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 چکیده

رم جبه بعد تغییر محسوسی نمود، بطوریکه هدف را از کشف (  حمالت تروریستی يازده سپتامبر)۰/44های کشف جرم و تقلب از روشنگرش به 
با توجه به  .باشدمی اطالعاتتقلب منعكس كننده اين باور است كه سالح اصلي در مقابل جرم و شیوهتغییر داد، اين  گیری و پیشبینیبه پیش

 ضرورت انجامنماید، هایی که این امر برای کشور تحمیل میاهمیت و حساسیت خاصی که مباحث پولشویی در جامعه ایجاد نموده و هزینه
ابتدا مباحث پایه مورد نیاز مطرح و  مقالهدر این . سازدمیرا بیش از گذشته نمایان  کاویمقابله با محوریت داده هایای در زمینه روشعهمطال

اند پژوهشی مرتبط با موضوع که در مجالت معتبر علمی انتشار یافته و ، سپس به مرور شماری از مقاالت علمیگردیده به میزان الزم تشریح
تایج ن خواهد شد.ا نگرشی جدید مفاهیم کسب شده ببیان نتایج مطالعات سعی در آماری  نمایشبا این نگارش  . در خاتمهپرداخته شده است

پولشویی ارائه گردیده است، که در این خصوص سعی استفاده شده در هر مقاله متناسب با نوع روش  روشهایبندی مطالعات  بصورت دسته
های و سپس یک نتیجه آماری از روش ذکرنموده( را بصورت صریح داده کاوی الگوریتم، پولشوییترهای مطرح در هر زوج )روش پارامشده ابتدا 
ا توجه کوشیده شده است ب  مقالهسرانجام در این  .شود بیانبصورت نموداری  ،هاکشف آن کاوی استفاده شده برایداده هایالگوریتمو  پولشویی
 .گرددپیشنهادی برای کشف عملیات پولشویی در ایران  ارائه  یروش عمل آمدهبههای به بررسی
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 مقدمه 1
 

ت و خدما هاسیستمهای ارتباطی، ت و زیر ساختدنیای امروز همگام با پیشرفت تکنولوژی اطالعا در
های نوین، سعی در ارائه خدمات در زمینه تکنولوژی ها و موسسات مالی با سرمایه گذاریبانک اند.یافته مالی و بانکی نیز توسعه

 ۹و محصوالت به روزتر و کارآمدتر را دارند. بنابراین تنوع محصوالت و خدمات مربوطه و همچنین تعداد و ارزش مقداری معامالت
ز جدید تقلب و سوء استفاده ا های، شناسایی روشرفت و توسعه، ایمن سازی معامالتایش یافته است. در مقابل این پیشافز

های انجام شده و یا در شرف انجام ، شناسایی و کشف فرآیندها و عملیات پولشویی و ... از مواردی اسناد مالی، کشف تقلب
  ث در این زمینه بوده اند.ترین مباحباشند، که همواره جزء پرتنشمی
 

ارائه این حجم باالی  ]9[رسد.میعدد  4۹34به تعداد  4تعداد مقاالت ارائه شده در وب 900۰تا  4۰۰۰ هایدر طول سال
از  و اردمعتبر نشان از اهمیت و میزان کاربرد آن در جامعه د هایمقاالت علمی در زمینه تقلب آن هم فقط در یکی از پایگاه داده

چنین حجم ]۹[«باشدمیسومین بزرگترین تجارت در جهان بعد از معاوضه ارز و صنعت اتومبیل در رتبه پولشویی »دیگر  طرف
 کشف و جلوگیری از وقوع جرم دارد. کارا و دقیق جهت شناسایی، هایمبادالت مالی نیاز به راهکار

، انجام چنین تحقیقی که در راستای مبارزه با پولشویی ی سازی شرایط ذکر شده برای ایرانحال با توجه به بند فوق و بوم
 نماید.باشد بیش از پیش ضروری و مهم میمیو ممانعت از هدررفتن منابع کشور

ن صورت گرفته را بصورت مفید بیا هایدر این مقاله سعی نمودیم ابتدا پیشنه علمی راجع به  پولشویی را مطرح و پژوهش
 انجام شده و جزئیات هایباشد که خواننده را در جریان پژوهشمیه عنوان قسمت اصلی مقاله نماییم، در حقیقت این بخش ب

