چرا از جرم پولشویی استفاده می کنند؟
افــرادی کــه بــا انجــام و یــا مشــارکت در فعالیــت هــای غیــر قانونــی،
یــک شــبه ره صــد ســاله را طــی مــی کننــد ،بــرای اینکــه بتواننــد منشــاء
درآمدهــای حاصلــه را مشــروع جلــوه داده و بــدون دغدغــه و هرگونــه
پاســخگویی بــه مقامــات قضایــی از آنهــا اســتفاده نماینــد.
هــدف ایــن افــراد دراســتفاده از پولشــویی ایــن اســت کــه بــه فعالیتهــا
و گــردش هــای مالــی خــود در شــبکه مالــی کشــور وجهــه قانونــی داده
و قابــل شناســایی نباشــند.
مجازات ارتکاب جرم پولشویی

از سری آموزش های مبارزه با پولشویی
راهنمای مشتریان بانک ()1
تعریف پولشویی
پولشــویی یــک فعالیــت غیرقانونــی اســت کــه طــی انجــام آن
عوایــد و درآمدهــای ناشــی از فعالیتهــای غیرقانونــی ،ظاهــری قانونــی
بــه خــود مــی گیــرد.
ـف ناشــی از اعمــال خــاف کــه بــه
بــه بیــان دیگــر ،پــول کثیـ ِ
ظاهــر تمیــز شــده و بــه چرخــه اقتصــاد رســمی وارد مــی شــود.
مراحل پولشویی
پولشویی بطور معمول دارای سه مرحله ی؛ جایگذاری،
الیه گذاری و ادغام می باشد.
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مجــازات پولشــویی مســتند بــه مــاده ( )9قانــون مبــارزه بــا پولشــویی
بــه ایــن شــرح اســت؛
مرتکبیــن جــرم پولشــویی عــاوه بــر اســترداد درآمــد و عوایــد حاصــل
ازآن مشــتمل بــر اصــل و منافــع حاصــل ( و اگــر موجــود نباشــد ،مثــل و
یــا قیمــت آن) بــه جــزای نقــدی بــه میــزان یــک چهــارم عوایــد حاصــل
ازجــرم پولشــویی محکــوم مــی شــوند کــه بایــد بــه حســاب درآمــد
عمومــی نــزد بانــک مرکــزی ج.ا.ا واریــز شــود.
چگونه در دام پولشویی قرار نگیریم؟
یکــی از مهمتریــن بخــش هــای مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی،
مستندســازی اطالعاتــی مربــوط بــه تمــام معامــات انجــام شــده درکشــور
اســت .از اینــرو انتظــار مــی رود اطالعــات کامــل تمامــی دریافــت
کننــدگان یــا پرداخــت کننــدگان وجــوه در دســترس بانــک باشــد.
صحــت و اصالــت تمامــی
بنابرایــن بــا علــم بــه اینکــه «اصــل بــر ّ
معامــات تجــاری اســت» از مشــتریان عزیــر تقاضــا مــی شــود بــا
شــفافیت کامــل و در عیــن صداقــت ،اصالعــات مــورد درخواســت بانــک
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را ارائــه نماینــد .همچنیــن چنانچــه بــه عنــوان نماینــده یــا رابــط،
اقــدام بــه اجــرای امــور مالــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی دیگــران
مــی کننــد ،پیــش ازهــر اقدامــی اطالعــات کافــی از معامــات ایشــان
کســب نماینــد ،زیــرا ردیابــی تراکنــش هــای دریافــت و پرداخــت وجوه
بــه نحــوی اســت کــه گیرنــدگان خدمــات بانکــی مســئول عملیــات
انجــام شــده بــوده و عــدم آگاهــی ایشــان در ایــن خصــوص مــورد
قبــول مراجــع ذی صــاح نخواهــد بــود.
