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ــخنران  ــادى و دارايى به عنوان اولين س ــر امور اقتص وزي
ــم در  ــويى و تأمين مالى تروريس ــش مبارزه با پولش هماي
ايران، سخنان خود را چنين آغاز كرد:« مقابله با پولشويى و 
تأمين مالى تروريسم از اصول و قواعد نظافت مالى است و 
پاكيزگى مالى و بهداشت اقتصادى از ويژگى هاى مطلوب 

يك اقتصاد مبتنى بر ايمان به شمار مى آيد.»
ــاره به اينكه از  ــورايعالى مبارزه با پولشويى با اش رئيس ش
افتخارات نظام اسالمى، اين است كه همواره در كنار توسعه 
كمى به كيفيت امور هم توجه داشته، تصريح كرد:« مبارزه 
ــوق اقتصادى ما موضوع  ــويى به هيچ عنوان در حق با پولش
ــت و اصول 46 و 49 قانون اساسى اگرچه از  جديدى نيس
ــويى به صراحت نام نمى برد، به بهترين شكل و معنا  پولش

اين مفهوم را موردمخاطب قرار مى دهد.»
ــي، دولت  وزير اقتصاد توضيح داد كه اصل 49 قانون اساس
ــي از ربا، غصب، اختالس،  را موظف كرده ثروت هاي ناش
ــتفاده از  ــتفاده از موقوفات، سوءاس ــرقت، قمار، سوءاس س
مقاطعه كاري  ها و معامالت دولتي، فروش زمين هاي موات 
ــاير موارد  ــاد و س و مباحات اصلي، و داير كردن اماكن فس
غيرمشروع را در اختيار گرفته و به صاحب حق رد كند و يا 
در صورت معلوم نبودن او، به حساب بيت المال واريز نمايد. 

براى مقابله با پولشويى
 حكم شرعى و الزام قانونى داريم

بـا ابـالغ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشـويي، حركت كشـور در زمينـه جلوگيري از ورود 
درآمدهاي ناشـي از فسـاد و اقتصاد زيرزميني به چرخه سـالم اقتصاد، شتاب بيشتري گرفته و به 
نظر مي رسـد ايران قصـد دارد با قاطعيت وارد مرحله عملياتي مبارزه با پولشـويي و جنايات مالي 

سازمان  يافته شود.
در اواخـر دي ماه وزارت امور اقتصادى و دارايى  با هدف اطالع رسـاني در زمينه همين فعاليت ها و 
برنامه ها، همايشـي بين المللي تحت عنوان مبارزه با پولشـويى و تأمين مالى تروريسـم و با حضور 
رئيس شورايعالى مبارزه با پولشويى، دبير اين شورا، رئيس كل بانك مركزى، مديران عامل بانك ها 
و بيمه هاى دولتى و خصوصى، رؤساى سازمان هاى بورس، گمرك، امور مالياتى، ميهمانان خارجى و 
... برگزار كرد تا نشـان دهد اقدامات حقوقي و زيرساختي كشور براي مشاركت در مبارزه با جرايم 

مالي بين المللي، به نقطع قابل اتكايي رسيده است.

وزير اقتصاد در همايش مبارزه با پولشويى و تأمين مالى تروريسم در ايران:وزير اقتصاد در همايش مبارزه با پولشويى و تأمين مالى تروريسم در ايران:
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اصل 46 نيز افراد را تنها مالك درآمدهاي مشروع مي داند و 
نه درآمدهاي نامشروع مبتني بر پول شويي.

ــخنگوى اقتصادى دولت افزود:« نمايندگان نهادهاى  س
بين المللى و كارشناسان مبارزه با پولشويى طى چند سال 
گذشته اقرار كرده اند كه مجموعه اصول، قوانين و مقررات 
ــويى غناى  ــران در مقابله با پولش ــالمى اي جمهورى اس
ــى دارد. تأكيد و تصريح مى كنم كه تصويب قانون  فراوان
ــط هيأت  ــويى و آيين نامه اجرايى آن توس مبارزه با پولش
ــويى  ــران، ظرفيت هاى جديدى براى مقابله با پولش وزي
ــويى در  ــت و با اينكه پولش ــور ما فراهم كرده اس در كش
ــتا  ــت، تالش ها دراين راس ــور موضوع جديدى نيس كش

سازمان يافته تر خواهد شد.»
ــورايعالى  ــكيل ش ــراز اميدواري كرد تش ــينى اب دكتر حس
پولشويى، دبيرخانه آن و واحد اطالعات مالى در كشور، كار 

