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گفتگو را با این پرسش مقدماتی آغاز کنیم که از نگاه حرفه حسابرسی پولشویی چیست و به چه 
شکلی انجام می شود؟

خلیل پور
به طور کلی هرگونه اقدام برای مخفی و پنهان کردن یا تغییرات غیرقانونی درامدهای حاصل از فعالیتهای 
خالف و مجرمانه به طوری که وانمود شود از منابع قانونی حاصل شده، پولشویی تلقی می شود. در واقع 

تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه پولشویی است.

حسینخلیلپورحسینخلیلپور

ذیحساب،مدیرمالیوعضوکمیتهذیحساب،مدیرمالیوعضوکمیته

مبارزهباپولشوییسازمانحسابرسیمبارزهباپولشوییسازمانحسابرسی

پولشویی؛نقشپولشویی؛نقش
حسابرسانوحسابرسانو
حسابدارانحسابداران



14
00

ور 
ری

شه
 و 

داد
مر

 1
14

ره 
ما

ش
2

فعالیتهای مجرمانه و خالف که منشاء پولشویی است عمدتًا 
شامل: قاچاق کاال و مواد مخدر، تروریسم، اختالس، سرقت، 

رشوه، جعل و تقلب، فرار مالیاتی و ... است.
مهمتریــن مرحله از فرایند پولشــویی جایگزین ســاختن یا 
تزریــق عواید حاصــل از فعالیتهای مجرمانه به شــبکه مالی 
رســمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزار و دارائیها 
ازجمله سپرده گذاری، خرید کاالی با ارزش، احداث ساختمان، 
خرید ســهام، ایجاد موسسات مالی غیربانکی، و ... به منظور 
فراهــم آوردن ظاهری مشــروع و توجیه قانونــی برای موارد 

یادشده است.

استفاده  برای  رهنمودهایی  و  مقررات  چه  ایران  در 
دارد.  وجود  پولشویی  با  مبارزه  در  حسابداران 
و  مشکالت  چه  با  وظیفه  این  انجام  در  حسابداران 

موانعی روبرویند؟

خلیل پور
قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 و آئین نامه اجرایی آن در 
سال 1388 به تصویب رسید. این قانون در سال 1397 بر اساس 
استاندارد اف ای تی اف (FATF) مجدد بازنگری و اصالح شد. 
ملل  سازمان  کنوانسیون  متن   2000 درسال  ایران  همچنین 
پالرمو  کنوانسیون  فراملی  سازمان یافته  جرائم  مورد  در  متحد 
کنوانسیون  عضو  تاکنون  اما  کرده  امضاء  را   (PALERMO)

متحد  ملل  سازمان  کنوانسیون  قانون  همچنین  است.  نشده 
برای سرکوب تامین مالی تروریسم در سال 2002 الزم االجرا 
شد، لیکن جمهوری اسالمی تاکنون عضو این کنوانسیون نشده 
است. الزم به ذکر است پیش شرط عضویت در گروه ویژه اقدام 
است. همچنین  کنوانسیون  این  به  پیوستن  اف ای تی اف  مالی 
ایران  مورد  در  اف ای تی اف  از جانب  نظارتی  و  اقدام  هیچ گونه 
صورت نمی گیرد. متاسفانه در گزارشهای این گروه نیز علی رغم 
اقدام صورت گرفته در این راستا، ایران به عنوان کشور مستعد 

پولشویی شناخته شده است.
رکن اصلی مبارزه با پولشــویی در ایران شورایعالی مبارزه با 
پولشویی است که به منظور هماهنگ کردن دستگاه های ذیربط 

تشکیل شده است.
همچنیــن به موجب آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون 

مبارزه با پولشویی در ساختار داخلی اشخاص ازجمله موسسات 
مالــی و اعتباری واحد مبارزه با پولشــویی تعیین شــد و واحد 
یادشــده وظیفه نظارت و بازرســی بر فعالیتهــای ارباب رجوع 
به منظور شناســایی معامالت مشــکوک و ارســال آن به مرکز 
اطالعات مالی و همچنین تدوین برنامه های داخلی و آموزشی 

