجرايي نشده است. ها نيستند و به همين دليل، اين قانون بهپوشش اين هزينه

برقراري تناسب شويي به يك نهاد  قضايي، شويي، واگذاري نظارت بر پولهزينه اجراي قوانين مبارزه با پول
  شود.شويي، پيشنهاد ميهاي مالي براي مبارزه هوشمند با پديده پولسازي سازمانبين جرم و مجازات و يكپارچه

هاي مالي، نظارت.شويي، مؤسسهپولي: واژگان كليد

مقدمه
كههاي غيرقانوني و فساد است شويي از جمله فعاليتپول
وجود آمده و با پيشرفتگيري جوامع بهزمان با شكلهم

تر شده و گسترش يافتههاي پولي و مالي، پيچيدهسيستم
هايي مانندهايي كه به روشاست. در واقع، درآمدها و پول

ها، فحشا و... حاصلبنديقاچاق كاال، مواد مخدر و ارز، شرط
كنند بايد وارد چرخهشوند، براي اينكه قابليت استفاده پيدا مي

اقتصادي و معامالت قانوني كشور شوند. به عبارت ديگر، اگر
ها را وارد چرخه اقتصادي و قانونيمجرمان نتوانند اين پول
اي براي آنها ندارند.ها هيچ استفادهكنند، در عمل اين پول

زيرا د،يآيبه نظر م يجرم بدون قربان كي شوييپول
قتل، سرقت و... ميمانند جرا نديناخوشا يهايك از حالتهيچ
هيثانو ياعارضه دهيپد نيواقع ابه اما د،كنينم منعكسرا 

يامدهايقاچاق مواد مخدر، سرقت و... است كه پ امتناظر ب
ستيخود كمتر از قتل و سرقت ننوبهبه زيقاچاق مواد مخدر ن

at.gholami@ut.ac.ir 1- دانشجوى دکترى اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

مبارزه بارو، ازاينشاند. بك يجامعه را به تباه كي توانديو م
گذاران ودر دهه اخير كانون توجه سياست شوييپول دهيپد

هايي مانندگيران اقتصادي و سياسي بوده است و اقدامتصميم
شويي، گسترش فناوري و استفادهتصويب قانون مبارزه با پول

هاي الكترونيكي و... نيز اجرا شده است، اما تمام ايناز سامانه
صد درصدي انجام نشده، زيرا موانع و صورتبهها اقدام

شوييهاي مبارزه با پولمشكالت بسياري براي اجراي اقدام
وجود داشته است.

هدف از نگارش گزارش حاضر بررسي اين موانع و
هاي مبارزه با اين پديده بر اقتصاد كشورمشكالت و آسيب

مورد بررسي قراررو، ابتدا پيامدهاي اين پديده است. ازاين
شود.گيرد و سپس، موانع و مشكالت مبارزه با آن تبيين ميمي

شويي ارايه و راهكارهاييهاي مبارزه با پولدر نهايت، آسيب
شود.شويي پيشنهاد ميبراي رفع موانع مبارزه با پول



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه

شناسایى مشکالت و آسیب هاى مبارزه با پول شویى 

62

شوييبررسي پيامدهاي پول -1
شود كه در آن،شويي به درآمدهايي اطالق ميپول
طور عمده از طريق نامشروع وهايي كه بهپول

آيد وارد چرخه رسمي اقتصاددست ميغيرقانوني به
ها تعلقماهيت اصلي به اين پول ترتيب،اينشوند و به

گيرد؛ براي مثال، درآمدهاي حاصل از فروش مواد
مخدر، انواع قاچاق، مشاغل زيرزميني و...؛ چنانچه

منشأ آنها قابل ها كهدرآمد حاصل از اين فعاليت
گيري نيست، وارد چرخه اقتصادي شود، به آنپي
شويي داراي آثار و تبعاتپولگويند. شويي ميپول

هاي مختلف اقتصادي و اجتماعيفراواني در عرصه
مانند گسترش فساد و ارتشا در تبعاتي است. آثار و

سطح جامعه، تضعيف بخش خصوصي، كاهش
كاهش درآمد دولت واعتماد به بازارهاي مالي، 

شوييتقويت منابع و شبكه مالي مجرمان. تبعات پول
موجب  شده است كه حاكميت كشورها درصدد
مبارزه با آن برآيند و با تصويب قوانين و مقررات
الزم و اجرايي كردن آنها، از وقوع اين جرم در

وقوع، در صورتهاي مالي پيشگيري يا مؤسسه
آنها برخورد قانوني كنند. متخلفان را شناسايي و با

عنوان نوعي فساد، تأثير منفي بسياري برشويي بهپول
رشد و توسعه اقتصادي كشورها دارد. در يك نگاه

، ارايه شده1شويي در شكل شماره كلي اثرات پول
است.

