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ســازمان های مختلف، به علت دســت یابی آسان به اکثر نقاط دنیا، طیف وســیعی از جرایم مالی را انجام 
می دهند. امروزه پول شویی یکی از جرایم مالی این سازمان ها به شمار می رود. پول شویی یک فعالیت غیر قانونی 
است که در طی آن درآمد و عایدات ناشی از اعمال خالف وارد اقتصاد رسمی شده، مشروعیت قانونی می یابد. 
در این میان، حسابرســان مســئولیت بزرگی در کشف عملیات پول شــویی به عهده دارند. یکی از مواردی که 
حسابرسان در جریان عملیات حسابرسی ممکن است با آن روبه رو شوند که منجر به عملیات پول شویی گردد، 
خرید کاال، خدمات و سهام به قیمتی باالتر از قیمت بازار و فروش آن به قیمتی پایین تر از قیمت بازار است.

نتایج به دست آمده از نظرات 44 حسابرس مستقل، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و آزمون آماری 
تی استودنِت یک طرفه نشان می دهد که پی گیری خرید کاالها، خدمات و سهام به قیمتی باالتر از قیمت بازار و 
فروش آن به قیمتی پایین تر از قیمت بازار حسابرس را به کشف عملیات پول شویی در شرکت هدایت می کند.
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سهام،

مجتبی محمودی
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مقدمه
امروزه به علت تشــدید جهانی ســازی اقتصــاد و رونق 
بازارهای مالی، همچنین اتحاد کشــورهای اروپایی در زمینه ی 
تجارت از طریق یکسان سازی پول اروپایی و نقل وانتقال آسان 
کاال، خدمات و ســرمایه ی این کشــورها با یکدیگر، جرایم 
سازمان یافته گسترش زیادی یافته است. این جرایم از سرقت 
و کالهبرداری در ســطوح بین المللی تا دادوستد مواد مخدر، 

آدم ربایی، ارتشا و دیگر اعمال خالف را دربرمی گیرد. 
پول شویی برای توصیف فرایندی به کار می رود که در آن 
پول غیر قانونی یا پول کثیف یا سیاه که از فعالیت های مجرمانه 
نظیر قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، قاچاق انسان، رشوه و 
اخاذی و کالهبرداری و هرگونه فساد مالی حاصل می شود در 
طیفــی از فعالیت ها و معامالت با ورود در یک یا چند مرحله 
شسته و به پول قانونی و تمیز تبدیل می شود. )امانی و دوانی، 

)1389
چارچــوب  در  حسابرســان  عملکــردی  مســئولیت 
مسئولیت های حرفه ای شامل اشتباهات، تخلفات، سهل انگاری 
و تقلب و محدوده ی مسئولیت های قانونی در چارچوب قانون 
تجارت، قانون بازار ســرمایه، قانون محاسبات عمومی و سایر 
قوانین موضوعه و همچنین حوزه ی مســئولیت های اجتماعی 

نظیر رفاه اجتماعی و شفاف سازی مبادالت قرار دارد. مطالعات 
نشان می دهد که کشــورهای درحال توسعه بیش تر در معرض 
فعالیت های پول شــویی قرار دارند، زیرا در این کشــورها به 
دلیل عدم نظارت های درست، استفاده از روش های غیرقانونی 

آسان تر است. 
جرایم مالی نوعی از جرایم اقتصادی هســتند که شــامل 
اســتفاده از ابزارها و مؤسســات مالی برای به دســت آوردن 
منافــع مالی بــا وارد کردن هزینه به دیگر بازارها اســت. این 
چنین فعالیت هایی غیر قانونی هســتند، زیرا آن ها اعتماد را که 
بزرگ ترین سرمایه ی اجتماعی یک اقتصاد است به زیر سؤال 
می برند، و هر یــک از این فعالیت ها باید در قوانین قابل اجرا 
ارزیابی شوند. پول شــویان اغلب معامالت اقتصادی اندکی را 
هدایت و راهبری می کنند و به حداکثر رســاندن سود اولویت 
آن ها نیســت. این نقض قوانین بازار آزاد با معرفی یک عامل 
غیر قابل پیش بینی به بازار اســت و درنتیجه افزایش ریسک 
ســرمایه گذاری را به همراه دارد. پول شــویی نیز یکی از انواع 
جرایم اقتصادی اســت که به شــدت به عملیــات گروه های 

