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پولشویی

مقدمه : 
از آنجائیکـه جـرم و جنایت در تمـام دنیا اتفـاق می افتد، 

پولشـویی نیـز در تمـام دنیا وجـود دارد. از ایـن رو در پی 

چنـد دهـه اخیـر تالشـهای فراوانـی بـه منظـور تدوین 

قوانیـن و مقـررات با هـدف مبارزه بـا این پدیده ناپسـند 

مالـی به عمـل آمده اسـت
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به نـــام خــــــدا
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پولشویی
 یـک جـرم ثانویـه و فرآینـدی  غیرقانونـی اسـت کـه طی 
آن شـخص یا اشـخاصی اعـم از حقیقـی یا حقوقـی عواید 
و درآمدهـای  حاصـل از اعمال غیـر قانونی)جـرم اولیه و یا 
منشـأ( را مشـروعیت مـی بخشـند . بـه عبارتی  پولشـویی 
ابـزاری بـه منظـور پـاک کـردن ردپـای جـرم منشـأ تلقی 
می شـود. منظـور از درآمدهـای غیرقانونـی یـا پـول کثیف 
عبـارت اسـت از درآمدهـای حاصـل از جرائم اولیـه مانند :

•     قاچاق مواد مخدر و داروهای آرام بخش
•     آدم ربایی، قاچاق انسان و اعضاء بدن

•     اخاذی، ارتشا، اختالس
•     فحشا

•     فرار از مالیات و ...
علـل متعـددی بـرای پیدایش جـرم پولشـویی وجـود دارد 
که شـاید سـاده ترین و اصلی تریـن دلیل آن قابل اسـتفاده 
نمـودن درآمدهـا و پـول هـای کثیـف حاصـل از اعمـال 
 غیرقانونـی و پنهـان نمـودن منشـاء واقعـی وجـوه باشـد .
چراکـه اگر صاحبـان چنیـن درآمدهای نامشـروعی نتوانند 
وجـوه خـود را وارد سیسـتم بانکـی و مبـادالت تجـاری و 
قانونـی نماینـد ، هیچ بهـره ای از ایـن منابـع نخواهند برد.  
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آثار نامطلوب پولشویی :   
از آنجائیکـه بقـای گروههای تبهکار به پولشـویی وابسـته 
مـی باشـد لـذا ایـن فرآینـد تهدیـدی جـدی بـرای جامعه 
تلقـی شـده و آثـار نامطلوبـی را بـه دنبـال خواهـد داشـت، 

از جملـه :
•     گسترش فعالیتهای مجرمانه،غیرقانونی و زیرزمینی

•     کاهش بهره وری و اختالل در بازارهای مالی
 •     رقابـت ناسـالم بیـن بخشـهای مختلـف و تضعیـف 

            بخش خصوصی
•     فرار مالیاتی و فشار به قشر ضعیف تر جامعه

•    انباشت قدرت و ثروت در دست مجرمان و بزهکاران

قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی :
بـی گمـان کشـورهایی کـه قوانیـن و مقـررات مبـارزه بـا 
پولشـویی در آنهـا بـه درسـتی رعایـت نمی شـود بهشـت 

پولشـویان تلقـی مـی شـوند.
کشـور ما نیز همـگام با سـایرمجامع بیـن المللـی گامهای 
موثـری در راسـتای اجـرای قوانیـن و مقـررات مبـارزه بـا 

پولشـویی برداشـته اسـت . 
قانـون مبارزه بـا پولشـویی در بهمن مـاه 1386 به تصویب 
مجلس شـورای اسـالمی رسـید و به دنبال آن آئیـن نامه و 
دسـتورالعمل اجرایـی این قانـون از دی مـاه 1388 به کلیه 

موسسـات مالی ابالغ شـد.