شويي بر اقتصادآثار منفي پول -1شكل 

شود،، مشاهده مي1طور كه در شكل شماره همان
گذاريهاي نامشروع امكان سرمايهورود سرمايه

برد.واقعي داخلي و خارجي را در كشور از بين مي

ريزيم آماري و نقص اطالعات براي برنامهضعف نظا
هاي تحقيق درهاي عمده هستهيكي از ضعف

شويي با تغيير دركشورهاي مختلف است و پول

تخريب بازارهاي مالي

فرار سرمايه به صورت غيرقانوني از كشور

كاهش تقاضاي پول و كاهش در نرخ ساالنه توليد ناخالص داخلي

ورشكستگي بخش خصوصي

سازيخصوصيافزايش ريسك كاهش بهره وري در بخش واقعي اقتصاد

تخريب بخش خارجي اقتصاد

در روند نرخ هاي ارز و بهره ثباتيبي

توزيع نابرابر درآمد



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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اطالعات مربوط به حجم پول، تقاضاي پول، نرخ
اي و... بههاي سرمايهييبهره، ارز و قيمت ساير دارا

.زنداين ضعف دامن مي
براي فعاالن اقتصادي، بههاي امنيت يكي از مؤلفه

رسميت شناختن مالكيت سرمايه و تضمين اجراي
هاي مجرمانهفساد مالي و فعاليت ، اماقراردادهاست

از موانع اصلي بر سر راه امنيت اقتصادي، ايجاد
شفافيت مالي و حكومت قانون است. از سوي ديگر،

هاي ناشي از اعمال مجرمانه با ورود و خروجسرمايه
نظام اقتصادي را مختلي در حجم بسيار زياد، ناگهان
برند.گذاري را از بين ميكنند و امنيت سرمايهمي

نخستشو در وهله به دليل آنكه هدف افراد پول
و سودآوري بودهپنهان كردن منشأ غيرقانوني پول 

رو،ازاينبراي آنها از اهميت كمتري برخوردار است، 
جاهايي بيشتر اوقات سرمايه خود را در

كنند كه داراي توجيه اقتصاديگذاري ميسرمايه
ورينيست و بدين صورت، باعث كاهش بهره

سرمايه، اتالف منابع، تسهيل فساد مالي داخلي و
شوند و تخصيص منابع را دچارافزايش جرايم مي

هايدر صورتي كه سرمايه رو،ازاينكنند؛ انحراف مي
زياد باشد، اينهاي غيرقانوني شده از راهحاصل
ا بهههايي كه از آنگذاريها به سوي سرمايهسرمايه
؛كنديشود حركت متعبير مي  1گذاري عقيمسرمايه

،هاي غيرمنقولييگذاري در دارامانند سرمايه
يهاخودرو ات،خصوص اشياي هنري، جواهربه

،جهينت در و يوربهره كاهش باعث كهو...  يتجمل
.شد خواهد ياقتصاد رشد كاهش

1- Sterile Investment

شويي دربررسي مشكالت مبارزه با پول -2
كشور

ايسالمت و صالبت اقتصادي و سياسي هر جامعه
در گروي معامالت و معادالت سالم اقتصادي است.

هاها و سازماندر عصر جهاني شدن كه همه فعاليت
در يك نظام كالن تكنولوژيكي (فناورانه) و ارتباطي

در يك نظام كالن جهاني دست بهكنند و كار مي
هاي اقتصادي بازنند، فعاليتمعامله و تجارت مي

اند. در عصر امروز كهمسايل سياسي گره خورده
چيز بر محور ارتباطات بوده و فناوري، دنيا راهمه

ترديد قاچاقچيان و جنايتكارانتسخير كرده است، بي
انكيهاي ببراي سفيد كردن پول سياه خود، از شبكه

كنند و براي پنهان كردنو فناوري مدرن استفاده مي
ماندههاي نامشروع خويش به كشورهاي عقبدارايي

برند.و كشورهايي با قوانين ضعيف و سست، پناه مي
بين، برخي كارشناسان معتقدند، كشورهايدراين
توسعه از جمله ايران به دليل كمبود منابع ماليدرحال

شويي باشند.اسبي براي عمليات پولتوانند بستر منمي
هايشويي در ايران بيشتر با پولپديده پول

آمده از قاچاق مواد مخدر شناخته شده است،دستبه
تواند چرخه عظيمي ازكه اين پديده مي در حالي

درآمدهاي نامشروع و جرايم بزرگ را شامل شود. به
هها كدليل ماهيت غيررسمي و غيرقانوني اين پول

-پيامدهاي منفي بسياري براي كشور به همراه دارند
، ارايه1در بخش قبل اين پيامدها در شكل شماره 

گيران ورو، بسياري از تصميمازاين -شدند
شويي،گذاران كشور براي مبارزه با پديده پولسياست



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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قوانين و راهكارهاي بسياري را انديشيده و در
اند،ايي را انجام دادههراستاي اجرايي شدن آنها اقدام

اما نكته مهم اين است كه براي مبارزه و مقابله با
شويي مشكالتي وجود دارد كه مبارزه مؤثر با اينپول

ترين اينپديده شوم را متأثر ساخته است. مهم
اند از:مشكالت عبارت

هماهنگي و همكاري ضعيف بين نهادهاي مربوط -1-2
يكي فساد، با مبارزه نهادهاي سازماني بين ناهماهنگي

شمار به شوييپول با مبارزه مشكالت ترينمهم از
هيچ كافي، امكانات و بودجه وجود با حتي رود،مي

مشكالت و هاخواسته همه تنهاييبه تواندنمي سازماني
كند. ايران هم مانند بسياري از برطرف را جامعه

نگي وتوسعه در حوزه هماهكشورهاي درحال
هاي جديهمكاري بين سازماني با چالش

هاي حقوقيروست. به نقل از رييس امور پژوهشروبه
معاونت رياست جمهوري، نهادهاي مسئول در زمينه
مبارزه با فساد دچار ناهماهنگي سازماني هستند و اين
نبود هماهنگي، نقض حاكميت ملي، تهديد عليه منافع

