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يکی از مهمترين مسئوليت های بانک مرکزی هر کشوری صيانت از سالمت مالی شبکه بانکی و انطباق با معيارها و ضوابط پرداخت داخلی و
بين المللی است .با توجه به اينکه در حال حاضر مبارزه با پولشويی و تأمين مالی تروريسم به يکی از اولويتهای اصلی شبکه مالی بين المللی
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تبديل شده است ،انطباق با معيارهای جهانی به عنوان تنها گزينه ممکن برای شبکه بانکی متصور می باشد .مطابق با اين معيارها ،شبکه بانکی
در سطح ملی بايد تراکنشهای مشکوک به پولشويی يا تأمين مالی تروريسم را رديابی و گزارش نموده و از انجام تراکنشهای مظنون خودداری به
عمل آورند .از سوی ديگر از آنجايی که پولشويی و تأمين مالی تروريسم معموالً طی فرايند پيچيده و گذر از نهادهای مختلف پولی و مالی
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صورت پذيرد ،بهترين محل برای کشف و رديابی تراکنشهای مذکور ،محل اتصال اجزای شبکه بانکی به يکديگر در نظام جامع پرداخت محسوب
می شود و رديابی عمليات پيچيده پولشويی به صورت دستی ممکن نيست .ضرورت مبارزه با پديده پولشويی زمانی به درستی احساس می شود
که طبق آمار غيررسمی پولشويی بعد از تجارت نفت و معامالت ارزی بزرگترين تجارت شناسايی شده است .در ايران نيز مدتی است که توجه ها

A

به سمت آن جلب شده است .بر همين اساس بانک مرکزی ج.ا.ا با ابالغ قانون مبارزه با پولشويی ،دستورالعمل هايی را به بانکهای کشور ابالغ
کرده که عمالً زمينه الزم برای اجرايی شدن مبارزه با جرم پولشويی را فراهم نموده است .لذا اين مقاله باستناد ماده  7قانون مبارزه با پولشويی
و همچنين مواد  35و  36آيين نامه مربوطه مبنی بر آشنايی کارکنان سازمانهای مشمول به منظور رعايت مفاد قانون و آيين نامه اجرايی آن
تهيه و تدوين شده و اميد است منشأ اثر قرار گيرد.

واژگان کلیدی :بانک ،پولشويی ،مبارزه ،پول

www.SID.ir

مقدمه
پولشويی فرآيندی است که پول نامشروع و غير قانونی را به پول مشروع و قانونی تبديل کرده اين جرم ممکن است توسط همان مرتکبان جرم
منشاء با افراد ديگری صورت پذيرد و اکتساب پول های کثيف و تطهير آن کار غيرقانونی بوده که اثرات زيان باری را بر روی نظام اقتصادی و
مالی دولتها به همراه داشته به همان نسبت آثار زيان بار اين فرآيند متوجه ملت ها هم گرديده و به ويژه در کشورهای کمتر توسعه يافته نظير
ايران که عالوه بر بانک های دولتی و خصوصی ،موسسات مالی که در نظام بانکی ايران فعاليت می کنند که از قوانين بانک مرکزی پيروی نکرده
تا عرصه برای فعاالن اين فعاليت مجرمانه تنگ گردد .از آن جايی که شيوه های استفاده از وسايل و ترفندهايی که پولشويان برای موفقيت
عمليات خود به کار می برند همواره در حال تغيير و دگرگونی است ،الزم است آموزش کارکنان نيز مستمر و پيوسته بوده تا کارمندان و
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موسسات نيز با اين شيوه ها و ترفندها و به دنبال آن شناسايی و مبارزه با آن ها آشنا شوند.
تاریخچه
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برخی عقيده دارند که ريشه واژه پولشويی به مالکيت مافيا بر شبکهای از رخت شويخانه های ماشينی در ايالت متحده آمريکا ،در دهه
1930برمی گردد ..در مقابل ،گروهی ديگر انتخاب واژه پولشويی را دقيقاً به خاطر مفهوم ”شست و شو و تطهير کردن“ که در اين واژه نهفته
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است ،می دانند .مسأله ”پولشويی“ با نگرش امروزی ،برای نخستين بار در سال  1979و با کشف يک چمدان حاوی ششصد ميليون دالر پول
نقد در فرودگاه پالرمو ،که حاصل فروش مواد مخدر بود ،مطرح گرديد .کشفی که به تشکيل پرونده ايتاليايی-آمريکايی ”ارتباط پيتزا“ منجر شد
و در سال  1985محاکمه آن برگزار گرديد .اما ،در خصوص نخستين زمان استفاده از واژه پولشويی و رواج آن ،ميان محققان اتفاق نظر وجود

iv

ندارد .اگر چه قول ديگری نيز وجود دارد که ريشه اين واژه را به قضيه رسوايی واتر گيت مربوط می سازد.
تعریف پولشویی
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پولشويی يک فعاليت غيرقانونی است که در طی انجام آن ،عوايد و درآمدهای ناشی از اعمال خالف قانون ،مشروعيت می يابد .به عبارت ديگر
پولهای کثيف ناشی از اعمال خالف به پولهای تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين می شود .به طورکلی پولشويی فرايندی است که
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طی آن عوايد حاصل از فعاليتهای مجرمانه و غيرقانونی در مجاری قانونی قرار می گيرد و طی روندی ،به ظاهر تطهير و پاک می شود.
درآمدهای نامشروع را که به پولهای کثيف معروف است .ميتوان به سه دسته تقسيم کرد:

پول سياه :درآمدهايی که از راه قاچاق کاال و مواد مخدر و ثروتهای نامشروع به دست می آيد.

پول خونين :به درآمدهايی که از راه اقدامهای ضد بشری و خيانتکارانه به دست می آيد مانند :قاچاق اعضای انسان

پول خاکستری :به درآمدهايی گفته می شود که از کانالهای زيرزمينی و پنهانی به دور از چشم مأموران حکومتی و دولت به دست می آيد
مانند :فرار از ماليات
مطابق ماده  2قانون مبارزه با پولشويی ،جرم پولشويی عبارت است از:
الف -تحصيل ،تملک ،نگهداری يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليتهای غيرقانونی با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه
ارتکاب جرم به دست آمده باشد .
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ب -تبديل ،مبادله يا انتقال عوايدی به منظور پنهان کردن منشأ غيرقانونی آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشی از ارتکاب
جرم بوده يا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج -اخفاء يا پنهان يا کتمان کردن ماهيت واقعی ،منشأ ،منبع ،محل ،نقل و انتقال ،جا به جايی يا مالکيت عوايدی که به طور مستقيم يا
غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد .
ویژگیهای جرم پولشویی
پولشويی جرم دوم است :
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برای ارتکاب اين جرم بايد جرم ديگری از قبيل قاچاق مواد مخدر ،آدم ربايی ،قاچاق انسان ،قاچاق کاال ،قاچاق اسلحه و غيره اتفاق افتاده باشد.
طبيعت جرم دوم بودن پولشويی باعث می شود که وجدان عمومی جامعه در مقابله با آن چندان برانگيخته نشود .به عنوان مثال اگر سرقتی يا
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قتلی اتفاق افتد يا در خيابان کيف قاپی صورت گيرد ،مردم عادی ناخودآگاه از خود عکس العمل نشان می دهند و خواستار مجازات متخلف می
شوند .اما اگر در يک بررسی آماری راجع به جرم پولشويی از مردم سوال شود ،پولشويی چيست؟ يا اکثراً به آن توجهی ندارند يا برانگيخته شدن
احساسات آنها را نمی توان ديد .به اين ترتيب يکی از مشکالت مسئولين برای مبارزه با اين جرم دقيقاً همين مشخصه است.
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پولشويی جرمی سازمان يافته است :دومين خصيصه جرم پولشويی ،سازمانيافته بودن اين جرم است که تعقيب مجرمين را مشکل می سازد .به
عنوان مثال ،سارق يا قاتلی که انفرادی عمل می کند با پيگيری های پليسی و قضايی دستگير می شود ،ولی در جرم پولشويی ،مسئولين با
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سازمان مجهزی روبرو هستند که سطوح مختلف سازمانی از عاملين ساده ،افراد واسطه ماهر تا افراد تحصيل کرده و متخصص را در بر می گيرد.
بنابراين با دستگيری يک مجرم افراد ديگر باند و شبکه های آن سازمان به راحتی به کار خود ادامه می دهند و کار را برای مجريان قانون
مشکل می نمايند .
پولشويی جرمی فراملی است :
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بر پايه تعاريف کنوانسيون سازمان ملل برای مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملی (پالرمو) جرم درصورتی ماهيتاً فراملی است که:
الف -در بيش از يک کشور ارتکاب يابد.

