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فناوری مزایای بزرگ و متنوعی با خود آورده است؛ اما همراه 
آنها برای فعالیت  از  افرادی  با فناوری فرصتهایی می آید که 
گزارش  اگرچه، همانطور که یک  استفاده می کنند.  مجرمانه 

جدید نشان می دهد، فناوری در حال پاتک زدن است.

بــراورد هزینه جهانی ســاالنه جرم مالــی به میزان زیادی 
متغیر اســت؛ اما همه ارقام گفته شــده، بزرگ هستند. برخی 
براورد می کنند که هزینه جرم مالی در هر ســال 3/5 تریلیون 
دالر امریکاست؛ یعنی بیشتر از تولید ناخالص داخلی بریتانیا. 
تعیین هزینه واقعی ســخت است؛ تا قســمتی به این دلیل که 
تعریف جرم مالی ســخت اســت و هر چیزی از رشوه خواری 
و تقلب تا جرم ســایبری، برده داری و قاچاق انســان را دربر 

می گیرد.
بــا این که جرم مشــکل چندان جدیدی نیســت، اما عصر 
دیجیتــال فرصتهای جدیــدی برای مجرمــان و خطرهای 
جدید زیادی برای کســب وکارها با خود آورده اســت. یکی از 
بزرگترین چالشــها برای مراجع انتظام بخشی در مبارزه علیه 
جرم اقتصادی، این است که فناوری به مجرمان این اجازه را 
می دهد تا دسترِس جغرافیایی برای عملیات خود را گسترش 
دهند. هزینه ارسال رایانامه به آن سوی مرزها بیشتر از هزینه 
ارســال آن به خانه همسایه نیست. مزایای دیگری نیز وجود 
دارد؛ در حالی کــه هدف ممکن اســت نســبت بــه نامه ای با 
تمبرپســتی خارجی یا تماس تلفنی از طرف شخصی با لهجه 

مبارزه با جرم مالی با

فناوری مورد استفاده مجرمان
Liz Fisher 	

ترجمه:	معصومه	امیری 	
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ناآشنا هوشــیار باشــد، کالهبرداری از طریق رایانامه یا آدرس 
اینترنتی ممکن اســت همه این عالئم هشــداردهنده را از یک 

حمله برخط پاک کند.
فناوری همچنین حاملهای جدیدی برای جرم گشــوده است. 
توسعه ارزهای دیجیتال و توانایی آنها در ذخیره یا انتقال ارزش 
به روش بی نام یا با نام مستعار، برخی از جنبه های جرم اقتصادی 

را تغییر داده است.
به ســختی  مشــخص  به طــور  دیجیتــال  ارز  مبادله هــای 
قابل پیگیری به مالک منافع اســت. جرم مالی همچنین تبدیل 
به یک فعالیت در دســترس تر شده اســت، و با توجه به افزایش 

اطالعات در دسترس در اینترنت، موانع ورود کمتر شده است.
مجرمان مالی دیگر دارای کلیشــه های مشــخصی نیستند؛ 
به طور درونی هر فردی که به اینترنت دســترس داشــته باشد، 
ممکن است یک خطر باشد، و عنصر بازی سازی که در بسیاری 
از حمله های ســایبری مشهود است، گستره ناخوشایند بیشتری 
می افزایــد. تجاوز به یک ســامانه برای برخــی افراد فقط یک 

چالش با پیامدهای ناخواسته است.
با این که در طوالنی مدت روشن شــده که فناوری مسیرهای 
ناخوشایند جدیدی برای مجرمان فراهم کرده است، متخصصان 

در این مــورد توافق دارند که دیجیتال ســازی منجر به افزایش 
حجم و ســرعت حمله های جرم اقتصادی، و همچنین گسترش 
دامنه آن شــده اســت. گزارش جدیدی از انجمن	حسابداران	
خبره	و	رسمی (ACCA) و موسسه یی	وای (EY) می گوید که 
مزایا و استفاده های مشروع از فناوری، خیلی بیشتر از خطرهای 
سوءاستفاده از آن است. با وجود این، عصر دیجیتال چالشهای 
مشــخصی برای کســب وکارها، مراجع انتظام بخشــی و به طور 

مشخص، حرفه حسابرسی فراهم کرده است.
گزارش تهیه شــده با عنــوان	جرم	مالی	در	عصر	دیجیتال1 
اشــاره می کند که "اعتماد، پاســخگویی و درســتکاری، بنیان 
روابطی است که دادوستد، ساختن جامعه و حمایت از اقتصادها 
در سراســر جهان را ممکن می سازد." برای چندین قرن، حرفه 
حســابداری زیرســاخت تبادل موثق اطالعــات را فراهم کرده 
است. ســرمایه گذاران و مراجع به شکل همســان به حسابهای 
حسابرسی شــده اعتماد می کنند؛ اما سلسله تقلبهای قابل توجه 
و بحران اقتصادی جهانی اعتماد عمومی نســبت به کســب وکار 
را خدشــه دار کرده، و عادالنه یا غیرعادالنه، توجه ها را به حرفه 