و  هاهافتدهد. سپس روش انجام مطالعه را برای ارتباط و درک بهتر خواننده تشریح خواهیم نمود، و بعد آن  یمیاین مقاله قرار 
 ک جمع بندی خالصه ای از آنچه گفتیم را بصورت مفید تکرار نماییم.در آخر هم تالش خواهیم نمود در ی .کنیممینتایج را بیان 

 روش تحقیق استفاده شده برای نگارش این مقاله مطالعه کتابخانه ای بوده که شرح آن بصورت کامل در زیر آمده است:
تجو قاالت پژوهشی مرتبط جسعلمی معتبر را جهت یافتن جدید ترین م هایو پایگاه هابرای مطالعه در این زمینه ابتدا ژورنال

گردد. سپس به مطالعه اولیه هر کدام از آنها پرداخته و مواردی که منطبق میدسته بندی  هاتکنیکی آن هایو با توجه به رویکرد
 یهم اجرا شد. در مرحله بعد هامطالعاتی ما نبوده اند حذف و مقاالت جدید جایگزین و مرحله اول پاالیش روی آن هایبر نیاز

ای بر به مطالعه عمیق مقاالت تایید شده از مرحله اول پرداخته شده و در صورت نیاز ارجاعات آن هم مورد مطالعه قرار گرفتند
 استفاده شده است. 5طراحی نمودار و ماتریس مورد نیاز برای نمایش نتایح مطالعه از نرم افزار اکسل

 

 نتایج 2
 

 هخصوص موضوع تحقیق و اصطالحات مربوطه قرار داده شده است به نحوی که مطالعدر این قسمت ابتدا توضیحات کاملی در 
گردد. بدین منظور پس از معرفی ادبیات موضوع، تحقیقات پیشین این حوزه که در شکل آن موجب درک بهتر مباحث آتی می

در خاتمه نتایج به دست آمده بیان  شریح و در خصوص ارتباطات موجود بحث خواهد گردید.تدهی به این پژوهش موثر بوده اند 
 گردد.می

                                                        
3 Transactions  

4 web of knowledge(www.webofknowledge.com) 

5   Microsoft Excel 



 

 

 

 و نحوه مقابله با آن پولشویی 1.2
 

د که دهمیول مشروع تغییر قانونی و قاچاق را به پغیربه دست آمده از طرق  هایپولشویی یک فرایند پنهانی است که پول
است که آگاهانه منابع به دست آمده از طرق نامشروع  یپولشویی فعالیت» 6گویند. از نظر جنزمنبه آن پولشویی می اصطالحا

گیرد. یممالکیت و...  به کار  نامشروع و در جهت پنهان سازی محل اصلی، منبع، هایبانکی به منظور فعالیت هایرا در تراکنش
 .»[4] 

 
اتی را گردد و خطرمیاستفاده قانونی غیرهمانطور که گفته شد پولشویی به منظور تمیز سازی پول به دست آمده از راههای 

 [20]باشند:میبه شرح زیر  7از نظر لی هانماید، این خطرمیند پولشویی ایجاد ینیز در موسسات مرتبط در فرآ
  خطر خوشنامی 
   خطر عملیاتی 
   خطر تمرکز 
  خطر قانونی 

ه باشد، برای مقابله با مخاطراتی کمیپولشویی یک مفهوم بحرانی در حوزه پایداری مالی ملی و امنیت مالی بین المللی 
بایست همکاری نزدیکی با همدیگر داشته مسئول در جامعه می های( ، تمامی واحد8مبارزه با پولشویی)نماید میپولشویی ایجاد 

مالی  اتپردازد و موسسمیباشند، بدین منظور قانون گذار در راستای مبارزه و شناسایی عملیات پولشویی به وضع قوانین الزم 
تواند در می باشند. پولشویی در بانکمیهایی برای شناسایی فرآیندها و عملیات پولشویی و امنیتی نیز به دنبال توسعه فرآیند

 باشند:میبندی گردد که این دو به شرح زیر طبقهقالب دو گروه 
  صندوق یا  حساب بانکی 
 سرمایه گذار بانکی یا خرید و فروش اوراق 