سازمان یافته مرتبط است )درزوسکی و همکاران، 2012(1.
در ایران، قانون مبارزه با پول شــویی که با عنوان الیحه ی 
مبارزه با جرم پول شــویی در 9 ماده به مجلس شورای اسالمی 
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تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه ی علنی روز سه شنبه 
دوم بهمن 1386 و تأیید شــورای نگهبان، در تاریخ 24 بهمن 
1386 توســط رییس مجلس شورای اســالمی ابالغ گردید و 
رییس جمهــور نیز در تاریخ هفتم اســفند 1386 عینًا قانون را 
برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابالغ کرد ) مهام، 

.)1388
براساس اســتانداردهای حسابرسی، حسابرس ملزم است 
کار حسابرســی را بــا نگرش تردید حرفــه ای برنامه ریزی و 
اجرا کند، یعنی حســابرس نباید پیش داوری کند. در حقیقت، 
خوش بینی و بدبینی در حسابرســی جایگاهی ندارد. بنابراین، 
در حسابرســی عمومًا و به طور کلی فــرض نه بر صحت و 
اصالت معامالت تجاری است نه بر عدم صحت و اصالت آن 

)مهام، 1383(.
مروری بر اســتانداردهای مدون حسابرسی در ایران نشان 
می دهــد که در زمینه ی اعمال غیرقانونی صاحب کار و نحوه ی 
عمل حسابرسان از ســوی سازمان حسابرسی به عنوان متولی 
تدوین اســتانداردهای حســابداری و حسابرســی در ایران، 
هنوز اســتانداردی تدوین و الزم االجرا نشــده است. بدیهی 
اســت که تدوین اســتانداردی در این زمینه از ضرورت های 
استانداردنویسی در وضعیت کنونی است. استاندارد حسابرسی 
بین المللی2 شماره 9 و استاندارد حسابرسی3 شماره 54 ایاالت 
متحــد آمریکا ناظر بر اعمال غیرقانونی صاحب کاران اســت. 
امروزه برخی از حسابرســان ایرانی در پاســخ گویی به نیاز و 
اقدام حرفــه ای خود و در خالء اســتاندارد اعمال غیرقانونی 
صاحــب کاران با فرض مســئولیت دوگانه ی حسابرســی و 
بازرســی قانونــی خود عالقه مندنــد که موارد مشــکوك به 
پول شویی را در بخش سایر الزامات و مقررات قانونی گزارش 
کنند. اما در موارد زیادی، حســابرس مسئولیت بازرس قانونی 
 را عهــده دار نیســت. همچنین در صورت وجود اســتاندارد، 
حسابرس تأثیر فعالیت های مشکوك به پول شویی را در سطح 
صورت هــای مالی تعیین کرده و بر اســاس قضاوت حرفه ای 
خود گزارش مشــروط یا مردود صادر مــی کند )دیلمی پور، 

.)1390
دولت آمریکا مســئولیت های ایجابی ضد پول شویی را بر 
عهده ی برخی مؤسســات مالی از جمله بانک ها، شرکت های 
در تصرف بانک ها، دالالن، قمارخانه ها و فعالیت های بازرگانی 
خدمات پولی وضع کرده اســت. به موجــب "قانون رازداری 
بانکی" مؤسسات مالی ملزم هستند، معامالت پولی بیشتر از ده 
هزار دالری مشتری را گزارش کنند. همچنین دولت مؤسسات 
مالی را ملزم کرده است که در مورد مشتریان مشکوك به دست 
داشتن در فعالیت های پول شویی، در گزارش فعالیت مشکوك، 