A

ب -در يک کشور واحد صورت گيرد اما بخش زيادی از مقدمات ،طرح ريزی يا کنترل يا هدايت آن در کشور ديگر انجام شود.
ج -در يک کشور واحد صورت گيرد ،اما يک گروه مجرم سازمانيافته که در بيش از يک کشور فعاليت دارد در آن دخالت داشته باشد.
د -در يک کشور انجام شده باشد ولی اثرات قابل مالحظه ای در کشور ديگر داشته باشد.
بنابراين با توجه به موارد باال می توان گفت :جرم ثانويه پولشويی که توسط سازمان متشکل صورت می گيرد ،لزوماً در يک محدوده جغرافيايی
خاص يا در مرزهای حاکميت يک کشور اتفاق نمی افتد .سازمانيافته بودن اين جرم ،مفهوم دهکده جهانی را معنای بيشتری می بخشد ،با اين
ويژگی اهميت همکاری بين المللی و نقش سازمانهای بين المللی برای هماهنگی کشورها به منظور مبارزه با آن روشن می شود .
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پولشويی جرم فرهيختگان است :
در سازمانهای متشکل جنايی برای انجام مراحل ثانويه و نهايی پولشويی از افراد متخصص مثل کارشناسان فناوری اطالعات ،حسابداران،
حقوقدانان ،وکال و کارمندان بانک استفاده می شود .طبيعت اين جرم اين است که برای پاکيزه جلوه دادن درآمدهای حاصل از جرم حتما بايد
سازمان های آبرومندی مانند بانک و متخصصين بانکی ،دفاتر وکالت و حسابرسی و  ...به کار گرفته شوند .زيرا اغلب بدون کمک آنها ،گمکردن
رد پول ممکن نيست.
انواع پولشویی
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پديده پولشويی در يک کشور لزوماً به درآمدهای به دست آمده از فعاليتهای بزهکارانه يا مجرمانه انجام شده در آن کشور محدود و منحصر نمی
شود .در واقع ،ممکن است درآمدهای به دست آمده از فعاليتهای مجرمانه در ديگر کشورهای جهان نيز به کشور مورد نظر منتقل و در آن
شسته شود .بدين ترتيب ،چهارگونه عمليات پولشويی به شرح ذيل قابل تصور است:
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- 1پولشويی درونی :شامل پولهای کثيف به دست آمده از فعاليتهای مجرمانه انجام شده در داخل يک کشور ،که در همان کشور نيز شسته می
شود.
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- 2پولشويی صادرشونده :شامل پول های کثيف به دست آمده از فعاليت های مجرمانه انجام شده در داخل يک کشور ،که در خارج از آن
کشور تطهير می شود.

iv

- 3پولشويی وارد شونده :شامل پولهای کثيف به دست آمده از فعاليت های مجرمانه انجام شده در ساير نقاط جهان ،که در داخل يک کشور
مشخصی شسته می شود.
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- 4پولشويی بيرونی :شامل پول های کثيف به دست آمده از فعاليت های مجرمانه انجام شده در ساير کشورها که در خارج از کشور نيز شسته
می شود.
فرایند پولشویی
به طورکلی فرايند پولشويی دارای سه مرحله به صورت زير است:
.1

جايگذاری ( استقرار (:

.2

استتار (اليه چينی)

.3

ادغام (يکپارچه سازی)
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فرايند پولشويی ممکن است به صورت جداگانه و متمايز يا به طور همزمان اتفاق افتد .چگونگی استفاده از اين مراحل به سازوکارهای موجود
برای پولشويی و شرايط سازمان های مجرم بستگی دارد .اما وجه مشترک هدف پولشويان از انجام فرايند پولشويی در چهار عنوان خالصه می
شود:
• منشأ واقعی پول پنهان بماند.
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• شکل پول تغيير کند و يا به کاالی با ارزش ديگری تبديل گردد.
• اين پروسه مخفيانه طی شود.
• از پول کثيف حفاظت مستمر به عمل آيد .
مهمترین راه و روش ها و مشاغل در معرض پولشویی :
هر شغلی که با پول نقد سروکار دارد ،می تواند مورد سوء استفاده قرار گيرد ،از جمله مهمترين مشاغل و ابزارهای مورد سوءاستفاده پولشويان
می توان موارد ذيل را بر شمرد :
.1

D
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استفاده از مؤسسات مالی اعتباری
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سهل ترين و راحت ترين راه پولشويان استفاده از نهادهای مالی رسمی می باشد ،در اين مرحله وجوه نقد حاصل از فعاليت های مجرمانه ،نزد
شبکه بانکی يا هر نوع نهاد مالی و اعتباری رسمی سپرده گذاری می شود ،اين نهادهای مالی رسمی ممکن است داخلی يا خارجی باشند.
استفاده از روشهای معمول در داد و ستد ،يکی از بهترين شيوه های انتقال اين سپرده ها از نهادهای مالی داخل کشور به نهادهای خارج از
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کشور می باشد ،که بدين ترتيب تشخيص درآمدهای نامشروع بسيار دشوار و گاهی ناممکن می شود.
 .2صورتحساب های صوری :
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پولشويان از طريق عمليات صادرات و واردات صوری ،فعاليت تجاری خاص را در کشوری که پول های کثيف را در آن به دست آورده اند ،آغاز
می کنند و به موازات اين فعاليت ،عملکرد مشابهی را در کشوری که پول های خود را در آن سپرده گذاری کرده اند دنبال می کنند و از اين
طريق به خريد و فروش کاال و خدمات به شکلی ظاهری و صوری می پردازند .به اين صورت که پولشويان کااليی را از شرکتی که می خواهند
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پول های کثيف را به آن تحويل دهند ،می خرند و به ازای آن صورت حسابی غير واقعی صادر می گردد و قيمتی باالتر از قيمت واقعی کاال در
صورتحساب وارد می شود و بدين ترتيب ما به التفاوت قيمت واقعی و قيمت کاذب ،پول شسته شده خواهد بود و يا اينکه به طور کلی
صورتحساب جعلی صادر می شود که در اين صورت تمام مبلغ مندرج در صورت حساب ،پول شسته شده می باشد.
.3