حسابرسی معطوف کرده است.
گزارش می گوید که عصر دیجیتــال در حال تغییر اطالعاتی 
که سرمایه گذاران و سایر تصمیم گیرندگان بر آن تکیه می کنند، 
و نحوه تحویل این اطالعات است. "نقش حسابرس، که شاید 
هیچ وقت به درســتی درک نشده باشــد، برای تکامل در محیط 
بــا پیچیدگــی فزاینده بــرای کســب وکارهای دارای توانمندی 
فنــاوری، آماده اســت". »برنامــه کار درســتکاری« در عصر 
دیجیتال، آن گونه که گزارش آن را می نامد، معمای کسب وکار، 
مراجع انتظام بخشــی و نظر عموم است و حرفه حسابرسی باید 

جایگاه آن را بیابد.
و  فناوری  پرسرعت  توسعه  وجود  با  که  می کند  اشاره  گزارش 
نداده  تغییر  را  انتظام بخشی  اصلی  توسعه هدف  این  نواوری، 
انتظام بخشی تنش وجود داشته  نواوری و  بین  است. همیشه 
است؛ عصر دیجیتال فقط جدیدترین مشکل از این تنشهاست. 
نوشته  ممکن  موقعیت  هر  پوشش  برای  نمی توانند  قوانین 
شوند؛ بنابراین، همیشه نیاز به ایجاد تعادل بین انتظام بخشی 
 (Jason پایپر	و نواوری وجود دارد. نویسنده گزارش، جیسون

	جرم	مالی

سوءاستفاده	از	اعتماد	است	

این	همان	جایی	است	که	

حسابداران	حرفه	ای	

می	توانند	اثرگذار	باشند



3
13

98
د  

سفن
و  ا

ن 
هم

1ب
05

ره 
ما

ش

(Piper رهبر سیاستها در بخش قوانین مالیاتی و کسب وکار 

در گروه بینشهای حرفه ای انجمن حسابداران خبره و رسمی 
است  این  انتظام بخشی  مراجع  چالش  »بزرگترین  می گوید: 
و  کرده  فراهم  را  مجرمان  بین  همکاری  امکان  فناوری  که 
به  کشور  برمبنای  قوانین  است.  شکسته  را  مرزها  همچنین 
مرزها  به  نیستند  مجبور  مجرمان  اما  می کنند؛  عمل  کشور 

پایبند باشند.«

فنــاوری نواورانــه در حال حاضر در حــال ایفای نقش خود 
در مبارزه علیه جرم اقتصادی اســت؛ اما در قســمت کشــف و 
پیشــگیری. برای نمونه، اســتفاده از هــوش مصنوعی برای 
بهبود ارزیابی در بخش بانکداری، تاکنون اثربخشــی و کارایی 
پوشــش ضدپولشــویی و تحریمها را افزایش داده است. سایر 
ابزار از تالش الزم و بازرســی و شناخت فعالیتهای غیرمعمول 
حمایت می کنند. همانطــور که گزارش می گوید: "اگر مجرمان 
بر این باور باشند که خطر ردگیری زیاد است، به احتمال بیشتر 

از انجام فعالیتهای غیرقانونی منصرف می شوند."
ایــن ابــزار به شــکل فزاینده ای در حسابرســی نقــش پیدا 
می کنند. این امکان وجود دارد که فناوری نوپدید بتواند توانایی 
حسابرســی برای بازبینی و ارتقای محیطهــای کنترل داخلی 
موردنظر برای کشــف تقلب را افزایش دهد. البته، کشف همه 

جرایم اقتصادی در رویارویی با مجرمان مشــخص، همیشــه 
غیرممکن خواهد بود؛ اما اگر هزینه پنهان کردن جرم از مزایای 
ارتکاب آن بیشــتر شود، ممکن است به اندازه کافی برای یک 

مجرم عقالیی بازدارنده باشد.

حسابرسان	بی	بدیل
به  اقتصادی  جرم  با  مبارزه  در  را  ما  فناوری  که  هم  هرچقدر 
و  ماهر  حسابرس  جایگزین  کامل  به طور  هرگز  ببرد،  پیش 
 ،(Kevin Dancey) دنسی  کوین	 شد.  نخواهد  شکاک 
حسابداران  بین	المللی	 فدراسیون	 ارشد  اجرایی  مدیر 
»هر جرم  بر این گزارش می گوید:  (IFAC)، در مقدمه خود 

است  جایی  همان  این  است.  اعتماد  از  سوءاستفاده  مالی، 
اثر  فناوری  باشند.  اثرگذار  می توانند  حرفه ای  حسابداران  که 
دوسویه دارد؛ اگر چه حاملی برای جرم است، اما ابزرای برای 
خلق ارزش چشمگیر و محافظت از آن در برابر مجرمان مالی 
تفاوت  »انسانها  نیستند.  کافی  به تنهایی  ابزار  هست.«  نیز 
ایجاد می کنند و حسابداران حرفه ای از آنجا که نقش آفرینانی 
به شدت مورداعتماد هستند، در مرکز اقدام در هر سازمانی قرار 

دارند.«
"حرفه همیشــه برای حفظ استقالل و تردید خود ایستادگی 

کرده است. چالش ما این است که خودمان را با محیط اقتصادی 
و فناوری که به طور مســتمر در حال تغییر است، سازگار کنیم و 
به این ســازگاری ادامه بدهیم. ما تا حدی از عهده این چالش 

برآمده ایم و آن را می پذیریم."

پانوشت:
1- Economic Crime in a Digital Age

منبع:
Fisher, L, Fighting Financial Crime with the Tech-
nology that Criminals Use, Accounting and Business 
Magazine, 2020.