تعاریف مربوط به پولشویی بصورت مفید بیان گردید تا خواننده به یک مفهوم مشترک با متن برسد، حال قصد تا این قسمت 
پولشویی بصورت عادی شامل چهار الیه هست  هایداریم مبارزه با پولشویی را تشریح نماییم. یک چارچوب در کشف فعالیت

 تند از :باشد. این چهار سطح عبارمیکه منطبق بر چهار سطح تحلیل 
  تحلیل تراکنش 
   تحلیل حساب 
   تحلیلی موسسه 
  تحلیل چند موسسه ای 

در برخی مقاالت دو مورد اول ، یعنی تحلیل تراکنش و حساب بصورت مشترک مطرح شده و به عنوان رفتار مشتری از آن 
برای درک بهتر  [20]گردد.می این تحلیل بر اساس دو ویژگی مهم تناوب تراکنش و ارزش هر تراکنش بررسی گردد.میتعبیر 

 این موضوع به مثال زیر توجه نمایید:
قانونی کسب نموده و قصد دارد آن مبلغ را پولشویی نماید. غیرریال از طرق  900000000000فرض کنید شخصی مقدار 

با تعداد معامالت کم و تواند خارج باشد، اول اینکه میتوان انتظار داشت از دو حالت نمیرفتاری که برای شخص مورد نظر 

                                                        
6  Genzman 

7  Dr. Nhien An Le Khac 

8  Anti-money Laundering (AML( 



 

 

را کاهش دهد  هامبلغ باال به هدف خود برسد و یا اینکه تعداد معامالت را افزایش داده و ارزش ریالی آن
 که از این رهگذر به مقصود خود دست یابد.

کار و خالف هایگردد که این مدل بیشتر بین گروهمیدر اغلب موارد پولشویی بصورت گروهی انجام 
برای مبارزه با این نوع پولشویی بایستی اعضای گروه شناسایی و رفتار آنها بصورت فردی و گروهی  باشد.عمول میتروریستی م

مورد مطالعه قرار گیرد، نقش هر شخص در گروه مشخص گردد، تاریخچه معامالت هر فرد در گروه مطالعه گردد و یکی از ارکان 
 [12].استت گروه مهم آن تعیین رابطه همبستگی بین اعضای متفاو

ه های متفاوت از هم انجام شدمبرای شناسایی معامالتی که بصورت گروهی  و در چندین کشور با قوانین بانکی و سیست
 گردد:داریم.در ادامه برخی از مشکالت مطرح می هاتراکنش هایاست، مشکالت زیادی در خصوص تعیین ارتباط بین داده

 مالی شخص حقیقی بصورت انفرادی از گزارشات متنی. هایعدم استخراج رابطه بین تراکنش 
 گیرد.خالف کار صورت می هایعدم تولید انجمنی از اطالعات عملیات قاچاق که بین چندین کشور و گروه 
 باشد.های شناختی، که بسته به دانش و تجربه فرد متغیر میعدم یکسان بودن فیلدها یا ویژگی 

بصورت  ۰رای تعیین رابطه همبستگی، این مقاله پیشنهاد مینماید که یک مدل جرم پولشوییحال با توجه به موارد فوق ب
 گرافیکی و با اطالعات ذیل ایجاد گردد:

 همه اعضای خالف کار گروه 
 نقش هر شخص در گروه 
 رابطه همبستگی بین اعضای متفاوت گروه 
 مالی هر فرد در گروه هایتاریخچه تمام تراکنش 
 اد هر گروهاطالعات شخصی افر 

با عنوان کشف ارتباط بر اساس تحلیل  ایشانکه  لوژی عمومیدونماید که از یک متو همچنین این مقاله پیشنهاد می
ارائه داده اند، بهره برداری گردد، که بر اساس آن بتوان اعضای گروه را طبق مدل ایجاد شده شناسایی و فرآیند   40همبستگی 

 پولشویی را کشف نمود.
 
