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چکیده

آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد تضعـیف بخش خصوصی و برنامه . پولشویی آثار زیانبار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد

، بی اعتباري هاي خصوصی سازي، کاهش کنترل دولت بر سیاستهاي اقتصادي، فاسد شدن ساختار حکومت، بی اعتمادي مردم

 .غیره تنها بخشی از این آثار است... دولتها و نهادهاي اقتصادي کشور و

. در اقتصاد ایران تاکنون به دلیل ناشناخته ماندن پیامدها و آثار زیانبار پولشویی، اقدام قابل توجهی صورت نگرفته است

 .لس شوراي اسالمی استتنها اقدام مثبت در این زمینه الیحه منع پولشویی تقدیمی دولت به مج

باتوجه به وضعیت اقتصادي کشور، طبیعی است که در بدنه گردش اقتصاد ملی، شکــــــافهاي متعددي به وجود آمده و 

درصد  50گسترش بخش غیررسمی اقتصاد، حدود . همان شکافها بسترساز سوءاستفاده مجرمان و خالفکاران اقتصادي شده است

داخلی، منشاء و فساد اداري، رشد سرطانی قاچاق سازمان یافته کاال، قاچاق ارز و طال، فرار سرمایه، فرار مالیاتی و تولید ناخالص 

کالهبرداري هاي اقتصادي و بازرگانی ازجمله تبعات ناگوار نابسامانی حاکمیت دولت بر کل گردش اقتصادي کشور به شمار می 

اعمال مجرمانه پولشویی موادمخدر و ) 37شماره » مجلس«مجله (همگان روشن است روند که امروزه این وضعیت نامناسب، بر 

 .اقتصاد و قاچاق سازمان یافته کاال عبور می کند -پولهاي نامشروع دیگر از بستر بخش غیررسمی 

، یکسري از در این مقاله راهکارهایی در این خصوص ارائه شده است از جمله اینکه دولت باید براي مبارزه با پول شویی

قوانین و مقرراتی را که به پول شویی مجال می دهند را تغییر دهد و همچنین با پیگیري یکسري از سیاستها به مبارزه با پولشویی 

سپس باید به تدوین و تصویب . براي تدوین سیاستهاي ضد پول شویی، تهیه گزارشات آماري دقیق مورد احتیاج می باشد. بپردازد



2

قوانینی را که بانکهاي مرکزي،  IMFدر بسیاري از کشورها، با استفاده از تکنیکهاي فنی . ویی پرداخته شودقانون ضد پول ش

براي این منظور باید قوانینی براي بانکداري تصویب . بانکهاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره می شود، فرمول بندي کرده اند

 .ل شویی دور سازدگردد که کلیه بانکها و شعب خارج آنها را از پو

بدین صورت که دولت باید با ارائه تمهیداتی در راس . سیاست دیگر، کنترل و نظارت بر ارزهاي خارجی می باشد

اعمال نظارت بر موسسات مالی و بانکها نیز . بازارهاي مالی قرار گرفته و بر نقل و انتقاالت ارزهاي خارجی نظارت داشته باشد

 . شویی می باشد سیاست دیگر مبارزه با پول

بدین ترتیب که اصالح ساختار مالیاتی کشور، سبب . یکی دیگر از سیاستهاي کالن دولت، وصول مالیات می باشد

 . جلوگیري از فرار مالیاتی و در نتیجه جلوگیري از ایجاد پول هاي کثیف و پولشویی خواهد شد

 