استفاده از فناوريهای نوين مخابراتی و رايانهای :پيشرفت های شگفت انگيز

A

استفاده از فناوری های نوين مخابراتی و رايانه ای در زمينه فعل و انفعاالت مالی و به کارگيری ابزارها و شيوه های نوين تجارت الکترونيکی
سبب می شوند نه تنها هويت مبادله کنندگان ،بلکه ردگيری جريان وجوه نيز با دشواری های خاصی همراه باشد .برخی از برآوردهای مقدماتی
منتشر شده حکايت از آن دارد که روزانه به طور متوسط در جهان حجمی معادل با يک هزار ميليارد دالر منحصراً از طريق داد و ستدهای
الکترونيکی جا به جا می شود ،طبيعی است که در چنين حجمی از تبادل وجوه و جريان های مالی ،امکان تشخيص اصالت پولهای قانونی و
تميز از پولهای سياه ،کاری بس دشوار است.
.4

سرمايه گذاری در امالک و مستغالت:

يکی از راههای مورد استفاده پولشويان سرمايه گذاری در بازار مسکن و خريد زمين و مستغالت می باشد.
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که مورد استفاده بخش زيادی از پولشويان قرار می گيرد .اگر پولشويان بتوانند با پول نقد حاصل از جنايات خود امالک گران قيمت را خريداری
کرده و سپس آن را به فروش برسانند ،می توانند چنين ادعا نمايند که وجوه در دست آنها از فروش ملک به دست آمده است .چنين امری در
ايالت فلوريدای امريکا اتفاق افتاد .قاچاق چيان مواد مخدر امريکای جنوبی به خريد خانه ها و ويالهای گران قيمت در ميامی اقدام نمودند تا
جايی که قيمت ملک در آنجا افزايش پيدا کرد.
.5

خريد و فروش آثار هنری :

بازار هنر يکی از بازارهای متنوع و بين المللی است که نظارت چندانی بر آن وجود ندارد .ضمن آن که آثار هنری مثالً تابلوهای نقاشی می
توانند هزاران و گاهی ميليون ها دالر ارزش داشته و در نتيجه وسيله خوبی برای تبديل ميليون ها دالر پول کثيف می باشند .
.6
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سرمايه گذاری در خريد سهام :
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يکی ديگر از مؤثرترين روشهايی که در اين زمينه مورد بهره برداری قرار می گيرد ،سرمايه گذاری در خريد سهام است .مجرمان سازمانيافته در
پنهان سازی سهام خويش از نماينده و وکيل استفاده می کنند .استفاده از نماينده برای خريد سهام در يک شرکت ،حلقه ارتباطی بين مجرم و
پولی را که او به طور نامشروع کسب کرده است و اکنون تمايل به سرمايه گذاری آن دارد ،از بين می برد .نام نماينده در دفترها و اسناد شرکت

o
e

به عنوان دارنده سهام با نام ،ثبت می شود اما نماينده فقط عامل يا امين مالک واقعی است و مالک واقعی سهام ممکن است حتی برای نماينده
نيز نامعلوم باشد و وکال هم در اين موارد غالباً به مصونيت از افشای راز حرف های استناد می کنند .
.7

سرمايه گذاری در مشاغل پررونق :
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خريد يک شرکت سودآور و به جريان انداختن وجوه نامشروع از طريق آن يکی ديگر از شيوه هايی است که برای تميز کردن پول ،مطلوب به
نظر می آيد .در اين صورت ،وجوه نامشروع قسمتی از درآمد مشروع وانمود شده و حتی برای اينکه ظن مأموران برطرف و مشروع سازی وجوه
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مزبور کامالً تضمين شود ،ممکن است به عنوان درآمد مشمول ماليات نيز اعالم گردد .در اين شيوه هرچند امکان دارد قسمتی از وجوه به
صورت ماليات از دست برود .که اين حالت در مقايسه با از دست دادن تمام آن ،ارجحتر است .
.8

سرمايه گذاری در مشاغل زيانده :

A

يکی ديگر از شيوه هايی که مجرمان سازمانيافته در زمينه سرمايه گذاری به کار می بندند ( بر خالف مورد قبل) ،سرمايه گذاری در حرفه ها و
مشاغل غيرسودآور نظير شرکتهای مسافرتی يا شرکتهای بيمه در حال ورشکستگی است .بدين گونه که در يک کسب يا شرکت مشروع ولی در
حال ورشکستگی ،سرمايه گذاری نموده و سپس اسناد ،مدارک و دفترهای آن را دستکاری می کنند تا اين طور نشان دهند که شرکت سودآور
است .وجوهی که بايد پاکسازی شوند از طريق اين شرکت جريان میيابند و به گونه ای جلوه داده می شود که گويی منافع غيرقانونی ،حاصل از
معامالت و فعاليتهای جاری شرکت هستند .نکته حائز اهميت اينکه سرمايه گذاری در اين روش غالباً به صورت کوتاه مدت صورت می پذيرد.
چراکه به واسطه پذيرش خسارت و ضرر و زيان که ممکن است مبالغ زيادی نيز باشد ،هزينه هنگفتی بر مجرمان تحميل شود .
.9

صندوق امانات :

استفاده از صندوق امانات نيز که به پنهان سازی عوايد و پول های نامشروع کمک می کند رواج زيادی دارد .

www.SID.ir

 .10ايجاد سازمان های خيريه :
يکی ديگر از سوءاستفاده های موجود از شبکه های پرداخت ،استفاده از مؤسسات خيريه غيرواقعی است .در اين روش پول های به دست آمده
از داد و ستد مواد مخدر و ساير راههای غيرقانونی در اين واحدها جمع آوری می شوند ،زيرا اين سازمان ها توانايی دريافت هدايا از اقصی نقاط
جهان را دارند .
 .11معامالت نقدی (تجارت پاياپای):
داشتن يک تجارت پاياپای (معامله نقدی) مانند رستوران ،صرافی ،کارواش و يا تأسيساتی نظير اين ها برای يک پولشو فعاليتی کامالً عادی
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است .حسابرسی اين نوع مشاغل بسيار دشوار است و نمی توان به طور دقيق محاسبه کرد که طی يک روز ،يک هفته ،ماه يا سال چند پيتزا
فروخته شده و يا چند ماشين طی اين زمان ها شسته شده است .همچنين شخص پولشو از طريق کسب پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و
آميختن آن با پول حاصل از منابع قانونی ،می تواند منبع پول خود را به راحتی پنهان کند.
 .12اوراق بهادار :
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e

اوراق بهادار زمينه مناسبی برای کالهبرداری به شمار می رود .از آنجا که سهام ،اوراق قرضه و ديگر اوراق بهادار شباهت زيادی به ارز دارند،
ابزارهای مناسبی برای پولشويی هستند .
 .13استفاده از نماينده :
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نماينده کسی است که برای انجام عملکردی خاص تعيين می گردد .در پرونده پولشويی ،دارايی هايی نظير اتومبيل ،حسابهای بانکی يا حتی
امالک نيز می تواند به نام نماينده باشد .مهمترين هدف شخص پولشو در استفاد از نماينده ،پنهان کاری است .ارزش اصلی نمايندگان در حفظ
دارايی ها به نحوی است که مالکيت حقيقی پنهان بماند .بدين ترتيب ايجاد ارتباط بين دارايی ها و فرد پولشو بسيار مشکل می باشد .
 .14شرکتهای چند مليتی بين المللی :
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A

