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از شما سپاسگزاریم که برایمان فرصتی را فراهم آوردید تا بتوانیم در خدمتتان، به 
نقش یکی از مبحثهای مطرح شده در فرایند تقلب بپردازیم و نظرهای کارشناسانه 
شما را با مخاطبان مجله حسابرس در میان بگذاریم. ابتدا درخواست داریم مبارزه 

با پولشویی را در یک جمله تعریف کنید. 

تذهیبی
مبارزه با پولشویی را در یک جمله می توان چنین تعریف کرد: »جلوگیری از ورود پول کثیف 

در چرخه اقتصادی و سیستم مالی«.

پول کثیف به چه پولی گفته می شود؟ و مصداقهای آن را چگونه بر می شمارید؟

تذهیبی
درامدهای حاصل از اقدامات غیرقانونی، جنایات، و جرمهای سازمان یافته و هر نوع مبادالت 
مال��ی نامش��روع از مصداقه��ای پول کثیف اس��ت. هر کش��ور نیز بن��ا به قوانین و ش��رایط خود 
مصداقه��ای پول کثیف را تعیین می کن��د. ولی درباره بعضی از مصداقه��ا در جامعه بین المللی 

اتفاق نظر وجود دارد مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، برده داری مدرن و ....

بفرمایید ویژگیهای پولشویی چیست و چرا آن را جرم می دانند؟ 

تذهیبی
پولشویی جرمی است فرا ملی و سازمان یافته که با کمک فرهیختگان انجام می شود و جرم 
دوم است )بدین ترتیب که ابتدا کاری غیرقانونی مانند قاچاق مواد مخدر انجام می شود و بعد 
برای استفاده از درامد حاصل از آن اقداماتی صورت می گیرد که آن اقدامات را نیز جرم تلقی 

نقش پولشویی
در

فرایند تقلب

گفتگو با
خانم فریده تذهیبی

خان��م فری�ده تذهیب�ی دانش آموخت��ه حق��وق 
بین المل��ل عموم��ی و بازنشس��ته بان��ک مرکزی و 

عهده دار مشاغل زیر بوده است:
رئیس بازرسی بانکها )مدیریت نظارت بر بانکها(، 
مع��اون و سرپرس��ت اداره نظ��ارت ب��ر ارز بان��ک 
مرکزی، مدیر امور فاینانس، عضو کمیسیون ارز، 

عضو کمیسیون مناطق آزاد و....
خان��م تذهیب��ی هم اکن��ون در حوزه ه��ای زی��ر 

فعالیت دارد:
• عض��و گروه تهیه کننده مت��ن مقررات تجدید نظر 
ضمانتنامه ه��ای عندالمطالبه درات�اق بازرگانی 

، (ICC)بین المللی در پاریس
عندالمطالب��ه  ضمانتنامه ه��ای  کارگ��روه  عض��و   •

دراتاق بازرگانی بین المللی در پاریس،
• عضو کارگروه مبارزه با پولشویی در اتاق بازرگانی 

بین المللی در پاریس،
• دبی��ر کمیس��یون بانک��داری کمیته ایران��ی اتاق 

بازرگانی  بین المللی،
بین الملل��ی  بازرگان��ی  ات��اق  گواهینام��ه  دارای   •
به عن��وان متخصص و م��درس بین المللی مقررات 

متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه، و
• م��درس مب��ارزه ب��ا پولش��ویی و ضمانتنامه های 
عندالمطالب��ه در بان��ک مرک��زی، سیس��تم بانکی 

ایران و کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی.
ایشان همچنین مولف سه جلد کتاب در ارتباط 
با موض��وع مب��ارزه با پولش��ویی اس��ت و مقاله های 
متع��دد درنش��ریه های داخل��ی و خارج��ی درب��اره 
موارد تخصصی بانکی منتشر ساخته است. ترجمه 
مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه 
(URDG 758)  و ترجم��ه مق��ررات متحدالش��کل 
پوش��ش اعتبار اس��نادی (URR) از دیگ��ر کارهای 

پژوهشی خانم تذهیبی به شمار می آید.
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گفتگو با
خانم فریده تذهیبی

می کنند( در قانون ایران و در زمینه مبارزه با پولش��ویی، ماده 2 
قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال 1386، جرم پولشویی را 