سرحد این درجه بر اساس  گردد.برخی ابزارها از روش درخت تصمیم گیری و بر اساس دو ویژگی باال درجه تعیین میدر   

ال قبلی مشتری تصمیم گیری در این روش از مقایسه رفتار جاری مشتری با رفتار نرم باشد.میانگین و انحراف از معیار می
باشد. ولی برای بازار سرمایه گذاری مناسب سب میاکامال منطقی و منها این روش برای  دنیای صندوق و حساب .شودمی

 ار،گذارند که شامل محیط سیاسی، وضعیت بازباشد زیرا فاکتورهای زیادی در کسب وکار یک بانک سرمایه گذاری تاثیر مینمی
 باشند.می و ... نرخ تبادل ارز ارزش ومقدار سرمایه گذاری،

باشد ودر این مقاله از روش ابتکاری کارایی تکنیک کامال وابسته به تعیین نکات مرکزی می 44بندی مرکزگراخوشهدر روش 
ازی نی باشد. با این کاردورترین نقطه به مرکز قبلی می زمرکز بعدی نی باشد استفاده شده است.که همان دانش متخصصان می

طحی استفاده از دانش کارشناسان برای تعیین س ،دیگر یارابتک روش ی بیش از یک بار اجرا گردد.بندخوشهنیست که الگوریتم 
ک زیر توانیم بر روی یبا استفاده از این تکنیک ما می باالست. آن که احتمال مشکوک بودن به پولشویی 492 و 1از مقادیر دلتای

  [3] .مجموعه کوچک از مقادیر کار کنیم

                                                        
9  Money Laundering Crime (MLC) 

10  Link Discovery based on Correlation Analysis (LDCA) 

11  Centre-based 

12 Δ1 and Δ2 

: تناسب بین ارزش بازخرید اوراق و ارزش تعهد خرید اوراق در دروره زمانی روزانه ،هفتگی و ماهانه. 1دلتای   
: تناسب بین ارزش بازخرید خاص اوراق و ارزش کل سهام سرمایه گزاران در دوره زمانی 2دلتای   



 

 

 
های تواند از برخی قوانین، آمار و ابزارمالی میهای پردازش معامالت مبارزه با پولشویی در سیستم 

های ها با مجموعه حجیم دادههوش مصنوعی به منظور مشخص نمودن روابط پنهان بخشی از داده
وانند تمعمول مانند برداشت مبلغ باال از یک حساب مسکوت، استفاده نماید هر کدام از این موارد میغیرورودی و یا یک رخداد 

ها و تحلیل ک عامل ابتدایی برای کشف فعالیت پولشویی محسوب گردند، آنچه که مهم است، تشخیص این سیگنالبه عنوان ی
بندی برای تشخیص استفاده نموده است. روال کار بدین بندی و خوشههای دستهباشد. در این مقاله از تکنیکدرست آنها می

گردد، این چهارچوب مشتمل بر دوفاز تحلیل توصیفی و ی ایجاد میشویلباشد که ابتدا یک چهارچوب مبارزه با پوشکل می
باشد. در فازتوصیفی نویسنده از ترکیب الیه حساب و الیه تراکنش، الیه جدیدی با عنوان الیه ها میتحلیل پیشگویانه داده

عدی باشد.در فاز بورد مطالعه میرامترهای مانماید، در این الیه نوع مشتری و تاریخچه رفتاری مشتری از پمشتری استخراج می
ت مشتریانی توان لیسگردد، از نتیجه این فاز میموارد مشکوک شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفته و رفتارشان پیش بینی می

گیرد که این مجموعه ی صورت مییهاکه نیاز به بازرسی دارند را مشخص نمود. در هر دو فاز براساس قواعدی مشخص فعالیت
یه در ترک هاییادگیری ترمیم شوند. این روش پیشنهادی به عنوان یک راه حل در یکی از بانک هایتوانند در پروسهاعد میقو

  [10] .باشدحال پیاده سازی می
 

های متفاوت که در هند انجام شده است کوشیده اند با بررسی متدهای مختلف داده کاوی بر روی گونه 4۹مهتا مطالعهدر 
آوری های جمعمتناسب با هر نوع از داده هایمتدباشد، وکار متنوع میهای کسبی بانکی که ناشی از خدمات و مدلهاداده

این مطالعه با تکیه بر دو نوع داده کاوی توصیفی و پیشگویانه کوشیده است   ها را معرفی نمایند.های داده بانکشده در پایگاه
همچنین در  [5]گذاری ایجاد نماید. اعتباری و سرمایه هایهای از نوع تراکنش وصندوق با فعالیتتفاوتی را میان فعالیت