مهمترين واحدهای تشکيل دهنده اقتصاد جهانی به شمار می روند به طوری که فرايند انتقال اموال و سرمايه گذاری در اين شرکتها ،حد و مرز
جغرافيايی نمی شناسند .هدف اين شرکت ها جهانی شدن سريع بوده وحوزه فعاليت آن ها در زمينه تجارت ،پول و سرمايه ،توليد و تسلط بر
توليد و استفاده گسترده از ثروت های طبيعی کشورهای در حال توسعه و فقير می باشد .بدين صورت شرکت های چند مليتی در معامالت
تجاری مشکوک و نامشروع ساير کشورها نيز شرکت می کنند.
 .15ساير مشاغل و شيوه های پولشويی :
انتقاالت الکترونيکی ،صرافی ها ،دفاتر اسناد رسمی ،سرمايه گذاری در طال ،شرکتهای ساختمانی ،کازينوها و . ...

www.SID.ir

ارتباط تأمین مالی تروریسم و پولشویی :
پولشويی ،فرآيندی است که در آن ،دارايی ها و پول هايی که از طريق فعاليتی خالف و غيرقانونی ،به دست آمده اند ،منتقل گرديده و هرگونه
ارتباط آن ها با آن فعاليت های غيرقانونی ،پوشانده و پنهان می گردد .فعاليت های تروريستی نيز گاهی اوقات ،از طريق پولشويی ،تأمين مالی
می شوند ،به اين صورت که از درآمدهای به دست آمده از طرق موصوف ،برای کمک مالی به تروريست ها استفاده می شود .در رابطه با
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پولشويی دو جرم وجود دارد:

 - 1جرمی که اموال نامشروع در نتيجه آن تحصيل شده اند که به آن جرم منشأء يا جرم اوليه می گوييم.
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 - 2جرم پولشويی که عبارت است از پنهان کردن منشأ پول نامشروع .
نخستين وجه از وجوه ارتباط پولشويی و تأمين مالی تروريسم از همين جا ناشی می شود .يعنی اين که تأمين مالی تروريسم در زمره جرايم
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منشأ پولشويی است .اما ارتباط ميان پولشويی و تأمين مالی تروريسم بيش از اين است و همان طور که گفته شد تکنيک های مورد استفاده
برای تأمين مالی تروريسم همان تکنيک های مورد استفاده برای پولشويی است .وجه تمايز پولشويی و تأمين مالی تروريسم در منابعی است که
مورد استفاده قرار می گيرند .اين منابع در تأمين مالی تروريسم می توانند مشروع و يا نامشروع باشند و در مقابل ،منابع پولشويی لزوماً نامشروع
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هستند .اما پولشويی و تأمين مالی تروريسم در اين نکته مشترک هستند که هر دو نياز به پنهان سازی منشأ وجوه دارند و برای همين امر ناچار
به استفاده از تکنيک های يکسانی هستند .چرا که تأمين کنندگان منابع مالی تروريست ها ،سعی می کنند فعاليت خود را طوری انجام دهند
که مشخص نگردد وجوهی را برای تروريست ها تأمين نموده اند .بنابراين می توان نتيجه گرفت که پولشويی و تأمين منابع مالی تروريسم هر
دو دارای  3مرحله ی جايگذاری ،اليه چينی و ادغام می باشند.
اثرات پولشویی
الف .آثار سوء برای کشورها
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A

پولشويی آثار زيان باری بر اقتصاد جامعه و سياست دارد .بنابراين اغلب کشورها به مقابله با اين پديده می پردازند .از جمله آثار مخرب اين
پديده عبارت است از :
.1

بی ثباتی اقتصادی

 .2تضعيف بخش خصوصی
 .3تضعيف برنامه های خصوصی سازی
.4

آثار بين المللی

 .5کاهش درآمد دولت
.6

تاثير منفی بر توزيع درآمد
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ب .آثار سوء برای بانک ها و مؤسسات اعتباری :
برای مقابله با پولشويی به موجب قوانين و مقررات داخلی و بين المللی وظايف سنگينی به عهده مؤسسات مالی به ويژه بانک ها قرار گرفته،
بنابراين ترس از ريسک شهرت و جلوگيری از خسارتی که از همکاری با مجرمان و گروههای سازمان يافته به مؤسسات مالی وارد می شود .دليل
اصلی رعايت مقررات پيشگيری از پولشويی است .پديده پولشويی ،سالمت مؤسسات مالی را به خطر می اندازد و همچنين به اشکال مختلف
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موجب بی ثباتی آن ها می شود .پولشويی نه فقط بر سيستم بانکی ،بلکه بر ديگر مؤسسات مالی از جمله شرکت های بيمه ،مديريت سرمايه
گذاری و کارگزاران سهام نيز تأثير منفی می گذارد .عالوه بر آن سبب ريسک شهرت ،ريسک قانونی و ريسک عملياتی که با يکديگر مرتبط
هستند ،شده و هزينه های سنگينی به مؤسسات مالی تحميل می شود .مهمترين آثار پولشويی بر مؤسسات مالی به شرح ذيل است :
.1
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ورود خسارت و تخريب بازارهای مالی

 .2بحران نقدينگی به علت برداشت ناگهانی وجوه از سيستم مالی
 .3قطع روابط کارگزاری

 .4کاهش ارزش سهام مؤسسات مالی

 .5فرار سرمايه به صورت غيرقانونی از کشور
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ج .آثار سوء برای کارکنان بانک ها و مؤسسات اعتباری :
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به موجب تبصره  3ذيل بند  5ماده  4قانون مبارزه با پولشويی ،کليه آيين نامه های اجرايی شورای عالی مبارزه با پولشويی پس از تصويب هيأت
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وزيران برای تمامی اشخاص حقيقی و حقوقی ذيربط الزم االجرا خواهد بود و متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداری و قضايی حسب مورد
به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد .همچنين ورود و خروج اين گونه وجوه که از محل درآمدهای نامشروع می باشد ،باعث
اختالل در رشد شعب بانک ها بوده و اثرات سوء آن متوجه پرسنل شعب خواهد شد .برخی از اين آثار عبارتند از :تغيير ارتقاء درجه شعب و به
تبع آن تغيير در ارتقاء پرسنل شعب ،يا تغيير در پرداخت پاداش های نقدی.
مصادیق و معیارهای جرم پول شویی

A

به منظور جلوگيری از جرم پولشويی ،الزم است راه های ارتکاب به اين جرم ،شناسايی شود .اصلی ترين ابزار پولشويی ،استفاده از خدمات بانکی
می باشد .ماهيت محصوالت و خدمات بانکی به شکلی است که می توان با استفاده از آن ،روش هايی برای پولشويی طراحی کرد .در ادامه برخی
از مصاديق و معيارهای پولشويی که در شبکه بانکی صورت می پذيرد ،بيان می شود .
سپرده گذاری
سپرده های نقدی ،يکی از عمده ترين ابزارها برای پولشويی می باشد .پولشويان از دو روش برای شست وشوی پول های کثيف استفاده می
کنند .در روش اول ،پول نقد ابتدا به اسناد پولی از قبيل چک و مبالغی کمتر از آنچه که حواله تبديل شده و سپس در حساب ،سپرده گذاری
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می شود .در روش ديگر ،معموال مشمول گزارش دهی توسط بانک باشد ،در حساب های متعدد سپرده گذاری و سپس موجودی اين حسابها
متناوباً به حسابی ديگر منتقل می شود .شايان ذکر است که اين عمليات ،بسيار دقيق و ظريف بوده و بانکداران به سختی قادر به کشف و
جلوگيری از آن می باشند .
حساب های وابستگان
مطالعات نشان می دهد که مجرمان اغلب حساب هايی به نام منسوبان ،وابستگان ،آشنايان و افراد ديگر که به دستور آنان عمل می کنند ،افتتاح
و از آنها برای اختفای منشأ مال حاصل از اعمال مجرمانه استفاده می کنند .
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حساب های دسته جمعی