مقابله با پولشويى را موثرتر و امور را منسجم تر  كند.
رئيس شورايعالى مبارزه با پولشويى در تشريح اقدامات انجام 
شده درزمينه مبارزه با پولشويى گفت:« در كشور ما مقابله 
ــويى بسيار جدى بوده و هست و در منطقه و  با پديده پولش
دنيا هيچ كشورى را سراغ نداريم كه در مقابله با پديده هايى 
چون قاچاق و پولشويى اين گونه مسئوالنه و فعاالنه برخورد 

كرده باشد.»
وى از نهادهاى بين المللى خواست گزارش بدهند چه ميزان 
به جمهورى اسالمى ايران در مقابله با قاچاق كمك كرده اند 

و ايران چه ميزان در اين زمينه فعال بوده است؟
حسينى با اشاره به اينكه كشور ما با رشادت و شهادت طلبى 
با قاچاق مقابله كرده و طى چند سال گذشته 3500 شهيد 
در اين راه تقديم كرده است، يادآور شد مقابله با جرم منشأ 
ــتقه –  از جمله قاچاق و پديده هاى ديگر مقدم بر جرم مش

پولشويى- است و ما در اين راه پيشرو بوده ايم.
ــاى موافقتنامه مقابله با اعمال  ــه با اعالم امض وى در ادام
ــورهاى عربى  ــورهاى غربى، ايتاليا، كش جنايتكارانه با كش
همسايه و افغانستان؛ از تدوين اليحه مقابله با تأمين مالى 
ــر داد و گفت:« با صندوق  ــم در وزارت اقتصاد خب تروريس
ــى پول نيز ارتباط نزديكى برقرار كرده ايم و ضمن  بين الملل
ــركت در همايش، كنفرانس و سمينارهاى برگزار شده،  ش
ــان و نمايندگان صندوق در  ــات متعددى با كارشناس جلس

كشور داشته ايم.»
ــورايعالى مبارزه با پولشويى ضمن اعالم آمادگى  رئيس ش
ــى، از راه اندازى  ــادالت بين الملل ــترش تب ايران براى گس
ــويى در بانك ها، بيمه ها، گمرك،  واحدهاى مقابله با پولش
سازمان امور مالياتى و بورس خبر داد و افزود:« با راه اندازى 
اين واحدها بحث مستندسازى و رديابى گردش وجوه وارد 

مرحله جديدى شده است.»
ــان از جهت گيرى نهادهاى بين المللى  ــر اقتصاد در پاي وزي
فعال در حوزه مقابله با پولشويى كه چشم بر پيشرفت هاى 
ــه كرد:« مقابله با  ــى ايران در اين حوزه مى بندند، گالي فن
پولشويى در حقوق اقتصادى ايران ريشه دار است و ما براى 
مقابله با پولشويى حكم شرعى، وظيفه عقلى و الزام قانونى 
داريم. حاضريم مشتاقانه با نهادهاى بين المللى همكارى و 

ــكل هاى آنها حضور پيدا كنيم، ولى انتظار داريم به  در تش
ــت  ــور ما توجه كنند و اين تالش ها را دس تالش هاى كش

كم نگيرند.»
دادسراي ويژه براي پولشويي

دبير همايش و دبير شورايعالي مبارزه با پولشويي نيز در اين 
همايش با اشاره به اصل 49 قانون اساسي كه 30 سال پيش 
به موضوع پولشويي اختصاص يافته است و نيز وجود قوانين 
ــكام ديگر در اين زمينه، گفت: « براي نظام جمهوري  و اح
اسالمي و كشور ما، مبارزه با پولشويي بحث تازه اي نيست و 
خوشبختانه به دليل تأسي از اين احكام و اصول، ايران نسبت 

به كشورهاي بزرگ كمترين ميزان پولشويي را دارد.» 
ــني هستياني توضيح داد:« رشد پديده  دكتر اصغر ابوالحس
ــويي تا حدي ناشي از گسترش انواع پول و معامالت  پولش
فرامرزي، آسان تر شدن تكنيك ها و تجهيزات در موسسات 
ــي روبه تزايد و  ــراي انتقال پول، پيچيدگ ــي و بانكي ب مال