كي و عدم مبارزه مؤثر باامنيت ملي، نفوذ در شبكه بان
شويي را به همراه دارد. بنابراين، تا زماني كهپديده پول

هماهنگي يكپارچه و بين سازماني در نهادهاي مبارزه
شوييبا فساد شكل نگيرد، مبارزه مؤثر با فساد و پول

طور كه بايد شكل نخواهد گرفت.آن
عدم جامعيت و مانعيت قانون مبارزه با  -2-2
شوييپول

تبصره 7ماده و  12شويي داراي قانون مبارزه با پول
توجهي به فرامليترين نقص اين قانون بياست. مهم

1- Section 39(6) of the Corruption, Drug Trafficking and Other Serious Crimes Act (CDSA).

اگر منشأ كه يصورتبودن جرم تطهير پول است، در 
قانون جرم در دولت ديگري باشد بايد مشمول اين

هاي ديگريوكاستيقرار گيرد. اين قانون داراي كم
اند از:ترين آنها عبارتاز مهمنيز هست كه برخي 

 سنگ حاضر حال در كه شوييپول با مبارزه قانون
به ايران در شوييپول شوم پديده با مقابله بناي

-ماده 12 بر مشتمل -صفحه 2 در آيد،شمار مي
قوانين كه بوده حالي در اين. است شده تنظيم
انگلستان، جمله: از كشورها ديگر در آن مشابه

مقررات حاوي آمريكا، متحده اياالت و سنگاپور
قدريبه اين قانون. است تريمفصل احكام و

به نسبت كه است شده تدوين و تهيه مختصر
شوييپول جرم با مرتبط كليدي مسايل از بسياري

شود؛ براياي در آن مشاهده نميتبصره و ماده
با ارتباط در در سنگاپور شوييپول قوانين مثال،
مربوط به اطالعات افشاي و چگونگي نحوه
حال است، دقيقي احكام حاوي شوييپول جرايم
اين در ايران شوييپول با مبارزه قانون آنكه

شوييپول قانون .است الزم فاقد احكام خصوص
اطالعاتي شخصي، چنانچه كند،مي مقرر سنگاپور

مالي ياتعمليا  معامالت انجام خصوص در
را اطالعات و باشد داشته وييشپول به مشكوك

قرار دهد، قضايي صالحيذ هايمقام اختيار در
محرمانه اطالعات افشاي جرم مرتكبتنها نه

بلكه اطالعات آن محفوظ خواهد است، نشده
شويي ايران هم. قانون مبارزه با پول1ماند

ها را مكلف به گزارش موارداشخاص و سازمان



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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شويي كرده، اما متأسفانه اينمشكوك به پول
هاي الزم از اشخاص درقانون فاقد حمايت

خصوص افشاي اطالعات مرتبط با جرايم
 شويي است.پول

 .فقدان مانعيت ايراد ديگر اين قانون است
تطهير1شوييقانون مبارزه با پول 2براساس ماده  ،

عوايد حاصل از تمام جرايم حتي جرايم كوچك
شود. اين ماده باعثشويي تلقي ميو جزيي، پول

شويي درهاي پولشد تعداد و حجم پروندهمي
ي باال رود كه هدف قانون،قدربهنظام قضايي 

شويي، جرايم و مفاسديعني مبارزه با پول
يه قرار گيرد و مبارزه با مفسداناقتصادي در حاش

طور كه بايد اجرا نشود.آن
شويي بهواگذاري نظارت بر مبارزه با پول -3-2

يك نهاد غيرقضايي
، شوراي2شوييقانون مبارزه با پول 4براساس ماده 

شويي به رياست و مسئوليت وزيرعالي مبارزه با پول
مت،امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي ص

اطالعات، كشور و رييس كل بانك مركزي با وظيفه

طوربهينكه اهاي غيرقانوني با علم به تحصيل، تملك، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت -يي : الفشوپولقانون مبارزه با  2ماده  -1
نوني آن باپنهان كردن منشأ غيرقا منظوربهتبديل، مبادله يا انتقال عوايدي  -باشد. ب آمدهدستبهمستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتكاب جرم 

كه وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتكابي نحوبهمستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتكاب جرم باشد يا كمك به مرتكب،  طوربهعلم به اينكه 
طور مستقيم يابه جايي يا مالكيت عوايدي كه، جابهوانتقالنقليا پنهان يا كتمان كردن ماهيت واقعي، منشأ، منبع، محل،  اخفا -آن جرم نشود. ج

.غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد

آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك،ربط در امر جمعهاي ذيهماهنگ كردن دستگاه منظوربهيي: شوپولقانون مبارزه با  4ماده  -2
يي شوراي عاليشوپولمقابله با جرم  منظوربه، شناسايي معامالت مشكوك و هوشمندهاي اطالعاتي هاي واصل، تهيه سيستماطالعات و گزارش

ر اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراي بازرگاني، اطالعات، كشور و رييس كل  بانكيي به رياست و مسئوليت وزير اموشوپولمبارزه با 
ي فني و تخصصي آنها در موارديبندطبقهوتحليل و يهتجزآوري و كسب اخبار و اطالعات و جمع -1شود: مركزي با وظايف زير تشكيل مي

هماهنگ-3ي قانون به هيأت وزيران. اجراهاي الزم در خصوص نامهيينآد تهيه و پيشنها -2اي بر تخلف وجود دارد، طبق مقررات. كه قرينه
هاي دريافتي و ارسال به قوه قضاييه در مواردي كه بهارزيابي گزارش -4ي كامل قانون در كشور. اجراگيري ربط و پيهاي ذيكردن دستگاه

احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.