در اين روش از تعدادی حساب ظاهراً بی ارتباط با يکديگر در کشور مبدأ ،وجوهی به حساب خارجی منتقل می شود .اگرچه اين روش را
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مهاجران و برای مقاصد قانونی نظير ارسال پول به کشور خود به کار می برند ،اما مشاهده شده که گروه های تبهکار برای شست وشوی عوايد
حاصل از جرم از اين روش استفاده می کنند .
حواله های بانکی

o
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حواله های بانکی ،حواله نقدی و  ...که معموال به عنوان ابزارهای متداول مورد استفاده پولشويان قرار می گيرند .دليل استفاده از اين ابزارها اين
است که ابزارهای مذکور در وجه يک بانک معتبر و يا مؤسسه مالی کارسازی شده و امکان رديابی منشأ پول ،معموالً از ميان می رود .
حسابهای غیرفعال
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در اين روش پولشويان جهت استفاده از حسابهای غيرفعال ،ابتدا سابقه ای ايجاد می نمايند و پس از مدتی حساب های راکد را برای دريافت
پول از اعضای هوادار در داخل و خارج از کشور مورد استفاده قرار می دهند .
وثیقه قراردادن
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شکل کلی اين روش بدين صورت است که منابع غيرقانونی به وثيقه يا تضمين يک وام بانکی تبديل شده و وام دريافتی دارای ظاهری قانونی
است و به دليل عدم پرداخت وثيقه يا تضمين به تملک بانک در منابع غيرقانونی را به کشور ديگری ارسال می کنند و سپس آن را وثيقه يا
تضمين می آيد .در اين روش معموالً وام بانکی مورد تقاضا قرار می دهند و وام دريافتی را به کشور محل وقوع جرم منتقل می کنند .اين روش
عالوه بر اين که به پول غيرقانونی ظاهری قانونی می بخشد ،امکان برخورداری از معافيت های مالياتی را نيز فراهم می آورد .
معامالت و عملیات مشکوك
بر اساس ماده  1دستورالعمل شناسايی معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهی ،معامالت و عملياتی که اشخاص با در دست داشتن اطالعات و يا
قراين و شواهد منطقی ظن پيدا کنند که اين عمليات و معامالت به منظور پولشويی و يا تأمين مالی تروريسم انجام می شود ،معامالت و
عمليات مشکوک می باشند .اما بايد توجه داشت که تشخيص متصدی مربوط در مؤسسه اعتباری مبنی بر انجام معامله مشکوک ،در درجه
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نخست اهميت قرار دارد و معيارهای ارائه شده ،صرفاً بخشی از اين معيارهای شناسايی می باشد .در ادامه برخی از معيارهای شناسايی عمليات
و معامالت مشکوک ارائه می گردد .
الف -مناطق مشکوك
. 1دريافت و پرداخت به کشورهايی که به عنوان بهشت مالياتی و پولشويی معروف هستند.
. 2مشتری تابعيت کشوری را دارد که در آن مقررات مبارزه با پولشويی ضعيف است .
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ب -نقل و انتقال نقدی مشکوك

. 1وجوه بااليی که به صورت نقدی دريافت و پس انداز می شوند.
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. 2وجوه نقدی که به يک حساب واريز شده و جمع مبالغ واريزی ،رقم بزرگی را تشکيل می دهد.
. 3حساب هايی که فعاليت آنها بيشتر با وجوه نقد ،اعم از واريز يا برداشت می باشد.

o
e

. 4مشتريانی که با واريز نقدی در حساب خود ،مرتباً درخواست صدور حواله و يا چکهای بانکی می کنند.
. 5نقل و انتقاالت نقدی در خصوص بروات وصولی .

v
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h

 .6تبديل ارزهای کم ارزش به ارزهای باارزش و درخواست تبديل وجوه نقد به ساير ارزها.
. 7نقل و انتقاالتی که اهداف بازرگانی و تجاری آنها مبهم است .
ج -حساب بانکی مشکوك و نقل و انتقاالت آن ها

. 1حسابهای متعددی که با يک نام گشايش و نقل و انتقاالت آن به صورت نقدی می باشد.
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. 2حسابهای حقيقی يا حقوقی که مبالغ بااليی واريز و برداشت و مانده قابل توجهی دارند ،اما صاحبان آنها دارای فعاليت تجاری يا بازرگانی نمی
باشند.
. 3مشتريانی که در يک منطقه دارای چندين حساب می باشند.
. 4پرداخت چک با مبلغ باال که شخص سومی آن را ظهرنويسی کرده باشد.
. 5از حساب جاری چکهای متعدد با مبالغ باال بدون انطباق با ماهيت حرفهای مشتری صادر و گردش صوری ايجاد شده باشد.
. 6نقل و انتقاالتی که نياز به توضيح دارد و مشتری از دادن توضيحات طفره می رود.
. 7حساب های مشتريانی که محل کار و يا سکونت آنها خارج از محدوده بانک بوده و از نظر بانک فعاليت بازرگانی ندارند.
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. 8حسابهای پرکارکردی که فعاليت آنها به طور ناگهانی و بدون دليل متوقف می شود.
. 9وجوه قابل توجهی که از مناطق شناخته مشهور به بهشت قاچاق مواد مخدر ارسال می شود.
.10حسابهای راکد با نقدينگی باال مجدداً فعال و نقل و انتقاالت مبالغ قابل توجه در آن ها صورت می پذيرد.
 .11حسابهايی که دارای تعداد زيادی واريز با مبالغ کم می باشند و از طرفی دارنده حساب طی حوالهای با مبلغ باال وجوه دريافتی را به خارج
از شهر يا کشور ارسال می کند.
 .12حسابهايی که مانده آنها در ابتدا و انتهای روز کم است ولی در خالل ساعت کاری ،واريز و برداشت هايی با مبالغ باال در آن ها صورت می
پذيرد.
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 .13حسابهايی که توسط يک نهاد حقوقی افتتاح می شود و آدرس آن عيناً مشابه آدرس يک نهاد حقوقی ديگر است ،در حالی که صاحب
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امضای مجاز هر دو نهاد ،يک نفر می باشد.

 .14حسابهايی که افراد مجاز متعددی اجازه برداشت از آن را دارند ،اما به نظر نمی رسد اين افراد با يکديگر رابطه خانوادگی يا کاری داشته
باشند.

o
e

 .15حسابهايی که حجم زيادی از گردش آنها مربوط به اسناد وصولی
د -تسهیالت مشکوك

v
i
h

. 1مشتری بدون هيچ دليل قانع کنندهای ،تسهيالت خود را زودتر تسويه می نمايد.
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. 2مشتريانی که در مقابل وثيقه وام می گيرند و وثيقه از طرف شخص ثالثی است که منشأ آن مشخص نيست و يا مورد ترهين با اطالعات
ارائه شده توسط مشتری چندان مطابقت ندارد.
. 3ارائه وثائق سنگينی که با وضعيت اقتصادی مشتری همخوانی ندارد.

A

. 4عدم بازپرداخت تسهيالت يا اعتبار سررسيد گذشته و معوق ،بدين منظور که بانک وثيقه ای که منشأ آن غيرقانونی است را تملک نمايد.
. 5تأمين مالی پروژه هايی که منشأ سهم پول مشتری مشخص نمی باشد.
هـ  -ابزارهای بانکی مشکوك
 .1اوراق مشارکت در حال حاضر به عنوان بهترين ابزار پولشويی ،می تواند مورد استفاده پولشويان قرار گيرد.
. 2صندوق اماناتی که به نام يک نهاد تجاری اجاره شود ،در حالی که نوع فعاليت تجاری مشتری يا فعاليت اظهار شده توسط وی ،استفاده از
صندوق امانات شعبه را توجيه ننمايد .

www.SID.ir

و -اسناد مشکوك
.1

اسناد جعلی که ظاهر آن حاکی از اين است که به تازگی صادر شده ليکن تاريخ آن قديمی می باشد.