مصونيت بين المللي دادوستدهاست و هرچه جهاني شدن و 
ادغام اقتصاد بين المللي رو به فزوني مي گذارد، موانع جريات 
ــرعت انتقاالت  ــرمايه و نقدينگي از بين مي رود، س آزاد س
الكترونيكي با فرصت هاي جديد تركيب  شده و پنهان كردن 
منافع حاصل از فعاليت هاي مجرمانه و شبكه هاي اقتصاد 

زيرزميني نيز آسان تر مي شود.» 
ــويي را تحصيل و تملك هرگونه دارايي يا  وي جرم پولش
عوايد ناشي از آن كه از منشأ غيرقانوني به دست آمده باشد 
و تحصيل كننده هم به اين موضوع علم داشته باشد، تعريف 
ــي از مسائل  و تصريح كرد:« نقل و انتقال دارايي هاي ناش
ــأ دارايي ها به قصد سوءاستفاده  جرم خيز به طوري كه منش
ــود نيز جرم انگاشته شده و در قانون  مخفي نگه داشته ش

شيوه برخورد با آن آمده است.»
معاون امور بانكى، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت اقتصاد 
تصريح كرد در كشور ما همه جوانب هم از نظر قانون و هم 
از نظر سازوكارهاي مربوط و نهادهاي مسوول، آماده است 

تا مبارزه جدي تري با پولشويي آغاز شود.
دبير شورايعالي مبارزه با پولشويي گفت: تمامي دستگاه ها 
ــا،  بورس،  ــي،  بانك ها، بيمه ه ــي و خصوص ــم از دولت اع
ــه هاي اعتباري و مالي  ــازمان مالياتي،  موسس گمرك، س
ــنه ها، صرافي ها و كارگزاري ها بايد از  و حتي قرض الحس

ــتور كار  ــويي، تبعيت و آن را در دس قانون مبارزه با پولش
خود قرار دهند. 

ــده درخصوص  ــني اهم اقدام هاي انجام ش دكتر ابوالحس
اجراي قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم را 
اقدام هاي حقوقي داخلي، بين المللي،  تخصصي، تحقيقي 
و آموزشي، اجرايي، مديريتي و اقدام هاي مربوط به نيروي 

انساني اعالم كرد. 
وي تصويب و ابالغ آيين نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي؛ 
ــتورالعمل ها؛  گردآوري مجموعه اي از قوانين، مقررات، دس
تعيين شعبه مستقل (سوم بازپرسي) دادسراي امور اقتصادي 
ــي از پولشويي و... را در زمره  براي رسيدگي به جرايم ناش

اقدام هاي حقوقي داخلي قرار داد.
معاون وزير اقتصاد درمورد اقدام هاي بين المللي انجام شده 
در اين زمينه نيز گفت: « بين دولت هاي ايران و افغانستان 
ــه مبارزه با موادمخدر، جرايم  به منظور همكاري در عرص
ــم در خاك دو كشور، موافقتنامه  ــازمان يافته و تروريس س
 FATF ــده است و با كشورهاي عضو همكاري امضا ش
نيز رايزني و در كارگروه هاي آموزشي آن در ايتاليا، اتريش 

و تايلند شركت داشته ايم.»
وي توضيح داد در سال گذشته نمايندگان صندوق بين المللي 
پول با ديدي منفي و با اين پيش فرض كه هيچ اقدامي در 
اين زمينه انجام نشده است، با ما وارد مذاكره شدند، اما بعد 
از اينكه زيرساخت ها، تشكيالت و آيين نامه اجرايي كشور 
ــد به طور كامل تفيير عقيده دادند  و گزارش مثبتي  را ديدن

ارسال كردند. 
اين مقام مسوول، شناسايي، تجميع و پيگيري گزارش هاي 
ــط بانك ها؛ تهيه  ــده توس ــكوك مطرح ش معامالت مش
ــاخص و مصداق هاي عمليات مشكوك در حوزه هاي  ش
ــال  ــورس؛ تهيه فرمت ارس ــازمان ب ــه و س ــك، بيم بان
ــويي در حوزه هاي بانك،  گزارش هاي مشكوك به پولش
ــرك و همچنين تالش براي  ــازمان بورس و گم بيمه، س
ــايي نرم افزارهاي عمليات مشكوك و نرم افزارهاي  شناس
ــويي در  ــتورالعمل مبارزه با پولش گزارش دهي و تهيه دس
ــده  حوزه بيمه را از جمله فعاليت هاي تخصصي انجام ش

در زمينه مبارزه با پولشويي اعالم كرد. 
پولشويى با ساليق شخصى انجام نشود

ــاره به  ــك مركزى نيز در اين همايش با اش رئيس كل بان
فعاليت هاى بانك مركزى در مبارزه با پولشويى تاكيد كرد 