به این  ترتیب تعریف می کند: 
الف- تحصی��ل، تملک، نگهداری یا اس��تفاده از عواید حاصل 
از فعالیته��ای غیرقانون��ی ب��ا علم ب��ه اینکه به طور مس��تقیم یا 

غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب- تبدی��ل، مبادل��ه، ی��ا انتق��ال عوای��دی به منظور پنه��ان کردن 
سرچش��مه غیرقانون��ی آن ب��ا عل��م ب��ه اینک��ه به طور مس��تقیم یا 
غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی 

که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
ج- اخفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی، سرچشمه، منبع، محل، 
نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم 

یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

درامدهای حاصل از جرم را چه درامدهایی می دانید؟ 

تذهیبی
ماده 3 قانون این درامدها را به معنای هر نوع مالی می داند که به طور 

مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

در پاس�خ به پرس�ش قبلی ما، به مواد قانونی در ارتباط با 
مبارزه با پولش�ویی اش�اره فرمودید، با توجه به تعریفهای 
باال چه سازمانها یا افرادی باید مواد قانون را رعایت کنند؟ 

تذهیبی
ماده 5 و 6 قانون آن را مشخص کرده است، به این ترتیب که؛

طبق ماده 5، تمامی اش��خاص حقوق��ی از جمله بانک مرکزی 
جمهوری اسالمی ایران، بانکها، موسسه های مالی و اعتباری، 
بیمه ها، بیمه مرک��زی، صندوقهای قرض الحس��نه، بنیادها و 
موسسه های خیریه و شهرداریها مکلفند آیین نامه های مصوب 

هیئت وزیران در اجرای این قانون را به اجرا گذارند.
در ماده 6 هم، دفترهای اس��ناد رس��می، وکیالن دادگستری، 
حسابرس��ان، حس��ابداران، کارشناس��ان رس��می دادگستری و 
بازرس��ان قانون��ی مکلفند اطالعات م��ورد نی��از در اجرای این 
قان��ون را که هیئ��ت وزیران تصوی��ب می کنند، به درخواس��ت 

شورای عالی مبارزه با پولشویی ارائه دهند.

وظیفه هر یک از سازمانهایی که نام بردید، چیست؟ 

تذهیبی
بدیهی اس��ت که وظیفه هر یک از مشاغل نامبرده، چنین است 
که دس��تورالعمل داخلی خود را باید ب��ا توجه به طبیعت فعالیت 

خود تنظیم کنند.

کلید مبارزه با پولشویی یا معامله مشکوک چیست؟

تذهیبی
شناسایی مش��تری یا به تعبیر آیین نامه اجرایی قانون یادشده، 
ارب��اب رجوع )با ن��گاه دقیق به تعریف گس��ترده ای که از ارباب 
رجوع می شود(، نگهداری سوابق هر معامله به نحوی است که 
بش��ود آن را بازسازی کرد، توجه به معامالتی که با روند معقول 
ی��ک مبادل��ه همخوانی ن��دارد و گ��زارش عملیات مش��کوک. 

از دید من سازمان حسابرسی باید دستورالعمل خاص حرفه ای خود را

برای اجرای وظایف قانونی در امر مبارزه با پولشویی تنظیم کرده و

رعایت آن را به تمامی افراد دست اندرکار حرفه ابالغ کند
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)برای توضیح بیش��تر درباره معامله مش��کوک می توانید به بند 
»و« ماده 1 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولش��ویی مصوب 
1387/11/23 هیئ��ت  وزیران مراجعه فرمایید.( در واقع عامل 
اصلی شفافیت هر معامله با شناسایی مشتری و طبیعت معامله 
است؛ به نحوی که حتی مشاغل تحت قسم عامل اصلی )مانند 
حسابرس��ان( بای��د در صورت درخواس��ت س��ازمانهای مجری 

قانون، اطالعات مشتریان را در اختیارشان قرار دهند. 

کدام سازمان مجری قانون در امرخاص پولشویی است؟
تذهیبی 

ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی به منظور هماهنگی دستگاه های 
ذیرب��ط در ام��ر جم��ع آوری، پ��ردازش و تحلیل اخبار، اس��ناد و 
مدارک، اطالعات و گزارش��های رسیده، تهیه سیستم اطالعاتی 
هوشمند، شناسایی معامالت مشکوک، و به منظور مقابله با جرم 
پولشویی، شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسئولیت 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی و ب��ا عضویت وزی��ران بازرگانی، 
اطالعات، کش��ور و رئیس کل بانک مرکزی را تش��کیل می دهد 
و این شورا برای اجرای وظیفه خود، دبیرخانه شورای عالی را در 

وزارت دارایی و امور اقتصادی تأسیس کرده است.