در رابطه با پولشویی را به عهده دارد.
متاســفانه بسیاری از ســامانه هایی که به منظور جلوگیری 
از پولشــویی در کشــور در آئین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی 
قانون مبارزه با پولشــویی پیش بینی شــده اجرائی نگردیده 
است؛ ازجمله ایجاد سامانه پایگاه اطالعات هویتی اشخاص 
از ســوی ســازمان ثبت احوال، ایجاد امکان ثبت سیستمی 
معامالت طــال و فلزات و خودروهای گــران قیمت در ثبت 
سامانه جامع تجارت، و ایجاد سامانه های الزم از سوی قوه 
قضائیه در خصوص اشــخاص مظنون به ارتکاب پولشویی. 
لذا به دلیل ایجادنشــدن زیرســاختهای الزم و اجرائی  نشدن 
سامانه های مذکور و همچنین فراهم نشدن امکان دسترسی 
برخط به دســتگاه های متولــی نظارت ازجمله حسابرســان 
به منظور اســتعالم از پایگاه هــای اطالعاتی مربوط، قوانین 
مربوط درعمل قابلیت الزم به منظور پیشگیری از پولشویی 
در کشــور را ندارد. الزم به ذکر است بخشــی از سامانه های 

متاسفانه 

پولشویی گاهی 

با یاری اشخاص حرفه ای 

ازجمله حسابداران و وکال 

اتفاق می افتد
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موجود در کشــور نیز قابل دسترســی برای متولیان نظارت 
نمی باشد.

با توجه به موارد مذکور جمهوری اسالمی با تصویب قانون 
مبارزه با پولشویی و آئین نامه اجرایی آن در صدد مقابله با این 
پدیده مذموم برآمده لیکن علی رغم تصویب آن به طور کامل 
اجرایی نشــده است. همچنین هم اکنون نیز بخش عمده ای 
از پرونده های متعدد فســاد مالی در کشــور که به مسئله روز 
جامعه تبدیل شــده ریشــه در رعایت نشدن اســتانداردهای 
مالی در شبکه بانکی و مالی کشور دارد به همین جهت برای 
ریشــه کن کردن فساد چاره ای جز سروســامان دادن به روند 
قوانین مالی کشــور و اجرای ســختگیرانه مقــررات مربوط 

به پولشویی وجود ندارد.
شــایان ذکر است اجرای کامل اســتانداردهای اف ای تی اف 
می توانــد به شفاف ســازی روند مبادالت مالی و بانکی کشــور 
راه گشــا بوده و جلوی بســیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی 

را بگیرد.

پولشویی به چه شیوه هایی اتفاق می افتد؟

خلیل پور
بانکها،  در  سرمایه گذاری  به صورت  عمدتًا  دنیا  در  پولشویی 
خرید  در  سرمایه گذاری  کاغذی،  مجازی  شرکتهای  تشکیل 
ایجاد  و  عمرانی  کارهای  در  هزینه کردن  مغازه،  مسکن، 

سازمانهای خیریه قالبی و... اتفاق می افتد.

عمومی  منافع  و  کسب وکار  اقتصاد،  در  پولشویی  آثار 
چیست؟ چرا پولشویی یک پدیده زیانبار است؟

خلیل پور
اقتصادی،  امنیت  تضعیف  موجب  خالصه  به طور  پولشویی 
از کشور، ایجاد اخالل و بی ثباتی در اقتصاد و  خروج سرمایه 
افزایش  و  ارز  نرخ  و  بانکی  نرخ سود  بر  منفی  تاثیر  همچنین 

تورم و موجب تضعیف فعالیت بخش خصوصی است.

ریسک پولشویی در چه شرایطی بیشتر است؟

خلیل پور
امکان  است  نقد  پول  دریافت  و  پرداخت  جا  هر  کلی  به طور 

کاری  چرخه  در  که  مشاغلی  و  دارد  وجود  بیشتری  پولشویی 
پولشویی  معرض  در  بیشتر  می کنند  استفاده  نقد  پول  از  خود 
قرار دارند؛ مشاغلی مانند صرافیها، بانکها، بنگاه های اتومبیل 
و ... و به همین جهت بیشتر کشورها در صدد آنند که پول نقد 

را از چرخه اقتصادی خود حذف کنند.
متاســفانه در جهان از هر 100 مورد پولشــویی 5 مورد آن 
کشــف می شــود. قابل توجه اســت به موجب قانون، شورای 
پولشویی موظف شــده سطح ریسک ملی کشــور در مشاغل 
مختلــف را با تشــکیل کارگروهی برای هر یک از مشــاغل با 
همکاری خود آن شــغل آماده کند و سند مذکور هر 3 تا 5 سال 

مجدداً ارزیابی و به روزرسانی شود.
همچنین اشخاص مشمول نیز موظف شده اند پیش از ارائه 
خدمات، ریســک مشتریان خود را استخراج و متناسب با آن با 

آنان برخورد کنند.