به دولت گزارش کنند )دیلمی پور، 1390(.
پول شــویی معموالً تأثیر مســتقیم بــر صورت های مالی 
نداشــته و تأثیر غیر مســتقیم آن از طریق افزایش بدهی های 
احتمالی ناشــی از شــکایات و دعاوی مرتبط با پول شــویی 
اســت. استاندارد 54 حسابرســی آمریکا در مورد فعالیت های 
غیرقانونــی صاحب کاران، حسابرســان را ملــزم نمی کند که 
رویه های حسابرســی خــود را با هدف کشــف فعالیت های 
غیرقانونی صاحب کاران که تأثیر مســتقیم بر صورت های مالی 
دارند طراحی کنند، بلکه کافی اســت که حسابرسان از امکان 
فعالیت های غیر قانونی صورت پذیرفته با تأثیر غیرمستقیم آن 

آگاه باشند.
در صورتی که حسابرس نســبت به وقوع پول شویی باور 
داشــته باشــد که فعالیت های پول شــویی تأثیــر بااهمیتی بر 
صورت های مالی داشته و به درســتی توضیح داده نشده و یا 
در صورت های مالی افشــا نشده اســت، به موجب استاندارد 
54 حسابرســی، باید در مورد صورت های مالی نظر مردود یا 
مشروط صادر کند. همچنین در صورت ممانعت صاحب کار از 
تحصیل مدارك پشــتوانه ی کافی توسط حسابرس، در ارزیابی 
اهمیت فعالیت های غیر قانونی نســبت بــه صورت های مالی 
موجب می شــود که معموالً حسابرس گزارش عدم اظهارنظر 
صادر کند. در صورت استنکاف صاحب کار از پذیرش گزارش 
اصالح شده ی حسابرســی ناشــی از فعالیت های غیر قانونی 
موجب می شــود که حسابرس استعفا کرده و مراتب را به طور 
کتبی و با بیان دالیل اســتعفا به کمیته ی حسابرسی و یا هیئت 

مدیره گزارش کند )دیلمی پور، 1390(.
مواردی از وضعیت هایی که حسابرس در جریان عملیات 
حسابرســی ممکن است با آن روبه رو شــود و به باور وجود 

پول شویی برسد شامل:
- خرید کاالها و خدمات به قیمت بیش تر از قیمت بازار و 

فروش کاالها و خدمات به قیمتی کم تر از قیمت بازار.
- خرید ســهام با قیمتی باالتــر و بالفاصله با مدتی کمی 

فاصله، فروش آن به قیمت کم تر.
مسئولیت عملکردی حسابرسان در حوزه ی فساد به طور اعم 
و تقلب و پول شویی به طور اخص در چارچوب مسئولیت های 
حرفه ای شامل اشتباهات، تخلفات، تعهد، سهل انگاری و تقلب 
از یک طرف و محدوده ی مســئولیت های قانونی در چارچوب 
قانون تجارت، مواد 144 تا 156 و مواد 117 تا 129 قانون بازار 
سرمایه، قانون محاســبات عمومی ماده ی 132 و سایر قوانین 
موضوعه و همچنین حوزه ی مسئولیت های اجتماعی نظیر رفاه 
اجتماعی و شفاف ســازی مبادالت قرار دارد )امانی و دوانی، 

.)1389
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اهداف تحقیق
پول شــویان اغلب به یاری اشــخاص حرفــه ای از جمله 
حســابداران و وکال نیاز دارند. پول شویان اغلب بدون آگاهی 
حسابداران از اهداف واقعی آنان از کمک حسابداران بهره مند 