تریان های اختصاص مشی مشتریان خوشهیه براطالعات هویتپژوهش مشابهی که در پرتقال انجام گردیده است، سعی شده با تک
با عنایت  [22]گردد.میها انجام نشالزم بر روی اطالعات تراک هایهای ایجاد شده مطالعات و بررسیایجاد و بر اساس خوشه

ش از ها بیاتخاذ راهکار متناسب با دادهها و های داده بانکبه مطالعات انجام شده اهمیت تفکیک اطالعات موجود در پایگاه
 نماید.پیش ضروری می

 
انجام شده است برای شناسایی عملیات پولشویی از سامانه تحلیل جریان تراکنش  9049که سال  44پژوهش آقای دیوایادر

در مرحله اول  هاخام تراکنش  هایمرحله تشکیل شده است که با ورود داده ۱استفاده شده است. در حقیقت این سامانه از 
 هایشروع شده و پس از چندین مرحله کاوش و تطبیق الگو نهایتا گزارشات مناسبی درخصوص الگوهای تکراری برای خوشه

ویی ی پولشو الگوها هاسعی گردیده است با کاوش تراکنشنماید. در این پژوهش های زمانی ارائه میمشکوک را بصورت نمودار
 [23] ، به مقصود برسند.بصورت مجاز و تلفیق نتایج

های مالی با تمرکز بر عملیات پولشویی انجام گردید، با عنوان مطالعه امنیت تراکنش 904۱در مقاله مروری که سال 
آوری سعی گردیده است با تحلیل اطالعات جمعو بررسی 46های مشکوکو گزارش فعالیت 45های مبتنی بر گزارش وجوه نقدروش
ناسایی های شپرریسک اقدام گردد و در مرحله بعدی با کاوش تراکنش هاینسبت به شناسایی تراکنشهای فوق از گزارششده 
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های فوق از موارد حائز حال با عنایت به نتیجه پژوهش [6] شده الگوهای تکراری را شناسایی نمایند.
گیری نتیجه زمانی و ریالی انجام تحقیقات و هایها هزینهموضوع نوع و صحت دادهاهمیت بعد از 

ان با گردد که بتوباشد، زیرا اجرای فرآیندهای شناسایی عملیات پولشویی درصورتی موثر واقع میمی
 رد.توان عقیده آقای  منا را بین کبه عبارت بهتر می های کمتر از زیان عملیات پولشویی و در زمان معقول به نتیجه رسید.هزینه

 [1]"ه توپ قرار است برسد نه جايي كه توپ قرار داشته استخيلي سريع و آسان به جايي برسيم ك"
 

، به بررسی و انجام عملی تئوری عنوان قبلی ایشان انجام گردید هایو در ادامه فعالیت 47توسط گروه آقای لیدر پژوهشی که 
گردد سپس یجاد میکاوی او پژوهشی ابتدا یک چهارچوب داده پردازند. در این پروژه علمیشده در یک بانک تجاری می

های عصبی اعمال بندی و شبکهکاوی خوشههای دادهگردند، بعد الگوریتمهاپیش پردازش شده و آماده برای تغذیه میداده
انک های بدر این مرحله عملیات کنترل تراکنش گردد.گردیده و نتیجه جهت اعمال مدیریت دانش طبق نظریه گروه آماده می

گردد. بروی دوالیه حساب و مشتری متمرکز شده و رفتار مشتری کنترل می ذکر است که در این مقاله الزم به شود.شروع می
د. نتایج باشباشد، از پارامترهای مهم این فرآیند کنترل میدو ویژگی اصلی هر تراکنش که تناوب تکرار و ارزش هر تراکنش می

نماید. این مهم از طریق کنترل موارد مشکوک بدست روش را تایید میبه دست آمده از این پروژه قابلیت اطمینان مناسب این 
عصبی استفاده شده است تحقیقات آتی خود را متمرکز  هایآمده است. این گروه قصد دارند بروی فرآیند یادگیری که در شبکه

 [4] .نمایند، که از این طریق نتایج را بهبود بخشند
 
 
 