مطابـق مـاده 2 قانـون مبـارزه با پولشـویی جرم پولشـویی 
عبارت اسـت از :

 •    تحصیـل و تملـک ، نگهـداری یـا اسـتفاده از عوایـد 
             حاصـل از فعالیتهـای غیـر قانونـی بـا علم بـه اینکه به 
            طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم در نتیجـه ارتـکاب جرم 

         به دست آمده است.
 •      تبدیـل ، مبادلـه یـا انتقـال عوایـدی بـه منظورپنهـان 
          کـردن منشـا غیرقانونـی بـا علـم بـه اینکـه بـه طـور 
            مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم ناشـی از ارتـکاب جـرم بـوده 
            یـا کمـک بـه مرتکـب ، بـه نحـوی کـه مشـمول آثـار

         و  تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
 •     اختفـا یـا پنهـان یـا کتمـان کـردن ماهیـت واقعـی ، 
         منشـا و منبـع ، محـل ، نقـل و انتقـال ، جابجایـی یـا 
             مالکیـت عوایـدی کـه به طور مسـتقیم یا غیر مسـتقیم 

         در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ضمنـًا بـه موجـب مـاده 9 ایـن قانـون مرتکبیـن جـرم 
پولشـویی عـالوه بـر اسـترداد درآمـد و عوایـد حاصـل از 
ارتـکاب جـرم مشـتمل براصـل و منافـع حاصلـه ) و اگـر 
موجـود نباشـد،مثل یـا قیمـت آن( بـه جـزای نقـدی بـه 
 میـزان یـک چهـارم عوایـد حاصـل از جـرم محکـوم
مـی شـوندکه بایـد بـه حسـاب درآمـد عمومـی نـزد بانک 

مرکـزی ج.ا.ا. واریـز شـود.
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مرتکبیــن جــرم منشــاء در صــورت ارتــکاب جــرم 
ــه  ــوط ب ــرر مرب ــای مق ــازات ه ــر مج ــویی،عالوه ب پولش
ــی شــده در  ــش بین ــای پی ــه مجــازات ه جــرم ارتکابی،ب

ــد. ــد ش ــوم خواهن ــز محک ــون نی ــن قان ای
همچنیـن طبـق ماده3 آییـن نامـه اجرایی قانـون مبارزه 
بـا پولشـویی کلیـه بانکهـا و موسسـات مالـی مکلـف بـه 

شناسـایی اولیـه اربـاب رجـوع بـه هنـگام انجام هـر گونه 
معاملـه و عملیـات بـر اسـاس شـماره ملی/شناسـه ملـی/
شـماره اختصاصی اتباع خارجی و کدپسـتی محل سـکونت 

و تطابـق آن بـا اصـل مـدرک شناسـایی می باشـند . 

ضرورت اجرای قوانین مبارزه با پولشویی :
در صورت اجرای دقیق قوانین 

 •    نقـل و انتقـال درآمدهای حاصـل از فعالیتهای مجرمانه 
       با مشکل مواجه می شود.

•    امکان ردیابی پولهای کثیف آسانتر خواهد شد .
 •    بدلیـل در اختیـار داشـتن اطالعات کافی امـکان ردیابی 

       شبکه های بزهکاری تسهیل می شود .
 •    بـه دلیل پیشـگیری قبـل از وقـوع جرایم،دولت متحمل 
        هزینـه هـای کمتـری از لحـاظ مالـی و جانـی  خواهـد 

       شد و...
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مشاغل در معرض سوء استفاده پولشویان: 
مشـاغلی کـه بیشـتر در معـرض پولشـویی قـرار دارنـد 

از: عبارتنـد 
سیسـتم هـای مالـی و بانکـی، صرافـی هـا، دفاتـر اسـناد 
گرانبها)عتیقـه  کاالهـای  کننـدگان  عرضـه  رسـمی، 
فروشـی،طال و جواهـر فروشـی و ...(، بنگاههـای فـروش 
ماشـین، کارواش هـا، هتـل هـا ، رسـتوران هـا و خـرده 
فروشـی هـا، موسسـات و بنگاههـای خیریـه، آژانس های 
مسـافرتی و شـرکتهای حمـل و نقـل، شـرکتهای بیمـه، 
سـرمایه  و  سـاختمانی  شـرکتهای  امـالک،  مشـاورین 

گـذاری مسـکن، وکال.