.2

اسنادی که مشتری از ارائه اصل آن خودداری ورزيده و فقط کپی سند را ارائه می نمايد .

ز -مشتری مشکوك
.1

مشتری به کرات ،افرادی را که به نمايندگی از طرف او مجاز به انجام امور بانکی می باشند را تغيير می دهد.

.2

مشتری به خدماتی که بانک به او ارائه داده و منافعش را تأمين می نمايد ،بی تفاوت است.

.3

مشتری اين حقيقت را که ديگر بانک ها از انجام خدمات برای او خودداری کرده اند را پنهان نموده و يا دليل غيرقابل قبولی برای
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اين مسئله ارائه می دهد.
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.4

مشتری به قوانين و مقررات داخلی بانک در زمينه مبارزه با پولشويی عالقه زيادی نشان می دهد.

.5

مشتری برای انجام تراکنش های متعدد در يک روز و يک شعبه ،به تحويلداران مختلف مراجعه می نمايد.

.6

مشتريانی که به راحتی هزينه های باالی نقل و انتقاالت و يا هر هزينه باالی ديگری را قبول می کنند.

o
e

.7

مشتری که از تماس مستقيم با بانک و کارمند بانک اجتناب می کند.

.8

مشتريانی که از حساب خود در بانک مبلغ قابل توجهی برداشت کرده و در عين حال منتظر رسيدن وجه به همان مبلغ از جای ديگر
می باشند .

ح -معامالت ریالی مشکوك

v
i
h

.1

معامالتی که در آن ظن وجود شخص ثالث افشا نشده ،وجود دارد.

.2

معامالتی که در آنها اشخاصی که با هم ارتباط ندارند ،آدرس و تلفن مشابه دارند.

.3

معامال تی که در آنها سازمانهای مالی و غيرمالی متعددی که متعلق به اتباع خارجی بوده ،در معامله ای درگير بوده ،در حالی که
انجام معامله بدون درگير نمودن آنها نيز امکانپذير می باشد.
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.4

معامالتی که با افراد صاحب مقام بانک مرتبط است.

.5

معامالت تجاری بيش از سقف مقرر که با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاری شناخته شده از وی مغاير باشد.

.6

معامالتی که طبق عرف کاری اشخاص مشمول ،پيچيده ،غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادی باشند.

.7

معامالتی که به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعی يا يکی از متعاملين ،شخص يا اشخاص ديگری بوده است.

.8

کشف جعل ،اظهار کذب و يا گزارش خالف واقع از سوی مشتری قبل ،بعد و يا حين انجام معامله .

ط -معامالت ارزی مشکوك
.1

عدم تناسب قيمت کاال ی عنوان شده در پروفرمای ذينفع اعتبار اسنادی با قيمتهای جهانی.

 .2درخواست بدون دليل عدم ارائه گواهی مبدأ ساخت کاال که توسط اتاق بازرگانی محل صادر می گردد.
 .3تغيير نام ذينفع اعتبار اسنادی ،بدون داشتن دليل قانع کننده.
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.4

درخواست عدم ارائه گواهی بازرسی به عنوان يکی از اسناد اعتبار با توجه به نوع کاال و ساير شرايط اعتبار اسنادی.

.5

تأکيد بر استفاده از اسامی مخفف و مجعول در خصوص نام خريدار و يا ذينفع اعتبار اسنادی.

.6

تأکيد بر درج وسيله حمل نامتعارف در شرايط اعتبار اسنادی با توجه به نوع کاال ،مبدأ و مقصد کاال.

.7

مغايرت مبالغ اعتبارات اسنادی ارائه شده با اطالعات ارائه شده توسط مشتری

.8

ارسال کاالی مستعمل به جای کاالی نو .

اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی
به دنبال گسترش اقدامات جهانی برای مبارزه با پولشويی ،در اواخر دهه 70شمسی ،بانکهای کشور با موج درخواست بانکهای کارگزار بين
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المللی برای ارائه خط مشی و دستورالعمل مبارزه با پولشويی مواجه شدند .عدم وجود خط مشی مشخص در اين رابطه ،حيات بانکداری بين
المللی کشور را با تهديد مواجه می ساخت و بانک مرکزی ج.ا.ا برای مقابله با اين تهديد ،ابتدا اقدام به تدوين مقررات پيشگيری از پولشويی در
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مؤسسات مالی و تصويب آن در شورای پول و اعتبار نمود .پس از آن دستورالعمل مقررات پيشگيری از پولشويی در مؤسسات مالی را تدوين و
در اواخر سال  1381به شبکه بانکی ابالغ و در تاريخ  1381/6/27هيأت وزيران نيز اليحه مبارزه با پولشويی را برای تصويب به مجلس شورای
اسالمی تقديم نمود .اما تصويب اين اليحه در مجلس با وقفهای طوالنی مواجه و سرانجام در تاريخ  ، 1386/11/17قانون مبارزه با پولشويی به

o
e

تصويب مجلس شورای اسالمی رسيد .متأسفانه در اثنای تصويب اين قانون در  11اکتبر  19 (2007مهرماه  FATF ، )1386طی بيانيه ای از
کشورهای عضو خواست که کشور ايران را به دليل نداشتن نظام جامع مبارزه با پولشويی جزو کشورهای پرريسک طبقه بندی نمايند .در آبانماه
سال  ، 1387گروهی از بازرسان صندوق بين المللی پول از فعاليتهای نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفته در ايران بازديد به عمل آورده و
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پيشرفت ها را راضی کننده اعالم کردند ،ليکن نسبت به اجرای قانون مبارزه با پولشويی به دليل عدم تصويب آيين نامه های اجرايی آن ،هشدار
دادند .اين امر موجب تسريع در تنظيم آيين نامه اجرايی قانون مبارزه با پولشويی گرديد ،به طوريکه اين آيين نامه در  11آذرماه  1388به
تصويب هيأت وزيران رسيده و به نهادهای ذيربط ابالغ گرديد .
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بر اساس ماده  5قانون مبارزه با پولشويی ،کليه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی ج.ا.ا ،بانکها ،مؤسسات مالی و اعتباری ،بيمه ها ،بيمه
مرکزی ،صندوق های قرض الحسنه ،بنيادها و مؤسسات خيريه و شهرداری ها مکلفند آيين نامه های مصوب هيأت وزيران در اجرای اين قانون
را به مورد اجرا گذارند و مطابق با ماده 46آيين نامه مذکور ،بانک مرکزی ج.ا.ا در تاريخ  ، 1390/2/26ده دستورالعمل موسوم به دستورالعملهای
دهگانه و در تاريخ ، 1390/11/17سه دستورالعمل ديگر برای اجرا به شبکه بانکی ابالغ نمود .
نظام مبارزه با پولشویی در ایران

A

بر اساس ماده 4قانون مبارزه با پولشويی ،به منظور هماهنگکردن دستگاههای ذيربط در امر جمع آوری ،پردازش و تحليل اخبار ،اسناد و
مدارک ،اطالعات و گزارش های واصله ،تهيه سيستم های اطالعاتی هوشمند ،شناسايی معامالت مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشويی
شورای عالی مبارزه با پولشويی به رياست و مسئوليت وزير امور اقتصادی و دارايی و با عضويت وزراء بازرگانی ،اطالعات ،کشور و رئيس بانک
مرکزی با وظايف ذيل تشکيل می گردد :
.1

جمع آوری و کسب اخبار و اطالعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه بندی فنی و تخصصی آن ها در مواردی که قرينه ای بر تخلف
وجود دارد طبق مقررات.
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 .2تهيه و پيشنهاد آئين نامه های الزم درخصوص اجراء قانون به هيأت وزيران.
 .3هماهنگکردن دستگاه های ذيربط و پيگيری اجراء کامل قانون در کشور.
.4

ارزيابی گزارش های دريافتی و ارسال به قوه قضائيه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار
است.