پرس�ش بعدی ما در مورد ضابطه مربوط به حسابرس�ان 
در استانداردهای بین المللی است.

تذهیبی
به موجب ضوابط تنظیم شده بین المللی و استانداردهای چهل گانه 
س��ازمان گروه ویژه برای اقدام مالی (FATF) حسابرسان در 
رده مش��اغل غیرمالی که باید استانداردهای مبارزه با پولشویی را 
رعایت کنند، نیز قرار دارند )توصیه 4-12(. بنابراین حسابرسان 
بای��د به این موضوع مهم نیز توجه داش��ته باش��ند که در صورت 
انجام امور فرامرزی هم مشمول رعایت ضوابط قرار می گیرند. 

نقش دولتها را در زمینه مبارزه با پولشویی چگونه می بینید؟ 

تذهیبی
مهمتری��ن ام��ر، تهیه و تصوی��ب قوانین مبارزه با پولش��ویی و 
ایجاد س��ازمانی برای اجرای آن اس��ت. دولته��ا همچنین باید 
تملک، اس��تفاده و پنه��ان کردن درامدهای حاص��ل از جرم را 

نیز ج��رم جدیدی بشناس��ند و برای آن مج��ازات تعیین کنند. 
انجام دقیق این موارد اس��ت که به وسیله کشورهای مختلف در 
سازمانهای بین المللی ارزیابی می شود و در ارزیابی ریسک هر 

کشور برای مبادالت بین المللی تاثیر می گذارد.

در مورد مسئولیت و وظیفه حسابرسان و سازمان حسابرسی 
در زمینه مبارزه با پولشویی نظر خود را بفرمایید.

تذهیبی
از دید من سازمان حسابرسی باید دستورالعمل خاص حرفه ای 
خود را ب��رای اجرای وظایف قانونی در امر مبارزه با پولش��ویی 
تنظیم کرده و رعایت آن را به تمامی افراد دس��ت اندرکار حرفه 
ابالغ کند. آموزش نیز جزئی جدایی ناپذیر و مهم در کار مبارزه 
با پولشویی است و بدون آموزش، اجرای امر مبارزه با پولشویی 

در سازمان نمی تواند به درستی صورت گیرد.
حسابرس��ان در ص��ورت برخورد ب��ا مورد مش��کوک و نیز در 
صورت درخواس��ت اطالعات��ی از دبیرخانه مبارزه با پولش��ویی 
باید با این سازمان همکاری داشته باشند. همواره این پرسش 
مطرح می ش��ود که اگر حسابرس��ان به افشای اطالعات مربوط 
به مش��تریان خود بپردازند، ای��ن امر اطمینان عمومی به حرفه 

آنان را با تاثیرات منفی روبه رو خواهد کرد. 
در ای��ن رابطه باید گفت که اواًل افش��ای این اطالعات برای 
دبیرخان��ه مب��ارزه با پولش��ویی کام��اًل محرمانه ب��وده و انتقال 
اطالع��ات از ط��رف دبیرخانه نیز پس از پ��ردازش و کنترلهای 
الزم، ب��ه ق��وه قضاییه همچن��ان کاماًل محرمان��ه خواهد بود. 
به عب��ارت دیگ��ر هیچک��س در ای��ن م��وارد نه متهم اس��ت نه 
مش��مول مجازات. تنها پس از رسیدگی قضایی است که افراد 

محکوم و مجازات می شوند. 
بنابراین گزارش دادن یا پاس��خ دادن به پرسشهای دبیرخانه 
ش��ورای عالی مبارزه با پولشویی، افش��ای اطالعات مشتریان 
نیست. به عبارت دیگر، مشتری برای حسابرس، شناخته شده 
و اطالعاتش ش��فاف اس��ت ولی حسابرس و س��ازمان مربوط 

اسرار مشتری را حفظ می کند.

از صرف وقت و حضور شما در این گفتگو سپاسگزاریم.
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