 و نتایج هایافته 2.2
 

هایی  مپولشویی و مکانیس هایبخش از مقاله سعی گردید که نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده در خصوص فرآینددر این 
بعمل آمده  هایمبتنی بر داده کاوی که برای مبارزه با پولشویی استفاده شده اند، بنحوی مطلوب بیان شود و با توجه به بررسی

قات آتی در این زمینه انتخاب شده است، یک روش که متناسب با ساختار  داده ای موجود از داده موجود که برای انجام تحقی
 موجود در قوانین و هایهای موجود برای عملیات پولشویی، حفرهایرانی، قوانین موجود در این زمینه، پتانسیل هایدر بانک

 گردد.میهاد مالی کشور و سایر پارامترهای الزم  برای اجرا در کشور پیشن هایروش
معتبر در خصوص روشهای مبتنی بر داده  هایبعمل آمده از مطالعات منتشر شده در ژورنال هایبرای جمع بندی بررسی

یر نمایش مودار میله ای زداده کاوی به وسیله  ن هایکاوی برای کشف فرآیند پولشویی، ابتدا درصد استفاده از هرکدام از تکنیک
 شود.داده می
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 داده کاوی برای کشف عملیات پولشویی هایدرصد استفاده از تکنیک 4شکل 

 
 

باشد، در اینجا الزم به ذکر است که صفر بودن این درصد صفر می از رگرسیوننمایید درصد استفاده همانطور که مشاهده می
تلقی گردد. بلکه این موضوع ناشی از محدودیت تعداد مقاالت  عملیات پولشویینبایستی به عنوان عدم کاربرد آن تکنیک در 

توان استفاده نکردن تکنیکی را به عنوان عدم کارایی آن برشمرد. طبق مطالعات ما هیچ اشاره باشد و نمیمطالعه شده می
ست. در ب بوده او رسیدن به نتیجه مطلو هامستقیمی به عدم کاربرد نشده است، بلکه هدف اغلب مطالعات ترکیب تکنیک

مالی پرداخته اند ، از دو مفهوم ارزش تراکنش و تعداد تکرار آن استفاده نموده اند، به  هایاغلب مطالعات که به بررسی تراکنش
 [23] [18] [17] [16] [15] [14] [11]اتی دارند.عبارت بهتر این دو پارامتر در مباحث مربوط به مبارزه با پولشویی نقش حی

[24] [5] [25] [26] 
ات ها و موسسی که تا کنون در مورد مطالعاتی ما بررسی شده اند و قوانین موجود در کشور که به بانکهایبه استناد داده

 گردد.میباشد به شرح زیر بیان میمالی ابالغ گردیده است، روشی که متناسب با شرایط بانکی و مالی کشور 
بانکی و مالی کشور وجود ندارد و  هایتار اطالعاتی پایه صحیح در اغلب سیستماز آنجا که نقص اطالعاتی و عدم وجود ساخ

ها ا بررسیباشند، لذا بمیقابل استفاده غیرو عدم یکپارچگی آنها عمال  هایا در صورت وجود به دلیل مشکالت منطقی در بین داده
 گردید که ابتدا کل مشتریان بر اساس یک ویژگیگیری های مختلف بدین صورت نتیجهو مطالعات انجام شده بر روی تکنیک

 هایر خوشهگردند که آیا دمیبر اساس نوع صنف کاریشان کنترل  هابندی گردند و سپس مشتریترکیبی )رفتار مشتری( خوشه
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زامات بایست بر روی المیمناسب قرار گرفته اند یا نه؟ حال اگر اطالعات کافی از مشتریان موجود نباشد 
ر قانون مبارزه با پولشویی تمرکز گردد و با توجه به کارهای صورت گرفته، بررسی فاکتورهای موجود د

های زیاد فعال، تعداد تراکنشهای غیرهای راکد یا راکد شدن حسابنقاط پر خطر، فعال شدن حساب
ند فاکتور ای حاکم در هر بانک چشرایط دادهتواند با توجه به می نمایند، کهبا مبالغ کم و یا برعکس نتایج قابل قبولی را ارائه می

 مورد استفاده قرار گیرد.
 
 

 بحث 3
 

در این بخش نتایج به دست آمده را باتوجه به الگوهای قابل مطالعه و شرایط بانکی ایران بررسی و پس از آن یک مدل قابل انجام 
 با شرایط جاری را مطرح خواهد گردید.