آوري،ربط در جمعهاي ذيهماهنگ كردن دستگاه
پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطالعات و

هاي اطالعاتيهاي واصل، تهيه سيستمگزارش
منظور مقابلههوشمند، شناسايي معامالت مشكوك به

ي كهدر صورت شويي تشكيل شده است.با جرم پول
در قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، نظارت بر
اجراي قوانين و رسيدگي به جرايم برعهده قوه
قضاييه بوده، اما در عمل مجلس شوراي اسالمي اين
وظيفه مهم را برعهده نهاد ديگري قرار داده است.
نكته مهم اين است كه امكان دارد بين وظايف و

شوراي عالي مبارزه بااختيارات قوه قضاييه و 
شويي تداخالتي ايجاد شود و در نهايت، هريكپول

از نهادها ديگري را مسئول بداند كه در اين شرايط،
شود، بلكهشويي محقق نميمبارزه با پول تنهانه

آمده سوءاستفادهيشپهاي سودجويان از فرصت
بيشتري خواهند كرد.

شوييمبارزه با پولعدم اجراي كامل قوانين  -4-2
به نقل از آقاي پورحسين، عضو كميسيون اجتماعي
مجلس شوراي اسالمي، برخي از قوانين كه در كشور



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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هااالجرا بودن، با بهانهشوند با وجود الزمتصويب مي
هاي مجري، اجراييانگاري برخي دستگاهيا سهل

شوند. برخي مسئوالن هم بدون در نظر گرفتننمي
هاي علميها يا لوايح با چهارچوبب طرحجوان همه

رسانند كه پس ازو قانوني، قانوني را به تصويب مي
روگذاري و در مرحله عمل با نتيجه عكس روبهقانون
شود. عدم رعايت استانداردهاي مالي در بخشمي

هاي مربوط به فساد مالي در شبكهمهمي از پرونده
برخي قوانين وشود. بانكي و مالي كشور مشاهده مي

شوييمقررات مربوط به انضباط مالي و پول
طور كاملاند، اما هنوز بههاست كه تصويب شدهسال

اند. داليل متعددي در عدم اجراي بسيارياجرا نشده
شويي نقش دارند كه برخي از آنهااز قوانين پول

اند از:عبارت
 بر بودن اجراي قوانين مبارزه باهزينه

هايها و مؤسسهسياري از بانكبشويي؛ پول
بر بودنمالي مجاز به فعاليت به دليل هزينه

شويي، تنها بخشي ازاجراي قوانين مبارزه با پول
اند كه نتيجه چنينقوانين موجود را اجرا كرده

اقدامي، كاهش نظارت بانك مركزي و عدم تراز
رايبهاي مالي را به دنبال داشته است؛ حساب

برداشت شويي،پول موارد نيترجيرا از ،مثال
كه است يبانك اديز يهاتراكنش تحت كم مبالغ
يبندشرط يهاتيسا در جوانان توسط اغلب
و ييندهايفرآ نيچن بر نظارت. دهديم رخ

و اگر موجود نباشد مثل يا قيمت ييشواصل مال و درآمد و عوايد حاصل از ارتكاب جرم منشأ و جرم پول يي:شوپولقانون مبارزه با  9ه ماد -1
تا ده ميليارد ريال باشد به حبس تعزيري يادشدهو همچنين چنانچه جمع اموال، درآمد و عوايد  شوديمصادره م ييشون جرم پولامرتكب آن

و ارقام بيشتر از آن به حبس تعزيري درجه چهار در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزاي نقدي معادل وجوه يا ارزش ماليدرجه پنج 
شوند.يمحكوم ماست ده شواقع  ييشوكه مورد پول

هم ،هاتيفعال ريسا از شوييپول موارد كيتفك
افتني عمل در كهاست  پرهزينه هم و برمانز

 .كنديم رممكنيغ را شوييپول موارد تمام

 شويي قبلمبارزه با پولهاي الزم؛ نبود زيرساخت
هاي الزم دراز هر چيزي نيازمند ايجاد زيرساخت

سازيسطوح مختلف است؛ براي مثال، فرهنگ
شويي يكي ازبراي پذيرش قوانين مبارزه با پول

توانمواردي است كه چنانچه اجرا نشود نمي
هاي بانكيهمكاري بين سازماني و مردم را با شبكه

هاي مهم وگر از زيرساختانتظار داشت. يكي دي
شويي در عصر حاضر،ضروري براي مبارزه با پول

استفاده از فناوري روز دنيا به همراه يكپارچگي
سازماني است. متأسفانه با اينكه بسياري از

ها در ايران داراي سامانه هستند، اما ازسازمان
يكپارچگي سازماني برخوردار نيستند.