می شوند) دیلمی پور،1390(.
مدیر فنی انجمن حســابداران رســمی آمریکا4 می گوید: 
"اگر مؤسســات حسابرسی، کشــف تقلب را به عنوان مرکز 
ثقــل خدمات خود قــرار ندهند نه تنها با خطــر از بین رفتن 
اعتبار خود روبه رو خواهند بــود بلکه بقای آن ها نیز به خطر 
خواهد افتاد". در واقع از آن جا که یکی از مهم ترین ویژگی های 
حرفه ی حسابرسی، همانند بسیاری از حرفه ها، ارائه ی خدمت 
بــه جامعه اســت و بقای آن نیــز در گرو توانایــی برآوردن 
خواسته هایی است که جامعه از وی انتظار دارد. بنابراین، باید 
با تغییر در خواسته ها و یا اهمیت آن ها، حرفه ی حسابرسی نیز 

خود را با آن ها هماهنگ سازد) امانی و دوانی، 1389(.
امروزه از حسابرســان انتظار می رود که جوامع خود را در 
پاك سازی از آفت پول شــویی یاری دهند و حسابداران برای 
برآوردن موفقیت آمیز این خواسته ی اجتماعی از استانداردهای 

حرفه ای بهره می گیرند )دیلمی پور، 1390(.
مؤسسه های حسابرســی ملزم اند با به کارگیری روش های 
مناســب، شــرکا و کارکنان خود را از مقــررات مرتبط قوانین 
جزایــی، و نیز الزامات مرتبط قوانین مقابله با پول شــویی آگاه 
ســازند و آموزش های الزم را برای شناخت و نحوه ی برخورد 
با فعالیت هایی که می تواند به پول شــویی ربط داشته باشد، ارائه 
دهنــد. در این زمینــه، تدوین رهنمودهای آموزشــی می تواند 
ســودمند واقع شود. سطح آموزش هر فرد باید متناسب با خطر 
مواجهه ی آن فرد با پول شــویی و نقش و مرتبه ی حرفه ای وی 
در مؤسسه باشد. در هر حال، مدیران مؤسسه ی حسابرسی فارغ 
از نقشی که در مؤسسه برعهده دارند باید از الزامات حرفه ای و 

مقررات پول شویی شناخت داشته باشند )مهام، 1388(.
با توجه به موارد یادشــده هدف اصلی این تحقیق آگاهی 
دادن به حسابرســان در ایفای تعهدات و مسئولیت آن هاست. 
چرا کــه در این تحقیق برخی از نمونه ها مورد بررســی قرار 
می گیرد که ممکن اســت پول شویان از آن ها برای انجام اعمال 
خالف خویش اســتفاده کنند. در این تحقیق به حسابرســان 
آگاهی داده می شــود که آیا پول شویان می توانند اعمال خالف 
و جنایتکارانه ی خویش را در ســایه ی معامالت قانونی سهام، 

کاالها و خدمات مخفی کنند؟
ازایــن رو، ایــن تحقیق به دنبــال افزایش ســطح علمی 
حسابداران و آگاهی دادن به حسابرسان در زمینه ی پول شویی 
و موارد مواجهه با آن اســت. مواردی در این تحقیق بررســی 

می شــود که ممکن اســت در زمره ی فعالیت های مشکوك به 
پول شــویی قرار گیرند، پس حسابرسان باید در مواجهه با این 
مــوارد با دقت و حساســیت ویژه ای به بررســی معامالت و 

صورت های مالی بپردازند.
این پژوهش به دنبال پاسخ به سواالت زیر می باشد:

1- آیا بررســی خرید کاالها و خدمات به قیمتی بیشتر از 
قیمــت منصفانه ی بازار و فروش کاالهــا و خدمات به قیمتی 
کم تر از قیمت منصفانه ی بازار، حسابرس را به کشف عملیات 

پول شویی در شرکت هدایت می کند؟
2- آیا بررســی خرید ســهام بــا قیمتی باالتــر ار قیمت 
منصفانــه ی بازار و بالفاصله پس از زمان اندکی، فروش آن به 
قیمتی پایین تر از قیمت منصفانه ی بازار، حسابرس را به کشف 

عملیات پول شویی در شرکت هدایت می کند؟
بر اساس ســؤاالت مطرح شــده، فرضیه های زیر مطرح 