مبارزه با پولشويى نبايد با ساليق شخصى انجام شود.
ــروع منعى  دكتر محمود بهمني با تأكيد بر اينكه پول مش
براى انتقال ندارد و بايد نقل و انتقال ميلياردى پول به راحتى 
انجام شود، يادآور شد بانك مركزى تنها به دنبال جلوگيرى 
ــت كه مى تواند  ــروعى اس ــل و انتقال پول هاى نامش از نق

اقتصاد كشور را تخريب كند.
ــاط اين بانك با  ــاره به ارتب ــس كل بانك مركزى با اش رئي
سازمان هاى نظارتى دنيا گفت:« ايران در صندوق بين المللى 
پول نماينده دارد و همواره گزارش هاى خود را درخصوص 
ــد، اما تاكنون هيچ گونه  ــائل بانكى به آنها ارائه مى ده مس
مستند بين المللى درخصوص پولشويى در ايران ارائه نشده و 

وزير امور اقتصادى و دارايى: 
در منطقه و دنيا هيچ كشورى 

را سراغ نداريم كه در مقابله 
با پديده هايى چون قاچاق و 

پولشويى همانند ايران
 اين گونه مسئوالنه و فعاالنه 

برخورد كرده باشد
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بحث ها به طورمعمول سياسى است.»
وى يادآور شد:« بانك مركزى از سال 81 فعاليت هاى خود 
را درخصوص ساماندهى موسسات مالى پيگيرى مى كند و 
ــات مالى كشور بايد تا آذرماه امسال  از آنجا كه تمام موسس
از سوى بانك مركزى مجوز رسمى دريافت مى كردند، نبايد 
ــات مالى فاقد مجوز،  ــور صندوق ها و موسس ديگر در كش

فعاليت داشته باشند.»
دكتر بهمنى يكى از راه هاى مبارزه با پولشويى را كنترل و 
هدايت پول و اطالع از مسير آن اعالم و تصريح كرد تكليف 
شش هزار صندوق قرض الحسنه و چند صد موسسه مالى و 
اعتبارى در كشور مشخص شده است. بهمنى گفت:« بانك 
مركزى آماده است به صرافى هايى كه به هر دليل نتوانستند 
مجوز بگيرند، مجوز بدهد و نيروى انتظامى نيز موظف به 

برخورد با صرافى هاى غيرمجاز است.»
ــك مركزى براى  ــته بان ــال هاى گذش وى به اقدامات س
ــاره و تصريح كرد 6 هزار و  ــويى اش آموزش مبارزه با پولش
ــويى آموزش ديده اند و  598 نفر درخصوص مبارزه با پولش
بيش از هزار و 575 منبع اطالعاتى داخلى و خارجى در اين 
باره در بانك موجود است كه در اختيار بانك ها و كارشناسان 

قرار داده مى شود.
رئيس كل بانك مركزى گفت: اقدامات اجرايى و بين المللى 
ــال هاى اخير انجام شده، چشمگير بوده و راه چند  كه در س

ساله در دو، سه سال گذشته پيموده شده است.
صنعت بيمه ايران، مناسب پولشويي نيست

گزارش اقدام هاي صنعت بيمه در زمينه مبارزه با پولشويي از 
ديگر بخش هاي اين همايش بود.

رئيس كل بيمه مركزي با اعالم اينكه اين مركز نظير ديگر 
ــه هاي مالي كشور،  درحال تدوين آيين نامه اي براي  موسس
ــكيل و برگزاري جلسات  ــويي است،  از تش مبارزه با پولش
ــروه تخصصي صنعت بيمه با هدف تهيه پيش نويس  كارگ
«دستورالعمل مبارزه با پولشويي در شركت بيمه»  خبر داد. 