توصیه های مهم :
توصیـه هـای ذیـل بـا هـدف بـاال بـردن سـطح آگاهـی 
عمومـی شـما مشـتری عزیـز و مصـون مانـدن از پدیـده 

پولشـویی ارائـه مـی شـود :
 1-  بـه هنـگام مراجعـه بـه شـعب بانـک بـرای هرنـوع  
            عملیـات بانکـی اصـل کارت ملـی خـود را بـه همـراه 

          داشته باشید .
 2-   بـه منظـور انجـام عملیـات بانکی توسـط وکیل سـعی 
             کنیـد از اشـخاص مـورد اعتمـاد خـود اسـتفاده کـرده 
              و هـر چنـد وقـت یکبار ، حسـاب بانکی خـود را کنترل 

          کنید.
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 3-  در خریـد و فـروش سـهام ، اوراق مشـارکت و چکهـای 
          مسـافرتی ، خارج از شـبکه بانکی حساسـیت بیشـتری 

         به خرج دهید .
 4- حتـی االمـکان از صـدور و پذیـرش چکهـای در وجـه 
             حامـل بپرهیزیـد چـرا که در بسـیاری مواقع  پولشـویی 

         با استفاده از این چکها صورت می گیرد. 
 5- حوالـه یکـی از مجراهـای پولشـویی اسـت ، چنانچـه 
             وجهـی بـه حسـاب شـما واریز شـد که حوالـه دهنده را  
      نمـی شناسـید از برداشـت وجـه خـودداری کـرده و 

          مراتب را به مسئوالن بانک اطالع دهید .
 6-  از وصـول یـا واگـذاری هـر نـوع چـک کـه مالکیت آن 
           مربـوط بـه دیگران اسـت و به شـما سـپرده می شـود تا 

         از طریق حساب شما وصول شود ، پرهیز کنید.
 7- گاهـی مشـاهده مـی شـود افـرادی بـه بهانـه هـای 
         گوناگـون  درخواسـت فـروش یـا انتقـال وجـوه ارزی
            )حوالـه ارزی( خـود را با نام و مشـخصات سـایرین ارائه
             مـی نماینـد ، از پذیـرش چنیـن درخواسـتهایی مبنی بر 
             فـروش یـا صـدور حوالـه به نام خودتان جـداً خودداری 

         کنید.
 8-  بـه منظـور نقـل و انتقال وجـوه از خدمات نویـن بانکی 

         استفاده کنید.
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 9-  از افشـای شـماره رمـز حسـاب و یـا کارت اعتبـاری 
          خـود بـه اشـخاص ثالـث بویـژه اشـخاص حقیقـی و 
              حقوقـی ناشـناس پرهیـز نماییـد، چـرا کـه عـالوه بـر 
             امـکان سـوء اسـتفاده مالـی ، زمینه بـرای پنهان کردن 
              ماهیـت فعالیتهـای غیرقانونـی بـا عنـوان سـایر افراد 

          فراهم می شود.
 10-  از ارائـه مـدارک شـخصی خـود و همکاری با کسـانی 
              کـه قصـد اسـتفاده از هویـت شـما جهـت ثبـت کارت 

          بازرگانی و یا ثبت شرکت را دارند پرهیز کنید.
 11- بـه خاطـر داشـته باشـید در حـال حاضـر سـقف 
               مجـاز پرداخـت نقدی )اسـکناس/ایران چک( در وجه 
            هر شـخص در خالل هر روز برابر150.000.000ریال 
               مـی باشـد، لـذا در صـورت نیاز به دریافـت وجوه بیش             
                از این مبلغ از ابزارهای جایگزین نقل و انتقال)ساتنا،پایا، 

          چکهای بانکی و بین بانکی ،...( استفاده کنید.
 12-  در صـورت واریـز وجـوه نقـد بیـش از سـقف مقـرر 
                علـت واریـز و منشـأ تأمین وجه را در فرمهای مربوطه 

           درج کنید.
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