شويي با مجازات مقررعدم تناسب جرم پول -5-2
در قانون

يكي از اصول حاكم بر تناسب بين جرم و مجازات
قانون مبارزه با 9مجازات است. براساس ماده 

مرتكبان جرم پول1شوييپول شويي عالوه بر استرداد،
درآمد حاصل از ارتكاب جرم به جزاي نقدي به ميزان

شوند.چهارم عوايد حاصل از جرم محكوم مييك
تواند بازدارنده انگيزهنابراين، اين ميزان مجازات نميب

شويي باشد. در واقع، نوع و ميزان مجازات ازبراي پول
طور معمول مرتكبان در زمانجمله عواملي هستند كه به



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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گيري براي ارتكاب يك جرم آن را مورد لحاظتصميم
دهند، اما بزهكار، شخصي حسابگرو ارزيابي قرار مي

بنابراين، اگر در مطالعه ارتكاب جرم بين سود نيز هست،
و زيان ناشي از ارتكاب جرم، كفه ترازو به نفع زيان و

طور معمول از ارتكاب جرمها بيشتر باشد، بههزينه
در مواردي كه شخص جزبهشود؛ منصرف مي

تواند اهميت وظيفه. همين مسئله مي1پذير باشدريسك
انگاريمندي و تناسب جرمگذار را در رعايت سودقانون
شويي بيشترينشويي روشن كند. در جرم پولپول

هدف و انگيزه مرتكبان به جرم، رسيدن به منابع مالي
عوامل و است. همچنين در بسياري از موارد مجرمان

داراي مقام و موقعيت اجتماعي بااليي هستند، اما فساد
قام وي كه به منافع آنها از جمله ممجازاتمتأسفانه 

اشان لطمه جدي وارد كند، وجودموقعيت اجتماعي
ندارد و همين موضوع به عدم كاهش انگيزه آنان براي

شويي منجر شده است.پول

شويي بر اقتصاد كشورهاي مبارزه با پولآسيب -3
مشكالت و موانعي تنهانهشويي مبارزه با پديده پول

ينديح فرآصح جرايا عدم در صورتدارد، بلكه 
هايي نيز بر وضعيتمبارزه با اين پديده، آسيب

هاي بخشاقتصادي كشور تحميل خواهد شد و هزينه
تريندولتي را افزايش خواهد داد كه برخي از مهم

اند از:آنها عبارت
 هزينه گزاف براي ايجاد فضاي امن در مرزهاي

هاي رايج براي وروديكي از روشكشور؛ 

.306 ص اول، ميزان، چاپ انتشارات تهران، آن، با مقابله جنايي سياست و اداري - مالي )، فساد1390ليال ( خدايي، داد - 1
گويند.به خون مي آغشتههاي شوند، پولمواد مخدر وارد چرخه اقتصادي كشور مي وانتقالنقلهاي سياهي كه با قاچاق و به پول -2
.592345)، تابناك 1395هاي ايالم (مدير كل زندان -3

هاي سياه به كشور، قاچاق است. پديده قاچاقپول
به دليل غيراقتصادي و غيررسمي بودن، به ورود

هاي سياه به چرخه اقتصادي كشور منجرپول
شود. بنابراين، ايجاد يك فضاي امن در مرزهايمي

كشور و جلوگيري از قاچاق و مبارزه با پديده
 هاي گزافي را به دنبال دارد.زينهشويي، هپول

صرف منابع مالي براي از بين بردن آثار
شويي درپولبار و تخريبي مواد مخدر؛ يانز

ايران ابتدا با قاچاق مواد مخدر شناخته شده
هاي كثيفاست. قاچاق مواد مخدر به ورود پول

به چرخه2هاي آغشته به خونپول اصطالحبهيا 
شود. عالوه بر اين، مواداقتصادي كشور منجر مي

اندازد.مخدر سالمت مردم جامعه را به خطر مي
بار و تخريبييانزبنابراين، براي از بين بردن آثار 

هايمواد مخدر بر جامعه و اقتصاد، هزينه
 شود.بسياري بر دولت تحميل مي

ايمهاي رسيدگي به جرهزينه براي تشكيل دادگاه
شويي،پس از كشف جرايم پولشويي؛ پول
منظور رسيدگي به اين جرايم و مجازات مفسدانبه

هاي تشكيل دادگاه و، دولت متحمل هزينهشوپول
طور ميانگين هزينهشود. بهيفرخواست آنان ميك

هزار 500ميليون  1يك روز نگهداري هر زنداني 
ميليون تومان 45تومان است كه در ماه حدود 

اما اين تنها بخشي از هزينه نگهداري3شودمي ،
آنان خانوادهزندانيان است. بخش ديگر به 
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شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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گردد كه براي تأمين مخارج زندگي خودبازمي
 هاي دولتي هستند.نيازمند كمك

هايهاي بيان شده تنها بخشي از هزينههزينه
هاي مبارزه باشويي است. آسيبمبارزه با پول

صاد كشور را با هزينه فرصت مبارزهشويي بر اقتپول
توان بيان كرد؛ براي مثال، منابع ماليشويي ميبا پول

منظور جلوگيري ازبه مرزهابراي ايجاد امنيت در 
توانند در امور آموزشي درشويي، ميقاچاق و پول
هاي فنيي به كشور و پيشرفتفناوركشور، ورود 

مربوط به هايو... صرف شوند. همچنين ساير هزينه
شويي از جمله: هزينه مجازات افرادمبارزه با پول

بار مواد مخدر و...يانزمجرم، هزينه مقابله با آثار 
توانند موجب تحرك بخش توليد شوند و از اينمي

طريق به اشتغال كشور هم كمك كنند. بنابراين،
توان هزينهشويي را ميهاي مبارزه با پولآسيب

هايشويي در ساير بخشولفرصت مبارزه با پ
اقتصادي تعبير كرد.