ــباف ماهريان با اشاره به اينكه رشد اقتصادي و  جواد فرش
افزايش درآمدهاي جامعه، موجب افزايش ارائه پوشش هاي 
بيمه اي و رونق صنعت بيمه مي شود؛ گفت:« در كشورهاي 
ــه درخصوص بيمه  ــش از 65 درصد صنعت بيم غربي بي
ــش  ــت،  در صورتي  كه اين بيمه در ايران حدود ش عمر اس
ــت بيمه ايران كمتر از ديگر  ــت و از اين  رو صنع درصد اس
كشورها در معرض پولشويي قرار دارد. همچنين در صنعت 
ــود  ــه تكنيك هاي مختلفي وجود دارد كه باعث مي ش بيم
صدور بيمه نامه ها با مشكل انجام شود و اين وضعيت براي 

پولشويان مناسب نيست.»
ــباف ماهريان حضور نمايندگان  بيمه مركزي ايران و  فرش
شركت هاي بيمه دولتي در نشست ها، همايش ها و دوره هاي 
ــي بيمه مركزي  ــويي؛ نظرخواه ــي مبارزه با پولش آموزش
ــخيص و عمليات  ــركت هاي بيمه درباره ضوابط تش از ش
ــركت بيمه و نحوه مقابله با آن و تشكيل  ــويي در ش پولش
كميته مبارزه با پولشويي در بيمه مركزي و شركت هاي بيمه 
دولتي را در زمره فعاليت هايي برشمرد كه در زمينه مبارزه با 

پولشويي در صنعت بيمه انجام شده است. 

ــي مبارزه با  ــزاري دوره هاي آموزش ــه و برگ ــن برنام تدوي
پولشويي در برخي شركت هاي بيمه دولتي، اقدام هاي اوليه 
اين شركت ها براي فراهم كردن شرايط شناسايي معامالت 
بيمه اي مشكوك به پولشويي و تشكيل واحد اجرايي مبارزه 
ــكيل دهنده گزارش  ــويي در آنها، از ديگر موارد تش با پولش

رئيس كل بيمه مركزي بود. 
معامالت اينترنتي

بستر پولشويي در بازار بورس
ديگر سخنران همايش مبارزه با پولشويي و تأمين مالي 
ــازمان بورس و اوراق بهادار بود كه  تروريسم؛ رئيس س
به ارائه گزارش عملكرد بازار سرمايه ايران در اين زمينه 

پرداخت.
ــعت و حجم نقدينگي  دكتر علي صالح آبادي گفت:« وس
ــت  ــي چندين برابر بورس ايران اس ــاي بين الملل بازاره
ــور را در معرض خطرات  ــرمايه كش كه مي تواند بازار س

پولشويي قرار دهد.»
ــالت اينترنتي و آن الين در بازار بورس  وي امكان معام

را از بسترهاي خطرناك فعاليت پولشويي در بازار بورس 
اعالم كرد و با اشاره به عدم راه اندازي معامالت آن الين 
(برخط) در كشور،  افزود:« سازمان بورس و اوراق بهادار 
در تدوين قانون مبارزه با پولشويي و آيين نامه هاي مربوط 
ــت.» صالح آبادي  به آن اقدام هاي موثري انجام داده اس
تشكيل كميته مبارزه با پولشويي در بازار سرمايه، تهيه و 
تدوين گزارش شناخت موضوع و بررسي جرم پولشويي 
ــتورالعمل  ــن پيش نويس دس ــرمايه و تدوي ــازار س در ب
ــادار» را از جمله  ــويي در بازار اوراق به «مبارزه با پولش

اين اقدام ها برشمرد.
وي در تشريح چارچوب دستورالعمل مبارزه با پولشويي در 
ــتري (شناسايي  بازار اوراق بهادار گفت:« احراز هويت مش
اوليه)، شناسايي دقيق و مستمر مشتري، شناسايي مشتري 
ــي  ــوابق و بررس ــطه هاي مالي، نگهداري س ــط واس توس
معامله هاي مشكوك و نظارت؛ سياست هاي كلي مبارزه با 

پولشويي در بازار اوراق بهادار است.» 
ــازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تهيه فرم  رئيس س
ــرمايه، يادآور شد در  ــكوك در بازار س گزارش عمليات مش
ــكوك، نهاد مالي  اين فرم، اطالعات مربوط به گزارش مش
ــكوك، طرف  ــده،  مظنون اصلي، عمليات مش گزارش كنن

ــوول ذي ربط در نهاد مالي گزارش كننده و نيز  مقابل و مس
شرح و تبيين اين عمليات منطبق با راهنماي تنظيم گزارش 
ــت. اين مقام مسوول، شناسايي مجاري  گنجانده شده اس
احتمالي پولشويي در بازار سرمايه، تهيه چك ليست بازرسي 
ــرمايه، سازماندهي نهادها و  و كنترل هاي داخلي در بازار س
تشكل هاي مجري كنترل هاي داخلي و پيشگيري از وقوع 
ــان بازار  ــويي و نيز آموزش مديران و كارشناس جرم پولش
ــازمان بورس و اوراق بهادار  ــرمايه را از اقدام هاي آتي س س

