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دیرزمانی است كه س��ودجویان فرصت طلب كه فاقد پایبندی به هرگونه معیارهای 

اخالقی و اجتامعی هس��تند، تس��هیالتی برای شستش��و دادن و پاك كردن رسمنش��أ 

جنای��ی پول های كثیف جنایتكاران قاچاقچی در متامی مؤلفه های اقتصادی ش��امل 

سیستم بانكی، بورس اوراق بهادار، بازار معامالت طال و فلزات قیمتی و سل فخری، 

صنعت توریسم، ساختامن و حمل و نقل ایجاد كرده اند كه امروزه شستشوی پول، 

خود به یكی از حرفه های تبهكاری سازمان یافته در جهان مبدل گشته و بخش قابل 

توجه��ی از بازار پولی و مالی بین املللی را در خود بلعیده اس��ت. پول های كثیف، 

چنانچه از منشأ درآمدی آن ها مشخص می گردد، موجب می شوند تا تعادل توزیع 

درآم��د ملی جامعه بر هم خ��ورده و دهك های كم درآمد را به س��مت فقر مطلق 

به پیش برانند. مزمن ش��دن نرخ تورم و ظهور افراد نوكیس��ه فاقد اخالق اقتصادی، 

كمرتین اثر مخرب اینگونه پول ها برچرخه اقتصاد ملی یك كشور به شامر می روند.

پولش��ویی مصداق بارز یک جرم سازمان یافته است که مجرمان حرفهای با استفاده 

از آن اق��دام به مخفی منودن منش��اء پول و ثروت غیرقانون��ی خود می منایند، تا از 

ای��ن طریق بتوانند از پیامدهای قانونی منافع حاص��ل از جرم بگریزند. امروزه پول 

ش��ویی به دلیل رشد چش��مگیر جرایم و اعامل خالف در سطح جهان، رشد بسیاری 

یافته اس��ت بطوریکه به یکی ازمعضالت حاد اقتصاد جهانی تبدیل ش��ده و رشد و 

توس��عه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده اس��ت به همین دلیل عزم جامعه 

بین املللی بر مبارزه با آن متمرکز ش��ده اس��ت و تدابیر مختلفی را برای نیل به این 

امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی اس��ت که توجه ها به س��مت آن جلب شده و 

بدین منظور مدیریت مبارزه با پولشویی در وزارت اقتصاد تشکیل و با برنامه ریزی 

جهت گس��رتش مقابله با جرائم پولشویی در بانک های کشور اقدام منودند. در این 

راس��تا سازمان منطقه آزاد کیش نیز تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های مبارزه با 

پولشویی اقدام به انجام رسالت منوده است. 

    قانون مبارزه با پولشویی:
دراجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران، قانون 

مبارزه با پولشویی در تاریخ 1386/11/2 به تصویب مجلس شواری اسالمی رسید 

که این قانون مشتمل بر 12 ماده و 7 تبرصه می باشد.

    تعریف پولشویی:
طبق تعریف »قانون مبارزه با پولشویی« در ماده 2  مصوب 1386/11/2 مجلس 

شورای اسالمی در ایران، جرم پولشویی عبارت است از:

الف- تحصیل، متلک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی؛ 

با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ی ارتکاب جرم به دست 

آمده است؛ 
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ب- تبدیل، مبادله، یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن با 

علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک 

به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد؛ 

ج- اخفاء یا پنهان یا کتامن کردن ماهیت واقعی، منشاء، منبع، محل، نقل و انتقال، 

جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی جرم 

تحصیل شده باشد. 

    آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی:
آیین نامه اجرای قانون مبارزه با پولشویی، موضوع تصویب نامه شامره 181434/

ت43182ک مورخ 88/9/14 وزیران عضو كارگروه و تصویب آیین نامه های مربوط 

به قانون مبارزه با پولشویی، در دی ماه 1388 توسط بانك مركزی جمهوری اسالمی 

ایران به منظور اجرا ابالغ گردیده است. بر اساس ماده یك از فصل اول این آ یین نامه 

اجرایی سقف مقرر مبلغ 150 میلیون ریال وجه نقد یا معادل آن به سایر ارزها و 

كاالی گرانبها می باشد. بر طبق ماده 44 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی 

پرداخت وجه نقد بیش از سقف مقرر در هر روز، به ارباب رجوع از طرف بانک ها 

و سازمان ها ممنون می باشد.

مشرتیان می توانند برای انتقال وجوه خود از سایر روش های جایگزین مانند چک های 

بین بانکی، چک های به عهده شعب، سیستم ساتنا، پایا، کارت بانکی و ... اقدام منایند.

    اثرات پولشویی بر اقتصاد:
عواید  به  متكی  مالی  موسسات  زیرا  می كند؛  مختل  را  بازارها  عملیات  پولشویی 

به موقع  انجام  و  دارایی ها  فعالیت های مجرمانه، در مدیریت مناسب  از  حاصل 

اند. معامالتی  تعهدات و عملیات خود با مشكالت و چالش های بیشرتی مواجه 

كه برای مقاصد پولشویی انجام می گیرد می تواند تقاضا برای نقدینگی را افزایش 

دهد، نرخ بهره و ارز را بی ثبات كند، به رقابت غیرعادالنه منجر شود و تورم را در 

كشورهایی كه مجرمان در آنجا فعالیت می كنند به شدت افزایش دهد.

پولشویی اعتبار و در نتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد؛ چنانچه یك بانك 

در نتیجه جرم سازمان یافته سقوط كند، ممكن است متام سیستم مالی كشور یا 

حتی نظام مالی كل منطقه مورد نظر، دچار آسیب جدی شود. كشورهای كوچك 

در مقابل پدیده پولشویی آسیب پذیری بیشرتی دارند؛ زیرا قدرت اقتصادی حاصل 

از فعالیت های غیرقانونی، تسلط بر اقتصادهای كوچك را برای سازمان های مجرم 

امكان پذیر می سازد.

    دیگر آثار منفی پولشویی عبارتست از:
1- بی اعتامدی مردم به نظام مالی

2- تغییرات جربی و ناخواسته در تقاضای پول

3- تضعیف بخش خصوصی

4- گسرتش فعالیت های مجرمانه زیرزمینی در جامعه

5- اثرات منفی بر جمع آوری مالیات و تشویق فرار مالیاتی در جامعه

6- افزایش انحرافات اجتامعی

نهادهای  و  دولت ها  اعتبار  به  آسیب رسانی  و  حكومت  ساختار  شدن  فاسد   -7

اقتصادی كشور

8- كاهش اشتغال مولد

9- رشوه خواری و اختالس از طریق آلوده منودن معامالت حقوقی

10- کاهش بهره وری در بخش واقعی اقتصاد 

11- تخریب بخش خارجی اقتصاد

12- توزیع نابرابر درآمد

13- كاهش كنرتل دولت بر سیاست های اقتصادی.

    عوامل ایجاد پولشویی:
از جمله عوامل ایجاد پول شویی)درآمد غیر قانونی(، می توان مواد مخّدر، مرشوبات 

الکلی، اخاذی، ارتشا، اختالس، کاله برداری، رسقت، آدم ربایی، قاچاق اعضای انسان، 

جنایت، قامر، ربا، فحشا و فرار از مالیات مانند آن را نام برد. 