می شود:
1- بررسی خرید کاالها و خدمات به قیمتی بیش از قیمت 
منصفانه ی بــازار و فروش کاالها و خدمــات به قیمتی کم تر 
از قیمــت منصفانه ی بازار، حســابرس را به کشــف عملیات 

پول شویی در شرکت هدایت می کند.
2- بررسی خرید سهام با قیمتی باالتر از قیمت منصفانه ی 
بــازار و بالفاصله با مدت کمی فاصله، فــروش آن به قیمتی 
پایین تــر از قیمت منصفانه ی بازار، حســابرس را به کشــف 

عملیات پول شویی در شرکت هدایت می کند.
ایــن  پژوهش از حیث روش، توصیفی ـ پیمایشــی و از 
حیث هدف، کاربردی اســت. در این تحقیق برای گرد آوری 
اطالعــات مربوط به مبانی نظــری و ادبیات موضوع، از منابع 
کتابخانه ای، مقاالت، کتاب ها و قوانین مرتبط اســتفاده شــده 
است. همچنین گردآوری داده ها و اطالعات مربوط به تحلیل 
و آزمون فرضیه ها از طریق پرسشــنامه صورت گرفته است. 
پرسشــنامه شامل دو بخش اســت که در بخش اول، سؤاالت 
عمومی مربوط به پاســخ دهندگان و در بخش دوم ســؤاالت 
مربوط به آزمون فرضیه ها مطرح شده است. در این تحقیق از 
نظرات 44 حســابرس مستقل، شاغل در مؤسسات حسابرسی 

برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
در ایــن تحقیق روایی پرسشــنامه از طریق پاالیش مکرر 
اساتید حسابداری به صورت استاندارد درآمده و با استفاده از 
روش دلفی تأیید شده اســت. برای اعتبار پایایی پرسشنامه از 
آزمون ضریب آلفای کرونباخ برای محاسبه ی سازگاری اجزاء 

استفاده شده که این ضریب برابر با 96درصد است.
جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی حسابرسان مستقل 
شاغل در مؤسسات حسابرسی در سراسر کشور است. در این 
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تحقیق برای جمع آوری نظرات حسابرســان مستقل از روش 
نمونه گیری تصادفی اســتفاده شده است. ازاین رو، به صورت 
تصادفی 60 پرسشنامه بین حسابرسان مستقل توزیع شده است 
که از آن میان 44 پرسشــنامه به منظــور تحلیل آماری انتخاب 

شده است.
آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل یافته ها

فرضیه ی یک: بررســی خرید کاالهــا و خدمات به قیمتی 
بیش تر از قیمت منصفانه ی بازار و فروش کاالها و خدمات به 
قیمتی کم تر از قیمت منصفانه ی بازار، حســابرس را به کشف 

عملیات پول شویی در شرکت هدایت می کند.
جــدول یک فراوانی، میانگین و انحــراف معیار فرضیه ی 
فوق را نشان می دهد. همان گونه که مشاهده می شود، میانگین 

و انحراف معیار به ترتیب 4.09 و 1.12 است.
جدول1- داده های مربوط به فرضیه ی اول

پس از آزمون فرضیه ی باال و بررسی میزان صحت آماری 
نمونه گیری، با اطمینان 95درصد می توان گفت که: "بررســی 
خرید کاالها و خدمــات به قیمتی بیش تر از قیمت منصفانه ی 
بــازار و فروش کاالهــا و خدمات به قیمتــی کم تر از قیمت 
منصفانه ی بازار، حسابرس را به کشف عملیات پول شویی در 

شرکت هدایت می کند."
فرضیه ی دو: بررســی خرید سهام با قیمتی باالتر از قیمت 
منصفانه ی بازار و بالفاصله با مدت کمی فاصله، فروش آن به 
قیمتی پایین تر از قیمت منصفانه ی بازار، حسابرس را به کشف 

عملیات پول شویی در شرکت هدایت می کند.
جدول دو، فراوانــی، میانگین و انحراف معیار این فرضیه 
را نشــان می دهد. همان گونه که مشــاهده می شود، میانگین و 