در راستاي مبارزه با پولشويي اعالم كرد. 
ماليات؛ ابزار مبارزه با پولشويي

ــازمان امور مالياتي نيز در اين همايش اعالم  رئيس كل س
ــترهاي الزم براي اجراي طرح  ــه سال آينده بس كرد تا س

جامع مالياتي در كشور فراهم مي شود.
ــكري با بيان اينكه در دو ماه اخير اقدامات  دكتر علي عس
خوبي در زمينه طرح جامع مالياتي در كشور انجام شده است، 
گفت: « اتصال پايگاه هاي اطالعاتي نظام بانكي، مالياتي، 
ــت و قصد  بورس و گمرك به يكديگر در حال پيگيري اس
ــور بحث «پايه مالياتي  داريم در اصالح قوانين مالياتي كش
ــراي رصد فعاالن اقتصادي و مبارزه با  مجموع درآمد»را ب
پولشويي زنده كنيم.» عسكري ماليات را ابزار مناسبي براي 
مبارزه با پولشويي دانست و افزود:« براي مبارزه با پولشويي 
در سازمان امور مالياتي، توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، 
ايجاد نظام يكپارچه مالياتي و ساده سازي رويه هاي مالياتي 

در حال پيگيري است.»
كميته مبارزه با پولشويي در گمرك

ــران نيز در پايان  ــالمي اي رئيس كل گمرك جمهوري اس
اين همايش، از تشكيل دفتر كميته مبارزه با پولشويي در 

گمرك خبر داد.
ــير محمدي گفت:« به منظور اجرايي كردن امر مبارزه  اردش
ــويي كارشناساني از دفاتر حقوقي، روابط بين الملل،  با پولش
 واردات،  امور مالي، آموزش و تحقيقات و... به عنوان اعضاي 
ــتند و  با هدف جمع آوري  ــغول به خدمت هس كميته مش
ــويي،  ــي مصاديق امر پولش ــات و همچنين بررس اطالع
گمركات درگير در اقصي نقاط كشور، شناسايي و مقدمات 

الزم براي آموزش كاركنان منتخب به عمل آمده است.»
ــون مبارزه با  ــه اجرايي قان ــاره به تهيه آيين نام ــا اش وي ب
ــه ادارات ذي ربط،  ــويي در گمرك ايران و ابالغ آن ب پولش
يادآور شد:« نظر به اينكه اجرايي شدن قانون پولشويي نياز 
به دستورالعمل الزم به منظور تطبيق وضع موجود با تغييرات 
احتمالي داشت، دستورالعمل آن، تهيه و پس از ارائه تأييديه 

توسط ستاد ابالغ خواهد شد.» 
بنا بر اعالم محمدي، الحاق به كنوانسيون نايروبي سازمان 
جهاني گمرك براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق كاالهاي 
ــيا - اقيانوسيه و تبادل  فرهنگي، همكاري با دفتر ريلو آس
ــادل اطالعات با  ــات گمركي، تب ــات درمورد تخلف اطالع
ــاير كشورها در پيشگيري و مبارزه با پولشويي  گمركات س
ــور،  ــاد موافقت نامه همكاري هاي گمركي با 36 كش و انعق
ــالمي ايران در  ــه فعاليت هاي گمرك جمهوري اس از جمل

راستاي مبارزه با پولشويي است. 

دبير شوراي عالي مبارزه با پولشويي:
سال گذشته نمايندگان صندوق 
بين المللي پول با ديدي منفي  با 
ما وارد مذاكره شدند، اما وقتى 

تشكيالت و آيين نامه اجرايي كشور 
را ديدند تغيير عقيده دادند

و گزارش مثبتي ارسال كردند
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«شايد بهتر باشد پيش از پاسخ گفتن 
آقاي  از سوي  شده  مطرح  مطالب  به 
ضرابي مديرعامل محترم شركت وزين 
ساختماني 115 توجه خوانندگان محترم را به مقدماتي در خصوص خدمات فني و مهندسي 
اينگونه  فني و مهندسي  از صادركنندگان خدمات  آيين نامه حمايت  نمايم: مطابق  جلب 
اجرا، ساخت،  تداركات، طراحي،  فعاليت هاي هدفدار مهندسي،  تعريف مي شود: صادرات 
تعمير كاال، تجهيزات و ماشين آالت صنعتي، نصب، راه اندازي، نظارت و آموزش هاي مربوط، 
انتقال دانش فني، فعاليت هاي نرم افزاري (مديريت، طراحي، مشاوره، خدمات انفورماتيك)، 
مطالعات توسعه و نظاير آنها به نحوي كه صدور كاالي صرف محسوب نشود (شوراي عالي 