جزایم مذکور دارای عواید و ثروت های هنگفت هستند؛ مثالً، در جرم مواد مخّدر، 

مجرم با خرید و فروش مواد مخّدر، پول زیادی به دست می آورد و در فاصله زمانی 

کوتاه، به ثروتی هنگفت می رسد. در زمینه تحصیل این ثروت، او می خواهد اعامل 

غیرقانونی و نامرشوع خود را قانونی جلوه دهد. بدین روی، مجبور است در این 

زمینه اقدام به پول شویی کند. 
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مجرمانی  و  گیرند  قرار  پول شویی  برای  مبنا  می توانند جرم  یاد شده همه  عوامل 

ارتکاب  طریق  از  می کنند  سعی  هستند،  زیادی  مال  آوردن  دست  به  پی  در  که 

این جرایم، ثروت عظیمی به دست آورند و برای آنکه به این مال تحصیل شده از 

راه های نامرشوع شکل قانونی بدهند، تصمیم به پول شویی می گیرند. 

    رضورت مبارزه با پولشویی:
پول شویی  برای مقاصد  که  را مختل می کند. معامالتی  بازارها  پول شویی عملیات 

را  مبادله  و  بهره  نرخ  می دهند،  افزایش  را  نقدینگی  برای  تقاضا  می گیرند،  انجام 

بی ثبات می کنند، به رقابت غیرعادالنه منجر می شوند و تورّم را افزایش می دهند، و 

ثبات بازارهای مالی را از بین می برند. کشورهای کوچک در برابر پدیده پول شویی 

آسیب پذیری بیشرتی دارند. قدرت اقتصادی، که از طریق فعالیت های غیرقانونی به 

دست می آید، تسلّط بر اقتصادهای کوچک را برای سازمان های مجرم امکان پذیر 

می سازد. فقدان سازوکارهای کنرتل مناسب یا ناتوانی در اجرای آنها عمالً مجرمان 

یافته  با جرایم سازمان  بیشرت  پول شویی  و مجازات مصون می سازد.  تعقیب  از  را 

در ارتباط است و پیامد جربی جرایم سازمان یافته و بعد اساسی هر نوع فعالیت 

مجرمانه درآمدزاست. عملیات سازمان های مجرم، که در جهت انباشت سودهایی 

غیرقانونی طراحی می شوند، نیاز به پول شویی را به طور مستقیم ایجاب می کنند. با 

توجه به مراتب مذکور، لزوم مبارزه با این پدیده شوم مشخص می شود. 

با  مبارزه  کشور،  در  غیراقتصادی  و  اقتصادی  جرایم  روزافزون  رشد  به  توجه  با 

کاهش  و  تبه کاران  و  مجرمان  فعالیت  فضای  منودن  ناامن  منظور  به  پول شویی 

و  فساد  ردیابی شبکه های  و  برای کشف  به مسئوالن  و کمک  رفتارهای مجرمان 

با پول شویی، راه های فرار مالیاتی  با اعامل قوانین مبارزه  اختالس رضوری است. 

ایران  یافت.  خواهد  افزایش  دولت  مالیات  از  ناشی  درآمدهای  و  می یابد  کاهش 

نیز باید همگام با مسائل روز دنیا، از جمله جهانی شدن اقتصاد، یکسان سازی پول 

کشورهای اروپایی )یورو( و بالتبع، نقل و انتقاالت آسان و رسیع کاال و خدمات و 

رسمایه، پیوسنت به سازمان تجارت جهانی )WTO( و همچنین فراگیر شدن عملیات 

مبارزه با پول شویی در سطح دنیا، حرکت کند و رشایط خود را با مقتضیات جهانی 

تطبیق دهد. 

   مشاغل در معرض پولشویی:
عامل،  )بانك های  بانكی  دارد شامل: سیستم   كار  و  نقد رس  پول  با  كه  هر شغلی 

بانك های كارگزار، بانك های برون مرزی(، بازار سهام و اوراق قرضه، رشكت های بیمه 

)بیمه عمر(، رشكت های ساختامنیو رسمایه گذاری مسکن، رصافی ها، عتیقه فروشی، 

جواهرفروشی، آژانس های مسافرتی و رشكت های حمل و نقل، بنگاه های اتومبیل، 

مشاورین امالک، دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های خیریه در معرض پولشویی می باشند.
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