مالحظات امنيت اقتصادي -4
شويي آثارهاي قبل بيان شد، پولطور كه در بخشهمان

مخرب بسياري بر اقتصاد كشور دارد. بنابراين، مبارزه
مؤثر براي جلوگيري از اين پديده و كاهش اين نوع

ها بسيار ضروري است، اما مشكالت و موانعفعاليت
قانوني، اجرايي، ناهماهنگي بين سازماني و... نيز وجود

اند.شويي را پيچيده و دشوار كردهرزه با پولدارند كه مبا
تنهانهي كه اين مشكالت رفع نشوند، در صورتبنابراين، 
يابد، بلكه افزايش هم خواهدشويي كاهش نميپديده پول

بدتري بر اقتصاد و امنيت مراتببهبار يانزيافت و اثرات 

اقتصادي خواهد داشت. براساس اين، عدم مبارزه مؤثر و
شويي:هي در پيشگيري از پولكوتا
 هاي غيرقانونيبه سهولت در سودآوري فعاليت

 شود.منجر مي

 هاي مجرمانه وبه گسترش تأمين مالي فعاليت
هايها توسط سازمانگسترش اين نوع فعاليت

 شود.مجرم منجر مي

  به انباشت ثروت توسط مجرمان و مفسدان
 شود.منجر مي شوپول

 هاي كالنو سياست هابه تحريف تحليل
 شود.اقتصادي منجر مي

 خطرپذيري نهادهاي مالي و كل بخش مالي
 اقتصاد كشور را به دنبال دارد.

پديدهمبارزه مؤثر با  عدم ،گفت توانيم بنابراين،
اين با مبارزه مشكالت و موانع رفع عدم وشويي پول

و زندميهم رب را كشور اقتصادي نظم پديده
دستدر به انباشت ثروت  ،شد بيانطور كه همان
و شودي.. منجر م.و يمعدود، گسترش نابرابر ياعده

.كنديكشور را مخدوش م ياقتصاد يتامن يت،در نها
شويي و عدم مبارزهعالوه بر نظم اقتصادي، پول

كند.مؤثر با اين پديده، نظم اجتماعي را مختل مي
ار مهمشويي براي انجام برخي جرايم بسيپديده پول

هايو حياتي است و امكان گسترش فعاليت
غيرقانوني را براي قاچاقچيان مواد مخدر، كاال، ارز و

طور كه بيان شد،كند. عالوه بر اين، همان... فراهم مي
منظور مبارزه با پيامدهاي منفيهاي دولت را بههزينه

هاي بهداشتي وطور مثال، مراقبتاين پديده (به
دهد.ه معتادان مواد مخدر)، افزايش ميدرماني معالج



شـــدنفرآيند جهاني فراگير و دههپرشــتاب هايدر
گســـتردهبــه،اخير ـــادي اقتص تعــامــل وايجــاد تر
متقادرهم روابط كشورهابلتنيدگي سببومنجربين

اسـت كشورهاگيريجهتتاشـده كالن ويژهبه،هاي
سـياست عرصـه همچنيندر و خارجي تحوالتهاي
كشـــور هر كليداخلي حـالت در وو تصـــميمات

يكهاياقدام در بر،كشوراقتصادي را مهمي يانتايج
كشورهااقتصـاد باشد. دربرساير طبهداشته بيعيطور

متقابلاندازههر ــدبينروابط باش ــتر بيش ــور كش ،دو
ســياســي يا اقتصــادي تحوالت از كشــورها اثرپذيري

شد خواهد بيشتر كشورهاينمونه،براي؛يكديگر يدر
تجاري، تنگاتنگ روابط اقتصـــاديبـا رشـــد كاهش

كشــورعنوانبه يك در اقتصــادي كالن شــاخص يك
تقاضـامي كاهشراتواند كشور آن واردات دهدبراي
ب به،تبعهو صــادركننده كشــورهاي واردات، كاهش با

كشور خوداين صادراتي درآمدهاي از ازرابخشي كه
صادرا كشومحل اين به حاصلت دستشودمير از ،

اين و داد كشـــورهــايميموضـــوعخواهنـد توانـد
را كند.متضررصادركننده

چينبدون و ايران متقابل روابط كييعنوانبهشك
قدرت ايناز از دنيا بزرگ مستثناهاي .تنيسموضوع
ب توجه بينبا عرصـــه در چين ويژه جايگاه به هالملل

و تحوالت ســـيــاســـي، حتي و ـــادي اقتص لحــاظ
كشــوردگرگوني اين اقتصــاديتواندميهاي شــرايط

جهان ــورهاي كش از ــياري ايرانبس جمله تحتاز را
دهد قرار موضوعتأثير بينكناردر. اين روابط قدمت
چين و ســوايران يك دواز روابط تداوم و توســعه و

د حوزهكشــور فرهنگير و سياسي اقتصادي، درهاي
اخيرســـال ديگرهـاي ســـوي اهميـت،از زيادياز

بود. خواهد برخوردار
باايناســاسبر تا داريم قصد حاضــر نوشــتار در ،

ــي ــمتحوالتبررس چش ــاخصاندازو كالنش هاي
امنيتچين،اقتصـــادي بر را تحوالت اين اثرگذاري

مورد كشـــور اينابيارزياقتصـــادي دهيم. براي قرار
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بندي و راهكارهاي پيشنهاديجمع
اي همزاد با پيشرفتشويي، پديدهپديده پول