توسعه صادرات غيرنفتي، 1382)
آقاي ضرابي در پاسخ به سؤال چهارم خبرنگار محترم چنين عنوان كرده اند كه «كار ما بدون 
حمايت دولت واقعاً عملي نيست، البته اين حمايت با مصوبه هاي هيات وزيران اتفاق افتاده 
...» حال ببينيم مصوباتي كه آقاي ضرابي عنوان نموده اند چيست: در حال حاضر در سايت 
سازمان توسعه تجارت 7 سند در رابطه با آيين نامه ها و مسايل مربوط به صادركنندگان 

خدمات فني و مهندسي مطابق فهرست زير موجود است:
1- آيين نامه اجرايي حمايت هاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي (مصوب 
انجام  آيين نامه   -2 1382/10/23)؛  تاريخ  در  غيرنفتي  صادرات  توسعه  عالي  شوراي 
امورمربوط به صادرات خدمات فني و مهندسي توسط وزارت بازرگاني (مصوب هيات وزيران 
در 1380/10/12)؛ 3- آيين نامه داخلي كارگروه ماده 19؛ 4- آيين نامه اجرايي مربوط به 
ورود ماشين آالت راهسازي و معدن (مصوب هيات وزيران در 1384/04/27)؛ 5- آيين نامه 
از سپردن تعهد و پيمان ارزي (مصوب هيات وزيران  مربوط به معافيت كاال و خدمات 
در 1381/02/05) 6- دستورالعمل نحوه ورود ماشين آالت و تجهيزات مستعمل موردنياز 
در اجراي پروژه هاي برون مرزي توسط شركت هاي صادركننده خدمات فني و مهندسي 
(مصوب 1384/03/28)؛ 7- اصالحيه ماده 9 و 10 آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از 

صادركنندگان خدمات فني و مهندسي (مصوب 1384/05/15).
همانطور مشاهده مي شود اصلي ترين آيين نامه كه مربوط به بانك ها و حمايت هاي مالي و 
اعتباري مي شود بند 1 و 7 است كه مصوبه شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي است و نه 
مصوبه هيات وزيران. حال اگر بگوييم كه مطابق قوانين و مقررات مصوبات شوراهاي عالي 
حكم مصوبات هيئت وزيران را دارد يا اگر بگوييم آيين نامه اجرايي به استناد مصوبه هيات 
وزيران تنظيم شده است. باز هم چيزي از موضوع اصلي كم نمي شود و براي اشاره به محتوا 

مي بايست نام مأخذ اصلي به كار رود.
موارد ديگر نيز مربوط به ساير سازمانهاي و نهادها مي باشد و در مقوله بانك ها تأثير آنچناني 

ندارد. ضمناً برخي از موارد نيز منسوخ شده اند.
«آيين نامه اجرايي حمايتهاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي» شامل 20 ماده 
است كه تنها ماده هاي 6، 7، 8 و 9 آن خطاب به بانك ها است. از اين ماده هاي نيز ماده 6 و7 
و 8 مربوط به نحوه صدور انواع ضمانتنامه بوده و محتواي ماده 9 نيز حاكي از امكان پرداخت 
10 درصد مبلغ قرارداد توسط بانك ها براي تجهيز كارگاه شركت هاي صادركننده خدمات فني 

و مهندسي است. مشاهده مي شود كه كل حمايت بانك ها به همين 10 درصد خالصه مي شود 
درحالي كه آمار و اطالعات بانك توسعه صادرات ايران در زمينه حمايت از صادرات خدمات 

فني و مهندسي نشان از حمايت بي دريغ اين نهاد از اين بخش اقتصادي را دارد.
در خصوص حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، هريك از اركان و دستگاه هاي 
ذيربط مي بايست، نقش اساسي تعيين شده مربوط به خود را ايفا نمايد. مشخص نبودن نقش ها 
براي انجام عمليات حمايتي از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و همچنين عدم وجود 
شرح وظايف متقن و دقيق در اين خصوص باعث شده است كه صادركنندگان خدمات فني 
و مهندسي، در زمينه تأمين نيازهاي خود دچار سردرگمي گردند. فشارهاي سياسي ناشي از 
تحريم ها از يكسو و فشارهاي ناشي از ركود جهاني در طي سال گذشته ميالدي باعث شده 