انحراف معیار به ترتیب 4 و 1.12 است.
جدول2- داده های مربوط به فرضیه ی دوم

انحراف 
معیار

خیلی میانگین
زیاد

خیلی کممتوسطزیاد
کم

میزان

تعداد 1.054.092013731
داده

انحراف 
معیار

خیلی میانگین
زیاد

خیلی کممتوسطزیاد
کم

میزان

تعداد 1.1241912922
داده
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پس از بررســی های آماری مختلف بــا اطمینان 95درصد 
می توان گفت که: "بررسی خرید سهام با قیمتی باالتر از قیمت 
منصفانه ی بازار و بالفاصله با مدت کمی فاصله، فروش آن به 
قیمتی پایین تر از قیمت منصفانه ی بازار، حسابرس را به کشف 

عملیات پول شویی در شرکت هدایت می کند."
سخن آخر

برخورد حسابرســان با تقلب موضوع جدیدی نیســت و 
اســتانداردهای حسابرسی نیز به صراحت به آن اشاره کرده اند. 
براساس استانداردهای حسابرسی شماره یک آمریکا، حسابرس 
بایــد به اطمینان معقولی مبنی بر عاری بودن صورت های مالی 

از تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه و یا تقلب دست یابد.
نتایج به دســت آمــده از فرضیــه ی اول و تأیید آن، بدین 
معناســت که حسابرسان باید به بررسی موارد مربوط به خرید 
کاالها و خدمات به قیمتی باالتر و فروش آن به قیمتی پایین تر 
بپردازنــد و احتمال این می رود که ایــن کار از طرف مدیران 
شــرکت ها در جهت انجام پول شویی صورت گرفته باشد و با 
بررسی آن می توانند به وجود پول شویی در شرکت ها پی ببرند.
همچنین براســاس نتایج به دســت آمده از فرضیه ی دوم 
حسابرســان باید به بررســی موارد مربوط به خرید سهام به 
قیمتــی باالتر و فروش آن به قیمتی پایین تر بپردازند و احتمال 
این می رود که این کار به قصد پول شویی صورت گرفته باشد 
و با بررســی آن می توان به وجود پول شویی در شرکت ها پی 

برد.
اکنون با توجه به مســئولیت حسابرســان در قبال کشف 

پول شــویی با در نظر گرفتــن قانون مبارزه با پول شــویی از 
منظر حسابرســی صورت هــای مالی، حســابرس باید وجود 
این معامالت مشــکوك را در گزارش حسابرسی افشا کند و 
همچنین معامالت و عملیات مشکوك را به مراجع ذی صالح 
که شــورای عالی مبارزه با پول شویی تعیین می کند، گزارش 

نماید.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی

پیشنهاد می شود موارد زیر که می توان موارد غیر قانونی و 
اعمال خالف خویش را در سایه آن مخفی کرد، مورد بررسی 

قرار گیرند:
1- بررسی صورت حســاب های غیرواقعی و خروج وجه 
از شــرکت و زدوبند مقامات شرکت با فروشندگان در کشف 

پول شویی مؤثر است.
2- بررسی مناقصات بدون تشریفات و برخالف روش های 
مرسوم و متداول قانونی و یا مناقصات با زدوبند، حسابرس را 

به کشف عملیات پول شویی هدایت می کند.
3- بررســی تعدیل مبلــغ قراردادها به طــوری که مبالغ 
تعدیل شده بیش از مبالغ اولیه ی قرارداد باشد، حسابرس را به 

کشف عملیات پول شویی هدایت می کند.
4- بررسی معامالتی که تعیین هویت طرفین معامله مشکل 
باشد، حسابرس را به کشف عملیات پول شویی هدایت می کند.
5- بررســی معامــالت ارزی بــا حجم باال و در شــکل 
نامتعارف، حســابرس را به کشف عملیات پول شویی هدایت 

می کند.
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