پیشنهادهای شما برای مبارزه با پولشویی چیست؟

خلیل پور
سامانه های  راه اندازی  و  زیرساختها  ایجاد  پیشنهاد  مهمترین 
با  مبارزه  قانون  الحاقی   14 ماده  اجرایی  آئین نامه  در  مقرر 
پولشویی و ایجاد دسترسی الزم برای حسابداران و حسابرسان 
معامالت  شناسایی  به منظور  نظارت  متولیان  کلی  به طور  و 

آموزش و آگاهی حسابداران 

نسبت به قوانین و مقررات و 

نحوه تشخیص پولشویی 

از اهمیت باالیی 

برخوردار است
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مبارزه  کمیته  یا  و  به مرکز  آن  گزارش  و  پولشویی  به  مشکوک 
دستگاه  توسط  مستمر  پیگیری  همچنین  است.  پولشویی  با 
ذیربط جهت شناسایی و حذف شرکتهای مجازی و کاغذی از 
چرخه اقتصاد است. استفاده از تجارب و تکنولوژی کشورهای 
پیشرو در زمینه مبارزه با پولشویی، ایجاد قوانین و واکنشهای 
فعالیت  از  جلوگیری  و  پولشویان  خصوص  در  مناسب  کیفری 
موسسات اعتباری و قرض الحسنه فاقد مجوز از بانک مرکزی 
که بخش عمده از پولشویی در کشور ما از طریق این موسسات 

انجام می شود.

پولشویی  با  مبارزه  زمینه  در  و وظیفه حسابرسان  نقش 
چیست؟

خلیل پور
شناخت  ضمن  کار  هر  انجام  از  قبل  می بایست  حسابرسان 
جرائم پولشویی اقداماتی را که دستگاه اجرایی مورد رسیدگی 
مکلف به انجام آنها ازجمله شناخت رویه مشتری و ... بوده 
پولشویی  به  مشکوک  که  را  فعالیتهایی  و  نموده  احصا  است 
هستند و اثر بااهمیت و قابل مالحظه بر صورتهای مالی دارند 
و  تدوین  آن  اساس  بر  را  برنامه رسیدگی حسابها  و  شناسایی 
تهیه و نسبت به رعایت هر یک از آنها اطمینان حاصل کنند. 
ریسک  دارای  که  اجرایی  دستگاه های  از  بعضی  همچنین 

بیمه ها و موسسات  بانکها،  ازجمله  پولشویی می باشند  باالی 
مالی و اعتباری به طور ویژه و خاص باید با اهتمام ویژه ای به 
این موضوع بپردازند و برنامه ویژه ای در این خصوص تدوین 
کنند و حسابرسان نباید تنها به کنترل چک لیستهای مربوط که 

دارای حداقل کنترلهای الزم است اکتفا کنند.
ازجمله مواردی که حسابرســان در ایران بیشتر با آن سروکار 
دارند فاکتورنویسی غیرواقعی، استفاده از کد اقتصادی و کارت 

بازرگانی افراد دیگر است.

نقش حسابداران در مبازره با پولشویی چیست؟

خلیل پور
حسابداران با توجه به این که ارتباط مستقیم با صاحبکار خود 
دارند و تقریبًا تمام مراحل مربوط به عملیات ثبت و نگهداری 
می دهند  انجام  را  بانکی  تراکنشهای  و  مالی  مدارک  و  اسناد 
خصوص  در  الزم  و  کافی  اطالعات  افراد  به سایر  نسبت 
کم وکاست فعالیت صاحبکار خود دارند. حسابداران باید با توجه 
پولشویی توجه ویژه و  به پدیده  به ماهیت شغلی خود نسبت 
نسبت به قوانین پولشویی اطالعات الزم و کافی داشته باشند 
به  نسبت  غیرعادی  و  موارد مشکوک  با  برخورد  در صورت  و 
گزارش آن به مرکز اطالعات مالی و یا کمیته مبارزه با پولشویی 

مستقر در شرکت اقدام کنند.
متاســفانه پولشویی گاهی با یاری اشخاص حرفه ای ازجمله 
حســابداران و وکال اتفاق می افتد. در پاره ای موارد حسابداران 
بــدون آگاهی به قصد مجرمانه صاحبکار به دلیل نبودشــناخت 
الزم به جرم پولشــویی اقــدام به کمک به عملیات پولشــویی 
می کننــد. بنابراین در این رابطه آموزش و آگاهی حســابداران 
نســبت به قوانیــن، مقررات و نحوه تشــخیص پولشــویی از 

اهمیت باالیی برخوردار است.

برای شرکت در این گفتگو از شما سپاسگزاری می کنیم.

حسابداران باید 

نسبت به قوانین پولشویی

اطالعات الزم و کافی

داشته باشند