است كه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي با مشكالت زيادي دست به گريبان باشند.
بانك توسعه صادرات ايران به عنوان يك نهاد مالي، در چارچوب قوانين و مقررات تعيين 
شده توسط بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران، نقش حمايت صادركنندگان خدمات فني 
و مهندسي در بعد مالي را دارد. ادعاي حمايت صرف توسط بانك و در نظر نگرفتن قوانين 
و مقررات علي الخصوص قواعد نظارتي مطمئناً نواقصي به تالي دارد كه مي توان از آن جمله 
به اين مصاحبه اشاره نمود. آقاي ضرابي اشاره نموده اند كه در بخش كارشناسي بانك توسعه 
صادرات ايران نگاه مثبت و ملي وجود ندارد. اين درحالي است كه ايشان بايد مصداق عنوان 
نموده و با يك عبارت كلي نمي توانند كل بدنه كارشناسي بانك توسعه صادرات را كه به جرأت 
داراي باالترين درجات در سيستم بانكي كشور هستند را زير سؤال ببرند و متهم به عدم داشتن 
نگاه مثبت و ملي كنند. همچنين نتايج تحقيقات در خصوص اندازه گيري رضايت مشتريان، 
نشان از وزن باالي رضايت مشتريان بانك توسعه صادرات ايران از بدنه كارشناسي بانك دارد 

و اظهارات يك مشتري نشان از ملي نبودن يا بودن ديدگاه بدنه كارشناسي بانك نيست.
در خصوص پروژه هاي BOT بايد گفت كه اساساً اينگونه پروژه ها در رسته سرمايه گذاري 
طبقه بندي مي شوند. همانطور كه در تعريف خدمات فني و مهندسي در فوق نيز عنوان 
شد. BOT جزو خدمات فني و مهندسي طبقه بندي نمي شود. البته شايد بتوان ارزآوري 
حاصل از هدايت بنگاه پس از سرمايه گذاري را به عنوان نوعي خدمات فني و مهندسي 
دسته بندي كرد اما اساساً اينگونه پروژه ها ابتدا به ساكن سرمايه گذاري هستند و در قوانين 
و مقررات هيچگونه زيرساختي در زمينه حمايت بانك ها از پروژه هاي سرمايه گذاري در 

خارج از كشور وجود ندارد.
در خصوص پيشنهاد ايشان براي حل معضل و اينكه بانك بايد مشتري خود را بشناسد، 
مي توان عنوان نمود كه بانك توسعه صادرات ايران به عنوان يك بانك تخصصي و با 
داشتن بدنه كارشناسي بسيار قوي و داراي تحصيالت عالي در اين خصوص، همواره حمايت 
خود را از صادرات غيرنفتي اثبات نموده اند و با استفاده از سيستم هاي جديد اعتبارسنجي 
اقدام به شناخت و حمايت از صادركنندگان واقعي داشته اند. در اين خصوص مي توانيد به 
رشد تسهيالت اعطايي بانك در طي سال هاي فعاليت مراجعه نماييد. ضمناً در صورتي كه 
آقاي ضرابي مصاديقي تحت عنوان عدم شناخت بانك از ايشان را دارند به اينجانب اعالم 
نمايند تا اينجانب نيز به نمايندگي از بدنه كارشناسي بانك توسعه صادرات ايران و به منظور 

اعاده حيثيت از اين قشر زحمتكش توضيحات الزم را ارائه كنم.»

... حمايت ما بى دريغ است
به دنبال چاپ مصاحبه با مديرعامل شركت ساختمانى 115 در شماره گذشته تحت عنوان « روغن رقيق براى 
يك موتور سنگين» سامان پاينده پور رئيس دايره نظارت مديريت امور اعتبارات بانك توضيحاتى را به دفتر 
روابط عمومى بانك ارسال كرده اند. نشريه به عنوان بسترى براى تعامل بانك و مشتريان آن بنا ندارد در مقابل 
انتقادات صادركنندگان محترم رويه پاسـخگويى داشته باشد و پاسخ درج شده نيز صرفا به خاطر محتواى 

توضيحى آن عرضه مى شود كه در ادامه از نظر خوانندگان خواهد گذشت.

پاسخ به گاليه هاى يك صادركننده دربارة پوشش ناكافى تأمين مالى صادرات