مشــتریان چطــور مــی تواننــد بــه مبــارزه بــا پولشــویی
کمــک نماینــد؟
 )1ارائــه اطالعــات صحیــح هنــگام اســتفاده از خدمــات بانکــی
( از جملــه ارائــه کــد ملــی ،اطالعــات شناســنامه و کدپســتی )
 )2ارائــه مــدرک شناســایی معتبــر(کارت ملــی ،شناســنامه و یــا
گذرنامــه )
 )3حفــظ و مراقبــت از اطالعــات حســاب هــای بانکــی خــود بــرای
جلوگیــری از ســوء اســتفاده هــای احتمالــی
 )4هوشــیاری از انجــام مبــادالت بانکــی بــرای در امــان مانــدن از
ســوء اســتفاده پولشــویان
 )5خــوداری اکیــد از انجــام مبــادالت بانکــی بــه نفــع افــرادی کــه
هویــت و ّنیــت آنهــا شــخصی مــی باشــد.
آثار مخ ّرب پولشویی
 )1تخریب بازار مالی
 )2اخالل و بی ثباتی در اقتصاد
 )3تضعیف بخش خصوصی
 )4کاهش درآمد
 )5افزایش انواع ریسک در کشور و خروج سرمایه
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نکـــات مهـــم
 )1مشــتریان محتــرم خواهشــمند اســت هنــگام پــر کــردن اطالعــات
شــخصی در فــرم هــای بانــک ضمــن تکمیــل کامــل اطالعــات،
نســبت بــه درج صحیــح کــد پســتی و عنــوان شــغلی مبــادرت نماینــد.
 )2در اجــرای موثــر قانــون و مقــررات مبــارزه بــا پولشــویی ،ارائــه
خدمــات بانکــی و اعتبــاری بــه مشــتریان (بویــژه هرگونــه واریــز
و برداشــت وجــه) ،منــوط بــه اخــذ شــماره /شناســه ملــی و یــا شــماره
اختصاصــی اشــخاص خارجــی و ثبــت آن در ســامانه مربوطــه اســت.
 )3پرداخــت وجــه نقــد بیــش از ســقف مقــرر ( 150.000.000ریــال)
بــه مشــتریان ممنــوع اســت.
 )4بــه منظــور انجــام عملیــات بانکــی توســط وکیــل ســعی کنیــد
از اشــخاص مــورد اعتمــاد اســتفاده کنیــد و هــر چنــد وقــت یکبــاره
حســاب بانکــی خــود را کنتــرل نمائیــد.
 )5حتــی االمــکان از صــدور و پذیــرش چــک هــای در وجــه حامــل
بپرهیزیــد چــرا کــه در بســیاری از مواقــع پولشــویی بــا اســتفاده از
ایــن نــوع چــک هــا صــورت مــی گیــرد.
 )6حوالــه یکــی از مجــرا هــای پولشــویی اســت ،چنانچــه وجهــی
بــه حســاب شــما واریزشــد کــه حوالــه دهنــده را نمــی شناســید از
برداشــت وجــه خــودداری کــرده و مراتــب را بــه مســئولین بانــک
اطــاع دهیــد.
 )7هــر گاه شــخصی بــه هــر بهانــه ای از شــما درخواســت نمــود کــه
اجــازه دهیــد پولــی بــه حســابتان واریــز کنــد و او از طریــق حســاب
شــما اقــدام بــه برداشــت آن نمایــد ،بــه هیــچ وجــه نپذیریــد تــا
طعمه ی سوء استفاده پولشویان و یا کارت های سرقتی نشوید.
 )8درصــورت دریافــت پیامــک از اشــخاص ناشــناس مبنــی بــر ارئــه
شــماره ملــی ،کدپســتی و واریــز وجــه بــه ســپرده بــه منظــور دریافــت
جایــزه جــداً خــودداری شــود.
 )9ارائــه کارت شناســایی ملّــی در تمامــی عملیــات مالــی ( واریــز
و برداشــت) بــرای افــراد بــاالی  18ســال الزامــی اســت.

اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم
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