. اين پديدهاست ياجامعههاي مالي و پولي هر بخش
بار بسياري از جمله: تخريب بازارهاي مالي،يانزآثار 

گذاري داخلي وتوزيع نابرابر درآمد، كاهش سرمايه
سازي، كاهشيخصوصجي، افزايش ريسك خار
وري و... را به دنبال دارد. به همين سبب،بهره
هاي زيادي براي مبارزه با اين پديده صورتاقدام

- ها حاكي از عدم اجراي كامل اقدامگرفته، اما بررسي
شوييها بوده است؛ براي مثال، قانون مبارزه با پول

ز جمله:است، اما به داليلي ا 1386مصوب سال 
بر بودنهاي مالي غيرمجاز، هزينهفعاليت مؤسسه

هاي الزم براي اجراياجراي قانون و نبود زيرساخت
هاي ماليها و مؤسسهقانون، اين قانون توسط بانك

طور كامل اجرا نشده است. همچنينمجاز به
مشكالت و موانع ديگري مانند عدم جامعيت و

ي، واگذاري نظارتشويمانعيت قانون مبارزه با پول
شويي به يك نهاد غيرقضايي وبر مبارزه با پول

ناهماهنگي بين سازماني براي مبارزه مؤثر با اين
پديده وجود دارد كه متأسفانه مورد غفلت واقع

اند. از سويي، صرف منابع مالي و زمان برايشده
شويي بدون حل اين مشكالت و موانع،مبارزه با پول

كند؛ برايي را بر اقتصاد تحميل ميهاي بسيارآسيب
شوييتوان به هزينه فرصت مبارزه با پولمثال، مي

توانستند درها مياشاره كرد كه منابع اين هزينه
ي و بخش بهداشتاورنفهاي آموزشي، ورود بخش

شوييو سالمت صرف شوند. در واقع، مبارزه با پول
فزايشهاي دولت را اهزينه تنهانهبدون حل موانع 

ها ودهد، بلكه به تحريف تحليلمي
هاي كالن اقتصادي، گسترش تأمينگذاريياستس

هاي مجرمانه، انباشت ثروت توسطمالي فعاليت
-شود كه امنيت اقتصاديمجرمان و... منجر مي

رو،كند. ازاينسياسي كشور را با خطر مواجه مي
و شوييپول پديده با مؤثر براي مبارزه راهكارهايي

هيارا يدهپد اين با مبارزه مشكالت و موانع كاهش
 اند از:كه عبارت شودمي

:شوييكاهش هزينه اجراي قوانين مبارزه با پول-
شويييكي از مواردي كه جزء مشكالت مبارزه با پول

بر بودن اجراي قوانين مبارزه با اينمطرح شد، هزينه
شود قوانين مبارزه باميرو، پيشنهاد پديده بود. ازاين

اي سازگار با شرايط موجود درگونهشويي بهپول
ها و مطابق قواعد حقوقيهاي مالي و بانكمؤسسه

نگارش شوند تا هزينه اجراي آنها كاهش يابد.
نهيزم نيا در يتجار هوش يفناور و علم از استفاده

حوزه نيا نامؤثر باشد. متخصص بسيان توانديم
روز و باهو ب يستميس يهابرنامه هيهبا ت يعلم

با درصد يتا حدود تواننديخاص م يهايكدگذار
كيتفك موارد ريسا از را شوييپولموارد  يكم يخطا
.دنده قرار هابانك و ييقضا مراجع ارياخت در و كنند
برزمان هم يمتخصص يروهاين نيچن يريكارگبه

بودن برنهيهز هم و شوييپول موارد كشف بودن
.دهديكاهش م را شوييپول موارد افتني نديفرآ
شويي به يكواگذاري نظارت بر مبارزه با پول-

طور كه بيان شد، نظارت بر مبارزههمان: نهاد  قضايي
شويي به يك نهاد غيرقضايي به نام شورايبا پول

شويي واگذار شده كه ممكن استعالي مبارزه با پول



تدبیر اقتصاد

شــد تبديل خام نفت استعمده كهه نحوي به ميزان،
حدود از كشور اين خام نفت بشكه4تقاضاي ميليون

سال در روز بهبه2000در بشكه4/10تدريج ميليون
ســال بدين2014در و ســالرســيده در چين ترتيب،

بزرگ2014 پسبه جهان در خام نفت واردكننده ترين
است. شـده تبديل آمريكا سوختاز تقاضاي افزايش

سياست اصلي اهداف از يكي تا شـده سـبب چين در
كشـــورخــارجي طريق،اين از انرژي امنيــت تــأمين

خريدبسازيمتنوع باشد.ازارهاي خود

وايراندوجانبهاقتصاديروابطبررسي-2
اخيرهايسالدرچين

اقتصاد تحوالت اثرگذاري بررسـي حاضـر، مطالعه در
وضعيت تا اســت آن نيازمند ايران اقتصــاد روي چين

اقتصـاديكنوني شود.بينروابط مشخص كشــور دو
پيش بخش اقتصاديدر روابط ابينرو، كشور يراندو

مورد انرژي و خارجي تجارت حوزه دو در را چين و
قرار .دهيمميمطالعه

حوزه-2-1 در چين و ايران روابط ــعيت وض
خارجي تجارت

ومنظوربه ايران بين تجاري روابط عملكرد بررســـي
تجارت وضــعيت كشوربينچين، دو تغييرااين تو