 

 پولشوییالگوهای  1.3
 

 نماییم:ه بود را بصورت دقیق تر بررسی میشویی که قبال بصورت ضمنی در تشریح موضوعات آمدلروع ابتدا الگوهای پوبرای ش
  [19]شود.تراکنش که از آن به عنوان رفتار مشتری یاد می –الگوی تحلیلی حساب 

هایی است، به دنبال بررسی فعالیتده ای هست که در سایر الگوها استفاده شگو که شاید بتوان گفت مفهوم پایهدر این ال
لفی های مختر مشتری را با استفاده از تراکنشتوان گفت رفتاهستیم و به نوعی می، دهدکه مشتری با حساب خود انجام می

توان نماییم. یکی از مشکالت تحقیقات قابل انجام را میکاوش می ،دهدهای متفاوت خود انجام میکه یک مشتری با حساب
 ا موسسه مالی دانست.یهای  چندین بانک مع آوری دادهعدم ج
 
 .[20] معامالت و عملیات مالی بیش از سطح فعالیت مورد انتظار مشتری 

باشد یای ممنظور از این الگو رابطه بین شغل و میزان تراکنش نرمال تعریف شده برای آن شغل متناسب با سطح هر جامعه
سهم را به خود اختصاص داده است. ولی نقص اطالعاتی که در ایران بصورت خاص در این و در مطالعات انجام شده بیشترین 

نماید. برای رفع این مشکل یک روش ابتکاری بیان شده مورد وجود دارد کارهای مشابه این تحقیق را دچار نوعی پیچدگی می
 باشد.میروش در حال بررسی و مطالعه  ایی و صحت ایناست ولیکن کار

 
 [21] .48واقع شده باشد تي كه اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطرمعامال 

 های پولشویی در مناطقی که به عنواندر این الگو که بیشتر بانک مرکزی بر آن تمرکز دارد، داللت بر آن دارد که فعالیت
ردد. گباشد، انجام میتصادی در آنها باال میباشند و یا در مناطق آزاد و یا در شهرهای بزرگ که حجم معامالت اقدرگاه کشور می

درگیر  هاینمایند که در آن محل جغرافیایی حساببنابراین برای تراکنش صورت گرفته مفهومی به نام ریسک پذیری معرفی می
 تراکنش، محل تولد مشتریان و محل انجام تراکنش نقش دارند. 

 
 [21] باشدمشمول پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي ،معامالتي كه طبق عرف كاري اشخاص 
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وان انجام تی که برای انجام یک فعالیت استاندارد میهایاین الگو درمورد ارتباط بین میزان تراکنش
لی باشد ونماید، مطرح میی که یک مشتری برای انجام همان فعالیت ایجاد میهایداد و میزان تراکنش

شناسایی سیستماتیک آن وجود ندارد زیرا که برای شناسایی ای فعال امکان محاسبه و دادهبه لحاظ 
به  م.های الزم را تعیین نماییر، تعریف و پارامتهای مختلف مربوطه را شناساییاین موضوع می بایست ابتدا بتوانیم فعالیت

 باشیم.میکارا  دلیل عدم وجود چنین اطالعاتی در حال حاضر در جستجوی روش ابتکاری
 
 [12] .ی معمول فعالیت مشتریهاانتقال حجم قابل مالحظه وجه نقد برخالف سوابق و رویه 
باشد ولی به لحاظ اهمیت آن به عنوان یک الگوی مستقل معرفی شده ی قبلی مستتر میهاتوان گفت این الگو در الگومی

های برداری شده است، محقق سعی نموده با شناسایی ویژگیهرهای که در آن بصورت مستقل از این الگو باست. در مطالعه
  معمول به مقصود خود دست یابد.غیرهای معمول و فعالیت
 
 [21] ها بصورت اتفاقی و بدون دلیل خاص.فعال و راکد شدن حساب 

منبع عملیات پولشویی تواند میبدون دلیل منطقی  هافعال و راکد شدن حساب 4۰یی کارگروه اقدام مالهابنا به بررسی 
باشد، در تحقیقات مطالعه شده استفاده وتمرکز بر روی این الگو بصورت مستقل مطلبی عنوان نشده است ولیکن بعد از این 

 رخداد حتما بایستی حساب دارای تراکنش باشد که در سایر الگوها پوشش داده شده است.
 