.5

تبادل تجارب و اطالعات با سازمان های مشابه در ساير کشورها در چهارچوب مفاد ماده (.)11

وظایف مرکز اطالعات مالی )( FIU
مرکز اطالعات مالی (واحد اطالعات مالی) و مرکز آموزش رايانه ای نرم افزار مقابله با پولشويی جمهوری اسالمی ايران با حمايت دفتر مقابله با

D
I

مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد)  ) UNODCدر تهران تشکيل و واحد مزبور ،مسئول مبارزه با پولشويی در راستای استانداردهای بين
المللی گرديد .اين واحد ،اطالعات و مدارک مشکوک معامالت مالی را از بانک ها و مؤسسات مالی دريافت می کند و به تجزيه و تحليل آنها می
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پردازد و جهت شناسايی و بازرسی پرونده های پولشويی به قوه قضائيه و واحدهای اجرای قانون ارجاع می دهد .به عالوه ،اين واحد با واحدهای
اطالعات مالی در ساير کشورها در تماس خواهد بود .مرکز اطالعات مالی عهده دار وظايف مندرج در ماده  38آيين نامه اجرايی قانون مبارزه با
پولشويی به شرح ذيل می باشد :

o
e

واحد اطالعات مالی به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادی و دارايی تشکيل می گردد :
.1

جمع آوری و اخذ اطالعات معامالت مشکوک.

.2

ارزيابی ،بررسی و تحليل اطالعات گزارش ها و معامالت مشکوک.

.3

درج و طبقه بندی اطالعات در سيستم های مکانيزه.

.4

اعالم مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشويی و يا تأمين مالی تروريسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همکاری،
درصورت درخواست مراجع ذيربط.
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 .5تأمين اطال عات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايی ،ضابطان و دستگاه های مسئول مبارزه با تروريسم در کشور در صورت
درخواست مراجع ذيربط.
.6

تهيه آمارهای الزم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويی.

 .7تهيه نرم افزارها و سيستم های اطالعاتی مورد نياز.
 .8تأمين امنيت اطالعات جمع آوری شده.
 .9تبادل اطالعات با سازمان ها و نهادهای بين المللی طبق مقررات.
 .10جمع آوری و اخذ تجارب بين المللی.

 .11ارسال گزارش هايی که به احتمال قوی صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايی.
 .12پيگيری گزارش های ارسالی در مراجع قضايی.
 .13تهيه پيش نويس برنامه ساالنه واحد اطالعات مالی جهت تصويب شورا.
 .14پاسخ به استعالم اشخاص مشمول در اسرع وقت.
 .15اعالم نظر در مورد صالحيت تخصصی مسئوالن واحدهای مبارزه با پولشويی پيشنهادی از سوی مديران اشخاص مشمول .
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مروری بر آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی
اين آيين نامه متشکل از  8فصل و  49ماده و  19تبصره بوده و سرفصل های آن به شرح زير می باشد:
 .1فصل اول :تعاريف
 .2فصل دوم :شناسايی ارباب رجوع(اشخاص حقيقی و حقوقی؛ ايرانی و خارجی)
- .3فصل سوم :ساختار مورد نياز و نحوه گزارش دهی
 .4فصل چهارم :گزارش های الزامی
 .5فصل پنجم :امور مربوط به مبادالت ارزی
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 .6فصل ششم :نگهداری سوابق و اطالعات
 .7فصل هفتم :آموزش

 .8فصل هشتم :ساير موارد
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مروری بر دستورالعملهای مبارزه با پولشویی در مؤسسات اعتباری

o
e

به منظور حصول اطمينان از اجرای کامل قانون مبارزه با پولشويی و در اجرای مؤثر مفاد آيين نامه اجرايی آن و به منظور ايجاد شفافيت و
احصای وظايف واحدهای بانکی در خصوص تطبيق با مقررات مبارزه با پولشويی در پرداخت ها و تراکنشهای بانکی الکترونيکی ،سيزده
دستورالعمل با عناوين زير به شبکه بانکی ابالغ گرديد:

• دستورالعمل چگونگی شناسايی مشتريان ايرانی مؤسسات اعتباری

• دستورالعمل اجرايی نحوه گزارش واريز نقدی وجوه بيش از سقف مقرر
• دستورالعمل شناسايی معامالت مشکوک و شيوه گزارش دهی
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• دستورالعمل نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار مشتری در مؤسسات اعتباری

c
r

• دستورالعمل رعايت مقررات مبارزه با پولشويی در حوزه نظام های پرداخت و بانکداری الکترونيکی

A

• دستورالعمل لزوم رعايت مقررات مبارزه با پولشويی در روابط کارگزاری و شناسايی بانک های پوسته ای
• دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در مؤسسات اعتباری
• دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتريان مؤسسات اعتباری به نشانی پستی آنها

• دستورالعمل مجموعه اقدامات و تدابير الزم برای حصول اطمينان از رعايت مقررات مبارزه با پولشويی در واحدهای برون مرزی مؤسسات
اعتباری
• آيين نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی ،اسناد ودفاتر بانکها
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• دستورالعمل چگونگی شناسايی مشتريان خارجی مؤسسات اعتباری
• دستورالعمل نحوه اعمال دقت و نظارت ويژه هنگام ارايه خدمات پايه به اشخاص سياسی خارجی در مؤسسات اعتباری
• دستورالعمل اجرايی مبارزه با پولشويی در صرافی ها
الیحه اصالح قانون مبارزه با پولشویی (نامه شماره  54716/104043مورخ  1396/8/22رییسجمهور)
با توجه به اشکاالت قانون مبارزه با پولشويی از جمله عدم تناسب جرم و مجازات ،فقدان بازدارندگی و اثربخشی مجازاتها ،تحديد دايره شمول
جرم منشأ به جرايم داخل کشور ،عدم امکان پيگرد جرم پولشويی به صورت مستقل از جرم منشأ ،نبود رويههای مناسب جهت توقيف اموال و
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ابزار حاصل از ارتکاب جرايم مربوط و با توجه به ضرورت پيشبينی ساختار عملياتی مبارزه با پولشويی واحد اطالعات مالی( ) FIUدر سطح
قانون و انتزاع وظايف اجرايی از شورای عالی مبارزه با پولشويی و به منظور اصالح قانون مذکور در راستای برآورده کردن نيازهای داخلی و نيز
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تطبيق با استانداردهای بينالمللی ،اليحه اصالح برای طی تشريفات قانونی تقديم مجلس شورای اسالمی شده است .لذا با توجه به اين که اين
مقاله باستناد ماده  7قانون مبارزه با پولشويی تهيه و تدوين شده است اصالحيه ماده  7در اين اليحه به شرح ذيل می باشد:

o
e

متن زير هم به عنوان تبصره به بند (هـ) ماده ( )7الحاق می شود :هر يک از مديران و کارکنان دستگاههای اجرايی موضوع ماده ( )5قانون
مديريت خدمات کشوری -مصوب  -1386عالماً و عامداً و به قصد تسهيل جرايم موضوع اين ماده از انجام تکاليف مقرر در بندهای فوق به
استثنای بند (هـ) خودداری نمايد عالوه بر انفصال موقت از سه ماه تا دو سال به مجازات حبس تعزيری يا جزای نقدی درجه شش محکوم
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میشود .در صورتی که عدم انجام تکاليف مقرر ناشی از غفلت و سهل انگاری باشد مرتکب به يک ماه تا شش ماه انفصال از خدمت محکوم
خواهد شد .مديران و کارکنان ساير دستگاه های حاکميتی و بخشهای غيردولتی در صورت عدم انجام تکاليف مقرر در اين ماده به استثنای
بند (هـ) ،به مجازات حبس تعزيری يا جزای نقدی درجه شش محکوم میگردند.
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هم چنين متن زير به عنوان ماده ( )7مکرر به قانون الحاق میشود :به منظور اجرای اين قانون و قانون مبارزه با تأمين مالی تروريسم ،سياستها
و تصميمات شورای عالی مبارزه با پولشويی و تأمين مالی تروريسم و مراجع ذيصالح مربوط ،مرکز اطالعات مالی با منابع و امکانات کافی تحت
نظارت و هدايت شورای مذکور در تشکيالت داخلی وزارت امور اقتصادی و دارايی تشکيل میشود و رييس آن به موجب شرايطی که در آيين

A

نامه اجرايی اين قانون پيش بينی میگردد با پيشنهاد وزير امور اقتصادی و دارايی و تصويب هيئت وزيران تعيين میشود.
توافق ها و سازمان های بین المللی در خصوص مبارزه با پولشویی

طی نيمه دوم قرن بيستم رفتار مجرمان از حالت جرايم فردی به سمت جرايم سازمان يافته تغيير يافت .اين مسئله موجب نگرانی بسياری از
کشورها در مورد نبود قوانين مؤثر ملی برای مقابله با جرايم سازمان يافته و عوايد حاصل از آن شد و در اواخر اين قرن ،جرايم سازمان يافته،
قالبی فراملی به خود گرفت .سابقه اقدام های بين المللی برای قانونگذاری ،تدوين راهکارهای اجرايی و مبارزه با جرايم جدی به ويژه جرايم
فراملی ،به سالهای ميانی دهه  1980باز می گردد .در اواخر اين دهه ،عزم جهانی برای تدوين پيمان نامه ها ،معاهدات و کنوانسيون های بين
المللی ،به منظور مقابله با پولشويی شکل گرفت .مهمترين و اساسی ترين مستندات در خصوص کوشش های فراگير بين المللی برای مقابله با
پولشويی به قرار زير می باشد:
.1

پيمان نامه وين ()1988
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.2

اعالميه کميته بال ()1988

.3

گروه کاری اقدام مالی ()1989

.4

پيمان نامه شورای اروپا ()1990

.5

الگوی تنظيمی سازمان ايالت های آمريکا ()1990

.6

دستورالعمل جامعه اروپايی ()1991

.7

قطعنامه سازمان بين المللی بورس های اوراق بهادار ()1992

.8

قانون نمونه سازمان ملل متحد () 1995و نسخه های ويرايش شده بعدی آن ( 1995و  2000و )2005

.9

پيمان نامه مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملی پالرمو ()2000
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برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی
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برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشويی 2که به اختصار  GPMLناميده شده و در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل
)  )UNODCقرار دارد .اين برنامه ،يک پروژه تحقيقاتی و کمک رسانی با هدف افزايش تأثير اقدامات بين المللی در مبارزه با پولشويی از
طريق ارائه کمک های فنی ،آموزش و توصيه به کشورهای عضو در صورت درخواست است .اين برنامه تالش های خود را در حوزه های زير
متمرکز می سازد :
.1

o
e

افزايش سطح آگاهی در بين اشخاص کليدی در کشورهای عضو سازمان ملل.

iv

.2

کمک به ايجاد يک ساختار حقوقی با در اختيارگذاشتن قوانين نمونه برای کشورهای دارای سيستم حقوقی عرفی يا مدون.

.3

ارتقاء قابليت های سازمانی ،به ويژه با ايجاد واحدهای اطالعات مالی.

.4

ارائه آموزش به نهادهای قانونگذاری ،قضايی و اجرايی و نهادهای مالی بخش خصوصی.

.5

ارتقاء سطح همکاری کشورهای منطقه در حل مشکالت و بهبود همکاری استراتژيک با ديگر سازمان ها.

.6

نگهداری يک پايگاه اطالعاتی و تحليل اطالعات مربوطه.
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بنابراين ،برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشويی يک منبع اطالعات ،تجربه و کمک های فنی در ايجاد و بهبود زيرساخت های
مبارزه با پولشويی در يک کشور است .
نتیجه گیری :

امروزه پول شويی به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خالف در سطح جهان رشد بسياری يافته است به طوری که به يکی از معضالت حاد
اقتص اد جهانی تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهديد قرار داده است  .به همين دليل عزم جامعه بين المللی بر مبارزه با آن
متمرکز شده است و تدابير مختلفی را برای نيل به اين امر بکار برده اند  .درايران نيز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است.
آگاهی عمومی اجتماع از تخلفات مالی و بسيج شدن وسايل ارتباط جمعی سياست گذاری مناسب کشور اجرای مقررات و قوانين مشخص
وتالش و جديت مسئولين در اين زمينه می تواند از جمله راهکارهای مبارزه با پول شويی باشد.
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بانکها و ديگر مؤسسات مالی بايد مشتريان خود را بشناسند يعنی به طور منظم اطالعات و مدارکی در مورد هويت واقعی اشخاص که با آن ها
فعاليت تجاری دارند و مالکان ذی نفع سپرده های آنان ،دريافت و بررسی کنند .ضمن اين که بايد از انجام همکاری در معامالت مشکوک به
پولشويی ،خودداری کنند .مؤسسات مالی مکلفند معامالت مشکوک را به نهادهای مبارزه با پولشويی گزارش دهند .در اين راستا تعيين معامالت
مشکوکی که بايد گزارش شوند ،کار ساده ای نيست .و مؤسسات مالی بايد براساس قانون در برابر مسئوليت های قانونی نسبت به مشتريان برای
افشای معامالت مشکوک حمايت شوند.
منابع و ماخذ :
.1

تذهيبی ،فريده” .)1389( .پولشويی و روشهای مبارزه با آن“ .انتشارات جنگل .چاپ اول.
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 .2تجلی ،سيد آيت اله” .)1390( .مبارزه با پولشويی و تأمين مالی تروريسم در بانکها“ .انتشارات آراد کتاب.
.3

جزايری ،مينا” .)1387( .پولشويی و مؤسسات مالی .مؤسسه عالی آموزش بانکداری ايران“.

.4

رهبر ،فرهاد ،ميرزاوند ،فضل اهلل”.)1387( .پولشويی و روشهای مقابله با آن“ .مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.

.5

سيدی ،سيدمحمد ”.)1393 (.مبارزه با پولشويی“ .نشر پلک.

.6

ملکشاهی ،حسين ،و عباسی ،بهمن ،و خانی ،افشين ” .)1395( .مبارزه با پولشويی“ .بانک صادرات ايران اداره کل آموزش دايره
انتشارات و کتابخانه
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.7

منصور ،جهانگير ”.)1396(.قانون تجارت“  .نشر ديدار.

.8

ميرمحمد صادقی ،حسين ”.)1386(.حقوق جزای بين الملل “ .نشر ميزان.
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9. www.majlis.ir/
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