چين ايرانراجــايگــاه تجــارت اخيردر دهــه طي
وضـــعيت .دهيمميقرارتوجه) مورد1394-1380(

شـــماره جدول در چين و جهان با ايران ،2تجـارت
اطالعات اســت. اين شــده داده آماربراســاسنشــان

ايرانكگمر اســـالمي ارزشاســــتجمهوري و
نمي شــامل را چين به ايران نفت .1شــودصــادرات

تجارت،2شمارهجدولبراساس كل جيخارارزش

در-1 چين و ايران بين نفتي تجارت بـه مربوط اطالعـات و آمـار
و ايران روابط وضـــعيــت بــهبخش انرژي حوزه در طورچين

دوره طي خام نفت ميليارد2/22از1380-1394بدون
ــال س در متوســط1380دالر ــد رش ــاليانهبا 2/10س
به ســال4/79درصـدي در دالر رسيده1393ميليارد

دوره همين با،اســـت. طي ايران ازتجارت 1/1چين
متوسط رشد با دالر به2/25ساليانهميليارد 13درصد

افزايش دالر اسـت.ميليارد آبراساسيافته مارآخرين
گمر سوي از شـده ايران،كمنتشـر اسالمي جمهوري

تجارت درخارجيارزش ــالماه6ايران س ــت نخس
كه1394،3/41 بوده دالر ميزانميليارد اين ســـهم،از
تجارت7/21چين كل از بودهغيرنفتيدرصـــد ايران

ر باالتر ــد ــت. درص تجارتاس ــد درش چين با ايران
رمقايس با تجارته جهانشد با معنايايران يتتقوبه

تجارت كـل در چين دورهغيرنفتيجـايگـاه در ايران
بررسـي ديد،. اسـتمورد بايد كه است اين مهم نكته

به ايران صادرات به وابســته بيشــتر تجاري رشــد اين
واردات يا ــت اس كهآنازچين ــور ادامهكش اين،در

مي بررسي شود.موضوع
ارزشصادرات-2-1-1

شـــماره جدول دوره 2براســـاس طي ،1393-1380
از جهان به ايران غيرنفتي در2/4صادرات دالر ميليارد

ساالنه1380سـال متوسط رشد به17با 7/35درصد
سال در دالر اين1393ميليارد است. طي يافته افزايش

ــمگيري چش ــد رش از چين به ايران ــادرات ص دوره،
ا و بوده رقمبرخوردار ـــال177ز س در دالر ميليون

باالي1380 متوســط رشــد به33با 7672درصــدي
) دالر ســال6/7ميليون دالر) در رسيده1393ميليارد

سال6اســت. در نخســت صادرات1394ماه ارزش
محصوالت و گازي ميعانات احتساب با ايران غيرنفتي

ميزان4/20پتروشـــيمي، اين از كه بوده دالر ميليـارد

است شده ارايه .جداگانه
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شويي بين اين نهاد وهاي ضد پولدر اجراي اقدام
سازمان قضايي تداخالتي ايجاد شود. بنابراين،

اسي همكه در قانون اس طورهمانشود پيشنهاد مي
پيشگيري و برخورد با جرايم به نهاد قضايي واگذار
شده است، در اين زمينه نيز اين وظيفه خطير برعهده

شويياين نهاد قرار گيرد و شوراي عالي مبارزه با پول
نهاد قضايي انجام وظيفه كند. كنندهكمكعنوان تنها به

متأسفانهبرقراري تناسب بين جرم و مجازات: -
، استرداد درآمد حاصل از ارتكابشوپولافراد مجازات 

چهارم عوايد حاصلجرم به جزاي نقدي به ميزان يك
از جرم است، اما اين ميزان مجازات براي كاهش انگيزه

رسد، زيرا جايگاهشويي كافي به نظر نميآنها براي پول
دهد (بياناجتماعي و شغلي آنان را تحت تأثير قرار نمي

عمده اين افراد داراي جايگاه اجتماعيطور شد كه به
شود نوع و ميزانبااليي هستند). بنابراين، پيشنهاد مي

تنهانهاي تعيين شود كه گونهشويان بهمجازات پول
درآمد حاصل از ارتكاب جرم را بازگردانند، بلكه جايگاه
شغلي و اجتماعي آنان نيز تحت تأثير قرار گيرد؛ براي

ات جرم مجرمان، پست شغلي آناناثب در صورتمثال، 
هاي مديريتي و... برايتنزل يابد و امكان دريافت پست

 آنان فراهم نباشد. 

با اينكه در دهه: هاي ماليسازي سازمانيكپارچه -
هاياخير بحث دولت الكترونيك و استفاده از سامانه

ها و نهادهايهوشمند بسيار مورد توجه سازمان
طورها بها تاكنون اين سامانهمختلف بوده است، ام

اند و امكان تبادليكپارچه به يكديگر متصل نشده
طور سيستمي بين آنها وجود ندارد كهاطالعات به

بزرگي براي مبارزه مؤثر با پديده خألهمين موضوع، 

هايشود سامانهشويي است. بنابراين، پيشنهاد ميپول
صورت به هاي ماليها و مؤسسهالكترونيكي سازمان

يكپارچه با يكديگر فعاليت كنند تا امكان تبادل برخط
آيد تا از اين طريق نظارت وجودبهاطالعات بين آنها 

مؤثرتري در امور مالي صورت گيرد.
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