 روش پیشنهادی برای ایران 2.3
 

د تا درقسمت قبلی عنوان گردیایم با یک پیشنهاد ابتکاری که ای که در خصوص شغل مشتریان داشتهنقص دادهدر این بخش 
سال  یک کار ابتدا جمعبرای این های بیشتری دارد.سطح قابل قبولی برطرف ساختیم و لیکن تایید قطعی آن نیاز به بررسی

و مقدار مشخص شده برای شغل که در  94 هاداخلی بانک یارمعهای مشتریان را  محاسبه و بر اساس کل حساب 90گردش
حال با استفاده از این اطالعی که برای  .نمودبندی مشتریان اقدام نسبت به طبقهتوان میاطالعات مشتریان آمده است، 

های مبلغ تراکنشظار مشتری و تغییرات مشتریان ایجاد نمودیم، در ادامه خواهیم توانست بر اساس سطح فعالیت مورد انت
 نداشته است.بصورت مستقیم مشارکت  ،بنا به دالیلی مشتری تصمیم گیری نماییم، ولی این مورد در این تحقیق

 
سمت قبلی داشته باشیم. در آن ق بایست بازگشتی سریع به نتایج عنوان شده در بخشمیحال در خصوص روش پیشنهادی 

ر نتایج جستجو دندی بیشترین استفاده را داشته است که با کمی بوش خوشههای پیشین رق آمار ثبت شده برای پژوهشطب
مال موفقیت مناسی را دارند و از طرف دیگر با توجه به گردد که احتمیهایی محسوب از روشتوان گفت که می مطالعات قبلی

گردد. به میشده و هم تهدید محسوب های ایرانی این روش هم فرصت تلقی ی بانکهای موجود در پایگاه دادههاشرایط داده
دد ولی گره عطف محسوب میقطن ،نمایدمیبدون نیاز به اطالعات خوشه عمل بندی توجه به این که متد خوشه عبارت بهتر با

امکان  انتخاب گردد، 99های خاصیو ویژگی بندی فرموله گردندبایست برای تغذیه متدهای خوشهمیاز آنجاکه دادهای موجود 
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های متنوع طبق مطالعات انجام نماید. لذا این پژوهش پس از بررسیاشتباهات شدیدی را ایجاد می
 نماید.میهای کلیدی عنوان شده روش زیر را برای شناسایی مشخصه

 
 

  وی رهای ماهانه هر مشتری بر تراکنشمبلغ رفتار مشتری: برای محاسبه ویژگی مربوط به رفتار مشتری ابتدا مجموع
 .یابداختصاص میمقداری به ویژگی رفتار مشتری بندی ریالی سطحمطابق و محاسبه  در یک دوره مالی هایشحساب

  ماه متوالی یا  ۹حداقل در  طبق محاسبات رفتار مشتری چنانچه مشتریمتعارف و یا عملیات مشکوک: غیررفتار
گردد و مقداری خاص و یا متناسب با میارف شناسایی متعغیرداشته باشد به عنوان رفتار  سطح متناوب تغییر در 

 .یابدمیبدان اختصاص  تغییرات 
 ار یک های این الگو مقدریسک پذیریی: چنانچه مشتری از الگوی ریسک پذیریی تبعیت نماید به ازای هر یک از المان

تجاوز نماید، اختصاص  9۹ریال 400000000هایش از مبلغ های ماهانه تراکنشبه شرط آنکه میانگین روزانه در دوره
 گردد.داده شده و حاصل جمع آن مقادیر به عنوان مقدار مشخصه ریسک پذیریی محاسبه می

  ی داری مقدار گرفته باشد، مقدر رفتار غیرمتعارف یا ریسک پذیرباشد و  فعال در حوزه اقتصادیآگاهی: چنانچه مشتری
 یابد.به این مشخصه اختصاص می رف یا ریسک پذیریرفتار غیرمتعا خاص و یا تجمیع مقادیر

 
تواند ، میپذیردمیباشد که ایجاد یک مدل شناسایی که تایید نهایی آن توسط نظر خبرگان انجام میدر خاتمه الزم به ذکر 

 یک مدل کارا با درصد قابلیت اطمینان باال باشد.
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